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بني يدي الدراسة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل إمام األنبياء وصفوة اخلالئق سيدنا وموالنا حممد
الذي بعثه اهلل رمحة للعاملني ،وعىل آله وأصحابه نجوم الدجى وشموس العلم والعرفان ،والتابعني
هلم بإحسان إىل يوم الدين.
وبعد.
فقد أخذ فن املناظرة واجلدل حيزا كبريا يف املكتبة البرشية ،فامللل والنحل تتصارع ،واألديان
يناقش بعضها بعضا بل وقد تتناحر ،واألفكار والرؤى يناطح بعضها بعضا ،وتدور الرحى ويبقى
كل حزب بام لدهيم فرحون.
وكثريا ما حتوم هذه الدراسات اجلدلية يف مدار االفرتاضات الفلسفية ،وما تنتجه العقول من
األمثلة والتصورات التي قد ال يكون بينها وبني الواقع أدنى صلة ،وق ّلام نجد من بينها دراسات
واقعية ترتجم جمريات األحداث بعيدا عن االنحياز لفئة ما ،وأقل من هذا القليل هي تلك الرؤى
التي أنجبها تاريخ من التجربة واملعايشة لدين أو فكر أو م ّلة أو مذهب فقدم للعامل رجال جديدا ترك
لباسه القديم عن قناعة وإيامن ولبس لباسا جديدا عن صدق وإخالص ،فهو من جانب يشعر بنشوة
االنتصار عىل كل التقاليد والعادات واجلمود العقيل ،ومن جانب آخر ينظر إىل ما وراءه بعني
الشفقة ،فيحلم أن يدرك قومه ما هو فيه ،كام يتمنى -لو استطاع -أن ُيرج قومه من الظلامت التي
هم فيها إىل املحجة البيضاء التي ظفر هبا          :

[         يس.]62-62 :
وقد متيزت املكتبة اإلسالمية  -الشيعية عىل وجه اخلصوص  -بلون فريد من هذه الظاهرة النادرة يف
تاريخ البرشية ،فقد م ّن اهلل  عىل كثريين من الباحثني عن احلقيقة باهلداية ،والسيام يف بالد الفرس؛
ولعل ذلك يعود إىل بعض النفحات النبوية ،وإىل كرامة ذلك األثر املروي عن الرسول ^ وهو
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يشري إىل الصحايب اجلليل سلامن الفاريس ا قائال« :لو كان اإليامن عند الثريا لناله رجال من
هؤالء»(.)1
وقد أ ّدى هؤالء املهتدون بعض ما عليهم من الدَ ين جتاه بني جلدهتم ،فكتبوا كتبا وسطروا
خواطر ،وقدموا دراسات هي بمثابة مصابيح وشموع يف هذا الليل البهيم ،تنري الدروب للسالكني
من هذا اجليل واألجيال القادمة.
وقد أحدثت مؤلفات :اإلمام املوحد (آية اهلل أبو الفضل الربقعي) ،والسيد (مصطفى حسيني
الطباطبائي) ،والسيد (الغروي) ،والسيد (حممد باقر درجه إي) ،و(الصاحلي النجف آبادي)،
وحجة اإلسالم الدكتور (مرتىض رادمهر) ،واألستاذ (حيدر عيل قلمداران) و(عيل رضا حسيني)
و(عيل حسني أمريي مؤلف هذا الكتاب) وعرشات غريهم ..أحدثت مؤلفاهتم ثورة تنويرية حديثة
يف الفكر الشيعي املعارص ال يستطيع التاريخ أن يتجاهلها بحال من األحوال...
وما كاتب هذه الدراسة إال أنموذج حي من هؤالء األفاضل جيدر الوقوف أمامه طويال ،فهو
بعد أن عاش يف واقع املجتمع الشيعي وترقى يف مدارج الثقافة فيه ،توصل إىل أن ما جيري يف واقع
املذهب وما يردده الناس مما سجله األقدمون يف كتب املذهب يشكل اجتاها معاكسا متاما ملا يتلوه
القرآن يف مسامع أتباعه.
واستطاع بتوفيق من اهلل  أن يكون رجل املوقف وصاحب العزيمة وأن يسلخ جلده اخلرايف
وُيرج منه إىل ساحة القرآن حيث هتاف العقل واملنطق والفطرة...
ثم ظل يشفق عىل قومه ،فيدعوهم هنا ويرجوهم هناكُ ،ياطب عقوهلم بام عليها من األقفال،
ويرجو عواطفهم بام فيها من اجلمود عىل التقليد ،وال يكاد يعرف اهلزيمة واليأس ،يرمي البذرة يف
الصحاري القاحلة ولسان حاله يقول :إنني أجري عند اهلل حيثام وأينام وكيفام أرادين أن أعمل عملت،
ورجوت أجري من املوىل  ،ولعل اهلل هيدي يب رجال واحدا ،وذلك أحب إيل وأغىل عندي من
الدنيا وما فيها..
( )1رواه البخاري ( ،)8484ومسلم ( )6482واللفظ له.
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وقد وصل املؤلف خالل رحلته الدعوية إىل أمور يف املذهب الشيعي ال تتناسب مع أي مستوى
من العقل واملنطق ،إضافة إىل معارضتها لرصيح القرآن وثوابت الدين.
فهو يف هذه الدراسة املخترصة كشف عن ساعدي اجلد ،وجاء من أقىص املدينة يسعى ويرصخ
بقلب جريح بني قومه :يا قومي! أحتداكم أن جتيبوا عىل هذه األلغاز التي تشكل عمود املذهب؟!
جمموعة كبرية من التعارضات والشبهات التي أصبحت كاأللغام املزروعة يف طريق العقل،
تفجر أقفال القلوب وجتعلها تراجع حساباهتا من جديد.
وهي جديرة أن ّ
فاحلقيقة أن هذه الدراسة ليست إال رسالة مفتوحة موجهة لذوي األلباب؛ شيعة كانوا أم سنة،
كام هي دعوة إىل االعرتاف بالعقل يف مسرية التدين ..ودعوة أيضا إىل قوله تعاىل:
             
             
            
              
           
             
[ آل عمران.]104-106:

ونحن إذ نقرأ هذا الكتاب نرفع أيدينا مترضعني بني يدي املوىل جل وعال ونسأله سبحانه:
«اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بام ع ّلمتنا ،واهدنا واهد بنا ،وأرنا احلق حقا وارزقنا اتباعه ،وأرنا
الباطل باطال وارزقنا اجتنابه».
د /مصطفى حممدي
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املقدمة
عادة يسعى علامء الشيعة ومراجعهم أال يدَ عوا سؤاال أو شبهة يطرحها خمالفيهم إال وجييبون
عليها بنحو ما ،وإن كانوا ال يملكون أجوبة مقنعة وال صحيحة لألسئلة وللشبهات التي متس روح
املذهب وتضع عالمات استفهام عىل صلب املرشب ،وتزعزع أصول عقيدهتم؛ لكنهم جييدون
السفسطة والتالعب بالكلامت ،وإرجاع األمور إىل األحاديث والروايات التي نسجوها عىل غرار
حاجاهتم يف مواجهة اخلصوم ..وإذا قرصت هبم احلبال فرسعان ما ُيتفون وراء ما أعدوه من
الرتوس العقدية كالتقية ،وعلم الغيب ،أو مراعاة املصلحة وغري ذلك...
وهكذا يتهربون مما يطرح أمامهم فيخرجون من ساحة النضال الفكري والعقدي ويدّ عون
االنتصار!
لكن ثمة أسئلة ال ختضع لكل هذه احليل وليس أمام علامء الشيعة إال أن يقفوا فاغري األفواه
صامتني أمامها ،فال يستطيعون توجيهها وال تفسريها ،واألغرب من ذلك كله بل واألدهى واألمر
يف البحث العلمي :أهنم ال يرضون أن يتنازلوا عام يثبت هلم بطالنه ،أو حتى يتهاونوا فيه!
هذا الكتاب يسعى أن يضع أمام قارئه جمموعة من تلك األسئلة املحرية التي تكشف النقاب عن
زوروا عىل الناس احلقائق واصطنعوا مرشبا ُيدم أهواءهم وزعموا أنه
وجه علامء الشيعة الذين ّ
مذهب أهل البيت رضوان اهلل عليهم أمجعني.
وآن للقارئ أن يدرك بأن هذا املذهب اخلرايف ال أساس له وال يمت إىل الدين احلنيف بأية صلة،
وأنه ليس إال صندوقا ضخام من الكذب واخلرافة ويقف عىل الطرف املقابل ملذهب أهل البيت
رضوان اهلل عليهم أمجعني.
وجدير بالذكر أن أشري بأننا سنعتمد يف طرحنا للتساؤالت عىل كتاب قيم يف هذا الباب ،وهو
كتاب «آلفوس» لعيل رضا حسيني.
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 اخلالفة املسروقة
 )1يعتقد علامء الشيعة أن اهلل  اختار سيدنا عيل عليه السالم خليفة للرسول ^ ،إال أن هذه
اخلالفة املنصوصة لعيل سحبت منه بعد وفاة الرسول ^ عن طريق مؤامرة أصحاب سقيفة بني
ساعدة ،حيث يمثل أبو بكر ذلك الوجه الغاصب الذي استوىل عىل اخلالفة اإلهلية املنصوصة لعيل،
واستطاع الذين غصبوا اخلالفة من عيل أن يفرضوا جوا من التسلط والديكتاتورية عىل املجتمع
اإلسالمي بعد وفاة الرسول ^ مبارشة ،بحيث مل يستطع أحد أن ينبس ببنت شفاة جتاه املتآمرين
واملسيطرين عىل احلكم ظلام وزورا.
يكفيك لتدرك مدى التسلط والظلم والديكتاتورية التي عاشها املجتمع اإلسالمي يومذاك أن
تعرف أهنم مل يراعوا البنة الرسول ^ هيبة وال حرمة ،فتطاولوا عىل مقامها ،وهجموا عىل دارها،
وأسقطوا جنينها ،وقبضوا عىل صهر الرسول ^ وأقرب الناس إليه ،وصاحب األمر احلقيقي،
وأهانوه رش إهانة ،ووضعوا احلبال يف رقبته ،وجروه إىل خارج البيت ،وأخذوا منه البيعة بقوة
السالح.
هذه هي الصورة التي يقدمها علامء الشيعة لتصوير بعض ما عاناه املجتمع املدين والشعب
املسلم من وحشية غاصبي اخلالفة وفرعنتهم واستيالئهم عىل احلريات وسيطرهتم عىل األجواء يف
املدينة فور وفاة الرسول ^ يف ملحة برص!!
فإذا قمت أنت وأثرت سؤاال يطرح نفسه يف مثل هذه الظروف املصطنعة واملتكلفة وقلتِ :مل َ مل
يرش أحد ال من قريب وال من بعيد -ال إشارة وال كناية وال تلميحا ،ناهيك عن الترصيح -إىل ما
جرى يف غدير خم وحق عيل يف اخلالفة ..ذلك احلق الذي أقر له من يف الساموات العىل ،بل ذلك
الواجب الذي قطعه له رب العزة جل وعىل  -عىل حد زعمكم -؟
إذا أثرت مثل هذا السؤال تراهم يعيدون إليك مشاهد هذه الصورة الداكنة ،ويضعونك أمام
هذه األجواء التي رسموها بعناية ودقة بالغة النظري ،فيقولون :يا أخي! ماذا كنت متلك من أمرك يف
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تلك الظروف املستعصية ،فقد كانوا حيرقون أبواب البيوت ،فلم يكونوا حيرتمون أحدا ،وال
يسمعون ألحد ،فقد هتكوا حرمة الرسول ^ وصفعوا ابنته بكل وقاحة ووحشية ،ووضعوا احلبال
وجروه أمام أعني الناس واسرتهبوا املجتمع! أنت
عىل رقبة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب × ّ
تعجز أن تدرك ما فعله أبو بكر وعمر وأنصارهم بالناس يومذاك ،وما فرضوه من األجواء املتوترة
واخلوف واإلرهاب الشديد..

 كابوس املوت
وبعد هذه الصورة التي تكشف رؤية القوم وقدرهتم عىل صناعة األحداث اخليالية وتلبيسهم
عىل الناس أرى أن أطرح سؤايل عليهم فأقول:
هل يمكن أن تتكرموا وختربونا عن طبيعة هذا اجلو املظلم واملقيت الذي كان يسمح حتى
للمرأة أن تقوم وختطب خطبة نارية ضد اخلليفة؟ أقصد بذلك خطبة فاطمة الزهراء والتي يزعم
الشيعة أهنا ألقتها يف املسجد بعد غصب أيب بكر اخلالفة من عيل!
ما هذا اجلو احلالك الذي يمكن املرأة من اخلروج من بيتها والذهاب إىل بيوت األنصار بيتا بيتا
تطالبهم بالبيعة كام يعتقد الشيعة بأن فاطمة الزهراء ريض اهلل عنها خرجت بصحبة سيدنا عيل
× إىل بيوت األنصار تطالبهم بالبيعة لعيل؟!
وما هذه األحكام العرفية وحالة الطوارئ التي كان ُيرج فيها ولد ال يتجاوز العارشة من عمره
اإلمام احلسني -ويقف أمام اإلمرباطور  -أيب بكر  -ويرصخ يف وجهه :انزل عن املنرب؟!كيف تصورون هذه احلالة من الطوارئ التي سلطت السيوف عىل رقاب الناس وتزعمون أن
رجال من العرب يقف أمام الديكتاتور -يف زعمكم -عمر بن اخلطاب ويتحداه صارخا يف وجهه:
(واهلل لو اعوججت لقومناك بحد سيوفنا)؟!
ال تنسوا بأن الشيعة ال يستطيعون أن يقولوا عن خطبة فاطمة الزهراء بأهنا كانت ابنة الرسول
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^ ،فمقامها ومكانتها يف املجتمع كانت تسمح هلا أن تقوم بمثل هذه األمور ولو يف ظل األحكام
العرفية وحالة الطوارئ ،وتلك األجواء الساخنة والدموية -كام يزعمون -وذلك ألهنم يزعمون
بأن فاطمة نفسها كانت عىل رأس حربة اخلصم ،فقد ظلموها وأهانوها واستضعفوها ومل يراعوا هلا
حرمة وال مقاما؛ فقد لطم وجهها ،وأحرق باب دارها ،وأسقط جنينها ،فهي كذلك كانت تعيش يف
ظل هذه األجواء احلالكة ،بل كانت العيون ترصدها أكثر من غريها ،وكانت سهام الظلم والطغيان
 كام يزعمون  -تنهشها أكثر من غريها!فيا ليت شعري! كيف تفرسون هذا التضاد يف األقوال والتضارب يف املزاعم؟
أو ال تسمحون لعقولكم أن تراجع ما تتفوه به أفواهكم بعيدا عن التحكم والتطاول والتعصب
املمقوت؟!
أو ال ترون أن كالمكم يطعن فيكم ومزاعمكم تنال منكم؟
فإذا كان أبو بكر وعمر ديكتاتوران فرضا جوا من الطوارئ احلالكة وسلطا عىل الناس أحكاما
عرفية صعبة وجعال جنودمها يرتصدون بأرسة اخلليفة املنصوص واملختار من اهلل  ،بل ويعدون
عليهم أنفاسهم ،فكيف استطاعت فاطمة أن خترتق كل هذه احلواجز واملطبات األمنية ،وتعمي كل
العيون املرتبصة هبا وخترج إىل بيوت األنصار ألخذ البيعة لزوجها وإسقاط احلكومة الديكتاتورية؟!
 )6ثم أال ترى أن فرض مثل هذه الظروف املستعصية وإدارة مثل هذه األجواء الصعبة،
والتحكم يف املجتمع بمثل هذه القبضة احلديدية الصارمة حيتاج إىل زمن طويل لتتمكن فيه احلكومة
من بسط سلطاهنا ومجع األنصار هلا ثم استغالهلم يف صناعة أجواء املوت.
فهل يمكن للسادة أن يتكرموا ويوضحوا لنا كيف استطاع أبو بكر أن يسيطر عىل رقاب الناس
ويتحكم يف مصريهم ويسلط عليهم سيوفه مبارشة بعد االستيالء عىل احلكم؟ أيعقل أن حيدث كل
ذلك يف اليوم األول من حكمه وما زالت العيون باكية عىل فراق الرسول ^ ،بل ومازال جثامن
الرسول صىل اهلل عليه وسلم بني أيدي صحابته وأحبته الذين طاملا فدوه بأرواحهم؟
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كيف استطاع رجل مل يمسك بمقاليد احلكم بعد ومل جيلس عىل عرش اإلمرباطورية املزعومة
بعد ،ومل يتمكن من بسط سلطانه عىل اجليش بعد ،كيف له أن يتمكن من فرض مثل هذه األجواء
التي عجزت عن صناعتها كربى اإلمرباطوريات يف ذلك الزمن ،والتي مل تتمكن عىل عرش معشارها
مجيع قبائل العرب آنذاك؟!
كيف استطاع أبو بكر أن يصنع كل ذلك ،بل أكثر من هذا كله ..كيف استطاع أن يبسط سلطانه
عىل أهل بيت الرسول ^ وباألخص عىل أشجع شجعان املسلمني عيل بن أيب طالب ،فاتح خيرب
واألسد اهلصور ،وعىل ابنة الرسول ^ ،فاطمة الزهراء التي كانت أعز عىل املسلمني من بناهتم
وزوجاهتم وأمهاهتم ،بل ومن أرواحهم؛ فقد كانت يف سويداء قلوهبم عزيزة مكرمة مبجلة يفدوهنا
بأرواحهم وكل ما يملكون ،فهي فلذة كبد رسوهلم وحبيبهم الذي طاملا وضعوا أرواحهم عىل
أكفهم بني يديه وجعلوا نحورهم دون نحره ،وفدوه بآبائهم وأمهاهتم وأرواحهم وبكل ما
يملكون؟!
كيف استطاع هذا الديكتاتور اخليايل أن يسلط سيوفه عىل رقاب الناس وعىل مجيع املعارضني يف
ملحة برص؟
هل نيس الناس يف أقل من عشية وضحاها مكانة عيل بن أيب طالب فاتح خيرب ،وحب الرسول
وصهره وصاحب فلذة كبده ،ووالد رحيانتي اجلنة -احلسن واحلسني -الذي قال عنه املصطفى ^
قبل أيام من موته« :من كنت مواله فهذا عيل مواله»()1؟!

 خالفة جديرة بالضياع
( )1رواه النسائي يف الكربى ( ،)4184والرتمذي ( )3213وقال( :حسن غريب) ،وابن ماجه (.)161
وصححه ابن حبان ( ،)2831واأللباين يف السلسلة الصحيحة ( )330/8رقم ( .)1240وقال ابن حجر
يف فتح الباري (( :)28/2وأما حديث" :من كنت مواله فعيل مواله" فقد أخرجه الرتمذي والنسائي ،وهو
كثري الطرق جدا ،وقد استوعبها ابن عقدة يف كتاب مفرد ،وكثري من أسانيدها صحاح وحسان).
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احلقيقة! أنه ليس أمامكم أهيا القوم إال أن تتفوهوا بتلك املزاعم الساذجة ،وتلك العبارات
املضحكة التي ليس لكم غريها :أن مجيع الناس وكل الصحابة كانوا حيملون يف صدورهم البغضاء
واألحقاد والضغائن عىل عيل منذ بداية البعثة املحمدية ،وقد تراكمت هذه األحقاد والضغائن يف
صدورهم لتنفجر بعد وفاة الرسول ^ ولتتمثل بمثل هذه املواقف املهينة والظاملة!!
أهيا القوم! إن كنتم تزعمون أن الناس كانوا حيملون يف صدورهم أحقادا وضغائن عىل سيدنا
األمري × ،وأن الصحابة قد ارتدوا عن بكرة أبيهم ،وجتاهلوا بيعتهم يوم غدير خم ،وخالفوا
حكم اهلل  يف تولية سيدنا عيل اخلالفة بعد الرسول ^ ...فإن كان هذا ما تزعمونه فدعوين أطرح
السؤال التايل:
 )3يا ليت قومي يعلمون! إن كان هذا هو أمر الناس ،وإن كان املجتمع يومذاك هبذا التجايف
واخلبث ،وإن كان الصحابة كلهم قد ارتدوا ورضبوا بحكم اهلل ورسوله عرض احلائط ،ورموا
اآليات البينات حتت أقدامهم ...فهل كان سيدنا عيل × هيوى احلكم عىل مثل هؤالء؟ وهل كان
يسعى ألخذ اخلالفة من أيب بكر ليحكم هؤالء اخلونة املجرمني الناكثني للعهود -كام تزعموهنم-؟!
فكيف كان عيل عليه السالم يريد أن حيكم أناس ال يستحقون منه أدنى التفات واهتامم؟! وهل
الذين نكثوا عهد اهلل وطعنوا يف أوامر رسوله ،وخالفوا الرشع والدين سوف يضعون رقاهبم يف
أيدي عيل × ويرضخون حلكمه وسلطانه؟!
إذا كانت هذه هي احلقيقة -كام تزعمون -فلم أنتم تتباكون عىل اخلالفة الضائعة -وهي بالفعل
أجدر بالضياع من كل يشء -وأنتم الذين تزعمون بأن الصحابة قد ارتدوا؟ وهل كان عيل عليه
السالم يريد أن حيكم طائفة من املرتدين؟! أو تريدونه أن يقود جمموعة من ناكثي العهد واخلونة؟!
حاشاه ريض اهلل عنه!
كيف كان عيل × يسعى أن يرتأس عىل أناس مألت صدورهم األحقاد والضغائن عليه منذ
فجر اإلسالم ،وهو رأى بأم أعينه كيف تفجرت هذه الصدور احلاقدة عليه مع وفاة الرسول ^؟
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أتريدونه أن يرتأس عىل أناس يرمون ظله برماحهم؟!
عجبا!! (من جهة يرى الشيعة أن الصحابة ارتدوا مجيعا بعد وفاة الرسول ^ ،ومن جهة أخرى
وجدنا الصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعني بعد وفاة الرسول ^ خرجوا جلهاد املرتدين ،وجعلوا
نحورهم دون احلفاظ عىل رشع اهلل املتني ،وقاتلوا يف سبيل حفظ الدين وشعائره .فبناء عىل عقلية
الشيعة ومزاعمهم فقد حارب فئة من املرتدين فئة أخرى مثلهم!!!).

 أول املؤامرة..
 )8النقطة الثانية التي تستوجب االنتباه هي :أن الروايات التي روهتا كتب الشيعة تشري إىل أن
الرسول ^ كان يعلم الغيب -بل وحتى أئمتهم كانوا يعلمون الغيب! -وكان الرسول ^ يشري إىل
عيل بالصرب والسكوت إن اغتصبت عنه اخلالفة اإلهلية ،وغري ذلك من النصائح التي فيها معنى
قبول الذل واهلوان والركون إىل الظلم ،وأن الرسول ^ كان يعلم من دون شك حقيقة أيب بكر
وعمر وعثامن وعائشة وغريهم وما كانوا يضمرونه جتاه عيل وجتاه هذا الدين...
يقرب هؤالء الناس إىل نفسه
واآلن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو :ملاذا كان الرسول ^ ّ
ويرفع شأهنم ومقامهم بني أصحابه؟
أو ال ينحرص سبب حكم أيب بكر وعمر وعثامن يف اقرتاهبم من رسول اهلل ^ ويف إظهاره احلب
واالهتامم هلم ،ويف إقامته صىل اهلل عليه وسلم الصالت والروابط االجتامعية معهم؟
مقرص يف ذلك هو الرسول
فبناء عىل زعمكم -والعياذ باهلل -أول مؤامرة عىل خالفة عيل وأول ّ
^ نفسه ،وذلك ألنه مهد الطريق هلؤالء الغاصبني أن يستولوا عىل اخلالفة املنصوص عليها!!

 املؤامرة املزعومة
 )4يقول الشيعة :دارت مؤامرة لغصب اخلالفة عن سيدنا عيل عليه السالم يف سقيفة بني
ساعدة ،بل ويزعمون أكثر من ذلك ويقولون :بأن أبا بكر وعمر كانا يدبران خططا خبيثة قبل وفاة
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الرسول ^ وُيططان لالستيالء عىل اخلالفة بعد الرسول ^ ،وقد سجلوا هذا الزعم عن طريق
عدة أحاديث وروايات وضعوها يف كتبهم للنيل من أيب بكر وعمر.
ودائام ما يشريون إىل حديث القرطاس الذي طلب فيه الرسول ^ قلام وقرطاسا ليكتب  -فيام
يزعمون  -أمرا بخالفة عيل من بعده ،إال أن عمر عرف احلكاية ومل يسمح هلم بأخذ الورق والقلم
إىل الرسول ^ ،وذلك ألنه كان ُيطط لالستيالء عىل اخلالفة!
النقطة املشرتكة بني الشيعة والسنة هي :أن األنصار اجتمعوا يف سقيفة بني ساعدة ليختاروا
خليفة الرسول ^ ،فسمع باخلرب أبو بكر وعمر وحرضا إىل السقيفة...
ونحن نتساءل :ما هذه املؤامرة التي مل يكن يعرف خربها ال أبو بكر وال عمر؟! أنتم تزعمون
بأهنم كانوا من زمن بعيد ُيططون ويدبرون لالستيالء عىل اخلالفة فكيف أهنام مل يكونا عىل علم بام
كان جيري يف السقيفة؟ وعرفوا اخلرب بعد ذلك والتحقوا بالناس هناك.
البد وأن الشيعة سوف يقولون :كان األنصار عىل علم بام ُيططه أبو بكر وعمر وباملؤامرة التي
كانوا يدبروهنا ،فأرادوا أن يسبقومها وُيتاروا خليفة من بينهم!!
ما أعجب هذا األمر! (كل الناس يعرفون ما ُيططه أبو بكر وعمر وما ينويان فعله إال
الرسول^؛ فإنه مل يكن يعرف ما جيري حوله وما يتآمرا به فكان يقرهبام إىل نفسه ،وتزوج من بناهتام،
وجعلهام من أقرب الناس إليه ،وكان يشاورمها يف كل أمره ،وزوج عثامن اثنتني من بناته عىل
التوايل!!
ثم إنه صىل اهلل عليه وسلم لو كان يعرف ذلك فلم مل يدبر أمرا حاسام ،ومل مل يفكر تفكريا مناسبا
للقضاء عىل خطط املتآمرين ولتثبيت دعائم اخلالفة لعيل ،وللحفاظ عىل ما أمره اهلل به ،بل ولتثبيت
دعائم الدين التي رسعان ما ستنهار بعد وفاته؟!).
ونتساءل :ملاذا مل يقل األنصار يف احلملة االنتخابية التي دارت يف سقيفة بني ساعدة بني
املهاجرين واألنصار :نحن نبايع عليا؟ وإذا مل يكونوا يرضون اخلالفة أليب بكر فلامذا بايعوه يف هناية
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األمر؟!
كيف يمكن أن نتصور أن األنصار كانوا يعرفون خطط أيب بكر وعمر فأرادوا أن يفاجئومها
ويسبقومها يف األمر ،يف حني أن سيدنا عيل عليه السالم مل يكن يشعر بيشء من هذا األمر اخلطري؟
وملاذا مل يفكر يف حفظ اخلالفة اإلهلية والواجب الذي كلفه اهلل به؟ ثم البد وأنك تبقى فاغر الفاه إن
عرفت أن الشيعة يؤمنون بأن عليا كان يعلم الغيب كذلك.
وإذا قلتم :انشغل عيل × بدفن الرسول ^ نقول :أنتم ترون اخلالفة اإلهلية من أهم
األمور ،وترون اإلمامة أهم من كل يشء ،وتزعمون أن اغتصاب اخلالفة اإلهلية كان هو السبب يف
انحراف املسلمني ،وأن ذلك أدى إىل طمس معامل العقيدة وركائز اإلسالم ودحض أصول الدين،
وأن كل ما أصاب املسلمني فيام سبق وما يصيبهم آثار من تلك املصيبة إىل درجة أنكم تقولون بأن
شهادة اإلمام احلسني يف كربالء كانت من نتائج وآثار االستيالء عىل اخلالفة.
فإن كان ما تزعمونه صحيحا ،وأن الصحابة كانوا ُيططون لالستيالء عىل اخلالفة فكان والبد
أن يدرك سيدنا عيل × ذلك ،ألنه مل يكن رجال مغفال ،أو عىل األقل كان يدرك ذلك بام له من
علم الغيب -عىل ما تزعمون ،-أو عىل أقل تقدير كان الرسول ^ ُيربه بذلك بام عنده من علم
الغيب  -إن كان علم الغيب لدى عيل معطال -وإذا كانت ظروفه ال تسمح له باحلضور يف السقيفة
 بحال من األحوال  -فكان ينبغي عليه أن يبعث من يمثله أو ينوب عنه إىل السقيفة ليقف يف وجهاملتآمرين ،ويدافع عن حق سيدنا عيل × وحيول دون أيب بكر واالستيالء عىل احلكم!
واحلقيقة أهيا القوم! أنه ال شك أن هذا الزعم من أكرب املضحكات يف التاريخ ،ومن أغرب
االفرتاءات وأعجب األكاذيب ..خالفة إهلية يعلن عنها الرب  صاحب اجلالل واجلربوت والعزة
وامللكوت ،ثم يريس دعائمها الرسول األمني الذي هو باملؤمنني رءوف رحيم عىل سمع وبرص من
املالئكة ،وحتت محاية علم الغيب وغري ذلك من األمور ...كل هؤالء حياولون احلفاظ عىل اخلالفة
ثم يتمكن رجالن  -ممن ال تعدوهنم شيئا ،وال ترون فيهم حوال وال قوة  -عىل هنبها واالستيالء

16

عليها!
إن كل ما سبق ليؤكد لنا ما أثبته التاريخ املوثق من أنه مل تكن هناك أية مؤامرة ،ومل يسع أحد عىل
االستيالء عىل حق ثابت ألحد ،وأن أبا بكر وعمر مل يكونا عىل سوء نية ،ومل يفكرا أبدا بأية مؤامرة
وال اغتصاب حتى حياول األنصار أو سيدنا عيل عىل معارضتهام أو القضاء عىل خططهام ،وإنام كل ما
يزعمه الشيعة يف هذا الباب هراء وكذب ال أساس له ،وال يمكن للعقل السليم أن يقبله...

 علي يف القرآن
 )2السؤال اآلخر الذي طاملا طرح نفسه عىل الشيعة ومل جيدوا له جوابا هو :ملاذا مل يذكر القرآن
اسم سيدنا عيل × ومل يرش إىل خالفته ال من قريب وال من بعيد؟ وملاذا مل يرد يف القرآن اسم أي
إمام من األئمة ،وال اسم إمام الزمان؟
إن مما يعتربه الشيعة جوابا عىل هذا السؤال :هو أنه مل يذكر يف القرآن عدد ركعات الصالة،
فيجب علينا أن نرجع إىل السنة واألحاديث للبحث عنها ،وكذلك األمر بالنسبة للخالفة واإلمامة!!
نقول يف الرد عليهم :هذا هروب عن اجلواب وليس جوابا ،وذلك ألنكم ال تقبلون القياس،
فكيف تقيسون اخلالفة التي هي من أصول العقائد عندكم عىل عدد ركعات الصالة التي هي من
فروع الدين؟! وأنتم تروون حديثا يف أصول الكايف عن اإلمام الصادق «أنه لعن أبا حنيفة النعامن
ألخذه بالقياس» ،وقال بأن الدين ال يكتسب عن طريق القياس ،وها أنتم تأخذون بالقياس هنا ملا
ضاقت عليكم الطرق ومل جتدوا مهربا وال جوابا ،أو ال يشملكم لعن اإلمام الصادق أليب حنيفة؟!
ثم ما هذا التطاول عىل القواعد :تقيسون أهم أصول املذهب لديكم –أي :اإلمامة -عىل فرع
من فروع الدين وهو عدد ركعات الصالة؟! ما أعجب هذا األمر؟! وما أغرب هذا القياس؟!
واألغرب يف األمر ما يقوله بعض علامء الشيعة بحثا عن املهرب :نحن نقبل القياس يف أصول
العقائد وال نقبله يف الفروع الدينية!! لكنهم فاجئونا يف هذه القضية التي قاسوا أصول العقيدة بفرع
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من فروع الدين ،وهو عدد ركعات الصالة!
فيا ترى! أليس هذا تالعبا بالدين وتعصبا ممقوتا للمذهب وجحودا لألدلة الدامغة؟!
إن هذا املوقف ليجعل كل باحث أمام حقيقة مرة ،أال وهي :أن الشيعة ال يرون القياس إال فيام
جيدون فيه تأويال ملذهبهم ،وفيام جيدون فيه مهربا عن التساؤالت والشبهات التي حتارص هذا
املذهب من كل جانب!
واألهم من كل ذلك :أن القرآن يركز عىل أصول الدين كثريا ويبينها يف أكثر من موضع
بأساليب واضحة يف آيات بينات ال ترتك ألي مماحك ومعاند أدنى شك أو ريب أو جمال لبث
الشبهات ،كام ال ترتك أي جمال ملن يبحث عن التربيرات ،فظل لسان القرآن طوال رحلة التالوة
غضا طريا بذكر التوحيد والرسالة والنبوة والبعث والنشور ،ولكنه مل يرش ال من قريب وال من بعيد
إىل اإلمامة التي هي من أهم أصول الدين لدى الشيعة ،بل والتي يروهنا أرفع مقاما وأخطر شأنا من
النبوة!
ويا ليت شعري! ما عالقة هذا األصل املهم بعدد ركعات الصالة؛ لتأخذوا األخري مشجبا
تعلقون عليه ما ال يعلق عليه؟! مل يكتف القرآن بذكر أصول الدين وتبيينها ،وإنام ذكر فروع الدين
كذلك :مثل الصالة والزكاة ،بل وتطرق إىل فروع الفروع مثل :الوضوء يف اآلية السادسة من سورة
املائدة.
أجل! البد وأن نرجع إىل سنة الرسول ^ يف فهم بعض األمور ،فقد كان املصطفى عليه
الصالة والسالم شارحا ومفرسا للقرآن الكريم وأحكام الدين ،فالبد أن نرجع إليه ليفصل لنا ما
أمجله القرآن الكريم ،كعدد ركعات الصلوات وغريها ،ولو تطرق القرآن إىل تفاصيل األحكام وإىل
فروع الفروع للفروع ألصبح كتابا ضخام من عدة جملدات ،ولوجدنا بعد ذلك عددا من املراجع
الدينية تشتبه عليهم بعض األمور ،ولوجدنا يف عقول كثري منهم تساؤالت وشبهات تبحث عن
اجلواب!
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ولتدرك ما أقوله :يكفي أن ترجع إىل رسائلهم وتفاسريهم لتجد فيها تساؤالهتم وشبهاهتم
وتالعبهم باألمور...
فقد وضح القرآن األمور اهلامة وأسس الدين وأصوله ،وترك الناس عىل املحجة البيضاء ليلها
ّ
وحذرنا عن سبل الغواية وطرق النار،
كنهارها ال يزيغ عنها إال اهلالك ،ووضعنا عىل طريق اجلنة،
تصوروهنا لتطرق
فلو كانت اإلمامة واخلالفة -والسيام خالفة سيدنا عيل × -هبذه األمهية التي ّ
إليها القرآن ال حمالة.
فكام تالحظ أهيا األخ الكريم! يتهرب الشيعة عن اجلواب ،وأحيانا يتسرتون وراء أجوبة يف
منتهى السذاجة واحلمق ،كقول بعضهم :مل يذكر اهلل  اسام لعيل ومل يرش إىل خالفته يف القرآن
ليمتحن املسلمني ،وأن هذا امتحان وابتالء من اهلل  لألمة املسلمة ،وقد رسبت األمة كلها يف هذا
االختبار ،ومل ينجح إال الشيعة!
ونحن نقول :هل يعقل أن يفعل اهلل ذلك يف آخر كتاب يبعثه للناس ،وعىل يدي آخر رسول
يرسله إليهم؟ وهل اهلل  جيعل دينه لغزا يصعب عىل الناس فهمه وإدراكه؟!
وهل اهلل  يثري الشبهات وجيعل االختبار يف ذات الدين وبذلك يعطي تربيرا للمجرمني
والفساق والفجار ليقفوا بني يديه يوم الدين ويربرون ضاللتهم يف أننا مل نفهم دينك ومل نستطع فك
ألغازه؟! أو أن اهلل  يقطع السبل عىل أصحاب األهواء ويرتك الناس عىل املحجة البيضاء ،وجيعل
رسوله حجة بالغة ،ويرسل عن طريقه اآليات البينات ،وجيعل دينه سهال ميسورا؛ لئال يبقى
للجاحد واملامحك واملعاند أدنى حجة حيتج هبا...
ثم إنه مل يرش القرآن إىل يشء من ذلك االختبار ،وما ذكره من االختبار واالمتحان جعله يف املال
والبنون واألنفس والثمرات وغري ذلك ...ومل جيعل اختبارا ال يف القرآن وال يف ذات الدين وال يف
أصوله وأحكامه وأركانه املهمة...
وللقوم إجابة أخرى ال تقل سذاجة عام سبق ،وهي قوهلم :مل يذكر القرآن أسامء األئمة الذين
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سيأتون يف املستقبل خمافة إثارة األحقاد والضغائن وحسد احلساد ومؤامرات األعداء عليهم،
والقرآن ملا ذكر اسم أناس كذي القرنني مل يذكره إال ألن الدهر قد أكل عليه ورشب ،فهؤالء كلهم
كانوا يف سالف األزمان وقد فارقوا الدنيا من زمن ،فذكر أسامئهم لن يثري أحقادا وال حسدا وال
ضغائن..
ولنا أن نقول يف جواهبم :أمل تقرؤوا قول اهلل تعاىل يف اآلية السادسة من سورة الصف( ،)1حيث
يبرش نبي اهلل عيسى × قومه بالنبي حممد ^ الذي سيأيت يف املستقبل!
كيف يعقل أن ُيرب الكتاب الساموي والنبي املرسل عن النبي الذي سوف يعقبه بعد (200
عام) ،ويغفل الكتاب الساموي خليفة آخر األنبياء واملرسلني ،ويتجاهل أسامء األئمة الذين يفوقون
األنبياء واملرسلني يف الرتبة الدينية  -كام يزعمون -ويتغافل عن اسم إمام الزمان × والذي مدار
احلكم والدين والرشيعة عليه؟!
لكن احلقيقة :هي أن ما ذكرمتوه من إثارة األحقاد والضغائن والعداوة واحلسد ليست إال حكاية
مضحكة ونكتة جتلب لنا العار والشنار وجتعلنا أضحوكة لدى امللل والنحل األخرى ،ألنه ال يرتكز
عىل أسس دينية وال عىل قواعد عقلية.
ما هذا التهرب والنكث وتويل األدبار؟! فأنتم تزعمون أن كل معاين احلسد ،ومجيع سهام
العداوة وكل قذائف الضغينة رميت عىل أهل بيت رسول اهلل ^! وها أنتم اليوم بعد عرشات
القرون ما زلتم ترددون الصور الوحشية من العداوة ،وتذكرون األساليب الظاملة التي اختذها القوم
يف حرهبم عىل أهل بيت الرسول ^ ،ومن ذلك :تزعمون أن عليا × ظل ( 64سنة) حمبوسا بني
اجلدران يف بيته ،وأن ابنة الرسول ^ فاطمة الزهراء رضبت حتى انكرست أضالعها ،وسقط
جنينها ،وماتت شهيدة لتكون شاهدة عىل ظلم اجلبابرة الطغاة ،ثم شهادة اإلمام احلسني يف كربالء،
( )1قال سبحانه وتعاىل                  :

[                 الصف.]2 :
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وكذلك استشهاد سائر األئمة كاإلمام الرضا ،وأكثر من ذلك كله غيبة اإلمام املهدي الذي اختفى
خمافة القتل ،وظل هذا الظلم يطارده حتى اليوم.
فبعد هذا الظلم احلالك الذي حصل هلم  -كام تزعمون -فيا ترى ما الداعي لعدم ذكر أسامئهم
يف القرآن الكريم؟ إن كان الداعي لعدم ذكر أسامئهم يف القرآن هو الظلم ،فقد زعمتم أن كل معاين
العداوة وحراب الضغينة وسيوف احلسد قد لذعتهم ،وحتملوا من ألوان املصائب ما يعجز عن مثلها
البرش ...وهذا يعني أن دليلكم هذا ليس بدليل!...

 الوصية تسلب اخلالفة!
 )2ورد يف خطبة (  )22 /من هنج البالغة( )1أن سيدنا عيل × سأل أصحابه عام جرى يف
السقيفة ،وعام قاله األنصار .فأجابوا بأن األنصار طلبوا اإلمارة ،فقال هلم سيدنا األمري × :ملاذا
مل تستدلوا عليهم بوصايا الرسول ^ يف األنصار :أن حيسن إىل حمسنهم ويتجاوز عن مسيئهم؟
فسأله أصحابه عن وجه االستدالل بمثل هذه الوصية ،وكيف ذلك يبعدهم عن اإلمارة أو اخلالفة.
فوضح هلم سيدنا عيل :أنه لو كانت اخلالفة واإلمارة فيهم ملا كانت للوصية هلم أية معنى.
واآلن نحن نستدل عىل الشيعة بام استدل به عليهم سيدنا عيل × ونقول هلم :لو كانت
اخلالفة حق أهل البيت ،وكانت منحرصة فيهم ،فلامذا كان الرسول ^  -كام تزعمون  -دائام يويص
هبم؟! وما أكثر األحاديث والروايات التي صنعتموها يف هذا الباب ،فلو كانت اخلالفة يف أهل
البيت ،وحقا ثابتا هلم ال حيق ألحد أن ينازعهم فيها ،ملا كانت لكل هذه الروايات والوصايا أي
( )1واخلطبة كام وردت يف هنج البالغة (ص( :)112قالوا :ملمّا انتهت إىل أمري املؤمنني عليه السالم أنباء السقيفة
بعد وفاة رسول اهلل ^ ،قال × :ما قالت األنصار؟ قالوا :قالت :منا أمري ومنكم أمري .قال عليه السالم:
ِ ِ
احت ممج ْجت ُْم مع مل ْي ِه ْم :بِ مأ َّن مر ُس م
مف مه َّ
هم ،مو ُيت ممج ماو مز مع ْن ُم ِسيئِ ِه ْم؟ قالوا :وما يف
ال ْ
ول اهللِ ^ مو ََّّص بِ مأ ْن ُ ْ
ُي مس من إِ مىل ُحمْسن ْ
هذا من احلجة عليهم؟ فقال عليه السالم :ملو كان ِ
اإل مم مام ُة فِ ِ
مت ْ ِ
يه ْم مَل ْ تك ِ
ُن ا ْل مو ِص َّي ُة ِهبِ ْم .ثم قال عليه السالم:
ْ
ّ
احت ُّمجوا بِ َّ
الش مج مر ِة ،مو مأ مضا ُعوا
مف مام مذا مقا مل ْ
ت ُق مر ْي ٌش؟ قالوا :احتجت مبأهنا شجرة الرسول ^ .فقال ×ْ :
ثم مر مة).
ا َّل م
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معنى.
ومن باب املثال :كان من املمكن يف غدير خم أو يف غريها من األماكن التي يزعم الشيعة أن
الرسول ^ رصح فيها بخالفة عيل ونادى بذلك وأوىص الناس به ،كان من املمكن أن يقوم الناس
ويقولوا للرسول ^ :ينبغي أن تويص عليا بنا وترشده يف أن يرفق بنا ،ال أن توصينا يف عيل ،فهو
سوف حيكمنا من بعدك وهو خليفتك بال منازع ،وصاحب األمر والنهي فينا ،فأوصه يا رسول اهلل
أن يرفق بنا ويشفق علينا.
فقياسا عىل ما قاله سيدنا عيل × يف حق األنصار يف هذه اخلطبة ،وبناء عىل هذه القاعدة التي
وضعها نستطيع أن نستنتج بأنه مل يكن هناك أي أمر من اهلل  وال أية إشارة من رسول اهلل ^
لكون اخلالفة يف أهل البيت ،وال أظنكم تردون عىل قول سيدنا عيل × وترفضون ما أقره وما
وضعه من القواعد واألسس املتينة.
وهنا كذلك ال يملك الشيعة جوابا...

 املشاركة يف الظلم!
 )4قال سيدنا عيل ×« :من قدم مشورة لظاَل شاركه يف ظلمه.»...
ونحن نتساءل هنا :ملاذا كان عيل × يقدم املشورة لعمر؟ وملاذا كان ُيلص له املشورة
والنصح ويقف بجواره كالوزير الناصح والصديق احلميم واملشري الشفيق إىل درجة أنكم تقولون
بأن عمر اعرتف أكثر من مرة بفضل عيل عليه ،حيث قال أكثر من سبعني مرة« :لو ال عيل هللك
عمر»( !)1وبناء عىل هذا فعىل أقل تقدير قدم عيل × أكثر من سبعني مرة استشارات هامة إىل
عمر حيث أخرجه من مآزق خطرية ،كانت تقربه إىل اهلالك فاضطر إىل االعرتاف بفضل عيل
عليه...
( )1انظر :االستيعاب ( .)1103/3وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف منهاج السنة النبوية (( :)84/2هذه
الزيادة ليست معروفة يف هذا احلديث).
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فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا :كيف يعقل أن غاصب اخلالفة وعدو اإلسالم يلتجئ إىل عيل
× ويطلب منه املشورة؟!
ثم إنكم تزعمون أن عمر كان قد اغتصب اخلالفة وكان ظاملا جبارا فكيف كان سيدنا عيل
× يسمح لنفسه بأن يقدم له املشورة وهو الذي يرى أن من قدم مشورة لظامل شاركه يف ظلمه؟!
ليس أمام الشيعة إال أن يقولوا :كان سيدنا عيل يقدم له النصح واملشورة حفاظا عىل اإلسالم،
حتى ال ينحرف جمرى الدين!
ونحن سنقول :إذا :اإلسالم مل ينحرف ،ألن عليا كان يقدم املشورة والنصائح إىل اخللفاء
فيحول بني اإلسالم وبني االنحراف ،فهو قد حفظ اإلسالم عن التحريف ،وهذا يعني أن كل ما

تزعمونه من انحراف اإلسالم وما تدعونه من حتريف الدين بسبب اغتصاب اخلالفة عن عيل ×
كذب وهبتان وافرتاء فاحش!
تقول الشيعة :كان املجتمع املثايل واملدينة الفاضلة ستتحقق لو أمسك عيل بمقاليد اخلالفة،
ولكن ألن اخلالفة قد أخذت منه مل يتحقق املجتمع املثايل.
ونحن نقول :ما أعجب أمركم! من جهة تزعمون بأن اإلسالم قد انحرف متاما وخرج عن
اجلادة وانزلق يف متاهات الضالل ،ومن جهة أخرى تقولون :مل ينحرف كثريا ،وإنام مل يتحقق
املجتمع املثايل ،فام هذا االضطراب والتخبط؟ هل تعرفون ماذا تريدون بالضبط؟!
ثم إن كان سيدنا عيل عليه السالم مل يستطع أن حيول بني حتريف اإلسالم واالنحراف يف جمريات
أحداثه وهو الوزير األول واملشري األمثل وصاحب الكلمة يف احلكم ،واحلاكم يقر به ويعرتف
بحكمته وحنكته ،بل ويرى حياته من فضل عيل ،ويقر أكثر من سبعني مرة عىل املأل بأنه« :لو ال عيل
هللك عمر» ،فال شك لو أن مآل اخلالفة آلت إليه مل يكن بمقدوره أن حيافظ عىل اإلسالم وحيول بينه
وبني االنحراف!
وأهم سؤال يطرح نفسه هنا بقوة هو :لو كان عمر ظاملا وعدوا لإلسالم  -كام تزعمون  -فلامذا
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كان يراجع عليا يف سبيل اخلدمة للدين وتوسيع دائرة اإلسالم؟ وملاذا كان يستشريه يف سبل إثبات
دعائم الدين واحلفاظ عىل أركانه؟ ومن كان يضمن له أن عيل الذي كان حاقدا عليه ،وكان يعاديه -
كام تزعمون ُ -يلص له يف املشورة والنصح؟!
ولكن ..مثلكم يف زعمكم هذا يشبه قول القائل :أن سارقا ذهب إىل رجل ليساعده يف تركيب
جهاز يكشف السارق ويقبض عليه .فهل يعقل أن سارقا يفعل ذلك ويورط نفسه ويساعد غريه عىل
القبض عىل نفسه؟!
إذا كان عمر عدوا لإلسالم ،فال شك أنه مل يكن يذهب إىل عيل ليساعده يف خدمة اإلسالم
والدين ،فهل يعقل أن عدو اإلسالم يستعني بمن تزعمون أنه أفضل رجاالت اإلسالم عىل اإلطالق
وأفضل من أخلص هلذا الدين وخدمه وحفظه؟!
فلو صح ما تزعمون لوجب علينا مجيعا أن نرفع أيدينا مترضعني بني يدي اهلل  نسأله أن هييئ
لإلسالم من أمثال هؤالء األعداء يف كل زمان ومكان ،فنعم العدو ذلك الذي فاق مجيع األصدقاء
يف خدمة الدين وإقامة رشعه املتني؟!
 )8ملاذا مل يرش سيدنا عيل × يف أية رسالة من رسائله التي وجهها إىل خصومه يف كل من
احلروب الثالثة -معركة النهروان ،ومعركة اجلمل ،ومعركة صفني -ملاذا مل يرش إىل حادثة الغدير أو
إىل أية رواية من الروايات التي يثبتها الشيعة ،أو إىل أي آية من اآليات التي يستدل هبا الشيعة خلالفة
سيدنا عيل×؟!
 )10أمحد بن أيب طاهر هو أول من روى خطبة فدك ،فقد رواها يف كتاب «بالغات النساء» عن
زيد بن عيل ،يف حني أن زيد بن عيل استشهد قبل أمحد بن أيب طاهر بامئة وعرشين عاما!! فكيف
يثبت سند راو يروي عمن مات قبله بامئة وعرشين عاما دون وسيط!!
وزد عىل ذلك :أن الرواية يف كل أحواهلا من األخبار اآلحاد ليست إال!
 )11خطبة الشقشقية :فقد رواها عكرمة موىل ابن عباس ،وهو كان من اخلوارج  -أعداء سيدنا
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عيل!ـ ومات عىل هذا املذهب ،ولسنا ندري منذ متى أصبح الشيعة يقبلون رواية اخلوارج؟! وزد عىل
ذلك أنه من األخبار اآلحاد كذلك!
 )16هل هلؤالء القوم الذين اختذوا املذهب والدين وسيلة للتالعب بعقول الناس وكسب املال
أن يقولوا لنا :ملاذا مل يبن الرسول ^ أية بناية وال أي رضيح عىل قرب عمه محزة سيد الشهداء؟! وملاذا
مل يقم رضحيا ومل يبن قبة عىل قرب أقرب الناس إليه وأفضل زوجاته وأحبهن إىل قلبه وأقرهبن إىل ربه
سيدتنا خدجية بعد أن فتح مكة وأصبح مقاليد احلكم فيها بيده؟!
وحتى لو افرتضنا أن اخللفاء  -كام تزعمون  -كانوا مغرضني يسعون الستغالل الناس
والضحك عىل أذقاهنم واستغالل السلطة ملآرهبم؛ فلامذا مل يبنوا رضحيا وال قبة عىل قرب الرسول ^
ليخدعوا الناس وليكسبوا و ّدهم السيام وقد كان بيت املال مكتظا باألموال ،فلم يكن هلم أن يرتكوا
مثل هذا األمر اهلام  -لو صحت أمهيته كام تزعمون ـ؟!
 )13ذكرت كتب الشيعة قصصا وحكايات عن رؤية بعض العلامء والصاحلني إلمام الزمان
(مثل املقدس األردبييل) .وذكروا عن هذا العامل الشيعي أمورا عن اجلزيرة اخلرضاء.
لكن اجلميع أدركوا اآلن بأن هذه اجلزيرة كانت كذبا وال يوجد يشء من ذلك ،وأصبح علامء
الشيعة ينكرون وجودها ،ويردون عىل القصص واحلكايات التي وردت يف هذا الباب!
ونحن نتساءل :أليست رؤية إمام الزمان من قبل هؤالء العلامء كذبا كذلك؟ فكيف أخطأ من
كان عىل اتصال مبارش باإلمام املهدي يف خرب اجلزيرة؟ كيف تكذبون جزءا من الرواية وتثبتون جزءا
منها؟ ملاذا مل يسأل هؤالء العلامء اإلمام عن صحة خرب اجلزيرة وحقيقتها؟ كيف تستطيعون توجيه
هذا االضطراب والتضاد يف هذه القضية؟!
 )18يستدل الشيعة ببعض اآليات القرآنية إلثبات عقائدهم .لكن السؤال الذي مل جيدوا له
جوابا :ملاذا ال تطابق أية آية من اآليات التي يستدلون هبا يف سياقها القرآين ما يعتقده الشيعة؟ فهم
جيزئون اآلية بعيدا من التي قبلها أو بعدها ،وأحيانا يقطعون عبارة من اآلية ويستدلون هبا بعيدا عن
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اآلية نفسها ،فإذا رجعت إىل القرآن والحظت العبارة يف سياق اآلية أو راجعت اآلية يف سياقها
القرآين مع ما قبلها وما بعدها وجدت الشيعة يف واد واآلية يف واد آخر متاما.
أو ليس السياق القرآين وحدة متكاملة ونسيجا واحدا؟ ملاذا ال يستطيع علامء الشيعة إخراج
عقائدهم ورؤاهم عن طريق القرآن بدال من جلوئهم إىل األحاديث والروايات والقصص
واحلكايات املصطنعة يف إثبات ما يؤمنون به؟
 )14يقول اهلل سبحانه وتعاىل يف سورة البقرة      ﴿ :
                

[ ﴾         البقرة.]124 :
 حقيقة مرة
ملاذا يفضل معظم الشيعة كربالء عىل (مكة املكرمة) ،ومفاتيح اجلنان عىل (القرآن الكريم)،
واحلسينية عىل (املسجد)؟
أجل! هذه حقيقة مرة قد تثورون وتنكروهنا لكن الشيعة يدركون جيدا بأن هذه حقيقة ال مراء
فيها(.)1
( )1أعرف عددا من الشيعة زاروا كربالء يزوروهنا عدة مرات ويقولون يل :اترك مكة واحلق بنا يف كربالء ،فإهنا
أطهر وأقدس!! .ولعلك أخي القارئ ال تستطيع أن تستوعب هذه احلقيقة املرة وتفاجأت هبا ،ولينكشف
لك وجه احلقيقة اقرأ معي بعض ما ورد يف هذا الباب وأثبتها مفاتيح اجلنان كذلك( :روى صاحب املفاتيح
عن ابن أيب نصري عن سيدنا اجلواد ÷ أنه قال« :لزيارة قرب أيب واهلل أجر ألف ألف حج»( .أي؛ مليون
حج) .وروي عن سيدنا الرضا أنه قال« :من زار قربي أدركه يف مواطن ثالثة ألخ ّلصه؛ عند تقسيم كتب
األعامل ،وعند الرصاط ،وعند امليزان» .وروي« :أن من دخل أرض خراسان أمن من نار جهنم يف يوم
القيامة»!! وذكر يف باب زيارة قرب اإلمام احلسني «أن من زاره يف عيدي الفطر واألضحى وقبل الرضيح فهو
كمن زار اهلل يف عرشه»!! ..وذكر عن من قرأ زيارة العاشوراء« :يكتب ملن قرأ هذه الزيارة أجر ألف
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 )12قال سيدنا عيل × يف معركة الصفني :ال تلعنوا جيش معاوية وال تسبوهم .هذه قاعدة
قرآنية ترفع مقام املؤمن عن الدونية والسفاهة والشتائم والسباب ،فاملؤمن ليس سبابا وال لعانا وال
سفيها ،فقد منع القرآن الكريم أتباعه عن شتم أصنام املرشكني وآهلتهم(.)1
فهال أخربمتونا عن سبب كل هذه الشتائم والسباب واللعان يف زيارات العاشوراء والعرشة
الفاطمية( )2وغريها من املناسبات واملهرجانات العزائية؟ فقد أصبح اليوم كل هم الشيعة السب
والشتم واللعن ،وكأهنم مل ُيلقوا إال ملثل هذا؟!
وهل أهل السنة عندكم أقل شأنا وأحقر مقاما من مرشكي زمن الرسول ^ حتى تثوروا عىل

حج ،وألف جهاد يف صحبة الرسول ،وله أجر كل مصائب مجيع األنبياء واألوصياء والصديقني
والشهداء»!! ..وقد نقل صاحب املفاتيح «أن تربة اإلمام دواء لكل داء ،وشفاء جلميع األمراض» .ونقل
عىل لسان رسول اهلل ^ أنه قال« :ما أرسع أن يدفن قطعة من جسمي يف خراسان ،فال يزورها مؤمن إال
أوجب اهلل تعاىل له اجلنة ،وحرم عليه نار جهنم» .روى عن رسول اهلل ^ «أن أي مكروب يزور اإلمام
الرضا يفرج اهلل عنه كربته ،وأي مذنب يزوره يغفر اهلل له» .وروى« :أن من زار قرب سيدنا الرضا له أجر
سبعني ألف حج مربور ،وحيرش يوم القيامة مع سيدنا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد وعيل
واحلسنني» .وزعم عىل لسان سيدنا الرضا« :أنه أثنى عىل قربه وقال بأن أفواج املالئكة تطوف عليه ،وأن
لزيارة قربي أجر ألف حج مربور وألف عمرة مقبولة ،وأنا وآبائي نشفع ملن زار قربي.»...
( )1قال سبحانه وتعاىل:

                 

[           األنعام.]104 :
( )6ومن اجلدير بالذكر :أن العرشة الفاطمية مل تكن تعرف يف تاريخ الشيعة وال يف إيران ،فقد كان التقويم
اإليراين يرقم ليوم فاطمة الزهراء بعبارة( :يوم وفاة فاطمة الزهراء) إىل عام (1884م) ،ثم أبدلت الوفاة
بالشهادة بداية من هذا العام إىل عام (6006م) ،ثم استحدثوا بدعة جديدة واخرتعوا العرشة الفاطمية،
عرشة أيام كاملة يسبون فيها عمر والصحابة ويلعنوهم!!
عش رجبا جتد عجبا يف إيران!
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مقدساهتم وتلعنوهم صباحا ومساء؟!

 حماربة املسجد
 )12ملاذا ال تسمحون ألهل السنة أن يبنوا ألنفسهم مساجد يف املدن الكبرية كطهران وغريها؟
هل يمنع املسلم عن بناء بيت هلل  ،ليؤدي فيه صالته ويقيم شعائر دينه؟
هل يصح يف بلد يتسمى باإلسالم ويرفع راية الوحدة بني الشيعة والسنة ،ويدعو إىل التقارب
ويسمي قائده نفسه ويل أمر مسلمي العامل (!)  ..هل يصح أن ال يسمح ألهل السنة الذين يشكلون
حجام كبريا من سكان ذلك البلد ،ويشكلون أكثرية املسلمني يف العامل والسواد األعظم أن يبنوا هلم
مساجد يف املدن الكبرية()1؟!
وملاذا ال تسمحون هلم وهم يشكلون ما يقارب ثلث نسمة البلد  -حسب بعض التقارير  -أن
يكون هلم إعالم  -كالتلفاز واإلذاعة أو اجلرائد واملجالت  -يمثلهم ويبدي وجهات نظرهم؟ ملاذا
ختافون من أن يطرحوا رأهيم إن كنتم تثقون بأنفسكم وبآرائكم وترون أنفسكم عىل احلق املبني،
فاحلق أبلج ،والصدق أشجع من أن ُياف وهيرب!
ولعل بعضهم يرد علينا ويقول :املسجد بيت اهلل ،وليس هناك مسجد للشيعة وال للسنة ،فنحن
عندما نذهب إىل مكة واملدينة نصيل يف مساجد السنة ،فيجب عىل السنة أن يؤدوا صالهتم يف مسجد
الشيعة وال ضري عليهم يف ذلك!
نقول :كالم حق يراد به باطل! فصالة الشيعة يف مساجد السنة أمر عادي ،ال يلتف إليهم وال
يشاجرهم وال يؤذهيم أحد ،لكن إذا صىل سني يف إحدى مساجد الشيعة يف طهران أو أية مدينة
( )1حتارب احلكومة اإليرانية مجيع املظاهر السنية ،وكانت حتاول أن تتجاهلهم متاما وتسعى من خالل خطط
تغري عقائدهم ومفاهيمهم عن طريق املناهج التعليمية وعن طريق اإلعالم املربمج ،وال
وبرامج مدروسة أن ّ
تسمح أن يكون هلم أي مسجد أو مركز جيمعهم يف املدن الكبرية؛ حتى تذوب األجيال القادمة يف املجتمع
الشيعي الكبري...

68

أخرى فستقوم الدنيا وال تقعد ،وسوف يرضبه الناس ويؤذونه ويستهزئون به؟! وقد يرى بعضهم
تنجس بدخول السني فيه؟!
أن املسجد قد ّ

 القرآن واالتباع
 )14دعا القرآن الكريم املسلمني إىل االتباع:
أ .فقد قال اهلل سبحانه وتعاىل لنبيه املصطفى ^:
             

               
[األحزاب.]6-1 :
ب .وأمر املسلمني باتباع الرسول ^ وتالمذته:
فقال سبحانه وتعاىل            :

[       األحزاب.]61 :
وقال عن صفات املؤمن الصادق الويف     ﴿ :
            

[ ﴾    احلرش.]10 :
وهذا هو األسلوب الطبيعي لنرش الدين بني البالد والعباد عىل مدى القرون :أن ال يتخطى
النبي املرسل أوامر الوحي اإلهلي قيد أنملة ،ثم ينظر إليه أصحابه ويتبعونه ويتعلمون منه القرآن
ويرافقونه يف تطبيق أحكامه ،ومن يأيت بعدهم يتبعهم يف ضوء القرآن الكريم ،فهو املحك األمثل
وامليزان األقوم.
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فهل يصح أن نرتك هذا األسلوب املنطقي وهذا األسلوب الذي يرتضيه العقل والنقل ،ثم
نجري وراء جمموعة من األحاديث والروايات التي لفقها واصطنعها فئة من الكذابني وجتار املذهب
وبائعي الضامئر مما يعارض القرآن الكريم والعقل السليم.
أيليق ذلك بنا ،أو بمن أويت حظا من العقل ولو يسريا؟!

 احلق بالقافلة العلوية:
 )18لقد أمرنا سيدنا عيل × بكل وضوح بأن نلحق بالسواد األعظم من املسلمني ونكون
من مجهور األمة ،ال أن نكون فئة شاذة متثل خنجرا يف ظهر األمة ،نخدم خطط االستعامر ونبقى
شوكة يف حلق األمة فقال عليه الصالة والسالم« :الزموا السواد األعظم ـ.)1( »..
فلامذا ال ختضعون ألمر سيدنا عيل ×؟ وملاذا حتاولون أن تلووا أعناق النصوص وحترفوا
احلقائق؟ وملاذا تسعون يف حتريف جمريات األحداث ونسبة السواد األعظم من املسلمني إىل أنفسكم
ثم تزعمون أنكم أتباع عيل ×؟!

 الفتنة يف الدين:
 )60مىض اآلن ثالثون عاما وأنتم قد استوليتم عىل مقاليد احلكم يف إيران ،وأصبحتم
تتحكمون يف مصري العباد والبالد عىل حسب مذهبكم وعقائدكم وال تبالون بيشء ،وال تأخذكم يف
ذلك لومة الئم.
ملاذا ارتفعت نسبة الغالء ،والظلم والطغيان ،وتشويه سمعة البلد عىل املستوى الدويل ،وهروب
الشباب عن الدين ،واإلدمان ،والبطالة ،والطالق ،ومشاكل السكن ،والزواج ،وكثرة اخلرافات
واألوهام ،وغري ذلك الكثري ...أضعافا مضاعفة عام كانت قبل الثورة؟!
ملاذا أصبح الشعب اإليراين بعد ثالثني عاما من حكم املذهب يكرهكم ويتمنى أن يعود حكم
( )1هنج البالغة ( )4/6خطبة رقم (.)162
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الطاغوت؟!
أمل يأن لكم أن ختشع قلوبكم وتعودوا إىل ذكر اهلل ،وتراجعوا أنفسكم يف ظل القرآن الكريم،
ومنهج الرسول األمني؟! إىل متى التامدي يف الضالل؟ وإىل متى التالعب بعقول الناس والضحك
عىل أذقاهنم؟!
هل أنتم أهيا الشيعة عىل استعداد للوحدة مع اخلوارج؟
 )61إذا كنتم ال تقبلون ذلك وتقولون بأهنم يلعنون عليا ويسبونه ،وهم أعداءه فيا ترى بأي
وجه تنادون بالوحدة مع السنة وأنتم ال تكفون عن لعن أصحاب الرسول ^ والسيام صاحبه يف
الغار والذي أشاد به القرآن يف رحلة اهلجرة :أبا بكر الصديق ،وعمر وعثامن خلفاء الرسول ،وكذا
أم املؤمنني عائشة الصديقة التي نزلت آيات من القرآن يف براءهتا ،وسائر الصحابة ،وتعادوهنم
مجيعا؟!

 يوم اإلنذار:
 )66يعتقد الشيعة بأن الرسول ^ اختار عليا خليفة لنفسه منذ أن كان صبيا ،وينسجون هلذا
الزعم حكاية يسموهنا «يوم اإلنذار» وفيها :أن الرسول ^ مجع قومه عىل مأدبة ثم دعاهم إىل
اإلسالم ،وقال هلم« :من آمن منكم فسوف أختاره خليفة من بعدي ،ومل يقم أحد من القوم ومل يؤمن
به إال عيل.)1( »...

( )1قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف منهاج السنة (( :)300-688/2هذا احلديث ليس يف يشء من كتب
املسلمني التي يستفيدون منها علم النقل ال يف الصحاح وال يف املساند والسنن واملغازي والتفسري التي يذكر
فيها اإلسناد الذي حيتج به ،وإذا كان يف بعض كتب التفسري التي ينقل منها الصحيح والضعيف مثل تفسري
الثعلبي والواحدي والبغوي بل وابن جرير وابن أيب حاتم مل يكن جمرد رواية واحد من هؤالء دليال عىل
صحته باتفاق أهل العلم ،فإنه إذا عرف أن تلك املنقوالت فيها صحيح وضعيف فال بد من بيان أن هذا
املنقول من قسم الصحيح دون الضعيف) .وانظر :املوضوعات البن اجلوزي ( ،)648/1ميزان االعتدال
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فيا ليت شعري! هل اإليامن صفقة جتارية لنقول :من آمن فله كذا وكذا من املناصب؟ هل يعقل
أن يقول الرسول ^ للمرشكني :من آمن منكم فسوف أجعله وزيرا أو مشريا أو أوليه اخلالفة من
بعدي ،أو أوظفه يف الدائرة الفالنية ،أو غري ذلك؟
أيليق بالرسول ^ أن يغري الناس بالدنيا ليقبلوا دعوته؟! وهل يعتقد صدور مثل هذه
احلركات الرخيصة من الرسول ^ يف حني أن القرآن رصح بأن من آمن فلنفسه ومن مل يؤمن فقد
ظلم نفسه فقال تعاىل           ﴿ :
[ ﴾      األنعام ،]108 :وقال سبحانه  ﴿ :
              
[ ﴾    الزمر ،]81 :وقال تعاىل     ﴿ :
[ ﴾       فصلت]82 :؟!

واألغرب يف األمر :كيف يعقل أن ُياطب الرسول ^ قوما جيحدون دعوته وال يقبلون
رسالته بمثل هذا الكالم؟ كيف يغرهيم باخلالفة من بعده وهم ال يؤمنون به وال بدعوته ،وال يرون
له شأنا وال مقاما وال سيام يف تلك الفرتة األوىل من الدعوة اإلسالمية التي مل يكن للنبي ^ فيها وال
للمسلمني حوال وال قوة!
باهلل عليك! لو حدث مثل هذا املوقف ..أمل يكن موقفا مضحكا!!

 حذاء قديم:
 )63يقول الشيعة :إن مقام اإلمامة واخلالفة لسيدنا عيل × كان مقاما إهليا ،رشفه اهلل
( ،)882-884/2الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة ( ،)362/1الفوائد املجموعة يف األحاديث
املوضوعة (ص.)382
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به واصطفاه له من دون الناس.
ونحن نتساءل :إذا كان هذا املقام مقاما إهليا ومكانة ربانية ،فلم كان سيدنا عيل × يقدح يف
هذا املقام وهيينه وينال منه ،فقد قال مرة :بأن اخلالفة والدنيا أقل شأنا عندي مما ُيرج من أنف
املاعز « :مأز مْهدم ِعن ِْدي ِم ْن مع ْف مط ِة معنْز!»( ،)1أو قال« :إنه أقل عندي وأهون من حذاء قديم بال».
فهل يليق أن يوصف املقام اإلهلي بمثل هذه األوصاف؟ وهل سمعتم الرسول ^ يصف مقام
النبوة بمثل هذه األوصاف؟ أو ليس هذا كفرانا للنعمة وجحودا للفضل؟

وقد ورد يف خطبة ( )4/من هنج البالغة(« :)2أن عباس وأبا سفيان أتيا إىل سيدنا عيل ×
بعد وفاة الرسول ^ واقرتحوا عليه اخلالفة ،وأرادا أن يبايعاه ،لكن األمري × ردهم وقال يف
جواهبم :مثل هذه السيادة والقيادة أقل وأهون عندي من املاء املالح ،واللقمة التي تقف يف احللق
اء ِ
آج ٌن ،مو ُل ْق مم ٌة ميغ ُّمص ِ مهبا آكِ ُل مها»(.)3
ـ ...مه مذا مم ٌ

( )1انظر :هنج البالغة( ،اخلطبة.)3/
( )6انظر :هنج البالغة ،اخلطبة ( )4/ملَا قبض رسول اهلل ^ وخاطبه العباس وأبو سفيان بن حرب يف أن يبايعا
له باخلالفة (ذلك بعد أن متت البيعة أليب بكر يف السقيفة وفيها ينهى عن الفتنة ويبني عن خلقه وعلمه) .قال
ِ
ِ
÷َ « :أهيا الناس! ش هقوا َأمواج ِ
الفت َِن بِسف ِن الن َج ِاةَ ،و َعرجوا َع ْن َط ِ
يج َ
ان املْ َف َ
اخ َر ِة.
ريق املْنَا َف َرةَ ،و َضعوا ت َ
َْ َ
ه
َري و ْق ِ
آجن ،ول ْقم ٌة يغَص ِهبا آكلها ،وجمْتَنِي ال ِ ِ
ِ
َأ ْف َل َح َم ْن َهن َض بِ َجنَاحِ ،
ت
ثم َرة لغ ْ ِ َ
َ َ
است َْس َل َم َف َأ َ
َ
راحَ .ه َذا َما ٌء ٌ َ َ َ ه َ
أو ْ
َ

َاعها كالزار ِع بِغ ِ ِ ِ
ِ
ص َع َىل املْ ْلكَ ،و ْ
إن َأ ْسك ْت َيقولواَ :ج ِز َع ِم َن
َري َأ ْرضه .خلقه وعلمه َفإِ ْن َأق ْل َيقولواَ :ح َر َ
إِين َ
ْ
ات بعدَ اللتَيا والتِي! واهللِ َالَبن َأيب َطالِب آنَس باملَْو ِ
ِ
ت ِم َن الط ْف ِل بِ َثدْ ي أم ِهَ ،ب ِل انْدَ َجمْت َع َىل
ْ
ْ
َ
َ
املَ ْوت! َه ْي َه َ َ ْ
ون ِع ْلم َلو بحت بِ ِه َألَ ْض َطربتم ْ ِ
مكْن ِ
اب ْاألَ ْر ِش َي ِة ِيف الط ِوي ال َب ِعيدَ ِة!».
اضط َر َ
َْ
ْ ْ
َ

( )3جييب الشيعة عىل هذه الشبهة بأن علياً ÷ عرف ما كان يقصده أبو سفيان من هذه البيعة! فقد كان يريد أن
يشتت شمل املسلمني ويفرق بني مجاعة املؤمنني ويشعل نريان احلرب! ونحن نجيب عىل ذلك بام ييل:
أوال :نحن نتحدث عن األوصاف التي وصف هبا سيدنا عيل × اخلالفة .هل يليق بأن يوصف املقام
اإلهلي والرتبة املهداة من السامء ،واملنقبة التي من اهلل هبا بمثل هذه األوصاف؟!
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 )68حياول الشيعة أن حيرفوا املواقف ويشوهوا التاريخ وينالوا من األجماد؛ فيأخذون عىل أيب
بكر والصحابة قتاهلم ملانعي الزكاة ،ويتصنعون بكاء وعويال ويرصخون :واها ..واها ..واه ..ما
أعظم البلية! كيف قتلوا من كان يقول« :ال إله إال اهلل»!!
بعد أن استمعت أخي القارئ إىل تلك اآلهات والعويل جيدر بك أن تستمع إىل الرواية التي
وردت يف جملد 46/من كتاب «بحار األنوار» يف باب «سريه وأخالقه وعدد أصحابه» يف اخلرب الثاين
الذي روي عن سيدنا الصادق وموسى بن جعفر أنه قال« :أول ما يقوم اإلمام القائم ُيكم بثالثة
أمور َل ُيكم بأي منها ال إمام وال نبي مرسل :يقتل الشيخ الزاين ،ويقتل مانعي الزكاة (!) ،وجيعل
الرجل يرث أخاه يف الدين إذ كانوا إخوة يف عاَل األشباح»!!
ونحن نتساءل:
ملاذا يقتل إمام الزمان مانعي الزكاة؟
وملاذا قتل سيدنا عيل × أربعة آالف إنسان يف معركة النهروان وكلهم يرصخون :ال إله إال
اهلل؟
أجل ،قتل أربعة آالف إنسان ،مل يكونوا يقولون« :ال إله إال اهلل» فحسب ،بل كانوا من حفظة

ثانيا :قد زعمتم أن هذا األمر كان يف غاية األمهية ،وأن اهلل اصطفاه دون الناس هلذه املهمة ،وأنه جزء أسايس
من أصول الدين ،وأن تركه كان يؤدي إىل انحراف اإلسالم ...فقد كان بإمكان سيدنا عيل أن يثور ويمسك
بمقاليد احلكم ثم يبعد أبا سفيان عن الواجهة وال يسمح له بالتدخل وبث الفتن وتشتيت صف املسلمني.
فإذا كنتم تزعمون أن اإلمام الذي اختاره اهلل هاديا للبرشية واصطفاه خلالفة سيد األنبياء واملرسلني وخاتم
النبيني كان يعجز عن القيام بمثل هذه املناورة السياسية البسيطة ،وحتى املوىل  واملالئكة وعلم الغيب
وكل القوى املعنوية التي كانت تقف يف صفه عجزت عن مساعدته ،فهذا لعمري خري دليل عىل أن كل
مزاعمكم باطلة ،وهراء اصطنعتموها يف مصانع األهواء ومتاجر الشهوات وليس هلا من واقع األمر يشء!!
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سور القرآن الكريم(.)1

 التمسوا غريي:
 )64قال سيدنا عيل × يف خطبة 86/من هنج البالغة «:دعوين والتمسوا غريي» ،وقال«:أنا
لكم وزيرا خري مني لكم أمريا»( .أي؛ كنت حتى اليوم وزيرا ومشريا للخلفاء فألن أبقى كام أنا خري
يل من أن أكون خليفة عليكم).
وهنا كذلك يتالعب العامل الشيعي وحيرف احلقيقة ويزعم بأن سيدنا عيل × قصد من
قوله «:دعوين والتمسوا غريي»؛ أنكم ال تتحملون عديل!!
فام أغرب تأويالتكم؟! ملاذا مل يقل الرسول ^ لكفار مكة وللمرشكني مثل هذه اجلمل
والعبارات الرنانة؟
إذا كنا ننظر إىل الواقع من هذا املنظار اجلاحد واملامحك فكان ينبغي للرسول ^ أن يقول ألهل
مكة :إنكم لن تتحملوا قوانني اإلسالم الصارمة ،ولن تستطيعوا القضاء عىل األصنام التي طاملا
عبدها أجدادكم ،وال تستطيعون االلتزام بالصلوات اخلمسة ،وال تصربون عىل صيام شهر كامل،
كام ال تقدرون عىل دفع الزكاة ،وكذلك ال تستطيعون القيام بسائر األحكام اإلسالمية!
وماذا كان يريد أن يصنع سيدنا عيل × هبم؟
( )1أجل! هؤالء أربعة آالف مسلم ،مل يكونوا يدعون النبوة كمسيلمة الكذاب.
هؤالء مل يكونوا يفرتون عىل القرآن ويزورون السور الزائفة! نعم ،إذا أراد املرء أن يصنع االفرتاءات والشبهات
الواهية ويعكر اجلو فال شك أنه يستطيع أن ينكر ضوء الشمس يف رابعة النهار!!
وجيدر يب أن أقول بملء يف :ما أعظم حكمة أهل السنة ودرايتهم ،حيبون عليا ويفدونه وأهل البيت مجيعا
بأرواحهم ،وال يذهبون مذهب الشيعة يف االفرتاء عليه أو يف النيل منه والغلو فيه!
حقا إهنم هم أتباع أهل البيت الصادقون .فهنيئا هلم صدقهم ووفاءهم للرسول ^ وأهل بيته الطاهرين
وصحابته الغر امليامني....
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ما صنعه الرسول ^ يف بداية البعثة والناس غارقون يف ضالل الكفر والثقافة اجلاهلية
والتعصب املمقوت هلا كان أدهى وأمر بالنسبة للمرشكني ،كام أهنا كانت بمراتب أصعب للداعي
نفسه مما كان يصنعه سيدنا عيل ×.

 اختيار الشورى:
 )62قال سيدنا عيل يف الرسالة السادسة من هنج البالغة خماطبا معاوية بن أيب سفيان« :إِ َّن ُه
لش ِ
ِ
ِ
وه ْم مع مل ْي ِه ،مف مل ْم ميك ُْن لِ َّ
اه ِد مأ ْن
ين مبا مي ُعوا مأ مبا مبكْر مو ُع مم مر مو ُع ْث م
امن مع مىل مما مبا مي ُع ُ
مبا مي معني ا ْل مق ْو ُم ا َّلذ م
ورى لِ ْل ُم مه ِ
ين مو ْاألمن مْص ِ
َيت ممار ،موالم لِلغمائِ ِ
مْ
ب مأ ْن مي ُر َّد ،موإن مَّام ُّ
اجت ممم ُعوا مع مىل مر ُجل
ار ،مفإِ ِن ْ
اج ِر م
الش م
مان ذلِك هللَِّ ِرىض.»...
مو مس َّم ْو ُه إِ ممام ًا ك م
يقتلع هذا اخلطاب مجيع مزاعم الشيعة عن جذورها ويرضب بكل ما نسجوه من األوهام
والروايات عرض احلائط ..لكن علامء الشيعة إن وجدوا ما ال يتامشى مع ما نسجوه جلئوا إىل سياسة
التالعب بالكلامت ولووا أعناق النصوص فقالوا :كلم سيدنا األمري يف هذه الرسالة معاوية بلسانه
وبام كان يؤمن به ،ومل ُياطبه باحلقيقة الثابتة من عند اهلل!!
عجبا! مل يكن معاوية يؤمن بإمامة سيدنا عيل × وأهنا من عند اهلل  ،ومل يكن يراه خليفة
منصوصا عليه ،بل كان يقبل شورى املسلمني ،فمن هنا استدل عليه األمري بحكم شورى املهاجرين
واألنصار...
ولست أدري ملاذا كلام وجد الشيعة شيئا يف األحاديث والروايات والتاريخ تتامشى مع ما
يذهبون فرسعان ما يقبلونه ويزجمرون له وحيتفلون به ،حتى وإن كان من رواية رجل خارجي ،أو
كذاب أو مرشك ،لكنهم إن وجدوا شيئا يعارض ما ذهبوا إليه وُيالف ما نسجوه من مذهب ثاروا
عليه وأخذوا يف تأويله وركبوا عليه أغصانا وأوراقا وغريوا معامله يصبح كام حيلو هلم.
هل حقا حيتاج أصول الدين اإلهلي لكل هذه التأويالت املتك ّلفة والتأويل والتحريف؟
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إن كان احلق يف ذلك مع الشيعة ،فلامذا هذا التك هلف وهذا الضجيج وهذه الرشوح وهذا
التوضيح والتفسري املتكلف؟
وملاذا مل ُياطب الرسول ^ أبا جهل وأبا هلب وقادة املرشكني بلغتهم؟ ملاذا رصخ فيهم بكل
رصاحة ووضوح واعتزاز بالنفس :أنا رسول اهلل قد بعثني هلداية الناس وكرس األصنام؟!
فلو كانت اإلمامة أمرا من عند اهلل  ملا جاز لسيدنا عيل × وال لغريه أن يسكت عنه حلظة،
أو يتهاون يف أمره.
وال تنسى أن الظروف يف زمن الرسول ^ كانت أصعب بكثري ،وأن أصحابه كانوا أقل بكثري
من أصحاب سيدنا عيل × حيث كان صاحب األمر والنهي وخليفة املسلمني ،وكان أمره
مطاعا بني أصحابه وهم آالف مؤلفة.
دعنا نفرتض أن سيدنا عيل × ك ّلم معاوية بلغته التي يفهمها! لكننا نتفاجأ حيث نرى سيدنا
األمري × ينطق بنفس هذه العبارات يف املدينة وأمام مجيع املسلمني! فهل كان هنا كذلك يضمر
يف نفسه غري ما يبدي للناس؟ هل كان يتّقي رش الناس وُياف من البوح باحلق واإلذعان به أنه كان
ُياطب الناس بلغتهم كذلك؟!
قال سيدنا عيل يف (خطبة  )123/من هنج البالغة ،وهو يتحدث عن صفات القائد املسلم:

ِ ِ
ِ
إن مأ مح َّق الن ِ
مب
َّاس! َّ
َّاس ِهب مذا ْاألم ْم ِر مأ ْق مو ُاه ْم مع مل ْيه ،مو مأ ْع مل ُم ُه ْم بِ مأ ْم ِر اهللِ فيه ،مفإِ ْن مشغ م
« مأ ُّ مهيا الن ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُض مها مع َّام ُة
ب ْاس ُت ْعت م
مشاغ ٌ
ب ،مفإِ ْن مأ مبى ُقوت مل .مو مل مع ْم ِري ،ملئ ْن كمانمت ْاإلم مم مام ُة الم متنْ معقدُ محتَّى م ْ
ُي ُ م
لش ِ
ِ
الن ِ
َّاس ،مفام إِ مىل مذلِك مسبِ ٌ
اب معن مْهاُ ،ث َّم مل ْي مس لِ َّ
اه ِد مأ ْن
ُيك ُُم م
ون مع مىل مم ْن مغ م
يل ،مولك ْن مأ ْه ُل مها م ْ
مي ْر ِج مع ،موالم لِلغمائِ ِ
ب مأ ْن م ْ
مار!»....
َيت م
 التقصري يف واجب إهلي؟!
 )62قال سيدنا األمري × يف (خطبة  )182/من هنج البالغة وهو جييب طلحة والزبري:
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مت ِِل ِيف ِْ
َح ْلت ُُم ِ
ال مف ِة مر ْغ مب ٌة ،موالم ِيف ا ْل ِوالم مي ِة إِ ْر مب ٌة ،مولكِنَّك ُْم مد مع ْو ُُت ُ ِ
اخل م
وين
« مواهللِ مما كمان ْ
وين إِ مل ْي مها ،مو م م
مع مل ْي مها».
ويف موضع آخر (خطبة )660/يظهر عدم رغبته يف اخلالفة فيقول « :مو مب مس ْطت ُْم مي ِدي
اهلي ِم ع مىل ِحي ِ
اإلبِ ِل ْ ِ
اك ْ ِ
وها مف مق مب ْضت مُهاُ ،ث َّم تمدم ا مك ْكت ُْم مع م َّيل تمدم َّ
اض مها مي ْو مم
م
مف مك مف ْفت مُها ،مو ممدم ْد ُُت ُ م
م
ِو ْر ِد مها.»...
وأتساءل :هل أحد من الناس أجرب الرسول ^ عىل قبول النبوة؟ أمل يكن الرسول ^ مأمورا
من عند اهلل  بذلك؟ فلامذا قال سيدنا عيل × يف هذا املقام احلاسم عن اخلالفة اإلهلية أنه كان
يزهد فيها ،وأنكم أجربمتوين عىل قبوهلا؟
إذا! مل يكن هناك أمر إهلي البتة ،فلو كان األمر منصوصا عليه من عند اهلل لكان سيدنا عيل
× أول مقرص يف الواجب الذي كلفه اهلل إياه ،ونحن نعلم مجيعا أن عليا × مل يكن متهاونا
يف دين اهلل  قط ،ومل يكن ُياف يف اهلل لومة الئم ،فلو كان هناك أمر من عند اهلل سبحانه وتعاىل ملا
سمح سيدنا عيل× ألحد من الناس أن يتطاول عليه أو ينال منه ،ناهيك عن ضياعه أو
االستيالء عليه ،والشك أن أصحاب الرسول ^ كانوا هم أول من يقومون هبذا الواجب ويؤدون
األمر اإلهلي يف أحسن وجه ،ومل يكونوا يسمحون ألحد أن يتطاول عليه أو ينقضه..
 )64تقول اخلطبة 4/من هنج البالغة؛ أال تقية يف البيعة .فقد قال سيدنا عيل × يف هذه

ِِ
ايع بِ مق ْلبِ ِه ،مف مقدْ مأ مق َّر بِال مب ْي مع ِة،
اخلطبة عن بيعة سيدنا زبري « :مي ْز ُع ُم مأ َّن ُه مقدْ مبا مي مع بِ ميده ،مو مَل ْ ُي مب ْ
وادعى ا ْلولِيج مة ،مف ْلي ْأ ِ
دخ ْل فِ مي مام خم مر مج ِمنْ ُه» .أي :أن بيعة عيل
ت مع مل ْي مها بِ مأ ْمر ُي ْع مرفُ  ،موإِ م
الَّ مف ْل مي ُ
م م
م َّ م
م
× مع أيب بكر وعمر وعثامن كذلك مل تكن عن التقية ،بل كانت عن الصدق واإليامن
واإلخالص...

 الفرصة الضائعة..
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 )68فقد أثبتت السرية النبوية أن عليا × بات يف فراش الرسول ^ ليلة اهلجرة ،وأن
املرشكني أرادوا اغتيال الرسول ^ فهجموا عىل بيته ،فلم جيدوه ووجدوا عليا مكانه...
يعتقد الشيعة أن الرسول ^ اختار عليا خليفة لنفسه وهو صبي يف «يوم اإلنذار» ،وهذا يعني
أن الكفار واملرشكني وأهل مكة كانوا عىل علم بأن عليا × هو الذي سيخلف الرسول ^.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو :إن الكفار ملا مل جيدوا الرسول ^ يوم اهلجرة يف فراشه،
وصادفوا عليا مكانه ،وهو الرجل املرتقب الذي سيمسك مقاليد احلكم بعد الرسول ^ ،وهو
الشاب النرض الذي مل يبلغ العرشين عاما ،والرسول ^ وصل اخلمسني ،فال يقل أمهية لدى قريش
من الرسول نفسه ،فرسعان ما يموت الرسول ليخلفه عيل ،فلامذا مل يقتل املرشكون اخلليفة وويل
العهد وقائد املستقبل؟
ال شك أن العدو ينظر إىل القائد وويل عهده بنفس العني ،وال يرى خطره أقل من القائد نفسه،
والسيام يف قضية الرسول ،وهو رجل يتخطى الشيخوخة وعيل ذلك الشاب الذي ُيطط للمستقبل
وله من اآلمال واألحالم ما يعكر اجلو عىل املرشكني يف املستقبل!!
 )30قال سيدنا عيل يف (خطبة )80/من هنج البالغة باحلرف الواحد«:متت بنبينا حممد حجته»!
فلامذا يرى الشيعة احلجة يف األئمة ،ويرون األئمة حججا دامغة؟!
 )31ويا ترى! لو أخذت الروايات واألحاديث عن الشيعة وبقي القرآن هو امليزان واملحك،
أكان يبقى بني أيدهيم ما ينطقون به ويستدلون عليه فيام يؤمنون به؟!
جرد الشيعة من األحاديث والروايات ومل يسمح هلم أن يستدلوا إال
بل أقول أكثر من ذلك :لو ّ
بالصحيح الثابت ،أكان يبقى هلم ما يستدلون به فيام يؤمنون؟!

 عقيدة شوهاء..
 )36أورد الشيعة رواية عن سيدنا عيل أنه سأل الرسول ^ عن فضيلة شهر رمضان املبارك،
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فحزن الرسول ^ وقال« :كأنني بأخبث خلق اهلل يقتلك يف هذا الشهر ...فيسأل سيدنا عيل ×:
أيكون إيامين يف تلك اللحظة سامل ًا أم ال؟ فيجيبه الرسول ^ باإلثبات ،ويطمئنه عىل صدق إيامنه عند
ذلك».
ما أغرب هذه العقيدة الشوهاء!!
كيف يسأل اإلمام املعصوم عن صحة إيامنه؟!
هل يمكن أن يموت املعصوم عىل الكفر أو عىل نقص يف إيامنه؟!
كيف ال يعرف اإلمام الذي اختري هاديا للعاملني أنه سوف ينتقل إىل دار السالم بإيامن راسخ؟!
ما هذا اإلمام واخلليفة املنصوص من عند اهلل واملعصوم واهلادي الذي يشك يف مصريه؟!
كيف يمكن أن تغيب عن اإلمام قضية هبذه األمهية والوضوح؟
أ مل يكن اإلمام يعلم الغيب؟
وماذا عسى أن نقول يف هذا احلديث الذي رواه الكليني يف أصول الكايف حتت باب األئمة
يعرفون من يقتلهم ،ويعرفون متى يموتون ،بل ال يموتون إال باختيارهم؟
وملاذا يسأل عيل × عن هذه األسئلة التي هو أعلم هبا من غريه؟ أو مل يكن يعلم كل ذلك؟!

 أسطورة اإلمام!
 )33جاء يف األحاديث املوثوقة لدى الشيعة بأن كل من يزعم معرفة وقت ظهور اإلمام املهدي،
يعني وقته كذاب أرش.
أو ّ
والسؤال هو :إذا ملاذا أعلن بعض املراجع كآية اهلل هبجت يف قنوته أن قاتل إمام الزمان قد ولد؟
وملاذا نسمع من هنا وهناك بعض املراجع واآليات تبوح بني الفينة واألخرى باإلعالن عن وقت
ظهور اإلمام املهدي ،وبذلك يشغلون الناس لبعض الوقت؟
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ومن ذلك :أهنم أثناء حرب األمريكان عىل العراق كانوا يقولون :ورد يف األحاديث أن يف آخر
الزمان حتدث معركة يف العراق ،ويكون احلرب عىل الذهب األسود ،وهو النفط..
أو يعلنون :أن سفيانا وجد يف جيش البلد الفالين ،وغريها من األوهام واخلرافات...
أو ال ترون هؤالء الذين حيددون وقت ظهور اإلمام املهدي بمثل هذه اخلرافات من الكذابني
والدجالني؟
فلامذا يسكت الشيعة عىل هؤالء املراجع الذين يعينون وقت الظهور؟
وملاذا يسكت عليهم سائر املراجع واآليات إن كانوا يروهنم كذابني؟
أجل! الدليل واضح واألمر جيل ،فكل املراجع يدركون متاما أن أسطورة إمام الزمان أسطورة
خيالية ،اخرتعوها ليتسلطوا من خالهلا عىل رقاب الناس ،ولينهبوا أمواهلم ،ويمسكوا بأيدهيم زمام
األمور ،وليكون أمر الدين بأيدهيم وحتت سلطاهنم ،وليكونوا هم دون غريهم أصحاب السيادة
والقرار!!...

 فدك معركة ال تنتهي..
 )38أورد صاحب أصول الكايف ،يف باب( :صفة العلم) حديثا يقول« :بأن األنبياء مل يورثوا
درمها وال دينارا  )1(»...فلامذا يتباكى الشيعة عىل قضية فدك وإرث فاطمة يف أبيها؟ وملاذا جعلوا هذا
األمر شغلهم الشاغل وصنعوا منه معركة ال تنتهي؟!
فمن جهة صوروا من خالل قصة فدك ديكتاتورية اخللفاء الراشدين وظلمهم البنة الرسول
^ ،ومن جهة أخرى قدموا من فلذة كبد الرسول ^ ،فاطمة الزهراء ،الزاهدة ،العفيفة والتي
رباها املصطفى حتت عني منه وبرص صورة عن امرأة جشعة حريصة عىل الدنيا ،باكية عىل فراقها،
ليس هلا يف الدنيا هم وال غم إال احلصول عىل إرث أبيها ،بل واالستيالء عليه دون أهلها مجيعا!!
( )1الكايف (.)36/1
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 حديث القرطاس
 )34دائام يشري الشيعة إىل حديث القرطاس ،والذي طلب فيه الرسول ^ القلم واحلرب
والقرطاس ليكتب هلم..
واألسئلة املطروحة هنا متعددة:
1ـ ما هذا االفرتاء ..كيف جتاهل الرسول ^ هذا األمر اهلام طوال ثالث وعرشين عاما ،ومل
يرش إليه ،وتذكره قبيل وفاته وأراد أن يكتبه؟
ملاذا مل يفعل ذلك طوال رحلة اإلسالم الطويلة؟
هل يعقل أن الرسول ^ يتغافل عن قضية هبذه األمهية ويرتكها ملثل هذا املوقف؟
أمل يكن أجدر بالرسول ^:
أـ أن يويل عليا األمر ولو لفرتة وجيزة ويرشف هو عىل طريقة عمله ،أو عىل أقل تقدير يقدمه يف
الصالة ،ويو ّليه بعض األمور اهلامة حتى يدرك الناس مجيعا أنه قد واله اخلالفة من بعده ،وجعله
ويل عهده ...وبذلك جيعل الناس والتاريخ أمام األمر الواقع فال يبقى ألحد جمال لإلنكار أو
االعرتاض..
ب  -مل حيدث قط أن يرتك الرسول ^ أمرا إهليا مراعاة ألحد من البرش ،فلم يكن املصطفى ^
يأخذه يف اهلل لومة الئم ،ومل يكن هياب أحدا إال اهلل؟(.)1
( )1بال شك أن يف هذا تطاوال وجناية يف حق الرسول  ،حيث يطعنون يف أدائه وإتقانه لواجب املسئولية ،فال
يكتفون هبذه اإلهانة هنا فقط ،بل يفرتون عليه يف يوم الغدير كذلك ،ويزعمون أن جربيل أبلغ الرسول ^
باألمر اإلهلي يف خالفة عيل × أكثر من مرة ،إال أن الرسول ^ تردد يف أداء الواجب حتى جاءت اآلية
تنذره بالضياع واهلالك

                 

 !!           فخاف الرسول ^ واضطر أن يعلن ذلك!!
أجل يذكرون هذه القصة الرخيصة ويتطاولون عىل مقام الرسالة هبذا األسلوب اجلارح!
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مل َُيَف الرسول ^ من أيب جهل وال من أيب هلب وال من املرشكني وسلطاهنم يف مكة يوم كان
ضعيفا وحيدا وقال كالما أشد يف ظروف أصعب ال ُياف يف اهلل لومة الئم ،وحتداهم بالدمار
والبوار ،والقضاء عىل آهلتهم وأصنامهم ورصخ فيهم بكل صوته يعلن بطالن آهلتهم ،كام أنه مل يكن
هياب النصارى وسلطاهنم فأعلن بطالن تثليثهم ،ومل ُيف اليهود وقالعهم وكشف عن خبثهم
ومكرهم ،فامذا أصابه اليوم وهو القائد الظفر املطاع ،وصاحب اجليوش اجلرارة ُياف أن يعلن أمرا
إهليا أمره اهلل به ،حتى اضطر املوىل  أن يعيد أمره مرات وكرات ،ثم ال جيد وسيلة إلرغام الرسول
بذلك إال بأن هيدده وحيذره أشد التحذير!!  -كام زعموا ذلك يف حادثة الغدير ـ! والعياذ باهلل أن
نكون من اجلاهلني ونقول بام قالوه..
وقد يقول الشيعة :هناك روايات أخرى تقول بأن الرسول ^ بعد أن خرج الناس من عنده أرس
بام كان يريد أن يقوله لعيل.
ولست أدري ما قيمة هذا الرس إن مل يطلع عليه الناس؟!
ثم إننا نتكلم عن هذا احلديث وليس غريه ،إنكم ترصون عىل هذا احلديث ،وتستدلون بام ورد

واألغرب يف األمر أهنم يزعمون أن الرسول ^ يتالعب يف األمر وكأنه يتهرب من واجب املسئولية
ويستعمل كلمة «موىل» ،التي هلا (سبع وعرشين) معنى يف اللغة ،وال يرصح هبا ،وترك األمر هالميا ليظل
الشيعة والسنة يتخاصامن يف أمر اخلالفة إىل يوم الدين ..أيعقل أن يصدر مثل هذا اليشء عن أفصح العرب
قاطبة؟ أيعقل أن يتعامل الرسول ^ باألمر اإلهلي هبذه الطريقة اخلبيثة التي يزعمها القوم؟! أليس كل هذه
تطاوال ونيال من مقام النبوة وقدحا يف شخص الرسول وطعنا يف أدائه لواجب األمانة؟! نعوذ باهلل من كل
ذلك ،ونسأله أن يرشد قومنا إىل الصواب وأن يوفقهم يف استعامل عقوهلم ومراجعة عقائدهم واالبتعاد عن
األوهام واخلرافات ،ودراسة احلقائق بعيدا عن احلامس األعمى والعواطف الساذجة اجلياشة .اللهم اهد
قومي فإهنم ال يعلمون!
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يف كتب مثل كتاب سليم بن قيس اهلاليل(.)1
أو ليس هذا أمرا إهليا والبد وأن يبلغ إىل الناس كافة ويعلن عنها؟! فهل أصحاب الرسول ^
الذين طاملا مدحهم القرآن وأثنى عليهم ،وقال اهلل  أنه قد ريض عنهم وأهنم رضوا عن رهبم،
والذين رباهم الرسول ^ طوال ثالث وعرشين عاما حتت سمع منه وبرص والذين مل يبخلوا يوما
لنرصة هذا الدين بامل أو بروح ..هل كانوا أسوء من مرشكي مكة فيخاف منهم الرسول ^ الذي
يسانده املوىل  ،والذي كان أسدا هصورا يف وجه أهل مكة ومل ُيف منهم قط؟!!
ج  -ثم إنكم تقولون بأن عمر قال عن الرسول ^ إنه هيذي! وبعد هذا الكالم حدث شجار
بينه وبني أنصار عيل وسائر الصحابة ،وهذا يعني أن أنصار عيل × كذلك رفعوا أصواهتم يف
حرضة الرسول ^ وتشاجروا مع خصومهم ،فبذلك شاركوهم يف هذه اجلريمة ويف خطيئة رفع
الصوت أمام الرسول ^.
د  -ثم إنكم تعتقدون بأن الرسول ^ أعلن عن والية عيل وخالفته قبل شهرين من هذه
احلادثة ،وقرره وليا لعهده عىل األشهاد بني الناس ،وقد أخذ منهم وهم ألوف من البرش  -ويف رواية
مائة وأربعني ألف مسلم  -البيعة لعيل ،فام الداعي لتكرار األمر؟ وما الداعي لتحصيل احلاصل
واإلرصار عىل جتديد البيعة وكتابتها؟ فهل الذين يرضبون األمر اإلهلي عرض احلائط وينكثون
بيعتهم سوف يبالون بكتابة الرسول ^؟!
هـ  -أال تعرفون بأن الرسول ^ كان أميا ال يقرأ وال يكتب ،وها هي روايتكم تقول« :هاتوا ِل

( )1كتاب «سليم بن قيس» صندوق من الكذب واالفرتاء ،وقد رد عليه علامء الشيعة ومراجعهم العظام أمثال
الشيخ املفيد .والكذب واضح فيه فال ُيفى عىل أحد سذاجته وكذبه ،فيكفيك أن تتصفح فيه حلظة لتقف
عىل حجم الكذب الذي تراكم فيه ،لكن مع كل ذلك وجد اخلرافيون وأصحاب الفتن والذين اختذوا الدين
صنعة ومتجرا وجدوا ضالتهم فيه ،فعضوا عليه بالنواجذ ،ويقرءونه صباحا ومساء ويستدلون بام فيه؛ ألنه
ُيدم أهواءهم ..واهلل املستعان ،وعليه التكالن ،وال حول وال قوة إال باهلل...

80

قل ًام وحرب ًا ألكتب لكم»( .)1وكان ينبغي أن يقول :ألميل عليكم!
و  -ثم إنكم تقرون بأن الرسول ^ مل يقل كالمه ومل يبح عام كان يضمره ،فمن أين لكم أنه كان
يريد أن يكتب وثيقة وعهدا بخالفة عيل من بعده؟ لعله كان يريد أن يكتب عهدا خلالفة أيب بكر من
بعده! أو لعله كان يريد أن يكتب شيئا آخر!
وكام سبق أن قلت :ال حيق لكم أن تستدلوا بسليم بن قيس وغريه من الكتب التي وضعها
أصحاب األهواء من املبتدعة والكذابني وتقولوا بأن الرسول ^ سجل ما كان يقصده يف هذه
الكتب!
زـ البد وأن يذكر القرآن أصول الدين يف آيات بينات وأساليب واضحة ،فإن أصول الدين ال
تثبت باألحاديث والروايات ظنية الداللة ـ وال سيام هذا احلديث الصامت الذي مل ينطق فيه الرسول
^ بيشء ومل يكتب شيئا؟ فام قيمة هذا األصل؟ وهل يثبت أصل من أصول الدين هبذه الطريقة؟!
وما قيمة أصل من أصول الدين يتجاهله الرسول ^ من أجل سواد عيون رجل واحد  -وهو
عمر كام يعتقد الشيعة؟
ك  -بناء عىل هذه الرواية فقد جتاهل الرسول ^ أو سكت عن أمر كان سببا هلداية أمته ،وترسا
حيفظهم من الضالل .أي أن املسلمني كلهم ضالل تائهون يف متاهات الضاللة وال هيتدون السبيل
ألن رجال واحدا حال بني الرسول وبني بيان اهلداية ألمته!!
يا ليت شعري! ما قيمة دين ورصح بني خالل ثالث وعرشين عاما عىل اجلهاد والكفاح وعىل
مجاجم أتباعه ثم انفرط عقده يف حلظة وضاع من غري رجعة؟!

 حقائق مظلومة..
 )32ملاذا ُيفي علامء الشيعة أمورا هامة -يعرفوهنا جيدا -عن عامة الناس ،وال يرصحون
( )1انظر :أوائل املقاالت (ص ،)662بحار األنوار (.)824/66
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هبا عىل املنابر ليهتدي الناس إىل حقيقة األمر؟ ومن ذلك:
أ .أن مجلة «أشهد أن عليا ويل اهلل ،وأشهد أن عليا حجة اهلل» ليست جزءا من األذان ،وليست
من سنة الرسول ^ ،ونحن نقوهلا لنتربك هبا(.)1
ب .أن حفالت العزاء ومهرجانات النياحة وجمالس التباكي والرضب عىل الصدور واألكتاف،
وشق اجليوب والرضب بالسالسل والسكاكني من سنة الرسول ^ ،وإنام هي عادات وتقاليد
خاصة بنا!(.)2
ت .ملاذا ال يقولون للناس أن وضع اجلبني عىل اخلتم يف السجدة ليس من سنة الرسول ^ يف
يشء ،ومل يكن يف زمن الرسول ^ يشء من ذلك ،وإنام نحن الذين اخرتعنا هذا األسلوب يف
السجود عىل الرتاب(.)3

( )1وما أعجب أمرنا! منذ متى أصبحت البدع يتربك هبا؟ وقد قال الرسول ^« :كل بدعة ضاللة ،وكل ضاللة
يف النار.»...
( )6وإن أعلنتم ذلك فهذا ادعاء باطل ال أساس له ،وذلك ألن الناس حيسبونه من ضمن الشعائر التعبدية،
ويتقربون هبا إىل اهلل ،ويروهنا من الدين ومن سنة أهل بيت الرسول ^.
ثم وإن زعمتم أهنا من عاداتكم وتقاليدكم ،فالبد وأن تضعوها يف سياق الرشيعة ،فليست كل العادات
والتقاليد صحيحة ،فاإلسالم هنى عن النياحة والبكاء والعويل ،وعد ذلك من عمل اجلاهلية وتربأ منه ،ثم
إهنا ليست خصيصة ألهل إيران فحسب ،وإنام شيعة اهلند وباكستان وأفغانستان وحتى الشيعة يف البالد
العربية يقومون بنفس هذه الطقوس .فهل هي يف عاداهتم وتقاليدهم كذلك؟!
( )3أو ليس من املضحكات املبكيات أن تزعموا بأن الرسول ^ مل يكن يعرف هذا االخرتاع الصعب ،ومل يكن
يملك مصنعا متطورا ليقلب الرتاب إىل األختام املزركشة واملزخرفة ،ومل يستطع أن يعلم ذلك لعيل وأهل
بيته؟ ثم ه ا أنتم عباقرة العرص اكتشفتم هذا االخرتاع املثايل ،وسجلتم عليه ما كان حيلو لكم من األجور
والثواب ،ولكن أوال يتعارض زعمكم هذا بام تؤمنون به من أن صدور األئمة امتألت بعلوم املايض
واحلارض واملستقبل؟!!
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ث .ملاذا ال ختربون الناس أن اسم أحد من األئمة مل يرد يف القرآن املجيد ،ومل يرد كذلك اسم
ابنة الرسول ^ فاطمة الزهراء؟!
ج .ملاذا ال ختربون الناس عن زواج عمر بن اخلطاب من أم كلثوم ابنة فاطمة الزهراء وعيل بن
أيب طالب؟ وملاذا ال ختربوهنم بأن عثامن كان قد تزوج مرتني من بنات النبي ^؟ أي؛ هو كان زوجا
الثنتني من أخوات فاطمة الزهراء ،تزوج إحدامها ،ثم ملا توفيت زوجه الرسول ^ من الثانية!
ح .ملاذا ال ختربون الناس أن معظم مشاهري إيران أمثال( :املولوي ،والسعدي ،واخليام،
والعطار النيسابوري ،والنظامي ،والسنائي ،وابن سينا ،والغزايل) ،وغريهم كانوا عىل مذهب أهل
السنة ،وأن املذهب الشيعي انترش يف إيران يف القرن العارش بفضل سيوف الصفويني ،وبفضل الدماء
التي أهدروها ،والدمار واملجازر التي ارتكبوها يف هذا البلد.
وملاذا ال تقولون هلم :أن إيران مل تقم هلا قائمة بعد أن أصبحت شيعية بقوة السالح ،وأن البلد
يسقط يف املهالك يوما بعد يوم بفضل اخلرافات والبدع التي يروجها أصحاب املذهب واملراجع
الذين يتكسبون من ورائه؟!
أجل! إنكم لن تقولوا للناس هذا ،وال تقرون باحلقائق ،بل وتنسجون الروايات والقصص
واحلكايات والبدع لتغرقوا الناس فيها أكثر فأكثر ..وهذا ليس أمرا عجيبا بالنسبة لكم ،فإنكم
ختافون إن كشفتم عن بعض هذه احلقائق أن يفكر بعض الشباب وبعض املثقفني يف البحث عن
احلقائق وتصفح الكتب ،فإن فعلوا ذلك فسوف تنكشف حقيقتكم للناس ،وسوف يقطعون عنكم
رضيبة اخلمس التي رضبتموها عىل الناس ظلام وزورا ،ومن ثم تفسد جتارتكم وتكسد سوقكم،
وتصبحون كعامة الناس ،وتسحب بسط التقديس املصطنع من حتت أرجلكم ،وهذا ما ال تقبلونه
أبدا...
 )32يقول املراجع واآليات بأن :ديانتنا هي سياستنا(.)1
( )1وكان األجدر هبم أن يقولوا( :ديانتنا س ّلم لسياستنا.)...
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ونحن نتساءل :إذا ملاذا ال تسمون اخلليج الفاريس باخلليج اإلسالمي أو خليج املسلمني؟ أو
لستم اجلمهورية اإلسالمية البعيدة عن الشعارات القومية والدعوة إىل العنرصية الفارسية؟! ملاذا هنا
تتمسكون بالسياسة وبالقومية والعنرصية وتتناسون الدين؟!

 ثورة بائسة
 )34منذ فجر الثورة إىل اآلن وقد مر عليها ثالثون عاما ،يردد دوما مراجع الشيعة وقادهتم
والسيام السيد اخلامنئي -عىل األشهاد وعىل املنابر( :)1مل يصلح جمتمعنا حتى اآلن ،ومل يشكلالنموذج املثايل ،وينبغي أن نسعى أكثر ونجتهد ليال وهنارا لنزيل عيوبنا ونصبح كام ينبغي.
لست أدري ماذا أقول هلؤالء اجلاحدين واملامحكني واملغرضني؟
البد وأن نقول للسيد اخلامنئي :كيف عجز املذهب الشيعي بعد ألف وأربع مائة عام  -كام
تزعمون  -من العمل األكاديمي والعلمي يف املراكز الدينية واملكاتب املذهبية وما فيها من العلامء
واملراجع ،وما ملكها من احلكومات كالصفوية وآل بويه وبعد ثالثني عاما من الثورة اإليرانية
األخرية ومن سلطة والية الفقيه املطلقة  -االخرتاع األخريـ من أن يطبق اإلسالم احلقيقي؟ مازلتم
تعانون من النقص والعيوب ،وعدم الدراية والفهم ...فكيف تسمحون ألنفسكم وأنتم ال هم لكم
وال غم إال نقد حكومة أيب بكر وعمر والنيل من الصحابة ومؤاخذهتم يف أهنم اختلفوا يف األمور
اجلزئية جدا ،أو أهنم مل يفلحوا يف العمل الفالين؟!
فيا ترى! أين أنتم من عرش معشار بل من واحد من ألف مما قام به هؤالء املخلصني األبرار؟!
ما لكم تريدون منهم أن يكونوا معصومني من كل األخطاء والعيوب ،واملسلمون مازالوا
( )1كان السيد اخلامنئي يقول يف التلفاز :مل تقم ثورتنا ألخذ احلكومة ،وإنام قامت إلقامة اإلسالم!!
ويبدو أن الويل الفقيه نيس بأن ديانته هي نفس سياسته ،وأن الثورة قامت عىل شعار اندماج الدين بالسياسة،
فكيف قامت الثورة لإلسالم والدين ومل تقم للسياسة واحلكم؟! ونِعم ما قاله األقدمون :حبل الكذب
قصري!
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حديث العهد باجلاهلية ،ومل يمر عىل عمر اإلسالم إال بضعة أعوام؟
لكنكم اآلن بعدما قويت شوكتكم ومرت عىل جتاربكم يف احلكم قرون عديدة ،وصارت إليكم
األمور طاعة خالل ثالثني عاما من الثورة تشكون من الفشل يف إقامة رصح اإلسالم ،بل وأصبح
شعبكم يتمنى غريكم ملا يكابد من املصائب واملحن؟!
ويا ليتكم كنتم تتصفون بالعيوب واألخطاء البسيطة ..يف حني أننا نرى بأم أعيننا أن مآلكم
وصل إىل التخريب والدمار فيام أصلحه غريكم ..وإىل االنحطاط باإلسالم نحو احلضيض ،وبث
الشبهات والطعن يف الدين ،نرش البدع واخلرافات واألوهام ،فلم تكتفوا بالعيوب اجلزئية كام
تزعمون بل الواقع أدهى وأمر...

 مذهب اللعن...
 )38األعجب يف أمر علامء الشيعة أهنم بدال من أن يراجعوا أنفسهم وعقائدهم يتامدون يف
الطعن واللعن والشتم ،ولكي يوجهوا طعنهم ويسوغوا ألعامهلم يبحثون يف كتب أهل السنة
عسى أن جيدوا بصيص أمل يسوغ هلم ما يصنعون.
وقد زعموا أهنم وجدوا حديثا ظنوا أنه ضالتهم ومبتغاهم الذي يبحثون عنه ،فقد زعموا
أهنم وجدوا رواية تقول« :أن رجال شتم أبا بكر وأهانه أمام الرسول ^ ،لكن الرسول ^
سكت عنه ومل يمنعه»(.)1

( )1وكام تالحظ عزيزي القارئ :فإن هذه الرواية املزعومة ختالف احلديث الصحيح الثابت الذي ورد يف
صحيح البخاري أن الرسول ^ غضب لغضب أيب بكر ،فعن َأ ِيب الد ْر َد ِاء ا َق َال :كنْت َجالِسا ِعنْدَ
ف َثوبِ ِه حتى َأبدَ ى َعن ر ْكبتِ ِهَ ،ف َق َال النبِي ^َ « :أما ص ِ
آخذا بِ َطر ِ
النبِي ^ إِ ْذ َأ ْقب َل َأبو بكْر ِ
احبك ْم َف َقدْ
َ
ْ َ
ْ
ْ َ
َ
َ
ه
َ
اخلَط ِ
ني ا ْب ِن ْ
غَا َم َر»َ .ف َسل َم َو َق َال :إِين ك َ
رس ْعت إِ َل ْي ِه ،ثم ن َِد ْمت َف َس َأ ْلته َأ ْن َيغ ِْف َر ِيل
َان َب ْينِي َو َب ْ َ
يش ٌء َف َأ ْ َ
اب َ ْ
َف َأ َبى َع َيلَ ،ف َأ ْقبَ ْلت إِ َليْ َكَ ،ف َق َالَ « :يغ ِْفر اهلل َل َك َيا َأ َبا َبكْر» َثالثا .ثم إِن ع َم َر ن َِد َم َف َأتَى َمن ِْز َل َأ ِيب َبكْر،
َف َس َأ َلَ :أث َم َأبو َبكْر؟ َف َقالوا :الَ .ف َأتَى إِ َىل النبِي ^ َف َسل َم َف َج َع َل َو ْجه النبِي ^ َيت ََمعر َحتى َأ ْش َف َق َأبو
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ثم يستنتجون من ذلك أنه ال بأس بلعن أيب بكر وشتمه وسبه ،ويقولون :ما نقوم به من السب
والشتم هو عني الصواب وال غبار عليه!!
وكام الحظت أخي القارئ فإن هذه الرواية كذب حمض ال وجه هلا من الصحة ،وهي تعارض
احلديث الثابت الذي ورد يف صحيح البخاري أصح كتب احلديث عىل اإلطالق ولكن ..ماذا عسى
أن نصنع فالكذب ديدن القوم ،وهم يسمحون ألنفسهم أن يرتكبوا كل ما حيلو هلم يف سبيل
الوصول إىل ما يعتقدون ..فال يبالون بالكذب واالفرتاء والتهمة والبهتان..
وأما السؤال الذي يضع نفسه فهو أن القرآن الكريم جعل الرسول ^ أسوة حسنة للمسلمني
وقدوة جيب عليهم اتباعه مجلة وتفصيال ..ونحن نتساءل :إن كان ما تزعمونه حقا أفال تتصورون أن
األعراب الذين كانوا يقبلون اإلسالم دينا يف زمن الرسول ^ وحتى املسلمني يف زمننا هذا وكل من
يريد أن يتأسى بالرسول ^ أو جيب عليه أن يتخذه أسوة سوف يواجه صورا من الضالل وينحرف
عن جادة الصواب؟!
وذلك ألهنم يرون من جهة الرسول ^ يقف صامتا ويرىض بشتم أيب بكر وسبه ولعنه ،ومن
جهة أخرى يتزوج من ابنة أيب بكر ويقربه إىل نفسه ويترصف يف ماله ،وينفقه يف الدعوة إىل اإلسالم،
ويتخذه رفيقا وصاحبا له يف رحلة اهلجرة ليشيد به القرآن ،وهيتم به ويشفق عليه ويتخذه ساعده
األيمن إىل درجة أن الداخل عليه ال يكاد يفرق بينه وبني أيب بكر.
وهذه الصلة الوثيقة وهذه املحبة احلميمة وهذا التقارب امللحوظ كان هو السبب يف أن اختاره
املسلمون خليفة للرسول ^ من بعده ،ولو ال ذلك لكان هناك الكثريون ممن كان من املمكن أن
يتنافسوا يف الرتشيح خلالفة الرسول^ ممن أسلموا أثناء فتح مكة من القادة السياسيني أو ممن أبلوا
ول اهللِ َواهللِ َأنَا كنْت َأ ْظ َل َمَ ،مرت ْ ِ
َبكْرَ ،ف َجثَا َع َىل ر ْك َبتَ ْي ِه َف َق َالَ :يا َرس َ
َنيَ ،ف َق َال النبِ هي « :إِن اهللَ َب َعثَنِي
َاركوا ِيل ص ِ
اس ِ
احبِي»؟ َمرت ْ ِ
اين بِنَ ْف ِس ِه َو َمال ِ ِهَ ،ف َه ْل َأنْت ْم ت ِ
َني،
َ
إِ َل ْيك ْم َفق ْلت ْم ك ََذ ْب َت َو َق َال َأبو َبكْرَ :صدَ َقَ ،و َو َ
َفام أ ِ
وذ َي َب ْعدَ َها[ .صحيح البخاري رقم (.])3221
َ
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يف اإلسالم بالء حسنا طوال رحلة الدعوة ،لكن غلبهم مجيعا حب الرسول صىل اهلل عليه وسلم أليب
بكر واهتاممه به وتقربه إليه.
أو ليس يف هذا كله تناقضا وتضاربا؟
هل كان الرسول ^ يبالغ يف تقريب شخص إليه يف كل األحداث واملواقف ثم كان ينبذه فجأة
ويطرده عن نفسه يف موقف آخر؟!!
هل هذه أمور يقبلها العقل السليم واملنطق القويم؟!!
ثم إن الرسول ^ كان يصرب وحيتسب عىل من كان يشتمه وهيينه وينال منه ،فكان يسكت عن
اجلهال عىل قاعدة[        :الفرقان ،]23:وذلك
ألنه كان أسوة حسنة للمسلمني وقدوة للمؤمنني ،فهل يسمح الشيعة ألنفسهم أن يشتموه ويلعنوه
 العياذ باهلل  -ألنه كان يسكت عن الشامتني والالعنني له؟!ولنا أن نستفرس إخواننا ونقول هلم :ملاذا تتعاملون مع النصوص واألحاديث تعامال استفزازيا
فتقبلون منها ما يوافق أهواءكم وتربزوهنا وتتجاهلون ما ال يتامشى مع تصوراتكم؟!
فإن هناك العرشات بل املئات من األحاديث التي ينهى فيها الرسول ^ عن السب والشتم
واللعن عامة ،ومثلها من األحاديث التي حيذر فيها الرسول ^ من النيل من أصحابه وأن يمسهم
إنسان بسوء أو يؤذهيم ،وهي كلها تشمل أبا بكر كام تشمل غريه.
وهناك العرشات من األحاديث واملواقف التي أثنى فيها الرسول ^ عىل أيب بكر وذكر مناقبه..
لكن ماذا نملك ملن ال يرى ضوء الشمس يف رابعة النهار؟!
هذا غري اآليات القرآنية التي تشهد عىل صدق أصحاب الرسول ^ وعىل مكانة الرعيل األول
من جيل الدعوة اإلسالمية ،وعىل رضا اهلل  عنهم وحبه وتقديره لصالحهم ولتفانيهم لدينه
ولوقوفهم بجانب رسوله.
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وكذلك اآليات التي نزلت يف مواقف كان أليب بكر القدح ّ
املعىل فيها ،والسيام اآلية التي حتكي
هجرة الرسول ^ وتثبت معية اهلل  مع الرسول ^ وأيب بكر ،وتشهد بصحبة أيب بكر للرسول
األمني ^!!

()1

وال ينسى علامء الشيعة أن الذي شتم أبا بكر  -كام يزعمون  -يف حرضة الرسول ^ ،فقد فعل
ذلك أمام من أرسله اهلل «رمحة للعاملني» ،فال غرو أن يشفق املصطفى ^ عىل رجل جاهل عسى أن
يتعلم من املوقف ويتعظ من العمل دون القول ،ومل يرتكب هذا العمل أمام اخلميني أو اخلامنئي ولو
فعل ذلك لسلخوه عن جلده حيا.

 املهدي املزعوم..
 )80دعونا نطرح تساؤال عن رؤية اإلمام املهدي!
ما أكثر ما تذكر اجلرائد واملجالت اإليرانية أن أناسا يدعون املهدوية يف مدينة قم وغريها من
املدن ،ويتم القبض عليهم ويودعون يف السجون ،والسجون اإليرانية اليوم تستضيف عددا كبريا من
الذين ادعوا املهدوية كذبا...
ونحن نتساءل :ما أكثر األخبار التي ترد يف كتب الشيعة وتزعم أن أناسا يف سالف األزمان رأوا
اإلمام املهدي ،ويسوقون حكايات وأساطري حوله ،أفال حيتمل أن يكون قد حدث نوع من
التدليس ،كأن يكون أحد املهرجني زعم أنه هو اإلمام املهدي وخدع رجال شيعيا ساذجا فظنه
كذلك؟!
مع العلم أنه مل تكن يف تلك األزمان مؤسسات قضائية متطورة تستطيع الكشف عن الزيف
والبحث عن املجرم أو القبض عىل هؤالء الكذابني هبذه السهولة..
( )1قال اهلل سبحانه وتعاىل:

                

                  

[             التوبة.]80 :
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 ملاذا مل ينصب الرسول ^ خليفة؟
 )81يأخذ الشيعة عىل أهل السنة فيقولون :أنتم تقولون بأن الرسول ^ مل ُيرت خليفة من
عمر خليفة من بعده؟!
بعده ،فلامذا اختار أبو بكر َ
ما أغرب هذا التساؤل من الشيعة! فالشيعة ينكرون القياس ،ويذكرون يف كتبهم كأصول الكايف
أحاديث يف إنكار القياس ،ويزعمون أن إمامهم لعن أبا حنيفة؛ ألنه كان يأخذ بالقياس ،وأن الدين
ال يؤخذ بالقياس ،وأن القياس من عمل الشيطان ...وغري ذلك.
فالسؤال الذي يطرح نفسه :فلامذا أنتم اآلن تأخذون بالقياس؟!
وملاذا تقيسون النبي بغري النبي؟
وإن كنا نرى أن أبا بكر رشح عمر للخالفة ،وأنه مل يصبح خليفة للمسلمني إال بعد بيعة
املسلمني له ،ففي احلقيقة اختار الناس عمر خليفة هلم ملا بايعوه راضني خمتارين طائعني مطمئنني ،ومل
يسلطه أبو بكر عليهم قط..
ثم إن الرسول ^ كان مبعوثا من عند اهلل  ومل يكن يعمل شيئا دون إذن اهلل  ،وال سيام
أمرا هبذه األمهية...
وكذلك كل ما كان يفعله الرسول ^ كان يأخذ حكم الدين والرشع ،فلو اختار الرسول ^
خلفاءه من بعده لوجب االختيار عىل األمة إىل يوم الدين ،ولسلبت منهم احلرية واإلرادة ،وكذلك
كل ما كان يصدر عن خلفائه كان يأخذ الرشعية من رشعية اختيار الرسول ^ إياهم ،والعتربه
الناس عمال مرشوعا يف الدين ،ومن أوامر القرآن والرسول ^ ،فكان حيمل أخطاء اخللفاء عىل
الرشع والرسول ^! فمثال يوم أن أخطأ خالد بن الوليد  -وهو الذي ابتعثه الرسول ^ عىل رأس
خلية رسية من اجليش  -وقتل رجال ينطق بالشهادة ،غصب الرسول ^ من هذا الترصف وأعلن
براءته من هذا العمل ،لئال يعتربه الناس من الرشيعة؛ ألن الذي قام به أخذ رشعية القيادة من
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الرسول ^ ،وأين كان الرسول ^ ليعلن عن موقفه إذا أخطأ خلفاءه من بعده؟!
بعد هذا كله ..ملاذا مل ُيرت سيدنا عيل × خليفته من بعده؟ وقال وهو يودع الناس إىل لقاء
ربه« :افعلوا ما بدا لكم.»...
 )86عندما نسأل علامء الشيعة ونقول هلم :يف اآلية التي تزعمون أهنا نزلت يف والية عيل،
وتسموهنا بآية الوالية ،جاءت كلمة «الذين» اسم موصول للجمع ،فكيف يراد به شخص واحد،
وهو سيدنا عيل؟!
هم يقولون يف جواب هذا التساؤل :هذا اجلمع يراد به التكريم واالحرتام لسيدنا عيل ،وال يدل
عىل جمموعة من الناس!!
ونحن نقول :ملاذا اقترص هذا التكريم واالحرتام يف القرآن الكريم عىل سيدنا عيل ،ومل يكن
تكريم واحرتام هبذا املعنى للرسول ^؟ فاآليات القرآنية ختاطب الرسول ^ بضمري املفرد «أنت»
أو «ك» و...
فهل ترون عليا أعىل وأرفع مكانة عن سيدنا رسول اهلل ^؟!!
 )83هشاشة آراء الشيعة وعقائدهم جعلهم كالغريق يتشبثون بأي يشء ،فمام يقولونه :فقد
وجدت فاطمة يف نفسها عىل أيب بكر ،وغضبت عليه ،وهذا دليل عىل بطالن خالفته!! وكام أنه دليل
عىل اخلالفة اإلهلية لعيل وأنه كان عىل احلق املبني!!
ولنا أن نسأل علامء الشيعة :أال تعدون خالفة سيدنا عيل وإمامته من أصول الدين؟
وأال يستنتج أمور الدين وأصوله وحتى فروعه من القرآن والسنة؟!
فهل لكم أن توضحوا :ما عالقة غضب فاطمة بإمامة عيل؟! جيب أن تثبتوا ادعاءكم هذا من
القرآن والسنة ال من الروابط االجتامعية والصالت العائلية بني هذا وذاك ،فقد آليتم عىل أنفسكم أن
تثبتوا اخلالفة لعيل ،واختذتم هذا األمر غاية وتربرون كل الوسائل يف سبيل الوصول إىل هذه الغاية!!
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 زواج عمر من ابنة علي
 )88قد أثبت لنا التاريخ بأدلة دامغة ال مراء فيها أن سيدنا عيل × زوج ابنته أم كلثوم من
عمر بن اخلطاب( .وهذا ما ال ينكره علامء الشيعة كذلك ،وأوردوه بالتواتر يف الكتب املختلفة ،منها
كتب الشيعة أنفسهم كـ :الكايف ،وبحار األنوار ،والتهذيب ،وتاريخ اليعقويب).
والسؤال الذي يطرح نفسه :أنتم تقولون بأنه يشرتط يف الزواج الكفاءة- ،أي :أن يكون الزوج
كفؤا لزوجته ،ومناسبا هلا ،من حيث الدين واملكانة االجتامعية وغريها -فلامذا مل يلتزم سيدنا عيل
هبذا األمر؟! كيف زوج ابنته من قاتل أمها ،ومن غاصب اخلالفة ،ومن رجل تقولون بارتداده
وخروجه من امل ّلة؟! كيف ريض احلسن واحلسني -سيدا شباب اجلنة ونامذج البطولة والغرية يف
شباب اإلسالم -أن تزوج أختهم ممن تتصفونه بكل هذه األوصاف الدنيئة؟!
وال تنسوا بأن الزواج من بنات الناس أهون بكثري من أن تزوجهم من بناتك ،فهذا ال حيدث إال
يف أجواء من الوئام والتآلف واحلب ال توصف .وإليضاح الفرق أكثر نقول -مثال :أنت تستطيع أن
تتزوج من أهل الكتاب ،ولكن الرشع ال يسمح لك أن تزوجهم من بناتك!

 اعتقاد ردة الصحابة!
 )84يعتقد الشيعة أن الصحابة ارتدوا بعد وفاة الرسول ^ إال بضعة أشخاص منهم ،ال
يتجاوزون أصابع اليد الواحدة ظلوا مع سيدنا عيل ،وذلك ألهنم رضبوا باألمر اإلهلي يف خالفة عيل
وإمامته بعد الرسول ^ عرض احلائط ،واجتمعوا يف سقيفة بني ساعدة واختاروا أبا بكر خليفة
هلم.
فريى الشيعة أن أبا بكر وعمر وعثامن اغتصبوا اخلالفة ،وأهنم رموز للظلم واالستكبار
والطغيان ،فيجب لعنهم وإعالن الرباءة منهم ،ومن هنا جتد أن صدورهم متتلئ حقدا وضغينة
عليهم.
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ويعتقدون بأنه البد وأن يكون دائام إمام خمتار من عند اهلل  بني الناس؛ لئال تنحرف األمة
اإلسالمية عن جادة الصواب وال تنزلق يف املهالك.
والشك أن مثل هذه العقائد تعترب مرضا عضاال وإيدزا عقديا (!) يف جمريات التاريخ
اإلسالمي ،وهي بمثابة فؤوس ترضب اإلسالم يف الصميم وحتاول أن تقتلعه من جذوره!
هذه العقيدة تقول لنا :بأن دعوة الرسول ^ قد فشلت ،فلم يستطع املصطفى ^ بعد ثالث
وعرشين عاما من الكفاح والرتبية والتفنن يف صناعة الرجال ،والسهر والتعب ،والوحي يسانده ليال
وهنارا ،واملالئكة تعينه وترعاه ،مل يستطع أن يريب إال بضعة أشخاص ثبتوا عىل دينه ،فقد ذهبت
جهوده أدراج الرياح مع خرب وفاته ،وارتد أصحابه إال هؤالء النفر اليسري!!
ويعتقد الشيعة بوجوب وجود حجة من اهلل  بني الناس ليكون هو املحك وامليزان والقائد..
ونحن نتساءل :يا ترى! إن ظهر إمام الزمان  -الذي تزعمونه – ورحل كام رحل الرسول ^
عن الناس ،من يضمن لنا أن دعوته لن تكون صورة أخرى من دعوة الرسول ^ ،فريحل عنا وقد
ترك وراءه أصحابا وأنصارا مرتدين؟!!
إذا كان الرسول ^ وهو سيد البرش قاطبة ،وإمام األنبياء وخامتهم ،وله من املكانة عند اهلل ما ال
يبارى ،فالوحي واملالئكة ورب الكون والسامء يسانده ويقف معه دائام ،إذا كان الرسول ^ ُيرج
من الدنيا ويرتك وراءه أكثر من مائة وأربعني ألف صحايب مرتد ،فامذا عسى أن ننتظر من اإلمام
املهدي أو صاحب الزمان الذي تزعمونه؟!
فهل صاحب الزمان أعىل وأجل وأفضل من رسول اهلل ^؟! وهل هو يستطيع أن يؤدي واجبه
أفضل من رسول اهلل ^؟! وهل يملك معجزات أكرب وأعظم مما كان للنبي ^؟ وهل سيجد عونا
وتأييدا أكرب من اهلل؟!!
أليست هذه الدعاوى كلها نيال من مقام الرسول ^ ،وإهانة له وللدين الذي قاده ،وطعنا يف
الوحي الذي سانده؟!
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اتقوا اهلل يا قوم ،وراجعوا أنفسكم قبل أن يباغتكم املوت!

 ملاذا عمر
 )82يعادي الشيعة اخلليفة الثاين للمسلمني عمر بن اخلطاب ،ويستدلون لعملهم هذا بعدة
روايات نسجوها ألنفسهم تربيرا ملا يؤمنون!
حتكي هذه الروايات أن عمر والذين كانوا معه هجموا عىل بيت فاطمة ،وأحرقوا باب البيت،
ورضبوا فاطمة بنت الرسول ^ ،وكرسوا أضلعها ،وأسقطوا جنينها ،فقد كانت حامال بمحسن!!
مزاعم لو كان هلا يشء من الصحة لكان جديرا هبم أن يعادوا عمر ،بل وكان جيب عىل األمة أن
تصنع صنيعهم ..لكنها أوهام وأضغاث أحالم ال أساس هلا من الصحة.
ونحن نقول هلم :لو سمحتم اثبتوا أوال صحة هذه الروايات! ال نريدكم أن ترضبوا األمخاس
يف األسداس ،وخترجوا من املوضوع وتبحثوا وراء قضايا ال طائل من ورائها ،وإنام نريدكم أن تثبتوا
ما أوردمتوه يف هذه الروايات أوال بأول:
1ـ إحراق البيت أو باب البيت!
6ـ إسقاط اجلنني!
جراء هذا اهلجوم العدواين الرشس!
3ـ شهادة فاطمة الزهراء من ّ
يشري علامء الشيعة إىل بعض الروايات التي وردت يف كتب السنة تصور شيئا من هذا املشهد،
لكن ليس فيها إال التهديد بإحراق البيت ،وليس هناك ما يثبت أن األمر قد حدث بالفعل ،وليس
فيها أبدا أن الناس نالوا من ابنة الرسول ^ أو آذوها أو رضبوها أو أسقطوا جنينها أو جرحوها أو
قتلوها ..فكل هذه األوهام نسجها بعض من كان يف قلبه مرض وأراد أن يشعل نريان الفتنة بني
املسلمني ،من ذلك :ما أورده «سليم بن قيس اهلاليل» والذي سبق أن أرشنا إليه وقلنا بأنه نسج
مزاعمه هذه يف القرن الرابع ،وقد رد أوهامه الشيخ املفيد وهو من أعظم مراجع الشيعة وعلامئهم
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وغريه...

 املنصب اإلهلي
 )82يعتقد الشيعة بأن الصحابة اغتصبوا اخلالفة اإلهلية التي اصطفى اهلل عليا هلا!
والسؤال الذي يطرح نفسه هو :إن كان هذا املنصب أو املقام إهليا ،فكيف أمكن استيالء الناس
عليه؟! فهل كان أحد يستطيع أن ينهب النبوة من الرسول ^؟!!
ويؤمن الشيعة بأن اإلمامة درجة تفوق النبوة ،فإذا كانت اإلمامة خمصوصة ألحد من الناس
وحمصورة عليه ،وقد أهداها اهلل له ،فهل يستطيع أحد أن ينهبها منه ويستويل عليها؟!
وكذلك الشيعة يعتقدون بأن اخلالفة واإلمامة وجهان لعملة واحدة ،أو أهنام يرتافقان
ويتزامنان ،وأهنام إهليان ينص اهلل عليهام ،واهلل  هو الذي ُيتار الرجل املناسب هلذين املقامني
اجلليلني ،وهو الذي اصطفى عليا هلام ،فال يصح أن يدعيهام غريه أبدا!
أي؛ أن الشيعة يؤمنون بأنه ال حيق للمرء أن يتقلد منصب اخلالفة ما مل يكن قد فضله اهلل
باإلمامة ،فاخلالفة جزء ال يتجزأ عن اإلمامة وال يمكن تصورها بعيدا عن اإلمامة ،فال يمكن أن
يتوىل اخلالفة إال اإلمام املعصوم واملختار من عند اهلل  ..فيا ترى! كيف استطاع أناس أن يستولوا
عىل هذا املقام اإلهلي وينهبوه ألنفسهم؟!!

 رؤية اإلمام
 )84تذكر كتب الشيعة قصصا وأساطري تثبت فيها أن بعض الشيعة وبعض العلامء متكنوا من
رؤية إمام الزمان!..
والسؤال هو :هل هؤالء الناس سبق أن رأوا اإلمام املهدي ليزعموا أهنم التقوا به مرة أخرى
فعرفوه من مالحمه السابقة؟!
عرف نفسه هلم فأال تعرفون أن شهادة الرجل عن نفسه مردودة وال
وإذا كان اإلمام املهدي ّ
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تقبل؟ ولعل الذي رأوه  -إن صدقوا  -كان رجال خداعا أراد أن يض ّلهم وُيدعهم؟!
واألعجب يف األمر! أن هؤالء الذين رأوا اإلمام املهدي مل يبوحوا هبذا الرس ،وإنام عرفت
حكاياهتم مع إمام الزمان بعد أن ماتوا وانتقلوا إىل دار احلساب!!
وال يصح أيضا أن تستدلوا بحربة املعجزات والكرامات املهدوية ،فذلك مردود عليكم ،وذلك
لوجوه كثرية جدا ال ختفى عىل أحد ،بيد أننا سنشري إىل ملحة منها باختصار شديد:
أوال :مجعت هذه احلكايات واألساطري بعد وفاة أصحاهبا ،فال يعرف صحيحها من سقيمها
فمن أين لنا أهنا ليست من وضع الدجالني والكذابني؟ أو أن أصحاهبا كانوا صادقني؟!
وال شك أن هؤالء الناس مل يكتبوا هذه القصص ومل ُيفوها يف مكان ما ،ألهنم كانوا ُيافون أن
يطلع عليها الناس فيكذبوهنم ،ولو كتب أحدهم شيئا عن ذلك وأخفاه ثم وجده شخص آخر بعد
وفاة الكاتب ونرشه ،نعود لنقول :هذه من قبيل شهادة الرجل لنفسه ،وهي مردودة ال تقبل...
نبوهتم ،وألهنا وردت يف القرآن الكريم
ثانيا :خص اهلل األنبياء باملعجزات ليثبتوا عن طريقها ّ
فنحن نقبلها ونؤمن هبا ،وال يمكنكم بحال من األحوال أن تقيسوا معجزات املهدي باآليات
القرآنية أو تثبتوها عن طريق القرآن الكريم ،كام ال يمكنكم قياسها بمعجزات األنبياء!
ثالثا :كل هذه الروايات والقصص تعد من أخبار اآلحاد ،واملعجزة ال تثبت بخرب الواحد ،فقد
أظهر األنبياء معجزاهتم أمام اجلامهري من الناس عسى أن يؤمنوا برسالة السامء ،لكن هذه القصص
تزعم أن اإلمام املهدي كان يظهر معجزاته يف الصحاري القاحلة أمام رجل شيعي كان يؤمن به...
فيا ترى! ما فائدة هذه املعجزة؟! وما اجلدوى من ورائها؟!
رابعا :كثري من هذه القصص تزعم أن اإلمام املهدي كان يعلم الغيب ،وهذا الزعم يعارض
القرآن الكريم ،فلم يكن الرسول ^ وهو أفضل البرش وسيد املرسلني يعلم الغيب ،فقد قال اهلل
تعاىل                  :
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[               األعراف.]144 :
وقال سبحانه وتعاىل             :
                 

[   األنعام.]40 :
خامسا :حتتوي هذه الروايات عىل كثري من اخلرافات واألوهام واألساطري والبدع ،فال يمكن
أن نقبلها بحال من األحوال( ،أو أهنا تدعو إىل دفع رضيبة التشيع ،وهي :اخلمس .وال ُيفى عىل
أحد سبب وضع هذه الروايات ،وال من وضعها).
سادسا :من أين لنا ما يؤكد أن هذه األمور اخلارقة كانت من املعجزات ومل تكن نوعا من السحر
والدجل؟!
القصة لتعرفوا أكان املهدي املزعوم صادقا يملك املعجزات
أنتم مل تكونوا ترافقون صاحب ّ
والرباهني أو أنه كان رجال دجاال يريد أن ُيدعه بالسحر والدجل!!
ثم إن هؤالء الشيعة مل يكونوا سحرة وال علامء بالسحر ليعرفوا أكانت تلك األمور التي تنص
عليها القصص واحلكايات من قبيل املعجزات أو السحر ،فقد كان سحرة فرعون علامء بالسحر
وأدركوا مبارشة أن ما صنعه موسى ليس بسحر وإنام معجزة إهلية ،وكان الناس يف زمن الرسول ^
أساتذة الفصاحة والبيان ،فجاءت معجزة القرآن تتحدى فصاحتهم وبالغتهم ،وتطالبهم بأن يأتوا
بسورة من مثلها ،لكنهم عجزوا وأدركوا أن هذا ليس من كالم برش.
إذا :ال نستطيع أن نقبل تلك الروايات واألساطري واحلكايات التي تقول بأن أناسا رأوا اإلمام
املهدي( .وإن كان هذا أمرا ال حيتاج إىل دليل وبرهان ،فاألمر أوضح من الوضوح ،كيف يمكن أن
ترى رجال ال وجود له ،فالتاريخ يرفض أساسا أن يكون قد وجد حممد بن حممد بن احلسن
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العسكري ،فقد مات احلسن العسكري من غري عقب)(...)1

( )1وإذا راجعت التاريخ وجدت أن اإلمام املهدي يقوى دو ّيه والدعاية له كلام زادت الفتن وزاد الفقر واجلهل،
فقد خاضت إيران مع جارهتا العراق حربا رضوسا دامت ثامين سنوات أكلت األخرض واليابس ،ودمرت
البالد والعباد ،وعىل جانبي املعركة كان يصطف الشيعة وتسمع رصخات «يا حسني ،ويا مهدي أدركني،
ويا فاطمة الزهراء» من خنادق اإليرانيني والعراقيني عىل السواء!! فقد حصدت هذه املعركة عىل أقل تقدير
أربعة ماليني شيعي بمباركة من ويل الفقيه اإلمام اخلميني نائب إمام الزمان.
وقد جتاوزت قصص رؤية إمام الزمان يف اخلنادق اإليرانية والعراقية عىل السواء حد التواتر آالف املرات،
فكان اإلمام املهدي بلحيته البيضاء يلبس لباسا أبيض ويركب حصانا أبيض ويلوح بيده للجنود اإليرانيني
من بعيد ،ويراه اجلند كلهم ثم ُيتفي فريتفع محاس اجلند اإليرانيني ويزدادون رشاسة لقتل إخواهنم من
شيعة العراق ،ونفس الصورة بنفس الطريقة حتدث بني خنادق العراقيني فيزدادون إيامنا ومحاسا لقتل
إخواهنم من شيعة إيران.
فيا ترى! هل اإلمام املهدي كان راضيا عن هذه املعارك الرضوسة فكان يباركها ويلوح للجنود هنا وهناك
عىل السواء أم أن األمر مل يكن إال خداعا ومكرا وحيلة يتسرت وراءه علامء الدين يف البلدين كل ملصالح
حكومته!
حدثني أحد القيادات امليدانية يف احلرب العراقية اإليرانية ،قال :مرة كنا نعود  -بعد أن قذفنا بالقنابل مدينة
عراقية قريبة من حدود «السومار» -وقد الحظنا رجال عجوزا يلبس األبيض ،عىل حصان أبيض يبتعد عن
خنادق اجلند ،فصحنا نحن مجيعا كاملجانني وأخذنا نبكي ونقول :اإلمام املهدي ....اإلمام املهدي ....وكان
صاحبي الذي يقود املروحية ال يؤمن بمثل هذه األمور ،فقال :البد أن نأخذ اإلمام املهدي معنا ،رفضنا
ذلك أوال ،لكنه قال لنا :يا أهيا احلمقى! إن كان هذا هو اإلمام املهدي دعونا نتربك به ونسأله حوائجنا ،هذه
فرصة العمر! ثم أخذ ينزل املروحية إىل فوق اإلمام املهدي ،فثار حصانه ورماه عىل األرض ،رفعنا اإلمام
ومحلناه إىل داخل املروحية ،كان رجال عجوزا يف العقد السابع من عمره ،وكان يرجتف من اخلوف ويبكي،
ويرجونا أن نرتكه ،ثم ملا اطمئن أننا ال نريد إيذاءه قال :بأنه رجل مسكني من مدينة «أهواز» ،ويلعب هذا
الدور بأمر من فالن وفالن ،ويأخذ بدال عن عمله هذا مبالغ جيدة يميش هبا حياته يف ظروف احلرب
القاسية.
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التناقضات
 التخبط
 1التخبط:
أ -من جهة يقولون :خرج أبو بكر وأتباعه من السقيفة وتوجهوا نحو املسجد ،وكانوا يرضبون
كل من كان يصادفهم يف الطريق وجيربونه عىل البيعة ،فأخذوا البيعة بقوة السالح ،وفرضوا عىل
الناس جوا من الرعب والوحشة واإلرهاب.
ب -ومن جهة أخرى يرصخون ويولولون :واه هلؤالء القوم! مل يكن قد جف املاء الذي غسلوا
به جثامن الرسول ^ بعد ،إال وبدءوا باألفراح واألتراح ويقيمون احلفالت وحيتفلون بانتخاب أيب
بكر خليفة لرسول اهلل ^!!
باهلل عليكم! ما هذا التخبط؟ أكان هناك رعب ووحشة ورضب وإرهاب وهتديد أم كان فرح
ومرح وحفالت ومهرجانات؟!
وهناك صورة أخرى دعونا نقرؤها من منظاركم:
ملا قتل أهل الشغب واإلجرام اخلليفة الراشد الثالث ،صهر الرسول ^ ،وعديل أمري املؤمنني
عيل بن أيب طالب عثامن بن عفان بتلك الصورة املفجعة واهلمجية يف تلك احلادثة املريرة ،خرج أناس
يرفعون أصواهتم بالفرح واملرح نحو بيت عيل × ليبايعوه عىل اخلالفة ،فهل يمكن أن نقول بأن
سيدنا عيل الذي دافع عن سيدنا عثامن وفداه بأوالده ليحرسوه وظل من أشد املعارضني ألهل

قال يل صاحبي هذا :وملا محلنا اإلمام املهدي املزعوم إىل مقرنا وعرف الناس قصته ،شكلت لنا حمكمة
عسكرية وراء األبواب املسدودة ،كادت تذهب برؤوسنا وبرأس الطيار لوال معرفته القريبة ببعض القادة يف
احلكم!
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الشغب واإلجرام ،هل تقول :أن سيدنا عيل كان له دور يف هذه االحتفاالت واألفراح؟ حاشاه!
وكذلك إن كانت هناك أصوات فرح ورسور  -كام تزعمون  -عند اختيار أيب بكر خلالفة
الرسول ^ ومجع كلمة املسلمني بعد وفاة الرسول ^ مبارشة ،فال يمكننا أن نقول بأن أبا بكر
أمرهم بذلك...
فال شك أن اختيار أيب بكر للخالفة بعد الرسول ^ كان إنجازا كبريا لألمة ،حيث حفظها عن
الفتن والتشتت وكثري من املخاطر املحتملة ،فقد أثلج ذلك صدور املؤمنني الذين كانوا ُيافون من
أن ينفرط العقد وتتشتت األمة ،لكن مصيبتهم يف رسول اهلل ^ كانت من أشد األهوال التي
تصور أهنم أظهروا أي لون من
عاشوها ،فقد كانت العيون باكية ،والقلوب منكرسة ،فال يمكن أن ي ّ
ألوان الفرح...

 الكيل مبكيالني
6

:..

أ .يرى املحققون من الشيعة بأن زيارة العاشوراء البد وأهنا جاءت من اإلمام املعصوم،
وذلك ألهنا زيارة تتسم بدرجة كبرية من الفصاحة والبالغة ،بينام يرفض الشيعة أن تكون خطبة
سيدنا عيل يف سيدنا عمر  -هلل بالء فالن  -التي رواها هنج البالغة ،يرفضون أن تكون له ،مع أهنا
باتفاق اجلميع تتسم بدرجة كبرية جدا من الفصاحة والبالغة ،وهي يف كل عباراهتا تطابق طريقة
سيدنا عيل يف خطبه وتطابق أسلوبه يف الكالم متاما!!
3

تعد خطبة الشقشقية صحيحة وإن كانت من أخبار اآلحاد ،وقد رواها رجل

خارجي كان يكفر سيدنا عيل ويلعنه!! لكن خطبة سيدنا عيل يف هنج البالغة( )1يف مدح سيدنا عمر
 هلل بالء فالن  -ليست صحيحة ألهنا من أخبار اآلحاد وإن كان راويه هو املغرية الرجل الثقةاملشهود له ـ!!
( )1هنج البالغة ( )666/6خطبة رقم (.)664
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8

ليس هناك خرب واحد وال إشارة وال تلميح يف احلكايات والتواريخ واألحاديث

التي تتحدث عام حدث بعد وفاة الرسول ^ عن غصب اخلالفة وعن نقص كالم اهلل وعن رضب
قول الرسول ^ عرض احلائط!!
وإذا زعمتم أن الناس كلهم كانوا يف جو من اخلوف واإلرهاب ،فيا ترى كيف روى ( )110من
األصحاب أصل حكاية غدير خم ،إذا كانت احلكاية  -كام تزعمون  -تتعلق بأمر خالفة عيل؟!
لو كان أمر الغدير يتحدث عن سيدنا عيل وخالفته ملا كان ينبغي أن يتجرأ أحد يف تلك األجواء
التي تصوروهنا من اإلرهاب والرعب أن يروهيا؟!
أال ترون أنكم تنقضون ما تنسجونه بأنفسكم؟! ما هذا التناقض السافر؟!
4

عندما يريدون أن حيرفوا آية الغار ويبعدوا خطاب    ..

[ ..   التوبة ]80 :عن سيدنا أيب بكر ،وينسبوه إىل النبي ^ ،يقولون بأن
الرسول ^ كان كسائر البرش حيزن و ...ويشريون إىل قوله تعاىل    ﴿ :

﴾[الكهف.]110:
لكنهم ملا يتحدثون عن حكاية القلم والقرطاس أو احلرب عندما أراد الرسول ^ أن يكتب هلم
شيئا ،وزعموا أن عمر قال« :دعوه فإنه هيذي» يرصخون ويقولون بأن الرسول ^ كان متصال باهلل
 ،وكان مؤيدا من عنده و ...و﴿[﴾    النجم!!]3:
2

()1
﴿و َأيدَ ه﴾ يعود إىل النبي ^ ألنه مفرد؛
يقولون يف آية الغار  :أن الضمري «ه» يف َ

( )1أي :قوله تعاىل:

                 

                 

.            
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لكنهم عند آية ﴿إِن َام َولِ هيكم اهلل﴾( )1يقولون بأن اسم إشارة «الذين» الذي هو للجمع ينحرص عىل
سيدنا عيل (وإن كان فردا واحدا)!!
فإذا كانت إشارة اجلمع خصصت للمفرد –كام تزعمون -فلامذا ال تقولون بأن ضمري املفرد يف
﴿و َأيدَ ه﴾ يصلح للتثنية ،أو أنه خطاب للمفرد وهو أبو بكر الصديق؟
َ
2

أنتم تقولون :أن الصحابة بعد الرسول ^ ارتدوا مجيعا عن بكرة أبيهم ما عدا

ثالثة.
ثم تقولون يف مكان آخر :إن الناس مل يدفعوا الزكاة وثاروا ومتردوا؛ ألهنم مل يكونوا راضني عن
خالفة أيب بكر.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو :قد زعمتم أن اجلميع ارتدوا ما عدا ثالثة ،فام هذا الصنف من
املرتدين الذين يضحون بأنفسهم يف طريق ال يؤمنون به؟! هل كان املرتدون حيرصون عىل ما ال
يعتقدون به إىل درجة أن حياربوا يف سبيله ويقتلوا ويقتلوا ذودا عنه؟!
هل هناك نكتة مضحكة أو طرفة أكثر غرابة من كالمكم هذا؟!
حقا! إنكم جتيدون صناعة الغرائب!
ومن الغرائب املضحكة ،واملبكية يف نفس الوقت زعمكم بعد ذلك أن فئة مرتدة ذهبت لقتال
فئة مرتدة أخرى!!
4

عاش سيدنا عيل يف رفقة زوجته فاطمة حياة الفقر يف هناية حياته ،وتقولون بأن

سورة الدهر «هل أتى» نزلت يف مدحه ،فقد ظلوا ثالثة أيام جياعا من شدة الفقر ،فقد قدموا
طعامهم عىل التوايل ليتيم وفقري وأسري حتى بلغ اجلوع من أوالدهم «احلسن واحلسني» مبلغه،
فكادوا يموتون من شدة جلوع!
( )1أي :قوله سبحانه.                :
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والسؤال هنا :نعرف مجيعا أن حجرة فاطمة كانت بداخل املسجد.
إذا :يف حكاية البيعة اإلجبارية من أين وإىل أين محل سيدنا عيل؟! ومن أي طريق جاءت فاطمة
لتلقي خطبتها الفدكية يف املسجد وبيتها يف املسجد أصال؟!
جييب الشيعة عن هذا ويقولون :كان لسيدنا عيل بيت آخر يف البقيع!!
ثم تقول الرواية الشيعية :ملا دخل السائل املسجد قدم له سيدنا عيل خامته الغايل جدا  -فقد كان
ثمنه يوازي خراج اليمن لعام كامل!! أي :بضعة ماليني دوالر مثال!!
ويقولون :إن قوله تعاىل        :

       نزلت يف مدح عيل وتعيني خالفته.
بعد هذا التضارب ..باهلل عليكم قولوا لنا :أكان سيدنا عيل فقريا أم غنيا؟! هل لكم أن تزيلوا
هذا التخبط والتضارب الغريب؟!
األمرين من شدة
رجل يملك خامتا بماليني الدوالرات ويملك بيتني ثم يرتك أوالده يذوقون
ّ
اجلوع؟! أم أن هذه كذلك تقية!!
8

ما أعجب أمر هذا القوم واكتياهلم بمكيالني أو عدة مكاييل!!

ال حيق ملن رافق الرسول ^ طوال عمره ،وشاركه يف كل اهلموم واملصائب واآلالم التي عاشه،
وكان من أقرب الناس إليه ،ومن قرابته وحمبيه ،وقد ّ
توىل للرسول ^ مهاما كثرية ،ثم اختري من
بعده خلالفته ،أن يصدر أحكاما ملسايرة احلكم ،لكن من أصبح جمتهدا خالل ليلة واحدة ،وأصبح
وليا فقيها بني عشية وضحاها حيق له أن يصدر أحكاما خالفا للشورى القضائية ،ويؤيد املرشحني
لرئاسة اجلمهورية الذين رفضت صالحيتهم رغم أنف القانون والناس ويعيدهم إىل حلبة املبارزة،
بل وإىل القيادة واحلكم ،كام حيق له أن يصدر األحكام باإلعدام ،وختريب املساجد و..
10

من الكيل بمكيالني:
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أ .تقلد أبو بكر مقاليد احلكم واملجتمع اإلسالمي كان يعيش حالة من االضطراب والتوتر
الشديد ،فقد ادعى جمموعة من الناس النبوة وثارت معهم قبائلهم وأصبح هلم أنصار وجيوش
يتهددون هبا املدينة ،فقد ارتدت كثري من القبائل ،ورفضت كثري منها أداء الزكاة وعدوها رضيبة
كانت تدفع للرسول ^!!
كانت املدينة تعيش يف أجواء جد خطرية ،فقد كانت ترتقب يف أية حلظة هجوما مفاجئا حيرق
األخرض واليابس ،ويبيد شوكة اإلسالم و...
ولكن ..استطاع أبو بكر بفضل اهلل  ،ثم بفضل حنكته السياسية وعزمه الراسخ وحنكته يف
إدارة احلكم أن يعيد املياه إىل جمارهيا ،وأن يقيض عىل فتنة الردة ويرغم أصحاب األهواء ومانعي
الزكاة عىل قبول اإلسالم مجلة وتفصيال ،وأن جيرب العصاة والقبائل الثائرة عىل اإلذعان ألمر املدينة،
ويزيل عن املدينة خوف غارات األعداء اخلارجية والداخلية يف وقت واحد ،كام استطاع أن يثبت
دعائم احلكم اإلسالمي يف الدولة اإلسالمية آنذاك ويمهد لعمر من بعده أن يتحرك من أرضية
صلبة نحو الفتوحات ،وكرس شوكة اإلمرباطوريات الثالث(.)1
ب .ثم يقول الشيعة عن سيدنا عيل × أنه أخفق يف حكمه؛ ألن املجتمع كان يف وضع
متوتر نتيجة اغتيال عثامن!
فامذا كان عسى أن يصنع عيل لو أمسك بمقاليد احلكم بدال من أيب بكر واملجتمع يف مثل تلك
الظروف املستعصية التي أرشنا إليها؟!!
ت .يعتقد الشيعة بأن اإلمام املهدي ال يظهر إال وقد امتأل العامل ظلام وزورا وكفرا وفسادا ،ويف
( )1ال يستطيع أحد مهام أويت من قوة التبجح واإلنكار واجلحود أن جيحد مناقب أيب بكر ،وهذه اخلدمات
اجلليلة التي أسداها لإلسالم .فهذه كلها خدمات جليلة عظيمة وضعها أبو بكر يف رصيد خدماته السابقة
منذ فجر الدعوة إىل انتقال الرسول ^ إىل الرفيق األعىل .فلو كنا صادقني هلتفنا أمجعني ولقلنا :جزاك اهلل
خريا عن اإلسالم واملسلمني يا أبا بكر ،غفر اهلل لك وريض عنك...
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ملحة برص يقيض اإلمام عىل كل هذه املصائب ويسيطر عىل العامل كله( .هذا يف حني أنه جيب أن يثبت
إمامته يف بداية األمر ،وهو يقدم وحيدا! يف حني أن إمامة عيل  -كام يقولون  -كان أمرا ثابتا مفروغا
منه ،وكان له من األنصار ما ال حيىص وال يعد و.)...
أليس هذا كله تناقضا وتضاربا يف العقائد؟! أيستطيع إمام الزمان يف زمن أكثر رشاسة وأعظم
كفرا وأشد ظلام وجورا أن يقيض عىل كل ذلك مع فئة قليلة تسانده يف حني أن سيدنا عيل أخفق يف
ظل ظروف أحسن وأفضل ،وكان له من األنصار عدد أكثر!!!
فلو قلتم هذا هو التقدير اإلهلي لقال لكم خصمك :وكان ذلك أيضا من التقدير اإلهلي!!
أو ال يدعوكم هذا التناقض كله أن تراجعوا التاريخ ،وتراجعوا عقائدكم وأفكاركم مرة
أخرى؟!
11

ورد يف كتب الشيعة بحد التواتر :أن الناس بعد الرسول ^ ارتدوا مجيعا ما عدا ثالثة

ويف بعض الروايات ما عدا مخسة أشخاص.
ومن جهة أخرى وردت يف نفس الكتب وبحد التواتر أن معظم األنصار ،وكثري من كبار
الصحابة كانوا ينادون ببيعة عيل ،ومل يبايعوا أبا بكر ...إىل فرتة طويلة(.)1
أفال ترون تناقضا بني كالمكم( :ارتد اجلميع ما عدا ثالثة) ،و(وقف معظم الناس مع عيل ما
عدا بضعة أشخاص)؟!!
وال سمح اهلل :إن قلتم أهنم ارتدوا بعد ذلك ملا بايعوا أبا بكر:
فأوال :أنكم تؤمنون بأهنم أخروا بيعتهم أليب بكر فبطل ظنكم الذي ظننتموه من قبل من أن
الصحابة ارتدوا مجيعا بعد وفاة الرسول ^ مبارشة!

( )1من باب املثال فقط نذكر العامل الشيعي الشيخ رشف الدين حيث ذكر يف كتابه «الفصول املهمة» أسامء
( )640من كبار الصحابة الذين وقفوا مع عيل وطالبوا بخالفته!!
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ثانيا :أنتم تقولون أن سيدنا عيل × بايع أبا بكر بعد ذلك!! فهل تطبقون عليه حكم الردة
الذي طبقتموه عىل سائر الصحابة؟!
العياذ باهلل منكم ومن هذه العقول واألفكار املتضاربة!
 16ورد يف احلديث أن الرسول ^ صعد جبال برفقة أيب بكر وعمر وعثامن ،فارجتف اجلبل -
بزلزال أو شبهه  -فقال الرسول ^« :أثبت يا أهيا اجلبل ،فإن عليك نبي وصديق وشهيدان»(.)1
يستهزئ الشيعة هبذه الرواية ويقولون :كيف يرجتف اجلبل؟! لكنهم يقولون أن جدار بيت اهلل
 انفتح لتدخل أم عيل يف الكعبة وتنجب ابنها هناك ،ثم يعود اجلدار إىل حاله!!
إن كانت مثل هذه األسطورة اخليالية حتدث فام وجه الغرابة يف أن يتحرك اجلبل حتت أقدام
الرسول ^ بزلزال طبيعي ()2؟!
13

:..

أ .يقول أهل السنة :مل يطع سيدنا عيل أمر الرسول ^ يف صلح احلديبية ملا قال له :امسح
عبارة «رسول اهلل» .فمسحها الرسول ^ بأصبعه؟
يرد الشيعة فيقولون :مل يفعل سيدنا عيل ذلك لشدة حبه وتقديره لرسول اهلل ^.
ب .يتساءل الشيعة :ملاذا مل يشارك أبو بكر وعمر يف جيش أسامة؟( )3يرد أهل السنة :من شدة
( )1رواه البخاري (.)3224
( )6ليس يف الدنيا من يستطيع أن يبارز الشيعة (وال سيام غالهتم والصفويني منهم) يف اخلرافات الغريبة
والغرائب العجيبة ،واألغرب ما يف األمر أن هؤالء الشيعة ملا يقفون أمام غريهم يصبحون من أشد
املعارضني والنقاد للبدع واخلرافات!!
( )3جيدر اإلشارة إىل أن أبا بكر مل يكن أساسا من جيش أسامة ،فقد كان ساعد الرسول ^ األيمن فلم يبعثه مع
اجليش ،أما عمر فبقي يف املدينة بعد أن طلب خليفة رسول اهلل ^؛ أبا بكر من أمري اجليش أسامة أن يرتك له
عمر ليساعده يف ترتيب إدارة احلكم اجلديد...
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حبهم وخوفهم عىل رسول اهلل ^ كانوا قلقني ومشفقني عليه فظلوا بجواره ..لكن الشيعة ال
يقبلون هذا التأويل.
أو ليس هذا التفسري هو صورة أخرى من تفسريكم السابق عن سيدنا عيل؟!
ملاذا كل هذا التامدي يف اجلحود؟ وملاذا الكيل بمكيالني متضادين؟!
41

مناقشة:

أ) سيدنا رسول اهلل ^ آخر األنبياء.
ب) سيدنا عيل هو اإلمام األول الذي اصطفاه اهلل عز وجل.
ج) مقام اإلمامة أعىل وأجل من مقام النبوة.
د) سيدنا الرسول ^ آخر األنبياء ،وقد فاق عيل بإمامته مقام األنبياء!!..
14

برش اهلل ورسوله املسلمني بثالث بشائر :وعد اهلل عز وجل املسلمني بحفظ القرآن

الكريم من الضياع ،والقضاء عىل فتنة أهل الردة ،وبرش رسول اهلل ^ املؤمنني بفتح اإلمرباطوريات
الثالث.
واجلميل يف األمر أن هذه البشائر الثالث مل تتحقق إال يف زمن أيب بكر وعمر وحتت قيادهتم
احلكيمة وعزمهم الراسخ املبني وصدقهم وثباهتم وإخالصهم!!
41

مناقشة:

أ .تزعمون بأن سيدنا عمر أحرق أحاديث الرسول ^ ليخفي مناقب عيل ويقيض عىل
فضائله!
ب .يذكر لنا التاريخ مجع سيدنا عمر اآليات القرآنية خمافة الضياع.
ت .يعتقد الشيعة بأن القرآن كان حيوي ( )300آية يف مدح عيل والثناء عليه ،وآيات كثرية
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أخرى يف ذم أيب بكر وعمر والنيل منهام(.)1
فيا ليت شعري! كيف جتمعون بني هذه األمور الثالثة؟!!
ما أعجب أمركم هتضمون املتضادات وكأهنا ال يشء!! أين عقولكم يا قوم؟!
41

مناقشة:

أ .ملاذا ترك الناس جثامن الرسول ^ ومل يدفنوه واجتهوا نحو أيب بكر ليختاروه للخالفة؟
ب .لقد كان هناك من انشغل بغسل جثامن الرسول ^ ودفنه ،فلامذا ترك الناس جثامن اخلليفة
مرضجة بدمائه ينزف فوق القرآن الكريم وهجموا عىل بيت عيل يبايعونه للخالفة؟
الراشد عثامن ّ
14

تقولون :إن زواج عمر من أم كلثوم ابنة عيل وفاطمة كان أمرا عاديا من عادات القوم

وتقاليدهم وال يدل عىل فضل وال عىل حب وال عىل حسن النوايا ومجيل السلوك والشيم ،وال عىل
توثيق الصالت العائلية ،وال حتى عىل الكفاءة واإليامن و ...و....
لكن زواج عيل من فاطمة( ........أظنني لست بحاجة إىل الرشح! الصورة أمامك فاحكم
بنفسك!!).
 18ها أنتم اليوم متلكون حكومة إمام الزمان ،ووضعتم قواعد دولتكم عىل األصول املذهبية،
وتزعمون بأن مذهبكم هو أعىل مذاهب الدنيا وأحقها باالتباع ،وتقولون بأن سياستكم هي نفسها
ديانتكم..
وها أنتم تعقدون أشد الصالت وأوثق العالقات مع أشد أعداء الدين ومن هو أخبث من
مرشكي مكة ،وأضل من اليهود والنصارى مع من ينكرون اهلل عز وجل مع الصني واالحتاد
السوفيتي وكوبا ،فقد عقدتم أوثق صالتكم التجارية وأشد عالقاتكم السياسية مع هؤالء الناس
الذين يضحكون عىل عقولكم وأنتم تذكرون اسم اهلل أمامهم!!
( )1وآيات أخرى كثرية كذلك يف موضوع اإلمام املهدي!!
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أال يعارض كل ذلك أصولكم الفكرية وقواعدكم العقدية وحتى فروعكم الفقهية؟!
فإن قلتم أن هذا ما تقتضيه املصلحة ال غري! ...فكيف وأنتم منذ  1800عام  -إن كان هذا
عمركم كام تزعمون  -تلعنون أبا بكر وعمر ألهنم ابتدعوا يف الدين؟! أكانت بدعهم أشد وأنكى مما
أنتم فيه؟!
ثم إنكم ال تقبلون القياس وترفضونه رفضا باتا وتلعنون من يقول به ،كام فعل إمامكم بأيب
حنيفة  -عىل حسب زعمكم  -فمن أين استنبطتم هذه األحكام يف الركون إىل امللحدين
والشيوعيني ،ويف أية آية قرآنية أو حديث نبوي وجدتم ذلك؟!
60

تزعمون يف حديث الكساء أن الرسول ^ قال ألم سلمة« :أهل بيتي ليسوا إال هؤالء

األربعة فحسب ،وهم؛ عيل وفاطمة واحلسن واحلسني»( ،)1ومل تدخلوا أم سلمة مع ما تتصف به من
الطيبة واخلري ،وقد أرصت عىل الدخول يف مصطلح أهل البيت!! ثم يف مكان آخر تقولون بأن
الرسول ^ نقض هذا االستثناء االنحصاري وقال« :سلامن منا أهل البيت»(!)2
ليس يف تاريخ اإلسالم قاطبة -منذ فجر الدعوة إىل يومنا هذا ،بل ولعل إىل يوم الدين -امرأة
خدمت اإلسالم وأدت يف مسريهتا دورا بطوليا ،وأصبحت آية من آيات التضحية والوفاء والصدق
واإلخالص والتفاين ،كأم املؤمنني خدجية ،لكن الشيعة يرفضون أن يدخلوها يف أهل البيت!
فلامذا كل هذا اجلفاء؟!

( )1انظر :األمايل للطويس (ص ،)324بحار األنوار (.)348/12
وروى احلديث عند أهل السنة :الرتمذي ( )3421عن أم سلمة قالت( :أن النبي صىل اهلل عليه وسلم جلل عىل
احلسن واحلسني وعيل وفاطمة كساء ثم قال :اللهم هؤالء أهل بيتي وخاصتي أذهب عنهم الرجس
وطهرهم تطهريا .فقالت أم سلمة :وأنا معهم يا رسول اهلل؟ قال :إنك إىل خري) .قال الرتمذي( :هذا حديث
حسن ،وهو أحسن يشء روي يف هذا).
( )6انظر :عيون أخبار الرضا للصدوق ( ،)20/1بحار األنوار للمجليس (.)313/11
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هل لو كانت فارسية أو من بنات كرسى مثال لتغريت الرؤية جتاهها؟! اهلل املستعان وعليه
التكالن!
61

يزعم من يدعي العلم أمثال التيجاين بأن القبائل مل تقبل خالفة أيب بكر فارتدت وثارت،

ثم إن أبا بكر قتلهم مع أهنم كانوا مسلمني!!
والسؤال :هل هؤالء األربعة الذين ادعوا النبوة وجتمعت القبائل حوهلم ،فعلوا ذلك وادعوا
النبوة احتجاجا عىل خالفة أيب بكر؟!
وملاذا مل يلحق سيدنا عيل برفقة بني هاشم معه ووقوف أيب سفيان بجواره ،هبؤالء الناقمني عىل
خالفة أيب بكر ،فيأخذ حقه من الغاصبني كام تزعمون؟!
أجل! ماذا عسى أن ننتظر من البكائني واملداحني وعامة الناس غري ما نراه ،إن كان هذا الذي
ينتسب إىل أهل العلم يتفوه بمثل هذا اهلراء؟!
ثم إن اخلوارج كانوا مسلمني بشهادة سيدنا عيل عندما قال« :إخواننا بغوا علينا»( .)1بل وكانوا
أشد التزاما باإلسالم حيث كان املسلم حيقر صالته أمام صالهتم وصيامه أمام صيامهم ،فلامذا
حارهبم سيدنا عيل وخالل ساعة من الزمن قتل منهم أربعة آالف مقاتل؟!
66

يذكر بعض علامء الشيعة وكتاهبم أمثال التيجاين ..يذكرون جمموعة من األحاديث

يزعمون أن الرسول ^ قال فيهاَ« :ل َيتلف الناس بعد أي نبي من األنبياء إال سلط اهلل عليهم
رشارهم» ،و«أنه يأيت بعدي حكام ظلمة وفجرة» ...وغريها من األحاديث...
والسؤال :قد جاء سيدنا عيل واإلمام احلسن وقادة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية بعد رسول
اهلل ^ وحكموا ،فهل يمكن أن نقول عنهم  -العياذ باهلل  -أهنم كذلك؟!
ثم من الذي خالف بعد الرسول ^؟ حتى سيدنا عيل رد عىل عمه العباس الذي كان حيرضه
( )1رواه ابن أيب شيبة يف املصنف (.)32223

28

عىل عدم البيعة مع أيب بكر فقال له« :إين أكره عن اختالف» .أي أن سيدنا عيل وهو صاحب األمر -
عىل حسب زعمكم  -مل ُيالف مجاعة املسلمني (خالفا يطابق عليه وصف الرسول ^ من القتل
واهلرج واملرج).
 63من جهة يعتقد الشيعة بأن تأخري بيعة سيدنا عيل أليب بكر لفرتة وجيزة كان نوعا من
املعارضة واالختالف ،ومن جهة أخرى يقولون بأن عليا رد عىل عمه العباس حماوالته يف رفض بيعة
أيب بكر وقال« :إين أكره عن اختالف»! فيا ليت شعري! كيف جيمعون بني هذه املتضادات؟!!
68

كان جيدر بعلامء الشيعة وكتاهبم أن يلتزموا بام قاله سيدنا عيل × عن الوقائع

التارُيية التي عاشها وشاهدها وعارصها بنفسه ،حيث يزعمون أهنم حيبون عليا ويتبعون أوامره ،ال
أن يركبوا عقوهلم وينسجوا من عند أنفسهم أحداثا وأمورا ما أنزهلا اهلل هبا من سلطان!
ومن ذلك :أهنم يزعمون بأن عليا مل يفلح يف خالفته ،وما أخفق يف مرشوعه إال ألن اخللفاء
الذين سبقوه أفسدوا األجواء عليه ،وخربوا األمور!
لكن دعونا نستمع إىل ما قاله سيدنا عيل نفسه :قال رجل لسيدنا عيل :ملاذا مل يعان املسلمون يف
زمن من سبقك ما يعانونه اليوم ،فقد ساد األمن والرفاهية يف املجتمع اإلسالمي قبلك ،ومنذ ما
جئت ثارت الفتن وشاع اهلرج واملرج وانفرط عقد األمة..
فأجابه سيدنا عيل إجابة جيدر أن تكتب بامء الذهب .قال له:
هم كانوا حيكمون عىل أناس مثيل ،وأنا أحكم عىل أشخاص مثلك! كنت أنا وأمثايل رعية أيب
بكر وعمر ،أما رعيتي فأنت وأمثالك!
وهذا اجلواب هو نفس قول اهلل عز وجل حيث قال سبحانه     ﴿ :

[﴾   الرعد.]11 :
أي إنه ال يمكن للفرد الواحد أن يكون مصدر شقاء األمة وسعادهتا ،وإنام اجلو العام وثقافة
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املجتمع وحركة اجلامهري وعقائدهم وتصوراهتم تلعب دورا بارزا يف تعيني مصريهم وجمرى حياهتم،
لكن كتاب الشيعة يتغافلون عن كل ذلك وحياولون أن يرموا بالتبعة عىل عاتق أيب بكر وعمر!!
ويا ليتهم قبل أن يشهروا أسلحتهم يف وجه أيب بكر وعمر وسائر الصحابة يراجعون كالم سيدنا
عيل فيتأسون به أو يلتمسون منه -ال أقول عرش معشار ما لديه -بل واحدا من ألف مما عنده أو حتى
أقل من ذلك!

 البحث عن خمرج
64

أدرك املطهري ما يعانيه املذهب الشيعي من التناقضات والتضارب يف العقائد،

لكنه بدل أن حياول اإلصالح ،حاول البحث عن تفسري جديد وحتليل آخر ُيرج علامء الشيعة من
املآزق التي كانوا ُيلطون فيها احلابل بالنابل طوال ( )1800عام ،فذكر يف كتابه «سري يف اإلمامة» أن
متكلمي الشيعة أخطئوا حيث مل يفرقوا بني اإلمامة واخلالفة ،وإنام اخلالفة جزء من اإلمامة،
وواجب اإلمام أهم من واجب اخلليفة ،فواجب اإلمام هو تفسري الدين وتوضيح أحكامه وإيضاح
مرامه!!
لكن..
أ .هل جيب عىل األمة أن تتبع احلق وتراجع أخطاءها أم تبحث عن أنصاف حلول جزئية
للخروج من املآزق بني فرتة وأخرى ،فتغري معتقداهتا بعد كل حني لتتناسب مع املستجدات
ولتجيب عىل الشبهات حلني من الزمن؟!
ب .تأويل املطهري هذا ُيالف رصيح القرآن الكريم خمالفة سافرة ،فقد قال سبحانه وتعاىل:

﴿﴾          
[املائدة .]3 :فانظر كيف يؤكد القرآن ويعتز بإكامل الدين وإمتام رصح التوحيد؛ لئال يلعب الشيطان
يكمل الدين حتت ذريعة التفسري والتأويل ،فيزيد فيه ما يشاء
برأس أحد فيزعم يف مستقبل األيام أنه ّ
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من البدع وحيذف ما ال حيلو له من األحكام.
لكن مع كل أسف أحدث الناس ما حذر منه القرآن ،وارتكبوا ما منعتهم منه الرشيعة( ...فقد
ظهر بني املسلمني من ط ِرب ألفكار ابن سبأ اليهودي واتبع منهجه).
ثم إن القرآن الكريم عرف نفسه فقال        ﴿ :

[﴾البقرة ]6:فال جمال للظن والريب والشك يف القرآن الكريم ،فكل آياته واضحة ،وال حاجة
هلا بالتأويل والتفسري حسب أهواء الناس ،فالوضوح والتبيان يطلب لأللغاز واألمور الغامضة التي
فيها الشبهات والشكوك والريب...
ت .ثم إن هذه التفاسري والتأويالت عن اإلمامة ،وهذه العقيدة التي نسجوها وشيدوا بناءها
عىل أركان اإلمامة ختالف عقيدة ختم النبوة ،وهتدم بنيان الدين وتقتلع جذوره من أساسها.
ث .ثم إن هذه القائمة التي اخرتعتموها من أسامء األئمة ال تستمر إىل أكثر من ( )140عاما،
فهل كل مستجدات احلياة التي مل حتصل خالل آالف السنني من عمر البرش سوف حتصل خالل هذه
السنوات القليلة ويف ظل هذا اجلهل واألمية املتفشية لتحلها األئمة؟
ج .مل تكن كثري من األمور املستجدة يف زمن األئمة كالتأمني ،واملخدرات ،وأقراص اكستازي،
والروابط التجارية ،والصالت السياسية مع الدول املرشكة والكافرة مثل الصني واإلحتاد السوفيتي
وكوبا ،و ...وغريها الكثري من املستجدات التي حدثت والتي سوف حتدث مع الزمن ،وهذا يوجب
استمرار حكاية اإلمامة إىل يوم الدين ،فكان والبد أن تطول هذه القائمة (قائمة األئمة) إىل ما ال
هناية هلا ،منصوصة من عند اهلل وبتوقيع من الرسول ^.
لكنكم إذا هتربتم والتجأتم إىل حكاية االجتهاد ،فنقول :ما ذنب سيدنا أيب بكر وسيدنا عمر
حيث ال تسمحون هلم باالجتهاد وهم من أبرز تالمذة الرسول ^ باتفاق اجلميع؟!
ح .أدرك املطهري جيدا مدى التناقض يف (مكانة اإلمام يف الدولة واحلكم) ،وهلذا حاول أن
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ينحاز إىل جانب ويقول بأن مقام اإلمام األسايس ومكانته هي يف تفسري الدين وتوضيحه ،وأما
اإلمامة فهي مكانته املعنوية ،ومكانة الدولة واحلكم فرع من ذلك!
أجل! هذه حكاية قد ال نختلف عليها كثريا ،لكنها ال حتل مشكلة وال خترجنا من املأزق الذي
نحن فيه ،فكل احلروب واخلالف والنقاش يدور حول اخلالفة ،وأنكم تعتقدون بوجود نص عليها،
فأين دليلكم عىل ذلك؟! وملاذا تتهربون من أصل املشكلة وتتسرتون وراء السفسطة والتفلسف؟!
62

ينسب الشيعة زيارة العاشوراء وأدعيتها إىل اإلمام حممد الباقر ،ومن جهة أخرى يقولون

بأن التقية انترشت منذ عهد اإلمام حممد الباقر واإلمام الصادق ،وأدعية (زيارة العاشوراء) امتألت
باللعن والشتم (14مرة ورد اللعن) للمسلمني ،وعىل وجه األخص للخلفاء الراشدين الثالثة،
أليس هذا األمر نقضا ألصل التقية؟ وذلك ألن الشيعة يزعمون بأن هذين اإلمامني كانا يؤكدان
دوما عىل التقية وعدم االحتكاك مع بالفرق اإلسالمية األخرى ،فكيف يدعوان إىل اللعن والشتم
ألئمة املسلمني وقادهتم وأصحاب الرسول األمني ^ يف هذه األوراد واألذكار التي جيهر هبا الناس
يف بيوهتم ويف أسفارهم ويف مساجدهم ويف كربالء ويف كل حمافلهم وجلساهتم و ...أال يتعارض
هذا مع األمر بالتقية (إال أن تقروا بأن هذه األدعية والزيارات كلها خمتلقة ،نسجها الغالة).

 احلبل القصري
62

يعتقد الشيعة أن الرسول ^ ذكر أسامء األئمة اإلثني عرش حسب ترتيبهم الزمني

وىص باإلمامة من بعده البنه األكرب إسامعيل ،لكن
إىل إمام الزمان ،ثم يقولون بأن اإلمام الصادق ّ
إسامعيل مات قبل أبيه ،فقال أبوه بأنه حصل البداء ( -أي؛ بدا هلل وظهر له ،بأن االختيار األول مل
يكن صوابا ،فغريه باخليار الثاين!!  -تعاىل اهلل عام يقولون علوا كبريا)  -فأعلن اإلمامة البنه الثالث.
وهذا األمر دعا إىل ظهور الفرقة اإلسامعيلية ،وقد فعلوا ما فعلوا يف األمة ،ومازالوا يمثلون
خنجرا يف ظهر األمة.
فيا ترى! كيف غاب عن اإلمام الصادق × حديث الرسول ^؟!
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وكيف جتاهل اإلمام حديثا من أحاديث الرسول ^ يعرفه اخلاصة والعامة من الناس؟!
64

يعيش الشيعة يف حيص بيص شديد ،فام جيري بني عامة الناس من الشيعة أشد وأنكى مما

يكتبه بعض كتاهبم ،وأحيانا ما جتده بني كتبهم أضل وأخبث مما قد تراه عىل أفواه الناس ،فمن جهة
تراهم يرتنمون بقول اهلل [﴾      ﴿ :النمل،]23:
ومن جهة أخرى يرضبون عىل وجوههم وُيدشون عىل صدورهم ويشقون جيوهبم ويرصخون
باكني :يا أبا الفضل أدركني! يا أبا الفضل أغثني! يا أبا الفضل ..ويا...
فيا ترى! من الذي البد وأن يدعى عند املكاره واملصائب؟ أبو الفضل أم رب العاملني؟! ومن
الذي جييب املضطر إذا دعاه :العباس أم رب العاملني؟ إذا كان هذا ليس رشكا فام هو الرشك إذن؟!

 ثورة األصلع
68

حرض علي ًا عىل أيب بكر ودعاه إىل
يقبل الشيعة الرواية التي تقول« :بأن أبا سفيان َّ

اخلروج عليه ،وقال له :إن شئت مألت املدينة بالفرسان واملشاة من اجلنود يعينونك عىل أيب بكر.
لكن علي ًا × رفض كل ذلك ،وقال له :لست أريد جندك».
ويف رواية أخرى يزعم الشيعة أن عليا دعا فئة من الناس عىل الثورة ،وأمرهم بأن حيلقوا
رؤوسهم ويلحقوا به وقت السحر يف بيته ليثوروا عىل أيب بكر ويقتلوه برضبة رجل واحد ،لكن
هؤالء القوم نكثوا عهدهم وأخلفوا الوعد . ...
واألغرب من ذلك أن الشيخ رشف الدين املوسوي يرى بأن عليا مل يرش طوال حياته إىل قضية
الغدير مراعاة ملصلحة األمة وحفاظا لوحدة كياهنا ...لكن يف هذه الرواية يطلب عيل من أربعني
شخصا من أنصاره أن حيملوا أسلحتهم ويثوروا عىل احلكومة!! وهو الذي رفض مساعدة أيب
سفيان له!!
فيا ليت شعري! ما هذا التناقض واالضطراب يف العقيدة واآلراء؟ وما هذه القراءة املتضاربة
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لألحداث التي تبنون عليها عقائدكم؟!

 سجن ال كالسجون
30

يقول الشيعة بأن عليا ظل مخسا وعرشين عاما حتت اإلقامة اجلربية يف داره ،لكن:

أ .كيف يمكن أن نصدق هذا الزعم ،وقد ثبت يف التاريخ أن سيدنا عيل خ ّلف عمر يف
خالفته عىل املدينة  -أثناء غيابه  -عىل األقل مرتني ،وملدة شهر واحد يف كل مرة(.)1
ب .كيف زوج ابنته ،أم كلثوم وفلذة كبد فاطمة الزهراء من سيدنا عمر خليفة املسلمني إن كان
يف السجن وحمبوسا يف بيته؟
ت .كيف استطاع اإلمام احلسن واإلمام احلسني أن يشاركا يف فتوحات إيران إن كانوا مع أبيهم
يف احلبس.
ث .أجل! فقد احتفظ عمر بكبار الصحابة يف املدينة ليشكلوا جملس الشورى حلكومته ،ومل
يسمح هلم باخلروج من املدينة ،وكان يقول هلم يكفيكم ما جاهدتم فيه يف زمن الرسول ^ ،وقد
حان أن تستفيد األمة من علمكم ومشورتكم ،فإنكم قد عايشتم الرسول ^ وحفظتم عنه الكثري
وأدركتم مقاصد الرشيعة ،ولكم صوت مسموع يف الناس ،فابقوا بجواري وساندوين يف محل أثقال
اخلالفة واحلكم.
وهذا كان اعرتافا من عمر بفضلهم ومكانتهم ،وإقرارا بمناقبهم وعلمهم ،حيث اختذهم وزراءه
وقادة دولته ،وهذا مل يكن خاصا لسيدنا عيل وحده.
ج .قد آىل عيل عىل نفسه وحلف بعد وفاة الرسول ^ أال ُيرج من بيته حتى جيمع القرآن
(لنفسه).
ح .عادة يستمر احلامس وحب املغامرة وخوض املعارك يف الشباب إىل الثالثني أو بضعة
( )1وال غرو! فقد كان عيل الساعد األيمن لكل اخللفاء من قبله ومن أبرز املستشارين هلم.
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وثالثني من أعامرهم ،ويوم أن انتقل الرسول ^ كان عيل قد ناهز ثالثا وثالثني من عمره ،فال
ينبغي لنا أن ننتظر منه أن ُيرج من بيته يف صوالت وجوالت إىل هنا أو هناك مثلام كان يف زمن
شبابه ،فللعمر أحكامه ،وللنضج ثمنه.

 انتصار الديكتاتور!
31

الشيعة يفرسون سقوط اإلمرباطورية اإليرانية نتيجة اهنيار األخالق وازدياد

الفساد والظلم واجلربوت والعنرصية والتبعيض و ...التي راجت بني ملوك الفرس يف املجتمع
اإليراين.
ويف نفس الوقت يصورون أن أبا بكر وعمر فرضا جوا من الرعب واإلرهاب والديكتاتورية يف
املجتمع اإلسالمي!
فيا ترى! كيف انترص املسلمون عىل الفرس؟ وما هي املعايري التي رشحتهم للنرص وقد كانوا
يشبهوهنم يف الظلم والفساد والرعب ،واستغالل حكامهم لكراسيهم فهم يذكرون من األدلة التي
أوجبت عىل الرسول ^ أن ُيتار يف يوم الغدير خليفة من بعده :أن املجتمع اإلسالمي كان بني فكّي
الرحى ،وأن اخلطر الداهم من اإلمرباطورية اإليرانية والرومانية كان قاب قوسني أو أدنى عىل
حدود الدولة اإلسالمية؟!
حقا! إن حبل الكذب قصري ،فهم من جهة يضخمون اخلطر اإليراين القادم ،ومن جهة يقولون
بأن املجتمع اإليراين كاد ينهار من الداخل نتيجة كذا وكذا...
36

يعتقد الشيعة بأن ظهور إمام الزمان حيتاج إىل هتيئة أجواء مناسبة وإىل توفر رشوط

خاصة ،ومن جهة أخرى يقولون بأنه كان والبد أن يكون عيل خليفة الرسول من بعده مبارشة ،وإن
كان املجتمع العريب والقبيل آنذاك مل يكن يرىض بأن حيكمه شاب يف الثالثينيات من عمره ،ويف
أصحاب الرسول ^ شيوخ يف أعامر أبيه هلم جاههم ومكانتهم عند الرسول ^ ،وخدماهتم
وبالءهم يف اإلسالم ،وكان والبد أن يكون عيل هو اخلليفة دون غريه وإن كان قد قتل كثريا من قادة
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القبائل وأبرز أبطاهلم يف املعارك التي شارك فيها ،ومازال القوم حديثو عهد باجلاهلية!
عجبا! حترصون عىل األجواء واملناخ املناسب لإلمام املهدي وترفضون اجلو املناسب لعيل
×!!
33

قال سيدنا عيل« :انظر إىل الكالم وال تنظر إىل قائله»(.)1

وقال سيدنا عيل« :خذ العلم ولو من أفواه املنافقني»(.)2
لكن الواعظ الشيعي يقول :نحن وحدنا الذين ننطق باحلق ،وعقائدنا حق ال مراء فيها،
فاسمعوا لنا وال تسمعوا لغرينا ،وال تقرؤوا إال يف كتب خاصة أيدها مراجعنا ،واتبعوا القائد
وحده!!

 الشفاعة
38

أال تتعارض الشفاعة يف التصور الشيعي (وهي :أصل من األصول وقاعدة

أساسية يف الدين ،وبمفهوم واسع جدا ،وليست أمرا فرعيا واستثناء عن القاعدة كام هي عند
غريهم) ،أال تتعارض مع قول الرسول ^ لفلذة كبده وابنته فاطمة الزهراء وأحب الناس إليه:
«اعميل يا فاطمة ،وال تظنن أنني أملك لك شيئ ًا ،فلك كل ما تقدمينه لنفسك ،وكل ما تعملينه» (.)3

 الصحابة
34

يقول اهلل سبحانه وتعاىل        ﴿ :

( )1انظر :الينابيع الفقهية (.)416/6
( )6انظر :ميزان احلكمة ملحمد الريشهري (.)221/1
( )3ركز القرآن الكريم عىل العمل الصالح ،وتأمر اآليات املؤمنني بـ «اعملوا صاحلا» وتثني عىل الذين يعملون
الصاحلات ،لكن الشيعة يغرون أنفسهم بالشفاعة!
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[﴾  الفتح ،]68:ويقول الشيعة :ارتد الصحابة كلهم بعد وفاة الرسول ^ ما
عدا ثالثة.
أفال تعارض هذه العقيدة املزعومة كالم اهلل  يف هذه اآلية وعرشات اآليات غريها؟!!
61

()1

مناقشة:

أ .يرجع الشيعة السبب يف كل ما حدث من اخلالف يف األمة اإلسالمية إىل السياسات
اخلاطئة للخلفاء الثالثة!!
ب .تتفق مجيع الفرق واملذاهب اإلسالمية بام هلا وما عليها عىل أن القرآن هو كالم اهلل ،وأنه مل
حيرف ومل يغري فيه أبدا وهو بني أيدينا كام أنزله اهلل عىل رسوله ومصطفاه ^ -ما عدا غالة
ّ
الشيعة ،-وقد أثبت التاريخ بالتواتر القطعي الذي ال مراء فيه أن سيدنا أبو بكر وعمر وعثامن هم
( )1انظر :سورة آل عمران آية ( ،)108-106آل عمران ( ،)124-126آل عمران (180ـ ،)184والنساء
(28ـ ،)20والنساء (84ـ  ،82و ،)100واملائدة (48ـ  ،)42واألنعام ( ،)46واألعراف ( ،)142األنفال
(64ـ ،62و26ـ ،)24والتوبة (18ـ ،)66والتوبة ( ،)80والتوبة ( ،)100والتوبة ( ،)112والتوبة
(161ـ ،)166يونس ( ،)26والرعد (14ـ ،)64والنحل (81ـ ،)86والكهف (64ـ ،)31ومريم
(23ـ ،)22واحلج (34ـ ،)83النور (66ـ ،)62واألحزاب (66ـ ،)68الفتح ( ،)68واحلجرات (،)3
وعرشات بل مئات من اآليات غريها تشري إىل مناقب الصحابة ورضا اهلل عنهم .ولعل اإلمام املجدد شاه
ويل اهلل الدهلوي يعد من خرية من درس هذه النقطة يف كتابه «إزالة اخلفاء عن خالفة اخللفاء» ،حيث
خصص جزءا كامال من كتابه الذي وضعه يف أربعة أجزاء عن عموم القرآن وتعريضاته للصحابة الكرام،
وفيام أحسب كتابه هذا حتفة علمية نادرة ال أعرف له نظريا يف بابه يف املكتبة اإلسالمية كلها ،وقد وضع كتابه
بالفارسية ،وترجم إىل األردية يف وقت مبكر جدا ،ومع األسف مل يدخل املكتبة العربية حتى اآلن ،فعسى أن
يقدر اهلل هلذا العمل اجلليل واملوسوعة العلمية النادرة أن تعرب وتطبع بالعربية ،ولست أشك يف أن من
هيرع إىل هذا العمل سوف يسجل اسمه فيمن يذكرهم التاريخ ويعتز هبم ويدعوا هلم األجيال القادمة
ويفتخر هبم العلم( .مرتجم).
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الذين مجعوا القرآن واهتموا به وحفظوه من التحريف والتغيري..

 اإلمامة والبيعة
إذا كانت اإلمامة ال تنعقد بالبيعة ،فلامذا تزعمون بأن الرسول ^ يف غدير خم
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بايع عليا باخلالفة من بعده؟
وإذا كانت تنعقد بالبيعة فلامذا مل يأخذ سيدنا عيل البيعة البنه حسن من أهل الكوفة؟ بل قال يف
جواهبم :األمر إليكم إن شئتم فبايعوا حسنا ،وإذا ال تريدون ذلك فاألمر إليكم!!..

 هل الرسول أسوة؟
34

أمر القرآن الكريم أتباعه كام يف النصوص الرصحية واآليات البينات أن يتخذوا الرسول

^ أسوة وقدوة هلم وأن يتبعوه يف كل يشء ،لكن عقائد الشيعة تكره الناس يف رسول اهلل ^،
وجتعل منه شخصية مضطربة ختالف أعامله أقواله!!
ومن ذلك:
أ .أوىص الرسول ^ أمته بالعدالة واملساواة ،والسيام بني األزواج واألوالد ،لكنه  -العياذ
باهلل  -كام يزعم الشيعة فعل عكس ذلك متاما ،فقد زوج ابنتيه من أفسد الناس وأخبثهم  -عثامن كام
وزوج أختهام من أفضل البرش عيل×! كام يزعمون.
يعرفه الشيعة ـّ ،
وماذا عسى أن أصنع أنا؟ هل أتبع الرسول ^ يف عمله  -كام يزعم الشيعةـ فأفرق بني أوالدي
وأنحاز هلذا عىل حساب ذاك ،أم أتبع قول الرسول ^ وأكون هبم شفيقا ،وأراعي حقوقهم عىل
التساوي؟
ب .كان الرسول ^ حيث أمته عىل صحبة الصاحلني واختاذ األخالء من املؤمنني واملخلصني
وحيذرهم من مصاحبة األرشار ومرافقة املجرمني وجمالسة أهل النفاق والشقاق ..لكن..
هو نفسه  -بناء عىل ما يزعم الشيعة  -كان عىل عكس ذلك؛ فقد كان دائام مع رشار خلق اهلل،
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ومع الظاملني واملجرمني يف أسفاره وأتراحه ،جيالسهم ويصاحبهم ويتخذهم ّ
خالنا وحمبني له ،يتزوج
ويزوجهم من بناته ،يعقد معهم الصالت العائلية ويقرهبم إىل نفسه ،ويشاورهم يف كل أمره
منهم
ّ
و ..أي :أبو بكر وعمر وعثامن وسائر الصحابة كلهم ،والذين كام يزعم القوم كانوا ُيططون للقضاء
عىل اإلسالم وارتدوا فور وفاة الرسول ^ حسب ما تعتقد الشيعة!
فيا ترى! هل أتبع الرسول ^ يف عمله هذا أم أستمع إىل كالمه وأتبع كالمه دون فعاله؟!
أجل! لن تصل إىل هدفك إن اتبعت الضالني واألرشار والغالة والكذابني والسذج من الناس،
فلم يكن الرسول ^ وال أهل بيته األطهار وال صحابته األخيار يفعلون غري ما يؤمرون به ،ومل
يعارض كالمهم فعاهلم ،فقد كانوا أبعد الناس عن النفاق والكذب واملكر واخلداع ،فهذه الصفات
الكرهية ال تليق إال بمن اختذ التقية واملصلحة والتورية دينا ورشعة ومنهاجا ..والدين منهم بريء
كرباءة الذئب من دم يوسف!

 احلق مع علي
38

يطرح املحقق الشيعي سؤاال جدليا استفزازيا فيقول :إن كان احلق مع عيل ،فقد

كان أبو بكر وعمر عىل باطل!
وعىل نفس الوترية واملنهج األعرج دعوين أسأهلم:
هل الرسول ^ قبل أن يرحتل إىل الرفيق األعىل كان قد ر ّبى املجتمع العريب عىل الثقافة
واألخالق والدين وتركه عىل النهج القويم أم ال؟
فإن قلتم :نعم .سألتكم :كيف اختار املجتمع الطيب إنسانا رشيرا ليحكمهم وترك األفضل
واألطيب واألعىل واألوىل؟!
وإذا قلتم :ال .سألتكم :ملاذا تتوقعون من املجتمع اجلاهيل والسيئ أن ُيتار اخلري واألفضل؟!
وما ذنب الذي اختاره املجتمع ليحكمه؟ أو مل يقل سيدنا عيل« :البد لكل أمة من أمري وإن كان
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ظامل ًا»؟!
كيف تتصورون أن يكون اإلسالم مدرسة لصناعة البرش وقد عجز رسوله أن يصنع أقاربه
وأصدقاءه وأقرب الناس إليه ،ناهيك عن سائر الناس؟!
وإذا قلتم :ال ينبغي أن نحكم عىل املجتمع هبذا الشكل ،ففي املجتمع الواحد أصناف من البرش
وألوان من األفكار واملشارب .سألتكم :فكيف يمكن أن يقع الشخص الذي اختاره كل املجتمع
بمختلف فئاته فريسة ألهل الباطل والضالل وينحاز هلم فقط؟!!
فانظر ،مهام حاولتم أن تفلتوا من شبهة وقعتم يف أخرى ،وهذا شأن املذاهب اهلالمية التي
نسجت شبهاهتا من األمور التي ال يقبلها عقل وال يرتضيها املنطق السليم ،فتكون فريسة
للتناقضات...
80

مناقشة:

األول :ملاذا مل ُيالف أحد أوامر الرسول ^ طوال فرتة حياته ،وظل اجلميع آذانا صاغية
ألوامره ،ولكن أول ما شاع خرب وفاته اجتمعوا يف السقيفة ورضبوا بأوامر الرسول ^ عرض
احلائط ،وغريوا هنجه متاما؟
الثاين :ما كان أحد يتجرأ عىل املخالفة ،لكنه ملا تويف ^ ثارت األحقاد القديمة والضغائن يف
الصدور وجترءوا عىل خمالفته.
األول :لقد كانوا مجيعا طوال حياهتم مطيعني ألوامر الرسول ^ ودستوراته ،فلامذا خالفوه يف
قضية واحدة؟
الثاين :ليس األمر كذلك ،فقد ذكر الشيخ رشف الدين يف كتابه عرشات القضايا خالف فيها
الصحابة رسول اهلل ^ يف حياته؟!
األول :أرجو أن توضح يل هذا التناقض ،هل جترءوا عىل معارضة الرسول ^ بعد وفاته فقط،
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أم كانوا يتطاولون عليه قبل وفاته كذلك!!
81

كلام يضيق األمر عىل الشيعة يف الشبهات التي تدار عن زمن اخللفاء يلجئون إىل

كلامت وعبارات رنانة كـ «املصلحة» و«التقية» ،ولو كان األمر كذلك ومحلنا  -ولو جدال  -كل
الصالت والعالقات التي كانت بني سيدنا عيل وإخوانه من اخللفاء عىل هاتني الكلمتني  -املصلحة
والتقيةـ فامذا عسى أن يقولوا عن الرسول ^؟
فهو ^ عارض أرسته وقبيلته كلهم يف مكة وحتدّ اهم مجيعا ومل يراع يف أمر الدين مصلحة ومل
ُيف يف اهلل لومة الئم! ويف هناية املطاف اضطر أن يرتك مكة وينفصل عنهم مجيعا ويذهب إىل
املدينة ،ومل يراع يف ذلك مصلحة ومل ُيتف حتت ستار التقية ،مع أنه كان يف مكة أضعف ما كان وكان
املسلمون يمثلون أق ّلية مضطهدة!
وملاذا مل يراع سيدنا عيل املصلحة ويلجأ إىل التقية -كام أشار إليه بذلك ابن عباس -يف قضية
معاوية أن يوليه ثم يزيله عن منصبه يوم أن تسمح له الظروف أو يستقر له القرار؟!
86

مناقشة:

سؤال :هل أوقف الرسول ^ الناس حتت الشمس احلارقة يف يوم الغدير ليقول هلم :البد وأن
حتبوا عليا؟
جواب :األعجب من ذلك ما تزعمونه بأن الرسول ^ أوقف مائة وعرشين ألفا من املسلمني
حتت حر الشمس ليبني هلم بأن عيل هو اخلليفة من بعده ،لكنه مع كل هذه املقدمات و ...ملّا حان
وقت إعالن القضية األساسية التي مجعهم من أجلها د ّلس عليهم وقدم هلم األمر يف أسلوب معقد
وبكلمة أشبه ما تكون باللغز الغامض ،فاستعمل عبارة أو كلمة يمكن محلها عىل ( )62معنى!!
هل حدث يوما ما أن يبني الرسول ^ موضوعا أو يفرس آية أو يب ّلغ أصحابه أمرا يف غالف من
األستار واأللغاز والكنايات ،ومل يرصح بام يريد حتى نحمل هذا املثال عىل ذاك؟!
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فإذا مل يكن هذا الغموض من صفات الرسول ^ فمن أين لكم هذا التطاول عىل النبي ^؟!

 الغرائب
يف اللحظات األخرية من حياة الرسول ^ حتدث عدة أمور  -حسب اعتقاد الشيعة  -هي
األوىل واألغرب وأعجب ما يف التاريخ:
 )1الرسول ^ ألول مرة يف حياته يرتدد يف إبالغ آية من آيات القرآن الكريم (آية البالغ)
ويشعر بالشك واالضطراب واخلوف من الناس وهو الذي مل يكن ُياف يف اهلل لومة الئم..
 )6ألول مرة يغ ّلف أمر اهلل يف عدة أغلفة من اإلهبام واأللغاز ويقدمه يف كلمة حتمل سبعا
وعرشين معنى خمتلفا.
عرفه القرآن بأنه النبي األمي  -ال يقدر عىل الكتابة
 )3وألول مرة يف حياته وهو الذي ّ
والقراءة  -يطلب قلام وحربا وقرطاسا ليكتب ألمته ما ال يضلوا بعده أبدا ،وقد نيس أن اهلل أنزل عن
طريقه القرآن وقال         ﴿ :

[﴾   املائدة ]3:كام نيس قوله ألمته قبل أيام :فقد تركتكم عىل املحجة البيضاء ليلها
كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك!!
)8

يغري جمرى تاريخ املسلمني بكلمة
وألول مرة يكشف عمر عن حقيقته ويستطيع أن ّ

واحدة ،وُيضع له املسلمون كلهم ويسكتون عنه...
)4

وألول مرة ُيرج النبي الذي كان يقول :لو علمت أنني لو استغفرت للمنافقني سبعني

مرة كان يغفر هلم لكنت أفعل ألول مرة ُيرج عن عادته وأسلوبه يف الرفق والرأفة بالناس ويأخذ يف
الشتم واللعن ألقرب الناس إليه من املسلمني وهو الذي منعه القرآن الكريم من أن يلعن الكفار
الذين قتلوا املسلمني يف وقعة بئر معونة)!
)2

وألول مرة يف التاريخ البرشية األحبة الذين كانوا يضحون باألرواح وظلوا طوال ثالث
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وعرشين عاما يف خندق واحد يف قمة اإلخالص والتفاين واإليامن ،ينقلبون يف ملحة برص ويصبحون
مرتدين ،ظاملني ،غاصبني ،أعداء رشسني ،ال يبالون بيشء خريا كان أم رشا!!
83

يردد سلطان الواعظني يف كتابه «ليايل بيشاور» أن كل األحقاد والضغائن تكمن يف

صدور أهل السنة ،وأن الشيعة مل حيركوا ساكنا طوال التاريخ!!..
ما أعجب أمره وما أغرب افرتاءه! من الذي ال هم له وال غم إال قراءة أذكار العاشوراء يف كل
املحافل واملجالس (وحتى يف األماكن املقدسة يف احلجاز) فال تكاد متل ألسنتهم من لعن اخللفاء
الراشدين والنيل من الصحابة ش؟!
من هم الذين حيتفلون بعيد الزهراء ويقومون بمهرجان «قتل عمر»؟! من هم الذين يلعنون
عمر صباحا ومساء؟!
ومن ..ومن..
لكن ..يا قوم! ماذا سوف يكون موقفكم إن وجدتم قوما يلعنون  -العياذ باهلل  -عليا؟!
هل تقبلون أن تتحدوا مع اخلوارج؟!
إن كان اخلوارج قد أساءوا إىل صحايب واحد فقد أسأتم إىل الرسول ^ وصحابته وأهل بيته!!
حقا! ما أعظم قلوب السنة وما أوسع صدورهم؛ فإهنم يقبلونكم يف دائرة اإلسالم ويعاملونكم
بالرأفة والرمحة واالحرتام ،ويشاركونكم أفراحهم وعباداهتم ،وال يمسونكم بسوء وإذا دعوكم
فيدعونكم بكل احرتام وأدب ..فيا له من حسن اتباع للرسول ^ وألهل بيته وصحابته األكرمني!

 الوقوف مع الظامل
88

يقول سيدنا عيل×« :من أعان ظامل ًا فقد شاركه يف ظلمه.»..

فلامذا قبل عيل أن ُيلف عمر عىل املدينة أثناء غيابه مرتني ،وكل مرة ملدة شهر ليتمكن عمر من
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السفر إىل الشام وفلسطني؟
وملاذا قبل عامر بن يارس وسلامن الفاريس أن يتوليا إمارة الكوفة واملدائن للخلفاء الراشدين؟!
وملاذا كان عيل أبرز مستشاري عمر بل ساعده األيمن طوال خالفته ،وكان ُيلص له املشورة
حتى قال عمر أكثر من سبعني مرة« .لوال عيل هللك عمر»()1؟!
وملاذا عيل أرسل فلذات كبده ورحيانتي رسول اهلل وسيدا شباب اجلنة احلسن واحلسني ليدافعوا
عن عثامن ويطردوا عنه أهل الشغب واملجرمني؟!
وملاذا ملا هجم عليه الناس ،بعد شهادة سيدنا عثامن يريدون أن يبايعوه للخالفة قام فيهم خطيبا
وقال هلم« :ألن أكون لكم وزيرا خري من أن أكون لكم أمري ًا»( .)2أي :إنني كنت طوال ( )64سنة
املاضية وزيرا لكم وأن أبقى عىل ما أنا عليه خري من أن أتوىل اإلمارة عليكم.
 84يقولون :ارتكب عمر وأبو بكر يف السقيفة أنواعا من الدسائس واملكر واحليل وقاموا
بمؤامرة وغريوا جمريات األمور ،لكننا نقرأ يف كتب التاريخ كلها :أن األنصار اجتمعوا يف السقيفة
ليختاروا اخلليفة ،فسمع هبم عمر وأبو بكر فذهبوا إليهم ،فام هذه املؤامرة التي مل يكن يدري عنها
أصحاهبا؟!
كم أمتنى أال يتجاهل قومي ما أنعم اهلل به عليهم من نعمة العقل ،ليفكروا فيام يسمعون قبل أن
يرددوه دون وعي ويقلدوه دون تفكري!..
إن العقل لنعمة عظيمة أنعم اهلل هبا علينا فال ينبغي أن نتجاهلها فنصبح فريسة ألهواء الناس؛
فإن التقليد األعمى سمة من سامت احليوان األخرس وال يليق باإلنسان العاقل!..

 لدغة بعد لدغة
( )1تقدم خترجيه.
( )6انظر :هنج البالغة (ص )146خطبة رقم (.)86
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 82أمل يقل الرسول^« :إن املؤمن ال يلدغ من جحر واحد مرتني»()1؟!
فكيف قبل سيدنا عيل × بيعة أناس نكثوا بيعتهم مع رسول اهلل ^ يف غدير خم  -كام
يزعم الشيعة ـ ،وها هو بعد ( )64عاما يقبل أن يبايعه هؤالء الناس؟! ثم نرى مرة أخرى ُيرج عىل
حكمه طلحة والزبري واخلوارج....
فمن ضمن لعيل أن الناس ال ينكثون عهدهم مرة أخرى ليجازف بنفسه وباألمة؟! وأين كان
علم غيبه ليخربه عام ينتظره ،فال يشارك يف معارك دامية قتل فيها عرشات اآلالف من خرية املسلمني
والصحابة؟
ملاذا مل يرش إىل يشء من ذلك يف لومه وشكواه عن أهل الكوفة ،كأن يقول هلم ليست هذه أول
مرة تنكثون عهدكم فقد دأبتم عىل ذلك ،وسبق أن نكثتم عهدكم مع رسول اهلل ^ يوم الغدير؟

()2

 أهداف املؤامرة
ما هي األهداف اخلبيثة والنوايا العدوانية هلذه املؤامرة املشئومة  -حسب زعمكم  -التي قادها
أبو بكر وعمر لالستيالء عىل احلكم؟
هل:
أ .االستيالء عىل أموال بيت املال ،وبناء القصور الشاخمة واألبنية الشاهقة ،ورشاء العبيد
واإلماء واجلواري ،ولبس املالبس الفاخرة والتلذذ بأشهى األطعمة ..وغري ذلك مما يفكر فيها القادة
واملسئولون يف بلدنا وسائر البالد اليوم؟

( )1انظر :بحار األنوار ( .)382/18ورواه عند أهل السنة البخاري ( ،)2133ومسلم (.)6884
( )6يقول بعض اخلرافيني :أن عثامن كان يؤذي بنات الرسول ^ ويرضهبن إىل أن ماتتا ،ونحن نقول هلؤالء
العقالء :أمل يقل الرسول« :ال يلدغ املؤمن من جحر واحد مرتني»! فإن كان األمر كذلك ،فلامذا زوجه
الرسول ابنته الثانية بعد وفاة األوىل مبارشة؟ أ كان يكره الرسول بنته ليسلمها إىل اجلالد ليذبحها!!
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ب .تولية اإلمارات والواليات ألبنائهم وإخواهنم وأقارهبم وأبناء قبيلتهم؟!
ت .تولية األوالد ملقام ويل العهد ،ليتولوا احلكم من بعدهم؟

()1

ث .رفع األحكام والعقاب عن األقارب واألصحاب؟!
ج .إمهال القرآن والسعي يف حتريفه والقضاء عليه كام ما تريدون أن تصنعوه أنتم اليوم.
ح .انحصار الدعوة ووضعها حتت القضبان لئال تنترش يف البالد املجاورة كام حدث اليوم
بسبب حكامنا ،فأصبحت بالدنا يف قبضة العدو ،واحتلت أمريكا بمساعدة إيران مجيع الدول التي
جتاور إيران ،وحتاول اآلن أن تفتت هذا البلد ،بفضل قادتنا وحكمتهم وصدق إيامهنم وإخالصهم!
فقد تركوا مهوم األمة وانشغلوا بلعن الصحابة والتاريخ ،فبدال من أن يثقفوا الشعب وهييئوه
اختلقوا العرشة الفاطمية ،يتباكون عليها ويلعنون عمر وسائر الصحابة عرشة أيام كاملة ،بعد أن
اكتشفوا  -وألول مرة يف إيران بعد  18قرنا من الزمن  -قبل عرش سنوات أن فاطمة استشهدت..
وغريها من البدع؟
خ .عدم االكرتاث بنصائح الناس ومشورة كبار الصحابة أمثال عيل وجتاهلهم!! (ومن منا
أصغى لنصائح عيل واتبع هنجه؟)(!)2
د .احلفاظ عىل حياهتم الشخصية ،بأخذ العرشات من احلراس واملحافظني لئال يغتالوا يف
مناصبهم ..األمر ما يصنعه قادتنا ،ولست أدري ممن ُيافون إن كانوا هم خدّ ام الشعب ،ومن بينهم،
وإن كان الشعب حيبهم وهيتف هلم كام يصورون؟!
وأمور أخرى كثرية أعرض عنها خمافة أن تنهشني خناجر أبناء أيب لؤلؤة املجويس قاتل سيدنا
( )1يشهد التاريخ أن أبا بكر وعمر مل يوليا أحدا من أهل بيوهتام ،وال من أبناء قبيلتهام.
( )6أحتداكم أن تنزلوا إىل الشارع الشيعي واسألوا أحدهم عن أي قول من أقوال سيدنا عيل أو أي من األئمة،
فقد أصبح الناس جيهلون أقوال السلف ،ناهيك عن العمل هبا ،وانحرص دين الناس يف البكائيات وتريد
العبارات املوهومة واللعن والشتم ورضب اخلدود وشق اجليوب وإثارة العواطف...
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عمر س!!
وهنا أقول :يكفي ملكر وعاظ الشيعة وكتاهبم وكتامهنم للحقائق وتزويرهم هلا أن نقول هلم :بأنه
ليس هناك من الشيعة من يعرف أن سيدنا عمر كان صهرا لسيدنا عيل فقد تزوج من أم كلثوم ابنة
فاطمة الزهراء ،وأنه كان والدا لزوجة رسول اهلل^ ،وأم املؤمنني حفصة!
لقد جعل علامء الشيعة عامتهم جيهلون األمور الثابتة القطعية ،لكنهم مجيعا يعرفون خرب الباب
الذي رضبه عمر عىل صدر فاطمة وكرس به أضالعها ،والذي مل يرد إال يف بعض كتب الشيعة
املتأخرين عن رواة كذابني ،وقد أنكره كثري من علامء الشيعة عىل مر القرون ،وليس إال كذبا وافرتاء
عىل التاريخ.
أفلست حمقا بعد هذا أن أشك يف سائر عقائدكم ورواياتكم وما تؤمنون به؟!!

 احلوار اهلادئ
 82سألت أحد علامء الشيعة وقلت له :أمل ترصح اآليات القرآنية يف أكثر من موضع أن اهلل 
قد ريض عمن حرض بدرا ،وبايع الرسول ^ حتت الشجرة ،وهاجر مع الرسول ^ ،وقد وعدهم
باجلنة ،ومل يشارك أبو بكر وعمر يف كل هذه األحداث فحسب ،بل كانت مشاركاهتم يف أعىل القيادة
يف كل هذه األحداث؟
فرد عيل قائال :حرص اهلل  رضاه وعده هلم باجلنة فيمن شارك يف هذه األحداث من املؤمنني
وهؤالء مل يكونوا مؤمنني فال تشملهم اآليات.
فقلت له :ما أعجب أمر هذا الذي مل يؤمن ،وقد زوج ابنته من رسول اهلل^ ،وقدّ م كل أمواله
يف سبيل اإلسالم ،وشارك الرسول ^ يف أشد املواقف وأخطر األحداث ،وخرج جيازف بحياته
وحده مع الرسول ^ يف رحلة اهلجرة و ...وغريها من أحداث السرية.
فقال يل :كل ذلك صحيح ،إال أنه مل يكن مؤمنا!!

44

فقلت له :أتقبل أفضل التفاسري وهو تفسري القرآن بالقرآن؟ قال :بىل .فقلت له :أمل يأمر القرآن
املؤمنني أال يصادقوا إال املؤمنني ،وأال يصاحبوا وال يوالوا غري املؤمنني؟ قال :بىل .قلت :فكيف
نرى أبا بكر وعمر وعيل وعامر دائام مع الرسول ^ يف كل خطوات حياته يساندونه ،ويظهرون له
احلب والوفاء والوالء ،وهو يظهر هلم مثل ذلك؟
أمل ُيرب القرآن أنه ال يعمر مساجد اهلل إال املؤمنني؟ فكيف يسمح الرسول ^ أليب بكر أن
يشرتي أرضا ليبني عليه املسجد ،وأن يشرتي العبيد واإلماء الذين أسلموا ويعتقهم لوجه اهلل؟ وأن
يساهم يف جتهيز الغزوات والسيام غزوة تبوك التي حتمل معظم خمارجها من ماله إن مل يكن كلها،
وأن حيمل أبا بكر راية املؤمنني يف هذه الغزوة؟!
وكيف جعل الرسول ^ من ال يؤمن به أمريا عىل احلجاج قبل عام من ذلك؟ وكيف أمره أن
يؤم املسلمني يف صلواته وهو يف مرض املوت؟! و ...إلخ.
وكذلك فإنكم تقولون أن قوله تعاىل    ﴿ :

[﴾...احلجرات ]6:نزلت يف أيب بكر وعمر ،وقد فاتكم أن تنظروا إىل بداية اآلية،
فاخلطاب فيها للمؤمنني         ﴿ :
           

[ ﴾احلجرات .]3:فبهت الذي كفر!!.
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ما أعجب أمر الرسول ^!!

هؤالء العلامء األذكياء استطاعوا أن يدركوا من خالل الكتب التارُيية للشيعة ،وأحاديث
«بحار األنوار» وكتاب (سليم بن قيس) أن الصحابة وعىل رأسهم قادهتم وخلفائهم كانوا منافقني
وظلمة وقد خانوا اهلل ورسوله ،لكن ..ما ذنب العريب املسكني والبدوي األمي الساذج الذي مل يكن
يعرف كل هذا ،فلم يكن لديه تلك الكتب التي مل تؤلف إال يف زمن متأخر ،ومل يصادفه احلظ أن

48

يلتقي بأحد من هؤالء األذكياء من العلامء (!) الذين ولدوا بعد قرون من الزمن ،ليعرف كل هذه
قرب أبا بكر وعمر
األمور ..ملاذا خدعهم  -والعياذ باهلل  -رسول اهلل ^ ول ّبس عليهم األمر حيث ّ
إىل نفسه إىل درجة أن القادم الغريب مل يكن يميز بني الرسول ^ وأيب بكر؟ وملاذا رفع الرسول ^
مقامهم وشأهنم بني املسلمني وعقد صالت و ّد وقرابة معهم فتزوج من بناهتم وزوجهم من بناته،
وشاركهم يف مجيع مشاوراته ،وعاملهم وكأهنم وزراءه وقادته و..؟!
فبناء عىل ما تصورونه فإن الرسول ^ كان  -والعياذ باهلل  -أول شخص مهد الطريق -
بترصفاته هذه  -لضالل أمته ،حيث ل ّبس عليها أمر هؤالء الناس فاطمأنت هبم األمة واختارهتم
خلفاء من بعده!
وإنكم تؤمنون بال شك أن الرسول ^ كان يعلم الغيب ،وكان معصوما من كل األخطاء،
فكيف تردون عىل هذه األسئلة اهلامة؟
أجل! ليس لكم جواب إال التفلسف والتهرب من احلقائق وإنكار البينات الواضحات ،وكتامن
حجج اهلل البالغات!

 املصنع الصفوي
88

من أغرب ما قام به الصفويون ،وهي من املضحكات املبكيات يف تاريخ األمة :أن جعلوا

األصول فروعا ثم حذفوا األصول والقواعد األساسية واعتربوها كأن مل تكن:
 اعترب القرآن طريق السعادة يف العمل الصالح واإليامن باهلل ،لكن املصانع الكياموية يفالدولة الصفوية استطاعت أن تغري الثوابت ،وجتعل الشفاعة أصال وقاعدة ثابتة بعد أن كانت قضية
فرعية!
 كان األصل يف دين اهلل  العمل الذي رافقه اإلخالص واإليامن ،فلام دخلت هذه القاعدة يفاملصنع الكياموي للقوم خرج وإذا باألصل  -عندهم  -أصبح يف األدعية واألذكار التي ترافقها
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النذور واهلبات!
 كان االختيار واالنتخاب الذي يأيت بعد الدراسة والتحقيق والتعقل هو األصل يف فهم الدينواتباعه ،لكنه مسخ بفضل املصانع الصفوية وأصبح التقليد واتباع البدع واخلرافات هو األصل
والقاعدة األساسية يف العقائد والعبادات!
ولست أدري لعل يف يوم القيامة التي جعل اهلل  قاعدته يف التعامل مع عبيده عىل الرمحة
والعفو يرتك ذلك ويتعامل مع هؤالء املجرمني بصفات القهر واجلربوت ويرمي هبؤالء الذين
اشرتوا اآلخرة بالدنيا ،وأضلوا الناس عن جادة احلق إىل جهنم وبئس املصري!!
40

من اجلمل التي يكررها هؤالء الوعاظ والبكائني والكتاب من الشيعة ،والذين يلعبون

بعواطف الناس ويضحكون عىل أذقاهنم :أهنم يرصخون ويقولون :آه ..آه ..ما أعظم هذه اجلريمة!
وما أشنع هذا العمل! هجم مجاعة أيب بكر بعد وفاة الرسول ^ مبارشة عىل بيت الوحي ،وأحرقوا
البيت الذي كان يرتدد فيه جربيل ،وأهانوا دار الوحي وقراره و...
والكل يعرف بأن جثامن الرسول ^ كان يف بيت أم املؤمنني عائشة (ابنة أيب بكر) وقد دفن
هناك يف نفس املكان ،ومجيع أهل بيت الرسول ^ منهم عيل وفاطمة كانوا بجواره يف بيت عائشة،
وكان باختيار عائشة أن تفتح حجرهتا عىل من تشاء وتغلق عىل من تريد( ..وإن كنا سوف نثبت فيام
سيأيت بأن احلجر يف تلك األيام مل تكن عليها أبواب ،وكانوا يعلقون أمامها قطعة من القامش عىل
شكل الستائر!!).

 أين حنن منهم؟
41

مل يكن عمر هيتف أنه سوف يصدر اإلسالم إىل كل العامل؟ ال .لكنه مع ذلك

أوصل اإلسالم خالل عرشة أعوام إىل كل العامل املتحرض آنذاك ،وما زال إسالمه ودعوته وآثار
مر عليها أكثر من ( )1800عام.
جهاده مستمرا وقد ّ
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لكن سادة احلكم يف إيران رفعوا أصواهتم ورصخوا يف العاملني بأهنم سوف يصدرون اإلسالم
إىل كل العامل ،وقد أراقوا يف سبيل ذلك الدماء وقتلوا ماليني البرش ،ود ّمروا مئات املدن وآالف
القرى ،وأضاعوا من أموال الدولة وذخائرها ومعادهنا ما ال يعد وال حيىص ،وبعد هذا كله مل
يصدروا اإلسالم إىل العامل فحسب ،وإنام قدموا أشنع الصور عن اإلسالم للعاملني وأساءوا إىل هذا
الدين ،وصوروه وكأنه دين دموي مهجي ليس له هم إال إرهاب الناس وقتلهم وترشيدهم ،وقد
وصل بنا األمر حتى صار اإلسالم يذوب يف هذا البلد يف بحر جلي من اخلرافات واألوهام ويكاد
يدفن فيه لألبد!!
ولقد صار لسان حال هذا الشعب املسكني املغلوب عىل أمره يرصخ يف وجه هؤالء السادة :لقد
ندمنا من أن تصنعوا منا ذهبا ،فالطفوا بنا وأرجعونا كام كنا ..ال نريد شعاراتكم وال حتى إسالمكم،
دعونا نعيش حياة اإلنسان ونموت كالبرش.
46

رصخ أحد هؤالء يف وجهي وقال :ملاذا مكّن عمر ملعاوية يف الشام؟

فقلت له :أخي العزيز! لقد سأل سيدنا عثامن هذا السؤال نفسه عن سيدنا عيل ،فهل تقبل
جواب سيدنا عيل عىل سؤالك؟ فسكت صاحبي ومل يقل شيئا.
وأنا عىل يقني تام ،لو أن عليا خرج من قربه ،وعاد إىل احلياة وك ّلم هؤالء الناس وبرهن هلم لن
يقبلوا كالمه وال يتنازلون عام قلدوا فيه من سبقهم قيد أنملة.
وبعدها قلت له :قال عيل لعثامن :أال تعرف أن معاوية كان ُياف من عمر أكثر من عبده يرفا؟
وكان صاحبي ينظر يف وجهي مكفهر الوجه غاضبا دون أن يقول شيئا! ولست أدري أكان
غاضبا عيل أم عىل سيدنا عيل!!
43

سيدنا عيل  -وهو من يراه الشيعة أعىل مقاما من مجيع األئمة ،حتى من سيدنا اإلمام

احلسني  -كان يكره أن يعظمه الناس ،فقد خرج أهل األنبار يف خالفته يودعونه ،فغضب عليهم
وأنكر فعلهم وقال هلم :ما أقبح جهد يؤ ّدي بصاحبه إىل النار!!
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ثم يضطر مثيل أن يناقش علامء الشيعة  -ناهيك عن عامتهم  -وجيادهلم يف حتريم الرضب
بالسكاكني والفؤوس يف مهرجانات العزاء والبكاء عىل األئمة!!
فها هم اليوم يرضبون عىل رؤوسهم بالسيوف والفؤوس حبا لإلمام احلسني يف أيام العاشوراء!
فيا ليت شعري! لو عاد سيدنا اإلمام احلسني ورآهم هبذا احلال ماذا كان يصنع هبم؟!

 حوار اجلاهل!
48

قال يل صاحبي :ما ُيدم عقائد الشيعة وجود ما يشبهها يف كتب أهل السنة.

فقلت له :هل كل ما ورد يف كتب الشيعة صحيح ال شك فيها؟
قال :ال ،فقد ورد يف املراجع الشيعية القديمة وأوثق كتبهم مثل أصول الكايف كثري من الروايات
الكاذبة واملوضوعة.
فقلت :ملاذا تتصور أن كتب أهل السنة ليس فيها إال الصدق ،وهي بريئة من كل العيوب؟!
فقال :ألن هذه القضايا ختدمنا وترضهم ،فهي اعرتاف من اخلصم ،واحلق ما شهدت به
األعداء!
فقلت له :هل تظن أن أهل السنة هم أعداء عيل وال يقبلونه؟ وهل تظن أهنم يرفضون أهل
البيت ويسبوهنم ويلعنوهم؟!
فسكت ،وأخذ ينظر إيل فاغرا فاه...
44

هجم السيد التيجاين هجوما رشسا عىل سيدنا أيب بكر ونال منه ألنه قاتل

املرتدين ،وقال :مل يكن من حق أيب بكر أن يقتل من ينطق بالشهادة ،وبذلك خالف أمر الرسول^.
ما أعجب أمر هذا املحقق العبقري (!) ،فقد نيس أن سيدنا عيل قتل يف يوم واحد ()8000
عابد ،ومتقي ،وحافظا للقرآن من اخلوارج ،ال ليشء إال ألهنم رفضوا أن ينطقوا ولو كذبا بالتوبة!
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()1

ومن أراد البحث عن العيوب بعيون حاقدة ،فقد يعيب النطق بالشهادتني كذلك!
42

كان أحد أصحايب يؤاخذين يف عقائدي وجيادلني فيها ،فقلت له يوما :هل تستطيع أن

تثبت شيئا من عقائدك هذه عن طريقة آية أو جزء من آية قرآنية بعيدا عن تلك الروايات املصطنعة؟!
فقال :ال .قلت له :يقول العلامء البد من الرجوع إىل املتخصص يف كل فن ،ففي القضايا الفقهية
ينبغي أن تراجع الرسائل واملسائل و ...ويف املدارس واملعاهد املذهبية مل يكن هناك يشء عن
التاريخ ،فليس من علامئكم من ختصص يف التاريخ ،فلو تكرمت أن تعرفني بمتخصص يف التاريخ
من األساتذة اجلامعيني ألناقشه فيام تطرحه من القضايا ،فأنا أعجز الناس عن مناقشة من جيهل
احلقائق ،فام ناقشت جاهال إال غلبني!!  -كام قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل.
وبعد التحدي ..مر عىل ذلك بضع سنوات وصاحبي مل جيد متخصص التاريخ الذي يوافقه يف
شبهاته!!

 اللهم أصلح كل فاسد من أمور املسلمني
42

دائام يردد املذهبيون يف إيران دعاءهم :اللهم أصلح كل فاسد من أمور املسلمني!

دون أن يدركوا معناه .لكن يف واقع األمر إذا أراد مصلح أن يصلح شيئا ولو بسيطا من أمرهم ،ولو
بالكالم فقط ،فسوف حتمله أجهزة األمن املذهبية إىل حيث ال يسمع به برش ،وال يرتك إال بعد أن
يسلخ من جلده ﴿[ .﴾      الشعراء.]662 :

 خري البشر
( )1ورد يف بحار األنوار (باب  ،)308/46( )62باب :سريه وأخالقه وعدد أصحابه :عن سيدنا الصادق
وموسى بن جعفر أهنام قاال« :إذا جاء اإلمام القائم فيحكم بثالثة أشياء مل حيكم هبا أحد من األئمة أو
األنبياء :يقتل الزاين ،ويقتل مانعي الزكاة ،وحيكم بالتوارث بني األخوين يف الدين ،فقد كانا أخوين يف عامل
األشباح» .فكيف يقتل اإلمام الزمان مانعي الزكاة وهم يشهدون ويصلون ويصومون وحيجون و..؟! أهذا
هو معيار اإليامن عندكم؟!
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44

أنتم تزعمون أن سيدنا عيل هو خري البرش ،ولكم يف ذلك أحاديث وروايات

تساندكم ،فال شك أن سيدنا عيل كان رجال عظيام له من املناقب والفضائل ما ال حيىص ،لكن ال
يعني ذلك أن نرفعه فوق الرسول ^ وفوق أنبياء اهلل كلهم ،ونزعم بأنه خري البرش عىل اإلطالق؟!
فإذا مل يكن هذا غلوا فام هو الغلو إذن وقد قال القرآن الكريم ُياطب رسوله   ﴿ :

[ ﴾الكهف ،]110:فلامذا مل يقل اهلل  لنبيه قل إنام أنا خري البرش؟

 االجتهاد باب أغلق ثم كسر
48

ملاذا كان الشيعة طوال القرون الثالثة األوىل يقولون بحرمة االجتهاد ،وأنه خاص

كرسوا باب االجتهاد دفعة واحدة وأصبح الفقه ميدانا
باإلمام املعصوم ،ثم ملا ضاقت عليهم األمور ّ
جيتهد فيه كل من هب ودب!!

 معيار قياس احلق والباطل
20

سأل رجل سيدنا عليا أثناء معركة اجلمل :هل يمكن أن يكون طلحة والزبري

وعائشة عىل الباطل؟ فرد عليه سيدنا عيل وقال له :أخطأت ،حيث زعمت أن احلق يقاس
باألشخاص ،وأن الناس معايري للحق أو الباطل ،وإنام احلق والباطل معياران يقاس هبام الناس.
وهنا ترد أسئلة:
أ .ملاذا مل يقل سيدنا عيل ردا عىل ذلك الرجل« :عيل مع احلق ،واحلق مع عيل» كام تزعمون؟
ب .ملاذا خالف حديث «عيل مع احلق» عقيدة سيدنا عيل يف بيان معايري احلق والباطل ،فعيل
يعرف الرجال باحلق وال يعرف احلق بالرجال ،لكن حديثكم هذا يقول بأن احلق يعرف بالرجال؟!
ت .يسعى الشيعة أن يستنتج من هذا احلديث معنى العصمة املطلقة من كل الذنوب
واألخطاء .وهذه صفة ال تليق إال باحلق سبحانه وتعاىل.
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ث .كيف جهل السائل هذا احلديث املشهور جدا  -كام تزعمون  -يف أن «عيل مع احلق» ،حتى
()1

يسأل عن صاحب احلق؟

 من يعلم الغيب ال حيتار
 21كان الرسول ^ يدعو دائام فيقول« :ربنا ال تكلنا إىل أنفسنا طرفة عني أبد ًا» .وكذلك كان
يدعو« :اللهم زد يف حرييت»! فهل لكم أن توضحوا :فإن الدعاء األول يناقض عقيدتكم يف العصمة
التكوينية يف النبي ^ .أي؛ أن املعصوم يعجزه فطرة وتكوينا من أن يرتكب أي خطأ.
والدعاء الثاين يناقض عقيدتكم يف إثبات علم الغيب املطلق فمن يعرف كل يشء عن كل مكان
فمن أي يشء يستغرب وحيتار؟!

 دفن التوحيد
26

أال تتعارض عقيدتكم يف التوسل والوساطة مع القاعدة األصولية والكلية التي

تقول«:ال مؤثر يف الوجود إال اهلل»؟! وكذلك مع العديد من اآليات القرآنية كقوله تعاىل﴿ :

[﴾...      النمل.]23:
23

فلامذا ترصون أن تدفنوا التوحيد الذي هو األساس يف هذا الدين واهلدف

الرئييس من هذه الرسالة بني مئات اآلالف من القبور واألرضحة واألدعية والزيارات واملشايخ
واملرشدين ،واملجتهدين من أصحاب البدع واخلرافات والتعصب؟!
28

ملاذا تروجون ألدعية زيارة العاشوراء وتقرؤوهنا ليال وهنارا ،وفيها ( )14مرة

لعن أقرب الناس إىل رسول اهلل^؟ فهذه الرواية عندكم من اخلرب الواحد ،ورويت بثالثة أسانيد،
يف روايتني منها نجد أسامء الغالة الذين اعتربهم اإلمام الصادق بأهنم أسوء وأخبث من املرشكني!
( )1معظم أحاديث الشيعة أخبار آحاد ،وال يستنتج منها إال فضائل ومناقب لسيدنا عيل ،وليست أدلة عىل
خالفته املنصوصة عليها من عند اهلل  ، كام يزعمون ـ.

82

ويف الرواية الثالثة رجل متهم بالغلو.
فهل كان اللعن من أمر اهلل  أو من سنة النبي^ ومن أخالق األئمة؟
يف بداية الزيارة يقول الراوي عن اإلمام الباقر« :لقراءة هذه الزيارة أجر ألف ألف حج وألف
ألف شهيد »...فكيف يمكن أن ينطق الرسول ^ بمثل هذا احلديث  -الذي تزعمونه قدسيا -
وهو الذي قال «:إين مل أبعث لعانا »..وقد جئتكم بدعوة الرمحة واهلداية ،كيف يلعن هذا النبي
الرءوف الشفيق والرمحة للعاملني أحب الناس إليه وأقرهبم منه جملسا ،وأكثرهم له وفاء وتقديرا
( )14مرة يف دعاء واحد!!
أال تتخلقون بأخالق سيدنا عيل وهو ينهى جنوده عن شتم جيش الشام؟!
وملاذا هنى القرآن أتباعه من سب آهلة الكفر؟ وملاذا ...وملاذا ....وملاذا ..ألف ألف سؤال حريان
يبحث عن جواب من هؤالء اللعانني؟!
24

أنتم تزعمون أن هذه الزيارة ،حديث قديس ،وأهنا انتقلت عن الرسول ^ إىل

سيدنا عيل ومن ثم إىل سائر األئمة ..فلامذا مع ذكر ابن زياد يف هذه الرواية استعمل سيدنا عيل أباه
ورفع من شأنه ووضعه يف مناصب ها ّمة يف حكومته وأعطاه اختيارات واسعة؟

 الوالية املختلفة يف أطوار التاريخ
22

لو سمحتم تكرموا وأوضحوا لنا كيف وجدت النيابة اخلاصة ثم النيابة العامة،

ثم والية الفقيه وأخريا الوالية املطلقة للفقيه يف أطوار التاريخ املختلفة؟! وكيف تفرسون ما تصنعه
هذه العقلية الديكتاتورية ،وأصحاب هذه املناصب الفرعونية مع من ُيالفهم أو ينقدهم من
املصلحني ومن أهل التقوى والدين؟!!

 التشابه مع اخلوارج
22

ما هو السبب يف التشابه الفكري الكبري وحتى يف كثري من الترصفات الظاهرية بني
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اخلوارج وبني من يصطلح عليهم بحزب اهلل وجمموعة «كاوه» ومجاعة أيب ذر و ..يف إيران اإلسالمية
اليوم؟
24

ما هو السبب يف التشابه الكبري جدا بني (الفريسني) ورهبان اليهود وبني أنصار
()1

حزب اهلل وعلامئهم؟
28

لو مل تغتصب اخلالفة ،فلامذا تدهورت األمور حتى اضطر إمام الزمان أن يغيب -

كام تزعمون؟! فام هذا التناقض وهذا التفلسف؟!

 ملاذا االختالف؟
20

ظل أهل السنة طوال التاريخ اإلسالمي أمة واحدة ،وحتى أصحاب املذاهب

الفقهية األربعة يتبعون أربعا من املجتهدين فقط ،وليس بينهم أدنى اختالفات عقدية ،وكل ما هناك
مدارس فقهية ووجهات نظر يف األمور الفقهية التي تسمح بتعدد القراءات واألفهام ،كام هو بني
أتباع جمتهدين من جمتهدي الشيعة ..لكن ملاذا تشتت الشيعة وانقسمت منذ مقتل سيدنا عثامن إىل
ألف فرقة وفرقة ،وظهرت بينهم آالف روايات الكذب واخلرافة وأصبحوا ألف مجاعة متناحرة
يكفر بعضها بعضا؟!!

 عقيدة يستحيا منها
21

عقيدة حتريف القرآن وحذف اسم سيدنا عيل من اآليات القرآنية ،وعقيدة والية

املهمة يف
األئمة املطلقة عىل الكون والزمان ،ومشاركتهم مع اهلل يف إدارة الكون كانت من الركائز ّ
مذهب الشيعة عند أسالف املذهب وقادهتا ،وكانت من ضمن العقائد التي ال تقبل اجلدل والنقاش،
لكنها مل تعد اليوم بنفس األمهية ،بل أصبح كثري من الشيعة ينكرها أو يستحي من البوح هبا وإن آمن

( )1لعل السبب هو :التعصب املمقوت ،واجلحود واإلنكار الشديد ،واآلحادية يف الرؤية ،وجتاهل العقل،
وعدم قبول اآلخر ،وحماربة احلق ،والتقليد األعمى ،والشعور بأهنم هم شعب اهلل املختار!!
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هبا فخفية وعىل خجل! ..ومن يضمن لنا أال حيدث هذا التطور مع سائر عقائدكم ،وتصبح مع
الزمان قضايا يستحي منها أصحاهبا؟!

 الغاية من الطعن يف الصحابة
26

لقد ظهرت يف املجتمع اإلسالمي كثري من األفكار والرؤى الفكرية والعقدية

(كاألشاعرة واملعتزلة و )...ودخلت يف معارك فكرية وفلسفية وجدلية مع أهل السنة ،وذابت أمام
أدلتها وبراهينها القوية وذهبت حدّ هتا واستقر األمر هبم عىل اجلادة الوسطية يف الفكر اإلسالمي
العام واقرتبوا وتعايشوا مع مجاعة املسلمني من أهل السنة واجلامعة ،لكن ملاذا مل حيدث كل ذلك مع
عقيدة الشيعة؟ أليس ألن عقائد الشيعة جمموعة من األمور املتضادة ،وهي تعارض قاعديت الدين
األساسيتني ومعياري احلق والباطل ،ومها القرآن الكريم ،والسنة املطهرة ،وذلك ألن الشيعة تعادي
أصحاب الرسول ^ ،والقرآن وسنة الرسول ^ وصال إلينا عن طريق هؤالء األصحاب الذين
ر ّباهم الرسول ^(.)1

 مهرجانات العزاء..
23

أليست مهرجانات العزاء واحلفالت البكائية بالطريقة التي تقيموهنا نوعا من

االعرتاض عىل اهلل وتقديره وقضائه؟ وما هو موقف السنة النبوية والسنة العلوية من هذه
البكائيات والعزاء؟ أو ليس من دعوة األنبياء أن حياربوا هذه التقاليد اخلرافية والعادات اجلاهلية؟!

 البناء على القبور
28

ما هو موقف سنة الرسول ^ وسنة سيدنا عيل × من البناء عىل القبور

( )1قال أبو زرعة« :إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول اهلل فاعلم أنه زنديق ،وذلك أن
الرسول حق ،والقرآن حق ،وما جاء به حق ،وإنام أدى إلينا ذلك كله الصحابة ،وهؤالء يريدون أن جيرحوا
شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة ،واجلرح هبم أوىل ،وهم زنادقة»( .اإلصابة .)10/1
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وإقامة األرضحة عليها ،وجعلها تنافس قصور الفراعنة يف الضخامة والزخرفة؟

 ردة الصحابة
24

أثنى اهلل  يف عرشات اآليات القرآنية عىل صحابة الرسول ^ وأعلن رضاه

عنهم .لكن الشيعة يؤمنون بأن الصحابة كلهم ارتدوا بعد الرسول ^ ما عدا ثالثة أشخاص أو
مخسة! فلمن نستمع :أنصدق اهلل وهو اخلالق البارئ والعليم بخلقه ،أم نصدق الشيعة بعقائدهم
املتضاربة واملتضادة؟!

 أم كلثوم تتزوج قاتل أمها
22

ملاذا رضيت أم كلثوم أن تتزوج من قاتل أمها فاطمة الزهراء وهو سيدنا عمر س

كام يزعم الشيعة؟

 احملسن
22

ذكر تاريخ اليعقويب الشيعي أن الرسول ^ أ ّذن يف أذن وليد فاطمة الزهراء،

وسامه «املحسن» ،وقد مات املحسن يف صغره بعد أن مرض مرضا شديدا ،فكيف تزعمون أنتم أن
عمر  -أو قنفذ  -قتله وهو جنني يف بطن أمه بعد وفاة الرسول ^؟!

 ثقافة اخلرافات
24

ملاذا جتد اخلرافات اهلندوسية ،واألساطري العراقية ،واإلرسائيليات وخرافات

اليهود والنصارى جتد ساحة رحبة يف الثقافة اإليرانية ،وهلا ملعاهنا وبريقها عندنا عىل عكس أهنا تفتقد
إىل أدنى اهتامم يف املجتمعات السنية؟!
ودرب األذهان عىل قبول كل األمور الغريبة إىل درجة أن
أليس هذا ألن املذهب هيأ األجواء ّ
أصبحت العقلية اإليرانية عقلية مرنة تسمح لكل األساطري واخلرافات أن تبيض فيها؟
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 الشيعة وأهل البيت!
28

مل يظلم أهل بيت الرسول ^ ومل يضايقهم ومل يؤذهم أحد مثلام ظلمهم الذين

كانوا يدعون التشيع هلم ،فلم يقتل اإلمام احلسني س إال أهل الكوفة الذين كانوا هيتفون بحب أهل
البيت ،ومل يقتل سيدنا عيل إال رجل من الشيعة املتطرفني يف جيشه و ...فيا ترى! عىل من يعرتض
الشيعة؟! وممن يطالبون مظلمته؟

 هل القرآن ألغاز؟
40

تأخذون عىل أهل السنة وتردون عليهم بقولكم :ال يمكن فهم القرآن لوحده ،بل

البد من االستعانة باإلمام لفهمه.
والسؤال :اآلن وقد اختفى اإلمام ،وليس هناك إمام نفهم القرآن عن طريقه فالبد للرجوع إىل
أحاديث األئمة ،وال شك بأن «أصول الكايف» هو أوثق وأقدم كتاب يقدم لنا أحاديث األئمة،
لكن ..ماذا نصنع ويف «أصول الكايف» أحاديث كثرية جدا ختالف القرآن الكريم والعقل السليم،
وسائر الروايات التي وردت عن األئمة ،بل وكتب املجتهد الشيعي املعارص العالمة آية اهلل العظمى
أبو الفضل الربقعي كتابا حتت عنوان «كرس الصنم» أثبت فيه بأن املجليس كان رجال خرافيا ساذجا،
وأن معظم ما يف كتابه من الروايات ختالف القرآن الكريم من حيث املعنى ،كام أن معظم أسانيدها
ضعيفة وموضوعة ال ترقى إىل االستناد إليها ،فامذا عسى أن نصنع اليوم؟! وكيف يمكن أن نتعامل
مع مستجدات العرص التي مل ترد فيها عن األئمة أحاديث وال روايات؟

 اإلمامة
41

أال تتعارض  -وبكل شدة  -قضية اإلمامة املنصوصة عليها مع عقيدة ختم

النبوة؟!
وإذا راجعنا عقيدة الشيعة يف اإلمامة والحظنا أهنم يرون مقام اإلمامة أوىل وأعىل من مقام النبوة
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اشتدت درجة هذا التعارض أضعافا مضاعفة؟!
وإذا زعمتم بأن اإلمامة كانت استمرارا للرسالة وذلك؛ ألن احلاجة اقتضت ذلك ،فلم يتهيأ
الناس ومل يرتقوا إىل درجة أن يعتمدوا عىل أنفسهم ويرتكوا إلرادهتم ،فنقول :إذا :ملاذا مل يرسل اهلل
 إليهم أنبياء ورسل مثلام جرت سنته جل وعال قبل آالف السنني؟!
ثم ملاذا مل نجد طوال ( )200عام دامت بني نبي اهلل عيسى × ونبي اهلل حممد ^ ال إماما
وال نبيا ،فلم تسقط السامء عىل األرض وال رفعت األرض إىل السامء ..فمن كان اإلمام الذي حفظ
األرض والكون والزمان يف تلك الفرتة؟! ومن اإلمام الذي كان هيدي الناس يف تلك املرحلة؟!
وملاذا فشلت اإلمامة ومل تستمر إىل هناية الدهر وتوقفت بعد ( )680عاما؟!

 البشر وعلم الغيب
كثرية هي اآليات القرآنية التي ترفض علم البرش للغيب مثل قوله تعاىل ﴿ :
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[ ﴾            األعراف ]144 :فام
رأيكم يف ذلك.

 ال أريد منكم جزاءً وال شكوراً
43

عرشات اآليات القرآنية تأمر الرسول ^ أن يقول للناس :ال أريد منكم جزاء وال

شكورا ،وال أريد منكم شيئا من وراء دعويت ،ثم إنكم تزعمون بأن الرسول ^ جعل اخلالفة يف
أرسته ،وأعطى أرض فدك البنته و ...فكيف تزيلون هذا التناقض مع اآليات القرآنية؟!

 الروح العدوانية
48

هل يمكن أن تتكرموا وتكشفوا عن دور نصري الدين الطويس الشيعي اخلبيث يف
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غزو هوالكو خان املغويل لبغداد وقتل مليون مسلم ،وتدمري املدينة بكاملها وإحراق مكتبات العلم
فيها؟!
44

نزلت مجيع اآليات القرآنية التي وردت فيها كلمة «املنافق» ،و«املنافقني» يف

السنوات العرش األخرية من حياة الرسول ^ يف املدينة املنورة ،وليست من بينها آية واحدة نزلت يف
مكة (خالل  13عاما قضتها الدعوة اإلسالمية يف مكة) ،فبأي دليل يصنف الشيعة كثريا من
املهاجرين يف قائمة املنافقني؟! هل الشيعة يعلمون أكثر من رب العزة جل وعال؟!

 ثقافة القبور
42

هل لكم أن ختربونا عن تأويلكم لقول الرسول^« :لعن اهلل اليهود والنصارى،

اختذوا قبور أنبيائهم مساجد»()1؟!
42

ملاذا مل يكن الرسول ^ يسجد عىل اخلتم والطوبة التي تسجدون عليها؟! هل -

والعياذ باهلل  -مل يكن الرسول ^ يعرف فن صناعة اخلتم من الرتاب؟ أم أن الصناعة يف عهده ^ مل
تكن قد تطورت إىل درجة إنتاج هذه البضاعة التجارية الراقية؟!
44

ملاذا مل يبن رسول اهلل ^ بنايات وال أرضحة عىل قبور شهداء أحد ،وال سيام محزة

سيد الشهداء ،أو عىل قرب ابنه إبراهيم ،أو عىل قرب زوجته أم املؤمنني خدجية الكربى أو عىل قبور
شهداء بئر معونة وغريهم...؟!
48

هل تالحظون فرقا بني اهتامم الفراعنة بالقبور وبناء األبنية واألهرام عليها ،وبني

اهتامم اليهود والنصارى واهلنود بقبور قادهتم وبني عقائد الشيعة يف هذا الباب؟!

 املهدي املوعود
( )1انظر :من ال حيرضه الفقيه (ص ،)128بحار األنوار ( ،)60/28االنتصار للعاميل (.)61/4
واحلديث رواه البخاري ( ،)832ومسلم (.)468
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80

إنكم تقولون بأن الرسول ^ قال بأنه سيقوم من ذريته ابن له يطابق اسمه اسم

الرسول ^ ،واسم أبيه اسم والد الرسول ^ ،فلامذا تزعمون أن ابن احلسن العسكري املزعوم هو
اإلمام املهدي املوعود ،فقد كان اسم أبيه( :حسن) ومل يكن (عبد اهلل!!) ،طبعا إن كان له وجود ،فقد
رصح معظم املؤرخني عىل أن احلسن العسكري مات ومل يرزق طفال ـ.
81

كلمة اإلمام يف السياق القرآين تعني األسوة والقدوة ،فكيف حتملوهنا عىل معنى

اخلالفة؟!
86

ملاذا رصختم وأقمتم الدنيا ومل تقعدوها يف أن اخللفاء كانوا مبتدعة ،فهال

أخربمتونا ماذا كانت من هذه البدع التي أنتم عليها يف عهد الرسول^؟!

 البدع
83

من أين نبتت هذه الشخصيات املقدسة وهذه األنامط من القديسني أمثال :املرجع

التقليد ،وويل الفقيه ،وويل املطلق الفقيه ،وحجة اإلسالم ،وآية اهلل ،و ...وأنه جيب عىل الناس تقليد
شخصيات خاصة بصفات خاصة؟
(ملاذا مال صدرا ،وقد كان أشهر علامء عرصه كان خمالفا للتقليد ،وملاذا أخرجه العلامء من
مدينته؟
أمل تقرؤوا ما كتبه آية اهلل الربقعي من أكرب جمتهدي الشيعة يف العرص احلديث عن التقليد يف
تفسريه «تفسري تابش» أو ما كتبه عن الفرق بني الدين واملذهب يف كتابه «تضاد مفاتيح اجلنان مع آي
القرآن»؟!
من أين لكم جواز وضع األبنية واألرضحة عىل القبور؟!
ومن أين جاءكم األمر بوضع األختام يف موضع السجود؟! وغريها من الطقوس العبادية
لديكم كمهرجانات العزاء والعويل وشق اجليوب ورضب اخلدود والصدور ،والرضب بالسالسل

108

والسكاكني والسيوف والفؤوس واخلروج يف املسريات العزائية يف الشوارع والعرشة األوىل ،والثانية
والثالثة و....؟!
ومن أمركم بأن تزيدوا يف األذان عبارة «أشهد أن عليا ويل اهلل» ،واألذان من أهم شعائر الدين،
(وقد لعن أكرب علامء الشيعة؛ وهو الشيخ الصدوق والذي يل ّقب بإمام الطائفة أو شيخ الطائفة ،يف
واحد من أهم كتب املذهب وأوثقها وهو كتاب (من ال حيرضه الفقيه) لعن الغالة من الشيعة ألهنم
زادوا هذه العبارة يف األذان تربكا وتيمنا!!
أمل يكن الشيخ الصدوق يعرف أن الغالة زادوا هذه العبارة من أجل التربك فقط؟! أم أنه كان
جيهل هذا التفلسف الكالمي وهذه التأويالت الغريبة؟).
88

ذكروا حديثا يف أصول الكايف يسأل فيه زرارة اإلمام عن طريقة الوضوء،

السؤال:
()1

1ـ إىل ذلك اليوم كيف كان يتوضأ زرارة نفسه ،هل كان والداه من السنة؟
6ـ أمل يكن اإلمام حممد الباقر يتوضأ يوميا مخس مرات ويراه زرارة؟
84

حرف الشيعة معنى اخلمس من مخس الغنائم إىل مخس ما يكسبه املرء طوال العام

حلاجة يف نفس يعقوب ..ولكن ملاذا مل ترد رواية واحدة يف الكتب التارُيية املوثوقة كسرية ابن
إسحاق أو تاريخ الطربي أو تاريخ اليعقويب الشيعي أو أي من الكتب القديمة ،أن الرسول ^
خالل عرش سنوات من حكمه عىل املدينة أخذ اخلمس من الناس ،ومل نجد رواية واحدة تقول أن
والزراع والرعاة وأصحاب املوايش حتت
عليا أخذ شيئا طوال مخسة أعوام من خالفته من التجار
ّ
عنوان اخلمس ..ولكننا نرى يف التاريخ أهنم كانوا يأخذون مخس الغنائم يف احلرب! (مل يكن اخلمس
باملعنى الذي تقصدونه من هنب أموال الناس ظلام وزورا دون أن دليل رشعي وال برهان من عند
( )1وال تنسى فإن الشيعة يقولون أن زرارة كان من أخص أصحاب اإلمام ،ومل يكن رجال من املجاهيل أو ممن
ال يرى اإلمام إال قليال!!
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اهلل ،شيئا يزهد فيه السلطان يف العصور اإلسالمية املتأخرة ،فلامذا مل يستغلوا هذا الباب إن كان له أي
وجه يف الرشيعة  -ولو كان ضعيفا ـ؟!! وكذلك ملاذا اخللفاء مل يأخذوا اخلمس ،هل كان يف أخذ
اخلمس من الناس ظلام ألهل البيت؟!!
 82هل كان الصحابة  -أو حتى األئمة  -يقرؤون األدعية واألوراد والزيارات التي وردت يف
كتاب «مفاتيح اجلنان» والسيام زيارة العاشوراء ودعاء الندبة ودعاء العهود و....؟!

()1

 82هل كان الصحابة والرسول ^ يتوسلون بقرب محزة سيد الشهداء أو غريه من كبار
الصحابة أو بقرب والد الرسول ^ أو والدته؟ وهل كان الصحابة الذين ر ّباهم الرسول ^ حتت
عني منه وبرص وهم اجليل القرآين الفريد يتوسلون بقرب الرسول ^ وقبور سائر العظامء فيام بعد؟!
 84وهل كانوا يلعنون ويسبون ويشتمون آهلة الكفار ليال وهنارا ،صباحا ومساء؟!
 88وصف الرسول ^ بطل أحد محزة بـ(سيد الشهداء) ،لكنكم سلبتم منه هذا اللقب النبوي
وأعطيتموه لسيد شباب اجلنة سيدنا اإلمام احلسني بطل كربالء!
(وال ينبغي للجهال واملعاندين أن يفهموا من كالمي  -والعياذ باهلل  -أنني أنال من سيدي
اإلمام احلسني فلست أساوي أمامه شيئا ،وهو املبرش باجلنة وهو سيد شباهبا ،لكنني أستشهد هبذا
عىل البدع واملستجدات التي اختلقها القوم يف الدين ويعتزون هبا دون خوف ووجل من اهلل !)
 100تقيمون الصالت التجارية الواسعة والروابط الدولية الوثيقة مع الدول التي ال تؤمن
باهلل ،وتشاركوهنم يف اإلفادة من بيت مال املسلمني واملشاركة يف ذخائر األمة يف حني أنكم
تقاطعون  -أو عىل األقل  -تزهدون عن إقامة مثل هذه الصالت مع جريانكم من املسلمني ،بل
( )1وضع املرجع الشيعي الشهري آية اهلل أبو الفضل الربقعي دراسة قيمة جدا عام ورد يف كتاب «مفاتيح اجلنان»
وسامها« :تضاد مفاتيح اجلنان مع آي القرآن» ،وقد وفق اهلل العبد الفقري إىل رمحة مواله ،واستعمله لتعريب
الكتاب ،فأنصح هواة احلق بقراءته واالستفادة منه ،فإنه كنز ثمني ال يستغني عنه طالب احلق والباحثون من
احلقيقة.
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وتعينون الكفار عىل غزو بالد املسلمني وقتلهم يف الدول املجاورة ،أو ليست هذه كلها برصيح
القرآن واألحاديث املتواترة من الذنوب الكبرية ومن احلرام الذي يبغضه اهلل؟!
 101هل تعتربون ( )%68التي تدفع سنويا عىل رأس املال يف البنوك واملؤسسات اإليرانية
ربحا أم ربا؟! فإن كنتم تزعمون أنه من قبيل املضاربة ،فلامذا دائام نسمع خرب الربح وال نسمع خرب
اخلسارة؟!
وملاذا ال نسمع بمثل هذا الربا املغري حتى يف الدول الكافرة؟!
وال أقبل منكم أن تستندوا بتفاسريكم وتأويالتكم عىل اآليات القرآنية والتي ال طائل من وراء
استداللكم هبا ،وال بأخبار اآلحاد التي وضعتموها يف إثبات عقائدكم هذه ،وإنام أريد أن تثبتوا ذلك
باألدلة الثابتة من كتب السرية والتاريخ أن مثل هذه القضايا كانت حتدث يف عهد الرسول ^ وكان
الرسول ^ يؤيدها أو يسكت عنها ،وال جدوى كذلك من االستشهاد بكالم املتأخرين وبام رواه
صاحب البحار ،ومنتهى اآلمال من األحاديث املوضوعة!
َحال
 106قال سيدنا عيل البن عباس ملا أرسله ليناقش اخلوارج« :ال جتادهلم بالقرآن فالقرآن ّ
أوجه وإنام جادهلم بالسنة»( )1أي :يستطيع الناس أن يتالعبوا يف تأويالهتم وتفاسريهم لآليات،
ويلووا أعناق اآليات إىل ما حيلوا هلم.
وعىل سنة عيل أطالب علامء الشيعة أن يستدلوا إلثبات عقائدهم بالسنة الصحيحة املتواترة
والقطعية!
 103هل يمكن أن تتكرموا وتوضحوا لنا :ملاذا ال تتخطى واجب جممع مصلحة النظام إال
إقرار القوانني التي ختالف الرشيعة وتعارض الدين؟ (أي :وضع أقنعة الرشيعة عىل البدع).
فإن هذا املجمع ينظر يف القوانني  -التي حكم عليها بالقوة القضائية وأعىل السلطات املرشعة يف
النظام أهنا تعارض الرشيعة ،ثم ردهتا إىل الربملان  -وتعيدها ثم تسمح هلا بالتداول وتصبح قوانني
( )1هنج البالغة ( ،)132/3مستدرك سفينة البحار (.)600/4
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رشعية سارية املفعول يف املجتمع!!

 الدين والسياسة
 108كان لرجل الدين مكانته يف احلكومات الطاغوتية  -كام يسموهنا  -التي حكمت إيران
قبل هذه الثورة ،فكلام كان امللك ُيالف الرشيعة ،كان العلامء يقفون سدا منيعا أمام سياساته
وينتقدونه و ...حتى يعيدوه إىل مكانه ،أما اليوم فال يتجرأ العامل أن ينتقد احلاكم ،وبذلك ضعف
املجتمع واهنار كيانه ،وانحطت أسسه األخالقية وزال هيلامنه السيايس ومكانته ،فإن قام عامل اليوم
وعارض سياسات الدولة أو كشف الستار عام يرتكبه القديسني والروحانيني من اجلرائم ،فرسعان
ما يتهم بالوهابية ،أو أنه أصبح سنيا أو كافرا أو عميال ألمريكا وإرسائيل!! فإذا كانت سياستكم هي
نفسها ديانتكم ،فلامذا عند تنفيذ الفريضة وواجب الدين يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر
تتناسون حقيقة اندماج الدين والسياسة؟!
ومن حدثته نفسه أن يقوم بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر وحماولة إصالح ما أنتم
عليه ،فال جيد منكم إال حربا رضوسا واهتاما عىل أنه ال يؤمن بالدين ،وأنه مرتد أو حمارب هلل
ولرسوله ،أو مفسد يف األرض أو عدوا لوالية الفقيه أو...؟!

 علم الغيب والتقية
 104حتملون كل ما ورد عن األئمة من األخبار والروايات يف مدح أيب بكر وعمر والثناء
عليهام عىل التقية ،وأنتم تؤمنون بأن األئمة كانوا يعلمون الغيب ،وكانوا يعلمون متاما متى وأين
وكيف ،وعىل يد من يقتلون ،مما جيعل التقية يف ظل علم األئمة الغيب أمرا ال معنى له ،وقد أورد
صاحب الكايف حديثا يف أن األئمة يعلمون متى يموتون ،بل وإهنم ال يموتون إال بإرادهتم ،فهل
يبقي بعد هذا االطالع عىل الغيب واملستقبل معنى للتقية؟! فإن املرء ال يأخذ بالتقية إال للحفاظ عىل
حياته ،وبام أهنم كانوا يعلمون متاما أن من يتحدثون عنه ليس قاتلهم وال يملك من أمرهم شيئا،
فامذا جدوى تسرتهم وراء التقية؟!
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 102وضع القرآن الكريم قاعدة أساسية عىل لسان املؤمنني ،فهم يقولون ﴿ :

[﴾   البقرة ،]644:فلامذا أنتم تفض ّلون األئمة عىل مجيع األنبياء ،وحتى
عىل أويل العزم من الرسل؟!

 احتكار الدعوة يف أهل البيت
 102ملاذا كان الرسول ^ يأمر أصحابه بأن يتعلموا القرآن من بعض الصحابة الذين تفقهوا
يف الدين قبلهم ،وقد كان بينهم فاطمة وعيل واحلسن واحلسني؟
وملاذا كان يرسل الرسول ^ أناسا من غري أهل بيته إىل سائر القبائل ليدعوهم إىل اإلسالم أو
ليفقهوهم يف الدين؟!
ملاذا كان حيدث هذا كله ،وأنتم تزعمون بأنه ال ينبغي أن يقوم بمثل هذا إال أهل بيت
الرسول^؟ أي :ال يب ّلغ عن الرسول ^ إال فاطمة وهي ابنة ( )14عاما ،وعيل الشاب الذي مل
يتجاوز ( )64عاما من عمره ،واحلسن واحلسني ال تتجاوز أعامرمها ( 2و )4أعوام!!

 املذهب الشيعي الثالثة عشري!
 104أكرب وأعظم يشء حيلو لكم أن تستشهدوا به وتستندوا إليه هو أنه وردت يف بعض كتب
أهل السنة ما يوافق عقائدكم أو يتامشى مع ما تزعمون ..فهل يمكنكم أن تتكرموا وختربونا :هل
نستطيع أن نستدل عليكم بام ورد يف أصح كتبكم وأوثقها لديكم من أن األئمة هم ثالثة عرش إماما،
حرفوا القرآن ،وحذفوا منه آيات وسورا عديدة ،وما بني أيدينا اليوم ليس إال
ومن أن الناس قد ّ
ج ّزءا يسريا من القرآن الذي أنزله اهلل عىل رسوله؟ بل ويف بعض رواياتكم :ليس فيه يشء مما أنزله
اهلل عىل رسوله؟!
فهل حيق لنا أن نقول بأن هذه هي عقائد الشيعة ألهنا وردت يف كتبهم؟!
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حياول املسترشقون أن جيمعوا سقطات العلامء وما ورد يف بعض الكتب من الروايات الكاذبة أو
من زالت العلامء ،ثم يتخذوهنا ذرائع يف اهلجوم عىل اإلسالم ،فيا ترى! ما الفرق بينكم وبني هؤالء
احلاقدين؟!
فلامذا ترتكون تارُيا موثوقا وجممعا عليه ومتواترا ،وترتكون القرآن الذي ال يتناطح فيه عنزان،
وتتجاهلون األحاديث والروايات الصحيحة ،ملاذا ترتكون هذا كله وتتمسكون ببعض الروايات
ترسبت إىل بعض كتب أهل السنة من خالل بعض احلاقدين وهي تعارض روح
املوضوعة التي ّ
اإلسالم والثابت فيه؟!
 108الشيعة هم أول من فتحوا باب االستهزاء والسخرية والنيل من أحب زوجات الرسول
^ إليه ،ومن اخللفاء الثالثة الذين يعتز بحبهم أكثر من مليار مسلم ويفخر هبم تاريخ اإلسالم
والبرشية ،ثم جاء من بعدهم اليوم بعض الغربيني وجترؤوا عىل وضع رسوم كاريكاتورية عن النبي
^ ،فلعنة اهلل عىل من دعا إىل ذلك ّ
ودل الناس عليه ،اللهم العن من وضع أساس الظلم والكذب
واخلرافة والدجل يف إيران وبني املسلمني!

 أحاديث مظلومة
 110كيف تتفلسفون وحترفون معاين هذه األحاديث الصحيحة التي وردت يف أوثق كتبكم
وأقدمها:
أ .ورد يف كتاب «التهذيب» ،و(وسائل الشيعة) أن جراح املدائني روى عن اإلمام الصادق
أنه قال« :ال تبنوا عىل القبور وال تصوروا سقوف البيوت ،فإن رسول اهلل ^ كره ذلك»(.)1
ب .وكذلك ورد يف الكتب السابقة ،ويف كتاب «من ال حيرضه الفقيه»  -من الصحاح األربعة
لدى الشيعة  -يف باب :مناهي رسول اهلل ^ :عن يونس بن ظبيان أن اإلمام الصادق قال« :هنى

( )1هتذيب األحكام (ص ،)826وسائل الشيعة (.)611/3
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رسول اهلل ^ أن ّ
يصىل عىل قرب أو يقعد عليه أو يبنى عليه»(.)1
ت .وعن أيب اهلياج األسدي قال :قال يل عيل بن أيب طالب« :أال أبعثك عىل ما بعثني عليه
رسول اهلل ^ أن ال تدع ُتثاال إال طمسته وال قرب ًا مرشف ًا إال سويته»(.)2
ث .ورد يف كتاب «وسائل الشيعة» (ج /1ص  ،608الطبعة احلجرية) عن الكليني :عن أيب
عبد اهلل قال :قال اإلمام عيل× «:بعثني رسول اهلل^ ،إىل املدينة يف هدم القبور وكرس الصور».
ج .ذكر اإلمام النووي يف رشح مسلم (ج  /8ص  308 - 301من اإلرشاد الساري) :قال
الشافعي يف األم :ورأيت األئمة بمكّة يأمرون هبدم ما يبنى ،ويؤيد اهلدم قوله^« :وال قرب ًا مرشف ًا
إال سويته.»..
 111دعوين أعيد هذا السؤال اهلام مرة أخرى:
رجع الناس من السقيفة ،فسأهلم سيدنا عيل :كيف غلب املهاجرون األنصار؟ قالوا :استدلوا
بحديث «األئمة من قريش» .فقال سيدنا عيل :ملاذا مل يستشهدوا باحلديث الذي وىص فيه رسول اهلل
^ املهاجرين باألنصار وأمرهم بأن يراعوا األنصار ويشفقوا عليهم؟ قالوا :ما وجه االستدالل هبذا
احلديث ،ومل يذكر فيه بأن اخلالفة يف املهاجرين؟! فقال هلم سيدنا عيل :ألنه لو كانت اخلالفة يف
األنصار لوصاهم الرسول ^ باملهاجرين ال أن يويص املهاجرين هبم. ...
وعىل هذا القياس أقول :لقد وىص رسول اهلل ^ بأهل بيته وأرسته وأكّد عىل ذلك ،أفال يدل
كل هذا عىل أن اخلالفة مل تكن فيهم.
وبعبارة أخرى :لو أن الناس كانوا يعلمون بأن اخلالفة سوف يرثها أهل بيت الرسول^ ،وأهنا
ستكون لعيل وألوالده من بعده لتعجبوا من وصايا الرسول ^ هلم يف أهل بيته ولقالوا :يا رسول
اهلل ،فإن األجدر أن تويص بنا ،وتأمر أهل بيتك الذين سيحكموننا أن يرفقوا بنا ،ال أن توصينا
( )1هتذيب األحكام ( ،)821وسائل الشيعة (.)120/4
( )6هناية األحكام ( ،)624/6مستند الشيعة ( ،)623/3جواهر الكالم (.)332/8
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هبم؟!!
(الحظ بأن سيدنا عيل مل يقل هلم :كان النبي ^ يقصدين وأهل بيتي وأوالدي ،ونحن
األئمة؟!).

 العلم يتكلم
 116يعلم املحققون من املؤرخني أنه مل يكن هناك يشء اسمه اخلطبة الفدكية أبدا ،وما ورد يف
كتاب (بالغات النساء) كالم يرصخ بكذب قائله ،فالراوي الذي يروي عنه املؤلف مات قبل أن
يولد املؤلف بامئة وعرشين عاما؟
ويثبتون بأنه مل حيدث قط هجوم عىل بيت فاطمة ،ويقرون بأن احلسن واحلسني ربتهام أم البنني
وغريها ،فلامذا حتاولون أن تغلوا يف بعض الشخصيات التارُيية ،وتصنعوا منهم أساطري ،وترفعوا
مقامهم عىل األنبياء واملرسلني ،وتصفوهم بام هو فوق البرش؟!
أليس األجدر بكم أن تعتربوا سيدتنا خدجية الكربى التي كانت الركيزة األساسية يف فجر
الدعوة أو سيدتنا سمية التي هي رمز الثبات والتفاين يف احلق سيدة اإلسالم األوىل بدل أن تقلدوا
هذا املنصب لفتاة مل يتجاوز عمرها ( )14عاما (أو  64عاما) والتي مل يكن هلا دور ملحوظ يف
أحداث صدر اإلسالم يذكر ،مع إقرارنا واعرتافنا بمكانتها وأهنا فلذة كبد رسول اهلل ^ وأن
الرسول كان شديد احلب هلا وألوالدها ،ولعل أفضل ما كتب يف هذا الباب هو كتاب «فاطمة
فاطم ٌة» لعيل الرشيعتي ،وقد قرأته وأعجبت كثريا بأسلوبه األديب الراقي لكنني مل أجد فيه ما يدل
عىل فضل فاطمة عىل سائر النساء الاليت رضبن أمثلة من الثبات والتفاين يف سبيل احلق وأصبحن
رموزا هيتدي هبن؛ فإن كان لديكم ما نجهله فهلم! فو اهلل الذي ال إله إال هو ،لو كنت يف زمن
الرسول ^ لفديته وأرسته وابنته العفيفة الرشيدة بروحي وبأيب وأمي وأرسيت وبكل ما أملك،
وإنني واهلل ألشد حبا وتقديرا للرسول ^ وألهل بيته منكم ،لكنني أكره الغلو والرشك والكذب
الذي أنتم فيه ،وقد كان هؤالء األبرار يتربؤون من هذه األمور وحياربوهنا.
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 امليزان املعوج
 113ملاذا يقبل الشيعة بعض أحاديث عكرمة وسويد بن غفلة يف حني أهنا ترد أحاديث أخرى
ألهنا من روايتهام؟
ومن ذلك :أهنم يقبلون خطبة الشقشقية عن عكرمة ،لكنهم يرفضون الرواية التي تقول بأن
زوجات الرسول ^ من أهل بيته ،ال ليشء إال ألهنا من رواية عكرمة!!
فضلني عىل أيب بكر وعمر أقمت عليه
ويرفضون احلديث الذي قال فيه سيدنا عيل« :من ّ
احلد»()1؛ ألهنا من رواية سويد بن غفلة ،يف حني أن كثريا من األحاديث التي تطرب الشيعة
وتتامشى مع ما يعتقدونه هي من روايات سويد بن غفلة!! فلامذا الكيل بمكيالني؟!
 118من جهة تقولون بأن أصول الدين حتقيقية وليست تقليدية ،فلامذا تريدون من الناس أن
يصلوا من خالل حتقيقهم يف أصول الدين -أي؛ التوحيد ،والنبوة ،واملعاد ،وأصول مذهبكم:
جراء التقليد والتعصب واحلقد واتباع سلفكم
العدل واإلمامة -إىل نفس ما تؤمنون به من ّ
املنحرفني؟! أهذا تقليد اضطراري أم حتقيق ودراسة؟!(.)2
 114أنتم ومجيع املسلمني تؤمنون بأن اهلل ستار العيوب ،أو ال تتعارض هذه العقيدة مع
عقيدتكم يف أن أعاملكم تعرض عىل األئمة يف كل أسبوع؟
أال تعتقدون أنكم هبذه العقيدة قد أفسدتم اجلو عىل األئمة وجعلتم دار سعادتكم ودار السالم
التي هم فيها دار حزن وشقاء وعمل دءوب؟ أو ال يعارض هذا عقيدتكم يف أن أعاملكم تعرض عىل
إمام الزمان أسبوعيا؟!
وبعد هذا ..فام معنى قولنا بأن اهلل ستار للعيوب؟ هل ظل الرب  بعد هذا الذي تزعمونه
( )1عيون أخبار الرضا (.)606/1
( )6وملاذا أغلقتم مجيع األبواب أمام أهل السنة ومن يريد اإلصالح؟ أليس لترتكوا الناس يتيهون يف اخلرافات
والضاللة وتصفوا األجواء لكم لتتحكموا يف الناس ويف عقولكم كيفام حيلو لكم؟!..
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ستارا للعيوب؟!!
 112من أوضح صور الرشك وأخطرها أن تلبس املخلوقات بعض الصفات اإلهلية ،فلامذا
يرى املتابع ألخباركم  -فيام تكتبونه وفيام تلقونه من املحارضات والدروس -عقائد جد غريبة كـ:
عصمة األئمة عن مجيع األخطاء ،وأن األئمة هلم علم الغيب ويتمتعون بالعلم اللدين ،وأهنم حضور
دائام ويف كل األماكن يسمعون ويبرصون سواء كانوا أحياء أو أمواتا).

 علي يف القرآن!
 112تعتقدون بأن كل آية تتصدرها عبارة « يا أهيا الذين آمنوا» ،فمخاطبها األتم واألكمل هو
سيدنا عيل ال غري ،فهل قوله تعاىل﴿ :يأهيا ال ِذي َن آ َمنوا َال َت ْأكلوا الر َبا[ ﴾....آل عمران]131:
و﴿يأهيا ال ِذين آمنوا َال تَر َفعوا َأصواتَكم َفو َق صو ِ
ت النبِي[ ﴾....احلجرات ،]6:وقوله تعاىل:
َ ْ
ْ َ ْ ْ
ْ
َ َ
﴿يأهيا ال ِذي َن آ َمنوا إِ َذا ق ْمت ْم إِ َىل الص َال ِة[ ﴾...املائدة ،]2:وقوله﴿ :يأهيا ال ِذي َن َآ َمنوا ِمل َ تَقول َ
ون َما َال
َت ْف َعل َ
ون﴾[الصف ]6:وعرشات اآليات غريها ختاطب سيدنا عليا؟!
جيدر بنا أن نلعن كل من ينكر مكانة سيدنا عيل ،وأنه كان من أفضل الصحابة وأعالهم منزلة
وأقرهبم إىل رسول اهلل^ ،لكن ..ملاذا كل هذا الكذب والتالعب عىل احلبال؟!
 114قال سيدنا عيل« :القرآن يفرس بعضه بعض ًا» .وقال بأن القرآن هو إمامي ،وآيات كثرية يف
القرآن الكريم تؤكد هذه احلقيقة ،فام أكثر اآليات التي تبتدئ بخطاب« :يا أهيا الناس» ،أو «يا أهيا
الذين آمنوا» ،و ...وما أكثر اآليات التي تدعوا إىل التفكر والتد ّبر واستعامل العقل يف فهم األمور،
وكثريا ما قال القرآن بأنه «فرقان» يفرق بني احلق والباطل ،و«نور» يوضح احلقائق وُيرج الناس من
الظلامت وهيدهيم إىل الرصاط السوي ،وأنه يفصل نفسه (وعبارات التفصيل ،يفصل ،البيان ،و..
تدل عىل هذا املعنى) ...فام هو دليل الشيعة يف أن القرآن ال يفهم إال عن طريق األئمة ،وأهنم
وحدهم هم الذين يمكن الرجوع إليهم يف تفسري القرآن يف حني أن األئمة أنفسهم كثريا ما كانوا
يرددون عىل أسامع أصحاهبم ويقولون :إن جاءكم حديث عنا ُيالف القرآن فارضبوا به عرض
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احلائط!!
ومع هذا كله :فقد رتب املحقق اإليراين املعارص العالمة سيد مصطفى احلسيني الطباطبائي
تفسريا عن سيدنا عيل يف رشح اآليات القرآنية ،فلامذا ال تسمحون له بالطباعة؟ وملاذا حاربتم موقعه
عىل اإلنرتنت وقضيتم عليه؟!

 ملكيون أكثر من امللك
 118يقول املتفلسفون من الشيعة :أيعقل أن جيمع الرسول ^ هذا العدد الكبري من أصحابه
حتت حر الشمس ليقول هلم :البد وأن حتبوا عليا؟
هذا نوع من التفلسف واهلروب من الواقع التحقيقي إىل إثارة العواطف والتالعب باأللفاظ،
فنحن عندما ندرس قضية نجمع كل الروايات الصحيحة الواردة فيها ثم يف ضوئها نقف عىل أرضية
صلبة من فهم القضية ،ونستطيع بعد ذلك دراستها بشكل علمي دقيق ،فيا ليتكم تفعلوا ذلك!
وتدرسوا القضايا بالعلم والعقل واملنطق السليم.
واجلواب:
أ .منطقة الغدير منطقة حارة دائام ،وهي كذلك قبل هذه احلكاية وبعدها ،فال داعي للتباكي
عىل حرارة اجلو ،وأن الرسول ^ ملاذا مل جيمعهم ملا كان الطقس باردا مثال!
ب .تعود العرب عىل احلرارة ،فالصحراء العربية ال تعرف غري احلر واجلفاف ،فهم كانوا دائام
يسافرون حتت حر الشمس ويرحلون والشمس حترق جلودهم ،ويبحثون عن املاء والشمس
تشوهيم ،فال تكونوا ملكيني أكثر من امللك نفسه ،فهؤالء الذين خلج اإليامن صدورهم يتلذذون
برؤية نبيهم واالستامع إليه والوقوف بني يديه ولو عىل هليب النار ،فال داعي للتباكي واإلشفاق
عليهم.
ت .ثم كيف تعتقدون بأن املوضوع كان من األمهية بمكان ،وقد استعد له الرسول^ ،بل
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أرغمه اهلل  بعد أن هدده إن مل يفعل فسوف يبطل رسالته كلها ،ومجع الناس حتت حرارة الشمس
القاتلة ،لكنه ملا حرضت ساعة الصفر د ّلس عليهم وقدم هلم احلقيقة يف شكل لغز وبعبارات غري
واضحة ،واستعمل لبيان ما ينوي قوله كلمة «الويل» التي هلا ( )62معنى خمتلف ،وليس منها معنى
واحد يدل عىل اخلالفة!!
ث .جرت عادة قبائل العرب يف أسفارها أهنا تقف بعد كل مسافة لرتتاح ،ولتصل إىل الركب
القوافل املتأخرة والضعاف ومن حيمل املاعون ،لكنكم تضخمون ما ال يضخم وتصنعون من احلبة
قبة ،وتقولون بأن الرسول ^ نادى لتأيت القوافل املتأخرة( .ومل تكن حاجة إىل هذا النداء ،فقد
كانت القوافل يف الطريق وكانت تصل تباعا!!) ،ولرتجع القوافل التي سبقت وتقف حتت الشمس
احلارقة و ....أو مل يكونوا يريدون أن يصلوا صالة الظهر؟ أو مل ُيطب الرسول ^ فيهم خطبة
طويلة (وليس فيها كلمة واحدة تشري إىل اخلالفة واحلكم من بعده) ،ثم يف هناية اخلطبة عالج قضية
كانت قد أثريت بني بعضهم ،فحزن البعض عىل سيد عيل ووجدوا عليه يف أنفسهم ،فأوصاهم
الرسول ^ بحب عيل وتنايس األمور اهلامشية ،فالوقوف يف الغدير مل يكن ملا تزعمونه وإنام كان
إلقامة الصالة ،واخلطبة يف الناس ،ونصحهم وتعليمهم ،ثم يف النهاية تعريفهم بعيل ،وأنه من
الرعيل األول يف الدعوة ،وأنه قد استوعب معاين الدين ،ويدرك متاما ما يصنعه فال داعي من إثارة
البغضاء عليه ،والبد للجميع أن حيبه ،فالرسول ^ مل جيمع الناس عىل صعيد واحد ليقول هلم فقط
جيب أن حتبوا عليا ،وإنام عالج هذه القضية التي أثريت بني بعضهم يف هامش هذا املجمع ،وليس
األمر كام تزعمون.
ج .كان الرسول ^ رجل املوقف ،يعالج القضايا يف إطار واقعها الزمني ،وكان أبعد ما يكون
عن الرؤية اهلالمية واألحالم واآلمال اخليالية ،ومل يكن يؤخر عمل اليوم إىل الغد ،فقد كان مثاليا
يستغل املواقف احلادثة يف معاجلة مجيع املستجدات وطرح مجيع القضايا اهلامة ،فإذا دعت احلاجة إىل
اهلجوم عىل القافلة مل يؤجل ذلك ومل يكرتث يف األمر ،وإذا دعت احلاجة أن يكشف حقيقة املنافقني
فرسعان ما فعل ،ومل يكن يؤثر عليه الطقس وشدة احلرارة أو الربودة يف بيان احلقائق مهام كانت
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صغرية أو كبرية .ثم البد وأن ندرك بأن احلقيقة حقيقة ،وهلا أمهيتها وجيب البوح هبا ،فليست هناك
حقائق صغرية وغريها كبرية ،أو حقائق هامة وغريها هامشية ،فالبد أن توضح كل احلقائق عىل
السواء ويرتك الناس عىل املحجة البيضاء ،وهذه هي مسئولية الرسول ^ وواجبه.
وتزداد أمهية احلكاية إذا عرفنا أن الرسول ^ كان يف آخر أيامه ،ولعله ال جيد فرصة أخرى
كهذه ليبني للناس بأن عليا كان عىل احلق.
وهذا هو أسلوب القرآن متاما :تنزل اآليات يف اخلالفات الزوجية! تنزل اآلية تعلم العرب كيفية
خطاب الرسول ^ وأال يرفعوا أصواهتم أمامه ،إذا عبس الرسول ^ عىل رجل أعمى ال يراه تنزل
اآلية تؤاخذه وبكل شدة وتصحح موقفه ( ،)1فال يصح ما يزعمه بعضنا من أن هذه القضية ال أمهية
هلا وتلك مهمة جدا ،وإنام ينبغي دراسة األحداث ضمن أطرها الزمنية واملكانية ،وأن أمهيتها تكمن
يف أمهية الرسول ^ وتأكيد اهلل  عليها.
ح .ال شك أن كل ما يقوم به الرسول ^ تكمن ورائها حكم قد ُيفى إدراكها عىل كثري منا،
لكننا جيب أن نقبلها ونحاول هضمها وإن غاب عنا وجه احلكمة فيها :جيهز الرسول ^ يف آخر
أيامه جيشا جرارا وُيرج يف احلر الشديد إىل الصحراء القاحلة نحو «تبوك» وهي منطقة بعيدة جدا.
ثم يرجع دون أن حتدث أية معركة ،وقد رصف املسلمون يف هذه الغزوة أمواال طائلة .وقد يستغرب
كثري منا يف هذا القرن املتأخر عن هذه احلركة التي يتصور أن املسلمني مل جينوا من ورائها شيئا!!
هل يليق بنا أن نحسب الرسول ^ أو املسلمني ضمن أطرنا الزمني واملكاين اآلن ،أم البد وأن
ندرس القضية ضمن أطرها ونحاول أن نستكشف ما كان وراء األحداث ،وما قصدوه منها ،فال
ينبغي لنا أن متأل الدنيا ضجيجا ونقول :ملاذا مل حتدث أية معركة يف تلك احلرارة الشديدة ،وبعد
ضياع كل تلك األموال واجلهود!

( )1هذه هي قصة سورة «عبس» ،وجيدر اإلشارة إىل أن الشيعة ال يؤمنون بذلك ،ولتدرك تالعبهم هبذه القضية.
انظر :تفسري نوين ،اجلزء ( ،)30ملحمد تقي رشيعتي.
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فقد كان الرسول ^ هيدف من وراء هذه األمور لقضايا كثرية كانت ختفى عىل كثري من
املسلمني يف زمنه ،وليس علينا فحسب ،وما أكثر مثل هذه التكتيكات القيادية والترصفات التي تبدو
للوهلة األوىل لكثري منا أهنا غريبة ،ومن ذلك :أمره باهلجرة إىل احلبشة مرتني ،وخروجه برفقة 300
من أنصاره ليقابل جيشا عرمرما فيه أكثر من ( )1000مقاتل يف بدر ،وختريبه ملسجد الرضار،
وصلحه مع الكفار يف احلديبية ،و ...وغريها ،فال غرو أن جيمع الناس حتت حر الشمس عىل صعيد
واحد ليبني هلم بأن عليا كان عىل احلق ،وليقطع األلسن التي تشيع عليه ،ويويص الناس بحبه ،بل
وبأخذ البيعة منهم عىل حب عيل إن أراد..
خ .ثم إن القافلة ستسري يف هذا احلر الشديد ،وستتحمل احلرارة رغام عنها ،فامذا يرضها إن
تأخرت بضعة دقائق؟!
د .وإذا استعنا باألجهزة احلديثة لدراسة الطقس وملعرفة زمن الغدير( )1سنرى بأنه مل يكن
احلر شديدا يف يوم ( /14ذي احلجة) اليوم الذي كان فيه خطبة الغدير املشهورة ،بل كان الطقس
لطيفا جدا ،فقد راجعت تقارير الطقس هلذه املنطقة عن طريق مركز دراسة الطقس يف اململكة
العربية السعودية خالل عامي (6002 - 6004م) ،ووجدت بأن درجة احلرارة يف منطقة رابغ
(التي تقع فيها الغدير) يف أشد ساعات احلرارة ال تتجاوز ( )30درجة ،وبام أن درجة احلرارة عىل

 )wويف موقع أخبار الطقس يف اململكة العربية السعودية
w
w
( )1جتد برناجما لتغيري التاريخ يف موقع.andishe.net( :
 ،)wوتستغرب إن عرفت أن هذين املوقعني حتاربان من قبل حكومتنا ،وقد قيل بأن السارق ُياف
w
w
.pm
(e.gov.sa
ظله ،فلامذا حيارب علامؤنا هذين املوقعني وليس فيهام ما ُيدش بالدين أو باألخالق ،إال حلاجة يف نفس
يعقوب ،ومن سياساهتم العدوانية والشيطانية اجلديدة أهنم حيرفون جمرى هذه املواقع إىل عناوين ملواقع
إباحية خليعة.
عجبا من أمرهم :يفضلون أن يفسدوا أخالق الناس وال يرضون أن تصحح عقائدهم!

114

وجه األرض عموما زادت درجتني عىل ما كانت عليه قبل ألف عام( ،)1نستطيع أن نجزم بأن درجة
احلرارة يف يوم الغدير ( /14من ذي احلجة لعام العارش من اهلجرة) ما كانت تتجاوز ( )64درجة،
وهذه ال تعد حرارة شديدة بل وال حرارة عادية ،وإنام طقس لطيف جدا يبعث يف اإلنسان الراحة
والسعادة.
واجلدير بالذكر هنا :أن هذه الدراسة التي اعتمدت عىل األجهزة الكمبيوترية املستحدثة تثبت
أن غدير خم كان يف يوم الثالثاء أو األربعاء ،أي أن الروايات التي تقول بأن الغدير كان يف يوم
اخلميس أو اجلمعة ليست صحيحة ،فال يمكن االعتامد عليها وإن وردت يف كتب أهل السنة.
ذ .لفتة أخرى :يا ترى! ملاذا كان يؤكد الراوي الكذاب الذي جعل حديث الغدير عىل حرارة
اجلو ويضخمها ويربزها ،هل كانت احلرارة والشمس أشياء جديدة مل تعهدها العرب؟ أو ال يدل
هذا عىل وجود يشء يف األمر ..فقد ترك املجرم آثارا تدل عىل جريمته منها هذه؟! (.)2

 أحاديث حائرة!
 160ما هي إجاباتكم عىل هذه األحاديث التي وردت يف أقدم وأوثق املراجع واملصادر
الشيعية:

 )1قال سيدنا عيل × يف وصف األمواتَُ « :حِ ُلوا إِ مىل ُق ُب ِ
ور ِه ْم مف م
ال ُيدْ مع ْو من ُر ْك مبان ًا،
ال يدْ عو من ِضي مفان ًا ،وج ِع مل مُهلم ِمن الص ِفيحِ مأجن ٌ ِ
الرت ِ
مو ُأن ِْز ُلوا ْاألم ْجدم م
ان،
اب مأ ْك مف ٌ
ْ
ْ م َّ
م ُ
اث مف م ُ م ْ
مان ،موم من ُّ م
ون د ِ
و ِمن الر مف ِ
ون ممنْدم مب ًة ،إِ ْن
ون مض ْي ًام ،موالم ُي مبا ُل م
اعي ًا ،موالم مي ْمنم ُع م
ات ِج مري ٌ
ان ،مف ُه ْم ِج مري ٌة الم ُجيِي ُب م م
م م ُّ
والتلوث البيئي
( )1زادت درجة احلرارة عىل وجه األرض ألسباب عديدة ،من ذلك اخرتاق األوزون
ّ
والغازات و...
( )6ويبدو يل أن واضع هذه الرواية ليس من أبناء اجلزيرة العربية ،فأبناء الصحراء الذين عاشوا احلرارة ال
تعجبهم بطبيعة احلال حكاية احلرارة يف احلديث ،وإنام هو يف الغالب رجل من املناطق الباردة ،فشعر بحر
املوقف الذي أ ّلفه فأكد عليه( .م)
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ِ
ِ
ُون الم
آحا ٌد ،مو ِج مري ٌة مو ُه ْم مأ ْب معا ٌدُ ،متمدم ان م
يع مو ُه ْم م
ِجيدُ وا مَل ْ مي ْف مر ُحوا ،موإِ ْن ُقح ُطوا مَل ْ مي ْقنم ُطوا ،مَج ٌ
ون»(.)1
ون الم مي مت مق مار ُب م
ون ،مو مق ِري ُب م
ماو ُر م
مي متز م
 )6سأل اهلروي اإلمام الرضا« :يا ابن رسول اهلل! يف الكوفة رجال يزعمون بأنه َل يكن يطرأ
عىل رسول اهلل ^ سهو وال خطأ يف صالته .قال اإلمام :فقد كذبوا ،لعنهم اهلل .فالذي ال يسهو أبد ًا
   

       
هو اهلل الذي ال إله إال هو»( ،)2وقد قال القرآن الكريم ُياطب رسول اهلل ^  ﴿ :
.﴾ 

يك غ َّمر ِين ِمن م
 )3كتب سيدنا عيل يف رسالة له إىل منذر بن جارود « :مأ َّما مب ْعدُ  ،مفإِ َّن مصال ممح مأبِ م
ْك،
َّك مت َّتبِ ُع مهدْ مي ُه ،موت ْمس ُل ُ
ْت مأن م
ك مسبِي مل ُه.)3( »..
مو مظنمن ُ
 )8ورد يف مقدمة تفسري الربهان ،يف الباب العارش :كانت فئة تفرس بعض اآليات باألئمة .ذكر
ذلك املفضل بن عمر لسيدنا الصادق .فقال اإلمام« :من يؤمن بام ذكرت ،أراه قد أرشك باهلل !»
فام أسعدكم يا أهيا املفرسون واملحققون واملدّ احون وأصحاب التباكي!.
 )4قال سيدنا عيل« :احذروا من أن تغلوا فينا( ،)4فنحن عبيد اهلل ،وقولوا يف فضائلنا ،من أحبنا
فليعمل بعملنا وليستعني بتقوى اهلل»(.)5
( )1انظر :هنج البالغة( ،خطبة.)111/
( )6انظر :بحار األنوار ،)621/88( ،عيون أخبار الرضا (.)618/1
( )3انظر :هنج البالغة ،رسالة (.)21/
( )8يا ليتني كنت أدري ما الغلو عند الشيعة؟ ويبدو الغلو عندهم هو أن تقول بأن عليا هو اهلل  -العياذ باهلل ـ!
لكنهم ال يرون من الغلو يف يشء أن تلبس املخلوق صفات اخلالق ،وأن تصفه بأنه حارض ومطلع عىل كل ما
جيري يف كل مكان ،وأن تستغيث باألئمة وتنادهيم يف أدعيتك ،وأن تقول بأهنم يعلمون الغيب ،وأهنم
معصومون وغري ذلك..
( )4انظر :مصباح البالغة (ص ،)664بحار األنوار (.)86/10
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 )2قال سيدنا عيل« :ال تفضحوا أنفسكم عند عدوكم يوم القيامة»(.)1

ِ
ِ
م
 )2قال سيدنا عيل ...« :مأنما بِ ْاألم ْم ِ
رب ٌة ملك ُْم ،مو مغد ًا
س مصاح ُبك ُْم ،موأنما ا ْل مي ْو مم ع ْ م
ُم مف ِ
ار ُقك ُْم!.)2(»...
ت مم مساكِن ُُه ْم مأ ْجدم اث ًا ،مو مأ ْم مو ُاهل ْم ِم مرياث ًا .الم
 )4وقال ×يف وصف املوتى ...« :مأ ْص مب مح ْ
اه ْم.)3( »....
ماه ْم ،موالم ُجيِي ُب م
ُي ِف ُل م
مي ْع ِر ُف م
ون مم ْن مد مع ُ
ون مم ْن مبك ُ
ون مم ْن مأت ُ
ماه ْم ،موالم م ْ
 )8وقال × بعد تالوته :﴾      ﴿« :ميا مل ُه مم مرام ًا
ِ
ِ
وه ْم ِم ْن
ي ُمدَّ كر ،مو متن مماو ُش ُ
مما مأ ْب معدم ُه! موز ْمور ًا مما مأ ْغ مف مل ُه! موخطر ًا مما مأ ْف مظ مع ُه! مل مقد ْاستمخْ مل ْوا من ُْه ْم مأ َّ
ون! مأم بِع ِد ِ
ِ
ون! مي ْر م ِ
ممكمان مب ِعيد! مأ مفبِ مم مص ِ
ون ِمن ُْه ْم مأ ْج مساد ًا
جت ُع م
يد ْماهل ْلكمى مي متكما مث ُر م
ار ِع آ مبائ ِه ْم مي ْفخم ُر م ْ م

مت ،مو ْألم ْن ميكُونُوا ِع مرب ًا ،مأ مح ُّق ِم ْن مأ ْن ميكُونُوا ُم ْفتمخم ر ًا ،مو ِألمن م ْهيبِ ُطوا
مخ مو ْت ،مو مح مركمات مس مكن ْ
ِ
ِ
وموا ِهبِ ْم مم مقا مم ِعزَّة! مل مقدْ من مظ ُروا إِ مل ْي ِه ْم بِ مأ ْب مص ِ
ار ا ْل مع ْش مو ِة،
ماب ذ َّلة ،مأ ْح مجي م ْن مأ ْن مي ُق ُ
ِهبِ ْم مجن م
و مَضبوا ِمنْهم ِيف مغمر ِة جها ملة ،و مل ِو اس متنْ مط ُقوا عنْهم عرص ِ
ات تِ ْلك الدِّ مي ِ
اخل ِ
ار ْم
او مي ِة ،موا ْل ُّر ُبو ِع
ْم م م
م ُ ْ مم م
م مُ
م ْ
ُ ْ
الالً ،مو مذ مه ْبت ُْم ِيف مأ ْع مق ِ
ت :مذ مه ُبوا ِيف ْاألم ْر ِ
ْم
ض ُض َّ
ون ِيف مه ِام ِه ْم،
اخلالِ مي ِة ،مل مقا مل ْ
اهبِ ْم ُج َّهاالً ،مت مط ُأ م

ُون ِيف مأجس ِ
ُون فِ ميام مخ َّر ُبوا ،موإِن مَّام ْاألم َّيا ُم مب ْينمك ُْم
اد ِه ْم ،موت ْمر مت ُعو من فِ ميام مل مف ُظوا ،موت ْمس ُكن م
موت ْمس متنْبِت م
ْ م
ِ
ِِ
ف مغا ميتِك ُْم ،مو ُف َّر ُ
مو مب ْين ُمه ْم مب مواك مون مموائِ ُح مع مل ْيك ُْمُ .أولئِك ُْم مس مل ُ
مانت مُهل ْم
ين ك ْ
اط ممنماهلك ُْم ،ا َّلذ م
ال س ِّل مط ِ
ِ
ِ
مم مق ِ
ت ْاألم ْر ُض
او ُم ا ْل ِع ِّز ،مو مح مل مب ُ
ربزمخِ مسبِي ً ُ
ات ا ْل مفخْ ِرُ ،م ُلوك ًا مو ُس موق ًا ،مس ملكُوا يف ُب ُطون ا ْل م ْ
ات ُقب ِ ِ
ت ِمن ِدمائِ ِهم ،مف مأصبحوا ِيف مفجو ِ
ت ِمن ُحل ِ
ِ ِ
وم ِه ْم ،مو م ِ
َجاد ًا
ُ
م م
ْ م ُ
مع مل ْي ِه ْم فيه ،مف مأ مك مل ْ ْ
وره ْم م م
رش مب ْ ْ م ْ

الم ينْم م ِ
ُيز ُُهنم مت منكُّر ْاألم ْح مو ِ
ِ
ال ،موالم
وجدُ م
ون ،الم ُي ْف ِز ُع ُه ْم ُو ُ
ون ،موضامر ًا الم ُي م
ُ
رو ُد ْاألم ْه موال ،موالم م ْ ُ ْ
م ُ

( )1انظر :زيارة القبور ،حيدر عيل قلمداران( ،ص.)126
( )6انظر :هنج البالغة( ،خطبة.)188/
( )3انظر :هنج البالغة( ،خطبة.)661/
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اص ِ
ُون لِ ْل مقو ِ
ون بِالرو ِ ِ
م ِ
ون ،موإِن مَّام
ُي ُُض م
فُ ،غ َّيب ًا الم ُينْ مت مظ ُر م
اجف ،موالم مي ْأ مذن م م
ُيف ُل م َّ م
ون ،مو ُش ُهود ًا الم م ْ
ْ
كمانُوا مَجِيع ًا مفت ممش َّتتُوا ،موآالمف ًا فا ْف مرت ُقوا ،موما مع ْن ُط ِ
ت
حم ِّل ِه ْم ،مع ِم مي ْ
ول مع ْه ِد ِه ْم ،موالم ُب ْع ِد م م
م
م

ِ
أخبارهم ،وصم ْ ِ
الس ْم ِع مص مم ًام،
ت د مي ُار ُه ْم ،مولكن َُّه ْم ُس ُقوا ك ْمأس ًا مبدَّ ملت ُْه ْم بِال ُّن ْط ِق مخ مرس ًا ،موبِ َّ
ْ م ُ ُ ْ م م َّ
احلرك ِ
مات ُسكُون ًا.)1(»...،
موبِ ْم م
ِ
ب ِْ
اإل ْط مر ماء،
 )10وقال سيدنا عيل × ...« :مو مقدْ ك ِمر ْه ُ
ت مأ ْن ميك م
ُون مج مال ِيف مظنِّك ُْم مأ ِّين ُأح ُّ
ت  -بِحم ِد اهللِ  -كمذلِك ،و ملو ُكن ُ ِ
تمماع ال َّثن ِ
واس ِ
ب مأ ْن ُي مق مال ذلِ م
رت ْك ُت ُه
ماء ،مو مل ْس ُ
ْت ُأح ُّ
م ْ
م
م ْ
م ْ
ك مل م م
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َّاس
انْح مطاط ًا هللَِّ ُس ْب محا من ُه مع ْن متن ُماو ِل مما ُه مو مأ مح ُّق بِه م من ا ْل مع مظ ممة موا ْلك ْ ِرب مياء .مو ُر َّب مام ْاست ْمح مىل الن ُ
إل ْخ مر ِ
يل مثنماءِ ِ ،
ال ُت ْثنُوا مع م َّيل بِ مج ِم ِ
ماء مب ْعدم ا ْل مبالمء ،مف م
اجي من ْف ِِس إِ مىل اهللِ وإِ مل ْيك ُْم ِم من الت َِّق َّي ِة ِيف
ال َّثن م
ال ُت مك ِّل ُم ِ
وين مب مام ُت مك َّل ُم بِ ِه ْم
ُح ُقوق مَل ْ مأ ْف ُر ْغ ِم ْن مأ مدائِ مها ،مو مف مرائِ مض الم ُبدَّ ِم ْن إِ ْمضائِ مها ،مف م
اجل مبابِ مر ُة،
والم متتمح َّف ُظوا ِمنِّي بِام يتمح َّف ُظ بِ ِه ِعنْدم مأه ِل ا ْلب ِ
اد مر ِة ،موالم ُ مختالِ ُط ِ
وين با ُْمل مصا من مع ِة ،موالم مت ُظنّوا ِ ميب
م
ْ
م ُ م
م
م
اس إِ ْع مظام لِنم ْف ِِس ،مفإِ َّن ُه مم ِن ْاس مت ْث مق مل ْم
ْاستِ ْث مقاالً ِيف مح ٍّق ِق م
احل َّق مأ ْن ُي مق مال مل ُه مأ ْو
يل ِِل ،موالم ْ ِ
الُت م م

مان ا ْل مع مم ُل ِهبِ مام مأ ْث مق مل مع مل ْي ِه .مف م
ورة
ا ْل معدْ مل مأ ْن ُي ْع مر مض مع مل ْي ِه ،ك م
ال مت ُك ُّفوا مع ْن مم مقا ملة بِ مح ٍّق ،مأ ْو مم ُش م
ِ
ِ
ِ
يء ،موالم مآم ُن ذلِك ِم ْن فِ ْع ِيل ،إِالَّ مأ ْن ميك ِْف مي اهللُ ِم ْن
بِ معدْ ل ،مفإِ ِّين مل ْس ُ
ت ِيف من ْفِس بِ مف ْوق مأ ْن ُأ ْخط م
ُون لِ مر ٍّب الم مر َّب مغ ْ ُري ُه ،مي ْملِك ِمنَّا مما الم
من ْف ِِس مما ُه مو مأ ْم ملك بِ ِه ِمنِّي ،مفإن مَّام مأنما مو مأ ْنت ُْم معبِيدٌ مَم ْ ُلوك م
ال مل ِة بِ ُْ
الض م
اهلدم ى،
ن ْمملِك ِم ْن مأ ْن ُف ِسنما ،مو مأ ْخ مر مجنما َِمَّا ُكنَّا فِ ِيه إِ مىل مما مص مل ْحنما مع مل ْي ِه ،مف مأ ْبدم ملنما مب ْعدم َّ
ِ
م
ري مة مب ْعدم ا ْل مع ممى» (.)2
موأ ْع مطانما ا ْلبص م
 )11قال رسول اهلل ^« :احثوا الرتاب عىل وجوه املداحني» (.)3
( )1انظر :هنج البالغة( ،خطبة.)616/
( )6هنج البالغة( ،خطبة.)602/
( )3وسائل الشيعة( ،ج/16/ص ،)136/احلديث األول.
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 )16قال رسول اهلل^« :ال جتعلوا قربي قبلة وال مسجدا ،لعن اهلل اليهود والنصارى فقد
اختذوا قبور أنبيائهم مساجد» (.)1
 )13هنى الرسول ^ عن جتصيص القبور والكتابة عليها.

()2

 )18قال سيدنا عيل× :سمعت رسول اهلل ^ يقول« :ال جتعلوا قربي مكان ترداد الناس،
وال جتعلوا قبوركم مساجد ،وال تدفنوا موتاكم يف بيوتكم» (.)3
 )14قال موسى بن جعفر« :ال ترفعوا قربي عن سطح األرض أكثر من أربعة أصابع مفتوحة»
(.)4
 )12قال اإلمام الصادق ×« :ال ترشبن املاء واقفا ،وال تطف بأي قرب ،وال تبولن يف املاء
الطاهر»(.)5
 )12قال سيدنا عيل× :هنانا رسول اهلل ^ من أن ندّ خر حلوم األضاحي أكثر من ثالثة أيام
و ...وهنانا عن زيارة القبور(.)6
 )14قال الرسول ^« :قال اهلل تعاىل :أنا عند القلوب املكسورة والقبور اخلربة.»...
( )1وسائل الشيعة( ،ج/6/باب ،24/ص ،)442/ومع األسف فقد ركز الشيعة اهتاممهم بالقبور ،حتى زالت
يف أعني الناس أمهية املسجد ومكانته ،وأخذ الناس يتجهون إىل القبور ويتجاهلون املساجد ،فال تكاد جتد
بضعة مصلني يف صالة الفجر يف أضخم املساجد ،يف حني أن القبور تظل مكتظة باجلامهري ليال وهنارا ،صيفا
وشتاء!!
( )6مستدرك الوسائل للمحدث النوري عن العالمة احليل يف كتاب النهاية ،مستدرك الطبعة احلجرية.
( )3مستدرك الوسائل (ج/1/باب )44/من أبواب التدفني (ص.)136/
( )8وسائل الشيعة (ج/6/باب ،)31/من أبواب التدفني (ص.)444/
( )4وسائل الشيعة (ج/10/باب ،)86/سفينة البحار (ج/6/ص.)88/
( )2مسند اإلمام زيد ،كتاب احلج.
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 )18قال اإلمام الصادق« :قرب رسول اهلل من الرمال األمحر» ( .)1أي :مل يبن إىل زمن اإلمام
الصادق يشء عىل قرب الرسول ^ ومل يزين ومل يزخرف و!...
 )60روى عبد الرزاق الصنعاين من أقدم علامء الشيعة عن ابن طاوس أن الرسول ^ منع من
أن يبنى عىل قبور املسلمني ،أو جتصيص قبورهم أو يزرع عليها ،وقال ^« :أفضل قبوركم الذي ال
يعرف»(.)2
 )61الذكري :جعل رسول اهلل ^ قرب ابنه إبراهيم عىل سطح األرض .قال القاسم بن حممد:
رأيت قبور رسول اهلل ^ وأبو بكر وعمر وكانت عىل سطح األرض .وقال كذلك :كانت قبور
املهاجرين واألنصار يف املدينة عىل سطح األرض (.)3
 )66قال اإلمام الصادق ×« :ال جتعلوا عىل قربي طين ًا من غري طينه» (.)4
 )63قال سيدنا عيل×« :هنى رسول اهلل ^ أن يوضع عىل القرب تراب من غري ترابه» (.)5
 )68وكان رسول اهلل ^ يف آخر ساعات من حياته يدعو« :اللهم ال جتعل قربي وثن ًا يعبد»(.)6
 )64واعترب الشهيد األول يف كتاب الذكرى وضع قطيفة عىل قرب املطهر للرسول األعظم فاقدا
لألدلة الرشعية ورأى بأن تركه أوىل(.)7
 )62ومن الغرائب :أنك تقرأ يف كتاب «مفاتيح اجلنان» وغريه من الكتب التي وضعها
( )1وسائل الشيعة (باب( ،)32/ج /6/ص.)428/
( )6املصنف (.)14812( )828/4
( )3توحيد العبادة ،لسنكلجي ،ط/انتشارات دانش (ص.)188/
( )8وسائل الشيعة (ج/6/باب )12/من أبواب التدفني (ص.)428/
( )4مستدرك الوسائل (ج/6/باب ،)38/من أبواب الدفن( ،ص.)383/
( )2ذكرى الشيعة يف أحكام الرشيعة ( ،)810/1االنتصار (.)146/4
( )2ذكرى الشيعة يف أحكام الرشيعة (.)68/6
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الكذابون ،أنك إن وصلت إىل ق ّبة قربي ،أو رأيت الق ّبة ،أو وصلت إىل الباب الفالين أو رأيت
الرضيح الذهبي أو ...افعل كذا وقل كذا ..يف حني أن التاريخ الثابت الصحيح شهد لنا بأنه مل تكن
هناك قبب وال أرضحة وال بنايات عىل قبور األئمة إىل وقت متأخر جدا! (.)1

 )62وقال سيدنا عيل ×« :إِ َّن ِم ْن مح ِّق مم ْن مع ُظ مم مجال ُمل اهللِ ُس ْب محا من ُه ِيف من ْف ِس ِه ،مو مج َّل
مان كمذلِك
مم ْو ِض ُع ُه ِم ْن مق ْلبِ ِه ،مأ ْن مي ْصغ مُر ِعنْدم ُه  -لِ ِع مظ ِم ذلِك  -ك ُُّل مما ِس موا ُه ،موإِ َّن مأ مح َّق مم ْن ك م
ت نِ ْع مم ُة اهللِ مع مل ْي ِه ،مو مل ُط م
ف إِ ْح مسا ُن ُه إِ مل ْي ِه ،مفإِ َّن ُه مَل ْ مت ْع ُظ ْم نِ ْع مم ُة اهللِ مع مىل مأ محد إِالَّ ا ْز مدا مد
ممل ْن مع ُظ مم ْ
ف حاالم ِ
ح ُّق اهللِ ع ملي ِه ِع مظ ًام .وإِ َّن ِمن مأسخم ِ
ت ا ْل ُوالم ِة ِعنْدم مصالِحِ الن ِ
ب
َّاس ،مأ ْن ُي مظ َّن ِهبِ ْم ُح ُّ
م
م
م
ْ ْ
م ْ

ِ
ب ِْ
ا ْل مفخْ ِر ،مو ُي م
اإل ْط مر ماء،
وض مع مأ ْم ُر ُه ْم مع مىل ا ْلكِ ْ ِ ,
رب مو مقدْ ك ِمر ْه ُ
ت مأ ْن ميك م
ُون مج مال ِيف مظنِّك ُْم مأ ِّين ُأح ُّ
تمماع ال َّثن ِ
واس ِ
ت  -بِ مح ْم ِد اهللِ  -كمذلِك.)2( »...،
ماء ،مو مل ْس ُ
م
م ْ
 )64قال رسول اهلل^« :إهلي ال ملجأ وال منجا منك إال إليك».
 )68اإلمام السجاد« :سبحان الذي أغلق مجيع أبواب طلب احلاجة يف وجوهنا ،إال الباب الذي
يؤدي إليه» (.)3
قال اإلمام السجاد« :إهلي ال أسأل أحدا الفرج غريك» (.)4
 )30من األدعية التي نسجها الكذابون ويرددها الناس يف كتاب «مفاتيح اجلنان» :يا حممد ،ويا
عيل احفظاين فإنكام حافظاين ،اكفياين فإنكام كافياين.
لكننا نجد سورة التوبة تقول لنا :بأن ال ملجأ وال منجى من اهلل إال إليه ،ونتلو يف سورة النساء

( )1انظر :تضاد مفاتيح اجلنان مع آي القرآن ،للعالمة آية اهلل العظمى سيد أبو الفضل الربقعي ابن الرضا.
( )6هنج البالغة (خطبة.)602/
( )3انظر :الصحيفة السجادية ،الدعاء األول.
( )8انظر :مفاتيح اجلنان ،هناية دعاء أيب محزة الثاميل.
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قوله تعاىل[﴾      ﴿ :النساء ]84:ويف سورة الزمر﴿ :

[﴾  الزمر.]32:
أجل! البد وأن نتخذ رسول اهلل ^ وعليا وسائر األصحاب الذين رباهم الرسول ^ وكانوا
صورة من القرآن متيش بني الناس ،وهم الذين يمثلون اجليل القرآين الفريد ،البد أن نتخذهم أسوة
وقدوة لنا نتأسى بأفعاهلم ،ونقدّ ر جهادهم وكفاحهم من أجل هذا الدين ،لكن شتان بني أن تتأسى
بالقدوة وبني أن تتخذه هلل ندا ،وقد قال سبحانه وتعاىل     ﴿ :
[﴾   التوبة .]114:وقال سبحانه يف سورة األنعام ( )1()40ويف سورة هود (  ...﴿ :)2()31


.﴾ 
 )31قال سيدنا عيل يف رسالته لسيدنا املجتبى ...« :مفا ْعت ِمص ْم بِا َّل ِذي مخ مل مق م
ك مو مر مز مقك مو مس َّواك،
مو ْل ميك ُْن مل ُه مت مع ُّبدُ ك ،موإِ مل ْي ِه مر ْغ مبتُك ،مو ِم ْن ُه مش مف مقتُك .»...وهذا يؤكد قوله تعاىل ﴿ :
[ ﴾    النمل.]26 :
 )36قال سيدنا عيسى×« :ويل لكم يا أهيا الرهبان والقديسني املرائني ،تصنعون األبنية
التذكارية لألنبياء الذين قتلهم آباءكم!!» (.)3
 )33قال ابن بطال :كان أبو عمر عامر بن رشاحيل الكويف -تويف عام ()108هـ ورأى أكثر من

( )1فقد قال سبحانه                      :

.           
( )6واآلية                    :

.               
( )3إنجيل متى (باب.)63/
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( )140من صحابة الرسول ^ وأخذ عنهم العلم -كان يردد دائام« :لو ال أن الرسول ^ هنى عن
زيارة القبور لزرت قربه ^».
 )38روى عبد الرزاق الصنعاين الشيعي يف كتابه املصنف عن رسول اهلل ^ قوله« :ليس منا من
زار القبور» (.)1
 )34روى احلاكم النيسابوري عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص أنه قال« :كنا مع رسول اهلل ^
وقد عدنا من تدفني رجل ،صادفنا امرأة أمام بيت امليت ،حسبت أن الرسول ^ عرفها .فقال هلا :يا
فاطمة من أين قدمت؟ قالت املرأة :من عند أرسة هذا امليت .فقال رسول اهلل ^ :ال تكن قد
رافقتهم إىل املقربة؟ قالت :معاذ اهلل أن أفعل ذلك وقد هنيت عن ذلك وقلت فيه كذا وكذا! قال
رسول اهلل ^ :لو كنت قد ذهبت معهم إىل املقربة ما كنت ترين اجلنّة حتى يراها جد أبيك الذي كان
يعبد األصنام!».
« )32هنانا رسول اهلل ^ عن زيارة القبور» (.)2
 )32قال رسول اهلل ^« :لعن اهلل زائرات القبور ،ومن يتخذ فوق القبور مساجد» (.)3
 )34قال رسول اهلل ^« :ال تتخذوا قربي مكان ترداد الناس» (.)4
 )38عن عطاء بن يسار عن رسول اهلل ^ أنه قال« :اللهم ال جتعل قربي وثن ًا يعبد!».
 )80قال سيدنا اإلمام الصادق« :كان عىل قرب إبراهيم بن رسول اهلل ^  -وقد مات وعمره
سنتان  -سعف نخل فلام جف فقد معها آثار القرب ومل نميزه بعد ذلك»(.)5
( )1انظر :املصنف (.)2204( )428/3
( )6انظر :مسند اإلمام زيد ،دار مكتبة احلياة (ص.)682/
( )3التاج اجلامع األصول يف أحاديث الرسول (.)346/1
( )8حديث متواتر ،جممع عليه.
( )4انظر :كتاب الكايف ( ،)648/3وكتاب من ال حيرضه الفقيه (.)881/3
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هل تقولون أن ابن رسول اهلل ^ الذي مل يتجاوز عامني من عمره كان عىل عداوة مع أيب بكر
وعمر ،فأرادا أن ُيفيا قربه عن الناس ليظهرا عداوهتا هذه لألجيال التي سوف تأيت ،كام صنعت
فاطمة فيام تزعمون!!).
 )81قال رسول اهلل ^« :لوال أن جثامن َحزة فيام هو عليه ُيزن نساءنا لرتكناه لتأكله السباع
والطيور ،فيحرش من بطون السباع وحواصل الطيور» (.)1
سويته بالرتاب ،وال صن ًام إال خربته»(.)2
 )86أمر سيدنا عيل أبا اهلياج وقال له« :ال ترتك قرب ًا إال ّ
 )83قال سيدنا عيل ×« :فقد خرج عن الدين من جدد قرب ًا أو صنع صن ًام» (.)3
 )88رأى سيدنا حسن املثنى بن اإلمام احلسن املجتبى ناسا عند قرب الرسول ^ ،فنهاهم عن
ذلك وقال هلم« :فقد قال رسول اهلل ^ :ال تتخذوا قربي عيد ًا ،وال جتعلوا بيوتكم قبور ًا» (.)4
 )84وأورد الكايف عن أيب القداح أن اإلمام الصادق قال :قال سيدنا عيل« :بعثني رسول اهلل ^
سويته»(.)5
إىل املدينة ألخرب القبور
وأكرس الصور ،وقال :ال ترتك صورة إال حموهتا ،وال قرب ًا إال ّ
ّ
 )82جاء يف كتاب التهذيب للشيخ الطويس ،ووسائل الشيعة يف (باب )88/من أبواب الفتن:
أن عيل بن جعفر قال« :سألت أخي موسى بن جعفر :هل جيوز البناء عىل القبور واجللوس عليها؟
فقال :ال جيوز البناء عىل القبور وال اجللوس عليها ،وال جتصيصها وال تطيينها» أي :وضع الطني

( )1انظر :سرية ابن هشام ( ،)84/8تفسري عيل بن إبراهيم القمي ( ،)168/1بحار األنوار (.)33/2
( )6هناية األحكام ( ،)624/6مستند الشيعة ( ،)623/3جواهر الكالم (.)332/8
( )3انظر :من ال حيرضه الفقيه للصدوق ( ،)608/3املحاسن للربقي ( ،)213/6بحار األنوار(،)644/22
وسائل الشيعة (باب.)604/3( )83/
( )8انظر :املصنف للصنعاين ( ،)2262( )422/3وفاء الوفاء للسمهودي (ص.)1320/
( )4الكايف (.)464/2
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عليها(.)1
 )82أورد الشيخ الصدوق يف «املجالس» عن اإلمام الصادق أنه روى عن أجداده األفاضل أن
الرسول ^ هنى عن جتصيص القبور والصالة فيها.
 )84ورد يف حماسن الربقي عن اجلراح املدايني عن أيب عبد الصادق أنه قال« :ال تبنوا عىل
القبور ،وال تصوروا يف البيوت فقد كره رسول اهلل ^ ذلك»(.)2
 )88جاء يف وسائل الشيعة (باب ،)88/من أبواب الفتن عن اإلمام الصادق أنه قال« :هنى
رسول اهلل ^ عن الصالة عىل القبور واجللوس عليها والبناء عليها»(.)3
 )40جاء يف معاين األخبار« :هنى رسول اهلل ^ عن جتصيص القبور»(.)4
 )41جاء يف فقه الرضا« :أن عليا قدم إىل الناس وقال :هل تعلمون بأن رسول اهلل ^ لعن من
اختذ القبور مصىل  -مكانا للصالة ـ ،ومن اختذ مع اهلل آهلة أخرى ،أي؛ أهنام مرشكان!» (.)5
 )46وجاء يف «علل الرشائع» أن اإلمام الصادق روى عن آبائه الكرام أهنم قالوا« :مل يرتفع قرب
الرسول ^ عن األرض إال شربا»( ،)6وقد قال الرسول ^« :ال تتخذوا قربي قبلة وال مسجدا،
فإن اهلل  لعن اليهود والنصارى ألهنم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد»(.)7
( )1هتذيب األحكام ( ،)821/1وسائل الشيعة (.)428/6
( )6املحاسن (.)216/6
( )3وسائل الشيعة (.)428/6
( )8معاين األخبار (ص.)628
( )4فقه الرضا (ص.)180
( )2علل الرشائع (.)302/1
( )2علل الرشائع ( ،)344/6من ال حيرضه الفقيه ( ،)124/1بحار األنوار ( ،)164/82وسائل الشيعة
(.)442/6

168

كام تالحظ عزيزي القارئ أن كل ما ذكرناه من األحاديث السابقة وردت يف كتب الشيعة،
وليست من كتب السنة أو كتب الوهابية كام تسميهم املراجع الشيعية!!
 )43ذكرت أم سلمة لرسول اهلل ^ أهنا رأت يف هجرهتا األوىل إىل احلبشة معبدا كان يسمى
«مارية» ،وذكرت ما فيها من األلوان والتزيني والتجميل واملرايا و ..فقال رسول اهلل ^« :هؤالء
قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا فوق قربه مسجدا وزينوه وزخرفوه ،هؤالء رشار خلق اهلل»
(.)1
 )48قال سيدنا عيل ×« :إهلي! أنت األول فليس قبلك يشء ...وأنت شفيعهم ،ليس هناك
أفضل منك ليحول بينك وبينهم ،ومآهلم يف قبضتك»(.)2

 )44قال سيدنا عيل ُياطب ابنه اإلمام احلسن ....« :واع ملم ،مأ َّن ا َّل ِذي بِي ِد ِه مخزمائِن السمو ِ
ات
ُ َّ م
م
م ْ ْ
اإلِجاب ِة ،مأمرك مأ ْن تمس مأ مله لِيعطِيك ،وتمس م ِ
ِ
ِ
مو ْاألم ْر ِ
َح ُه
رت م
ْ ُ ُْ م
ض مقدْ مأذ من ملك ِيف الدُّ معاء ،موتمك َّف مل ملك بِ ْ ِ م م م م
م ْ ْ
ِ
ُي ُج ُبك معنْ ُه ،مو مَل ُي ْل ِ
جئْك إِ مىل مم ْن مي ْش مف ُع ملك إِ مل ْي ِه.)3( »...،
ل م ْري م م
جي مع ْل مب ْينمك مو مب ْينم ُه مم ْن م ْ
َحك ،مو مَل ْ م ْ
ْ
 )42قال سيدنا عيل×« :متت بنبينا حممد حجته»(!)4
لكننا نرى آالف احلجج والوساطات والرشك والكفريات يف الزيارات املوضوعة واألحاديث
اخلرافية لدى الشيعة ،وكل حديث أو رواية وردت فيه حجة غري رسول اهلل ^ مردود عىل صاحبه
بقول سيدنا عيل هذا.
 )42قال اإلمام السجاد« :إذا طلبت الشفاعة فلست أستحقها ...اللهم اجعل كرمك وفضلك

( )1انظر :التاج اجلامع األصول (ج/1/ص683/ـ.)688
( )6انظر :الصحيفة العلوية ،دعاء يوم 18/من كل شهر.
( )3انظر :هنج البالغة ،رسالة (.)31/
( )8انظر :هنج البالغة( ،خطبة.)80/
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.)1(» فاجعل فضلك وكرمك شفعائي عندك، ال شفيع يل عند بابك..شفيعا خلطاياي
) يا ترى! ملاذا كل هذه األحاديث املوضوعة وهذا الكم اهلائل من الروايات املكذوبة يف كتب44
!القوم؟
 هو سلامن: فقال،»جاء يف رجال الكيش عن اإلمام حممد الباقر بأنه ذكر عنده اسم «سلامن
 فقد، «يا أهيا الناس: وهو الذي كان يقول دائام للناس، فقد كان سلامن منا أهل البيت،املحمدي
ولعل هلذا السبب مل يسمح عمر بجمع األحاديث يف- هربتم من القرآن والتجأتم إىل األحاديث
 عىل أقل القليل: فقد وجدتم القرآن حياسبكم عىل النفري والقطمري واخلردل –أي-...حياة سلامن
 فالتجأتم إىل، هلذا صعب عليكم أن تقبلوا القرآن وتضايقتم-من األمور وعىل مثقال ذرة منها
.)2(»األحاديث لتجدوا فيها مهربا
       ﴿ :) قال اهلل سبحانه وتعاىل48
           
              

.]142 -144 :﴾ [البقرة 
        ﴿ :) قال سبحانه وتعاىل20

.]12 :﴾ [لقامن         
          ﴿ :) قال جل وعال21
           
. دعاء التوبة وطلبه، الصحيفة السجادية:) انظر1(
.)63 و66/الكربالء (ص/ ط، رجال الكيش:) انظر6(
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[ ﴾ احلج 38 :و.]34
 )26قال رسول اهلل ^« :النياحة من عمل اجلاهلية»(.)1
 )23قال رسول اهلل ^« :ليس منا من َضب اخلدود وشق اجليوب»(.)2
 )28قال رسول اهلل ^َ« :ضب املسلم بيده عىل فخذه عند املصيبة إحباط ألجره»(.)3
 )24قال رسول اهلل ^« :لعن اهلل اخلامشة وجهها ،والشاقة جيبها ،والداعية بالويل
والثبور»(.)4
 )22وروى صاحب كتاب «مسكن الفؤاد» عن أم سلمة أهنا قالت« :ملا تويف زوجي أبو سلمة
عيل
قلت يف نفيس :قد نزلت يب هذه املصيبة يف هذه الديار ،فالبد أن أبكيه وأقيم له عزاء ،ودخلت ّ
امرأة نائحة وأرادت أن تساعدين يف مصيبتي .فقال الرسول ^ :أتريدون أن تعيدوا الشيطان الذي
طرده اهلل من هذا البيت؟!»(.)5
 )22جاء يف (ص )42/من كتاب مسكن الفؤاد عن يوسف بن عبد اهلل بن سالم أنه قال« :كلام
نزلت يف بيت رسول اهلل ^ مصيبة أو أمر ،مجع أهله وأمرهم بالصالة ،وقرأ قوله تعاىل﴿ :

.»﴾   
 )24ذكر الشيخ املفيد يف كتاب اإلرشاد (ج  /6ص  )82أن اإلمام احلسني قال ألخته زينب:
«يا أختي العزيزة! أقسمك باهلل ،وأويف قسمي ،إذا مت أال تشقي جيبا وأال ختميش وجها وأال تقويل
( )1من ال حيرضه الفقيه للصدوق (ج ،)322/8/وسائل الشيعة (.)814/6
( )6مسكن الفؤاد ،للشهيد الثاين (ص.)88
( )3فروع الكايف (.)668/3
( )8مسكن الفؤاد (ص.)88
( )4مسكن الفؤاد (ص.)88
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واوياله ،أو واثبوراه»( .)1أي :أنه منعها عن إقامة العزاء والعويل والبكاء عليه.
 )28ذكر الشيخ الكليني يف فروع الكايف (ج  /3ص )460عن اإلمام موسى بن جعفر أنه قال:
«من رضب عىل فخذه عند املصيبة فقد أحبط عمله».
 )20وكذلك ذكر الشيخ الصدوق يف «من ال حيرضه الفقيه»( )2عن اإلمام الصادق أنه قال« :من
يرضب عىل فخذه عند املصيبة يضيع أجره».
أجل! لعنة اهلل عىل من قتل ابن رسول اهلل^ ،اإلمام احلسني!
دعني أسألك :باهلل عليك إن توفاك اهلل  - بعد عمر مديد ومبارك  -إن شاء اهلل؛ هل حتب أن
يتابع الناس مسريتك ويستمروا يف براجمك اإلصالحي ويساندوا عقيدتك ويقدّ موها إىل األمام أم أن
يقيموا حفالت العزاء عليك كل عام ويرضبوا عىل وجوههم وصدورهم وجيرحوا أنفسهم ويبكوا
عىل فراقك؟!
ويا ترى! كم من الشيعة حيفظون حديثا واحدا عن اإلمام احلسني؟ وكم من الشيعة يتبعون
اإلمام احلسني ويسريون عىل هنجه ويقفون يف وجه الظاملني؟
سأل رجل يف جممع علامء أهل السنة السيد «ازغدي» :ملاذا تقيمون مثل هذه املهرجانات العزائية
هبذا الشكل اهلمجي وغري احلضاري وتقدمون صورة دموية عن اإلسالم ،وتكرهون الناس يف
شوهون صورة الدين يف اإلعالم؟ فقال له :هذه من عاداتنا وتقاليدنا!
الدين ،وت ّ
يا سالم عىل هذا اجلواب!! ما أغرب أمركم! فلامذا إذن جاء الرسل؟ أمل تأت الرسل لتحارب
هذه العادات والتقاليد الرشكية واخلرافية؟ أو مل يكن وأد البنات من العادات والتقاليد اجلاهلية لدى
العرب؟

( )1وردت هذه الرواية يف تاريخ اليعقويب  -الشيعي  -كذلك.
( )6من ال حيرضه الفقيه (ج /1ص .)460
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نقطة أخرى طاملا يستشهد هبا علامء الشيعة ،وهي ما ورد يف حديث يروى« :أن النبي ^ يسأل
أصحابه عن يوم القيامة فيقال له :إنك ال تدري ماذا أحدثوا بعدك ،فقد ارتدوا.)1(»...
ما أعجب أمركم يف استشهادكم هبذا احلديث! أو ال تعتقدون بأن األئمة واألنبياء يعرفون خرب
ما كان وما يكون ،ويدرون ما حيدث يف مستقبل األزمان ،فهم أحياء يف حقيقة األمر ،فكيف بقي
الرسول ^ جيهل ما أحدثه أصحابه؟ كيف فاته علم ما حدث فور وفاته؟!
أو لستم تقولون :قالت فاطمة ملن ظلمها وأهاهنا« :سأرفع شكواي عنكم إىل أيب» ،فلامذا ظل
الرسول ^ جاهال بام حدث؟!
ويا ليت شعري! من أخربكم بأن كلمة «األصحاب» يف احلديث تعني أبا بكر وعمر؟!
ومن أين لكم أن «االرتداد» يف احلديث تعني غصب اخلالفة من عيل؟! فاخلالفة اإلهلية زعم
زعمتموه ومل تستطيعوا حتى اآلن أن تثبتوه ،وما زلتم ترضبون األمخاس يف األسداس يف سبيل
البحث عن دليل هلا ،والثابت بأن حجرة فاطمة  -سالم اهلل عليها  -مل يكن عليها باب ،وأن خرب
شهادهتا أسطورة صنعتها أصحاب األهواء ،فقد خاطب القرآن الكريم األعراب بأال يرفعوا
أصواهتم عند حجر النبي^ )2( ،والسبب يف ذلك أن الناس مل يكونوا يتخذون لبيوهتم أبوابا ،ومل
تكن حلجر الرسول ^ أبواب كذلك ،فكان ينادي بعضهم بعضا عند االستئذان ،واآلية متنع هؤالء
األعراب الذين كانوا يرفعون أصواهتم جدا عند نداء الرسول ^ فيؤذون بذلك سائر الناس ،لصغر
احلجر وتقارهبا...

( )1رواه البخاري ( ،)2444ومسلم (.)6682
( )6قال سبحانه:

               

                  
                  
( .             احلجرات)4-6
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       ﴿ :وتقرأ يف سورة األحزاب قوله تعاىل
             
            
             
             

،]43 :﴾ [األحزاب           
. وإنام كانت تعلق أمامها الستائر،فتشري هذه اآلية كذلك إىل أن حجر النبي ^ مل تكن هلا أبواب
،فقد وصلت خالل دراستي أن حجر زوجات الرسول ^ وحجرة فاطمة كانت داخل املسجد
-  واملسجد كان حوشا، وذلك ألهنا كانت يف املسجد، وإنام كان أمامها ستائر،ومل تكن عليها أبواب
 لكن البيوت التي مل تكن مثل بيوهتم وكانت يف خارج، وحيول بينها وبني الناس، هلا- ساحة
. أو بيوت األثرياء فقد كانت هلا أبواب، كبيوت اليهود يف خيرب،املسجد
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أدلة أخرى
1ـ إذا خرجتم اليوم إىل األماكن القديمة يف القرى وحتى يف بعض املدن الريفية ،ونظرتم إىل
األبواب اخلشبية التي صنعت قبل مخسني إىل ثامنني عاما مىض ،فسوف تالحظون هشاشتها وضعفها
واألساليب الغريبة والساذجة يف صناعتها .تالحظ ضعف أقفاهلا ،وهشاشة عتباهتا و ...وإىل اآلن
تتخذ كثري من البيوت الفقرية يف القرى ستائر بدال من األبواب.
فيا ترى! كيف تتصور البيوت قبل ( )1800عاما يف جمتمع فقري مل يكن فيه نجارون وال
صناعات ،وال اخلشب وال األشجار ما عدا النخيل؟
هل كان بإمكان الناس أن يركبوا عىل حجرهم املتواضعة الفقرية أبوابا ضخمة كالصخور
الراسيات ال يمكن زعزعتها وكرسها إال بأن تشعل فيها النريان؟!
وهل كان باإلمكان أن يقف الرجل خلف باب حيرتق وهليب النريان تدهلم يف كل جانب؟!
أمل يكن يف البيت رجل ليسحب فاطمة ويبعدها عن تلك األجواء اجلهنمية؟!
(وال تنسى أخي القارئ أنه مل تكن هناك بيوت ،وإنام كانت لفاطمة حجرة صغرية كسائر حجر
زوجات الرسول ^) - .وقد وردت بضعة أحاديث يف كتب أهل السنة تشري إىل أن حجرة الرسول
^ كان عليها باب( ،)1لكنني توصلت من خالل دراستي إىل أن األدلة التي تشري إىل عدم وجود
األبواب هي األوىل واألصح ،واهلل أعىل وأعلم.
ثم تلك األحاديث أثبتت وجود الباب حلجرة عائشة ،ال حلجرة فاطمة أو سائر احلجر التي
كانت يف املسجدـ.

( )1انظر :صحيح البخاري ( ،)4822صحيح مسلم ( ،)1864 ،680سنن أيب داود ( ،)6844سنن النسائي
الكربى ( ،)2212معجم الطرباين الكبري (.)8422
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6ـ كتب الدكتور أبو القاسم باينده  -من كتاب الشيعة املرموقني  -يف مقدمة هنج الفصاحة :فقد
كانت حجر الرسول ^ فقرية متواضعة ومل تكن هلا أبواب ،وإنام كانوا يعلقون أمامها قطعة من
القامش.
وكذلك ارجع إىل احلكايات التي تقول أن الرسول ^ رجع من السفر ووجد فاطمة قد ع ّلقت
ستارا ملونا أمام حجرهتا و ...أو اآليات التي تأمر باخلطاب مع زوجات الرسول ^ من وراء
احلجاب أو الستائر( ،)1الحظ كل هذه األدلة واآليات تتحدث عن حجر الرسول ^ وزوجاته
التي نتحدث عنها ،وقد تكون لسائر البيوت أو بعضا منها أبوابا).
3ـ كتب العالمة الشيعي املشهور مرتىض املطهري يف كتابه «مسألة احلجاب» :ال حيق ألحد يف
اإلسالم أن يدخل بيت أحد دون إذنه ،ومل يكن من عادة العرب ،ويف املجتمع الذي نزل فيه القرآن
أن يستأذن الناس للدخول إىل بيوت اآلخرين ،وكانت أبواب البيوت مفتوحة كام هو احلال يف
القرى اليوم ...وأول من أمر بأن يركّب عىل بيوت مكة مرصاعني  -األبواب  -كان معاوية،
وأمرهم أن يغلقوا أبواهبم.
(الحظ ،فإن خالفة معاوية كانت بعد ثالثني عاما من األحداث التي نتحدث عنها!).
8ـ وقد قال تعاىل يف سورة النور       ﴿ :
          

[﴾النور ،]62:فلو كان للبيوت أبواب ألمر اهلل  املؤمنني أن يغلقوا أبواب بيوهتم ،وإن كنا
نرى بأنه ال يستبعد أن يكون بعضا من أثرياء اليهود ،واألثرياء من املسلمني قد ركبوا أبوابا خشبية
لبيوهتم).
يقول املطهري يف كتاب «مسألة احلجاب» (ص )120/عند تفسري اآلية (  )43/من سورة
( )1كآية ( )43/من سورة األحزاب ،وقد مر احلديث عنها.
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األحزاب :كان األعراب يدخلون حجر الرسول ^ دون إحراج وال استئذان ،وفيها زوجات
الرسول ^ ،فنزلت اآليات تعلمهم أال يدخلوا بيوت النبي إال بعد أن يستأذنوا ،وأال يطلبوا شيئا
من زوجات الرسول ^ إال من وراء الستار أو احلجاب دون أن يدخلوا البيوت.
4ـ جاء يف تاريخ الطربي عند احلديث عن بناء الكعبة ..:حدث أن رمى البحر سفينة لتجار
الروم كانت قد غرقت ،إىل شاطئ البحر ،فأخذ أهل مكة أخشاهبا وأعدوها لسقف الكعبة .وكان يف
مكة رجل قبطي  -مرصي  -نجار يعرف صناعة اخلشب ،وبذلك هتيأت األمور( .)1( ...أي؛ مل يكن
يف تلك الفرتة اخلشب متوفرا ،ومل يكن العرب يعرفون صناعة اخلشب ،ومل يكن بينهم نجار،
فاخلشب الذي احتاجوه لبناء بيت اهلل  وجدوه عىل الشاطئ وكان فيهم رجل مرصي نجار ..أما
األثرياء من اليهود وأرشاف قريش ممن كان هلم أموال ،وكانت بيوهتم مكتظة باألمتعة الثمينة فقد
كانوا يتخذون لبيوهتم أبوابا يستوردوهنا من األماكن األخرى.
2ـ كانوا يعلقون أمام بيوهتم ستائر فلم تكن يف املدينة أشجار خشبية ،فاملدينة أرض نخيل (،)2
ثم فقد كانت حجرة فاطمة يف املسجد فلم تكن بحاجة إىل باب خشبي ،وال تنسى كذلك بأن فاطمة
كانت تعيش حياة متواضعة تغشاها الزهد واالبتعاد عن متاع الدنيا ،فلم تكن تتخذ حلجرهتا بابا،
فإن ذلك كان يقتيض منها أن هتدر ماال فيام ال طائل من ورائه ،ثم إن اختاذ األبواب للبيوت كان من
سامت األغنياء وأصحاب البيوت الكبرية ،ومل تكن حلجر متواضعة كحجرة فاطمة الزاهدة العفيفة.
وراجع أيضا القصة التي تقول بأن فاطمة علقت ستارا ملونا عىل حجرهتا وغضب الرسول ^
من ذلك ،والقصة التي تقول بأن رئيس القبيلة دخل حجرة الرسول ^ وعائشة دون االستئذان.
واآليات التي متنع من نداء الرسول ^ من وراء احلجرات ،وتأمر باالستئذان للدخول و ...وقد
سبق أن ذكرنا شيئا منها.
( )1تاريخ الطربي (.)464/1
( ) 6خشب النخيل ال تصلح للنجارة ولصناعة األبواب أو غري ذلك ،فساق النخيل عبارة عن جمموعة من
األلياف وليس كسائر األخشاب.
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2ـ ال بد وأن يكون إحراق باب بيت فاطمة ابنة الرسول ^ ،ثم استشهادها وإسقاط جنينها
حدثا جلال يف التاريخ و ..وكان ينبغي أن يطري خربه يف اآلفاق ،وكان جيب أن يثري عواطف الشعراء
فيكتبوا فيها قصائد لتسري هبا الركبان ،وكان ينبغي لألدباء أن ينسجوا فيها القصص واحلكايات ،كام
كان جيب عىل املؤرخني أن يصوروها كام كانت ،وكان والبد ألهل املدينة أن حيفظوها يف صدورهم
وينقلوها ملن بعدهم و...
فلامذا مل نسمع خربا عن هذه احلادثة األليمة طوال التاريخ ،وال يف كتب األقدمني ،وال عىل
ألسن من عاش احلدث وال من بعدهم ..إىل أن خرج إلينا كتاب سليم بن قيس وألول مرة يف القرن
الرابع اهلجري ليكشف لنا هذه األسطورة ،كتاب ال يستند إىل األدلة والرباهني ونبت فجأة من حتت
األرض!!
فهذا الكتاب بال شك ال يصور حقيقة تارُيية وإنام يرتجم عن أوهام رجل كذاب طبخها يف
رأسه ليفتن هبا الناس ،وقد أدرك كثري من العلامء كذب هذا الكتاب وأقروا بأن فيه اخللط والتدليس
وأنه من املوضوعات ،من هؤالء العلامء :ابن الغضائري ،والشيخ املفيد ،واملحقق لويي ماسينيون.
4ـ كان األعراب ينادون الرسول ^ بأصوات عالية من وراء احلجرات فيؤذون الناس،
فجاءت اآليات تنهاهم عن ذلك ،واآلية األخرى التي أمرهتم باالستئذان ،وقصة رئيس القبيلة
ودخوله املفاجئ يف بيت الرسول ^ ،و ...كل تلك األدلة تشري إىل أن البيوت مل تكن عليها أبواب
ال من اخلشب وال من احلديد!
8ـ كان الرسول ^ يستأذن للدخول يف حجر أهل بيته بقوله :السالم عليكم يا أهل بيت النبوة
و ...وغريها من العبارات .وذلك ألنه مل تكن للحجر أبواب ليطرق النبي ^ الباب وُيربهم بذلك
عن جميئه ،فكانت مثل هذه العبارات بمثابة طرق األبواب ...واآلية الوحيدة التي تشري إىل األبواب
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واملفاتيح هي آية 21/من سورة النور:

()1

أ .كام سبق وأن أرشنا ،فإننا نتحدث عن حجرة فاطمة وحجر أزواج الرسول^ ،وال
نتحدث عن سائر البيوت ،أما هذه اآلية فتتحدث حديثا عاما وتضع قاعدة كلية جلميع املسلمني ويف
مجيع العصور حتى يدركوا كيفية التعامل مع البيوت التي يملكون مفاتيحها ،مثل بيوت اليهود يف
حروهبم الداخلية مع اليهود ،وما جرى يف معركة خيرب و ..وحتى بعد فتح بالد إيران والروم ومرص
فقد كانت للبيوت يف تلك الدول الراقية أبواب ،أما األدلة التي رسدناها واآليات التي أرشنا إليها،
فكان احلديث فيها عن حجر الرسول^ ،وأهل بيته.
ب .يف اآلية التي استشهدنا هبا وردت كلمة بيت والبيوت تسع مرات ،ولكن ملا ذكرت اآلية
كلمة «مفاحته» ،ذكرت كلمة «ملكتم» مكان «البيوت» ،وملكتم تعني كل ما متلكه كالصندوق مثال.
ت .ثم إنك حترص عىل وضع الباب واختاذ األقفال واملفاتيح (والسيام قبل  1800عام) ملكان
حتتفظ فيه متاعا ثمينا كاملجوهرات واألموال ،أما حجرة فاطمة وحجر زوجات الرسول ^ فقد
كانت خاوية من كل متاع ،فقد كانوا زهادا متقني ،ال ترى عيوهنم الدنيا وإنام ترى النعيم الذي أعده
اهلل هلم يف دار رضوانه.
ونحن نتساءل :يا ترى! ماذا كان يف حجرة فاطمة لتحرص عىل وضع أبواب خشبية عليها ،فقد
كانت األبواب يف تلك األزمان مك ّلفة جدا وغالية؛ ألهنا كانت من أعز وأغىل ما يستورده التجار،
وال شك بأن سعر الباب كان أغىل من حجرة فاطمة بام فيها من متاع ،أترون اختاذ باب ملثل هذه
احلجرة أمرا معقوال؟!
( )1وهي قوله تعاىل                 :
                
                 
                   

.         
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ودعونا نجلس يف هناية هذا احلديث جملس التلميذ الويف املتعطش للحكمة بني يدي سيدنا
عيل× ونصغي جلوهرة من آللئ بيانه ،فقد قال ×« :ما أسعد من يطيع ناصحا هيديه،
وجيتنب عن اخلادع الذي يسعى أن يض ّله»(.)1
أرجو أن تكون هذه التساؤالت بمثابة رصخة مدوية يف األجواء الصامتة لديكم ،فتثري فيكم
املياه الراكدة ،وجتربكم عىل التفكري ومراجعة احلسابات من جديد ،وتبعثكم عىل البحث والدراسة
اجلادة ،ومراجعة كل ما أورثكم التقليد األعمى واملذهب الذي تركه اآلباء واألجداد .فلنزن كل ما
نؤمن به بميزان القرآن والسنة ،ولنراجع عقولنا قبل أن نقبل ما يمىل علينا.

()2

( )1غرر احلكم (ج/6/ص.)824/
( )6جيدر اإلشارة هنا إىل نقطة هامة جدا وهي :أنه لوحظ أن بعض أهل السنة والسيام من جيهل الدين يتأثر
بالدعايات الشيعية املكثفة واخلدّ اعة ،فيقلدهم يف مذهبهم ،ظنا منه بأن الشيعة هم أتباع أهل بيت الرسول
^ ،وأهنم عىل مذهب أهل بيت املصطفى ^ وعىل سنة سيدنا عيل× ،وأن املذهب الشيعي ال يدعو إال
إىل إتباع أهل بيت الرسول ^ وإىل حبهم وليس فيهم أي انحراف أو ضالل!  -فلو كان األمر كذلك مل
ينبذهم أحد ،لكن احلقيقة غري ما يظهرونه يف الدعايات املذهبية ،فقد ولدت بني الشيعة وعشت حيايت كلها
بني أحضان هذا املذهب يف إيران ورأيت ما عندهم من العقائد الرشكية واخلرافات واألوهام ..فأنصح
هؤالء املخدوعني للمذهب الشيعي أن يعيشوا فرتة من الزمن بني الشيعة يف إيران  -قبل أن يتخذوا قرارهم
األخري  -ليدركوا حقيقة القوم ولينكشف هلم الوجه احلقيقي للمذهب ،أو عىل األقل أن يتصلوا بأهل السنة
يف هذا البلد وبالناس الذين يعيشون يف زاهدان مثال ،ال أن يغمضوا عيوهنم ويرتكوا عناهنم لدعاة الشيعة
وألسنتهم املعسولة ووعودهم املغرية ،والشك أن دعاة التشيع كسائر املبتدعني دهاة يف دعوهتم فهم
يصورون املذهب وكأنه عسل ولبن وليس فيه إال احلب وإتباع أهل بيت الرسول ،وال يشريون قط إىل
زيارة العاشوراء وغريها من البدع والرشكيات ،وال إىل اللعن والسب ألصحاب الرسول وأليب بكر
وعمر وأم املؤمنني عائشة ،وإنام يتحدثون عن احلب والتقارب واإلخاء والوحدة أمام العدو الصهيوين
واألقىص و ...فيثريون عواطف املسلمني نحوهم ،ثم خطوة خطوة يمسخون أذهان السذج وهييئوهنم للعن
الصحابة ،وعبادة القبور ،والغلو يف الدين ،ونداء غري اهلل واالستغاثة باألئمة ،وكل صور الرشك واخلرافة
التي تقوم عليها دعائم املذهب...
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وقفة يف غاية األهمية
وبام أن الشيعة تعودوا عىل اهلروب من اإلجابة الرصحية والتالعب بالعبارات وعدم قبول احلق
والتسرت وراء التفلسف واجلدل ،كان والبد أن أشري إىل عدة أمور:
هذا الكم الكبري من البحث واجلدل الذي دار بني الشيعة والسنة يرتكز عىل قاعدة بسيطة جدا،
وهي تركيز الشيعة عىل تضخيم حجم العلوم النقلية كالروايات والتاريخ واستنباطات اآلخرين وما
قاله هذا أو ذاك يف بناء العقيدة ،وليس هذا عىل عمومه كذلك ،وإنام وضعت العقائد عىل ضوء
جمموعة خاصة من الروايات التارُيية والوقائع التي تتامشى مع جمموعة من القوالب املعدّ ة سابقا.
الشك بأن القرآن املعجز الذي أنزله اهلل  تبيانا لكل يشء وحجة وبرهانا عىل الناس قد
أمجعت مجيع الفرق واملذاهب اإلسالمية عىل حجيته ،وأنه قطعي الثبوت وقطعي الصدور ،وهو
األساس الذي ينبغي أن يبني املسلم عقائده عىل ضوئه.
هل تستطيع غدا وأنت تقف بني يدي اهلل وتسأل عام اعتقدته وعام فعلته أو قلته ،هل تستطيع أن
جتيب بأنك فعلت ذلك بناء عىل ما قاله فالن أو فالن وبام ورد يف الرواية الفالنية وإن كان ُيالف
القرآن الكريم؟!
الشك يف أن احلديث له مكانته وأمهيته اخلاصة يف الترشيع اإلسالمي ،لكن كل األحاديث
والروايات ال تستطيع أن تشكل لوحدها أساس العقيدة وميزان دخول اجلنة أو النار ،ومهام كان
ففيها الضعيف واملوضوع وغري ذلك ،والسيام إذا اختلطت باملباحث اجلدلية والتحليالت املتفلسفة،

وقد وضعت هذا الكتاب ليكون نرباسا ييضء عقول بعض إخواين من أهل السنة الذين قد ينخدعون بربيق
هذه الدعايات الكاذبة للمذهب الشيعي ،وكذلك ليكون شمعة يف طريق الشيعة عسى أن يعتصموا بحبل
اهلل املتني ،وحيكموا عقوهلم ويزنوا مذهبهم بميزان القرآن الكريم!!
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لكننا هبذه األسئلة البسيطة نستطيع أن نثبت كذب هذه الرؤى واألفكار اهلالمية واملزيفة ،وهذا باب
واسع ال نريد اخلوض فيه يف هذه العجالة ،لكنني أرى أن ألفت أنظاركم إىل عدة أمور أراها هامة
جدا يف هذا املقام:
 )4فقد اتفق علامء الشيعة والسنة عىل أن القرآن قطعي الثبوت ،لكن األحاديث ظنية الثبوت.
أي؛ يمكن للمرء أن يقسم عىل كل آية من كالم اهلل  أنه من عند اهلل  ،لكنه ال يستطيع أن حيلف
أن أي حديث مهام كان درجة صحته أنه من الرسول ^ مائة يف املائة بلفظه ومعناه..
 )2كثرية هي اآليات القرآنية التي ترصح بأنه ال جمال للظنون والتخمينات يف الدين ،وأن
بعض الظن إثم ،وأن املرء ال ينبغي له أن يتبع ما ليس له به علم.

()1

 )6وضع الشيعة معظم عقائدهم عىل أساس بعض الروايات ،وبعض ما يروى عن سبب
نزول بعض اآليات ،وعىل ضوء بعض القصص واحلكايات التارُيية املختارة ،وجتدر اإلشارة إىل أن
الشيعة حيملون كل ما ال يتامشى مع عقائدهم عىل التقية أو يرفضونه بالتفلسف والتأويالت الغريبة
وإن ورد يف أصح الكتب لدهيم ،كاألحاديث التي متنع من البناء عىل املقابر وتزيينها واختاذها
مساجد ،والتي تعترب ما يفعله الشيعة من صور الرشك و ...وقد سبقت اإلشارة إىل أمثلة منها.
 )1دعوين أذكر أنموذجا بسيطا ليوضح ما أعنيه من التالعب املمكن باحلديث والروايات،
وأن القوم باعتامدهم عىل هذا الباب فتحوا عىل أنفسهم هاوية استغلها بعض جتار الدين وأهل البدع
واملفسدين فأفسدوا عليهم عقائدهم ،ومن ذلك :كتب املحدث النوري وهو من أكابر علامء الشيعة
ويعترب عمودا ال يتزعزع من أعمدة العلم عندهم ،ألف كتابا سامه «فصل اخلطاب يف حتريف كتاب
رب األرباب» حاول فيه أن يثبت بأن القرآن قد ح ّرف وزاد الناس فيه ونقصوا منه ..وقد أورد يف
( )1مثل قوله تعاىل:

                   

وقوله سبحانه                      :وغريها من
اآليات.
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كتابه هذا ألفي حديث مجعها من املصادر الشيعية تثبت ما زعمه!!
فنحن نتساءل :إذا كان يمكن أن نربهن لعقيدة فاسدة تصطدم مع ثوابت الدين كهذه بألفي
حديث نجمعها من الكتب واملصادر املوثوقة لدى الشيعة ،فيا ترى! كيف يمكننا أن نثق بسائر
العقائد الشيعية اخلرافية التي وضعت عىل أسس من الروايات والقصص واحلكايات ونرتك القرآن
الذي كله آيات بينات واضحات قطعيات الثبوت!
ال يظنن ظان أن هذه الروايات التي استشهد هبا النوري إلثبات عقيدته اخلرافية واحلاقدة
مطعونة يف أسانيدها ،ال ،فكثري من هذا الكم من األحاديث والروايات  6000 -حديث  -يعترب من
حيث السند صحيحا وموثوقا به لدى القوم ،مثل تلك الرواية التي جاءت يف أصول الكايف -أصح
الكتب وأقدمها وأوثقها لدى الشيعة -والتي تقول« :بأن القرآن نزل يف 12ألف آية ،ومل يبق منه إال
 2000آية»!! فكل رواة هذا احلديث ثقات لدهيم.
وقد يقول بعض املعممني منهم :بام أن هذه األحاديث تعارض اآلية التي تقول بأن اهلل أنزل
القرآن وهو حيفظه )1(،فنردها وال نقبلها.
فنقول :هذا توجيه منكم وتأويل تلتمسونه لتتهربوا من الورطة التي وقعتم فيها ،وقد رد عىل
هذا التأويل بعض الغالة منهم ،بأن قالوا :أجل! فقد ضمن اهلل حفظه؛ وقد حفظه يف لوح املحفوظ
لديه ،أو أن القرآن األصيل حمفوظ عند اإلمام املهدي ،وملا يأيت سيظهره للعيان و ...وغريها من
الردود التي كان يعتز هبا الشيعة قبل قرن من الزمان.
ويتهرب البعض من الورطة فيزعم كذبا أن النوري قد تراجع عن عقيدته هذه ،وهذا ادعاء
باطل وكذب مرفوض يف جمال العلم ،وذلك ألن أحد علامء السنة يف زمنه كتب ردا عىل مزاعمه
هذه ،لكنه مل يرتاجع عنها وإنام أرص عىل عقيدته وكتب ردا عىل الرد املوجه إليه من قبل العامل
السني...
( )1قال تعاىل.          :
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 )5خذ مثاال آخر:
كام سبق أن أرشنا فإن أصول الكايف هو أقدم وأصح وأوثق كتاب يف احلديث لدى الشيعة ،وفيه
 14ألف حديث (ومن الغرائب التي قد تسمعها يف هذا الباب هو أن آخر مصدر من املصادر
احلديثية لدى الشيعة أي بحار األنوار الذي وضع يف زمن متأخر جدا حيتوي عىل سبعامئة ألف
حديث  - 200.000 -وهذه حكاية أخرى) ،وقد روي  1600حديث من أحاديث أصول الكايف
عن طريق «عثامن بن عيسى» الذي اعتربه علامء علم الرجال من املطرودين!
وقد وضع العالمة آية اهلل الربقعي كتابا سامه «كرس الصنم» والذي حيارب وال يسمح له
بالطباعة يف إيران) أثبت فيه أن كثريا من أحاديث أصول الكايف تعارض القرآن الكريم ،وقد أقر
حممد باقر املجليس (!) وحممد باقر البهبودي بأن كثريا من أحاديث أصول الكايف ضعيفة ال يعتمد
عليها!! (.)1
فيا ترى! هل نستطيع أن نثق بأحاديث الشيعة بعد هذا؟!
ولعلك تستغرب إذا عرفت أنك لن جتد حديثا يف املصادر الشيعية إال وجتد حديثا آخر يعارضه
متاما.

()2

( )1ننصح القارئ بقراءة كتاب «مع اإلثني عرشية يف األصول والفروع دراسة مقارنة يف العقائد للدكتور/عيل
السالوس» ،وهو عبارة عن دراسة قيمة جدا يف املذهب الشيعي ،يفيد قراءته السنة والشيعة عىل حد سواء،
يقدم رؤية علمية عن كتب التفاسري واحلديث والفقه لدى الشيعة ويقارهنا بنظائرها لدى السنة ،ويكشف
عن حمورية الفكر املذهبي لدى الشيعة ،وقد وصل إىل أن اإلمامة هي حجر األساس للعقيدة والتفسري
واحلديث والفقه وكل العلوم لدى الشيعة.
( )6هذا ال يعني أننا ننكر حجية السنة النبوية ،كال ،فيجب اتباع سنة الرسول ^ ،وهي الركيزة الثانية بعد كالم
اهلل  لرصح الرشيعة اإلهلية ،لكننا ال نستطيع أن نجعل هذه القاعدة شامعة ،ونربهن عليها يف األخذ
باألحاديث املكذوبة التي تعارض القرآن الكريم ،واالستنباط بالروايات واألحاديث التي تشيع اخلرافات
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 )1لقد اهنزمت املدرسة التي كانت تدعو إىل األخذ بالروايات فقط واالعتامد عليها أمام
املدرسة األصولية هزيمة ساحقة منذ أمد بعيد ،وقد أدرك العلامء واملفكرون أن تلك املدرسة مل تكن
قد وضعت دعائمها عىل هنج سليم ،فرتاجعوا عنها واعتصموا باملدرسة األصولية التي تركز عىل
القرآن أوال ثم تستعني بالنصوص الثابتة من احلديث ثانيا ،لكن مع األسف فإن هذه العقلية
املهزومة والتفكري الذي مل جيد صدى يف الفكر اإلسالمي عا ّمة نبتت عىل حني غرة يف إيران ،ورحب
هبا القديسون وعلامء الشيعة واملداحون والبكاءون وغ ّلفوها يف ثوب من احلديث والروايات
أدخلوها يف أذهان الناس مما أدى إىل ما نحن فيه من كثرة الكذب والكفر واخلرافة واألساطري
والرشكيات يف املجتمع اإليراين!!
توصلت خالل دراستي إىل ما توصل إليه املحققون من العلامء ،وعلامء أهل السنة،
 )1لقد ّ
وكثري من كبار املحققني من علامء الشيعة أمثال :آية اهلل العظمى أبو الفضل الربقعي ،والسيد
مصطفى حسيني طباطبائي ،والسيد الغروي ،والسيد حممد باقر درجه اي ،والصاحلي النجف
آبادي ،وغريهم ...إىل أن أصول العقيدة ال تؤخذ من األحاديث والروايات لوحدها.
 )8لعل بعض املعممني يثريون شبهة ويقولون :إذن ما قيمة السنة ،وما معنى اتباع الرسول
^ واألئمة؟
اجلواب:
أ .نحن نقبل مجيع األحاديث التي وردت عن هؤالء األكارم وال تعارض القرآن والعقل
السليم والسرية والتاريخ املوثوق به ،لكن من منا يستطيع أن يقبل أن هؤالء األكارم الذين كانوا
يتلون القرآن الكريم وهو ينهاهم عن سب آهلة الكفر وأصنامهم ،ويسمعون سيدنا عليا وهو يمنع
أصحابه يف الصفني عن سب أصحاب معاوية ،ويقول هلم ادعوا إلخوانكم وال تسبوهم وال

واألوهام يف املجتمع اإلسالمي ،وجيدر هنا أن نشري إىل القارئ العزيز بقراءة كتاب «السنة ومكانتها يف
الترشيع اإلسالمي» للدكتور مصطفى سباعي.
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تلعنوهم ...ومن منا يقبل أن هؤالء األكارم كانوا يقرؤون زيارة العاشوراء .تلك الزيارة التي تلعن
صحابة الرسول ^ ( )14مرة؟
ومن منا يستطيع أن يعتمد عىل األحاديث التي تشم منها رائحة الرشك وتدعو إىل الفرقة وتشيع
البدع واخلرافات يف املجتمع؟
ب .البد أن ندرك أن هناك بون شاسع وفرق عميق بني اتباع هؤالء األكارم من علامء الدين
وأئمة اهلدى وبني اجلري وراء األحاديث والروايات املكذوبة والقصص التارُيية املنسوجة،
املزورة ،والعمل بالرش كيات والبدع كبناء األرضحة والقبب والزيارات ،فقد
واألدعية والزيارات ّ
أثبت لنا التاريخ أن أئمة اهلدى كانوا أحرص عىل الصلح واألمن من احلرب وإهدار دماء املسلمني،
لكننا اليوم رأينا سادتنا استمروا يف حرب رضوس وقتال رشس مع إخواهنم املسلمني يف العراق
استمرت ثامن سنوات ،أبادوا فيها األخرض واليابس ،وقتلوا من النساء واألطفال والشيوخ والرضع
ما يزيد عن أربعة ماليني برش ود ّمروا البالد والعباد ..ودائام يستدلون بحرب اإلمام احلسني ..تلك
املعركة التي فرضت عليه ومل يكن له منها مهرب ...لكنهم يتناسون صلح احلديبية ،وصلح اإلمام
احلسن يف عام اجلامعة ،وعمل سيدنا عيل وتعاونه مع إخوانه من اخللفاء و ...أليست هذه املواقف
وغريها جديرة بأن تقتدى؟!
خذ مثاال عىل ذلك :خرج آية اهلل اخلامنئي يقول :يعجز اليوم كل األعداء ،وكل القوى
اخلارجية ،سواء كانت أمريكا أو أكرب منها  -إذا كان األمر بالقوة املادية  -أن حيملوا عىل العامل
اإلسالمي قضية مثل صلح اإلمام احلسني ،اليوم إذا ضايقنا العدو فتحدث كارثة عىل غرار ما حدث
يف كربالء!!

()1

فقد نجد يف سرية هؤالء العظامء مدرسة من اإليثار ،والتسامح ،وحرية التعبري (كأسئلة

( )1من خطابه يف (1328/6/3ش6000/م) ،انظر :كتاب «حاميان وابستكي»  -أنصار التبعية ،حممد
صديقي ،دار شهيد فهميده( ،ط 1341 ،1/ش6006/م).

182

الدهريني  -الذين كانوا ينكرون اهلل  -عن اإلمام الصادق و ،)...واالهتامم بحقوق املرأة واحرتام
مكانتها ،ومساعدة الفقراء ،واختاذ القرآن حجة وإماما ،وتزكية النفس والزهد والتقوى ،والتلذذ
بعبادة اهلل  ،والتعاون والوقوف بجانب اخللفاء (ما التزموا بالقرآن والسنة) ،واألمر باملعروف،
والنهي عن املنكر ،وحتى الثورة عىل امللوك والسالطني إن عارضوا القرآن وجعلوا املجتمع تغرق يف
وحل املادة وبراثن الدنيا وزينتها وهبرجتها  -كاإلمام احلسني ـ ،واالهتامم بالعلم واملعرفة ،والنظافة،
والطهارة ،و...
فيا ترى! هل ُيتلف معنا إخواننا من أهل السنة بل ساير امللل والنحل يف هذه القضايا؟!
أجل! تثور الضغائن وتندلع املعارك ويشيع اخلالف ملا تعارضون القرآن وترضبون بسرية األئمة
عرض احلائط فتلعنون الصحابة وتسبون عظامء التاريخ ،وتشيدون القصور عىل القبور ،وتتخذون
القصص والروايات أئمة وحججا لكم بدال عن القرآن ،وترفضون كل الروايات واألحاديث التي
ختالف عقائدكم وتزعمون بأهنا أكاذيب وأساطري أحالم..
أحقا ألكم أتباع سيدنا عيل×؟ هل كان هذا هو مذهب األئمة وأهل البيت األطهار؟
كال .شتان بينكم وبني عيل ،فقد كان عيل إمام اهلدى.
فقد كان عيل ذلك الرجل العظيم الذي منع جنده من سب جند العدو وشتمهم يف الصفني.
فقد كان عيل ذلك اإلمام الذي يعرف أقدار الرجال ،فسمى ثالثا من أبنائه بأسامء اخللفاء
الراشدين :وأبا بكر وعمر وعثامن.
فقد كان عيل ذلك اإلمام الراشد الذي كلام صعد املنرب دعا للخلفاء من قبله وسأل اهلل هلم
املغفرة.
فقد تزوج عيل من أرملة أيب بكر من بعده.
زوج عيل أخاه عمر من ابنته!
وقد ّ

184

وقد ّ
توىل عيل إمارة املدينة مرتني نيابة عن عمر أثناء غيابه!
أو مل يقل عيل أننا نعرف الرجال باحلق وال نعرف احلق بالرجال؟! وأو مل يقل عيل :الزموا
السواد األعظم من املسلمني؟!
وهذا كله يكشف لنا عن وجه احلقيقة ويضعنا أمام الواقع األليم...
والشك إن كان قليل من البكائني واملداحني ورجال الدين يرصخون ويثريون الفتن واجلهل،
فإن أكثرهم يصنعون ذلك لتبقى األجواء متوترة ،ويتجمع حوهلم املقلدون وتقدم هلم أموال
اخلمس ...وكثريون هم الذين يصنعون ذلك استجابة ملا يف قلوهبم من احلقد والضغائن عىل أهل
السنة ،والتقليد ملا كان عليه اآلباء واألجداد..
 )9ألرضب مثاال يف الرؤى اخلاطئة واالنحياز واالستغالل السيئ الذي حياول الشيعة أن يركز
عليه ألهدافهم السياسية هو اعتقادهم يف أن الرسول ^ قال بأن شيعة عيل هم املفلحون!
ونحن نقول :الشك يف أن الصادقني من شيعة سيدنا عيل سوف يفوزون بالفالح والسعادة،
لكن يستبعد وجود مثل هذا احلديث ،وذلك ألن سيدنا عيل  -وال أحد من أنصاره يف تلك الفرتة -
مل يشريوا إىل مثل هذا احلديث ال يف خطبهم وال يف رسائلهم وال يف مناظراهتم ،وال يف أشعارهم وال
يف بكائياهتم يوم أن استحدثت ...فلم نر أثرا هلذا احلديث وال األحاديث التي نسجت يف الزمن
املتأخر من قبل الغالة ،..ولو افرتضنا أن هذه الرواية قد ثبتت عن الرسول^ ،فليس فيها ما
يطربكم ،فاحلديث يتحدث عن أصحاب عيل يف زمن الرسول ^ والذين كان الرسول ^ يراهم
يف صدقهم وإخالصهم وتفانيهم للحق ،فقال فيهم بأهنم من املفلحني ،وال يشري ال من قريب وال
من بعيد إىل الذين ظهروا يف الزمن املتأخر وفتحوا ألنفسهم الدكاكني واملتاجر لكسب األموال
وإرضاء الشهوات باسم املذهب ،وخدعوا الناس بالدموع التي أراقوها كالتامسيح باسم أهل
البيت!
أ .وأين وجدتم يف القرآن الكريم أن اتباع عيل يعني أنه هو اخلليفة من بعد الرسول^؟

188

ب .ثم ما شأنكم بعيل ،فأنتم أبعد خلق اهلل عنه ،وهو يتربأ منكم ومما تصنعون؟!
ت .هذا احلديث سواء كان صحيحا أم خطأ ،فهو يعطينا مثاال واضحا عن استغالل بعض من
يف قلوهبم مرض لبعض األحاديث والروايات ،وإخراجها عن مصري اإلسالم العام ويف هتميش
القرآن الكريم ،فاهلل  قد قال يف حمكم كتابه[﴾    ﴿ :آل
عمران ،]18:ومل يقل قط بأن الدين يعني :أن تكون سنيا أو شيعيا أو غري ذلك ...لكن مع األسف
هذه اآليات البينات أفقدت مفعوهلا بفعل جمموعة من احلمقى والسذج ممن يظهرون العلم ويلوكون
بعض األحاديث والروايات دون أن يدركوا مقاصد الرشيعة وروح الدين ﴿ .

[﴾   الشعراء.]662:
 )41خالصة الكالم:
ال يمكن أن ُيرج شعبنا من هذا الوحل الذي هو فيه إال إذا أدرك قضية واحدة ،وهي أوضح
من الشمس ،إذا أدرك أن التاريخ هو غري ما تصوره أحاديث الشيعة ورواياهتم فبينهام بون شاسع،
وفرق واسع ،وال صلة جتمعهام ،فعلم التاريخ أقرب إىل صورة الواقع من كتب األحاديث لدى
الشيعة.
وإذا قلت :إن التاريخ أكرب الكذابني ،البد وأن تقر بأن أباه ليس إال أحاديث الشيعة ،وأمه
ليست إال علم الكالم.
وإذا درست التاريخ دراسة حمايدة بعيدة عن أبيه وأمه فسوف تنكشف لك حقيقة ما يف كتب
الشيعة وكذب رواياهتم وأحاديثهم ،فأحاديث الشيعة تدور حول حمور واحد هو حمور اإلمامة،
ومزور أيضا ،يف حني أن التاريخ حكايات أزمنة ممتدة.
ولقطة قصرية جدا من تاريخ مبهم ،بل
ّ
ولن تستفيد من قراءتك للتاريخ إال إذا تركت العقائد التي ورثتها من املجتمع ،وابتعدت عن
التقديسيني واملقدسات املوضوعة ،وعن تفلسف رجال الدين يف جتزئة األمور وحتليلها وقراءة
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األحداث من منظار األهواء.
إذا فعلنا ذلك فسينكشف الغبار ،وتتضح كل احلقائق ،فال يستطيع أحد أن يضحك عىل عقولنا
ويمسك بذقوننا ويسوقنا إىل حديث ما حيلو له ،فال يستطيع أحد عند ذاك أن يلوي أعناق اآليات
نحو أهوائه فيقطع عنا الطريق وجيلب منا مخس ما نجنيه بعرق اجلبني طوال العام ،كام ال يستطيع
بدوي املدافع حتت شعار طاعة
أحد عند ذلك  -أن يسلط علينا أوامره بقوة احلرب ويتحكم علينا
ّ
الويل الفقيه ،ثم جيربنا أن نركع أمامه ونجري خلفه كالكالب ننبح عند القبور ،ونسمي أنفسنا
باملق ّلدين..
وملن يموت شوقا إىل األحاديث  -إن كانوا صادقني  -أهني هذا الكتاب بذكر حديثني اثنني:
« )1احلالل ما أحله اهلل يف كتابه ،واحلرام ما حرمه اهلل يف كتابه ،وما سكت عنه فعرضة للعفو
والغفران»(.)1
أحرم ،وإنام احلالل ما أحله اهلل
« )6يا أهيا الناس ،ال تنسبوا يل شيئا ،فلم أحلل لكم شيئا ومل ّ
حرمه اهلل».
واحلرام ما ّ
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني......

( )1انظر :هنج الفصاحة ،وسنن الرتمذي (.)1262( )660/8
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