
ومن  اباهللا من رشور أنفسن ذ, ونعو .نحمده ونستعينه ونستغفرهإن احلمد هللا 
يضلل فال هادي له وأشهد أن ال  نهيده اهللا فال مضل له, وم نسيئات أعاملنا, م

 .وحده ال رشيك له, وأشهد أن حممدا عبده ورسوله إله إال اهللا
 )1( }ال وأنتم مسلمونآمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتنّ إ بنيأهيا ألذ  {
بكم الذي خلقكم من ّنفس واحدة وخلق منها زوجها  { يا أهيا النّاس اتقوا رّ

وبثّ منهام رجاال كثريا ونساء واتقوا اهللا الذي تسـاء لـون بـه واألرحـام إن اهللا 
  )2( }كان عليكم رقيبا

ويغفر  يأهيا الذين آمنوا ا تقوا اهللا وقولوا قوال سد يدا يصلح لكم أعام لكم {
 )3( }لكم ذنوبكم ومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيام 

ا بعد , وخري اهلدي هـدي حممـد  :أمّ فإن أ صد ق احلديث كتاب اهللا عزّ وجلّ
صىل اهللا عليه وعىل آ له وسلم, ورش األمور حمدثاهتا,و كل حمدثـة بدعـة وكـل 

 .بدعة ضال لة, و كل ضاللة يف النار
 :بعد و

  )?بني الشيعة وأهل السنة وهل يمكن التقريب بينهام(فعنوان هذه الورقة 
 : وسنتناول هذا املوضوع من خالل النقاط التالية

 
 :حجية القرآن −1

                                           
 102:آل عمران )1(
 1:النساء )2(
 71−70:األحزاب )3(



وما كان خيطر بالبـال أن تـذهب طائفـة مـن الطوائـف التـي تـزعم لنفسـها 
ملـن طلـب آيـة تـدل  −واهللا يقول  "بأن القرآن ليس حجة": ولاإلسالم إىل الق

يْـكَ ﴿: −صىل اهللا عليه وآله وسلم  عىل صدق الرسول لَ ا عَ نـَ لْ مْ أَنَّا أَنزَ هِ فِ كْ ْ يَ ملَ أَوَ
مْ  يْهِ لَ تْىلَ عَ كِتَابَ يُ  ...]51: العنكبوت, آية[ ﴾الْ

ا الْ ﴿فالقرآن العظيم هو الشاهد والدليل واحلجة,  ـذَ ي إِنَّ هَ ي لِلَّتـِ ْـدِ آنَ هيِ رْ قُ
مُ  وَ يَ أَقْ  ..]9: آية اإلرساء,[  ﴾هِ

 ,كتـاب اهللا فيـه نبـأ مـا قـبلكم": −ريض اهللا عنه  −قال اخلليفة الراشد عيل 
وخرب ما بعدكم, وحكم ما بينكم, هو الفصل ليس باهلزل, من تركه مـن جبـار 

املتـني, وهـو  وهـو حبـل اهللا غـريه أضـله اهللا, قصمه اهللا, ومن ابتغى اهلد يف
اط املسـتقيم, وهـو الـذي ال تزيـغ بـه األهـواء, وال الذكر احلكيم, وهو الرص

تلتبس به األلسن, وال تنقيض عجائبه, وال يشبع منه العلامء, من قال به صدق, 
 "ومن عمل به أجر, ومن حكم به عدل, ومن دعا إليه هدي إىل رصاط مستقيم

)1( 

                                           
مـري وقد وهم بعضهم يف رفعه, وقصار هذا احلديث أن يكون من كالم أ": قال ابن كثري يف تعليقه عىل هذا اخلرب[  ) 1(

 ,وقد أخرجه مرفوعاً الرتمذي, يف ثواب القرآن .)15ص : فضائل القرآن/ ابن كثري: انظر( ."–ريض اهللا عنه  −املؤمنني عيل 
, 831:باب فضل القرآن ص ,, والدارمي يف سننه, كتاب فضائل القرآن4/172): 2906(باب ما جاء يف فضل القرآن رقم 

 ).حتقيق أمحد شاكر( ,)704(م رق 2/703: ورواه اإلمام أمحد يف مسنده
 ."هذا حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه, وإسناده جمهول, ويف احلارث  مقال": قال الرتمذي. واحلديث يف سنده مقال

: انظر. (رث ال ينبغي أن يعول عليهاوحديث احل: , وقال احلافظ ابن العريب املالكي)4/172: الرتمذي :انظر(
) 2/704املسند : انظر. (إسناده ضعيف جداً من أجل احلارث: قال الشيخ أمحد شاكر .)11/30: عارضة األحوذي

وهو لني, بل اهتمه بعض األئمة بالكذب, ولعل أصله  إسناده ضعيف, فيه احلارث األعور,: وقال الشيخ األلباين
العقيدة رشح  :انظر( موسل آله, صىل اهللا عليهخطأ احلارث فرفعه إىل النبي أف −ريض اهللا عنه  −موقوف عىل عيل 



: يروي يف كتابه) الكليني( "اإلسالم ثقة"ولكن شيخ الشيعة ومن يسمونه بـ
يـروي مـا  _ أصول الكايف والذي هو عندهم كصحيح البخاري عند أهل السنة

وأن علياً كان قيم القرآن وكانـت : أن القرآن ال يكون حجة إال بقيم ...": نصه
 )1( "طاعته مفرتضة, وكان احلجة عىل الناس بعد رسول اهللا

: فقال احلر العاميل: )2( طائفة من كتبهم املعتمدة كام توجد هذه املقالة أيضاً يف
فإذا هو خياصم به املرجـئ, والقـدري, والزنـديق الـذي ال القرآن فنظرت يف "

يؤمن به حتى يغلب الرجال بخصومته فعرفـت أن القـرآن ال يكـون حجـة إال 
  "بقيم

آن هبذا فام دامت هذه املقالة ربطت حجية القر (( :  الدكتور نارص القفاري يقول 
الغائب أو املعدوم فكأن هنايتها أن االحتجاج بالقرآن متوقف لغيـاب قيمـه أو 
عدمه, وأنه ال يرجع إىل كتاب اهللا, وال يعـرج عليـه يف مقـام االسـتدالل ; ألن 

 )3( )) . احلجة يف قول اإلمام فقط, وهو غائب فال حجة فيه حينئذ
 :موقفهم من السنة النبوية

يعة ورواياهتا قد ينتهي إىل احلكم بأن الشيعة تقـول ن الدارس لنصوص الشإ
; إذ إن معظم رواياهتم وأقواهلم تتجه اجتاهاً جمانفـاً  بالسنة ظاهراً وتنكرها باطناً

                                                                                                                            
 )68: ها األلباين صعلق علي, الطبعة التي الطحاوية

  ..]1/188: أصول الكايف[  ) 1(
ص /: لربقيل , واملحاسن.]192ص : علل الرشائع/ [ لصدوقل , وعلل الرشائع.]420ص [ كرجال الكيش  ) 2(

 ., وغريها.]18/141/  لحر العاميلل , ووسائل الشيعة.]268
 هب الشيعةأصول مذ  ) 3(



واملتون, ويتبني  للسنة التي يعرفها املسلمون, يف الفهم والتطبيق, ويف األسانيد,
 :ذلك فيام ييل

 :ول اهللا ورسولهقول اإلمام كقبعصمة األئمة وأن  قوهلم
اقرأ أوال هذا النص عن عصمة األئمة باعتبارها األسـاس الـذي بنـوا عليـه 

 :قوهلم بالتسوية بني قول اإلمام وبني الوحي املنزل
عقيدة الشيعة يف العصمة يف كتابه (  ه381املتوىف سنة (القميابن بابويه  يقرر

.. اعتقادنـا يف": فيقـول "ديـن الشـيعة اإلماميـة"الذي يسمى  "االعتقادات"
ا .. األئمة أهنم معصومون مطهرون من كل دنس, وأهنم ال يذنبون ذنبًـا صـغريً

ا, وال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون مـا يـؤمرون, ومـن نفـى عـنهم  وال كبريً
العصمة يف يشء من أحواهلم فقد جهلهم, ومن جهلهم فهـو كـافر, واعتقادنـا 

امم والعلـم مـن أوائـل أمـورهم فيهم أهنم معصومون موصوفون بالكامل والـت
 )1( "وأواخرها, ال يوصفون يف يشء من أحواهلم بنقص وال عصيان وال جهل

ـهُ ﴿: −سبحانه  –ويتفق شيوخهم عىل االستدالل بقوله  بُّ يمَ رَ اهِ رَ تَىلَ إِبْ إِذِ ابْ وَ
ـن مِ ـالَ وَ ـا قَ امً اسِ إِمَ لُكَ لِلنـَّ اعِ الَ إِينِّ جَ نَّ قَ َّهُ أَمتَ تٍ فَ لِامَ الُ  بِكَ نـَ ـالَ الَ يَ ي قَ تـِ يَّ رِّ ذُ

ي الظَّاملِِنيَ  دِ هْ  .].124: البقرة, آية[ ﴾عَ
وهبذه اآلية صدر املجليس بابه الذي عقده يف بحاره بشـأن العصـمة بعنـوان 

 )2( "لزوم عصمة اإلمام.. باب"

                                           
 .].109−108ص: االعتقادات[  ) 1(
 .].25/191: بحار األنوار[  ) 2(



ومجلة من شيوخ الشيعة املعارصين جيعلون هذه اآلية أصـل اسـتدالهلم مـن 
وحممـد حسـني آل كاشـف  )1(بسواها مثل حمسن األمـني القرآن, وال يستدلون 

 )2(.هذه اآلية رصحية يف لزوم العصمة الغطا, والذي يقول بأنّ 
 "أو تقريـرٍ  أو فعـلٍ  كل ما يصدر عن املعصوم من قولٍ " :هي فالسنة عندهم

)3( , 
ومن ال يعرف طبيعة مذهبهم ال يلمح مد جمانبتهم للسنة يف هذا القول; إذ 

; ولكن الشيعة تعطي صـفة وسلموآله صىل اهللا عليه هو رسول اهللا  إن املعصوم
, وجتعل كالمهم مثل وسلموآله صىل اهللا عليه العصمة آلخرين غري رسول اهللا 

األئمة االثنا عرش, ال فـرق عنـدهم يف هـذا بـني  مكالم اهللا وكالم رسوله, وه
 .يوحى هؤالء االثني عرش وبني من ال ينطق عن اهلو, إن هو إال وحي

ليسوا من قبيل الرواة عن النبي واملحدثني عنه, ليكون قـوهلم " :فقالوا عنهم
حجة من جهة أهنم ثقات يف الرواية; بل ألهنم هم املنصوبون من اهللا تعاىل عـىل 
لسان النبي لتبليغ األحكام الواقعية, فال حيكمون إال عن األحكام الواقعية عند 

 )4( "اهللا تعاىل كام هي

إن االعتقاد بعصمة األئمـة جعـل ": قال أحد شيوخهم املعارصين ا, وهلذ−
األحاديث التي تصدر عنهم صحيحة دون أن يشرتطوا إيصال سندها إىل النبي 

                                           
 ,.]1/458: أعيان الشيعة: انظر[  ) 1(
يعة[  ) 2(  .].59ص: أصل الشّ
 .]122: األصول العامة للفقه املقارن ص/ حممد تقي احلكيم[  ) 3(

  ..]274ة صثر اإلمامأ/ السالوس: , وانظر3/51: أصول الفقه املقارن/ املظفر[) 4(



ذلـك إن اإلمامـة  )1( "كام هو احلـال عنـد أهـل السـنة وسلموآله صىل اهللا عليه 
 وأمرهم أمـر قوهلم قول اهللا"وأن األئمة  كالرسل  ,)2( "استمرار للنبوة"عندهم 

اهللا وطاعتهم طاعة اهللا ومعصيتهم معصية اهللا وإهنم مل ينطقوا إال عن اهللا تعـاىل 
 )3( "وعن وحيه

أن حديث كل واحد من األئمـة "وذكر شارح الكايف أن هذا القول يدل عىل 
الظاهرين قول اهللا عز وجل, وال اختالف يف أقـواهلم كـام ال اخـتالف يف قولـه 

 )4( "تعاىل

أن يرويه عـن  −ريض اهللا عنه  −جيوز من سمع حديثاً عن أيب عبد اهللا " :لبل قا
 )5( "قال اهللا تعاىل: أبيه أو عن أحد من أجداده, بل جيوز أن يقول

هذه الروايات رصحية يف استساغتهم الكذب البواح الرصاح حيث ينسـبون 
اله بعض أحفـاده ما مل يقله, بل ق −ريض اهللا عنه  −ألمري املؤمنني عيل  − مثالً  –

من أقوال جيوز نسـبتها إىل أمـري  مالعلم, وحتى ما ينسب ملنتظرهبممن مل يشتهر 
املؤمنني عيل; بل النسبة إىل األعىل أوىل كام يدل عليه رصيـح الروايـة السـابقة, 
 وقد أخذ من ذلك شارح الكايف أولوية نسبة أقـوال األئمـة إىل اهللا عـز وجـل,

فالسـنة عنـدهم ليسـت سـنة النبـي  اهللا عـز وجـل,وهذا يف غاية اجلـرأة عـىل 

                                           
 ,.]140 :مامية صتاريخ اإل/ عبد اهللا فياض[  ) 1(
 .]166: عقائد اإلمامية ص/ حممد رضا املظفر[  ) 2(
 ..]106: االعتقادات ص/ هابن بابوي[  ) 3(
  ..]2/272) الكايف عىل(رشح جامع / املازندراين[) 4(
 نفس املصدر  ) 5(



فحسب; بل سنة األئمة, وأقـوال هـؤالء األئمـة كـأقوال اهللا ورسـوله, وهلـذا 
وأحلق الشيعة اإلمامية " :اعرتفوا بأن هذا مما أحلقته الشيعة بالسنة املطهرة, قالوا

كل ما يصـدر عـن أئمـتهم االثنـي عرشـ مـن قـول أو فعـل أو تقريـر بالسـنة 
 )1(."ةفالرشي

ملا كان الكتاب العزيـز مـتكفالً بالقواعـد " :وقال شيخهم املعارص بحر العلوم
والسنة مل يكمل هبا .. العامة دون الدخول يف تفصيالهتا, احتاجوا إىل سنة النبي

صـىل اهللا عليـه , ألن كثرياً من احلوادث املستجدة مل تكن عىل عهـده !!الترشيع
 )2( "ند أوصيائه ليؤدوها عنه يف أوقاهتااحتاج أن يدخر علمها ع وسلموآله 

صـىل اهللا إن النبـي " :آيتهم العظمى شهاب الدين النجفـي − مثالً  –فيقول 
ضاقت عليه الفرصـة ومل يسـعه املجـال لتعلـيم مجيـع أحكـام  عليه وآله وسلم

ببيـان تفاصـل  )اذكـ(م االشـتغال بـاحلروب عـىل الـتمحص وقد قدّ .. الدين
دم كفاية استعداد الناس يف زمنه لتلقي مجيـع مـا حيتـاج السيام مع ع.. األحكام

 )3( "إليه طول قرون
 :موقفهم من توحيد األلوهية

فأول ما نفاجأ به أن نصـوص القـرآن التـي تـأمر بعبـادة اهللا وحـده, غـريوا 
معناها إىل اإليامن بإمامة عيل واألئمة, والنصوص التي تنهى عن الرشك جعلوا 

 .الية األئمةاملقصود هبا الرشك يف و
                                           

 .]9: سنة أهل البيت ص/ حممد تقي احلكيم[  ) 1(
 ,4ص : مصابيح األصول/ بحر العلوم[   )2(
 ).289−2/28: تعليقاته عىل إحقاق احلق /النجفي(  ) 3(



يْـكَ  ﴿: قال تعاىل ـيَ إِلَ ـدْ أُوحِ قَ لَ لُونَ , وَ َاهِ َا اجلْ بُدُ أَهيُّ وينِّ أَعْ رُ أْمُ َ اهللاَِّ تَ ريْ لْ أَفَغَ قُ
, بَـلِ  ينَ ِ َارسِ نَ اخلْ ونَنَّ مِ تَكُ لَ لُكَ وَ مَ بَطَنَّ عَ يَحْ تَ لَ كْ َ ئِنْ أَرشْ بْلِكَ لَ نْ قَ ينَ مِ ذِ إِىلَ الَّ وَ

بُدْ وَ  اعْ ينَ اهللاََّ فَ اكِرِ نْ الشَّ ن مِّ  .﴾كُ
فاآلية كام هو واضح من سياقها تتعلـق بتوحيـد اهللا يف عبادتـه, فهـم غـريوا 
, فكـأهنم  األمر فاعتربوا اآلية متعلقة بعيل, مع أنه ليس له ذكـر يف اآليـة أصـالً

 .هي الوالية "العبادة"وجعلوا ) اهللا(جعلوه هو املعرب عنه بلفظ اجلاللة 
أصح كتاب عندهم يف الروايـة  – ).]76(رقم  1/427: يفول الكاأص[جاء يف الكايف 

ويف غريمهـا مـن  –عمدة تفاسريهم  – .]2/251: تفسري القمي[ويف تفسري القمي  –
: تفسـريها بـام يـيل .]4/328: , وتفسري الصـايف4/83: الربهان: انظر[مصادرهم املعتمدة 

لئن ": , ويف لفظ آخر.]يف الكايفهذا لفظ الكليني [ "يعني إن أرشكت يف الوالية غريه"
هـذا لفـظ القمـي يف [ "أمرت بوالية أحد مع والية عيل من بعدك ليحـبطن عملـك

وقد ساق صاحب الربهان يف تفسري القرآن أربع روايات هلم يف تفسـري . .]تفسريه
 .].4/83: الربهان[اآلية السابقة باملعنى املذكور 

غري مـا فهمـه املسـلمون  ت التوحيدآياالشيعة تروي عن أئمتها يف تأويل  إن
هُ ﴿: عن أيب جعفر يف قوله عز وجل": تقول. منها ـدَ حْ ـيَ اهللاَُّ وَ عِ ا دُ هُ إِذَ نَّ م بِأَ لِكُ ذَ

مْ  تُ رْ فَ كْ بِهِ ﴿بأن لعيل والية  ﴾كَ َ إِن يُرشْ مُ ﴿من ليست له والية  ﴾وَ ُكْ نُوا فَـاحلْ مِ تُؤْ
بِري كَ ِّ الْ يلِ عَ   )1("﴾هللاَِِّ الْ

                                           
: , أصـول الكـايف2/256: تفسـري القمـي: , وانظر23/364: , بحار األنوار277كنز جامع الفوايد ص/ الربقي[) 1(

  .].4/337: , تفسري الصايف94−4/93, الربهان 1/421



ندهم روايات كثرية ليست من قبيل التأويل لآليات, بـل هـي وقد جاءت ع
مـن ": أحاديث مستقلة عن أئمتهم تؤصل هذا املنكر, وتثبت قاعدته, كقـوهلم
ا  )1( "أرشك مع إمام إمامته من عند اهللا من ليست إمامته من اهللا كان مرشكً

فـه كـان إنّ اهللا عزّ وجلّ نصب عليا علامً بينه وبـني خلقـه فمـن عر": قالواو
ا, ومن جهله كان ضاالً, ومن نصب معه شيئًا كـان  مؤمنًا, ومن أنكره كان كافرً

ا, ومن جاء بواليته دخل اجلنّة  .].437/ 1: أصول الكايف[ "مرشكً

احلسني العاميل يقول يف مدح أمـري املـؤمنني  عبد ىفهذا أحد شيوخهم ويدع
 :−برأه اهللا مما يفرتون  –عيل 

 ميـــةوعنـوان قدرتــه السا
 فهل عنـك تعـزب مـن خافيـة

 وعلـة إجيـادهـا البـاقـيــة
  بالنـاصيـة كسـوإن شـئت مت

 أبـا حسـن أنـت عيــن اإللـه
 وأنـت املحيـط يعـلم الغــيوب
 وأنـت مـدير رحـى الكـائنـات

 لـك األمـر إن شـئت تنجـي غداً 
 :إلمامة عند الشيعةا

تـدور عليـه أحـاديثهم وترجـع إليـه  اإلمامة عند الشيعة هي األصل الـذي
 .عقائدهم, وتلمس أثره يف فقههم وأصوهلم, وتفاسريهم وسائر علومهم

لعل أول من حتدث عن مفهوم اإلمامة بالصورة املوجودة عنـد الشـيعة هـو 
ابن سبأ, الذي بدأ يشيع القول بأن اإلمامة هي وصـاية مـن النبـي, وحمصـورة 

ـيعة بالويص, وإذا توالها سواه جيب ال رباءة منه وتكفريه, فقد اعرتف كتب الشّ

                                           
 .].22/78: , بحار األنوار82 الغيبة ص/ النّعامين[  ) 1(



, وأظهـر الـرباءة مـن "بأنّ ابن سبأ  ل من أشهر القول بفرض إمامة عـيلّ كان أوّ
رهم  )1( "أعدائه, وكاشف خمالفيه وكفّ

ر حممد حسني آل كاشف الغطا أحد مراجع الشيعة يف هذا العرصـ أنّ ": ويقرّ
ة, فكام أنّ اهللا ة  اإلمامة منصب إهلي كالنّبوّ سبحانه خيتار من يشاء من عباده للنّبوّ

سالة ويؤيّد باملعجزة التي هي كنصّ من اهللا عليه فكذلك خيتـار لإلمامـة .. والرّ
ا للنّاس من بعده  )2( "من يشاء ويأمر نبيّه بالنّصّ عليه وأن ينصبه إمامً

عـىل : بنـي اإلسـالم عـىل مخـس": رو الكليني بسنده عن أيب جعفـر قـال
الة وال وم واحلجّ والوالية, ومل ينـاد بيشـء كـام نـودي بالواليـة, الصّ كاة والصّ زّ

 )3( "–يعني الوالية  –فأخذ النّاس بأربع وتركوا هذه 

أنه ال جيوز للرعيـة اختيـار إمـام, بـل البـد فيـه مـن "من أصول الروافض 
  )4( "النص

 )5( .نص عىل عيل وأوالده صىل اهللا عليه وآله وسلموأن الرسول 

                                           
ي109−108ص : رجال الكيشّ [  ) 1( ق/ , القمّ رَ ـيعة ص/ , النّوبختي20ص: املقاالت والفِ ق الشّ ازي22فِرَ / , الـرّ
ينة ل: , وانظر305ص: الزّ هرستاين عن ابن سبأ1/174: املِلَل والنِّحَ ل من أظهر القول بالنّصّ عىل ": , حيث قال الشّ وهو أوّ

 .]"ريض اهللا عنهإمامة عيلّ 
يعة وأصوهلا[  ) 2(  .].58ص: أصل الشّ
  .3, رقم 2/18: باب دعائم اإلسالم أصول الكايف, كتاب اإليامن والكفر,[  ) 3(

.]. 63ص: هنج املسرتشدين/ ابن املطهر: , وانظر142الفصول املهمة يف أصول األئمة ص: احلر العاميل[  ) 4(     
ر[ "فاإلمامة ال تكون إال بالنّصّ "  .].103ص: عقائد اإلماميّة/ املظفّ

إىل أن تقـوم  ةاألئمـ, فهـم .]ومـا بعـدها 1/286: باب ما نص اهللا ورسوله عىل األئمة: أصول الكايف/ الكليني[  ) 5(
  .الساعة



 :الصحابةالرباءة من يف  عقيدهتم
يف املعتمد من كتبهـا, فسـجلوا  "األسطورة"ولقد تداولت الشيعة أنباء هذه 

, ثم تتابعـت كتـبهم يف )1(ذلك يف أول كتاب ظهر هلم وهو كتاب سليم بن قيس 
أوثـق كتـبهم  .]2/244: الكـايف/ الكلينـي[تقرير ذلك وإشاعته وعىل رأسها الكـايف 

ــة, ورجــال الكيشــ  ــب  .]11, 9, 8, 7, 6ص: رجــال الكيشــ[األربع ــدهتم يف كت عم
 ,.]1/199: تفســري العيــايش[الرجــال, وغريهــا مــن مصــادرهم كتفســري العيــايش 

 ,.]1/389: الصـايف/ حمسن الكاشاين[والصايف  ,.]1/319: الربهان/ هاشم البحران[والربهان 
ــني  ــور الثقل ــني/ احلــويزيني[وتفســري ن ــور الثقل ــد[, واالختصــاص .]1/396: ن / املفي

بحـار [, وبحـار األنـوار .]468ص: الرسائر/ ابن إدريس[, والرسائر .]5−4ص: االختصاص
 .].440, 352, 351, 22/345: األنوار

الفريد, عىل ألسـنة شـيوخهم فهـو قـد سـود  أما السب لذلك اجليل القرآين
 .معظم كتبهم

شف وسأكتفي بذكر بعض النصوص التي فيها الترصيح بالتكفري; إذ هو يك 
 .ويغني عام دونه من سب وطعن
قلـت أليب جعفـر : عن محران بن أعني قـال": رو ثقتهم الكليني يف الكايف

الم أال : جعلت فداك, ما أقلنا لو اجتمعنا عىل شاة ما أفنيناها? فقـال: عليه السّ
ثك بأعجب من ذلك, املهـاجرون واألنصـار ذهبـوا إال   –وأشـار بيـده  –أحدّ

يعني أشار عليه ": فقال "عيل أكرب الغفاري"خهم املعارص علّق هنا شي[ "ثالثة

                                           
 .]75−74ص: كتاب سليم بن قيس: انظر[  ) 1(



الم بثالث من أصابع يده : الكـايف(. "واملراد بالثّالثة سلامن وأبو ذرّ واملقداد. السّ

 )1(. )اهلامش – 2/244

صـىل اهللا عليـه ومع هذا احلكم العام يف التكفري ألصحاب حممد بن عبد اهللا 
يائه, فـإهنم خيصـون, كبـار الصـحابة , وأنصـاره وأحبابـه, وأصـفوآله وسـلم

رضوان اهللا عليهم بمزيد من الطعن والتكفري, وهلم يف ذلك أقـوال ونصـوص 
 .تقشعر من سامعها جلود املؤمنني

فهــم خيصــون اخللفــاء الثالثــة أبــا بكــر وعمــر وعــثامن, وزراء رســول اهللا 
ه وأصهاره بالنصيب األوىف من التكفري, وقـد عقـد شـيخهم املجليسـ يف كتابـ

الـذي عـده بعـض شـيوخهم املعـارصين املرجـع الوحيـد يف حتقيـق  –البحار 
ــا بعنــوان  −)2(–معــارف املــذهب  بــاب كفــر الثّالثــة ونفــاقهم وفضــائح "بابً

  )3(."أعامهلم
البـاب ": وعقد شيخهم اآلخر البحراين عدة أبواب يف هـذا املوضـوع منهـا

ما عىل أمري املؤمنني عليهام مثل ذ: 97 د إىل يوم القيامةاللّذان تقدّ ة حممّ . نوب أمّ
أن إبليس أرفع مكانًا يف النار من عمر, وأن إبلـيس رشف عليـه يف  98والباب 

 )4(» النار 

                                           
, بحـار 7ص: رجال الكيشّ : , وانظر2/244: أصول الكايف, كتاب اإليامن والكفر, باب قلّة عدد املؤمنني[: انظر  ) 1(
 .].22/345: األنوار

 .]19مقدمة البحار, ج صفر ص/ البهبودي[  ) 2(
 .]من الطّبعة احلجريّة 252−8/208: بحار األنوار[  ) 3(
 .].325−224ص: املعامل الزلفى[  ) 4(



وجاءت رواياهتم مرة ال تكفر الشـيخني فحسـب; بـل تـر أن مـن أعظـم 
ثالثة ال يكلّمهـم اهللا يـوم ": الكفر احلكم بإسالمهام حتى رو صاحب الكايف

يهم وهلم عذاب أليمالقيامة وال ي ومـن ,من ادّعى إمامة من اهللا ليسـت لـه : زكّ
ا من اهللا   )1( "ومن زعم أنّ هلام يف اإلسالم نصيبًا ,جحد إمامً

م اجلبت والطّاغوت  وتارة تصبّ علـيهم اللّعنـات وال   )2(.وحينًا تنعتهم بأهنّ
يارات  و لوات حيث يستبدلون "أذكار"سيّام يف أدعية الزّ ا اللّعـن هب ما بعد الصّ

يخني وسائر املسلمني   )3(.عىل الشّ

 
 

 :صلة معارصهيم بسلفهم
: قال شيخهم وآيتهم يف هذا العرص عبد احلسني املوسوي عن كتبهم األربعـة

الكايف والتهذيب واالستبصار ومن ال حيرضه الفقيـه, وهـي متـواترة, : وهي"
 )4( "تقنهاأومضامينها مقطوع بصحتها, والكايف أقدمها وأحسنها و

                                           
: , بحار األنوار1/178: , تفسري العيّايش70ص: الغيبة/ , النّعامين374, 1/373: أصول الكايف[  ) 1(

25/111[., 
 ,.]1/429: أصول الكايف[  ) 2(
 .].10/342: ,مستدرك الوسائل2/354: من ال حيرضه الفقيه[  ) 3(
 .]).110املراجعة ( 311ص: املرجعات[  ) 4(



عيل السالوس إيل أحد علـامء الشـيعة املعـارصين وسـأله عـن . وقد توجه د
كتابـة  –رأهيم فيام اشتمل عليه أصول الكايف من روايات طافحة بالغلو فأجابه 

 :−بخطه 
الكـايف فهـي موثوقـة  هلتي ذكرهـا شـيخنا الكلينـي يف كتابـيات ااأما الرو"

مـة يعلمـون مجيـع العلـوم التـي ومـا ورد يف الكـايف أن األئ.. الصدور عنـدنا
أن يعلمـوا علمـوا,  واخرجت إىل املالئكة واألنبيـاء والرسـل, وأهنـم إذا شـاء

ويعلمون متى يموتون وال يموتون إال باختيار منهم, ويعلمون علم ما كان وما 
اليشء, الشك أهنم أولياء اهللا وعباده الذين أخلصـوا يف  يكون وال خيفى عليهم

قولـوا فينـا مـا شـئتم ونزهونـا عـن ": الً عن أئمـتهم وهـوالطاعة, ثم ذكر قو
 )1( "الربوبية

قرار خطري, وبيان مثري من أكرب شيخ من شـيوخهم املعـارصين إولقد صدر 
املـذهب  هيف علم الرجال يتضمن االعرتاف بتغري املذهب وتطوره, وأن ما علي

ا وتطرفًـا عنـد قـدماء ا االثنا عرشي يف العرص احلارض لشـيعة, وأن يعترب غلـوً
يعتقدون عقائد يروهنـا مـن رضورات املـذهب وأركانـه,  شيعة العرص احلارض

 .من الغلو والكفر الشيعةوهي عند قدماء 
عن املفضـل بـن  هيف معرض دفاع  )2(.اهللا املمقاين يقول هذا الشيخ وهو عبد

إنـا قـد ": رمي به من قبل بعض علامء الشيعة القدماء, يقول عمرو اجلعفي فيام
                                           

  .]).265ص: فقة الشيعة: انظر. (عيل السالويس بخط الكفائيه حديث لكاظم الكفائي نرش[  ) 1(
).  ه1351(وتويف هبا سنة )  ه1290(مقاين, من كبار شيوخ الشيعة, ولد بالنجف سنة  بن حممد حسن املاهللا عبد[  ) 2(     

 .])6/116 :معجم املؤلفني( .يف ثالثة جملدات "تنقيح املقال يف عامل الرجال": هومن كتب



 هو ال يعتمـد عليـه وال يـركن إليـلالقـدماء الرجـل بـالغ ينا غري مرة أن رمـبي
غلواً عنـد القـدماء, ) يعني األئمة(مراتب فضائلهم  ىلوضوح كون القول بأدن

عند هؤالء, وكفـاك يف  اليوم من رضوريات مذهب التشيع غلواً  نعده وكون ما
ا رضوريات املذهب,  اليوم من ه, مع أنذلك عدّ الصدوق نفي السهو عنهم غلوً

بتوسـط جربائيـل ) أي علـم الغيـب(العلم بام يأيت  وكذلك إثبات قدرهتم عىل
 )1( "والنبي غلواً عندهم ومن رضوريات املذهب اليوم

 هل يمكن التقريب بني الشيعة وأهل السنة واجلامعة?
املعارصين قد أكثروا من طبع الكتيبات والرسائل, وبعـث عة يالشأن  الواقع

مذهب الشيعة ال خيتلف عـن مـذهب أهـل  نلبيان أ.. للعامل اإلسالميالدعاة 
وأن هذه الطائفة مظلومة مفرت عليهـا مـن قبـل اخلصـوم واألعـداء, .. السنة

ونشط دعاة منهم للدعوة للتقريـب .. ل هي بريئة منهاافنسب إليها عقائد وأقو
قيمـت وأ.. بني أهل السنة والشـيعة, ورفعـت شـعارات الواحـدة  اإلسـالمية

 ..مراكز وألفت كتب, وختصص دعاة هلذا الغرض
عـن ذلـك التطـرف والغلـو املعهـود عنـد  اأن املعارصين قـد ختلـو وذكروا
 .سابقيهم

فكيـد األعـداء  ,كلمة سواء وأنه قد آن األوان ألن تلتقي السنة والشيعة عىل
 .كبري ووضع العامل اإلسالمي خطري

                                           
 , 3/240: تنقيح املقال  ) 1(

 



ارض حينام تقول هلـم بـأن عنـدكم ثم ما أكثر ما يقول بعض شيعة العرص احل
ليس كل ما ورد : فيقولون.. أن شيخكم فالن يقول بكذا ويقول بكذا, أ ايثدح

 .يف كتبنا نرتضيه
ما يقول به الشـيخ فـالن هـو املسـئول عـن قولـه وال حجـة إال يف كـالم أو 

 .املعصوم
يقولون بأن أهل السنة يقولون مثل ذلك, وكثرياً ما يفـرتون ويتجـاوزون أو 

ويتحايلون يف هذا بشكل عجيب, وهلذا دعت احلاجة لبيان رأي املعـارصين يف 
 .القضايا األساسية واخلطرية  التي تفصل بينهم وبني اجلامعة

 "ئيالـدعا"ق ذلك األسلوب ق من صدّ وقد صدّ  (( :نارص القفاري/ديقول 
داد قلوب أعـ إىل هووجد التشيع طريق.. وتأثر بذلك من تأثر.. نلاملع هأو الوج

, واملنتسبني للحركات اإلسـالمية, الـذين يغري قليلة من شباب العامل اإلسالم
أرق عيوهنم الواقـع املفجـع للعـامل اإلسـالمي, فطفقـوا يبحثـون عـن طريـق 

قد حجبت  هوكيد هوكانت صورة العدو الظاهر أمامهم بكل غطرست.. وخملص
وتعجلـوا .. يقـالمـا  عنهم العدو الكامن بينهم, واملتسرت بإسـالمهم فصـدقوا

مـن خـالف بـني السـنة والشـيعة هـي ضـجة  وظنوا أن كل ما يقـال.. اخلطى
 )1( )) .مفتعلة, ال رصيد هلا من الواقع

وهذا عبد احلسني األميني النجفي الذي كتب كثريا عـن إنكـار عقيـدهتم يف 
نـراه يف اجلـزء التاسـع مـن ) الغـدير(يف اجلزء الثالث من كتابـه حتريف القرآن 
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يتحدث عن بيعة املهـاجرين  − , حيث قال وهو بذلكب نفسه يرصح هو الكتا
بيعـة عمـت شـؤمها اإلسـالم وزرعـت يف .. ": نصار لصديق هذه األمـةواأل

 )1( "وحرفت القرآن وبدلت األحكام.. قلوب أهلها اآلثام

  )2(. ورد آية مفرتاة يف نفس الكتابأبل 
ي الطـربيس املتـوىف سـنة كرب هذا الـبالء املـدعو حسـني النـور والذي توىل

 .إلثبات هذه األسطورة "فصل اخلطاب" ه, الذي ألف كتاب) ه1320(
 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

 )م2008بالشيعة داكار دور التعريف (

                                           
 ..]9/388: الغدير[  ) 1(
 همن صلب!) ?(من كان من ولديباليوم أكملت لكم دينكم بإمامته فمن مل يأتم به و: (نص هذه اآلية املزعومةو[  ) 2(

من اجلنة مع  "عليه السالم"ك حبطت أعامهلم ويف النار هم خالدون إن إبليس أخرج أدم ئيوم القيامة فأول إىل
  ).216−1/214: املصدر السابق). (مصفوة اهللا باحلسد فال حتسدوا فتحبط أعاملكم وتزل أقدامك هكون


