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خالل القرنين الثالث جهود علماء المسلمين في الرد على االثني عشرية 
 والرابع الهجريين

 سامية بنت عمي عيد العصيمي
 قسم العقيدة والمذاىب المعاصرة

 كمية الدعوة واصول الدين
 جامعة ام القرى

al-osaimis@hotmail.com 
 الملخص :

المعاصرين  -عمى مختمف مذاىبيم-تدور حول جيود العمماء 
لمقرنين )الثالث والرابع( اليجري في رّدىم وتصدييم لعدد من عقائد االثني 
عشرية الفاسدة ، ىدفت الرسالة إلى توضيح جيود العمماء المعاصرين 
لمقرنين )الثالث والرابع( اليجري في رّدىم عمى عقائد االثني عشرية 

وذلك عمى اختالف االنتماء المذىبي، فمنيم األشعري، ومنيم  الباطمة,
 الزيدي، ومنيم المعتزلي.

 أهم النتائج:
أن نشأة االثني عشرية كانت تبًعا لنشأة التشيع بعد مقتل عثمان بن  -1

عفان رضي اهلل عنو, فتدّرج حتى تبمور معتقد االثني عشرية بيذا 
 المسمى العقدي.

رنين )الثالث والرابع( اليجريين كان أن الوضع السياسي خالل الق -2
يحكمو عدة عقبات وضغوطات أثرت فيو؛ مما جعمو عصًرا متفكًكا 

 ومنياًرا تكثر فيو المنازعات والخالفات.
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تنوعت جيود العمماء القرنين الثالث والرابع اليجريين في دفاعيم عن  -3
ان العقيدة اإلسالمية، وكانت تتميز بجديتيا وأصالتيا ومرجعيتيا، وك
 الدافع ليم رفع راية الحق، ودحض كل باطل من المعتقدات الفاسدة.

-اتفق عمماء القرنين )الثالث والرابع( اليجريين عمى شتى مذاىبيم  -4
عمى غمو االثني  -فمنيم: الزيدي، والمعتزلي، واألشعري، والسني

عشرية في أئمتيم, وبطالن عقائدىم المتفرقة التي تؤدي بيم إلى 
 والضالل.الكفر 

 القرن  - االثني عشرية -المسممين   - عمماء  - جيودالكلنات  املفتاحية : 
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The efforts of Muslim scholars to respond to the Twelver 
during the third and fourth centuries AH 

Samia bint Ali Eid Al-Osaimi 
Department of contemporary belief and doctrines 

Dawa and Fundamentals of Religion College 
Umm Al Qura University 

al-osaimis@hotmail.com 

 Abstract  
The theme of the thesis focuses on efforts of scholars –of 

their various schools – who lived in the Hijri third and fourth 
centuries, to respond and resist a number of the corrupted 
doctrines of Twelvers. 

Objectives of the study: This thesis is to illustrate the efforts 
of the scholars, who lived in the Hijri third and fourth centuries, to 
respond to the false doctrines of the Twelvers, regardless of their 
different doctrinal affiliations including Ash'ari, Zaidiyyah, and 
Muʿtazila. 

Main results: 
1- The emergence of the Twelvers was as a result of the 

emergence of Shi’ism, after the murder of Uthman, May Allah 
be pleased with him, which eventually led to this doctrinal 
term of Twelvers being emerged.  

2- The political situation – in the Hijri third and fourth 
centuries– was affected by a number of obstacles and pressures. 
Thus, it was a collapsed era, plagued with conflicts and 
disputes led to Muslims being falling apart.  

3- The scholars had various efforts to defend the Islamic faith 
which are characterized by seriousness, authenticity and 
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evidence, motivated by their desire to raise the banner of truth 
and refute the false and corrupted beliefs. 

4- Scholars of the Hijri third and fourth centuries, with their 
different doctrines, including Zaidiyyah, Muʿtazila, Ash'ari, 
and Sunni, had unanimously agreed that the issue of Imamate 
was overstated by Twelvers, and their scattered doctrines were 
false leading them to disbelief and misguidance.  

Key words: efforts - scholars - Muslims - twelve - 

century 
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 : المقدمة
دين اهلل تعاىل واحد، وىو اٟتقُّ والنور وا٢تدى، والصراط ا١تستقيم الذي 

الشيطاف وحبائلو كثَتة، وىي: الباطل، يوِصل إىل رضوانو واٞتنة، وأباطيل 
والّضالؿ، والظلمات، وكل ما عدا اٟتّق الذي فرضو اهلل تعاىل على عباده، 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  وبلَّغتو رسلو عليهم السالـ؛ قاؿ تعاىل

 چڀ  ڀ  ڀ       ٺ  ٺ  ٺ    ڀپ  پ  پ          پ

ا بيده، مث قاؿ: خطِّ  : خطَّ رسوؿ اهلل ، قاؿ ابن مسعود [ٔ]األنعاـ: 
، قاؿ: مث خّط خطوطًا عن ٯتينو ومشالو، مث قاؿ: «ىذا سبيل اهلل مستقيًما»
چ  چ  چ  ،«ىذه السبل، ليس منها سبيل إال عليو شيطاف يدعو إليو»

  ڎڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڇچ  چ  ڇ

 (ٔ).[ٖ٘ٔ]األنعاـ:  چڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  
فوجب اتباع صراط اهلل ا١تستقيم، بعيًدا عن هتاوي الفرؽ الضالة، وشذوذ 
األدياف الباطلة، وتعد فرقة االثٍت عشرية من الفرؽ اليت عمَّ شّرىا، فتقربوا إىل 

، وأزواجو، وأئّمتنا مصابيح الدجى الشيطاف الرجيم بسبِّهم أصحاب نبينا 
صحابة رسوؿ اهلل ٧توًما أضاءوا لنا رضواف اهلل عليهم، ففي الوقت الذي يكوف 

طريق الدين، يكونوف عند ىؤالء الروافض أعالـَ ضالٍؿ، نسأؿ اهلل العفو 
 والعافية.

وقد عّم ضالؿ االثٍت عشرية بتعّديهم الواضح ا٠تطَت على سادة ىذه 
، ونقل ىذا األمة وخيارىا، الذين اصطفاىم اهلل وشرّفهم بصحبة نبيو ٤تمد 

ّي طعن فيهم فإ٪تا ىو طعن يف ىذا الدين وٛتلتو ونقلتو رضواف الدين عنو، فأ

                                                 
( وابن 6/343( والنسائي في السنن الكبرى )1/232( والدارامي )1/435رواه أحمد والترمذي )(  1

ىذا حديث  (بدون لفظة )وخط لنا سميمان خطا طويال (وقال2/248( والحاكم )1/181حبان )
 صحيح االسناد
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اهلل عليهم، وقد أكـر اهلل تعاىل ىذه األمة بعلماء تصدوا ٢تؤالء يف كل قرف 
وزماف، فعلى تتابع القروف ٧تد شحذ ا٢تمم يف إبطاؿ معتقدىم، ودحض 

 افًتاءاهتم السقيمة.
عن عقيدتو الصافية وعلى ىذا وعلى ما ٭تملو ا١تسلم من واجب الذود 

الغراء، والدفاع عن كل ما يشوهبا من شوائب طائفية، أو عرقية، أو تعديات من 
أدياف ضالة، وجب على كل مسلم أف يرد على تلك الشبهات ما استطاع إليو 

 سبياًل، وأف ٭تذو حذو علمائنا األجالء.
بااللتحاؽ بالدراسات العليا يف ىذا الصرح ا١تبارؾ من  و١تا وفقٍت اهلل 

بعد السنة -يلـز  صروح العلم جامعة أـ القرى، وكاف نظاـ الدراسات العليا
بإعداد ْتث لنيل درجة ا١تاجستَت، وقع االختيار بعد استخارة اهلل، مث  -ا١تنهجية

لرد جهود علماء المسلمين في ا)االستشارة على أف يكوف موضوع ْتثي: 
 (.على االثني عشرية في القرنين الثالث والرابع الهجريين

 : أهمية الموضوع 
فقد كانوا القدوة واألسوة اٟتسنة للناس يف الدفاع عن مكانة الصحابة،  (ٔ

وٛتلهم  السلوؾ واألخالؽ اٟتميدة والطريق ا١تستقيم على ىدى اهلل،
 .-عليو الصالة والسالـ-إىل عباده من بعد وفاة نبينا  عز وجللرسالة اهلل 

لنا، وإيضاح خطر  عز وجل  بياف مكانة القرآف الكرمي الذي حفظو اهلل  (ٕ
وفحش التشكيك ْتقيقة صحتو، كما ىو اٟتاؿ يف االثٍت عشرية من 

 إنكارىم ٟتقائق منو.
البداء، إيضاح خطورة معتقداهتم الباطلة اليت ابتدعوىا، ومنها: التقية، و  (ٖ

والرجعة، وكيف كانت مناقشة العلماء ٢تا، ودحض شبهاهتم ا١تبتدعة 
 حو٢تا.
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كثرة مهاٚتة ىذه الفرقة ألىل السنة، وال سيما صحابة رسوؿ اهلل صل اهلل  (ٗ
عرب  -زوجات رسوؿ اهلل  -عليو وسلم ، وطعنهم يف أمهات  ا١تؤمنُت 
 مؤلفاهتم اليت يكتبوهنا، وينشروهنا بشكل ىائل.

ىتماـ ّتمع جهود علماء ا١تسلمُت رٛتهم اهلل يف القرنُت )الثالث إف اال (٘
والرابع( ا٢تجريُت يوضح حاؿ أولئك األعالـ الذين تصدوا لضالؿ االثٍت 

 عشرية وا٨ترافاهتم يف مسائل العقيدة.
بياف أف الردود على االثٍت عشرية مل تكن مقتصرة على شخصيات بعينها  (ٙ

، بل -هاـ بو، مثل: شيخ اإلسالـ ابن تيميةكما ٭تاوؿ االثٍت عشرية اإلي-
إف ٚتًعا كبَتًا من ٥تتلف ا١تذاىب ناقشوا االثٍت عشرية، وفندوا شبهاهتم، 

 ومل تقتصر الردود على علماء أىل السنة، بل تناولت ا١تعتزلة.
اختالط ا١تسلمُت اليـو يف كثَت من الدوؿ باالثٍت عشرية، فكثرت  (ٚ

عهم؛ ٦تا يستوجب ذكر مواقف العلماء التساؤالت عن أحكاـ التعامل م
 اٞتهابذة من عقائد االثٍت عشرية أخًذا من اقوا٢تم الشرعية ا١تأثورة عنهم.

أ٫تية القرنُت )الثالث والرابع( ا٢تجريُت ألهنا بداية تطور الفكر االثٍت  (ٛ
 عشري، وتأصيل معتقداتو، وانتشار أتباعو.

اإلسالمية من العقائد ا١تنحرفة  اإلسهاـ ّتهد ا١تقل يف احملافظة على عقيدتنا (ٜ
والضالة، وتقريب جهود العلماء لكل راغب يف االطالع عليها، واالستفادة 

 منها.
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  :الدراسات السابقة في الموضوع 
مػػػن خػػػالؿ ْتثػػػي مل أجػػػد رسػػػالة تناولػػػت إيضػػػاح جهػػػود علمػػػاء ا١تسػػػلمُت 

 أو النقاش. بالدراسة -و٫تا: الثالث والرابع ا٢تجري-خالؿ القرنُت ٤تل البحث 
لكػػػن توجػػػد رسػػػالة بعنػػػواف: )موقػػػف األئمػػػة األربعػػػة وأعػػػالـ مػػػذاىبهم مػػػن 
الرافضػػة، وموقػػف الرافضػػة مػػنهم( للػػدكتور عبػػد الػػرازؽ بػػن عبػػد ا يػػد األرو  وقػػد 
تطرقت الرسػالة لممػاميُت الشػافعي واالمػاـ أٛتػد بػن حنبػل ووضػحت آراءىػم يف 

مث يعػػػرض موقػػػف االئمػػػة  ةمباحػػػث متعػػػددة حيػػػث كانػػػت طريقتػػػو بعػػػرض ا١تسػػػأل
  وقػػػد تنوعػػػت ا١تسػػػائل الػػػيت تطػػػرؽ ٢تػػػا يف البحػػػث فمنهػػػا : مسػػػائل العقيػػػدة منهػػػا

 بتنوعها   ومسائل يف الفروع   وشىت انواع مسائل التعامل مع الرافضة .
وكما يتضػح كانػت الرسػالة قػد ركػزت علػى موقػف األئمػة األربعػة مػن أىػل 

الػػػذي اخًتتػػػو يف القػػػرنُت )الثالػػػث السػػػنة مػػػن الرافضػػػة، ٓتػػػالؼ موضػػػوع البحػػػث 
والرابػػع( ا٢تجػػريُت، ألوضػػح مػػن خال٢تمػػا جهػػود علمػػاء ا١تسػػلمُت بشػػىت توجهػػاهتم 

 . االثٍت عشريةومذاىبهم يف الرد على شبهات 
  :منهجي في البحث 

إف الطريقة الذي سػرت عليػو يف كتابػة ىػذا البحػث ىػي طريقػة أىػل السػنة 
ؿ وتقريػػر ا١تسػػائل  مراعيػػًة يف ذلػػك قواعػػد واٞتماعػػة والسػػلف الصػػاس يف االسػػتدال

البحث العلمي  وىو مػنه  تػارٮتي وصػفي واسػتقرائي قػائم علػى تتبػع النصػوص  
 وٯتكن إبراز ىذا ا١تنه  يف النقاط التالية:

لقػػد بػػذلت جهػػًدا كبػػَتًا ومضػػنًيا يف البحػػث والتقصػػي، واالسػػتقراء واالطػػالع  .ٔ
ب الػػػيت هتػػػتم بالسػػػَت والػػػًتاجم علػػػى الكتػػػب ا١تهتمػػػة بالعقيػػػدة، وأيًضػػػا الكتػػػ

العامػػػة وا٠تاصػػػة؛ حملاولػػػة معرفػػػة العلمػػػاء ا١تعاصػػػرين للقػػػرنُت )الثالػػػث والرابػػػع( 
ا٢تجػػػػريُت، و٤تاولػػػػة حصػػػػرىم، ومػػػػن مث قػػػػراءة سػػػػَتىم وكتػػػػبهم مػػػػا اسػػػػتطعت 
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لػػذلك سػػبياًل؛ لكػػي أحصػػل ولػػو علػػى الشػػيء البسػػيط مػػن أقػػوا٢تم، أو علػػى 
ب تكلػػػػػم عػػػػػنهم، وهلل اٟتمػػػػػد وا١تنػػػػػة عنػػػػػواف لكتػػػػػاب ٢تػػػػػم، أو مقولػػػػػة يف كتػػػػػا

٘تكنػػت مػػن الوصػػوؿ لثلػػة مباركػػة، ولكػػن بعػػض كتػػبهم مفقػػود، نسػػأؿ اهلل أف 
 ٯتّن علينا بالعثور عليها.

قمػػػػت بتوثيػػػػق مػػػػا أنقلػػػػو مػػػػن كػػػػالـ العلمػػػػاء، وذلػػػػك بعػػػػزوه إىل مواضػػػػعو يف  .ٕ
مصػػػنفاهتم إف وجػػػدت، أو مػػػن الكتػػػب ا١تعتمػػػدة الػػػيت هتػػػتم بنقػػػل آثػػػارىم يف 

 االعتقاد.
هنجت فيمػا أنقلػو بػالنن أف أجعلػو بػُت عالمػيت تنصػين، وأذكػر ا١ترجػع يف  .ٖ

ا٢تػػامش، أمػػا ا١تنقػػوؿ بػػا١تعٌت: فػػال يكػػوف بػػُت عالمػػيت تنصػػين، وأحيػػػل إىل 
 مرجعو يف ا٢تامش بلفظ )انظر(.

 إذا تكرر اسم ا١ترجع أو ا١تصدر فإين أكتب ا١تصدر السابق. .ٗ
 يف الػػػرد علػػػى االثػػػٍت عشػػػرية،  ردود العلمػػػاء الػػػيت نقلتهػػػا، إمػػػا تكػػػوف صػػػر٭تة .٘

 أو يف بعض األحياف تكوف ردوًدا عامة على أىل األىواء والبدع.
بػػػذكر اسػػػم السػػػورة  عػػػزوت اتيػػػات القرآنيػػػة إىل مواضػػػعها يف القػػػرآف الكػػػرمي .ٙ

 ورقم اتية.
 خرجت األحاديث النبوية من مظاهنا يف كتب السنة ما أمكنٍت ذلك. .ٚ
 وروده ألوؿ مرة فقط.أذكر معلومات ا١ترجع كاملة عند  .ٛ
ترٚتت لمعالـ الوارد ذكػرىم يف ثنايػا البحػث ترٚتػة مػوجزة مػا أمكػن ذلػك،  .ٜ

عدا الصحابة رضػواف اهلل علػيهم إال مػا نػدر، وتػتم الًتٚتػة عنػد ذكػر ا١تػًتجم 
لو للمرة األوىل، وعندما يتكرر ذكػره ال أشػَت إىل سػبق الًتٚتػة، تفاديًػا لكثػرة 

 اٟتواشي.
 صة البحث وأىم النتائ  والتوصيات.ا٠تا٘تة وفيها خال .ٓٔ
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 :التمهيد
 المبحث األول: التعريف بمصطلح القرن واالثني عشرية
 التعريف اللغوي للقرف:  ٛتل عدة معاف ىي على الوجو التايل: 

 بالرجوع إىل مادة )قرف(:  ففي معجم مقاييس اللغة

ڈ  ژ    چ  )الَقْرف: األمَّة من الناس، واٞتمع قُروف. قاؿ اهلل سبحانو

 .(ٔ)( [ٖٛ]الفرقاف:  چژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک           ک  
 : )الَقْرُف من الناس: أَىُل زماف واحد؛ وقاؿ:وفي لسان العرب

 إذا ذىب الَقْرُف الذي أَنَت فيهُم            وُخلِّْفَت يف قَػْرٍف، فأَنَت َغرِيبُ 
والَقػػػْرُف: الوقػػػت مػػػن الزمػػػاف، يقػػػاؿ: ىػػػو أَربعػػػوف سػػػنة، وقػػػالوا: ىػػػو ٙتػػػانوف 

 .  (ٕ)سنة، وقالوا: مائة سنة( 
 تعريف القرن اصطالًحا: 

يف االصػػطالح اٟتػػديثي يعػػرؼ القػػرف بأنػػػو مػػدة زمنيػػة مقػػدارىا مائػػة سػػػنة  
 على أرجح األقواؿ، ويف شرح اٟتديث النبوي الشريف أقرب تعريف للقرف : 

ػػػُر أُمَّػػػيِت قَػػػػْرين »رح ابػػػن حجػػػرمعٌت القػػػرف يف شػػػرحو لَقْولُػػػو: فقػػػد شػػػ : (ٖ)«َخيػْ
)َواْلَقػػػػْرف: أَْىػػػػُل َزَمػػػػاٍف َواِحػػػػٍد ُمتَػَقػػػػاِرٍب، اْشػػػػتَػرَُكوا يف أَْمػػػػٍر ِمػػػػَن اأْلُُمػػػػوِر اْلَمْقُصػػػػوَدة، 

ئِػػيٍس ٬َتَْمُعُهػػْم َعلَػػى َويُػَقػػاؿ: ِإفَّ َذلِػػَك ٥َتُْصػػوٌص ٔتَػػا ِإَذا اْجَتَمعُػػوا يف َزَمػػِن نَػػِ  ، أَْو رَ 

                                                 
(، تحقيق: عبد السالم محمد 61-61مقاييس المغة، )، معجم أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين( 1)

 م.1979-ى1399ىارون، دار الفكر، 
 (، دار صادر، بدون ط.13/331أبو الفضل جمال الدين المصري ابن منظور، لسان العرب، )( 2)
أخرجو محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي في الجامع المسند الصحيح المختصر من ( 3)

-(، ِكتَاب َفَضاِئِل الصحابة، باب فضائل أصحاب النبي 7/7وسننو وأيامو ) أمور رسول اهلل 
(، تحقيق: محمد زىير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، 3651، برقم )-عميو الصالة والسالم

 ى.1422طبعةاألولى، ال
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ٍة ِمػػػَن الزََّمػػػػاِف، َواْختَػَلُفػػػػوا يف  ِملَّػػػٍة، أَْو َمػػػػْذَىٍب، أَْو َعَمػػػٍل، َويُْطلَػػػػُق اْلَقػػػػْرُف َعلَػػػى ُمػػػػدَّ
َٖتِْديِدَىا ِمْن َعَشػرَِة أَْعػَواـٍ ِإىَل ِمائَػٍة َوِعْشػرِيَن، َلِكػْن مَلْ أََر َمػْن َصػرََّح بِالسَّػْبِعَُت، َواَل 

َوَعَشػػػرٍَة، َوَمػػػا َعػػػَدا َذلِػػػَك فَػَقػػػْد قَػػػاَؿ بِػػػِو قَائِػػػٌل، َوذََكػػػَر اْٞتَػػػْوَىرِيُّ بػَػػػُْتَ الثَّاَلثِػػػَُت  ٔتِائَػػػةٍ 
َوالثََّمػػاِنَُت، َوقَػػْد َوقَػػَع يف َحػػِديِث َعْبػػِد اللَّػػِو بْػػِن ُبْسػػٍر ِعْنػػَد ُمْسػػِلٍم َمػػا يَػػُدؿُّ َعلَػػى أَفَّ 

 .(ٔ)اْلَقْرَف ِمائٌَة َوُىَو اْلَمْشُهوُر(
 التعريف بمصطلح االثني عشرية: 

عرؼ الشيعة األمامية باالثٍت عشرية أيًضا ألهنم يعتقدوف يف اثٍت عشر 
إماًما من آؿ البيت، بدًءا بعلي رضي اهلل عنو، وانتهاء بإماـ موىـو من نسلو، 
حيث يعتقدوف أف ا٠تالفة قاصرة عليهم؛ ألهنم معصوموف ويعلموف الغيب، 

عوا حديثًا يف ترتيب رغم أنو مل يتوؿ ا٠تالفة منهم إال علي واٟتسن، وقد وض
ىؤالء األئمة ويف أٝتائهم، حيث يزعموف أف أٝتاء أئمتهم ىؤالء وترتيبهم سطر 

 أىداه إليها والدىا، حيث يورد القمي رضي اهلل عنهايف لوح كاف عند فاطمة 
يقوؿ فيو: )األئمة بعدي اثنا عشر، أو٢تم علي بن أيب  حديثًا يعزوه إىل الن  

طالب، وآخرىم القائم، فهم خلفائي، وأوصيائي، وأوليائي، وحج  اهلل على 
 . (ٕ)أميت بعدي، ا١تقر هبم مؤمن، وا١تنكر ٢تم كافر(

ويقوؿ عبد القادر البغدادي : )ويقاؿ ٢تم "االثنا عشػرية" أيًضػا لػدعواىم أف 
 .(ٖ)الثاين عشر نسبة إىل علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو( اإلماـ ا١تنتظر ىو

  
                                                 

 م.2114-ى1424(، دار الحديث، 7ابن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )( 1)
اشرف عمى ( 4/181)، القمي , من اليحضره الفقيوابي جعفر محمد بن عمي بن الحسين ( 2)

 , الناشر: منشورات مؤسسة االعممي لممطبوعات, تصحيحو والتعميق عميو:حسين االعممي
 1986الطبعة: االولى 

(، تحقيق: محمد محيي الدين، المكتبة العصرية، 64عبد القادر البغدادي، الفرق بين الفرق، )( 3)
 م.1995-ى1419
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 المبحث الثاني:
 نشأة االثني عشرية وآراؤها االعتقادية

 أواًل: نشأة االثني عشرية: 
كاف التشيع ا١توجود يف بداية األمر ىػو التشػيع السياسػي الػذي يؤيػد عليػا   

رضػػػي اهلل عنػػػو وذريتػػػو يف ا٠تالفػػػة دوف بػػػٍت أميػػػة والعباسػػػيُت، وأمػػػا التشػػػيع االثػػػٍت 
عشري فلم يظهر إال يف القرنُت )الثالث والرابع( ا٢تجػريُت، وكانت الفػًتة السػابقة 

 .(ٔ) لذلك تبلور ٤تور التشيع وتشكلو
ويقػػوؿ صػػػاحب ٥تتصػػػر التحفػػة االثػػػٍت عشػػػرية: )وقػػد  هػػػرت ىػػػذه الفرقػػػة 

 .(ٕ)سنة مائتُت وٜتس وٜتسُت للهجرة (
ومػػػن خػػػػالؿ ىػػػذه األقػػػػواؿ نػػػػرى أهنػػػم ٬تمعػػػػوف علػػػػى نشػػػأة االثػػػػٍت عشػػػػرية 
بشػػػػكل واضػػػػح يف منتصػػػػف القػػػػرف الثالػػػػث، بعػػػػد أف مػػػػرت ٔتراحػػػػل عديػػػػدة حػػػػىت 

 استقرت على ىذا ا١تسمى العقدي. 
قػػػرف الثػػػاين تعتػػػرب مرحلػػػة ركػػػود وفتػػػور يف اإلشػػػاعات العقديػػػة، ومنتصػػف ال 

حيػػػث ال يكػػػاد يػػػذكر ىنػػػا إشػػػاعة مػػػن تلػػػك اإلشػػػاعات، ولعػػػل السػػػبب يف ذلػػػك 
 أمراف: 

أف بعػػػض أىػػػل البيػػػت مػػػن غػػػَت الػػػذين اعتقػػػدت الشػػػيعة إمػػػامتهم قػػػد اختػػػار  .ٔ
 ا٠تروج على الدولة العباسية، وٛتل السالح، فاشتغل الناس هبم.

                                                 
(، دار ابن رجب، الطبعة: الثانية، 34انظر: أحمد بن سعد الغامدي، التشيع نشأتو ومراحل تكوينو، )( 1)

 .م2111-ى1432
 (56عشرة ) االثني التحفة مختصر    (2)
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البيػػػت ومػػػػنهم الػػػػذين اعتقػػػدت الشػػػػيعة إمػػػامتهم قػػػػد اختػػػػار أف بعػػػض أىػػػػل  .ٕ
ا١تهادنػػة للدولػػة العباسػػية، ولكػػن إشػػاعات ا٠تػػروج واإلمامػػة بقيػػت تالحقهػػم 

 .(ٔ)من بعض أصحاهبم؛ ٦تا تسبب يف سجنهم، أو ٤تاصرهتم(
ومنتصػػف القػػرف الثالػػث ىػػو العصػػر الػػذي  هػػرت فيػػو حػػَتة شػػديدة لػػدى 

 ػاىر دوف أف يػًتؾ ولػًدا  ػاىرًا ٮتلفػو يف  الشيعة، وذلػك بسػبب مػوت آخػر إمػاـ
إمامػػػة الشػػػيعة حسػػػب زعمهػػػم؛ مػػػا تسػػػبب يف حصػػػوؿ التفػػػرؽ واالخػػػتالؼ بػػػُت 

 (.وقد وقعت حَتتاف: ٕأتباع الطائفة)
 حَتة انقطاع النسل، وىي عامة لكل الشيعة. .ٔ
 حَتة االثٍت عشرية يف ا١تهدي وغيبتو. .ٕ

ويبػػدو أف مرحلػػة التأسػػيس تػػأخرت إىل هنايػػة القػػرف الثالػػث؛ ألف اٟتػػَتة قػػد 
أذىلت القائلُت باإلمامة فلم يػدروا مػاذا يصػنعوف، ولكػن إحػدى ىػذه الفػرؽ مػن 
بعد ىذا التاريخ تنبهػت إىل ضػرورة العمػل علػى اسػتمرار ىػذه العقيػدة، فسػارعت 

وٓتيت والقمػي اللػذين عاشػػا إىل اسػتدراؾ األمػر، وكػاف ذلػػك بعػد وفػاة ا١تػؤرخُت النػػ
يف أواخػػر القػػرف الثالػػث ا٢تجػػري، ورصػػدا الفػػرؽ الشػػيعية . ولعػػل الصػػورة العقديػػة 

، وبػػذلك  ى(ٕٖٛالػػيت أرادىػػا ا١تنظػػروف للفرقػػة قػػد اكتملػػت ٔتػػوت الكليػػٍت عػػاـ )
يكوف  هور ىذا االسم كاف بال شك بعد ميالد فكرة األئمة االثٍت عشػر، والػيت 

(، حيػػث إنػػو: )قبػػل وفػػاة  ىٕٓٙسػػن العسػػكري )تػػويف سػػنةحػػدثت بعػػد وفػػاة اٟت
اٟتسن مل يكن أحد يقوؿ بإمامة ا١تنتظر إمامهم الثاين عشػر، وال عػرؼ مػن زمػن 

 (.ٖعلي ودولة بٍت أمية أحد ادعى إمامة االثٍت عشر()
  

                                                 
 (.176ومراحل تكوينو )التشيع نشأتو ( 1)
 (.196( انظر: التشيع نشأتو ومراحل تكوينو )2)
 .4/219( منياج السنة: 3)
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 ثانًيا: آراء االثني عشرية االعتقادية: 
األمػػر علػػى عقائػػد  تعػػددت آراؤىػػم االعتقاديػػة، لكػػنهم قػػد اتفقػػوا يف ٣تمػػل

 أساسية، وقد أحصيتها من خالؿ مباحث الرسالة، حيث تكونت كالتايل:
 العقيدة األولى: اإلمامة :

يقػػػػوؿ صػػػػاحب عقائػػػػد الشػػػػيعة األماميػػػػة: )بػػػػل نعتقػػػػد أف أمػػػػرىم أمػػػػر اهلل 
تعػػػػػاىل، وهنػػػػػيهم هنيػػػػػو، وطػػػػػاعتهم طاعتػػػػػو، ومعصػػػػػيتهم معصػػػػػيتو، وولػػػػػيهم وليػػػػػو، 
 وعػػػػػدوىم عػػػػػدوه، وال ٬تػػػػػوز الػػػػػرد علػػػػػيهم ... والػػػػػراد علػػػػػيهم كػػػػػالراد علػػػػػى رسػػػػػوؿ 

م واالنقيػاد ، والراد علػى الرسػوؿ كػالراد علػى اهلل تعػاىل، فيجػب التسػليم ٢تػاهلل 
 .(ٔ)... واألخذ بقو٢تم( ٢تم

و٦تا يرد عليهم بو قوؿ أيب اٟتسن األشعري : )وإذا وجبػت إمامػة أيب بكػر 
، وجػػػب أنػػػو أفضػػػل ا١تسػػلمُت، و٦تػػػا يػػػدؿ علػػػى رضػػي اهلل عنػػػو بعػػػد رسػػوؿ اهلل 

إمامػة الصػػديق رضػػي اهلل عنػو أف ا١تسػػلمُت ٚتيًعػػا بػايعوه، وانقػػادوا إلمامتػػو، وقػػالوا 
بايعػػاه ، وأقػػرا رضػػي اهلل عنهمػػا ، ورأينػػا عليِّػػا والعبػػاس لػػو: يػػا خليفػػة رسػػوؿ اهلل 

 .  (ٕ)لو باإلمامة(
  العقيدة الثانية: تحريف وتأويل القرآن الكريم:

يعتقػػدوف أف القػػرآف ٤تػػرؼ ومغػػَت فيػػو، زيػػد فيػػو ونقػػن منػػو كثػػَت، وإذا مػػػا 
بدأنا من كتػاب الكايف للكليٍت، فمػا الػذي يقولػو الكليػٍت يف الكػايفل يقػوؿ: )إف 

 .(ٖ)سبعة عشر ألف آية( إىل ٤تمد  القرآف الذي جاء بو جربائيل 
  

                                                 
 (.45عقائد اإلمامية )( 1)
(، تحقيق: فوقية حسين محمود، دار األنصار، 71أبو الحسن األشعري، اإلبانة في أصول الديانة، )(2)

 م.1997-ى1397 الطبعة: األولى،
 (4/674الكميني , الكافي , )( 3)



153 

 

 
 الجالح والسابع اهلجسينيخالل الكسىني  جهود علناء املسلنني يف السد على االثين عشسية 

  

  

 العقيدة الثالثة: البداء: 
اٞتديػػد. قػػاؿ الفػػراء: بػػدا يل بػػداء، أي:  هػػر يل : نشػػأة الػػرأي البددداء لغددة

 .  (ٔ)رأي آخر، وقاؿ اٞتوىري: بدا لو يف األمر بداء، أي: نشأ لو فيو رأي
البداء:  معناه : حدوث رأي جديد مل يكن من قبل، كمػا يف : اصطالًحا
 چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ   ﮲  ﮳  چ  قولػػػػػػػو تعػػػػػػػاىل:

 .[ٖ٘]يوسف: 
 الرابعة: التقية:العقيدة 

: اٟتػػذر واحملافظػػة، يقػػاؿ: "وقػػاه اهلل وقيًػػا ووقايػػة: صػػانو، التقيددة فددي اللغددة
وفددددددي (. ٕوحفظػػػػػػو، واتقيػػػػػػت الشػػػػػػيء وتقيتػػػػػػو وأتقيتػػػػػػو تقػػػػػػى وتقػػػػػػاء: حذرتػػػػػػو")

 .(ٖ): احملافظة على النفس، أو العرض، أو ا١تاؿ من شر األعداءاالصطالح
معناىػا: أف يظهػر الشػخن خػالؼ مػا يػبطن.  والتقية في مفهوم الشيعة

أي: أف معناىا النفاؽ والكػذب وا١تراوغػة والرباعػة يف خػداع النػاس، ال التقيػة الػيت 
 أباحها اهلل للمضطر ا١تكره.

وأٚتػػػػع أىػػػػل العلػػػػم علػػػػى أف التقيػػػػة رخصػػػػة يف حػػػػاؿ الضػػػػرورة ، قػػػػاؿ ابػػػػن 
سػػو القتػػل ، ا١تنػػذر: "أٚتعػػوا علػػى أف مػػن أكػػره علػػى الكفػػر حػػىت خشػػي علػػى نف

 فكفر وقلبو مطمئن باإلٯتاف : أنو ال ٭تكم عليو بالكفر".
، خالؼ ذلك ، فهي عنػدىم ليسػت رخصػة ولكن التقية اليت عند الشيعة

 .  (ٗ(بل ىي ركن من أركاف دينهم ، كالصالة أو أعظم 
                                                 

، (6/2278) أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوىري الفارابي، الصحاح تاج المغة وصحاح العربية( 1)
-ى1417 ،الطبعة: الرابعة، بيروت -دار العمم لمماليين ، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار

 .(14/66ولسان العرب ) ؛م1987
 (.412، 15/411لعرب )انظر: لسان ا( 2)
 (.287انظر: مختصر التحفة االثني عشرية )( 3)

 (817-816/ 2أصول مذىب الشيعة اإلمامية" )( (4
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 العقيدة الخامسة: الرجعة:
شػرية ىػي الرجعة من أصوؿ ا١تػذىب االثػٍت عشػري، والرجعػة عنػد االثػٍت ع

اٟتياة بعد ا١توت قبل يـو القيامة، حيث ٮترج نفر من الناس مػن قبػورىم لالنتقػاـ 
 .(ٔ)٦تن أساء للشيعة، أو لكي ينتقم منهم أئمة الشيعة

رضدددي ال علددديهم -العقيددددة السادسدددة: تكفيدددر الصدددحابة وأمهدددات المددد منين 
 :-أجمعين

تتضمن عقيدهتم َسّب الصحابة رضواف اهلل عليهم، وتكفَتىم، وبُغضػهم، 
أبػػػا بكػػػر وعمػػػر -وَلعػػػنهم، واهتػػػامهم بالفسػػػق والضػػػالؿ، خاصػػػًة ا٠تلفػػػاء الثالثػػػة 

، وبقيػػػػة العشػػػػرة ا١تبشػػػػرين باٞتنػػػػة، وأمهػػػػات ا١تػػػػؤمنُت -رضػػػػي اهلل عػػػػنهم وعثمػػػػاف 
د ارتّدوا عن اإلسػالـ وخاصة عائشة ، ويزعموف أّف الصحابة رضواف اهلل عليهم ق

 ، إال نفرًا قليالً منهم. بعد وفاة الرسوؿ 
 -ويقولػػػػوف أيًضػػػػا: )وعقيػػػػدتنا يف التػػػػربؤ: إننػػػػا نتػػػػربأ مػػػػن األصػػػػناـ األربعػػػػة 

عائشػة، وحفصػة، وىنػد، -، والنسػاء األربػع -أيب بكر، وعمر، وعثماف، ومعاويػة
 علػػػى وجػػػو ، ومػػػن ٚتيػػػع أتبػػػاعهم وأشػػػياعهم، وأهنػػػم شػػػر خلػػػق اهلل-وأـ اٟتكػػػم 

 .(ٕ)األرض، وأنو ال يتم اإلٯتاف باهلل ورسولو واألئمة إال بعد التربؤ من أعدائهم(

                                                 
الخطوط العريضة لألسس التي قام عمييا دين الشيعة اإلمامية االثني انظر: محب الدين الخطيب، ( 1)

 (، تقديم: محمد نصيف.26/29، )عشرية
: الطبعة، عممي لممطبوعاتحق اليقين في معرفة أصول الدين، الناشر: مؤسسة األ، عبد اهلل شبر( 2)

 م.1997 ،ولىاأل
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 الفصل األول :
 المبحث األول: من الناحية السياسية

أهم المالمح العامة للحياة السياسية خالل القرنين )الثالث والرابع( 
 الهجريين: 

كانت ىذه الفًتة من الزمن حافلة بكثَت من األحداث السياسية ا١تتنوعػة، 
مػػػن ضػػػعف ا٠تالفػػػة العباسػػػية، واٟتقػػػد الصػػػلي ، وفتنػػػة القرامطػػػة ا١تخزيػػػة، وتنػػػازع 
اٟتكم، واستمرار اٟتروب بػُت الػدويالت، وسػيطرت ابػن بويػو علػى زمػاـ األمػور،  

عات، و هػػػػرت الػػػػدوؿ كمػػػػا أصػػػػبحت الدولػػػػة العباسػػػػية ميػػػػدانًا للفوضػػػػى والصػػػػرا
ا١تسػػتقلة يف ٥تتلػػف أقػػاليم الدولػػػة العباسػػية كالفاطميػػة، واٟتمدانيػػة   والطولونيػػػة، 

 واألخشيدية، والزيدية، ولكن لعلنا نربز أىم األحداث الكربى، ومن أ٫تها: 
الخالفدددة العباسدددية وسدددوء تددددبير األمدددور السياسدددية والحدددرب مدددع الددددول  -أ 

 الشيعية )الحمدانية , الفاطمية (.
ضعف خلفاء الدولة العباسية كاف واضًحا جدِّا خػالؿ ىػذين القػرنُت، إىل 
درجػػة أف ٬تػػػرؤ ا٠تػػػدـ علػػػى عػػػزؿ ا٠تليفػػػة أو توليػػة خليفػػػة آخػػػر، بػػػل األدىػػػى مػػػن 
ذلػػك أف وصػػػل هبػػػم اٟتػػػاؿ إىل قتػػػل ا٠تليفػػة، فكػػػاف وجػػػود ا٠تليفػػػة ال يشػػػكل أي 

، ونشػػػػروا التشػػػػيع، أ٫تيػػػػة يف الدولػػػػة، وتسػػػػلط أيًضػػػػا أمػػػػراء ابػػػػن بويػػػػو علػػػػى الدولػػػػة
 .(ٔ)ودعموا الرفض يف البالد.

 محنة الروم على المسلمين:  -أ 
كانػػػػػت ىجمػػػػػات الػػػػػرـو علػػػػػى ا١تسػػػػػلمُت كثػػػػػَتة ومتتابعػػػػػة، ْتيػػػػػث انشػػػػػغل 
ا١تسػػػػػػلموف بالوضػػػػػػع السياسػػػػػػي السػػػػػػيء يف الدولػػػػػػة، فلقػػػػػػدد تعػػػػػػددت الػػػػػػدويالت 
والصػػػراعات علػػػى اٟتكػػػم، وضػػػعف ا٠تليفػػػة عػػػن األمػػػر والنهػػػي، ونفػػػوذ بػػػٍت بويػػػو 

                                                 
 (.11/219انظر: البداية والنياية )( 1)
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ونشػػػػرىم للػػػػرفض والتشػػػػيع، ٦تػػػػا أصػػػػاب العبػػػػاد والػػػػبالد بػػػػالبالء، وىجػػػػـو وطمػػػػع 
 .(ٔ) األعداء هبم

 ضعف الخالفة وتفوق األتراك والفرس:  -ب 
يعػػػد اٞتهػػػاد علػػػى نطػػػاؽ واسػػػع كمػػػا كػػػاف، و٢تػػػذا فػػػإف السػػػكاف ال يػػػروف  

ضػػرورة لال٩تػػراط يف اٟتيػػاة العسػػكرية، ويقػػدموف العػػيش والػػًتؼ واالسػػتقرار، وكػػاف 
فػػػػة مضػػػػطرًا السػػػػتقداـ جنػػػػود مػػػػن منػػػػاطق غػػػػَت مًتفػػػػة بعػػػػد، وينشػػػػئهم تنشػػػػئًة ا٠تلي

عسكريًة بعد أف يدخلوا يف اإلسالـ، وقػد جػيء ّتنػٍد مػن الػًتؾ، وترقػوا يف الرتػب 
خػػىت غػػدوا قػػادًة، مث أصػػبح األمػػر بيػػدىم ٮتلعػػوف إف شػػاءوا، ويعُينػػوف مػػن أرادوا، 

 .(ٕ)فضعفت ىيبنة ا٠تالفة، وا٩تفضت مهابة السلطة
وهن الخالفة العباسية في عهد خالفة المطيع ل تحت والية بني بويه  -ج 

 : الروافض
نشػػبت اٟتػػرب بػػُت ناصػػر الدولػػة بػػن ٛتػػداف  وبػػُت معػػز الدولػػة بػػن بويػػو،  

فركػػػب ناصػػػر الدولػػػة بعػػػدما خػػػرج معػػػز الدولػػػة وا٠تليفػػػة إىل عكػػػربا فػػػدخل بغػػػداد 
الػػػديلم الػػذين كػػػانوا فأخػػذ اٞتانػػب الشػػػرقي مث الغػػريب، وضػػعف أمػػػر معػػز الدولػػة و 

معو، مث مكر بو معػز الدولػة وخدعػو حػىت اسػتظهر عليػو وانتصػر أصػحابو، فنهبػوا 
بغداد وما قدروا عليو من أمواؿ التجار، وكاف قيمة ما أخذ أصػحاب معػز الدولػة 
مػػػػن النػػػػاس عشػػػػرة آالؼ ألػػػػف دينػػػػار، مث وقػػػػع الصػػػػلح بػػػػُت ناصػػػػر الدولػػػػة ومعػػػػز 

 ا١توصل، واستقر أمر معز الدولة ببغداد. الدولة، ورجع ابن ٛتداف إىل بلده
 حرب الزنج: -د 

أعػػػد ٢تػػػا وأشػػػعلها رجػػػل فارسػػػي مػػػن )ورزنػػػُت(، وىػػػي قريػػػة مػػػن قػػػرى الػػػري 
بػػإيراف، زعػػم يف أوؿ األمػػر أنػػو مػػن بػػٍت عبػػد القػػيس سػػكاف البحػػرين، وفػػيهم أخػػذ 
ينشػػر آراءه الثوريػػة ضػػد الدولػػة ألوائػػل العقػػد السػػادس مػػن القػػرف الثالػػث ا٢تجػػري، 

                                                 
 (.11/349انظر: البداية والنياية )( 1)
 (.7/8انظر: التاريخ اإلسالمي )( 2)
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يتبعػػو نفػػر كثػػَت، وذىػػب إىل البصػػرة ووصػػل أمػػره إىل واليهػػا فهػػرب، وفكػػر يف  فلػػم
استمالة الزن  الذين يعملػوف ٔتبػالز زىيػدة، ومضػى ٬تمعهػم ويسػتثَتىم، فػزعم أف 

 .(ٔ) العناية اإل٢تية بعثتو إلنقاذ الزن 
 فتنة القرامطة  : -ه 

رأس القرامطػة، وىػم أخبػث مػن الػزن  وأشػد فسػاًدا، كػاف   أبو سعيد اٞتنػايب
 هػػػوره يف نػػػواحي البصػػػرة، فػػػالتف عليػػػو مػػػن األعػػػراب وغػػػَتىم بشػػػر كثػػػَت، وقويػػػت 
شوكتو جدِّا، وقتل من حولو من أىل القرى، مث صػار إىل القطيػف قريبًػا مػن البصػرة 

ا، فعمػػػػره وراـ دخو٢تػػػػا، فكتػػػػب ا٠تليفػػػػة ا١تعتضػػػػد إىل نائبهػػػػا يػػػػأمره بتحصػػػػُت سػػػػورى
وجػػددوا معا١تػػو بنحػػو مػػن أربعػػة آالؼ دينػػار، فامتنعػػت مػػن القرامطػػة بسػػبب ذلػػك، 
وتغلب أبو سػعيد اٞتنػايب ومػن معػو مػن القرامطػة علػى ىجػر ومػا حو٢تػا مػن الػبالد، 

 .(ٕ)وأكثروا يف االرض الفساد
 فتنة البابكية أو الخرمية:  -و 

ا١تظهر السياسي ىي حركة بابك ا٠ترمي ، وىي أخطر حركة دينية يف 
عرفتها إيراف منذ قياـ الدولة العباسية، وتتميز بسعتها، وبتنظيم دعايتها، وبرباعة 
القيادة فيها، وبتوحيد خططها، وباتصا٢تا السياسي بغَت الفرس على نطاؽ 

 أوسع.
 

                                                 
 (.5/24انظر: العصر العباسي الثاني ) (1)
 (.11/92) البداية والنياية( 2)
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 المبحث الثاني:
 من الناحية الدينية، والفكرية

 الحياة الدينية: 
 لة العباسية:الحياة الدينية في عهد الدو  -أ 

ففي بداية القرف الثالث ا٢تجػري سػنة اثنػيت عشػر ومػائتُت أ هػر ا١تػأموف يف 
 الناس بدعتُت فظيعتُت:

 أطم من األخرى، وىي: القوؿ ٓتلق القرآف.:إحداهما 
وقػػػد أجابػػػو إىل القػػػوؿ ٓتلػػػق القػػػرآف علمػػػاء، وكػػػاف ذلػػػك مصػػػانعة مكرًىػػػا؛ 

وإف كػػاف لػػو رزؽ علػػى بيػػت ا١تػػاؿ ألهنػػم كػػانوا يعزلػػوف مػػن ال ٬تيػػب عػػن و ائفػػو، 
قطػػع، وإف كػػاف مفتيًػػا منػػع مػػن اإلفتػػاء، وإف كػػػاف شػػيخ حػػديث ردع عػػن اإلٝتػػاع 

 .(ٔ)واألداء، ووقعت فتنة صماء، و٤تنة شنعاء، وداىية دىياء
 .تفضيل علي بن أيب طالب على الناس بعد رسوؿ اهلل  والثانية:

 .(ٕ) إٙتًا عظيًماوقد أخطأ يف كل منهما خطأ كبَتًا فاحًشا، وأمث
 . أخذ القرامطة اٟتجر األسود إىل بالدىم -ب 
ومػػن الفػػيت الػػيت عمػػت الػػبالد والعبػػاد خػػالؿ ىػػذين القػػرنُت: ا١تعػػز الفػػاطمي؛  -ج 

 . ألنو أذؿ أىل السنة، وأعز الرفض وحكم بو
 . العواصف العقائدية بُت الرافضة والسنة -د 

 اىتماـ زعماء ا١تذىب االثٌت عشري بتدين ا تمع. -و
  

                                                 
 (.11/299انظر: البداية والنياية )( 1)
(، المكتب اإلسالمي، 1/184(؛ محمود شاكر، التاريخ الكبير، )11/292انظر: البداية والنياية )( 2)

 م.2111-ى1412الطبعة: السادسة، 
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 وامتاز العصر العباسي بعدة مميزات نذكر أهمها: 
ازديػػػػاد حفػػػػظ وكتابػػػػة القػػػػرآف الكػػػػرمي يف ٚتيػػػػع األقػػػػاليم اإلسػػػػالمية، وانتشػػػػار  -ٔ

تعليمػػػػو وتعلمػػػػو، وأيًضػػػػا ازداد أعػػػػداد القػػػػراء بشػػػػكل كبػػػػَت، واىتمػػػػوا بكتابػػػػة 
 .(ٔ)الكتب يف طريقة أدائها وروايتها

فقػػد كػػاف عصػػرًا ٣تيػػًدا للسػػنة، ازدىػػر تػػدوين السػػنة بشػػكل واسػػع وملحػػوظ،  -ٕ
فقػػػد تنبػػػو رواهتػػػا إىل وجػػػوب تصػػػنيفها وتػػػدوينها، وقػػػوانُت روايتهػػػا، ومػػػوازين 

 صحة النسبة فيها .
انتشػػػػار التشػػػػيع يف بغػػػػداد، وخػػػػػروج العلمػػػػاء منهاسػػػػبب اسػػػػتحكاـ التشػػػػػيع  -ٖ

 .(ٕ)وانتشاره يف بغداد 
العلمػػػػاء ال ٮتشػػػػوف يف اهلل لومػػػػة الئػػػػم، وينكػػػػروف علػػػػى  نصػػػػح العلماء:كػػػػاف -ٗ

ا١تلػػوؾ فيمػػا يرونػػو مػػن ٤ترمػػات ومعػػاٍص، فيػػأمروهنم بػػا١تعروؼ، وينهػػوهنم عػػن 
 ا١تنكر

 كثر التدوين يف العلـو العربية: -٘
فدونت أكثر قواعد النحو، ومن أمثاؿ مػن بػرز: )أبػو نػواس، ابػن الرومػي، 

 .(ٖ)وغَتىم كثَت(أبو ٘تاـ، البحًتي، اٞتاحظ، ا١تتن ، 
 تأثرت الحركة الفكرية في الدوله العباسية بعدة عوامل: 

 اٟتضارة الفارسية والثقافة اليونانية: -ٔ
جػػاءت الفلسػفة اليوناينػة أحيانًػػا خالصػة كمػا علمػػت، وأحيانًػا البسػة ثوبًػػا 
فارسيِّا، وأحيانًا مرتدية ٔتسوح يهودية ومسيحية عن طريق السػرياف، وكػاف طبيعيِّػا 

                                                 
 (.151انظر: تاريخ التشريع اإلسالمي ) (1)
 (.11/241) البداية والنيايةانظر: ( 2)
 (.134العصر العباسي الثاني )انظر: ( 3)
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يتػػأثر الػػذىن اإلسػػالمي، فتتكػػػوف الفوضػػى الػػيت ال اسػػػتقرار ٢تػػا؛ ولػػذلك رأينػػػا  أف
قوًمػػػا بعضػػػهم شػػػعراء، وبعضػػػهم كتػػػػاب، وبعضػػػهم فالسػػػفة، وبعضػػػهم ينتسػػػػبوف 
للعلم، غرهتم تلك األفكار، فهجروا أفكػارىم القدٯتػة الصػاٟتة، وأصػبحوا حػائرين 

 بائرين.
 الًتٚتة: -ٕ

يف العصر العباسػي، ومػا زاؿ ينمػو إىل ابتدأ نقل الكتب إىل اللساف العريب 
ا بالكتػػب، فانتشػػرت  عهػػد ا١تػػأموف يف أوائػػل القػػرف الثالػػث، فقػػد كػػاف مغرًمػػا جػػدِّ
ػػا يف تكػػوين معلومػػات  تلػػك الكتػػب انتشػػارًا عظيًمػػا، وصػػار مػػا فيهػػا عػػامالً مهمِّ
أىل الكالـ الذين ارتفعت رءوسهم كثػَتًا يف عهػد ا١تػأموف، وكػادوا يسػقطوف أىػل 

 .(ٔ)؛ ألف ا١تأموف ا٨تاز إىل جانبهم إىل أف  هرت مشكلة خلق القرآفاٟتديث

                                                 
 (.148انظر: تاريخ التشريع اإلسالمي )( 1)
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 المبحث الثالث
 الحياة االجتماعية
 ومن أىم العوامل ا١تؤثرة يف اٟتياة االجتماعية: 

 اىتماـ زعماء الرافضة بالبناء وتعمَت األرض : -1
تقولػػو الكتػػب الشػػيعية ْتيػػث يثنػػوف علػػى زعمػػاءىم باالىتمػػاـ يف  ىػػذا مػػا

األرض   وبنػػػػػػاء العمػػػػػػراف   واالىتمػػػػػػاـ بالزراعػػػػػػة والتجػػػػػػارة  يف عػػػػػػدة دوؿ  تعمػػػػػػَت
ومنػػػاطق مػػػن ارجػػػاء االراضػػػي االسػػػالمية وسػػػأورد عػػػدة نصػػػوص مػػػن شػػػىت الػػػدوؿ 

 االسالمية اليت ترأسها زعماء شيعة .
)االمػػػَت ناصػػػر الدولػػػة لػػػو اعمػػػاؿ جليلػػػة اخػػػرى يف ٣تػػػاؿ  الدولدددة الحمدانيدددة - أ

ىل جهػػػػػودة الكبػػػػػَتة يف انشػػػػػاء ا١تػػػػػدارس خدمػػػػػة ا١تػػػػػذىب اٞتعفػػػػػري  إضػػػػػافة ا
واالسػػواؽ   تنظػػيم شػػؤوف الدولػػة وكػػاف وايضػػا قػػاـ باالىتمػػاـ بػػاٞتيش حيػػث 
اىػػػػتم بػػػػو اىتمامػػػػا كبػػػػَتا ومػػػػن ٚتيػػػػع النػػػػواحي وبا٠تصػػػػوص ٖتػػػػديث سػػػػالحو 
وتطػػػويره واختيػػػاره لقيػػػادة عسػػػكريُت اكفػػػاء يعتمػػػد علػػػيهم اضػػػافة اىل تدريبػػػو 

لػيت تسػاعد الػيت تسػاعد علػى تطػوير اٞتػيش تدريبا جيدا وغَتىػا مػن االمػور ا
 (ٔ)الذي كاف درعا حصينا ٢تذه الدولة(

) قػػػػرر ا١تهػػػػدي انشػػػػػاء مدينػػػػة حديثػػػػة حػػػػىت تكػػػػػوف الدولددددة الفاطميددددة : - ب
عاصػػمة لدولتػػػو  الػػيت بػػػدأت بالتوسػػع فقػػػاـ بإنشػػاء مدينػػػة )ا١تهديػػة ( وعليػػػو 
د جلػػػػػب العشػػػػػرات مػػػػػن البنػػػػػائُت وا١تعمػػػػػاريُت ل شػػػػػراؼ علػػػػػى بنػػػػػاء ا١تسػػػػػاج

وا١تػػدارس والقصػػور وشػػق الطػػرؽ اٟتديثػػة   وبنػػاء االسػػواؽ ذات ا١تواصػػفات 
اٞتميلة( بعػد انتقػاؿ ا١تهػدي اىل ىػذه ا١تػديٌت قػرر انشػاء مدينػة اخػرى ىػي : 
)مدينة زوبلة ( مث أمر بعد ذلك بإنشاء االسواؽ اٟتديثة وا١تهاعػد الدينيػة يف 

                                                 
 (98دول الشيعة )( 1
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ا١تدينػػػة أمػػػر بتػػػدريس  ىػػػذه ا١تدينػػػة   عنػػػد اكتمػػػاؿ ا١تػػػدارس الدينيػػػة يف ىػػػذه
 (ٔ)مبادىء الفقة الشيعي (

الرفاىية وكثػرة األمػواؿ يف يػد األغنيػاء دوف الفقػراء يف كػال ا تمعػُت العباسػي  -ٕ
 والشيعي.

 كاف ا تمع العباسي ينقسم إىل ثالث طبقات:
طبقػة عليػػا: ىػم: ا٠تلفػػاء، والػػوزراء، والقػواد، وكبػػار ورجػاؿ الدولػػة، والتجػػار،  -

 اإلقطاع، وذوي اليسار الذين يغرقوف يف النعيموأصحاب 
طبقػػة وسػػطى: ىػػم: رجػػاؿ اٞتػػيش، ومػػو في الػػدواوين، والصػػناع ا١تمتػػازوف،  -

فكػػػاف الػػػبعض مػػػنهم يأخػػػذ راتبًػػػا شػػػهريِّا، أو كػػػاف يتحصػػػل ٦تػػػا يكسػػػبو مػػػن 
 عملو

طبقػػػة دنيػػػا: ىػػػم: العامػػػة مػػػن الػػػّزراع، وأصػػػحاب اٟتػػػرؼ الصػػػغَتة، وا٠تػػػدـ،  -
قع عليو عبء اٟتياة يف الكد والعمل الػدائم الشػاؽ، مػن والرقيق، وىم من ي

 الزراعة وخدمة القصور، وأرباب اإلقطاعات.
 كثرة الرقيق يف العصر العباسي.-ٖ

كثػػػػػرت األمػػػػػواؿ الػػػػػيت تػػػػػدفقت علػػػػػى ا١تسػػػػػلمُت زمػػػػػن الفتوحػػػػػات، وزادت 
أعطيػػػاهتم، وكثُػػػر ا١تسػػػتخدموف الػػػذين ُجلبػػػوا، واألرقػػػاء الػػػذين أُخػػػذوا يف اٟتػػػروب، 
فقػػد تنوعػػت أجناسػػهم مػػن كػػل حػػدب وصػػوب، حػػىت إهنػػم كػػاف ٮتصصػػوف ٢تػػم 

قػػدموا سػػوقًا يف كػػل مدينػػة لبػػيعهم والتجػػارة هبػػم، وكلهػػم قػػد اشػػتغلوا لسػػاداهتم، و 
 .(ٕ)٢تم ا١تاؿ الكثَت، ووفروا ٢تم 

 االختالط والتزاوج من األمم األخرى.-ٗ
لقػػػد طػػػرأ علػػػى العػػػرب تغػػػَت يف ذلػػػك العصػػػر العباسػػػي، بسػػػبب اخػػػتالطهم 
بغػػَتىم مػػن األمػػم، وٙتػػػرة ذلػػك االخػػتالط: التغلغػػل يف التعامػػػل مػػع ا١تػػوايل، وكثػػػر 

                                                 
 (119-118دول الشيعة ) (1
 (.77-5/71انظر: العصر العباسي الثاني )( 2)
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سػػيِّا، ومل يكػػن تػػأثَت الفػػرس التػػزاوج والتصػػاىر بيػػنهم، وقػػاـ العػػرب بتحكػػيمهم سيا
على العرب ٤تدوًدا عليهم، بل ىناؾ أمم أخرى كاف ٢تا األثر يف تكػوين اٟتضػارة 
العباسية، إال أف الفرس أ هرىا، وأشدىا تأثَتًا لسػابق ملكهػم، ولعظػيم سػلطاهنم 

 .(ٔ)بنصرهتم العباسيُت، وألف مكاف االصطداـ وىو العراؽ كاف قريًبا منهم
 لم، وا١تعرفة.الزىد، والع-٘

مل يكن كل ا تمع يع  بالفوضػى وا ػوف وٝتػاع الغنػاء، بػل كانػت الطبقػة 
العامػػػػة، وبقيػػػػة ا تمػػػػع ٝتتػػػػو التمسػػػػك بالشػػػػعائر اإلسػػػػالمية اٟتميػػػػدة، تتمسػػػػك 
بفرائضو وسننو وشعائره، وكثر العلماء والزىاد واحملدثوف، حىت إهنم لَتفضوف ا١تػاؿ 

أف بعػض العلمػاء انتحػل ٨تلػة ال ٕتػوز يف ا١تبالغػة  من ا٠تليفة إف وىػبهم إيػاه، غػَت
 .(ٕ)يف الزىد؛ ٦تا أدى بالكثَت إىل إتباع التصوؼ الغَت شرعي

                                                 
 (.229انظر: تاريخ الجدل )( 1)
 (.123-5/121العصر العباسي األول )( 2)
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 *وقد حدثت بعض العوامل الجغرافية التي أثرت على استقرار المجتمع.
 وسنذكر بعًضا منها كما ذكرىا ابن كثَت: 

غالء عظيم، وفناء   دخلت سنة أربع وعشرين وثالٙتائة، وفيها وقع ببغداد -
كثَت، ْتيث عدـ ا٠تبز منها ٜتسة أياـ، ومات من أىلها خلق كثَت، وأكثر 
ذلك كاف يف الضعفاء، وكاف ا١توتى يلقوف يف الطريق ليس ٢تم من يقـو 
هبم، و٭تمل على اٞتنازة الواحدة الرجالف من ا١توتى، ورٔتا يوضع بينهم 

يوضع فيها ٚتاعة، ومات  ص ، ورٔتا حفرت اٟتفرة الواحدة فتوسع حىت
وفيها وقع حريق بعماف أحرؽ  من أىل أصبهاف ٨تو من مائيت ألف إنساف.

فيو من السوداف ألف، ومن البيضاف خلق كثَت، وكاف ٚتلة ما أحرؽ فيو 
 .(ٔ) أربعمائة ٛتل كافور.

مث دخلت سنة تسع وعشرين وثالٙتائة، قاؿ: ويف ٚتادى اتخرة يف ليلة سابعة   -
برد ورعد وبرؽ، فسقطت القبة ا٠تضراء من قصر ا١تنصور، وقد  كانت ليلة 

كانت ىذه القبة تاج بغداد ومأثرة من مآثر بٍت العباس عظيمة، بنيت أوؿ 
 ملكهم، وكاف بُت بنياهنا وسقوطها مائة وسبع وٙتانوف سنة.

مث دخلت سنة ٙتاف وأربعُت وثالٙتائة، وفيها دخلت الرـو طرسوس وقتلوا  -
األمواؿ ورجعوا، وفيها قلت األمطار، وغلت األسعار،  وسبوا، وأخذوا

واستسقى الناس فلم يسقوا، و هر جراد عظيم يف آذار فأكل ما نبت من 
ا على ا٠تلق، فما شاء اهلل كاف، وما مل يشأ  ا٠تضراوات، فاشتد األمر جدِّ

 مل يكن.

                                                 
 .(216-11/219)انظر: البداية والنياية ( 1)
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 الفصل الثاني:
أنواعها خالل حصر جهود العلماء في الرد على االثني  عشرية وبيان 

 القرنين )الثالث والرابع( الهجريين
أنػػواع جهػػود العلمػػاء يف الػػرد علػػى االثػػٍت عشػػرية خػػالؿ القػػرنُت  المبحددث األول:

 )الثالث والرابع( ا٢تجريُت .
تنوع اجتهػاد العلمػاء يف تػأليفهم يف الػرد علػى بػراثن الكفػر والضػالؿ، فقػد 

اإلسػػػالمية، فسػػػلكوا كػػػل بػػػذلوا قصػػػارى جهػػػدىم يف الػػػذب عػػػن حيػػػاض العقيػػػدة 
 الطرؽ اليت تؤدي هبم إىل مبتغاىم يف دمز عقيدة االثٍت عشرية الفاسدة.

سػػػاىم يف رد التشػػػيع  -وكػػػل العلمػػػاء بكػػػل مػػػذاىبهم وعقائػػػدىم وطػػػرقهم 
والدعايػػة ضػػده و٘تيػػزوا التسػػليم لنصػػوص الكتػػاب والسػػنة، فكانػػت ىػػذه ا١تيػػزة مػػن 

 )الثالث والرابع( ا٢تجريُت.أىم ا١تميزات والسمات يف علماء القرنُت 
فقد ٘تيزوا باتبػاع القػرآف الكػرمي ومػا جػاء بػو مػن أوامػر، واالبتعػاد عمػا جػاء 
فيػػػو مػػػػن ٤تػػػػاذير، وكػػػػذلك السػػػػنة النبويػػػػة ا١تطهػػػػرة، يقتػػػػدوف ٔتػػػػا جػػػػاء فيهػػػػا اقتػػػػداًء 

، فيأخذوف ما جػاء بػو، وينتهػوف عمػا  هنػى عنػو، ويسػا٫توف يف برسولنا الكرمي 
 .(ٔ)لكتاب والسنة، وإعالء كلمتهما، وٖتقيق ما جاء فيهمانشر النصوص من ا

ومػن خػػالؿ اطالعػػي علػى مؤلفػػاهتم وجهػػودىم يف الػرد علػػى االثػػٍت عشػػرية 
 حصرت األنواع اليت اتبعوىا يف دفاعهم عن العقيدة اإلسالمية.

 وىي كالتايل: 
إتػػػو بعػػػػض العلمػػػػاء يف مؤلفػػػاهتم إىل تػػػػأليف الكتػػػػب العلميػػػة، وذلػػػػك علػػػػى  -ٔ

 :صورتُت
كتػػػػاٍب كامػػػػل يػػػػتكلم عػػػػن عقيػػػػدة أىػػػػل السػػػػنة واٞتماعػػػػة يف عقيػػػػدة معينػػػػة  -أ 

ػػػػنَّة"و "فضػػػػائل الصػػػػحابة " ألٛتػػػػد بػػػػن  ٭تصػػػػرىا ويػػػػرد عليهػػػػا، كعنػػػػواف  "السُّ

                                                 
انظر: يحيى حسن مراد، رسالة آداب العالم والمتعمم عند المفكرين المسممين من منتصف القرن ( 1)

 م.2111(، القاىرة، 411الثاني اليجري وحتى نياية القرن السابع، )
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ػػػػنَّة" أليب نصػػػػر ا١تػػػػروزي و"فضػػػػل  ػػػػنَّة" البنػػػػو عبػػػػد اهلل، و "السُّ حنبػػػػل، و "السُّ
 القرآف" للنسائي.

وؿ الكتػاب الػرد علػى االثػٍت فصل يف كتاب، ْتيث يتناوؿ يف فصل من فصػ -ب 
عشػػػػرية يف عقيػػػػدة فاسػػػػدة لػػػػديهم مثػػػػل: )فصػػػػل اٟتكػػػػم علػػػػى مػػػػن طعػػػػن يف 

 الصحابة( للفريايب، و)فصل من رد كتاب اهلل( للطحاوي
 التدريس يف ا١تساجد: -ٕ

ال ٮَتفى على أحد ما للدروس يف بيوت اهلل ِمن أثٍَر بػاِلز علػى ا١تسػَتِمعُت، 
إماـ ا١تسػجد إلقاَءىػا، وقػاـ بإعػدادىا إعػداًدا جيػًدا، خاصًة إذا َأْحَسن الداعي أو 

وخرَجػػػت ِمػػػن قلبػػػو ال ِمػػػن لسػػػانو فحسػػػب، فإنػػػو سػػػيجد ٢تػػػا أثػػػرًا طيبًػػػا يف نفسػػػو، 
وذلػػػك بالػػػدعوة، والنصػػػح،  وعلػػػى َمػػػن يػػػدعوىم، وسػػػتتعمق الصػػػلة بينػػػو وبيػػػنهم

تػػػػو واإلرشػػػػاد، واحملاضػػػػرات الوعظيػػػػة، يف مقاومػػػػة التشػػػػيع ومقارعتػػػػو، واعتبػػػػار مواجه
جهػػاًدا، وىػػذا منػػػو الكثػػَت جػػػدِّا، فيتخػػذ العػػامل ٤تلػػػو كػػل يػػػـو يف مسػػجده للتػػػدريس 
والفتػػوى، فيتطػػرؽ مػػن خػػالؿ الشػػرح لػػبعض ا١تتػػوف العلميػػة للػػرد علػػى شػػبهة االثػػٍت 
عشرية، أو من خػالؿ بعػض الفتػاوى مػن العامػة، ومػا كػاف النػاس يف يومهػا ليػدافعوا 

 ض التشيع.لوال عقيدة ُسنية أصيلة غرست فيهم ترف
 ا٠تطب: -ٖ

اشتغل العلمػاء وأئمػة ا١تسػاجد والوعػاظ با٠تطػب الدينيػة، الػيت تنصػح وتعػظ 
، والًتضػػػػػػي علػػػػػػيهم، وذكػػػػػػر ٤تاسػػػػػػنهم، رضػػػػػػي اهلل عػػػػػػنهمالعامػػػػػػة ٔتحبػػػػػػة الصػػػػػػحابة 

 والسػػػػػكوت عمػػػػػا شػػػػػجر بيػػػػػنهم، ورد ودحػػػػػض كػػػػػل مػػػػػن ٕتػػػػػرأ علػػػػػى النيػػػػػل مػػػػػنهم، 
رمي لػػديهم، وخطػػورة مػػن أو التػػنقن مػػنهم، وعملػػوا علػػى ترسػػيخ فضػػل القػػرآف الكػػ

رده أو اعتقػػػػد نقصػػػػانو، وبينػػػػوا كفػػػػر عقيػػػػدة البػػػػداء، ومػػػػن ٕتػػػػرأ باعتقادىػػػػا، وبيػػػػاف 
 ببطالف تلك ا١تعتقدات وطرؽ ٤تاربتها.

وكانوا يتهيبوف من الفتوى وقوؿ اٟتديث الشريف؛ لعظيم مكانتهما، فكاف 
 لفتوى، العلماء يتوخوف اٟتذر يف أف يدوف عنهم أحد شيًئا من اٟتديث أو ا

 أو حىت التجرؤ على ذلك.



167 

 

 
 الجالح والسابع اهلجسينيخالل الكسىني  جهود علناء املسلنني يف السد على االثين عشسية 

  

  

 الشعر والدواوين: -ٗ
مل تقتصر جهود العلماء الكراـ على النمط ا١تعتاد من التأليف، كالكتب 
العلمية، بل مشلت جهودىم التنوع يف الرد، ومن الطرؽ ا١تتنوعة استخداـ النظم 

عقائد بالشعر والدواوين، فألفوا القصائد وا١تنظومات الشعرية اليت ترد وتستقصي 
 االثٍت عشرية الباطلة مثل ا١تنظومة اٟتائية أليب داود

 منا رات: -٘
وتشعبت جهود العلماء األجالء يف الرد على االثٍت عشرية، والدفاع عن 
العقيدة اإلسالمية، ومن تلك اٞتهود: إقامة ا١تنا رات مع ا١تخالفُت، و٤تاولة الرد 

أماـ العامة من على شبههم، ودحض أفكارىم ومعتقداهتم، ويكوف ذلك 
الناس؛ كي يتفطن الناس لغلو عقيدهتم، وبطالف آرائهم، ودناءة عقيدهتم 
الفاسدة  و٘تيز العلماء بكثرة ترحا٢تم وتنقلهم وسفرىم الدائم لطلبهم العلم أينما 
كاف، فكانوا حيث يسمعوف بوجود عامل، أو حلقة علم، أو كتاب ٙتُت، شدو 

عنهم أو يفوهتم أي علم يتعلمونو، ويزيدوف إليو رحا٢تم، كل ىذا كي ال يسقط 
من حصيلتهم الدينية، فكانوا يتنقلوف بُت البلداف برَّا وْترًا ْتثًا عن الفائدة، 

 واستزادة يف العلم، لينفعوا بو أمة ٤تمد. 
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 المبحث الثاني:
 دوافع جهود العلماء في الرد على االثني عشرية

 ينخالل القرنين )الثالث والرابع( الهجري
تنوعت الدوافع لدى علماء القرنُت )الثالث والرابع( ا٢تجري، وكانت 

ا  أعما٢تم وجهودىم كثَتة جدِّ
 وقد أحصيت بعضها، فمنها: 

الػػػػدافع األوؿ واألسػػػػاس لكػػػػل عػػػػامل ىػػػػو رفعػػػػة اٟتػػػػق ا١تتمثػػػػل فيمػػػػا جػػػػاء بػػػػو  -ٔ
 الكتاب والسنة، ْتيث يكونا ٫تا ا١تتبعُت يف كل أمصار الدولة احملكومة.

ن اهلل يف الكػػوف أف جعػػل لكػػل شػػيء سػػبًبا، وحفػػظ الػػدين ال بػػد فمػػن سػػن
لو من أسباب، ومػن أىػم األسػباب أف يقػـو أىػل العلػم بالكتػاب والسػنة بالػدفاع 
عنو، وبياف بطالف ا١تبطلُت، وٖتريف ا١تنحرفُت، كل عامل يأخذ حظو ونصػيبو مػن 

 ىذا اٟتفظ.
القػػػػػػرآف يف يقػػػػػػوؿ الػػػػػػرازي : )فػػػػػػإف قيػػػػػػل: فلػػػػػػم اشػػػػػػتغلت الصػػػػػػحابة ّتمػػػػػػع 

ا١تصحف، وقد وعد اهلل تعاىل ْتفظو، وما حفظػو اهلل فػال خػوؼ عليػول اٞتػواب: 
أف ٚتعهم للقرآف الكرمي كاف مػن أسػباب حفػظ اهلل تعػاىل إيػاه، فإنػو تعػاىل ١تػا أف 

 ( .ٔحفظو قيضهم لذاؾ ...()
نصػػػرة ل سػػػالـ، وجهػػػاًدا يف نشػػػر اإلسػػػالـ، وأف يكػػػوف ىػػػو وال أحػػػد غػػػَته،  -ٕ

 لشبهات حولو، ودحض كل األقاويل الزائفة لو.بإزالة كل ا
دحػض ورد كيػػد كػل معتػػٍد وبػػاٍغ تطػاوؿ علػػى الشػريعة اإلسػػالمية، فالتصػػدي  -ٖ

 ٢تم ورد منكراهتم وزيفهم كاف من مهاـ ودوافع العلماء األساسية. 
                   

                                                 
 ى.1398(، دار الفكر، بيروت، 5/257الرازي، مفاتيح الغيب )( 1)
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 الفصل الثالث:
اإلمامة جهود علماء المسلمين في الرد على االثني عشرية في مسألة 

 واألئمة في القرنين )الثالث والرابع الهجريين(
 التمهيد:

 التعريف باإلمامة وموقف االثني عشرية منها 
 معنى اإلمامة عند أهل السنة والجماعة: 

يعتقد أىل السنة واٞتماعة أف اإلمامة فرض واجب على األمة القياـ بو، 
وذلك من أجل مهمة عظيمة، وىي: تنظيم أمور الرعية، من ضبط الثغور، 
وٕتهيز اٞتيش على العدو، وٟتماية الرعية من أي خطر قائم، ونصر مظلومهم 

 على  ا١تهم. 
 معنى اإلمامة عند االثني عشرية: 

مامة كالنبوة لطف مػن اهلل تعػاىل، فػال بػد أف يكػوف يف كػل يعتقدوف أف اإل
مػن  عصر إماـ ٮتلف الن  يف و ائفو، من ىدايػة البشػر وإرشػادىم، ولػو مػا للنػ 
 .(ٔ)الوالية العامة، واألدلة اليت ٬تب هبا إرساؿ الرسل ىي نفسها لتنصيب اإلماـ

                                                 
 (.55عقائد اإلمامية )( 1)
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 المبحث األول:
عشرية في دعوى انحصار جهود علماء المسلمين في الرد على االثني 

 الخالفة في علي رضي ال عنه وذريته
يف نقاش الرد على الرافضة على مسألة اإلمامة، وما يليها من تبعات يف 

 ٗتصين ا٠تالفة لعلي رضي اهلل عنو، نرى ما يلي :
   العامل اٞتليل ابن أيب الدنيا فقد خصن كتابًا بعنواف )مقتل أمَت ا١تؤمنُت

، حيث تطرؽ فيو إىل أحداث مقتل علي بن أيب علي بن أيب طالب(
طالب رضي اهلل عنو، وذكر كيف أف علي بن أيب طالب تويف ومل يعقد 
ا٠تالفة ألحد من بعده حيث قاؿ: "قاؿ: قيل لعلي: أال تستخلف يا أمَت 

عليو الصالة -ا١تؤمنُتل قاؿ: ال، ولكٍت أترككم إىل ما ترككم رسوؿ اهلل 
وؿ إذا لقيت اهللل قاؿ: أقوؿ: اللهم تركتٍت فيهم ما ، قاؿ: فما تق-والسالـ

بدا لك أف تًتكٍت، وتوفيتٍت وتركتك فيهم، فإف شئت أفسدهتم، وإف شئت 
 .(ٔ)أصلحتهم"

  مث نرى أف العامل اٞتليل ابن بطة  قد قاـ بالرد على ىذه ا١تسألة بشكل
شكل يقمع كل رافضي متكلم، فقد أجاد وأفاد، فتدرج يف الرد واإلثبات ب

منطقي ينتهي بدالئل تثبت فساد ىذا الرأي وبطالنو، وتوضح صحة 
 خالفة أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو.

  مث إف القاضي ا٢تمذاين ذكر بعض الوقائع اليت تؤكد على عدـ ورود النن
 يف إثبات ا٨تصار ا٠تالفة يف علي رضي اهلل عنو وأوالده وذريتو .

   ة )اإلمامة والرد على الرافضة(، ويبُّت أف أبو نعيم األصبهاين  :يؤلف كتاب
السبب الذي ٛتلو على تأليف ىذا الكتاب ىو ما رآه من اختالؼ الناس 

                                                 
(، تحقيق: 6/141)ضمن موسوعة ابن أبي الدنيا(، ) أبي الدنيا، مقتل عمي بن أبي طالب  ابن( 1)

 م.2112-ى1433فاضل بن خمف الّرقي، دار أطمس الخضراء، الطبعة: األولى، 
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يف أمر اإلمامة الكربى، وتفضيل بعض األئمة على بعض، فألف ىذا 
الكتاب لدرء ىذا ا٠تالؼ القائم بُت الفرؽ، ببياف األصوب من النحل، 

 (.ٔواألقـو من ىذه ا١تقاالت)
  مث بعد ذلك نرى اٞتاحظ  الذي عرؼ أنو معتزيل قد أثبت يف كتابو

العثمانة أحقية ا٠تالفة أليب بكر الصديق  حيث قاؿ: )رووا أف أفضل ىذه 
األمة وأوالىا باإلمامة أبو بكر بن أيب قحافة، وكاف أوؿ ما د٢تم عند 
أنفسهم على فضيلتو، وخاصة منزلتو، وشدة استحقاقو، إسالمو على 

و الذي مل يسلم عليو أحد من عا١تو ويف عصره. وذلك أف الناس الوج
: أبو بكر بن أيب قحافة، وقاؿ  اختلفوا يف أوؿ الناس إسالًما، فقاؿ قـو

آخروف: زيد بن حارثة، وقاؿ نفر: خباب بن األرت. على أنو إذا تفقدنا 
أخبارىم، وأحصينا أحاديثهم، وعدد رجا٢تم، ونظرنا يف صحة أسانيدىم،  

ا٠ترب يف تقدمي أيب بكر أعم، ورجالو أكثر، وإسناده أصح، وىم  كاف
بذلك أشهر، واللفظ بو أ هر، مع األشعار الصحيحة واألخبار ا١تستفيضة 

 (. ٕوبعد وفاتو() يف حياة رسوؿ اهلل 
وبعد فهذه بعض جهود علمائنا ا١تعاصرين للقرنُت )الثالث والرابع( 

دعوى ا٨تصار ا٠تالفة يف علي رضي اهلل ا٢تجريُت يف الرد على االثٍت عشرية يف 
، وكيف أهنم أثبتوا بطالف ىذه الدعوى باألدلة والرباىُت، وكيف أف عنو وذريتو

طرؽ شرحوىا ووضوحها بعدة  رضي اهلل عنوا٠تالفة أثبتت أليب بكر الصديق 
 لكل غافل أو متجاىل من االثٍت عشرية. 

                                                 
 (.29اإلمامة والرد عمى الرافضة )( 1)
لطبعة: األولى، ( تحقيق: عبد السالم ىارون، دار الجيل، بيروت، ا145الجاحظ، العثمانية )( 2)

 م.1991-ى1411
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 المبحث الثاني:
 جهود علماء المسلمين في الرد على االثني عشرية

 في غلوهم في األئمة وادعاء عصمتهم
أىل السنة يقولوف بالعصمة، وكذلك الشيعة، ولكن ىناؾ فرقًا بُت كال 

 -عليهم السالـ-ا خاصة باألنبياء القولُت، فأىل السنة يقولوف بالعصمة إال أهن
دوف غَتىم من البشر، وأف اهلل اصطفاىم وعصمهم، فكانوا أكمل البشر َخلًقا 
وُخلًقا، فهم القادة أل٦تهم، وا١تبلغوف عن اهلل أمره وهنيو إىل أقوامهم؛ لذلك 

واصطنعهم على عينو، ليكونوا مؤىلُت ١تا بعثوا من أجلو،  اصطفاىم اهلل 
ق أىل السنة لفظة "العصمة" فمقصودىم منها عصمة األنبياء فقط فإذا ما أطل
 دوف غَتىم.

  ذكر ابن تيمية بأف أىل السنة : )متفقوف على أف األنبياء معصوموف فيما
يبلغونو عن اهلل )تعاىل( ، وىذا ىو مقصود الرسالة ، فإف الرسوؿ ىو الذي 

ز الرسالة باتفاؽ يبلز عن اهلل أمره وهنيو وخربه ، وىم معصوموف يف تبلي
 .  (ٔ)ا١تسلمُت ، ْتيث ال ٬توز أف يستقّر يف ذلك شيء من ا٠تطأ(

   و٦تن كتب يف الرد عليهم إماـ األئمة ابن خزٯتة من علماء القرف الثالث-
وصاحب كتاب صحيح ابن خزٯتة ا١تعروؼ، وقد سئل عبد الرٛتن بن أيب 
حامت صاحب اٞترح والتعديل عن ابن خزٯتة فقاؿ: )و٭تكم، ىو يسأؿ عنا 

قو، فقد كاف إماًما يف اٟتديث والف -وال نسأؿ عنو، ىو إماـ يقتدى بو(
 ولقب باٟتافظ ٟتفظو وجودة إتقانو.

   يذكر ا٠تالؿ  يف كتابو السنة من أقواؿ علي بن أيب طالب ما يثبت خالفة
أيب بكر الصديق، وىذا من باب أوىل يدحض فكرة ادعاء عصمة األئمة 

                                                 
 (471،  1/471) منياج السنة النبوية -( 1
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أخربنا ٤تمد، قاؿ: ثنا وكيع، عن أيب بكر ا٢تذيل، لديهم، حيث ذكر: )
نظرنا يف أمرنا، فوجدنا  ا قبض الن  عن اٟتسن قاؿ: قاؿ علي: "١ت

 قدـ أبا بكر يف الصالة، فرضينا لدنيانا ما رضي رسوؿ اهلل  الن  
 . (ٔ) "(رضي اهلل عنولديننا، فقدمنا أبا بكر 

  يػػػذكر  القاضػػػي اٞتليػػػل ا٢تمػػػذاين يف كتابػػػو تثبيػػػت دالئػػػل النبػػػوة ا١تبػػػارؾ عػػػن
وىػػػػؤالء تػػػو حيػػػث يقػػػوؿ: )العصػػػمة الػػػيت يػػػدعيها االثػػػٍت عشػػػػرية لعلػػػي  وذري

بػػػػُّت عصػػػػمتو وعصػػػػمة ولػػػػده، ونػػػػّن ألمتػػػػو علػػػػى  يػػػّدعوف أف رسػػػػوؿ اهلل 
ذلػك، وأداه ٢تػػم ْتسػػب وجوبػو علػػى كػػل واحػد مػػنهم مػػن عبػد وحػػر، وذكػػر 
وأنثػػػى، وحضػػػػهم علػػػػى ذلػػػػك، وأف األعػػػػالـ وا١تعجػػػػزات كانػػػػت تظهػػػػر عليػػػػو 
 وعلى ولده، وأهنا  اىرة إال على إماـ الزماف الذي ىو معنا وحجة علينا. 

  : عشػرية وغلػوىم يف األئمػة بػأف آؿ البيػت  مػن فحػش قػوؿ االثػٍت ا٢تمذاين
ال ٕتػػػػب علػػػػيهم الفػػػػروض، ويػػػػرد علػػػػيهم ا٢تمػػػػذاين بقولػػػػو: )وقػػػػد وضػػػػعوا أف 

، والزكػاة، واٟتػ  ال ٕتػب علػى أىػل  رسوؿ اهلل  قاؿ: إف الصػالة، والصػـو
بيػيت، وال علػػى شػػيعيت، وال ٭تػػـر علػػيهم شػيء مػػن ىػػذه احملرمػػات، وإ٪تػػا ىػػذه 

وأىػػل بيتػػو، ومػػا كػػاف اهلل ليجمػػع بػػُت أوليائػػو  عػػذاب علػػى أعػػداء أىػػل النػػ 
 .(ٕ)وأعدائو يف الفروض 

                                                 
 (.2/211السنة )( 1)
 (.2/558المصدر السابق )( 2)
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 الفصل الرابع:
جهود علماء المسلمين في الرد على االثني عشرية في مسألة تحريف 

 القرآن الكريم في القرنين )الثالث والرابع الهجريين(
   التمهيد:

 موقف االثني عشرية من القرآن الكريم
وَحْسبنا أْف نبُتِّ موقف الشِّيعة اإلمامية االثْػٍَت عشرية من القرآف وقو٢تم 

ومعتَقدىم الذي يسَتوف عليو؛ حيث إفَّ القوؿ الظاىر من كتب أئمَّتهم  فيو،
 وأقوا٢تم ىو القوؿ بتحريف القرآف، ووقوع ذلك فيو، وٖتريف تفسَته أيًضا.

 چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ  :)يقوؿ اهلل 

 .[ٜ]اٟتجر: 
  ويقوؿ الشيعة: إف القرآف الذي عندنا ليس ىو الذي أنزلو اهلل عَلى ٤تمد

، بل جرى عليو التغيَت والتبديل، وزِيَد فيو -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-
 ونُِقَن منو.

 لك )وٚتهور احملدثُت من الشيعة يعتقدوف التحريف يف القرآف، كما ذكر ذ
النوري الطربسي صاحب كتاب )فصل ا٠تطاب يف إثبات ٖتريف كتاب 

 .(ٔ)رب األرباب(
  ومن أقوا٢تم ا١تثبتة لعقيدهتم الباطلة كالـ شيخهم ومضلهم يف كتابو الكايف

-بن ٤تمد الصَّادؽ قولُو: "عندنا مصحف فاطمة  حيث قاؿ: )عن جعفر
مْصحٌف فيو ِمْثل قرآِنكم وما يُْدريهم ما ُمْصحف فاطمةل!  -عليها السَّالـ

 . (ٕ)ىذا ثالَث مرَّات، واهلِل ما فيو من قرآِنكم حْرٌؼ واحد(
 أف  -أْي: علػػى الصػػحابة الِكػػرَاـ-)لقػػد كػػاف سػػهالً علػػيهم  :ويقػػوؿ ا٠تميػػٍت

ٮُتْرِجوا ىذه اتيا٘تن القرآف، ويتناولوا الكتاَب السماويَّ بالتحريف، وُيْسِدلوا 
ػػػتار علػػػى القػػػرآف، ويُ  غيِّبػػػوه عػػػن أْعػػػُت العػػػاَلمُت، إفَّ هتمػػػة التَّحريػػػف الَّػػػيت السِّ

                                                 
 (.1/12شحاتو محمد صقر، الشيعة ىم العدو فاحذرىم، )( 1)
 (.3/1239)الكافي ( 2)
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ا ثبتْت على الصَّحابة  .(ٔ) (يوجِّهها ا١تسلموف إىل اليهود والنَّصارى، إ٪تَّ
  ومن أمثلة تفسَت االثٍت عشرية اليت ٭ترفوف فيها القرآف الكرمي هبواىم وعلى

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ معتقدىم، ما جاء يف الكايف: )يف قولو تعاىل: 

ڱ           ں  ں   ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ     ہ  ھ  

: "إف ىذه اتية نزََلت يف أيب [ٖٚٔ]النساء:  چھ         ھ  ھ  
بْكر وُعَمر وعثماف، آَمُنوا بالنِ ِّ أوَّاًل، مث كفروا حْيُث ُعِرضت عليهم والية 

موت الن ، مث ازدادوا كفرًا بأخذ  علي، مث آَمنوا بالبيعة لعلي، مث كَفروا بْعدَ 
 . (ٕ)البيعة من كلِّ األمَّة"(

  

                                                 
 .(3/1114) الكافي( 1)
 (3/1133(  الكافي  ) 2
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 المبحث األول:
 جهود علماء المسلمين في الرد على االثني عشرية

 في إنكارهم لبعض سور القرآن الكريم
و١تا كاف القرآف الكرمي هبذه ا١تكانة العظيمة؛ عنيت بو األمة اإلسالمية 

ليومنا ىذا، فحفظوا  -عليو الصالة والسالـ-اهلل عناية فائقة، من لدف رسوؿ 
لفظو، وفهموا معناه، واستقاموا على العمل بو، وأفنوا أعمارىم يف البحث فيو، 
والكشف عن أسراره ومعانيو، ومل يدعوا ناحية من نواحيو ا٠تصبة إال وقتلوىا 

سالمية ْتثًا و٘تحيًصا، وألفوا يف ذلك ا١تؤلفات القيمة، حىت زخرت ا١تكتبة اإل
 . (ٔ) ٔتَتاث ٣تيد من تراث سلفنا الصاس وعلمائنا األعالـ

 ومن الردود القوية على الرافضة الباغية:
   رضػػي اهلل قػػوؿ ابػػن بطػػة يف حفػػظ القػػرآف الكػػرمي علػػى يػػد عثمػػاف بػػن عفػػاف

، يف مصحفو الذي قاـ ّتمعو، حيػث ذكػر األدلػة والرباىػُت علػى موافقػة عنو
قػػاـ بػػو عثمػػاف، بػػل إف عثمػػاف قػػاـ باستشػػارتو، علػػي بػػن أيب طالػػب علػػى مػػا 

 وىذا كلو بأسلوب واضح، وحجة قوية .
  ،كػػػذلك كانػػػت متابعػػػة علػػػي لعثمػػػاف يف ٚتػػػع النػػػاس علػػػى مصػػػحف واحػػػد

وتصويبو رأي عثماف فيو، وإنكاره على من أنكػر ذلػك علػى عثمػاف، وقػاؿ: 
لػػػو وليػػػت لفعلػػػت الػػػذي فعػػػل عثمػػػاف يف ا١تصػػػاحف. وقػػػاؿ: أوؿ مػػػن ٚتػػػع 

 رآف بُت اللوحُت أبو بكر. الق
  وكاف علي بن أيب طالب  يقوؿ: اهلل اهلل، وإياكم والغلو يف عثماف، وقػولكم

، خػػػراؽ ا١تصػػػاحف، فػػػواهلل مػػػا خرقهػػػا إال عػػػن مػػػم منػػػا أصػػػحاب ٤تمػػػد 

                                                 
(، تحقيق: طارق بن عوض 74الترمذي، عقيدة أىل السنة والجماعة، )انظر: الحافظ أبو عيسى ( 1)

 م.2111-ى1421اهلل محمد، دار الوطن لمنشر، الطبعة: األولى، 
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ٚتعنػػا فقػػاؿ: مػػا تقولػػوف يف ىػػذه القػػراءة الػػيت قػػد اختلػػف النػػاس فيهػػال يلقػػى 
قراءتػػك، وقػػراء  أفضػػل مػػن قراءتػػك، الرجػػل الرجػػل فيقػػوؿ: قػػراء  خػػَت مػػن 

وىػػذا شػػبيو بػػالكفر. فقلنػػا: فمػػا الػػرأي يػػا أمػػَت ا١تػػؤمنُتل قػػاؿ: أرى أف أٚتػػع 
الناس علػى مصػحف واحػد، فػإنكم إف اختلفػتم اليػـو كػاف مػن بعػدكم أشػد 

 اختالفًا.  
  وحسػػػػبك مػػػػن الرباىػػػػُت النػػػػَتة، والػػػػدالئل الواضػػػػحة، واٟتجػػػػ  الظػػػػاىرة الػػػػيت

أغنػػػػت عػػػػن شػػػػرحها: أف مصػػػػحف عثمػػػػاف  يف أيػػػػاـ أعربػػػػت عػػػػن نفسػػػػها، ف
حياتػػو وبعػػػد وفاتػػػو، بػػو ؤتػػػا فيػػػو كػػاف يقػػػرأ علػػػي بػػن أيب طالػػػب  ىػػػو وأوالده 
وأىػػػػل بيتػػػػو وأصػػػػحابو، مػػػػا غػػػػَّت منػػػػو حرفًػػػػا، وال قػػػػّدـ منػػػػو مػػػػؤخرًا، وال أّخػػػػر 
مقػػدًما، وال أحػػدث فيػػو شػػيًئا، وال نقػػن منػػو شػػيًئا، وال قػػاؿ ذلػػك وال فعلػػو 

وال مػػن أصػػحابو، لكػػنهم كلهػػم ٣تمعػػوف علػػى القػػراءة ٔتػػا  أحػػد مػػن أىػػل بيتػػو
 .(ٔ)يف مصحف عثماف  

  ومػػن أقػػواؿ العػػامل اٞتليػػل أيب عبيػػد اهلل القاسػػم بػػن سػػالـ يف كتابػػو : )عاشػػرت
الناس وكلمت أىل الكالـ، فما رأيػت قوًمػا أوسػخ وسػًخا، وال أضػعف حجػة 

خرجػت مػنهم ثالثػة من الرافضة، وال أٛتق مػنهم، ولقػد وليػت قضػاء الثغػر، فأ
   .(ٕ)جهميُت ورافضيِّا، أو رافضيُت وجهميِّا، وقلت: مثلكم ال ٬تاور الثغور(

  )ومػػػن العلمػػػاء اٞتهابػػػذة الػػػذين تصػػػدوا للرافضػػػة يف القػػػرنُت )الثالػػػث والرابػػػع
ا٢تجريُت: الشػيخ النسػائي، حيػث ألػف كتابػو الػذي أٝتػاه )فضػائل القػرآف(، 
فكػػػاف كتابػػػو شػػػامالً لكػػػل الثغػػػرات الػػػيت ٦تكػػػن أف تػػػدخل منهػػػا الرافضػػػة يف 

                                                 
 (.436، 4/336اإلبانة )( 1)
(، تحقيق: أحمد عبد الواحد 2/216أبو عبيد القاسم بن سالم، فضائل القرآن ومعالمو وآدابو، )( 2)

 م.1995-ى1415لمغرب، الخياطي، مطبعة فضالة، ا
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ٞتهػػد إنكػػار شػػيء مػػن القػػرآف الكػػرمي أو ٖتريفػػو ، مػػن خػػالؿ ذلػػك يتضػػح ا
العظػػيم الػػذي حصػػره العػػامل اٞتليػػل يف كتابػػو، ٦تػػا ال ٮتػػا  الػػنفس مػػن شػػك 
حوؿ أنو من الكتب القوية يف الرد علػى كػل ضػاؿ و٥تػالف ٭تػاوؿ النيػل مػن 
إنكػػػػار شػػػػيء مػػػػن القػػػػرآف الكػػػػرمي، أو حػػػػىت التفكػػػػَت يف ٖتريػػػػف شػػػػيء منػػػػو؛ 

و، وانتقائػػػو ولكونػػػو يف القػػػرف الثالػػػث ا٢تجػػػري، ونظػػػرًا ١تكانػػػة النسػػػائي وإمامتػػػ
لمحاديػػػث، فػػػػإف ىػػػذا الكتػػػػاب يعػػػد ثالػػػػث ثالثػػػة كتػػػػب يف فضػػػائل القػػػػرآف 
موجػػودة، وىػػي: كتػػاب أيب عبيػػد القاسػػم بػػن سػػالـ، وكتػػاب فضػػائل القػػرآف 
ا١توجود يف البخاري ، وكتابنا ىذا، ومن ىنا فمػن ا١تسػتحيل أف يسػتغٍت عنػو 

 .  (ٔ)باحث أو قارئ
جنػاب القػرآف الكػرمي، والػدفاع  فهذه بعض جهود علمائنا الكراـ يف حفظ

عػػػن شػػػيو االثػػػٍت عشػػػرية الضػػػالة ا١تضػػػلة حػػػوؿ القػػػرآف الكػػػرمي، فقػػػد بػػػذلوا وقػػػتهم 
وعلمهػػم وحيػػاهتم يف صػػد كػػل مػػا ٯتػػس ديػػنهم ومعتقػػدىم الصػػايف السػػليم، وىػػي 
ا مػػن بػػُت اٞتهػػود ا١تتبقيػػة الػػيت فاضػػت ٦تػػا يصػػعب ذكرىػػا  جهػػود تعتػػرب القليػػل جػػدِّ

 ٚتيعها.
 

                                                 
(، تحقيق: فاروق حمادة، دار الثقافة في الدار 41أحمد بن شعيب النسائي، فضائل القرآن، )( 1)

 م.1993-ى1413البيضاء، ودار إحياء العموم ببيروت، الطبعة: الثانية، 



179 

 

 
 الجالح والسابع اهلجسينيخالل الكسىني  جهود علناء املسلنني يف السد على االثين عشسية 

  

  

 ني:المبحث الثا
 جهود علماء المسلمين في الرد على االثني عشرية

 في تحريفهم آليات القرآن الكريم
القػػوؿ بتحريػػف القػػرآف الكػػرمي عقيػػدة ثابتػػة عنػػد االثػػٍت عشػػرية، وقػػد تعهػػد 
  اهلل سػػػػبحانو وتعػػػػاىل ْتفػػػػظ القػػػػرآف وصػػػػيانتو مػػػػن التحريػػػػف، حيػػػػث قػػػػاؿ تعػػػػاىل:

 .[ٜ]اٟتجر:  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ 
  ويف بػػػػاب الػػػػػذود عػػػػػن كتػػػػػاب اهلل والتصػػػػدي لكػػػػػل مػػػػػن يتعػػػػػدى علػػػػػى ،

مكانتػػو، يفػػرد العػػامل الكبػػَت ٤تمػػد بػػن إٝتاعيػػل البخػػاري يف كتابػػو الصػػحيح 
بابًػػا يف فضػػائل القػػرآف الكػػػرمي، وكتػػاب صػػحيح البخػػػاري يف غػػٌت عػػن شػػػرح 
فضػلو ومكانتػو عنػد ا١تسػلمُت، فهػو يعتػرب أصػح كتػاب يف أيػدينا بعػد القػػرآف 

لكرمي، ويكفػي يف ذكػر مكانتػو أنػو مػن الكتػب الػيت يعتمػد عليهػا ا١تسػلموف ا
يف مشػػارؽ األرض ومغارهبػػا، ويف ىػػذا البػػاب ذكػػر األحاديػػث الصػػحيحة يف 

 فضائل القرآف الكرمي ومواضيع متفرقة .
  وأيًضػػا مػػن العلمػػاء الػػذين اىتمػػوا بالتػػأليف يف علػػـو القػػرآف الكػػرمي ويف الػػذود

عنػو: الشػػيخ أبػو بكػػر جعفػر بػػن اٟتسػػن الفريػايب، فقػػد اسػتفتح كتابػػو بقولػػو: 
عليػػػو الصػػػالة -)بػػػاب يف فضػػػل القػػػرآف وقراءتػػػو(، واسػػػتدؿ ْتػػػديث الرسػػػوؿ 

لكػراـ الػػربرة، الػذي يقػػرأ القػرآف وىػػو مػاىر بػػو مػع السػػفرة ا»وىػػو:  -والسػالـ
 . (ٔ)«والذي يقرؤه وىو يشتد عليو لو أجراف

   ومػػنهم اإلمػػاـ أبػػو جعفػػر أٛتػػد بػػن ٤تمػػد بػػن سػػالمة الطحػػاوي ، فلقػػد كػػاف
، حػىت بلػز فيهػا مبلغًػا ال يػدرؾ شػأوه، وأصػبح ْتػرًا  متوسًعا يف ٖتصيل العلػـو
يػو ال يدرؾ قعره، عكف على قراءة القرآف ومعرفة علومو ومعانيو، حىت بلز ف

                                                 
 ں ڱ ڱ   ڱ ڱ ڳ ڳ ژباب ، كتاب تفسير القرآن، (6/166)في صحيحو البخاري أخرجو بنحوه: ( 1)

، كتاب صالة المسافرين (1/549)في صحيحو مسمم (، و 4937، برقم )ا: زمرً [18النبأ: ] ژ
 .(798، برقم )باب فضل الماىر في القرآن والذي يتتعتع فيووقصرىا، 
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الغايػػػػة مػػػػن حيػػػػث الروايػػػػة والدرايػػػػة، وألػػػػف كتابًػػػػا أٝتػػػػاه: "أحكػػػػاـ القػػػػرآف"، 
فالكتاب قيم، وىػو ملػيٌء باألحاديػث واتثػار بأسػانيده، وباألخبػار عػن أيب 
حنيفػػػَة ، ويػػػرجُِّح بػػػُت األقػػػواؿ، وينقػػػد اتثػػػار، مػػػع ذكػػػر أقػػػواؿ اإلمػػػاـ مالػػػك  

يف ا١تسػػػائل -فسػػػَت والشػػػافعي  يف كثػػػَت مػػػن األحيػػػاف، ْتيػػػث أصػػػبح ىػػػذا الت
موسػػػوعًة فقهيػػػًة باألسػػػانيد علػػػى ا١تػػػذاىب األربعػػػة، فالكتػػػاب كنػػػٌز  -الفقهيػػػة

 .(ٔ)من كنوز الًتاث 
 أخرب اهلل ويفسر العامل الطحاوي اتية الكرٯتة كالتايل( :  أف يف القرآف

آيات ٤تكمات ىن أـ الكتاب، أي: بينات واضحات الداللة، ال التباس 
فيها على أحد من الناس، ومنو آيات أخر فيها اشتباه يف الداللة على كثَت 
من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبو عليو إىل الواضح منو، وحكم 

و٢تذا قاؿ ٤تكمو على متشاهبو عنده، فقد اىتدى، ومن عكس انعكس؛ 
ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   چ  تعاىل:

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے    ۀڻ  ڻ

﮹  ﮺  ﮻       ﮸﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮲ے  ۓ  ۓ

 چ                  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿       ﯀  ﯁  

 . (ٕ)أي: أصلو الذي يرجع إليو عند االشتباه (  [ٚ]آؿ عمراف: 
  ويقػػوؿ ابػػن حػػـز  أيًضػػا عػػن موقػػف االثػػٍت عشػػرية الفاسػػد يف ٖتريػػف القػػرآف

)ومػػن قػػوؿ اإلماميػػة كلهػػا قػػدٯتًا وحػػديثًا أف القػػرآف مبػػػدؿ، الكػػرمي وتنقصػػو: 

                                                 
(، تحقيق: سعد الدين ناويال، استنابول، 61، 59أبو جعفر األزدي الطحاوي، أحكام القرآن، )( 1)

 م.1995-ى1416الطبعة: األولى، 
(، 6، )تفسير القرآن العظيم ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي( 2)

 ،الناشر: دار الكتب العممية، منشورات محمد عمي بيضون، ق: محمد حسين شمس الدينيحقت
 .ى1419 ،الطبعة: األولى، بيروت
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باٞتملػػة ىػػم ذوو ، زيػػد فيػػو مػػا لػػيس منػػو، ونقػػن منػػو كثػػَت، وبػػدؿ منػػو كثػػَت
 .(ٔ)(ضالؿأدياف فاسدة، وعقوؿ مدخولة، وعدٯتو حياء، ونعوذ باهلل من ال

  و٦تػػػن تكلػػػم يف ىػػػذا اللحػػػن الػػػذي يلجػػػأ لػػػو االثػػػٍت عشػػػرية العػػػامل ٤تمػػػد بػػػن
الطيػب البػاقالين ، وقػػد كػاف أشػػعري ا١تػذىب، ومػػع ذلػك فقػػد اعػًتض علػػى 
قػوؿ االثػػٍت عشػرية يف تأويػػل القػػرآف حيػث قػػاؿ: )الكػػالـ علػيهم فيمػػا طعنػػوا 

َت أيب بكػر وعمػر على القرآف و٨تلوه من اللحن، قالوا: ويػدؿ أيًضػا علػى تغيػ
وعثمػػاف للمصػػحف وٖتػػريفهم لػػو، وغلطهػػم فيػػو، وٟتػػوؽ ا٠تلػػل والفسػػاد بػػو، 
مػػا ٧تػػده فيػػو مػػن اللحػػن الفػػاحش الػػذي ال يسػػوغ مثلػػو، وال ٬تػػوز علػػى اهلل 
سػػبحانو، وال علػػى رسػػولو الػػتكلم بػػو، واألمػػر ْتفظػػو، وتبقيػػة رٝتػػو، ودعػػوى 

 اإلحكاـ واإلعجاز فيو .
لمػػػاء يف الػػػرد علػػػى االثػػػٍت عشػػػرية، وىػػػي ردود فهػػػذه بعػػػض ردود وجهػػػود الع

طويلػػة اٗتػػذت طريػػق اإلثبػػات واالسػػتطراد؛ لكػػي يصػػلوف لنتيجػػة يريػػدوف الوصػػوؿ 
إليهػػػػػا، بطريقػػػػػة االسػػػػػتدراج وتقريػػػػػر ا٠تصػػػػػم، فهػػػػػذا تنػػػػػوع مػػػػػنهم يف الػػػػػرد والػػػػػدفاع 
 واالجتهػػػػاد يف تقػػػػدمي اٟتقيقػػػػػة الػػػػيت تسػػػػػعى االثػػػػٍت عشػػػػػرية جاىػػػػدة يف إخفائهػػػػػا، 

 .  أو مغالطتها
 

  

                                                 
 (.4/137الفصل في الممل والنحل )( 1)
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 الفصل الخامس:
جهود علماء المسلمين في الرد على االثني عشرية في مسألة الصحابة 

 وأمهات الم منين في القرنين )الثالث والرابع الهجريين(
 التمهيد:

 بيان موقف االثني عشرية من الصحابة، وأمهات الم منين
 موقف االثٍت عشرية من الصحابة، وأمهات ا١تؤمنُت:

  رضػػػواف اهلل -مػػػذىب االثػػػٍت عشػػػرية يف الصػػػحابة الكػػػراـ، وأمهػػػات ا١تػػػؤمنُت
أوؿ مػػا : ) يػػتلخن يف قػػوؿ العػػامل اٞتليػػل اتجريرٛتػػو اهلل -علػػيهم أٚتعػػُت

نبتػػدئ بػػو، أنػػا ٧تػػل علػػي بػػن أيب طالػػب كػػـر اهلل وجهػػو، وفاطمػػة رضػػي اهلل 
اهلل عنهػػا، واٟتسػػن واٟتسػػُت رضػػي اهلل عنهمػػا، وعقيػػل بػػن أيب طالػػب رضػػي 

عنو، وأوالدىم، وأوالد جعفر الطيار ، وذريتهم الطيبػة ا١تباركػة، عػن مػذاىب 
 الرافضػػة الػػذين قػػد خطػػط هبػػم عػػن طريػػق الرشػػاد. أىػػل بيػػت رسػػوؿ اهلل 

٦تػا تػنحلهم الرافضػة  وبرسولو  أعلى قدرًا، وأصوب رأيًا، وأعرؼ باهلل 
ئشػػة رضػػي اهلل إليػػو، مػػن سػػبهم أليب بكػػر وعمػػر وعثمػػاف وطلحػػة والػػزبَت وعا

عنها، قد صاف اهلل الكرمي علػي بػن أيب طالػب  ومػن ذكرنػا مػن ذريتػو الطيبػة 
ا١تباركػػػة عمػػػا ينحلػػػوهنم إليػػػو بالػػػدالئل والرباىػػػُت الػػػيت تقػػػدمت، مػػػن أيب بكػػػر 
وعمػػر وعثمػػاف وطلحػػة والػػزبَت وعائشػػة وسػػائر الصػػحابة إال بكػػل ٚتيػػل، بػػل 

نػة، قػد نػزع اهلل الكػرمي مػن ىم كلهم عندنا إخواف علػى سػرر متقػابلُت يف اٞت

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ  :قلػػوهبم الغػػل، كمػػا قػػاؿ اهلل 

   .(ٔ) [ٚٗ]اٟتجر:  چې  ې   ى   ى  

                                                 
 (.8456الشريعة، )اآلجري، ( 1)
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 المبحث األول:
جهود علماء المسلمين في الرد على موقف االثني عشرية من الصحابة 

 رضي ال عنهم
وموضػػػحة كانػػػت جهػػػود علمائنػػػا ومل تػػػزؿ مدافعػػػة عػػػن الصػػػحابة الكػػػراـ، 

-فضػػلهم يف إيصػػاؿ اإلسػػالـ إلينػػا، ومبينػػة مكػػانتهم الػػيت ذكرىػػا رسػػولنا الكػػرمي 
٢تػػػم، وذاكػػػرة جهػػػودىم العظيمػػػة يف نشػػػر اإلسػػػالـ علػػػى  -عليػػػو الصػػػالة والسػػػالـ
 مساحات شاسعة.

   نػرى أف العػػامل الكبػػَت ابػػن أيب زمنػػُت يف كتابػو )أصػػوؿ السػػنة(، الػػذي يشػػرح
-، قػد أفػرد بابًػا خاصِّػا حملبػة أصػحاب النػ  فيو معتقد أىػل السػنة واٞتماعػة

عليػو -، حيث عنوننو بػ)باب يف ٤تبػة أصػحاب النػ  -عليو الصالة والسالـ
(، وذكػػر رأيػػو يف ذلػػك موثًقػػا مػػا ذكػػر باألدلػػة مػػن القػػرآف -الصػػالة والسػػالـ

والسنة، حيث قاؿ: )ومػن قػوؿ أىػل السػنة: أف يعتقػد ا١تػرء احملبػة ألصػحاب 
، وأف ينشر ٤تاسنهم وفضػائلهم، وٯتسػك عػن -الة والسالـعليو الص-الن  

 .   (ٔ)ا٠توض فيما بدر بينهم(
  ،وكاف ل ماـ الكبػَت ٤تمػد بػن إسػحاؽ بػن منػده نصػيب وافػر يف ىػذا ا ػاؿ

فصػنف كتابػػو )معرفػػة الصػػحابة( اٞتػػامع ألخبػػار ىػػذه الثلػػة ا١تباركػػة، وىػػو مػػن 
االثػػػػٍت عشػػػػرية يف ذلػػػػك علمػػػػاء القػػػػرف الرابػػػػع ا٢تجػػػػري، و٦تػػػػن عاصػػػػر نشػػػػأة 

الوقػػػت، فكػػػػاف موضػػػػوع كتابػػػػو مػػػػن أقػػػوى الػػػػردود علػػػػيهم، وعلػػػػى معتقػػػػدىم 
   الفاسد يف الصحابة رضواف اهلل عليهم.

                                                 
أبوووو عبووود اهلل محمووود بووون عبووود اهلل األندلسوووي ابووون أبوووي زمنوووين، ريووواض الجنوووة بتخوووري  أصوووول السووونة، ( 1)

الرحيم البخاري، مكتبة الغرباء األثريوة، المدينوة المنوورة،  (، تخري : عبد اهلل بن محمد بن عبد263)
 ى.1415الطبعة: األولى، 



184 

 

 
 و9119لعاو  كفس الشيخببيات للجملة كلية الدزاسات اإلسالمية والعسبية 

  

  مث نػػتكلم عػػن الشػػيخ األصػػبهاين ، قػػاـ بفكػػرة رائػػدة وىػػي: ٚتػػع األمثػػاؿ مػػن
، فتصػبح أحاديػث األمثػاؿ فقػط، -عليو الصالة والسالـ-أحاديث الرسوؿ 

و )كتػاب األمثػاؿ يف اٟتػديث النبػوي(، ومػن األمثػاؿ الػيت ذكرىػػا وأٝتػى كتابػ
 مػػػػا يػػػػدؿ علػػػػى مدحػػػػو وترضػػػػيو عػػػػن الصػػػػحابة الكػػػػراـ أٚتعػػػػُت، دوف تػػػػنقن 
أو ٘تييػػػز؛ ٦تػػػا فيػػػو تأكيػػػد علػػػى وجػػػود علمػػػاء أجػػػالء يقومػػػوف بػػػذكر ٤تاسػػػن 

 الصحابة .
 وننتقل لعامل جليل ساىم يف الذب عػن الصػحابة شػعرًا، وىػو العػامل ابػن أيب 

داود السجسػػػػػتاين، وأقتػػػػػبس منهػػػػػا جػػػػػزًءا ٦تػػػػػا ٮتػػػػػن ْتثػػػػػي يف الػػػػػدفاع عػػػػػن 
 الصحابة الكراـ حيث قاؿ: 

 . وزيراه قدًما مث عثماف األرجح       وقل: إف خَت الناس بعد ٤تمد
  ومػن العلمػاء األجػالء، واألئمػة العظمػاء، أٛتػػد بػن حنبػل فهػو فقيػو و٤تػػدِّث

الرافضػػة، ورد علػػيهم ردِّا بليغًػػا  مسػػلم، ومػػن مصػػنفاتو القيمػػة، الػػيت دمػػز هبػػا
رائًعا يف قوة رده، وصرامة كلمتو، وقد أٝتاه )فضائل الصػحابة(، وىػو كتػاب 
ضخم ٕتاوز السبعمائة صفحة، ذكػر فيهػا صػفات و٤تاسػن ومواقػف مشػرفة 
للصػػػػػحابة الكػػػػػراـ، وقػػػػػد تنػػػػػاوؿ فيػػػػػو تقريبًػػػػػا ثالثػػػػػُت صػػػػػحابيِّا ، ٕتػػػػػاوز فيهػػػػػا 

 ( حديثًا ورواية.ٕٜٙٔ)
 د ذلك نرى ابن العامل اٞتليل أٛتد بن حنبل يسَت علػى خطػى والػده ، مث بع

وعلػيهم  -عليػو الصػالة والسػالـ-حيث قاـ بالتأليف يف صػحابة رسػوؿ اهلل 
رضػػواف اهلل، حيػػث خػػن الصػػحايب عثمػػاف بػػن عفػػاف  بكتػػاب كامػػل أٝتػػاه 

 .  (ٔ))فضائل عثماف بن عفاف(

                                                 
ل عثمان بن عفان، تحقيق: طمعت بن فؤاد الحمواني، دار ماجد عبد اهلل بن أحمد بن حنبل، فضائ( 1)

 م.2111-ى1421عسيري، الطبعة: األولى، 
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 المبحث الثاني:
 الرد على موقف االثني عشريةجهود علماء المسلمين في 

 من أمهات الم منين رضي ال عنهن
وبعد أف ذكرنا جهود علمائنا الكراـ يف الرد على من انكػر شػيء مػن حػق 
الصػػػػحابة الكػػػػراـ، ننتقػػػػل اتف لتوضػػػػيح اٞتهػػػػود ا١تباركػػػػة يف الػػػػدفاع عػػػػن أمهػػػػات 

 .-رضي اهلل عنهن أٚتعُت-ا١تؤمنُت، وخاصة أمنا عائشة 
  نػػػرى العػػػامل اٞتليػػػل أبػػػا بكػػػر عبػػػد اهلل بػػػن سػػػليماف السجسػػػتاين، مػػػن علمػػػاء

رضػػػػي اهلل عنهػػػػػا -القػػػػرف الثالػػػػث ا٢تجػػػػري يؤلػػػػف يف مسػػػػنده ألمنػػػػا عائشػػػػة 
رضػي اهلل عنهػا -، حيث ذكر األحاديث اليت أُسندت إىل عائشة -وأرضاىا
 .(ٔ)يف كل ما رواه ىشاـ بن عروة عن أبيو  من ىذا الطريق -وأرضاىا

 أفرد ابن خزٯتة رٛتو اهلل يف كتابو التوحيد وإثبات صفات الرب  وقد  بابًػا
ٖتت مسػمى )بػاب ذكػر أخبػار رويػت عػن  مستقاًل ألـ ا١تؤمنُت عائشة 

، فموضػػػوع الكتػػػاب مػػػن أىػػػم موضػػػوعات العقيػػػدة الػػػيت ال غػػػٌت (ٕ)عائشػػػة(
للمسػػلم عػػن معرفتهػػا، بػػػل ال يصػػح إٯتػػاف الفػػرد بػػػدوهنا، ويتضػػح أف كػػل مػػػا 

 كره اإلمػػػػػاـ ابػػػػػن خزٯتػػػػػة يف ثنايػػػػػا الكتػػػػػاب يعتػػػػػرب مػػػػػن الصػػػػػحيح الػػػػػذي سػػػػػيذ 
 ال اعًتاض عليو.

  العػػامل رضػػي اهلل عنهػػاومػػن العلمػػاء ا١تػػدافعُت عػػن عػػرض أـ ا١تػػؤمنُت عائشػػة :
)فضػػل النسػػائي ، حيػػث خػػن ٢تػػا يف كتابػػو )فضػػائل الصػػحابة( بابًػػا بعنػػواف 

، رسػػػوؿ اهلل  عائشػػػة بنػػػت أيب بكػػػر الصػػػديق، حبيبػػػة حبيػػػب اهلل، وحبيبػػػة

                                                 
(، تحقيق: عبد الغفور عبد 5-9، )أبو بكر عبد اهلل بن سميمان السجستاني، مسند عائشة ( 1)

 م.1985-ى1415الحق حسين، الكويت، مكتبة دار األقصى، الطبعة: األولى، 
ثبات صفات الرب أبو بكر م (2) (، تحقيق: 548، )حمد بن إسحاق بن خزيمة، كتاب التوحيد وا 

 م.1988-ى1418عبد العزيز بن إبراىيم الشيوان، دار الرشد، الرياض، الطبعة: األولى، 
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رٛتػة اهلل -ورضي اهلل عنها وعن أبيهػا عبػد اهلل بػن عثمػاف أيب بكػر الصػديق 
 (.  -عليها

  بابًا، ويذكر  رضي اهلل عنهاويقسم أيًضا عا١تنا اٞتليل اتجري ألمنا عائشة
عليو -فيو ٤تاسنها وفضائلها، ومكانتها اليت وصفها ٢تا رسولنا الكرمي 

  .(ٔ))كتاب فضائل عائشة( ، حيث عنوف الباب: -الصالة والسالـ
 الفصل السادس:

جهود علماء المسلمين في بيان الحكم على االثني عشرية في القرنين 
 )الثالث والرابع الهجريين(

ارسُت عن حكم الشيعة  ىل ىم كفار خارجوف عن يسأؿ كثَت من الد
 ا١تلة، أـ ىم يف عداد الفرؽ اإلسالميةل
 وفيما يلي جهود العلماء ا١تسلمُت :

وقاؿ ا٠تالؿ: )أخربين عبد ا١تلك بن عبد اٟتميد، :   اإلمام أحمد بن حنبل .ٔ
قاؿ: ٝتعت أبا عبد اهلل قاؿ: من شتم أخاؼ عليو الكفر مثل الروافض. مث 

 . ٕ()ال نأمن أف يكوف قد مرؽ عن الدين( قاؿ: من شتم أصحاب الن  
: قػاؿ رٛتػو اهلل: )مػػا أبػايل صػليت خلػف اٞتهمػي والرافضػي اإلمام البخاري .ٕ

 اليهػػػػػػػود والنصػػػػػػػارى، وال يسػػػػػػػلم علػػػػػػػيهم، وال يعػػػػػػػادوف، أـ صػػػػػػػليت خلػػػػػػػف 
   .(ٖ)وال يناكحوف، وال يشهدوف، وال تؤكل ذبائحهم(

                                                 
(، تحقيق: عبد الرحمن 56-52(؛ ومحمد الحسن البربياوي، السنة، )91فضائل الصحابة )( 1)

 ى .1426دار المنياج، الطبعة: األولى، الجميزي، مكتبة 
 ".قال محقق الرسالة: "إسناده صحيح (2/558) ،السنة، الخالل( 2)
 اهلل محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد، خمق أفعال العباد والرد عمى الجيمية وأصحاب التعطيل( 3)

 .م2115-ى1425، دار أطمس الخضراء، ق: فيد بن سميمان الفييديحق(، ت125)
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: قػػػػاؿ ابػػػػن حػػػػـز رٛتػػػػو اهلل عػػػػن الرافضػػػػة عنػػػػدما نػػػػا ر ابددددن حددددزم ال دددداهري .ٖ
يعػػػػػٍت: -النصػػػػػارى، وأحضػػػػػروا لػػػػػو كتػػػػػب الرافضػػػػػة للػػػػػرد عليػػػػػو: )وأمػػػػػا قػػػػػو٢تم 

إف الػػػػروافض ليسػػػػوا مػػػػػن يف دعػػػػوى الػػػػروافض تبػػػػديل القػػػػػرآف، فػػػػ -النصػػػػارى
ٓتمػػػػس  ا١تسػػػػلمُت، إ٪تػػػػا ىػػػػي فرقػػػػة حػػػػدث أو٢تػػػػا بعػػػػد مػػػػوت رسػػػػوؿ اهلل 

وعشػػػػػػرين سػػػػػػنة وىػػػػػػي طائفػػػػػػة ٕتػػػػػػري ٣تػػػػػػرى اليهػػػػػػود والنصػػػػػػارى يف الكػػػػػػذب 
 .  (ٔ)والكفر(

: روى ا٠تػػالؿ قػػػاؿ: )أخػػػربين حػػػرب بػػػن إٝتاعيػػػل الكرمػػػاين، قػػػاؿ: الفريدددابي  .ٗ
الفريػػايب ورجػػل يسػػألو عمػػن بػػن زيػػاد قػػاؿ: ٝتعػػت  حػػدثنا موسػػى بػػن ىػػاروف

شتم أبا بكر، قاؿ: كافر، قاؿ: فيصلى عليول قاؿ: ال، وسألتو كيػف يصػنع 
بو وىو يقوؿ ال إلو إال اهلل. قاؿ: ال ٘تسوه بأيديكم، ارفعػوه  با٠تشػب حػىت 

 .(ٕ)تواروه يف حفرتو(
: قػػاؿ: )لػو أف يهوديِّػػا ذبػػح شػاة، وذبػػح رافضػػي، ألكلػػت  أحمدد بددن يددونس .٘

 .(ٖ)دي، ومل آكل ذبيحة الرافضي؛ ألنو مرتد عن اإلسالـ(ذبيحة اليهو 
: قاؿ: )إذا رأيت الرجل ينػتقن أحػًدا مػن أصػحاب رسػوؿ أبو زرعة الرازي .ٙ

 .(ٗ)فاعلم أنو زنديق؛ ألف مؤدى قولو إىل إبطاؿ القرآف والسنة( اهلل 
: قػػػاؿ: )بػػػأف غلػػػو الرافضػػػة يف حػػػب علػػػي ا١تتمثػػػل يف  ابدددن قتيبدددة الددددينوري .ٚ

وصػػػحابتو عليػػػو، وادعػػػاؤىم لػػػو شػػػركة  لػػػى مػػػن قدمػػػو رسػػػوؿ اهلل تقدٯتػػػو ع

                                                 
 .(2/213الفصل في الممل والنحل )( 1)
 (.2/566) ،السنةالخالل، ( 2)
 (.571)الصارم المسمول ( 3)
دائرة المعارف (، 49) أحمد عمي ثابت الخطيب البغدادي أبو بكرالرواية،  انظر: الكفاية في عمم( 4)

 ى.1357، العثمانية
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يف نبوتػػو، وعلػػم الغيػػب لمئمػػة مػػن ولػػده، وتلػػك األقاويػػل واألمػػور  النػػ  
 .(ٔ)السرية، قد ٚتعت إىل الكذب والكفر أفراط اٞتهل والغباوة(

قػػػاؿ: )وتكفػػػَت ىػػػؤالء واجػػػب يف إجػػػازهتم علػػػى اهلل  عبدددد القددداهر البغددددادي .ٛ
م بأنػػو يريػػد شػػيًئا مث يبػػدو لػػو، وقػػد زعمػػوا أنػػو إذا أمػػر بشػػيء مث البػػداء، وقػػو٢ت

 نسػػخو فإ٪تػػا نسػػخو ألنػػو بػػدا لػػو فيػػو .. ومػػا رأينػػا وال ٝتعنػػا بنػػوع مػػن الكفػػر 
 . (ٕ)إال وجدنا شعبة منو يف مذىب الروافض(

 

                                                 
(، 54، )االختالف في المفظ والرد عمى الجيمية والمشبية أبو محمد عبد اهلل الدينوري ابن قتيبة،( 1)

 م.1991-ى1412تحقيق: عمر محمود أبو عمر، دار الراية، الطبعة: األولى، 
 .(53-52)الممل والنحل ( 2)
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 الخداتمدددة
يف ختػػػػػاـ ىػػػػػذا البحػػػػػث أٛتػػػػػد اهلل تعػػػػػاىل الػػػػػذي بنعمتػػػػػو تػػػػػتم الصػػػػػاٟتات، 

أف وفقػػٍت وأمػػدين بعػػوف منػػو، حػػىت قمػػت بإ٘تامػػو علػػى ىػػذه الصػػورة وأشػػكره علػػى 
 اليت أرجو أف أكوف قد ُوفقت بالوصوؿ إليها.

وبعد: فهذا ما وقفت عليو من جهود علماء ا١تسػلمُت يف الػرد علػى االثػٍت 
عشػػرية، وىنػػاؾ بالتأكيػػد جهػػود أخػػرى مل أقػػف عليهػػا، وأيًضػػا ىنػػاؾ الكثػػَت مػػن 

يًتكػػػوا لنػػػا مؤلفػػػات يف ىػػػذا البػػػاب والػػػبعض فُقػػػدت، لكػػػن   ملأىػػػل العلػػػم الػػػذين 
كانػػػت ٢تػػػم جهػػػود تعليميػػػة ودعويػػػة حصػػػنوا هبػػػا ا تمػػػع اإلسػػػالمي مػػػن التشػػػيع 

 وفتنو.
فقػػد اجتمعػػت جهػػود وأعمػػاؿ علمائنػػا ا١تسػػلمُت علػػى اخػػتالؼ مػػذاىبهم 

علػػى ٤تاربػػة ىػػذا  -فمػػنهم الزيػػدي، ومػػنهم ا١تعتػػزيل، ومػػنهم األشػػعري-ومشػػارهبم 
وف الػػػػذي يهػػػػدد العقيػػػػدة، والدولػػػػة، والثقافػػػػة اإلسػػػػالمية، كػػػػاف ال بػػػػد مػػػػن الطػػػػاع

اإلشارة أنو ال نسػتطيع اإل١تػاـ ّتميػع العلمػاء الػذي سػا٫توا يف ىػذا ا ػاؿ، فهنػاؾ 
من أسهم بشكل فعاؿ، لكن ٙتة  روؼ حالت دوف شهرتو، وذيوع صػيتو، فهػّم 

ثػوه ١تػن بعػدىم، فكانػت مواجهة التشيع كاف ٭تملػو جػل األئمػة والػدعاة، وقػد أور 
علػػػى يػػػد دعػػػاة وأئمػػػة حػػػارهبم السػػػلطاف، وزجهػػػم يف السػػػجوف، ومػػػنعهم أبسػػػط 

 حقوقهم، فرٛتهم اهلل رٛتة واسعة.
 إف سطور ا٠تا٘تة تضمنت أىم النتائ  وتوصيات لعل اهلل ينفع هبا.
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 اوال: النتائج:
 توصػػلت إىل نشػػأة التشػػيع وذلػػك بعػػد عػػدة آراء ٥تتلفػػة مػػن العلمػػاء  وتػػرجح .ٔ

 نشأة التشيع عندي بعد وفاة عثماف بن عفاف.
أف نشأة االثٍت عشرية كانت تبًعا لنشأة التشيع بعد مقتل عثمػاف بػن عفػاف   .ٕ

 فتدرج حىت تبلور معتقد االثٍت عشرية هبذا ا١تسمى العقدي.
أف الوضػػػع السياسػػػي خػػػالؿ القػػػرنُت )الثالػػػث والرابػػػع( ا٢تجػػػريُت كػػػاف ٭تكمػػػو  .ٖ

يػػو؛ ٦تػػا جعلػػو عصػػرًا متفكًكػػا ومنهػػارًا تكثػػر عػػدة عقبػػات وضػػغوطات أثػػرت ف
 فيو ا١تنازعات وا٠تالفات.

تػػأثرت كػػل مػػن اٟتيػػاة الدينيػػة واالجتماعيػػة والفكريػػة بالوضػػع السياسػػي تبًعػػا   .ٗ
 ٦تا أثر عليها بالسلب.

تنوعػػػت جهػػػود العلمػػػاء يف دفػػػاعهم عػػػن العقيػػػدة اإلسػػػالمية، وكانػػػت تتميػػػز  .٘
دافع ٢تػػم رفػػع رايػػة اٟتػػق ودحػػض كػػل ّتػػديتها وأصػػالتها ومرجعيتهػػا، وكػػاف الػػ

 باطل من ا١تعتقدات الفاسدة.
أثبػػػت ّتهػػػود العلمػػػاء يف القػػػرنُت )الثالػػػث والرابػػػع( ا٢تجػػػريُت بطػػػالف دعػػػوى  .ٙ

رضػػػواف اهلل -ا٨تصػػػار ا٠تالفػػػة يف علػػػي وذريتػػػو، وادعػػػاء العصػػػمة الكاملػػػة ٢تػػػم 
 .-عليهم ٚتيًعا

يقػػدموف علػػى تأويلػػو، إنكػػار االثػػٍت عشػػرية للقػػرآف الكػػرمي، وأنػػو نػػاقن، بػػل  .ٚ
وتصػػدى ٢تػػم علمػػاء القػػرنُت )الثالػػث والرابػػع( ا٢تجػػريُت بتبيػػاف مكانػػة القػػرآف 
 الكرمي، ودحض كل أقاويل االثٍت عشرية الباطلة باألدلة والربىاف واٟتجة.

لالثػػٍت عشػػرية عقائػػد تػػؤمن هبػػا منهػػا: التقيػػة، والرجعػػة، والبػػداء  وىػػي عقائػػد  .ٛ
 اهلل عمػػا يقولػوف  وبعضػػها عقائػد مقتبسػػة مػػن ٕتػرءوا هبػػا علػى ذات اهلل تعػػاىل

ديانػػػات منحرفػػػة أخػػػرى  اٗتػػػذوىا ليتخلصػػػوا مػػػن تضػػػاد أقػػػوا٢تم فينجػػػو أمػػػاـ 
 عامتهم.
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رضػػػواف اهلل علػػػيهم -االثػػٍت عشػػػرية تعتقػػػد بكفػػر الصػػػحابة وأمهػػػات ا١تػػؤمنُت  .ٜ
 .-أٚتعُت

وضح علماء القرنُت )الثالث والرابع( ا٢تجريُت مكانة الصحابة الكراـ  .ٓٔ
  وأثبتوا بطالف كل الدعاوى -رضواف اهلل عليهم أٚتعُت-مهات ا١تؤمنُت وأ

 ا١تزيفة حو٢تم من قبل االثٍت عشرية.
اجتهد العلماء يف توضيح اٟتكم على االثٍت عشرية، وقسموىم إىل  .ٔٔ

مراتب ْتسب حا٢تم يف اعتقاداهتم  فمنهم من جعلوه ٖتت التوبة وقبوؿ 
 ٦تعن.عملو  ومنهم من احتسبوه يف الكفر 

-اتفق علماء القرنُت )الثالث والرابع( ا٢تجريُت على شىت مذاىبهم  .ٕٔ
فقد أٚتعوا على  -فمنهم: الزيدي، وا١تعتزيل، ومنهم: األشعري، والسٍت

غلو االثٍت عشرية يف أئمتهم  وبطالف عقائدىم ا١تتفرقة اليت تودي هبم إىل 
 الكفر والضالؿ.
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 ثالثًا: التوصيات: 
عشرية القدٯتة واٟتديثة من التداوؿ يف العامل العريب منع كتب االثٍت  .ٔ

واإلسالمي، ونبذ دعوى اٟترية الفكرية اليت يتشدؽ هبا كل فاسد، ألف 
 الوقاية خَت من العالج.

وخاصة ما يتعلق بالدين* إىل -إسناد شؤوف التعليم يف الدوؿ اإلسالمية  .ٕ
كل منحرؼ علماء مشهود ٢تم بصفاء العقيدة وسالمة ا١تنه ، وإبعاد  

ومبتدع وفاسد العقيدة عن شؤوف التعليم؛ حىت ال ينشأ جيل فاسد العقائد 
 يسهم يف انتشار الضالؿ، ويسهم يف ىدـ كياهنا.
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 فهرس المراجع والمصادر
، أبػػػػو اٟتسػػػػن األشػػػػعري، ٖتقيػػػػق: فوقيػػػػة حسػػػػُت اإلبانددددة فددددي أصددددول الديانددددة (ٔ)

 ـ.ٜٜٚٔ-ى٤ٖٜٔٚتمود، دار األنصار، الطبعة: األوىل، 
، أبػػو جعفػػر األزدي الطحػػاوي، ٖتقيػػق: سػػعد الػػدين ناويػػاؿ، أحكددام القددرآن (ٕ)

 ـ. ٜٜ٘ٔ-ىٙٔٗٔاستنابوؿ، الطبعة: األوىل، 
، أبػػو ٤تمػػد عبػػد اهلل االخددتالف فددي اللفددد والددرد علددى الجهميددة والمشددبهة (ٖ)

ٖتقيق: عمر ٤تمػود أبػو عمػر، دار الرايػة، الطبعػة: األوىل،  الدينوري ابن قتيبة،
 ـ.ٜٜٔٔ-ىٕٔٗٔ

، اٟتػافظ أبػو نعػيم أٛتػد بػن عبػد اهلل األصػبهاين، إلمامة والرد على الرافضدةا (ٗ)
 ـ.ٜٗٛٔ-ىٖٗٓٗٔتقيق رسالة ماجستَت إبراىيم علي التهامي، 

الناشر: دار إحيػاء ، علي شَتي، أبو الفداء ابن كثَت، ٖتقيق: البداية والنهاية (٘)
 ٜٛٛٔ-ىٛٓٗٔ ،الطبعة: األوىل، الًتاث العريب

، ٤تمػػػػد ا٠تضػػػػري، دار الفكػػػػر، الطبعػػػػة: الثامنػػػػة، اإلسددددالميتدددداريت التشددددريع  (ٙ)
 ـ.ٜٚٙٔ-ىٖٚٛٔ

، ٤تمػػػػػود شػػػػػاكر، ا١تكتػػػػػب اإلسػػػػػالمي، الطبعػػػػػة: السادسػػػػػة، التددددداريت الكبيدددددر (ٚ)
 ـ.ٕٓٓٓ-ىٕٔٗٔ

، عبػػد اٞتبػػار ا٢تمػػذاين، ٖتقيػػق: عبػػد الكػػرمي عثمػػاف، دار تثبيددت دالئددل النبددوة (ٛ)
 لبناف. -العربية، بَتوت 

، أٛتػػد بػػن سػػعد الغامػػدي، دار ابػػن رجػػب، ينددهالتشدديع نشددأته ومراحددل تكو  (ٜ)
 ـ.ٕٔٔٓ-ىٕٖٗٔالطبعة: الثانية، 

أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر بػن كثػَت القرشػي البصػري ، تفسير القرآن الع يم (ٓٔ)
الناشر: دار الكتػب العلميػة، ، ق: ٤تمد حسُت مشس الدينيق، ٖتمث الدمشقي

 .  ىٜٔٗٔ ،الطبعة: األوىل، بَتوت ،منشورات ٤تمد علي بيضوف
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 وأيامده وسدننه  ال رسدول أمدور مدن المختصر الصحيح المسند الجامع (ٔٔ)
: قيػػق، ٖتاٞتعفػي البخػاري عبػداهلل أبػو إٝتاعيػػل بػن ٤تمػد(، البخػاري صػحيح)

 .  ىٕٕٗٔ األوىل،: الطبعة، النجاة طوؽ دار ،الناصر ناصر بن زىَت ٤تمد
الناشػػػػر: مؤسسػػػػة ، ، عبػػػػد اهلل شػػػػرباليقددددين فددددي معرفددددة أصددددول الدددددين حدددد  (ٕٔ)

 ـ.ٜٜٚٔ ،وىلاأل: الطبعة، علمي للمطبوعاتاأل
الخطددوا العريضددة لاسددس التددي قددام عليهددا ديددن الشدديعة اإلماميددة االثنددي  (ٖٔ)

 ، ٤تب الدين ا٠تطيب، تقدمي: ٤تمد نصيف.عشرية
٤تمػػػد بػػػن ، خلددد  أفعدددال العبددداد والدددرد علدددى الجهميدددة وأصدددحاب التعطيدددل (ٗٔ)

دار أطلػػس ، ق: فهػػد بػػن سػػليماف الفهيػػديػػق، ٖتاهلل أبػػو عبػػدإٝتاعيػػل البخػػاري 
 ـ.ٕ٘ٓٓ-ىٕ٘ٗٔ، ا٠تضراء

رسددددالة آداب العددددالم والمددددتعلم عنددددد المفكددددرين المسددددلمين مددددن منتصددددف  (٘ٔ)
، ٭تِت حسن مراد، القػاىرة، القرن الثاني الهجري وحتى نهاية القرن السابع

 ـ.ٕٔٓٓ

، أبػػػػػو عبػػػػػد اهلل ٤تمػػػػػد بػػػػػن عبػػػػػد اهلل ريدددددان الجندددددة بتخدددددريج أصدددددول السدددددنة (ٙٔ)
الػرحيم البخػاري،  األندلسي ابن أيب زمنُت، ٗتري : عبد اهلل بن ٤تمػد بػن عبػد

 ى.  ٘ٔٗٔمكتبة الغرباء األثرية، ا١تدينة ا١تنورة، الطبعة: األوىل، 
، أبػػو بكػػر أٛتػػد بػػن ٤تمػػد بػػن ىػػاروف بػػن يزيػػد ا٠تػػالؿ، ٖتقيػػق: عطيػػة السددنة (ٚٔ)

   ـ.ٜٜٛٔ-ىٓٔٗٔالزىراين، دار الراية، الطبعة: األوىل، 
، ٤تمػػػد اٟتسػػػن الربهبػػػاوي، ٖتقيػػػق: عبػػػد الػػػرٛتن اٞتميػػػزي، مكتبػػػة دار ةالسدددن (ٛٔ)

 ى.  ٕٙٗٔا١تنهاج، الطبعة: األوىل، 
 ا٠تراسػػػػاين، علػػػػي بػػػػن شػػػػعيب بػػػػن أٛتػػػػد الػػػػرٛتن عبػػػػد أبػػػػو، الكبددددرى السددددنن (ٜٔ)

: عليػػػػو أشػػػػرؼ، شػػػػل  ا١تػػػػنعم عبػػػػد حسػػػػن: أحاديثػػػػو وخػػػػرج حققػػػػو، النسػػػػائي
 الرسػالة مؤسسػة ،الًتكػي احملسػن عبػد بػن اهلل عبػد: لػو قػدـ، األرناؤوط شعيب

   ـٕٔٓٓ-ىٕٔٗٔ األوىل،: الطبعة، بَتوت -
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، مصر. الشيعة هم العدو فاحذرهم (ٕٓ)  ، شحاتو ٤تمد صقر، مكتبة دار العلـو
الػدين  ي٤تمػد ٤تيػٖتقيػق:  ، ابػن تيميػة،الصارم المسلول على شاتم الرسول (ٕٔ)

 ـ.ٖٜٛٔ-ىٖٓٗٔ، الناشر: اٟترس الوطٍت السعودي، عبد اٟتميد
أبػػو نصػػر إٝتاعيػػل بػػن ٛتػػاد اٞتػػوىري ، الصددحاح تددال اللغددة وصددحاح العربيددة (ٕٕ)

، بػػػػَتوت -دار العلػػػػم للماليػػػػُت ، ٖتقيػػػػق: أٛتػػػػد عبػػػػد الغفػػػػور عطػػػػار، الفػػػػارايب
 .  ـٜٚٛٔ-ىٚٓٗٔ ،الطبعة: الرابعة

، اٞتػػػػاحظ، ٖتقيػػػػق: عبػػػػد السػػػػالـ ىػػػػاروف، دار اٞتيػػػػل، بػػػػَتوت، الطبعػػػػة: العثمانيددددة (ٖٕ)
 ـ.ٜٜٔٔ-ىٔٔٗٔاألوىل، 

، عبػػد العزيػػز الػػدوري، دار الطليعػػة، بػػَتوت، الطبعػػة: صددر العباسددي األولالع (ٕٗ)
 ـ. ٜٜٚٔالثالثة، 

 ى.  ٖٓٚٔ، ٤تمد رضا ا١تظفر، الطبعة: األوىل، عقائد اإلمامية (ٕ٘)
، اٟتافظ أبو عيسى الًتمذي، ٖتقيق: طػارؽ بػن عقيدة أهل السنة والجماعة (ٕٙ)

 ـ. ٕٓٓٓ-ىٕٔٗٔعوض اهلل ٤تمد، دار الوطن للنشر، الطبعة: األوىل، 
، ابػػن حجػػر العسػػقالين، دار اٟتػػديث، فددتح البدداري شددرح صددحيح البخدداري (ٕٚ)

 ـ. ٕٗٓٓ-ىٕٗٗٔ
، عبػػػػد القػػػػادر البغػػػػدادي، ٖتقيػػػػق: ٤تمػػػػد ٤تيػػػػي الػػػػدين، ا١تكتبػػػػة الفددددرق بددددين الفددددرق (ٕٛ)

 ـ. ٜٜ٘ٔ-ىٜٔٗٔ العصرية،

، ابػػػن حػػػـز الظػػػاىري، دار اٞتيػػػل، بػػػَتوت، الفصدددل فدددي الملدددل واألهدددواء والنحدددل (ٜٕ)
 ى.  ٙٔٗٔالطبعة: الثانية، 

(، ٙ٘-ٕ٘(؛ و٤تمػػػػػػد اٟتسػػػػػػن الربهبػػػػػػاوي، السػػػػػػنة، )ٜٓفضػػػػػػائل الصػػػػػػحابة ) (ٖٓ)
   ى .ٕٖٙٗٔتقيق: عبد الرٛتن اٞتميزي، مكتبة دار ا١تنهاج، الطبعة: األوىل، 

، أبػػو عبيػػد القاسػػم بػػن سػػالـ، ٖتقيػػق: أٛتػػد مدده وآدابددهفضددائل القددرآن ومعال (ٖٔ)
 ـ. ٜٜ٘ٔ-ى٘ٔٗٔعبد الواحد ا٠تياطي، مطبعة فضالة، ا١تغرب، 
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، أٛتد بن شعيب النسػائي، ٖتقيػق: فػاروؽ ٛتػادة، دار الثقافػة فضائل القرآن (ٕٖ)
-ىٖٔٗٔيف الػػػػدار البيضػػػػاء، ودار إحيػػػػاء العلػػػػـو ببػػػػَتوت، الطبعػػػػة: الثانيػػػػة، 

 ـ. ٖٜٜٔ
، عبػػد اهلل بػػن أٛتػػد بػػن حنبػػل، ٖتقيػػق: طلعػػت بػػن ن بددن عفددانفضددائل عثمددا (ٖٖ)

 ـ. ٕٓٓٓ-ىٕٔٗٔفؤاد اٟتلواين، دار ماجد عسَتي، الطبعة: األوىل، 

   .ىٕٛٚٔطبعة  ،لكليٍتا ،الكافي (ٖٗ)
  دار صػػادر، ضػػل ٚتػػاؿ الػػدين ا١تصػػري ابػػن منظػػور،أبػػو الف ،لسددان العددرب (ٖ٘)

 ط.  بدوف
الػدىلوي، ترٚتػو  حكػيم غالـ العزيز عبد ، شاهعشرة االثني التحفة مختصر (ٖٙ)

 األسػػػلمي، عمػػػر بػػػن الػػػدين ٤تيػػػي بػػػن ٤تمػػػد مػػػن الفارسػػػية إىل العربيػػػة: غػػػالـ
 ى.  ٖٖٚٔالسلفية،  األلوسي، ا١تطبعة شكري واختصره: ٤تمود

، أبػػػو بكػػػر عبػػػد اهلل بػػػن سػػػليماف السجسػػػتاين، ٖتقيػػػق: عبػػػد مسدددند عائشدددة   (ٖٚ)
لطبعػػػػة: األوىل، الغفػػػػور عبػػػػد اٟتػػػػق حسػػػػُت، الكويػػػػت، مكتبػػػػة دار األقصػػػػى، ا

 ـ. ٜ٘ٛٔ-ى٘ٓٗٔ
ٖتقيػػق: عبػػػد ، أٛتػػد بػػن فػػػارس بػػن زكريػػا أبػػو اٟتسػػُت، معجددم مقدداييس اللغددة (ٖٛ)

 .  ـٜٜٚٔ-ىٜٜٖٔدار الفكر، ، السالـ ٤تمد ىاروف
 ى.  ٜٖٛٔ، الرازي، دار الفكر، بَتوت، مفاتيح الغيب (ٜٖ)
، ٖتقيػق: أمػَت علػي، ، أبػو الفػتح ٤تمػد عبػد الكػرمي الشهرسػتاينالملل والنحل (ٓٗ)

 ـ. ٖٜٜٔ-ىٗٔٗٔعلي حسن، دار ا١تعرفة، الطبعة: الثالثة، 
عتددزال وهددو عتدددال فددي نقددض كددالم أهددل الددرفض واالالمنتقددى مددن منهددال اال (ٔٗ)

٤تمػػػد بػػػن أٛتػػػد بػػػن عثمػػػاف بػػػن قاٯتػػػاز الػػػذى  مشػػػس ، مختصدددر منهدددال السدددنة
إلدارة البحػوث الرئاسػة العامػة ، ق: ٤تب الدين ا٠تطيبيق، ٖتالدين أبو عبد اهلل

 ى.  ٖٔٗٔ، الطبعة: الثالثة، السعودية -العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد 
  


