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علامء الشوعة يقولون :
* قال المحدثث ال ديعي الغريفدي المعاردر( :إف كثػًنًن نػا ًاديد ػ

مل تصدر عا ًائهػ وإنما وضعها رجال كذابون ونسبوها إليهم ،إمدا بالدثس
فدي كبدأ أردحابهم أو بغيدرا وبدالبب ،وبدث ،وأن يكوندوا قدث وضدعوا لهدا أو
ألكثرها إسناداً رحاحاً كدي قببدح حسدبما فرضدبل ةمايدس الدثس والبدثلي )

قوًعد ًغبد

(ص.)ُّٓ:

* وقال العامل الشوعي االثنا عرشي يوسف البحراين (ت:
8811هـ) وهو حيذر من ىتائج تطبوق منهج النقد عىل الروايات
الشوعوة( :والواجب :إما األخذ هبذه األخبار ،كام هو علوه متقدمو
علامئنا األبرار ،أو حتصول دين غري هذا الدين ،ورشيعة أخرى غري
هذه الرشيعة  ،لنقصاهنا وعدم متامها ،لعدم الدلول عىل مجلة
أحكامها ،وال أراهم يلتزمون شوئاً من األمرين ،مع أىه ال ثالث هلام يف
البني  ،وهذا بحمد اهلل ظاهر لكل ىاظر ،غري متعسف وال مكابر)
لؤلؤة البحرين (ص ،)74:واىظر :طرائف املقال ()691/2
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
ًغبه ػػد هلل رب ًلعػ ػيؼبٌن كًلص ػػال كًلع ػػاـ ع ػ ػ رسػ ػولو ؿبه ػػد كع ػ ػ ل ػػو
كصحبو أصبعٌن كبعد :
فقد ًنفردت ًلعقيدل ًلشيعي ًالثني عشػر بػدعول (( :أصػوؿ عقد ػ )) مل
قل هبي غًنىم نا صبيع ًلطوًئف ًإلساني .
كًؼبتأنل يف ىذه ًلعقيئد رل أف بعضهي نقض بعضين .
بل نوًقف نػا كصػفوىم بيإلنينػ كنػي كرد عػنهم نػا أقػوًؿ كأفعػيؿ ػنقض
ىذه ًلعقيئد.
كال ش ػ ػ أف ىػ ػػذً دليػ ػػل ع ػ ػ ك ػ ػػود خ ػ ػػل يف ت ػ ػ ًلعقيئػ ػػد وبتػ ػػيج إ
نرً ع .
كًلعقيئد نط ػوب فيهػي ((ًليقػٌن )) ك((ًليقػٌن)) ال تحقػ إال بػأف تكػوف:
ػ إف كػػينوً أئه ػ

ػ

((ًلعقيئػػد )) صػػدؽ بعض ػػهي بعض ػين كتػػأق أق ػوًؿ ًائه ػ
نصحح ؽبي نثبت لقوًعدىي.
إذ ًلعقيئػد ىػأ أسػيس ًلػد ا كقيعدتػو فػاذً تنػيقض ًاسػيس أك ضػعف دؿ
ع بطانو كعدـ صحتو.
كد ػػا ًهلل عػػل ك ػػل نصػػدره كًدػػد كبعضػػو صػػدؽ بعض ػين ك عػػتحيل أف تك ػوف

ىذه ًلعقيئد عقيئد ربيني مث نقض بعضهي بعضين.
ً ًً
ًً
ً
ًختًاىفػين
قيؿ تعي " :أىفىاى ىػىت ىدبػٌيرك ىف ًلٍ يقٍر ىف ىكلىٍو ىكي ىف ن ٍا عند ىغ ًًٍن ًلٌو لىىو ى يدكًٍ فيو ٍ
ىكثًًنًن"[ سورل ًلنعيء ]ِٖ: :
كًلتنيقض يف ًغبقيق ليس خيصػين بيلعقيئػد بػل دػى يف ًلفػركع إذ ال تكػيد
ذبد ركً يف دكم شرعأ يف كتب ًلشيع ًالثين عشػر إال كذبػد اجينبهػي ركً ػ
أخرل تنقضهي فبي ؤكد أف نصدر ىذه ًلركً يت ليس كًددًن .
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ق ػػيؿ ًلع ػػيمل ًلش ػػيعأ ًال ثن ػػي عش ػػرم ًلطوس ػػأ يف نقدن ػ كتيب ػػو" :هت ػػذ ب
ًادكيـ"( :ذًكرين بعض ًاصدقيء أ ده ًهلل فبَّػا أك ػب دقػو ع ينػي بأديد ػ
أصحيبني أ دىم ًهلل كردػم ًلعػ ف نػنهم كنػي كقػع فيهػي نػا ًالخػتاؼ كًلتبػي ا
كًؼبنيف ػػيل كًلتض ػػيد د ػ َّػى ال ك ػػيد تف ػ ػ خ ػ ػ إالَّ كبازًئ ػػو ن ػػي يض ػػيده كال ع ػ ػ م
دػػد إالَّ كيف نقيب تػػو نػػي نيفيػػو دػ َّػى عػػل ـبيلفونػػي ذلػ نػػا أع ػػم ًلطعػػوف

دى دخػل ع ػ صبيعػ فبَّػا لػيس ؽبػم قػول يف ًلع ػم
يف نذىبني )..إ أف قيؿَّ ( :
!كال بصػػًنل بو ػػوه ًلن ػػر كنعػػيين ًالفػػيظ شػػبه ككثػػًن نػػنهم ر ػػع عػػا ًعتقػػيد
ًغبػ ػ لًه ػػي ًش ػػتبو ع ي ػػو ًلو ػػو يف ذلػ ػ كع ػػل ع ػػا دػ ػل ًلش ػػبه في ػػو) ًنتهػ ػ
.
ق ػ  :كىػػذً ًلتنػػيقض يف ًاصػػوؿ كًلفػػركع وبتػػيج نػػا ًلشػػيعأ أف رً ػػع
عقيدتػػو ليصػػل إ ًليقػػٌن بنفعػػو دعػػب نػػي وصػػيو بػػو ع هػػي ه إذ لعهػػوف أف
ًلعقيػػدل ال قبػػل فيهػػي ًلتق يػػد فػػاذً ً ػػع ًلشػػيعأ ع ػ ىػػذً ًلتنػػيقض ك ػػب
ع يػػو أف بح ػ عػػا ًغب ػ ًلػػذم أنللػػو ًهلل عػػل ك ػػل ل ػهللا ق ػ ًهلل عػػل ك ػػل
بعقيدل غًن صحيح .
كيف ىذه ًلورقيت ًلق ي ػ نفتػيح ًلبحػ ؼبػا أرًد ًغبقيقػ نػا خػاؿ ًلن ػر
كًلتأنل يف ىذً ًلتنيقض ًػبطًن كذل نا خاؿ سبع نعيئل:
ًاك  :ىل ًإلنين أصل نا أصوؿ ًلد ا ؟
ًلثيني :دد ًلغد ر .
ًلثيلث :ىل ًإلنين كيلنبول ؟
ًلرًبع  :دعول ًلعصه ل هوصوفٌن بيإلنين عند ًلشيع ًالثين عشر .
ًػبينع  :دعول أف ًلتقي د ا .
ًلعيدس ً :لقدرًت ًػبيرق ل هوصوفٌن بيإلنين عند ًلشيع ًالثين عشر .
ًلعيبع ً :لصحيب .

6

كًهلل ًؼبوف كًؽبيدم إ سوًء ًلعبيل
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( اإلمامس ةنث ال يعس أرح ) :

تػػلعم ًلش ػػيع ًالثن ػػي عش ػػر أف ًإلنين ػ أص ػػل ن ػػا أص ػػوؿ ًل ػػد ا نث ػػل
ًلوددًني ػ كًلنبػػول كًلصػػال كًللكػػيل كًلص ػػييـ كًغبػػر كهػػي كرد يف كتػػب ًلركً ػػيت
كًلعقيئد عندىم.
(روايات ال يعس في اإلمامس ):
فقػػد ركل ًلك يػػين بعػػنده عػػا أ عفػػر أنػػو قػػيؿ" :بػػين ًإلسػػاـ ع ػ
ػر كًلوال ػ كمل نػيد بشػأء كهػي نػػودم
ًلصػال كًلٌلكػيل ك ٌ
طبػس :ع ػ ٌ
ًلصػوـ كًغب ٌ
بيلوال ػ فأخػػذ ًلنٌػػيس بػػأربع كترك ػوً ىػػذه  -عػػين ًلوال ػ [ "-أصػػوؿ ًلك ػػييف
كتػػيب ًإليبػػيف كًلكفػػر بػػيب دعػػيئم ًإلسػػاـ ُٖ/ِ :رقػػم ّ] قػػيؿ يف شػػرح
كيلص ػػحي " فه ػػو نعت ػ
ًلكػػييف يف بي ػػيف در ػ ى ػػذً ًغب ػػد عن ػػدىم" :نوث ػ
ٌ
عندىمً[ .ل ٌشييف شرح ًلكييف ِٖ/ٓ :رقمُْٕٖ)].
ًلشػػهيدتٌن نػا أركػيف ًإلسػػاـ ككضػعوً نكييهػي ًلوال ػ
كىنػي أسػقطوً ٌ

كعدكىي نا أع ػم ًاركػيف كهػي ػدؿ ع يػو قػوؽبم" :كمل نػيد بشػأء كهػي نػودم
بيلوال ػ " ككهػي ػػدؿ ع يػو دػػد ثهم ًلخػر كًلػذم ذكػػر فيػو نػػا ًلركً ػ ًلعػػيبق
كزًد" :ق ( أم ًلرًكم) :كأم شأء نا ذلػ أفضػل؟ فقػيؿً :لوال ػ أفضػل"
[أصػػوؿ ًلكػػييف كتػػيب ًإليبػػيف كًلكفػػر بػػيب دعػػيئم ًإلسػػاـ ُٖ/ِ :كىػػو
دػػد صػػحي ًلعػند عنػػدىم دعػػب نػػي صػػرح بػػو شػػيوخهم (ًن ػػرً :لشػػييف:
ٓ )ٓٗ/كق ػ ػػد كرد د ػ ػػد ثهم ى ػ ػػذً يف :تفع ػ ػػًن ًلعييش ػ ػػأً ُُٗ/ُ :ل ى ػ ػػيف:
ُ َّّ/حبير ًانوًر.]ّْٗ/ُ :
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ًلعػهيء
كرككً يف أخبيرىم أ ن
يب صػ ًهلل ع يػو كسػ م إ ٌ
ضي بأنو" :عرج بيلنٌ ٌ
ػيب
نيئ ػ كعش ػػر ا ن ػ ٌػرل ن ػػي ن ػػا ن ػ ٌػرل إال كق ػػد أكصػ ػ ًهلل ع ػ ٌػل ك ػ ٌػل فيه ػػي إ ًلنٌ ػ ٌ
ًائهػ ػ ن ػػا بع ػػده أكث ػػر فبٌػػي أكص ػػيه ب ػػيلفرًئض!!" [ًب ػػا بيبو ػػو/
بيلوال ػ لع ػ ٌػأ ك ٌ
ًػبص ػ ػػيؿ :صََٔ َُٔ-حب ػ ػػير ًانػ ػ ػوًر " ]ٔٗ/ِّ :ككب ػ ػػا الن ػ ػػدرم ؼب ػ ػػيذً
كرره يف كل نرل ؟؟!!
ىل لنعييف ًلنيب ص ًهلل ع يو كس م أـ لشأء خر ؟؟!!
مث إف ًهلل عػػل ك ػػل مل ػػذكر يف كتيبػػو إال إس ػر نًء كًدػػدًن فهػػا أ ػػا ػػيءت ى ػذه

ًالسرًءًت ًؼبيئ كًلعشركف ؟؟!!
ىذً يف ًلركً يت ًؼبنعوب إ عفر ًلصيدؽ.
كقػػد أكرد ًلك يػػين يف ىػػذً ًؼببح ػ نػػا كتيبػػو ًلكػػييف طبػػس عشػػرل ركً ػ لػػيس
فيهي ركً كًددل عا نبيني ؿبهد ص ًهلل ع يو كس م !!
أني كبا أىل ًلعن فا نأخذ د نني إال ننو ص ًهلل ع يو كس م .
( ةاماء المذهأ يؤكثون أن اإلمامس أرح ) :
كأنػػي يف نصػػنفيت ًلعقيئػػد فقػػد ًعتهػػد ع هػػيء ًلشػػيع ًالثنػػي عشػػر ىػػذً
ًلقوؿ كقرركه يف نصنفيهتم كنكتفأ با رًد ثاث مبيذج ننهي :

 قيؿ ًلعيمل ًلشيعأ ًالثني عشرم :عفر سبحيين يف كتيبو (ًؼب ػل كًلنحػل)رب عنوًف (ىل ًإلنين نا ًاصػوؿ أك نػا ًلفػركع؟) نػي نصػوً[ :لشػيع ع ػ
بكرل أبيهم ًتفقوً ع كويي أصان نا أصوؿ ًلد ا] ًؼب ل كًلنحل /ِٕٓ /:

 كقيؿ ؿبهد رضي ًؼب فر[ :نعتقد أف ًإلنينػ أصػل نػا أصػوؿ ًلػد ا ال ػتمًإليبيف إال بيالعتقيد هبي] عقيئد ًإلنيني  :صَُِ.
 كق ػ ػػيؿ ًػبهي ػ ػػين ً[ :إلنينػ ػ ػ إد ػ ػػدل أص ػ ػػوؿ ًل ػ ػػد ا ًإلس ػ ػػانأ] كش ػ ػػفًاسرًر :صُْٗ.
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أني ً((:اصوؿ ًاربع )) ًليت ذكرت نع ًإلنين سيبقين كًليت ط ع يهي

أىل ًلعن كًعبهيع ً (( :اركيف )) فقد ثبت بأدل قطعي نا كتيب ًهلل عل
ك ل عند صبيع ًان ك أني ً(( :إلنين )) ف م تثب بدليل قطعأ ال نا
كتيب ًهلل عل ك ل كال نا ًلعن ًلصحيح .
(روايس أركان اإلسالم ةنث السنس) :
كلكننػػي قبػػل ذل ػ نػػورد ًلركً ػ ًلصػػحيح ًلػػيت كردت عػػا نبينػػي ص ػ ًهلل ع يػػو
كسػ م عنػػد أىػػل ًلعػػن يف بيػػيف ًاركػػيف ًلػػيت بػػين ع يهػػي ً(( :إلسػػاـ )) كًلػػيت
ًشته ع أىم ركا يف د ا ًهلل عل ك ل كقد أسقطوه نا ىػذه ًلركً ػ ًلػيت
ربدد نبيين ًإلسػاـ كًإلسػاـ ال ػتم إال بػو كذكػركً نكينػو ً (( :لوال ػ )) نػع
أف ًغبد ًؼبركم عا ًلنيب ص ًهلل ع يو كس م نذكور فيو ىذً ًلػركا كلػيس
فيو ذكر ً (( :لوال )) كأكردكه يف ركً يت أخرل!
ىػذً ًلػركا ىػو (( :شػهيدل أال إلػػو إال ًهلل كأف ؿبهػدًن رسػوؿ ًهلل ) ) ذيكػرً أصػان

كًددًن لعدـ صح أددنبي إال بيلخر.
ػوؿ ًلَّ ًػو
ػيؿ ىر يس ي
ػيؿ :قى ى
فقد كرد يف ًلصحيحٌن :ىع ٍا ًبٍ ًا يع ىه ىػر ىر ًض ىػأ ًلَّػوي ىعٍنػ يه ىهػي قى ى
صَّ ًلَّوي ىعىٍي ًو ىك ىسَّم بيًين ًٍ
ًإل ٍس ىا يـ ىعى طبىٍ و
س:
ى
ى ى
ً
وؿ ًلَّو؛ً
 .1ىش ىه ىيدل أى ٍف ىال إًلى ىو إًَّال ًلَّوي ىكأ َّ
ىف يىؿب َّه ندً ىر يس ي
ًلص ىا ًل .
 .2ىكإًقى ًيـ َّ
 .3ىكإً تى ًيء َّ
ًللىك ًيل.

ًغبىر.
 .4ىك ٍ
 .5ك ً
ضي ىف )
ص ٍوـ ىرىن ى
ىى
[ركًه ًلبخيرم:ح ٕ :ك نع م :ح]ُِ:
كليس فيو ذكر ل وال !!!
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(أدلس أركان الثين من البرآن) :

كفيهي أ مبػيذج نػا ًادلػ ًلقطعيػ ًلػيت ثبتػ هبػي ت ػ ًاركػيف نػا كتػيب ًهلل
عل ك ل:
 -1الركن األول :األلوهيس والنبوة :

أ ػ ًالوىي :
ًلشهيدل هلل عل ك ل بيالوىي كردت يف نهلليت ًل يت كننهي:
ً
ً ً
ً ً
ً
يم" ) [سػورل ًلبقػػرل
قولػو تعػي  "( :ىكإ ىؽبي يكػ ٍػم إلىػوه ىكًدػ هد الٌ إلى ىػو إالٌ يىػ ىػو ًل ٌػر ٍضبى يا ًلػ ٌػرد ي

ُّٔ]
وـ[ )"..سورل ًلبقرل ِٓٓ]
كقولو تعي ً"( :لٌوي الى إًلى ىو إًالٌ يى ىو ٍ
ًغبى ٌأ ًلٍ ىقيٌ ي
ب ػ ًلنبول:

كرد ًسػ ػم ًلن ػػيب  يف ًلق ػػر ف ص ػػروبين أرب ػػع نػ ػرًت كأن ػػي كص ػػفو بيلرس ػػيل
كًلنبول كندً ه هبي ككبو ذل فقد كرد يف عشرًت ًل يت نذكر مبيذج ننهي:
قػيؿ ًهلل تعػػي " ٌؿبهػ هد رسػ ي ً ً
ً
ً
ىٌ ٌ ي
ػوؿ ًلٌػػو ىكًلٌػػذ ىا ىن ىعػػوي أىشػ ٌد ءي ىعىػ ًلٍ يك ٌفػػير ير ىضبىػ ءي
ً
ضػ ىػوًنين[ "...سػػورل ًلفػػت :
ضػان ٌنػ ىػا ًلٌػػو ىكًر ٍ
بىػٍي ػىنػ يه ٍم تى ػىر يًى ٍم يرٌكعػين يس ػ ٌ دًن ىػٍبىتػغيػػو ىف فى ٍ
ِٗ]
ً ًً
ًلر يسػ يػل[ "...سػػورل
كقػػيؿ ًهلل تعػػي  "( :ىكىنػػي يىؿب ٌهػ هد إًالٌ ىر يسػ ه
ػوؿ قىػ ٍد ىخىػ ٍ نػػا قىػٍب ػػو ٌ
ؿ عهرًف ]ُْْ:
ً
ػوؿ ًلٌ ػ ًػو إًلىػػي يكم ىً
ػيس إً ٌين ىر يس ػ ي
صبيع ػين ًلٌػػذم لىػػوي ينٍػ ػ ي
ٍ ٍ
كق ػػيؿ تع ػػي ":قيػ ٍػل ىأىػٌ ىه ػػي ًلنٌػ ي
ً
ً ً ً
ً ً
ً
ًت ك ٍ ً ً
ًً ً
ػيب
ًلع ػ ىػه ىيك ى
ٌ
ًارض ل إ ىؿ ىَ ىق إالٌ يى ػ ىػو يٍوبي ػػأ ىكييبيػ ػ ي فى ػ ننيوًٍ بيلٌػػو ىكىر يس ػولو ًلنٌ ػ ٌ
ًاليٌن ػ ٌػأ ًلٌػ ًػذم ػي ػ ٍػؤًن يا بًيلٌ ػ ًػو ىكىكً ىهيتًػ ًػو ىكًتٌبً يع ػػوهي لى ىعٌ يك ػ ٍػم تىػ ٍهىت ػ يػدك ىف" [س ػػورل ًاعػ ػرًؼ
]ُٖٓ:
ً ً
ً
ا
كقػػيؿ تعػػي " :لىىق ػ ٍد ى ػ ىء يك ٍم ىر يسػ ه
ػوؿ ٌنػ ٍػا أىن يفع ػ يك ٍم ىع ًل ػ هػل ىعىٍيػػو ىنػػي ىعنػػتٌ ٍم ىد ػ ًر ه
عىي يكم بًيلٍه ٍؤًننًٌن رء ه ً
يم" [سورل ًلتوب ]ُِٖ:
كؼ ٌرد ه
ى ٍ ٍ ي ى ىي
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 – 2الركن الثاني الصالة :

كردت نصػػوص عػػدل ببيػػيف فرضػػيتهي كًانػػر باقينتهػػي ك ع هػػي شػػر ين يف ًإليبػػيف
ككبو ذل :
ًً
ٌن ًكىتيبػين ٌن ٍوقيوتػين" [سورلًلنعػػيء
ًلص ػاىىل ىكينىػ ٍ ىعىػ ًلٍ يهػ ٍػؤنن ى
قػػيؿ تعػػي "( :إً ٌف ٌ
]َُّ:
ً
ً
ً
يهوًٍ ٌ
ًلصاىىل ىك تيوًٍ ًلٌلىكي ىل ىكىني تيػ ىق ٌد ينوًٍ انٍػ يفع يكم ٌن ٍا ىخ ٍوًن ىذب يػدكهي
كقيؿ تعي  " :ىكأىق ي
ًع ىند ًلٌ ًو إً ٌف ًلٌو ًدبىي تىػعهيو ىف ب ً
ص هًن" [ًلبقرل ]َُُ:
ى ٍى ى
ً
ً
ً
ً
ًلص ػػالى ىكًتػٌ يق ػػوهي ىكيى ػ ىػو ًلٌ ػػذ ىم إلىٍي ػػو يٍرب ىش ػ يػرك ىف" [س ػػورل
يه ػ ػوًٍ ٌ
كق ػػيؿ تع ػػي  " :ىكأى ٍف أىق ي
ًانعيـ]ِٕ:
ص يػل
ًلصاىلى ىك تىػ يػوًٍ ًلٌلىكػيلى فىػًا ٍخ ىوًني يك ٍم ًيف ًلػ ٌد ًا ىكنػيىف ٌ
كقيؿ تعي " :فىًاف تىيبيوًٍ ىكأىقى يينوًٍ ٌ
ًالى ً
يت لًىق ٍووـ ىػ ٍعى يهو ىف" [سورل ًلتوب ]ُُ:
ى
 -3الركن الثالث الزكاة :
كًللكيل تكيد تكوف قر ن ل صال يف كل نو ا كرد فيو ذكر ًلصال كأني فرضهي
فهنو:
قولػػو تع ػػي "( :إًٌمبػىػي ًلص ػػدقى ً ً
ٌن كًلٍعػ ًػينًٌن عىيػه ػػي كًلٍهؤلٌىف ػ ً
ً
يت لٍ يف ىقػ ىػر ء ىكًلٍ ىه ىع ػػيك ً ى ى ى ى ٍ ى ى ي ى
ٌى ي
ً
ً
ً
قيػيوبػهم كًيف ًلرقى ً
ً
ً
ً
ً
ًلعػب ًيل فىر ى
يب ىكًلٍ ىغػي ًرن ى
ضػ ن ٌن ىػا ًلٌػو ىكًلٌػوي
ٌن ىكيف ىسػب ًيل ًلٌػو ىكًبٍػ ًا ٌ
يي ٍ ى ٌ
ً
ً
يم" [سورل ًلتوب ]َٔ:
يم ىدك ه
ىع ه
ً
ًً
ٌن" [سػػورل ًلبقػػرل
ًلصػاىلى ىك تيػوًٍ ًلٌلىكػػيلى ىك ًٍرىك يعػػوًٍ ىنػ ىػع ًلػ ٌػرًكع ى
يه ػوًٍ ٌ
كقػػيؿ تعػػي  " :ىكأىق ي
]ّْ:
 -4الركن الراب ،الصيام :
ً
ً
ً
ػب ىعىػ ًلٌػ ًػذ ىا
ػب ىعىػٍػي يك يم ٌ
ًلص ىػي ي
يـ ىك ىهػػي يكت ى
قػيؿ تعػػي  "( :ىأىػٌ ىهػي ًلٌػػذ ىا ىننيػوًٍ يكتػ ى
ًنا قىػٍبً يك ٍم لى ىعٌ يك ٍم تىػتٌػ يقو ىف" [سورل ًلبقرل ُّٖ]
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ً
ً
ػيس كبػيػنػ و
ػيت ٌنػ ىػا
ضػػي ىف ًلٌػػذ ىم أينٍػ ًلىؿ فيػ ًػو ًلٍ يقػ ٍػر يف يىػ نػدل لٌ نٌػ ً ى ىٌى
كقػػيؿ تعػػي  ":ىشػ ٍػهير ىرىن ى
ً ٍؽبػ ىػدل كًلٍ يفرقىػ ً
ً
ػيف فى ىهػػا ىش ػ ًه ىد ًنػػن يك يم ٌ
ًلشػ ٍػهىر فىػٍىي ي
ي ىى ٍ
صػ ٍػهوي ىكىنػػا ىكػػي ىف ىنر ض ػين أ ٍىك ىعى ػ ى
سػ ىف ور فىعًػ ٌدله نػػا أى ػ وػيـ أيخػػر ًر ػ يػد ًلٌػػو بً يكػػم ًلٍيعػػر كالى ًر ػ يػد بً يكػػم ًلٍععػػر كلًتك ً
ٍهيػوًٍ
ي ي ٍى ى ي
ي ي ي ٍى ى ي
ٌ ٍ ٌ ىى ي
ى
ًلٍعً ٌد ىل ىكلًتي ىكبٌػيركًٍ ًلٌ ىو ىعى ى ىني ىى ىدً يك ٍم ىكلى ىعٌ يك ٍم تى ٍش يكيرك ىف" [سورل ًلبقرل ُٖٓ]
 -5الركن الخام الحج :
ً
قيؿ تعي  :كلٌ ًو عى ًلنٌ ً ً
يع إًلىٍي ًػو ىسػبًيان ىكىنػا ىك ىف ىػر فىػًا ٌف
ًس ىػتطى ى
ى ى
يس د ٌر ًلٍىبػٍي ىنػ ًا ٍ
ً
ً
ٌن"[سورل ؿ عهرًف ٕٗ]
ين ىع ًا ًلٍ ىعيلىه ى
ًهلل ىغ ٌ
فهي ىأ ًاركيف ًػبهع قد ثبت يف ًلقر ف بدليل قطعأ ال خاؼ فيػو
بٌن صبيع وًئف ًان فأ ا ًلدليل ًلقطعػأ نػا ًلقػر ف ع ػ ًإلنينػ ع ػ كبػو
ني كرد يف ىذه ًاصوؿ كدكههي كًدد دعب زعهكم ؟!

ى ػػي ى ػػو ًلق ػػر ف ن ػػا أكل ػػو إ
نط قين!

خ ػػره ل ػػيس في ػػو ذك ػػر ل نين ػ ًل ػػيت تلعه ػػوف

* فكيػف تلعهػػوف أف ًإلنينػ أصػػل نػػا أصػػوؿ ًلػػد ا أم (( ركػػا )) مث ال ػػرد
يف كتيب ًهلل عل ك ل دليل صر يف بييف ك وهبي.
* فاف ق تم بل كرد أدل كثًنل.
ق ني ىيتوً دليان كًددًن فقط.

(دليح اإلمامس من البرآن ةنث اوثني ة ريس) :
ً ً
ً ً
ً
يهػو ىف
فاف ق تم :قولو تعي " :إٌمبىي ىكليٌ يك يم ًلٌوي ىكىر يسوليوي ىكًلٌػذ ىا ىننيػوًٍ ًلٌػذ ىا يق ي
ًلصاىلى ىكػي ٍؤتيو ىف ًلٌلىكيلى ىكيى ٍم ىرًكً يعو ىف" [سورل ًؼبيئدل]ٓٓ :
ٌ
كىذً أىم دليل وبت وف بو:
قيؿ شيخ ًلطيئف  -كهي قبونو ً -لطوسأ" :كأني ًلنا ع إنينتو نػا
ًلقر ف فػأقول نػي ػدؿ ع يػو قولػو تعػي { :إًَّمبػىي ىكلًػيم يك يم ًلٌػوي ىكىر يسػوليوي ىكًلَّ ًػذ ىا ىننيػوًٍ
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َّ ً ً
ًلص ػ ػاىلى ىكػي ٍؤتي ػػو ىف َّ
ًللىك ػػيلى ىكيى ػ ٍػم ىرًكً يع ػػو ىف} [ًؼبيئ ػػدل ػ ػ "]ٓٓ :
يه ػػو ىف َّ
ًل ػػذ ىا يق ي

[ت خيا ًلشييف.]َُ/ِ :
كقػػيؿ ًلط سػػأ" :كىػػذه ًل ػ نػػا أكضػ ًلػػدالئل ع ػ صػػح إنين ػ ع ػػأ بعػػد
ًلنيب با فصل" [ؾبهع ًلبييف.]ُِٖ/ِ :
* فنقوؿ  :أ ا ًذكر ًإلنين يف ىذه ًل ؟!
* فاف ق تم :ذيكرتً" :لوال " كىأ دبعىن ً (( :إلنين )).
* ق نػػي  :كيػػف فعػػرمً (( :لوال ػ )) يف ىػػذه ًل ػ دبعػػىنً (( :إلنين ػ )) كقػػد
سػػبقهي ػػيت فيهػػي ذك ػر ً(( :لوال ػ )) ع ػ خػػاؼ نػػي ذكػػرم باصبػػيع ًلع ػػن
كًلشيع ؟
فقد سبقهي يت تذكرً (( :لوال )) كغبقهي يت تػذكرً (( :لوال ػ )) كلػيس
نعنيىػػيً (( :إلنين ػ )) كىػػذه ىػػأ ًل ػػيت تأن هػػي يػػدًن مث أع ػػب نػػا إخػػرًج
ىذه ًل عا سييقهي كغبيقهي :
ِ
ً
ً
ض ػ يػه ٍم
صػ ىػير ىل أ َْولَي د َء بىػ ٍع ي
قػػيؿ تعػػي  ":ىأىػٌ ىهػػي ًلٌػػذ ىا ىنني ػوًٍ الى تىػتٌخ ػ يذكًٍ ًلٍىيػ يهػ ى
ػود ىكًلنٌ ى
ً
ًً
ً
أ َْولَِي ءُ بىػ ٍع و
ٌن *
ض ىكىنا ىػىتػ ىوٌؽبي ٍم ٌنػن يك ٍم فىًانٌػوي نػٍنػ يه ٍم إً ٌف ًلٌ ىػو الى ىػ ٍهػدم ًلٍ ىق ٍػوىـ ًل ٌػيله ى
فىػىت ػػرل ًلٌػ ًػذ ا ًيف قيػيػوهبًًم نػػرض عػػي ًرعو ىف فًػػي ًهم ػ يقوليػػو ىف ىلبٍ ىش ػ أىف تي ً
صػػيىبػىني ىد ئػً ىػرله
ٌى ه ي ى ي
ٍى
ى
ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
و
ً
يف
فىػ ىع ىعػ ػ ًلٌ ػػوي أىف ىػ ػأٍقى ب ػػيلٍىفٍت ً أ ٍىك أ ٍىنػ ػر ٌن ػ ٍػا عن ػػده فىػيي ٍ
صػ ػب يحوًٍ ىعىػ ػ ى ىنػ ػ أ ى
ىس ػ ٌػركًٍ ى
ػوؿ ًلٌ ًػذ ا ننػوًٍ أىىػؤ ً
ًً
ً
لء ًلٌ ًػذ ىا أىقٍ ىع يػهوًٍ بًيلٌ ًػو ى ٍه ىػد أٍىيبىػييًً ٍم
ٌن * ىكىػ يق ي ى ى ي ي ي
أىنٍػ يفع ًه ٍم نىػيدن ى
إًنػٌهم لىهع يكم دبًطىػ أ ٍىعهػي يؽبم فىأىصػبحوًٍ خ ً
يسػ ًر ىا * ىأىػٌ ىهػي ًلٌ ًػذ ىا ىننيػوًٍ ىنػا ىػٍرتىػ ٌد
ي ٍ ى ى ٍ ى ٍ ى يٍ ٍ ى ي ى
ً
ًً
و
ً
و ً
ٌن أ ًىعػ ٌػلول
ًنػن يك ٍم ىعػا ًد نً ًػو فى ىع ٍػو ى
ؼ ىػأًٍق ًلٌػوي بًىق ٍػوـ يوبػبٌػ يه ٍم ىكيوببٌونىػوي أىذلٌػ ىعىػ ًلٍ يه ٍػؤنن ى
عى ػ ًلٍ ىكػػيفً ًر ا يهب ً
ضػ يػل ًلٌػ ًػو
يىػ يػدك ىف ًيف ىس ػبً ًيل ًلٌػ ًػو ىكالى ىىبىػػيفيو ىف لىٍوىن ػ ى لئًػ وم ىذلًػ ى فى ٍ
ى
ى ى
ِ
ً
ِ
ً
ً
ً
آمنُددواْ
ين َ
ػيم * إِنّ َمددا َولدديّ ُك ُم الاّددلُ َوَر ُسددولُلُ َوالّددذ َ
ػي ٍؤتيػػو ىنػػا ى ىش ػ ءي ىكًلٌػػوي ىكًسػ هػع ىع ػ ه
ّذ ِ
ِ
الصالَ َة َويُد ْؤقُو َن ال ّزَكا َة َو ُه ْم َراكِ ُعو َن * َوَمن يَدَبد َو ّل الا َّل َوَر ُسدولَلُ
يمو َن ّ
ين يُب ُ
ال َ
ِ
ً
ب ًلٌػ ًػو يىػ يػم ًلٍ ىغػػيلًبيو ىف * ىػي أىػٌ ىهػػي ًلٌػ ًػذ ىا ىنني ػوًٍ الى تىػتٌ ًخ ػ يذكًٍ
ين َ
آمنُددواْ فى ػًا ٌف دػ ٍػل ى
َوالّددذ َ
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ً
ً
ً
ً
ً
ػيب ًنػػا قى ػ ٍػبً يك ٍم ىكًلٍ يك ٌفػ ىػير
ًلٌػػذ ىا ًٌزبىػ يذكًٍ د ػػنى يك ٍم يىػ يػلكًن ىكلىعب ػين ٌنػ ىػا ًلٌػػذ ىا أيكتيػوًٍ ًلٍكتىػ ى
ِ
ً
ًً
كىي يى يػلكًن ىكلىعًبػين
ٌن * ىكإًذىً نى ى
أ َْولَي َء ىكًتػٌ يقوًٍ ًلٌ ىػو إًف يكنػتيم ٌنػ ٍؤنن ى
ًلصػاىل ًٌزبىػ يذ ى
ػيد ٍػتي ٍم إً ى ٌ
ىذلً ى بًأىنػٌ يه ٍم قىػ ٍوهـ الٌ ىػ ٍع ًقيو ىف *" [سورل ًؼبيئدل ] ٖٓ-ُٓ:
فكيػ ػف ًس ػػت لم تفع ػػًنىي بيإلنينػ ػ كفع ػػرم ًاخ ػػرل بغ ػػًن ًإلنينػ ػ كه ػػي يف
تفيسًنكم ؟؟!!
كًلقػػر ف فب ػػوء هبػػذه ًلك ه ػ كًلػػيت ػػيءت نعػػندل إ ًهلل عػػل ك ػػل كإ ًلنػػيس
بيشتقيقيت نتعددل كمل ترد نرل كًددل يف ىذه ًؼبوًرد دبعىن ً (( :إلنين )) .
فهي بيؽبي ىني ًنق ب لتكوف دبعىن (( ًإلنين )) ؟؟!!
(معنى الوويس في البرآن غير الوويس ال يعيس) :
فبدث وردت مرددردة عػػا ًإلضػيف يف أكثػػر نػػا ة درين موضددعاً نػػا كتػػيب ًهلل

عل ك ل دبعىن ً :لنصًن أك ًغبفيظ كًلرعي ككبوىي .
ً
ض كنػػي لى يكػم نػػا د ً
كف
ًار ً ى ى ٍ ٌ ي
ًلع ىػه ىيكًت ىك ٍ
قػيؿ تعػي " :أى ىملٍ تىػ ٍعىػ ٍػم أى ٌف ًلٌ ىػو لىػػوي ينٍػ ي ٌ
ًلٌ ًو ِمن ولِي ووَ نَ ِ
صير" [سورل ًلبقرل َُٕ]
َ َّ
ً
ػى تىػتٌبً ىػع نٌػىتػ يه ٍم قي ٍػل
كقيؿ تعػي  ":ىكلى ٍػا تىػٍر ى
ضػ ى ىعنػ ى ًلٍىيػ يه ي
ػود ىكالى ًلنٌ ى
ص ىػير ىل ىد ٌى
إً ٌف يى ىدل ًلٌ ًو يى ىو ً ٍؽبيىد ىل ىكلىهللً ًا ًتٌػىبػ ٍع ى أ ٍىى ىػو ىء يى ٍم بىػ ٍع ىػد ًلٌ ًػذم ى ػ ىء ىؾ ًن ىػا ًلٍعًٍػ ًم ىنػي
لى ى ِمن الا ِّل ِمن ولِي كالى نى ً
ص وًن" [سورل ًلبقرل ]َُِ:
َ
َ ّى
ووردت مضافس إلى المؤمنين :
قيؿ تعي ً":لٌو ولِي الّ ِدذين آمنُدواْ ىبيٍػ ًر هم نػا ًل ٌيه ً
ػيت إً ى ًلنٌػوًر ىكًلٌ ًػذ ىا
َ َ
يي ٍ ٌ ى ى
يَ ّ
ِ
ً
ً
يب
ىك ىف يػرىكًٍ أ َْولَيد ُؤ ُه ُم ًلطٌػي يغ ي
وت ىبيٍ ًر ي ػونىػ يه ٍم ٌنػ ىػا ًلنٌػوًر إً ى ًل ٌي ىهػيت أ ٍيكلىهللػ ى أ ٍ
ػح ي
ىصػ ى
ًلنٌي ًر يى ٍم فً ىيهي ىخيلً يدك ىف" [سورل ًلبقرل ]ِٕٓ:
داس بًػًابػر ًًى ً
ً
ً
ػيب ىكًلٌػ ًػذ ىا ىنني ػوًٍ َوالاّددلُ َولِد ّدي
"إ ٌف أ َْولَددى النّد ِ ٍى ى
يم لىٌػػذ ىا ًتٌػىبػ يعػػوهي ىكىى ػ ىذً ًلنٌػ ٌ
ِِ
ين" [سورل ؿ عهرًف ٖٔ]
ال ُْم ْؤمن َ
ووردت مضافس إلى الضمير :

15

"بػ ًػل ًلٌػػو مددووَ ُكم كىػػو خي ػػر ًلنٌ ً
يص ػ ًر ىا"[سػػورل ؿ عه ػرًف ]َُٓ:كفعػػرىي
ى ي َ ْ ْ ى ي ى ىٍ ي

ىن ػػي بيلنص ػػرل كه ػػي ى ػػو كًضػ ػ فق ػػيؿ (( :ن ػػوالكم )) مث ق ػػيؿ :ك (( :ى ػػو خ ػػًن
ًلنيصر ا )) فيؼبعىن (( :بل ًهلل نيصركم كىو خًن ًلنيصر ا )).
كىكذً يف بقي ًؼبوًرد فأ ا فيهيً (( :إلنين )) ؟؟!!
*مث أ ػػا يف لغ ػ ًلعػػرب (( :نػػوالكم )) أك (( :نػػوالىم )) أك (( :نػػواله)) أك:
((كليكم)) أك((:كليو)) أك((:كليهم)) ككبوىي دبعىن(( :إنينهم))
لو أراد اهلل ةز وجح اإلمامدس لصدرح بهدا فقػيؿ  (( :ع ػأ إنػينكم)) أك
قػػيؿ س ػػبحينو (( :ع ػػأ ك وًؿ ع ػػيكم )) أك ق ػػيؿ (( :كيل أنػػركم)) فه ػػذً ًل ػػذم
تف نع نكين ًإلنين لو كين ركنػين نػا أركػيف ًلػد ا فً ىػم مل صػرح عػل ك ػل
ككصػ ًػفو بػ ػ ً(( :إلنين ػ )) كهػػي صػػرح عػػل ك ػػل بياص ػػوؿ
بيسػػم (( :ع ػػأ )) ٍ
ًاخرل؟؟!!
(قفسير الوويس بالروايس ينبض دولبها بنفسها) :

* فاف ق تم نفعرىي دبي كرد يف كتب ًلتفعًن نا أف سػبب نلكؽبػي يف ع ػأ رضػأ
ًهلل عنو.
دي كرديف بعض كتػب ًلتفيسػًن :أف ع يػين رضػأ ًهلل عنػو أعطػ خيسبػو لعػيئل

كىو رًكع .

ق ن ػػي :إذف ًل ػػنا ال ػػدؿ بنفع ػػو ع ػ ػ ًإلنين ػ كال فه ػػم إال ب ػػنا ن ػػا ًلع ػػن
فكي ػػف تلعه ػػوف أف ًإلنينػ ػ ثبتػ ػ ب ػػدليل قطع ػػأ كًل ػػدليل ًلقطع ػػأ ال ع ػػه
قطعيين إال إذً كيف دًالن بنفعو بيتفيؽ صبيع ًاصوليٌن !
فكي ػػف ػػيءت صبي ػػع ًارك ػػيف ًلع ػػيبق بأدلػ ػ قطعيػ ػ ن ػػا ًلق ػػر ف ًلك ػػر دًلػ ػ
بنفعػػهي ع ػ ت ػ ًاصػػوؿ حبي ػ ال ربتػػيج إ بيػػيف ن ػػا خير هػػي مث ت ػػرد :
((ًإلنين )) بدليل وبتيج يف تفعًنه إ دليل خير أ كىأ نا نعيئل ًاصػوؿ
ًليت رتتب ع يهي كفر كإيبيف ك ن كنير  -دعب زعهكم -؟ !
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(سبأ نزول اآليس) :

* أكالن  :نػػي زعهتهػػوه نػػا ًلػػدليل ًػبػػير أ كىػػو :سػػبب ًلن ػػلكؿ فانػػو مل ص ػ
فكيف تعتهدكف يف د نكم ع دليل ال ص !!
فقد كرد ؽبذه ًل ثاث أسينيد كك هي ضعيف .
ًاك  :فيهي  (( :أ وب بػا سػو د)) :كرد فيػو كػاـ كثػًن ننػو :قػوؿ أضبػد (( :
ضػػعيف )) كقػػوؿ ًبػػا نعػػٌن(( :لػػيس بش ػأء عػػرؽ ًاديد ػ ))  [ .هتػػذ ب
ًلتهذ ب ]ّْٓ/ُ:
ًلثيني  :كفيهي (( :غيلب با عبيد ًهلل ًلعقي أ ًعبلرم))
كقيؿ ًبا نعٌن(( :ليس بثق )).
كقيؿ ًلدًرقطين كغًنه(( :نرتكؾ)) [نيلًف ًالعتدًؿ ]ُّّ/ّ:
ًلثيلث  :كفيهي  (( :ؿبهد با س ه با كهيل )).
قػيؿ ًعبوز ػيين(( :ذًىػب كًىػأ ًغبػد )) كقػيؿ ًبػا عػدم (( :ظبػع أبػػيه))
مث سيؽ لو أديد ننكرل [نيلًف ًالعتدًؿ ]ٖٓٔ/ّ :
كىنيؾ نل د حب ال وبته و ىذً ًؼبكيف إذ ًلقصد ىني ًلتنبيو بأك ل عبيرل.
فهذه أسينيد ًلركً ًليت تلعم أف ًل نلل يف ع أ رضأ ًهلل عنو مل تص .
مث نق ػػوؿ  :ى ػػل تع ػػتطيعوف تص ػػحيحو أن ػػتم ؟؟!!د ػػى ع ػ ػ ن ػػنه كم ًل ػػذم
ًستحدثتهوه ل تصحي كًلتضعيف تق يدًن اىل ًلعن ؟!
ثينيػين  :قػػد كرد يف سػػبب ًلنػػلكؿ ركً ػ أخػػرل كإف كينػ ضػػعيف لكنهػػي أدعػػا

ديالن كأقرب إ دالل ًل نا ًلنيدي ًلعق ي .
فقد ذكرىي ًلط م إنيـ ًؼبفعر ا قبل ًلركً ًلعيبق بعد أف فعر ًل ػ بيلوال ػ
ًإليبيني ال بيلوال ًإلنيني .
قيؿ رضبو ًهللً (( :لقوؿ يف تأك ل قولو  { :إًَّمبىي ىكلًيم يك يم ًلَّوي ىكىر يسوليوي ىكًلَّ ًػذ ىا ىننيػوً
ً ً
ًلصالى ىكػي ٍؤتيو ىف َّ
ًللىكيلى ىكيى ٍم ىرًكً يعو ىف (ٓٓ) }  :عػين تعػي ذكػره
يهو ىف َّ
ًلَّذ ىا يق ي
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بقولػو":إمبػػي كلػيكم ًهلل كرسػولو كًلػذ ا ننػوً" لػيس لكػػم أ هػي ًؼبؤننػػوف نيصػػر
إال ًهلل كرسولو كًؼبؤننوف ًلذ ا صفتهم ني ذكر تعي ذكره.
فأن ػػي ًليهػ ػػود كًلنصػ ػػيرل ًلػ ػػذ ا أنػ ػػركم ًهلل أف ت ػ ػ أكً نػ ػػا ىكال ػ ػػتهم كيػ ػػيكم أف
تتخػذكً نػنهم أكليػػيء ف يعػوً لكػػم أكليػيء كال نيصػىػرًء بػل بعضػػهم أكليػيء بعػػض

كال تتخذكً ننهم كليي كال نص نًنً ))
مث قػيؿ  (( :كقيػل إف ىػذه ًل ػ نللػ يف عبػيدل بػا ًلصػين يف تىػىبػمرئػًو نػػا
كال هود بين قينقيع ً
كد فهم إ رسوؿ ًهلل ص ًهلل ع يو كس م كًؼبؤننٌن))
ى

ق ػ  :كأكرد ًلركً ػ بصػػيغ ًلتضػػعيف ؽبػػي دي ػ قػػيؿ  ( :كقيػػل ) كىػػذً نػػنهر
أىل ًلعن لبييف ضعيف ًلركً .
ػوؿ ًهلل صػ ػ ًهلل ع ي ػػو
كركل بع ػػنده أن ػػو  (( :ؼب ػػي ديربػ ػ بن ػػو قينق ػػيع رس ػ ى

كس م نشػ عبػيدل بػا ًلصػين إ رسػوؿ ًهلل صػ ًهلل ع يػو كسػ م  -ككػيف
أدد بين عوؼ با ًػبلرج  -فخ عهم إ رسوؿ ًهلل كتػ أ إ ًهلل كإ رسػولو
نػ ػػا ًد فهػ ػػم كقػ ػػيؿ :أتػ ػػو ًهلل كرس ػ ػولو كًؼبػ ػػؤننٌن كأب ػ ػرأ نػ ػػا ًد ػ ػػف ًلكفػ ػػير
ً ً
ً ً
ً
يهػػو ىف
ىككال ػػتهم! ففيػػو نلل ػ  { :إَّمبػىػي ىكل ػيم يك يم ًلَّػػوي ىكىر يس ػوليوي ىكًلػَّػذ ىا ىننيػوً ًلػَّػذ ىا يق ي
ًلصالى ىكػي ٍؤتيو ىف َّ
ًللىكيلى ىكيى ٍػم ىرًكً يعػو ىف (ٓٓ) }  -لقػوؿ عبػيدلى":أتػو ًهلل كرسػولو
َّ
كًلذ ا ننوً" كت ئو نا بين قينقيع ىككال تهم -
مث ركل عا أ عفر ًلبيقر أنو فعرىي بوال صبيع ًؼبؤننٌن .
فقػػد ركل بعػػنده  -ككػػذل ًبػػا أ دػػيم كغًننبػػي  -عػػا عبػػد ًؼب ػ بػػا أ
س ػ يهيف  -ت هيػػذ أ عفػػر -عػػا أ عفػػر قػػيؿ ( :سػػألتو عػػا ىػػذه ًل ػ :
ً ً
ً ً
ً
ًلصػالى ىكػي ٍؤتيػو ىف َّ
ًللىكػيلى ىكيى ٍػم
يهػو ىف َّ
"إَّمبىي ىكليم يك يم ًلَّوي ىكىر يسوليوي ىكًلَّذ ىا ىننيػوً ًلَّػذ ىا يق ي
ىرًكً يعو ىف" ق  :نا ًلذ ا ننوً؟
قيؿً :لذ ا ننوً! .
ق ني :ب غني أيي نلل يف ع أ با أ

يلب!

18

قيؿ :ع ٌّأ نا ًلذ ا ننوً).

كى ػػذً ًلتحقيػ ػ ًلع ػػر ع يف ًلركً ػػيت كبي ػػيف ًختافه ػػي يف س ػػبب ًلن ػػلكؿ كع ػػدـ
صػػحتهي صبيع ػين إمبػػي ذل ػ ل تنبيػػو ع ػ كركد أكثػػر نػػا سػػبب ال لاسػػتدالؿ؛ مث
ل رد ع إ هيـ بعض ع هيء ًالثين عشر ًلػذ ا ونبػوف ًلنػيس بػأف أىػل ًلعػن
نتفقوف ع أف ًل نلل يف ع أ رضأ ًهلل عنو كال بٌن ضعف ًلركً .
مث ىذً نا بيب ًلتنلؿ ال أنني نقر اجوًز ًالستدالؿ ع ًاركيف بغًن ًلقر ف.
ِ
َم يُذكر اسم ةاي في البرآن) :
(ل َم ل ْ
* مث نقػوؿ  :ؼبػػيذً مل ػػذكر عػل ك ػػل :ع ػػأ بػػا أ يلػب رضػػأ ًهلل عنػػو بيظبػػو
صػرًد يف ًلقػر ف ًلكػر إذً كػيف سػبحينو ر ػد أف نصػبو إنينػين ك عػند ًإلنينػ
إليو إ ٍذ ذل ًلذم رفع ًلنػلًع كهػي رفعػو عػل ك ػل يف بقيػ ًاصػوؿ خيصػ كأنػو
رتتب ع يو كفر كإيبيف ك ن كنير دعب زعهكم ؟!
* فػػاف زعهػػتم أف ًلتصػػر بػػو قػػد ػػؤدم إ تغيػػًن ًلقػػر ف كهػػي زعػػم ًػبهيػػين

دي قيؿ (:لو كين نعأل ًإلنين قد م تثبيتهي يف ًلقر ف فػاف أكلهللػ ًلػذ ا
ال عن ػػوف بيإلس ػػاـ كًلق ػػر ف إال اغػ ػرًض ًل ػػدنيي كًلرئيسػ ػ ك ػػينوً تخ ػػذكف ن ػػا
ًلقػػر ف كسػػي لتنفيػػذ أغرًضػػهم ًؼبشػػبوى كوبػػذفوف ت ػ ًل ػػيت نػػا صػػفحيتو
ك عػػقطوف ًلقػػر ف نػػا أن ػػير ًلع ػيؼبٌن إ ًابػػد  [ )!!! ...كشػػف ًاس ػرًر :
ُّ ]
ق ني  :ىذً ًلقوؿ نا أخطر ًاقوًؿ ع قيئ و إذ نػؤدل ذلػ  :تكػذ ب
لػػرب ًلعػػيؼبٌن ًلػػذم قػػد كعػػد حبفػػظ كتيبػػو ككعػ يػد ًهلل عػػل ك ػػل نتحقػ ال ؿبيل ػ
كًلذم عتقد أف رب ًلعيؼبٌن ال عتطيع أف وبفظ كتيبو إذً صرح بيإلنينػ فػاف
ذل كفر بو عل ك ل .
قػوؿ سػػبحينو كتعػي " :إًنػٌػي ىٍكبػ يػا نػىٌللٍىنػي ًلػ ٌذ ٍكىر ىكإًنػٌي لىػوي ىغبىػػيفً يو ىف" [سػػورلًغب ر:
ٗ]
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(و قبوم الحرس إو بذكر اإلمامس في البرآن كببيس أركان الثين):

* مث عػػودًن ع ػ بػػدء فنقػػوؿ :كيػػف فػػرض سػػبحينو (( أصػان )) أم  (( :ركن ػين
)) ع ًان مث ال بينو يف كتيبو خشي ًلتغيًن ؟!
ني ذنب ًلنيس ًلػذ ا ال هبػدكف يف كتيبػو سػبحينو دلػيان كًضػحين ع ػ نػرًده -
لػو كػػيف ذلػ نػرًده سػػبحينو  -كهػػي هبدكنػػو يف بقيػ ًاصػػوؿ مث يط ػػب نػػنهم
أف عتقدكه كوبيسبهم ع يو كال قبل ننهم عهان إال بو ؟!
إف ىذً ال قب و عقل س يم .
كوبع ػا ىنػػي أف نتبػػع ىػػذه ًؼبعػػأل ًلػػيت ًشػػته ع ػ أى ػم دليػػل ل شػػيع
ع ػ ًإلنين ػ نػػا ًلقػػر ف  -كًلػػذم تبػػٌن لنػػي عػػدـ داللتػػو  -أىػػم دليػػل ؽبػػم نػػا
ًلعن يف نعأل د دل .
وإن كانت هذا المسألس  -البي هي اإلمامس ةاى حسأ زةمهم  -ليسدت
من الفروع البي يبحث ةنها في الددسنس لكن لدبيان ضعف اوسدبثول حبدى
من خارج البرآن .
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تلعم ًلشيع ًالثني عشر أنو قد كردت أديد
ًبا أ يلب رضأ ًهلل عنو نا أنبهي :

كثًنل تقرر إنين ع أ

((حثيث الغثير)) كأكردكً فيو ألفيظين كثًنل ال ص ننهي إال ني سيأق ذكره
كىو :
(مبن حثيث الغثير) :
((من كنت مووا فعاي مووا)) كيف لفظ ز يدل (( :الاهم وال من
واوا وةاد من ةاداا)) أني ًالفيظ ًاخرل ًليت ضيفويي إ ىذً ًل فظ
فايي ك هي مل تص .
ونحن و نسببيح اوحبراج بالحثيث الضعيف أو المكذوب في
فروع ديننا  -فكيف باألرول وهلل الحمث والمنس  -وو نرضاا لغيرنا .
كلذل فانني نكتفأ ىني بيلوقوؼ نع ًؼبكيف كًللنيف ًلذم قيل فيو ىذً
ًؼبوقف ليتض لني ًؼبرًد نا ىذً

ًغبد

كًاشخيص ًلذ ا دضركً ذل

ًغبد

بعد ذل نا خاؿ ًلن ر ًلعق أ .
(مكان وزمان إةالن الحثيث) :

ىذً ًغبد  -كهي كرد  -قيلو ًلنيب  بعد ًنتهيء ًغبر كىو يف
ر قو إ ًؼبد ن ع بعد أكثر نا نيئ كطبعٌن نيان نا نك يف نكيف

عه ((غد ر خم)) كمل كا نعو إال أىل ًؼبد ن كذل يف ًليوـ ًلثينا عشر
نا ذم ًغب .
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ف م وبضره أىل نك كال أىل ًلطيئف كال أىل ًليها كال أىل ًليهين كال
أىل بقي ًؼبدف ًاخرل ايم قد ًذبهوً إ ب دًيم نا نك كليس ىذً ًؼبكيف
يف ر قهم .
*كًلعؤًؿ  :إذً كيف ىذً ًغبد ىو  :إعاف ًإلنين ًلع ه لألن
كًليت ىأ أصل نا أصوؿ ًلد ا دعب دعول ًلشيع ًإلنيني ف هيذً رتؾ
ًلنيب ً ؼبوقف ًلع يم :عرفيت أك نىن أك نك كًلنيس ؾبتهعوف فيهي ػ كىذً
أنر ىبصهم صبيعين ػ مث ال ع نو إال اصحيبو نا أىل ًؼبد ن فقط ؟!

و أظن أن ةاقالً يحبرم ةبال  -بعد أف عرؼ نكيف كزنيف إعاف
ًغبد  -لعم بعد ذل أف ىذً ًغبد رًد بو ًإلنين ًلع ه كال يع ا
إال لفهلل نا ًؼبع هٌن !
مث إف ًلشيع تلعم أف ًلصحيب كتهوً ىذه ًلوصي .
فنقوؿ  :ىل ًلرسوؿ  كيف ع م أيم سيكتهوف ًلوصي أـ ال ؟

فاف ق تم  :نعم .
ق ني  :إذف ًلرسوؿ  ال ر د تنفيذ ًلوصي انو ترؾ ًؼبع هٌن ًلذ ا
سيشهدكف ع ىذه ًلوصي يف أع م نكيف مث أع نهي يف يئف ننهم غًن
أننيء ع يهي  -دعب زعهكم فيهم !! -
كإف ق تم  :ال ع م !!
* ق ني:ىل ًهلل عل ك ل كيف ع م أـ ال ع م ؟ !
فاف ق تم  :كيف ع م كال ش .
ق ني  :ف هيذً مل أنر رسوؿ ًهلل  أف ع ا يف صبوع ًؼبع هٌن يف وـ ًغبر
لتقوـ ًغب ع كل ًان ك ضها عدـ كتهييي ؟!
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كيف رتؾ ًهلل عل ك ل ًلنيس ً -لذ ا صل تعدًدىم قرًب نيئ ألف -
تفرقوف بعد ًغبر مث ػأنر ًلنيب  بأف ع ا ًإلنين يف فهلل
أيم سيخونويي  -دعب نعتقدكم  -؟!
إذف ًهلل عل ك ل مل رد أف تنفذ ًلوصي !!

ع م عل ك ل

كًلع ب أف بعض ع هيء ًلشيع زعهوً أف ىذً ًؼبكيف هبهع صبيع
ًغب يج ؟!
كىذً ًلق وؿ ال عتح ًلرد اف كل نا در نا ًلشيع ع م كذب ىذً
ًللعم فهم هبتهعوف يف ىذً ًؼبكيف ًليوـ ك تخذكنو عيدًن كل عيـ بعد ًغبر
يف ًليوـ ًلثينا عشر كىو نكيف بعيد دًن عا نك كهي تقدـ كال ع كو إال
أىل ًؼبد ن .
(سبأ ورود الحثيث) :
* كقد قوؿ قيئل  :إذً كيف ىذً ًغبد ال رًد بو ًإلنين ًلع ه فهي ىو
ًؼبرًد بو إذف ؟
فنقوؿ :كرد يف ركً يت ًلط م ني بٌن ًلعبب ًلذم نا أ و قيؿ ًلنيب ص
ًهلل ع يو كس م ني قيؿ بعيدً عا كفود ًغب ير .
فقد ذيكر أف ع يي ؼبي ر ع نا ًليها كيف قد كقع بينو كبٌن بعض
ًلصحيب شأء نا ًعبفيء فبي للـ بعببو أف قوؿ ًلنيب ص ًهلل ع يو كس م ني
قيؿ .
ركل ًبا ر ر بعنده عا ل د با ح با ل د با ركين أنو قيؿ (( :
ؼبي أقبل ع أ با أ يلب نا ًليها لي ق رسوؿ ًهلل  دبك تع ل إ
رسوؿ ًهلل  كًستخ ف ع نده ًلذ ا نعو ر ان نا أصحيبو فعهد
ذل
أ

ًلر ل فكعي ر يالن نا ًلقوـ د ان نا ًلبل ًلذم كيف نع ع أ با

يلب ؛ ف هي دني يشو ؛ خرج ع أ لي قيىم ؛ فاذً ىم ع يهم ًغب ل .
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فقيؿ  :كوب ني ىذً ؟!
قيؿ  :كعوت ًلقوـ ليت ه وً بو إذً قدنوً يف ًلنيس .
فقيؿ  :ك ! ًنلع نا قبل أف تنتهأ إ رسوؿ ًهلل . 
قيؿ  :فينتلع ًغب ل نا ًلنيس كردىي يف ًلبل .
كأظهر ًعبيش شكي ؼبي صنع هبم )) .
قيؿ ًبا كثًن رضبو (( :فصل  :يف إ رًد ًغبد ًلدًؿ ع أنو ع يو ًلعاـ
خطب دبكيف بٌن نك كًؼبد ن نر عو نا د ًلودًع قر ب نا ًعبحف
قيؿ لو غد ر خم فبٌن فيهي فضل ع أ با أ يلب كبرًءل عرضو فبي كيف
تك م فيو بعض نا كيف نعو بأرض ًليها بعبب ني كيف صدر ننو إليهم نا
ًؼبعدل ًليت ظنهي بعضهم ورً كتضييقي كخبا كًلصوًب كيف نعو يف ذل .
كؽبذً ؼبي تفرغ ع يو ًلعاـ نا بييف ًؼبنيس كر ع إ ًؼبد ن بٌن ذل يف
أثنيء ًلطر فخطب خطب ع يه يف ًليوـ ًلثينا عشر نا ذم ًغب عينهللذ
ككيف وـ ًادد بغد ر خم رب ش رل ىنيؾ فبٌن فيهي أشييء كذكر نا فضل
ع أ كأنينتو كعدلو كقربو إليو ني أزًح بو ني كيف يف نفوس كثًن نا ًلنيس)) [
ًلبدً كًلنهي ]ُِٗ/ٓ :
كهبذً تض ًلعبب ًلذم عل ًلنيب  ىبطب يف ًلصحيب بعد ني
تفرؽ ًلنيس كمل ب إال أصحيبو ك ذكرىم بفضل ع أ رضأ ًهلل عنو.
فيلقضي إذف ال زبتا بػ ((ًإلنين )) كإمبي زبتا بقضي خافي بٌن ع أ
رضأ ًهلل عنو كبعض ًلصحيب كال ص إعايي ع ر كس ًلنيس يف ًغبر.
قد قيؿ  :ؼبيذً إذف مل ؤخر ًغبد إ ًؼبد ن ؟
ق ني :إف ًلنيب  ينىر ًان كًغبر ا ع ندًكًل رًح ًلنفوس كًليت قد
ددث بينهي كدش كال زًل ًلطر

و إ ًؼبد ن فرأل أف بقيء ًلودش

24

إ ًؼبد ن ال ي بأصحيبو خيص كأف أصحيب ًلقضي نعو كأىل ًؼبد ن
ًلذ ا بقوً فيهي غبرًستهي كمل وب وً ال عاق ؽبم بيلقضي .
كهي أنو رأل أف إعاف ًلقضي أنيـ ًلنيس يف ًغبر ال ص فأ ل
إعاف ًلقضي دى إذً ًنفرد بأصحيبو عي ل بعاج ني كقع بينهم نا ًعبفول
ببييف نكين ع أ رضأ ًهلل عنو لًنً ع أكلهلل ًلنفر نوقفهم ننو إذً كينوً
وببوف ًلنيب  كوبرصوف ع نرضيتو فقيؿ  (( :نا كن نواله فع أ نواله
)) ك ه نو لل نطهرل ؼبي يف ًلق وب .
فهو إعاف يف كقتو .
تقدنو ال ص .
كتأخره ال ص .
كهبذً تبٌن أف ًانر لو سبب خيص بطيئف نا ًان ال بكل ًان .
(الافظ الزائث في بعض الروايات) :

كأني ًل فظ ًللًئد يف بعض ًلركً يت كىو ً (( :ل هم كًؿ نا كًاله كعيد نا
عيدًه)) فرغم أف يف صحتهي خافين بٌن ًلع هيء إال أيي ال زبرج ًغبد عا
داللتو ًلعيبق كىأ  :تفعًن ًؼبوًالل ًليت يف ًغبد

بػ ً ((:حملب )) ال بػ ((:

ًإلنين )) إذ لو أرًد ًإلنين لقيؿ ً (( :ل هم كًؿ نا أ يعو كعيد نا عصيه
)) فقد ذكر ًؼبوًالل كضدىي كىأ ً (( :لعدًكل )) كىذه تتنيسب نع سبب
ًغبد ًلذم ىو ًعبفيء ًغبيصل نا بعض ًلصحيب لع وأ رضأ ًهلل عنو؛
كًعبفيء نا نقدنيت ًلعدًكل فكيف ًغبد عا ين ؽبذه ًؼبقدنيت ًليت ىبش
أف تنتهأ إ ًلعدًكل بعبب ني ددث يف ىذه ًلعفرل بٌن ع وأ رضأ ًهلل عنو
كبٌن إخوًنو نا ًلصحيب رضأ ًهلل عنهم .
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(ألفاظ زائثة في الحثيث و قصح) :

كأني ني ًز د يف ًغبد نا ألفيظ نكذكب ليكوف يف ًإلنين ًلع ه
فيلتأنل يف ًغبيدث كنكييي كزنييي و
كيؼ يف إبطيؽبي إذ لو كين يف ًإلنين
لكين يف نكيف خر  -كىو نك ؾبهع ًغب يج  -كزنيف خر  -كىو أ يـ
ًغبر  -كنع صبيع ًغب يج ايي تتع بيان كال أظا أف ًلطيلب ل ح وبتيج
أكثر نا ذل لينكشف لو ًغب باذف ًهلل عل ك ل .
(روايات أخرى منبوضس بأرح منها) :

غًن ىذً ًغبد

*مث قد تلعم ًإلنيني بأف  :ىنيؾ عشرًت ًاديد
ًإلنين
ق ني  :كىنيؾ عشرًت ًاديد أص ننهي تبطل ىذه ًلدعول .

تقرر

*فاف قيل  :ىنيؾ ركً يت عا ع أ رضأ ًهلل عنو تثب ًلوصي .
ق ني  :بل ىنيؾ ركً يت أص ننهي يف كتبكم كيف كتبني عا ع أ رضأ ًهلل عنو
نكر فيهي ًلوصي ك عرتؼ فيهي خباف ًػب فيء ًلثاث
(نهج البالغس يببح دةوى اإلمامس) :
و
بعض ننهي كننهي:
ككتيب ير ًلباغ ًؼبعتهد عند ًالثين عشر شتهل ع
ُ ) قولو رضأ ًهلل عنو  ( :دةوني والبمسوا غيري فاني نعتقب وف أنرً لو
ك وه كألوًف ال تقوـ لو ًلق وب كال تثب ع يو ًلعقوؿ كإف ًلفيؽ قد
كًحمل قد تنكرت كًع هوً أين إف أ بتكم ركب لكم ني أع م
أغين
كمل أصغ إ قوؿ ًلقيئل كعتب ًلعيتب كإف تركتهوين فأني كأددكم كلع أ
أظبعكم كأ وعكم ؼبا وليبموا أمركم كأني لكم كز رًن خًن لكم نين أنًنًن [ير

ًلباغ خطب رقم (ِٗ) ص ِّٔ

]

فهو ط ب إعفيءه نا ًإلنين كلو كيف إنينين نا ًهلل عل ك ل ني يز لو
ذل .
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مث ؤكد أف ًافضل ؽبم أف كوف ًػب يف ع يهم غًنه كىذً دؿ ع أنو ليس
لد و ع م بيإلنين ًؼبلعون كإال ؼبي يز أف قبل بغًنه إنينين .
ِ) ك قوؿ كذل كانين أكثر صرًد كأشد كضودين فبي تقدـ دي قوؿ ( :
بي عين ًلقوـ ًلذ ا بي عوً أبي بكر كعهر كعثهيف ع ني بي عوىم ع يو ف م
كا ل شيىد أف ىبتير كال ل غيئب أف رد وإنما ال ورى لامهاجرين
واألنصار فاف اجبمعوا ةاى رجح وسموا إماماً كان ذلك هلل رضا فاف
خرج عا أنرىم خيرج بطعا أك بدع ردكه إ ني خرج ننو فاف أىب قيت وه
ع ًتبيعو غًن سبيل ًؼبؤننٌن ككاله ًهلل ني تو ) ير ًلباغ كتيب إ
نعيك رقم (ٔ) ص ِٔٓ ..
فيقرر أف ًإلنين شورل كليع نصين نا ًهلل عل ك ل كأف نا كلوه

أنرىم ًستح أف عه  :إنينين كإال فا .
كًإلنين لو كين نا ًهلل عل ك ل ؼبي سقط عنو سوًء كاله ًلنيس أـ

ال.
مث ىو ىني قرر أف نا ظبيه ًلصحيب إنينين ًستح أف وصف بيإلنين
كًلصحيب كىو ننهم رضأ ًهلل عنو كعنهم قد رضوً أبي بكر كعهر كعثهيف
كظبو ىم خ فيء فذل هلل رضي كهي ذكر رضأ ًهلل عنو.
ىذه ًلنصوص ًلوًردل عا ع أ رضأ ًهلل عنو كت ًلتعي الت ًلعق ي
تبٌن كذب ت ًلركً يت ًليت فرق ًان كقعهتهي إ فر قٌن نتنيدر ا.
(المان ،من البحث والنظر في رحس الروايات) :
*كلكا ًلركً يت ًؼبوضوع يف ًإلنين ع ًلنيب  ك ؿ بيتو ًليت توىم ًلنيس
أف ًهلل عل ك ل قد نصب أئه نا ؿ ًلبي كأف ًعتقيد إنينتهم قبيل كأف
عدـ ًعتقيد إنينتهم نه ك كلو عبدكً ًهلل عل ك ل !! ككضعوً لذل

الؼ

27

ًاديد

تذكر ًا ر ًلع يم ؼبا تبعهم كتذكر ًلعقيب ًاليم ؼبا زب عنهم

فت عل ًلنيس عًنكف خ ف ىذً ًؼبعتقد بعييط ًلرتىيب كًلرتغيب .
فأؽببوً ًلعي ف ًليت خدرت ًلعقل كمل تعه لو بيلتفكًن.
*كًهلل عل ك ل قد أكرـ ًإلنعيف بيلعقل فا هبوز لو أف غأ عق و ك عًن
خ ف ىذه ًلركً يت ًليت ربرنو لذل ًإليبيف كنعرف ًغب ًلذم يء بو سيد
ًلبشر  ليتبع ركً يت كيذب ع ؿ ًلبي .
لرت ًلد ا
*كإذً أردت أ هي ًلشيعأ ًلن يل فيقرأ ًلقر ف بعيدًن عا ًلركً يت ى
ًلصحي نا خالو فانو ؿبفوظ حبفظ ًهلل علك ل " :الٌ ىأٍتً ًيو ًلٍىبي ً ل ًنا بىػ ٍ ً
ٌن
ي
ضب و
ىد ًو كالى ًنا خٍ ًف ًو تىن ًل ل نا د ًك ويم ىً
يد" [سورل فص ]ِْ:
ىٍ ى ٍ ى
ه ٌٍ ى
فهو د ًهلل ع ًلنيس إ وـ ًلقيين كإ يؾ أف تع ا ًلقر ف يف
س ا ًلركً يت ًؼبكذكب .
(الكذب ةاى آل البيت) :

* إف ؿ بي ًلنبول نكذكب ع يهم.
قيؿ عفر ًلصيدؽ ً ( :
ردم ًهللي عبدًن دبٌبني إ ًلنيس كمل بغٌضني إليهم
أني كًهلل! لو رككف ً
ؿبيسا كانني لكينوً بو أعل كني ًستطيع أدد أف تع
ولكن أحثهم يسم ،الكامس فيحط ةايها ة راً) ًلكييف:
ع يهم بشأء،
ّ
(ٖ.)ِِٗ/
كقيؿ أ ضين( :إف فبا نتحل ىذً ًانر  -عين نا :دَّعأ ًتبيعهم -
ليكذب حبى إن ال يبان ليحباج إلى كذبل) ًلكييف )ِْٓ/ٖ( :حبير
ًانوًر (ِٓ )ِٗٔ/ر يؿ ًلكشأ( :ص.)ِٕٗ:
كقيؿ كذل
(ِ.)ِْٔ/

( :إن الناس أولعوا بالكذب ةاينا) حبير ًانوًر:
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كقيؿ ( :إنّا أهح بيت رثيبون و نخاو من كذاب يكذب ةاينا
ك عقط صدقني بكذبو ع يني عند ًلنيس ) ر يؿ ًلكشأ( :ص )َُٖ:حبير
ًانوًر.)ِٖٕ/ِٓ( :
كىذً فعر لني سبب كثرل ًاديد

ًؼبنيقض ل قر ف ًلكر كًؼبتنيقض نع

بعضهي كًلركً يت ًليت صورهتم يف غي ًلضعف كًؼبهين أنيـ ًػب فيء كًغبكيـ .
فكيف ي بيؼبع م أف ث يف ًلركًل بعد أف قيؿ فيهم ؿ ًلبي أف
أددىم  (( :عهع ًلك ه فيحط ع يهي عشرًن)) ك(( :يكذب حبى إن
ال يبان ليحباج إلى كذبل) ؟!
إيي شكول نر رل فبا أدي وً هبم ككذبوً ع يهم .
إف ىؤالء ًائه قد عيشوً يف زنا ًػبوؼ كهي تذكره ركً يتكم فهى كأ ا
ددثوً هبذه ًاديد ؟؟!!
مث ؼبيذً ؤخذ ًلد ا نا ركًل يف زنا ك ود ًائه ؟؟!!
فاف ىذه ًلركً يت نق
ًلفيئدل نا ك وده .

عا إنيـ سيب يف عهد إنيـ د د ؛كىذً بطل

(براءة اإلمام ةاي رضي اهلل ةنل مما ورف بل في روايات ال يعس) :

أني ًإلنيـ ع أ با أ يلب رضأ ًهلل عنو فهعيذ ًهلل أف كوف كهي تصوره
ركً يهتم كىو ًلش يع ًلذم ىو نا ذ ًب قر ش نا بين ىيشم أعل ًلعرب
نعبين كأكرنهي خ قين كأش عهي نفعين رض بت ًؼبهين  -كال أدد نا ذر تو
رضأ ًهلل عنهم رض بت ًلصورل ًليت يف ركً يت ًالثين عشر عنهم .-
فكيف كقد صبع ع أ رضأ ًهلل عنو إ ذل ًلشرؼ يف ًعبيى ي شرؼ
ًإلساـ.
فكيف نا أكؿ نا أس م كترىب يف د ر ًلنيب  ثاثين كعشر ا سن يف
ظل ًإلساـ مث يلعم أنو أيكص إليو بيإلنين فخيؼ أك نب عا إعايي
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ضبي لنفعو كمل كتف بذل

بل بي عهم كتلكج نا سبيهم كظب

أبنيءه

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

ك تبعو ًبنو ًغبػعا فيتنيزؿ بيػباف ؼبا عتقد أنو كيفر د ػعب زعهكم دفيظين
ع نفعو فيخدع ًان ك وقعهي يف ىذً ًل بس !!
سبحين ًل هم ىذً هبتيف ع يم.
فهل ف ًاكًف ؼبرً ع ًلعقاء لعقيئدىم ًؼبوركث كعرضهي ع كتيب ًهلل عل
ك ل لاىتدًء هبد و لت يكز ىذً ًػبضم ًؽبيئل نا ًلركً يت ًليت فرق ًان
؟!
نل ذل كني ذل ع ًهلل عل ك ل بعل ل.
كًهلل ًؽبيدم إ سوًء ًلعبيل.
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(اإلمامس ةنث اإلماميس كالنبوة) :
لعم ًلشيع ًالثني عشر أف ًإلنين كيلنبول نيعدً ًلودأ  -يف ًل يىر
قوؿ ؿبهد دعٌن ؿ كيشف ًلغطي أدد نرً ع ًلشيع يف ىذً ًلعصر:
"إ ٌف ًإلنين ننصب إؽبأ كيلنٌ ٌبول فكهي أ ٌف ًهلل سبحينو ىبتير نا شيء نا
كنا نا ًهلل ع يو ..فكذل
ًلرسيل ك ؤٌده بيؼبع لل ًليت ىأ ٌ
عبيده ل نٌ ٌبول ك ٌ
إنيني ل نٌيس نا
ىبتير ل نين نا شيء ويأمر نبيّل بالنّ ّ
ص ةايل كأف نصبو ن
ًلشيع كأصوؽبي :صٖٓ.].
بعده" [أصل ٌ
قنبيل سري ،ةاى ةبارة كاشف الغبا قبح الحوار فأقول :ؼبيذً ًهلل عل

ص ةايل }  -أم ع
ك ل { :يأمر نبيّل بالنّ ّ
ك ل ع يو يف ًلقر ف كأنتم تلعهوف أف ًإلنين نثل ًلنبول ؟؟؟!!!
فيهلل عل ك ل قد نا ع نبيو ؿبهد ص ًهلل ع يو كس م كًإلنين كهي
زعهتم نثل ًلنبول كلو كين ًإلنين كهي زعهتم لنا ع يهي ًهلل عل ك ل !!
ًإلنيـ  -كال نا ىو عل

كىذً ًعرتًؼ نقض دعول  :أف ًلقر ف نا ع ًإلنين كهي لعهو
كثًن نا ع هيء ًلطيئف كدعول  :أف ًإلنين نثل ًلنبول عند صبيع ًلطيئف إذ
لو كين نث هي لنا ع يهي عل ك ل كهي نا ع ًلنبول !!
(إذا كانت اإلمامس كالنبوة يازم نصرقها) :

* فنعأؿ  :إذً كين ًإلنين نثل ًلنبول  -كهي تلعهوف  -فاف ذل
ننو أف نصر ًهلل عل ك ل صيدبهي .
فاف ًهلل سبحينو قد نصر نبيني ؿبهدًن  ع قونو .

لـ
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ً
ىخر ى وي ًلٌ ًذ ا ىك ىفركًٍ ثى ًيين ًثٍػىنػ ٍ ً
ٌن
نصيركهي فىػ ىق ٍد نى ى
قيؿ تعي " :إًالٌ تى ي
صىرهي ًلٌوي إ ٍذ أ ٍ ى
ى ي ى
وؿ لً ً ً
ىنلىؿ ًلٌوي ىس ًكينىتىوي عىىٍي ًو
صيدبًو الى ىٍربىل ٍف إً ٌف ًلٌوى ىن ىعنىي فىأ ى
إً ٍذ ينبىي ًيف ًلٍغىي ًر إً ٍذ ىػ يق ي ى
ً ً
ً و
ًلع ٍفى ى ىكىكً ىه ي ًلٌ ًو ًى ىأ ًلٍ يعٍىيي
ىكأىٌ ىدهي اجينيود ٌملٍ تىػىرٍكىىي ىك ى ىع ىل ىك ىه ى ًلٌذ ىا ىك ىفيركًٍ ٌ
ً ً
يم" [سورل ًلتوب ]َْ :
ىكًلٌوي ىعل هل ىدك ه
فهل تعتقدكف أف ًهلل عل ك ل نصر نبيو أـ ال؟:
فاف ق تم نصره :
ق نيً :ملى مل نصر ًإلنيـ ًلنيئب عنو كدكم ًإلنين دكم ًلنبول عندكم ؟!
فاف ق تم  :مل نصر نبيو . 
ق ني  :ىذه دعول كذهبي ًلوًقع .
مث إف ق تم نصره .
ق ني  :دبا نصره ؟!
فاف ق تم بيلصحيب
ق ني  :نا ىم ًلصحيب ًلذ ا نصركه ؟
فاف ق تم أربع أشخيص أك سبع ؟
ق ني  :ىذً قوؿ نا ال عقل .
إذ كيف سبع نصركنو ع
مث إف ق تم أكثر نا ذل .

الؼ كقد كيف يف نك نعو نهلليت كمل نتصر ؟!

ق ني  :ظبوىم !
فاف ق تم  :كثًن ننهم غًن نعركفٌن .
ق ني  :كيف عرفتهوىم ؟
فاف ق تم  :نصره ًهلل عل ك ل بعيف ع
ركً يتكم -

رضأ ًهلل عنو  -كهي تلعهو
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ق ني :سيف ع أ نا ًلعيوؼ ًليت نصرت ًإلساـ كليس ىو كدده
ًلذم ًنتصر بو ًإلساـ كلو كيف سيف ع أ كدده ًلذم نصر ًإلساـ
ص َر بل ةاى معاويس وهو أحوج ما كان إلى النصر .
ونْدَب َ
فهي بيلو مل نتصر ع نعيك كًلعيف ىو ًلعيف ؟!

*مث نعأؿ  :ىل ًهلل عل ك ل نصر نبيو  يف دييتو فقط أك نصره يف دييتو
كبعد نوتو ؟!
فاف ق تم  :نصره يف دييتو فقط .
ق ني  :ني ًلفيئدل يف نصر ضيع بعد نوتو ؟ .
كىل ًلنصر ًؼبقصود ننو نصر د نو أـ نصر شخصو ؟ .
* مث نعأؿ  :ؼبيذً أنلؿ ًهلل عل ك ل ىذً ًلد ا ؟
فاف ق تم :ليتبعو ًلنيس ك تقربوً بو إ ًهلل عل ك ل ؟
ق ني :مل وبصل إال فرتل زنني قصًنل ع نذىبكم .
فأ ا ًلفيئدل نا نلكلو ؟
فاف ًإلنيـ بعد ًلنيب  مل تهكا نا دفظ ًلد ا كتطبيقو يف ًجملتهع دعب
زعهكم .
كمل تهكا نا يء بعده نا ًائه ًلذ ا زعهتهوىم أئه نا تطبيقو دى
ًنقطع ًلنعل ع ًلصحي  -أك ًختف ع نذىبكم  -؟
(هروب الثين) :

* فاف ق تم  :إف ًلد ا سوؼ هر ع د ًؼبهدم ًؼبختفأ خر ًللنيف !!
سألني  :د ا نػللو ًهلل عل ك ل نا ًلعهيء :
ىو أع م د ا .
ع أع م نيب .
بأع م كتيب .

33

ع أع م أن .
يف أع م نكيف .
ليبق ؿبفوظين يف ًلعردًب نع ًؼبهدم دى ىبرج فتحرـ ننو ًلبشر أكثر نا
ألف سن كال زًؿ ًغبرنيف نعتهرًن لعدـ ك ود شخصي ننيسب أك ؽبركهبي

بيلد ا ؟!
* مث كيف عتطيع ًؼبهدم أف ع ا ًلد ا ك طبقو ؟!
فاف ق تم  :إف ًهلل عل ك ل قيض لو أنصيرًن كأعوًنين .
ق ني :ىل ىو أكرـ ع عل ك ل نا ع أ رضأ ًهلل عنو بل ىل ىو أكرـ نا
ًلنيب ً لذم مل ػي ىقيض ًهلل عل ك ل لو نا نصر د نو كإمبي نصركه ظيىرًن أك
نؤقتين مث دخر ىذً ًلفضل ؼبولود ًختف نا ألف سن دعب زعهكم ؟!
فاف كيف ًهلل عل ك ل ىو ًلذم نصر ف هيذً مل نصر أع م ًلبشر كىو نبيو
ؿبهد  ك نصر ًإلنيـ بعده ع يين رضأ ًهلل عنو– دعب زعهكم – كقد أ
كردم فيو الؼ ًلركً يت تشركو نع ًلنيب  .يف كل خصيئصو كفضيئ و ني

عدً ًلنبول ػ دعب ًل يىر ػ .
ف و كيف لػو كل ذل ًلفضل أال عتح أف نصره ًهلل عل ك ل ك قر عينو
بنصر نؤزر عل ًؼبؤنا ك ذؿ ًلكيفر؟؟!!
ني بيلو عيش ضعيفي ن ونين كهي تصوره ركً يتكم كديشيه رضأ ًهلل عنو نا

ذل .
* مث ني ىأ فيئدل إنين و مل وبق ًؼبقصود ننهي ؟ !
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(مواقف قنبض دةوى اإلمامس) :

* مث نعأؿ  :إذً كيف ع رضأ ًهلل عنو إنينين نا ًهلل عل ك ل كىو ع م
ذل كأف ًإلنين أصل نا أصوؿ ًلد ا ال تم ًلد ا إال هبي كنا مل قل هبي
فهو كيفر.
نقل ًجمل عأ عا شيخهم ًؼبفيد قولوً" :تٌفق ًإلنينيٌ ع أ ٌف نا أنكر
ًائه ك حد ني أك بو ًهلل تعي لو نا فرض ًلطٌيع فهو
إنين أدد نا ٌ

ضال ُمسبح ّق لاخاود في النّار" [ًؼبعيئل ل هفيد كقد نقل ذل عنو
كافر ّ

ًجمل عأ يف ًلبحير. ]ّٔٔ/ٖ :
كقيؿ ًلطوسأ ًإلنينأ( :كدفع ًإلنين ك حدىي كدفع ًلنبول ك حدىي
سوًء) ًالقتصيد فيهي تع بيالعتقيد (صّٖٓ)
فهي بيلو رضأ ًهلل عنو بقأ نع ًػب فيء ًلثاث ي خافتهم كمل هي ر يف
أرض ًهلل عل ك ل بح عا ًلنيصر كهي ىي ر نبيني ؿبهد  نا نك
عندني مل نصره قونو إ ًؼبد ن ؟!
* مث كيف بي ع ع أ رضأ ًهلل عنو ًػب فيء ًلثاث ًلذ ا مل كتفوً بانكير
ًإلنين بل تعيقبوً ع يهي فهم  -ع نذىب ًؼبفيد كفير  -؟!
* مث كيف ص أ نعهم كخ فهم ي ىذه ًؼبدل كىم كفير ؟!
* مث كيف تلكج نا سيب أ بكر نا بين دنيف كأدكيـ ًإلنيـ ًلكيفر ال
تنفذ ؟
فقد تلكج ًغبنفي ككلد لو ننهي ًبنو"ؿبهد ًبا ًغبنفي "
* مث ني بيلو رض بتلك ر ًبنتو  (( :أـ ك ثوـ )) نا عهر كعهر كيفر ىل
رض نع م ب و إنينين ننصوبين نا ًهلل علك ل أف لكج ًبنتو نا ر ل كيفر
كىو رًض أك غًن ر و
ًض كال نتصر البنتو ؟!

35

(قسميس ةاي أوودا بأسماء الخافاء) :

* مث مل كتف ع أ بذل ك و بل ظب أكالده بأظبيء ىؤالء ًػب فيء ً -لكفير
عند ًؼبفيد كنا قيؿ بقولو  -كقد ًغتصبوً ًػباف ننو كننعوه نا ًلقييـ دبي
أيكصأ بو إليو دعب زعهكم .
فقد ظب أكالده  :أبي بكر كعهر كعثهيف !
ني ًلذم أ ه ع ذل ؟
كنكتفأ ىني بذكر نا يظبأ بأ بكر كبيسم ًبنتو عيئش رضأ ًهلل عنههي نا

خاؿ نرً عكم كنهوذج ل بقي إذ ىو ًلذم زعهتم أنو ًغتصب ًػباف نا
ؿ ًلبي !!
فهذً ًلعيمل ًلشيعأ ًؼب قب عند ًال ثين عشر بػ ً (( :ؼبفيد )) ورد

أظبيء أكالد أنًن ًؼبؤننٌن ع أ با أ يلب ك ذكر ننهم  :أبي بكر فيقوؿ :
"ذكر أكالد أنًن ًؼبؤننٌن (ع) كعددىم كأظبيئهم كـبتصر نا أخبيرىم".
"ؿبهدًاصغر ًؼبكىن بأ بكر كعبيد ًهلل ًلشهيدًف نع أخيههي ًغبعٌن (ع)
بيلطَّف أنههي لي بن نععود ًلدًرني " ["ًإلرشيد" صُٖٔ]
ك قوؿ ًليعقو ًلشيعأ عا ع أ رضأ ًهلل عنو أنو  ( :كيف لو نا ًلولد
ًلذكور أربع عشر ذكرًن ً :غبعا كًغبعٌن …… كعبيد ًهلل كأبو بكر ال
عقب ؽبهي أنههي :ع بن نععود ًغبن ي نا بين تيم" ["تير خ ًليعقو "
جِ صُِّ].
كذكر ًاصفهيين يف "نقيتل ًلطيلبيٌن" رب عنوًف "ذكر خ ًغبعٌن با ع أ
با أ يلب كنقت و كنا قتل نعو نا أى و" ككيف ننهم "أبو بكر با ع أ
با أ يلب كأنو ع بن نععود ...ذكر أبو عفر أف ر ان نا نبدًف
قت و كذكر ًؼبدًئين أنو ك د يف سيقي نقتوالن ال درل نا قت و" ["نقيتل
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ًلطيلبٌن" ا ًلفرج ًاصفهيين ًلشيعأ ط دًر ًؼبعرف بًنكت صُِْ
" اء ًلعيوف" ل ه عأ صِٖٓ].
كىل ىذً إال دليل دب كنؤًخيل كإع يـ كتقد ر نا ع ٌأ ا بكر ًلصد
رضأ ًهلل عنههي ؟؟!!
مث ىذً أك أقبيلوً :با في ه رضأ ًهلل عنهي كسبط ًلرسوؿ ً: غبعا با
ع أ رضأ ًهلل عنو ً -إلنيـ ًؼبعصوـ ًلثيين عندكم  -أ ضي عهأ أدد أبنيئو
هبذً ًالسم كهي ذكره ًليعقو فيقوؿ:
"ككيف لاحسن نا ًلولد شبيني ذكور كىم ًغبعا با ًغبعا كأنو خول
… كأبو بكر كعبد ًلرضبا انهيت أكالد شى ك ح كعبيد ًهلل" ["تير خ
ًليعقو " جِ صِِٖ ننته ًلنيؿ جُ صَِْ].
ك ذكر ًاصفهيين "أف أبي بكر با ًغبعا با ع أ با أ يلب أ ضين كيف
فبا قتل يف كرباء نع ًغبعٌن قت و عقب ًلغنوم" ["نقيتل ًلطيلبٌن" صٕٖ].
والحسين با ع أ أ ضين ظب أدد أبنيئو بيسم أ بكر كهي ذكر ًؼبؤرخ
ًلشيعأ ًؼبشهور بيؼبععودم يف "ًلتنبيو كًإلشرًؼ" عند ذكر ًؼبقتولٌن نع
ًغبعٌن يف كرباء فيقوؿ :
" كفبا قت وً يف كرباء نا كلد ًغبعٌن ثاث ع أ ًاك كعبد ًهلل ًلصيب كأبو
بكر بنوً ًغبعٌن با ع أ" ["ًلتنبيو كًإلشرًؼ" صِّٔ].
ككرد" :أف زين العابثين با ًغبعا كيف كىن بأ بكر أ ضين" ["كشف
ًلغه " جِ صْٕ].
كأ ضين حسن بن الحسن با ع أ أم دفيد ع أ با أ

يلب ظب

أدد أبنيئو أبي بكر كهي ركًه ًاصفهيين عا ؿبهد با ع أ ضبلل ًلع وم أف فبا
قتل نع إبرًىيم با ًغبعا با ًغبعا با ع أ با أ
ًغبعا با ًغبعا.

يلب كيف أبو بكر با

37

كًإلنيـ ًلعيبع عند ًلشيع موسى با عفر ًؼب قب بيلكيظم أ ضين ظب أدد

أبنيئو بأ بكر.
كأني ًاصفهيين فيقوؿ :إف ًبنو ع أ ً -إلنيـ ًلثينا عندىم  -ىو أ ضين كيف
كىن بأ بكر ك ركل عا عيع با نهرًف عا أ ًلص

ًؽبركم أنو قيؿ:

سألين ًؼبأنوف ونين عا نعأل فق  :قيؿ فيهي أبو بكرني قيؿ عيع با
نهرًف :ق ا ًلص  :نا أبو بكركم؟ فقيؿ :ع أ با نوس ًلرضي كيف
كىن هبي كأنو أـ كلد" ["نقيتل ًلطيلبٌن" صُٔٓ ِٔٓ].
ك أني ًلتعهي بعيئش فقد ظب موسى الكاظم ػ ًإلنيـ ًلعيبع عندىم ػ
إددل بنيتو أ ضين بيسم بن ًلصد ًلصد ق عيئش كهي ذكر ًؼبفيد رب
عنوًف "ذكر عدد أكالد نوس با عفر ك رؼ نا أخبيرىم".
فقيؿ ( :ككيف ا ًغبعا نوس ع يو ًلعاـ سبع كثاثوف كلدًن ذكرًن كأنث
ننهم ع أ با نوس ًلرضي ع يههي ًلعاـ …… كفي ه …… كعيئش
كأـ س ه ) ["ًإلرشيد" صَِّ َّّ "ًلفصوؿ ًؼبهه " ِِْ "كشف
ًلغه " جِ صِّٕ].
كهي ظب جثا ةاي بن الحسين إددل بنيتو عيئش " ["كشف ًلغه "

جِ صَٗ].

كأ ضين ً -إلنيـ ًلعيشر عندىم  -ةاي بن محمث الهادي أبو ًغبعا ظب
أدد بنيتو بعيئش قوؿ ًؼبفيد :كتويف أبو ًغبعا ع يههي ًلعاـ يف ر ب
بعر نا رأل كخ ف نا ًلولد أبي
سن أربع كطبعٌن كنيئتٌن كدفا يف دًره ٌ
ؿبهد ًغبعا ًبنو … .كًبنتو عيئش " ["كشف ًلغه " صّّْ ك"ًلفصوؿ
ًؼبهه " صِّٖ].
فهذه نرً ع ًلشيع تؤكد أف ؿ ًلبي مل كا يف صدكرىم شأء ع
ًلصد كإال ؼبي ظبوً أكالدىم كبنيهتم بيظبو كًسم ًبنتو .

ؿ

38

كلو كيف قد غصب ًإلنين ننهم ؼبي ظبح نفوسهم بوركد ًظبو ع ألعنتهم
ب و أف عهوً بيظبو أك بيسم ًبنتو دًخل بيوهتم أدب ًلنيس إليهم كىم
أبني ىم كبنيهتم ؟؟!!
إف ىذً نا أك ًادل ع أف ىذه ًؼبلًعم ًليت يف ًلركً يت عا ًإلنين
ـبت ق إال إذً أهتهني ًائه بيلنفيؽ يف تعهيتهم أبنيءىم كبنيهتم بأظبيء
أعدًئهم  -دعب زعهكم  -نفيقين كديشيىم نا ذل .
*كلو قدر أف شيعيين ذبرأ ففعر ذل بأنو تقي لكيف ذل نا أشد ًلطعا

يف ىؤالء ًابرًر ًلشرفيء ًلذ ا ال ي خبدنهم أف فع وً نثل ذل كىم نا
سال ًبن نيب ًإلساـ كتربوً ع علل ًإلساـ فكيف هبم رضأ ًهلل عنهم
؟!
(قخاي الحسن ةن اإلمامس) :
* مث ني بيؿ ًغبعا رضأ ًهلل عنو تنيزؿ عا ًإلنين ًليت ال قوـ ًلد ا إال
هبي ػ دعب زعهكم ػ فًنض أف وبكم ًلكفر يف دييتو كدبوًفقتو دفيظين ع
نفعو كقد كيف نعو نا ًعبيوش أكثر نا أربعٌن ألف نقيتل؟ !
* أيبكا لو كىو :إنيـ ننصوب نا رب ًلعيؼبٌن أف تخ عا تعيٌن ًهلل
عل ك ل لو ليحيفظ ع نفعو نع إ قيع ًلنيس يف ًلكفر ؟!
إذ تنيزلو كص حو نع نعيك عل كل ًلنيس ػ لوكينوً عتقدكف ًإلنين فيو ػ
عتقدكف أف ذل ًلتنيزؿ ال ؤثر ع إيبييم كإال لو كيف نؤثرًن ع إيبييم ؼبي
رضأ ًغبعا ًبا بن رسوؿ ًهلل ً – إلنيـ ًؼبنصوب نا رب ًلعيؼبٌن
ًؼبعصوـ ًلذم ال ىبطئ كال عهو دعب زعهكم ػ أف كوف سببين يف كفر
ًان ليعيش سنوًت مث يبوت كقد أضيع أصا نا أصوؿ ًلد ا.

* كىل ًؼبع م  -ب و ًإلنيـ  -دييتو أعل ع يو نا د نو !

39

فهذً ًػبهيين قد أع ا ًؼبعيرض كعرض نفعو ل خطر ليقيم دكونتو فهل
ًػبهيين أش ع نا ًغبعا ؟ !
* مث ىؤالء ًعبنود ًلذ ا حقوف بيعبند يف دكؿ ًلعيمل وً هوف ًؼبوت كىم
نقب وف لنصرل دكونيهتم كردبي تكوف دكونيهتم كيفرل فهل ًغبعا أقل تضحي
كقنيع بانينتو نا ىؤالء ؟!
فهل ف ل عقوؿ أف تعتيقظ!!
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(ةصمس األئمس ةنث اوثني ة ريس) :
تػػلعم ًلشػػيع ًالثنػػي عشػػر أف ًاشػػخيص ًلػػذ ا ًعتقػػدت فػػيهم ًإلنين ػ أيػػم:
أئه نعصونوف نا ًؼبعيصأ كًػبطأ كًلعهو كًلنعييف.
قوؿ ؿبهد رضي ًؼب فر ًلشيعأ ًالثني عشرم ًؼبعيصر:
(كنعتقد أف ًإلنيـ كيلنيب هبب أف كوف نعصونين نا صبيع ًلرذًئػل كًلفػوًدش
ني ظهر ننهي كني بطا نػا سػا ًلطفولػ إ ًؼبػوت عهػدًن كسػهوً كمدا يردأ

أن يك ددون معص ددوماً م ددن الس ددهو والخب ددأ والنس دديان ) عقيئ ػػد ًإلنينيػ ػ ص
َُْ.
كىذه ًلدعول بٌن أنر ا:
إني أف تكوف صيدق كإني أف تكوف كيذب .
كال ع ػ ػػرؼ ذل ػ ػ ػ إال بػ ػ ػػيلوقوؼ ع ػ ػ ػ كًق ػ ػػع ىػ ػ ػػؤالء ًاشػ ػ ػػخيص ًؼبوصػ ػ ػػوفٌن
بيلعصه .
فنبدأ بأنًن ًؼبؤننٌن ع أ با أ يلب رضأ ًهلل عنو فنقوؿ :
(ة رة مواقف لعاي رضي اهلل ةنل قنبض دةوى اإلماميس) :
عنػػدني نػػيت ًلنػػيب  كَّ ًلصػػحيب أبػػي بكػػر ًلصػػد رضػػأ ًهلل عنػػو ًإلنين ػ
كع أ بٌن أظهرىم فهي ًلذم فعل ع أ با أ يلب ؟
فعل ني أ:
ُ -بي ع أبي بكر.
ِ -ص خ ف أ بكر وًؿ دييتو.
ّ -ت ػػلكج ن ػػا س ػػيب أ بك ػػر كعن ػػدىم أف ك ػػل عه ػػل عه ػػو أب ػػو بك ػػر بي ػػل
كبيلتػييل فحربػو ل هرتػد ا بي ػل فيلعػيب ًلػذم نػتر عػا ىػذه ًغبػرب غػًن شػرعأ
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فياخذ ننو ال هبوز كنع ذل أخذ ع أ ًنرأل نا سػيب بػين دنيفػ ككلػدت لػو
(( :ؿبهد ًبا ًغبنفي )).
ًْ -عرتؼ ع ٌّأ بصح بيع ًػب فيء ًلثاث ػ كهي يف ير ًلباغ ػ.
ٓ -بي ع ع ٌّأ عهر كص خ فو وًؿ دييتو .

ٔ -أشػير ع ػ عهػر بعػدـ ًلػذىيب نػع ًعبػيش ًؼبت ػو إ فػيرس ػ كهػي يف يػر
ًلباغ ػ خشي ع يو.
ٕ -ظب أكالده ًلثاث بأظبيء ًػب فيء ًلثاث  :أ بكػر كعهػر كعثهػيف ػ كهػي يف
كتب ًلعن كًلشيع ػ.
ٖ -زكج ًبنتو أـ ك ثوـ نا عهر -كهي يف كتب ًلعن كًلشيع -
ٗ -قىبًػػل ًلػػدخوؿ يف أصػػحيب ًلشػػورل ًلػػذ ا أككػػل إلػػيهم عهػػر أنػػر ًػباف ػ

لييختير ًػب يف نا بينهم.
َُ -بي ع ع ٌّأ عثهيف با عفيف كص خ فو وًؿ دييتو.

ىذه عشرل أعهيؿ كأقوًؿ عه هي ع أ رضأ ًهلل عنو أك قيؽبػي فػاف كػيف نعصػونين
فهػػذه ك هػػي رددواب كإذً كين ػ ص ػوًبين فػػدعول ًإلنين ػ بي ػ اف ًؼبعصػػوـ ال
عهل الخبأ كال قوؿ الخبأ كال قوؿ ًلكفر كال قره.

كإف كين خبأً فع أ ليس إنينين اف ًإلنيـ  -دعػب زعهكػم -معصدوم مدن

الخبأ.
فػاف إنكػير ًإلنينػ أك ًإلقػرًر هبػي لغػًن أى هػي عنػد صبهػورىم كفػر كع ٌّػأ هبػػذه
ًاعهيؿ قر ًلكفر -كديشيه نا ذل .-
ىذه ًلوقيئع تؤكد أف ًإلنيـ ع أ رضأ ًهلل عنو ال عتقػد أنػو إنػيـ ننصػوب نػا

ًهلل عػػل ك ػػل كإمبػػي ًإلنين ػ شػػورل بيػػنهم كنػػي دػػدث نن ػو أنػػر بيعػػأ كص ػوًب
كديشػػيه أف ع ػػم أنػػو إنػػيـ ننصػػوب نػػا ًهلل عػػل ك ػػل مث ضػػعف عػػا إعػػاف
ًإلنكير ك قر ًؼبخيلفٌن ك بي عهم ك ص أ خ فهم ك عهأ بأظبػيئهم ك بقػ ع ػ
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ذل

أكثر نا عشػر ا سػن كىػو شػيىد ًلكفػر دعػب نعتقػد ًإلنينيػ ك قػره

بػين ل عػػان !! إف ىػػذً ال ي ػ بصػػغير ًلط ب ػ نػػا أىػػل ًلع ػػم فكيػػف بانػػيـ
ننصػ و
ػوب نػػا ًهلل علك ػػل ليقػػيم ًلػػد ا كىب ػػف سػػيد ًؼبرس ػ ٌن دعػػب زعهكػػم
؟؟!!
كىػػو نػػا خيػػير ًلصػػحيب كفػػيرس نػػا فرسػػيف ًغبػػرب ًلػػذ ا خيض ػوً غهػػير
ًغبػػركب دػػى ًرتفع ػ رً ػ ًإلسػػاـ كدخػػل ًلنػػيس يف د ػػا ًهلل أفوً ػين مث ػػرل
صرح ًإلساـ ينتقا دعب نلًعم ًإلنيني بل ك شيرؾ ىػو يف إنقػيص ًلػد ا

باقرًر ًؼبنتقصٌن لو كنبي عتهم ؟؟؟!!!

(قخاي الحسن ةن اإلمامس) :
* مث ىػذً الحسدن بدن ةادي بدن أبددي بالدأ كىػو ًإلنػيـ ًلثػيين عنػدكم تخ ػ

عػػا ًإلنين ػ ك ع ػ ههي ؼبعيك ػ رغػػم أنػػو كػػيف قػػود عش ػرًت ًلالؼ نػػا ًؼب ػوًلٌن
لو.
فػاف كػيف نعصػونين كسػَّم ًإلنينػ ؼبعيك ػ كرضػأ بػأف وبكػم ًانػ ر ػل كػػيفر
 دعب زعهكم  -فهذً نقض ل عصه كًإلنين .كإف مل ك ػػا نعص ػػونين ف ػػيس إذف إنين ػ ػين اف ن ػػا ش ػػرط ًإلن ػػيـ عن ػػدكم:

ًلعصه .

(قبول اإلمام الثامن بوويس ةهث المأمون) :
*كىذً ًإلنيـ ًلثينا  -عندكم ( -ةاي بدن موسدى الرضدا ) رضػ بػأف كػوف
كيل عهد ًؼبأنوف.
كًلقبػ ػػوؿ بيلنييب ػ ػ لػ ػ ػر ل نغتص ػ ػػب ل نين ػ ػ ًع ػ ػرتًؼ دب ػ ػ ػشركعي خ ػ ػ ػافتو

كًالعرتًؼ دبػشركعي ًؼبغتصب ل نين كػفر -عندكم-
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فػػاف كػػيف نعص ػػونين ففع ػػو ػػدؿ ع ػ صػػح خاف ػ ًؼب ػػأنوف كىػػذً ػػنقض

ًإلنين ػ كإف مل كػػا نعص ػونين ف ػػيس بانػػيـ ع ػ نػػذىبكم اف ًإلنػػيـ البػػد أف
كوف نعصونين دعب نذىبكم .
كإذً ًخت إنين إنيـ نا أئهتكم ًخت ن ر ًإلنين بكين هي.
ىذه إشيرًت سػر ع كإال فيادلػ كًلتنيقضػيت يف ًؼبػذىب ال دصػر ؽبػي كًلعيقػل
ال نبغػػأ لػػو أف ع ػ م نفعػػو ؼبػػا وبرنػػو إتبػػيع ًغب ػ فػػاف ًغبيػػيل قصػػًنل كًلقػػدكـ
ع ًهلل عل ك ل كًغبعيب شد د كًعبلًء  -ثوًبين كعقيبين -ع يم .

نعأؿ ًهلل عل ك ػل أف ر نػي ًغبػ دقػي ك رزقنػي ًتبيعػو ك ر نػي ًلبي ػل بػي ان
ك رزقني ً تنيبو .
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ًستحدث ًلذ ا كضعوً ًلركً يت ع

ؿ ًلبي

عقيدل ع يب عقيدل

أرًدكً هبي ضبي كذهبم !!
لكنهي يف ًغبقيق تبطلً (( :إلنين )) بل تبطلً(( :لد ا )) نا أسيسو.
ت ًلعقيدل ىأً(( :لتقي )) أمً (( :لكذب ًؼبتعهد )).
فاف ًلذ ا كضعوً ًاديد ال هبتهعوف يف نكيف كًدد كال يف زنيف
كًدد كال يف رأم كًدد فاذ كضع أددىم ركً ع ًإلنيـ ككضع ًلخر ركً
أخرل فتعيرضتي فيغبل يىل "أددًلكذبٌن  :تقي "!!
(الببيس ال رةيس) :

ًلتقي ًليت عند ًلشيع ليع ىأ ًلتقي ًلشرعي ًليت أبيدهي ًهلل عل ك ل
يف زنا ًػبوؼ  -كمل و بهي  -كأني ًلشيع فقد ع وىي تقي كً ب نا تركهي
فقد ترؾ ًلد ا  -دعبهي يء يف ًلركً يت-
أني ًلتقي يف ًلشرع فقد عيش ًؼبع م كيبوت ك ال عتعه هي ايي نبيد
كليع كً ب .
قيؿ تعي " ىنا ىك ىفىر بًيلٌ ًو ًنا بىػ ٍع ًد إيبىينًًو إِوّ َم ْن أُ ْك ِرَا ىكقىػٍبيوي ينطٍ ىههللً ٌا
ً
ً ً ً
ً
ًب
ص ٍدرًن فىػ ىعىٍي ًه ٍم ىغ ى
ب ٌن ىا ًلٌو ىكىؽبي ٍم ىع ىذ ه
بي ًإليبىيف ىكلىكا ٌنا ىشىر ىح بيلٍ يك ٍف ًر ى
ضه
ً
يم" [ سورلًلنحل َُٔ]
ىع ه
أكرد ًلط م عا ًبا عبيس أنو قيؿ  :قولو ( إًال ىن ٍا أي ٍك ًرىه ىكقىػٍبيوي ينطٍ ىههللً ٌّا
بًيإليبى ً
يف ) أخ ًهلل سبحينو أنو نا كفر نا بعد إيبينو فع يو غضب نا ًهلل
كلو عذًب ع يم فأني نا أكره فتك م بو لعينو كخيلفو ق بو بيإليبيف لين و

عدكه فا درج ع يو اف ًهلل سبحينو إمبي أخذ ًلعبيد دبي عقدت
بذل نا ٌ
ع يو ق وهبم ).تفعًن ًلط م .
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ً
ً ًً
ً ً
ًً ً
ٌن ىكىنا
كقيؿ تعي " :الٌ ىػتٌخذ ًلٍ يه ٍؤننيو ىف ًلٍ ىكيف ًر ىا أ ٍىكلىي ىء نا يدكف ًلٍ يه ٍؤنن ى
و
ِ
ػ ٍفعل ذىلً فىػىي ً ً
س ن ىا ًلٌو ًيف ىش ٍأء إِوّ أَن قَدبّد ُبواْ مْند ُه ْم قُد َباةً ىكيىوب ٌذ ٍريك يم ًلٌوي
ى ىٍ ى ٍ ى
نىػ ٍفعو كإً ى ًلٌ ًو ًلٍه ً
ص يًن" [سورل ؿ عهرًف]ِٖ :
ى
ىي ى ى
كأكرد ًلط م كذل عا ًبا عبيس أنو قيؿ  :قولو":ال تخذ ًؼبؤننوف
ًلكيفر ا أكلييء نا دكف ًؼبؤننٌن" قيؿ :ي ًهلل سبحينو ًؼبؤننٌن أف يا فوً
ًلكفير ع يهم
ًلكفير أك تخذكىم كلي ن نا دكف ًؼبؤننٌن إال أف كوف
ي
ظيىر ا في هركف ؽبم ًلمطف كىبيلفويم يف ًلد ا .كذل قولو":إال أف تتقوً
ننهم تقي نل".
فكا ًل تٌن ذكرت ًاصل مث ًستثنتي بقولو تعي { :إال} كىذً
ل بيد كليس أنرًن كال د نين كهي ىو كًض .
ىذه ىأ ًلتقي ًلشرعي .

(قبيس ال يعس اوثني ة ريس) :

أني عند ًلشيع ًالثين عشر فيلتقي د ا !!
فقد أكردكً فيهي ركً يت نعبوىي إ ؿ ًلبي ننهي عا :
عفر ًلصيدؽ أنو قيؿ:
( إف ًلتقي تعع أعشير ًلد ا )
ك ( ال د ا ؼبا التقي لو )
كننهي عا أ عفر أنو قيؿ ً(:لتقي د ين كد ا بهللأ) [ .ىذه ًلركً يت
يف كتيب ًلكييف:بيب ًلتقي  ] ُِٕ: ِ :كديشي ؿ ًلبي نا ذل .
كقد ًعتهد ع هيء ًؼبذىب ىذه ًلعقيدل بل ك ع وىي أصان كيلصال.
قوؿ ًبا بيبو و ًلقهأ كىو نا ع هيئهم ًلكبيرً( :عتقيدني يف ًلتقي
أنها واجبس من قركها بمنزلس قرك الصالة )!!! [ًالعتقيدًت ]ُُْ :
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كىكذً ع وًً(( :لتقي )) أمً(( :لكذب)) د نين تقرب بو إ ًهلل عل
ك ل بل ىذً ًلكذب يبثل َٗ  %نا ًلد ا عين أف ًلذم كذب يف قولو
كىبيدع يف عه و هبذه ًلنعب يف كل وـ فقد دق َٗ  %نا ًلد ا !!
كًلطين ًلك ل أف ىذً ًلكذب ليس د ا إنيـ كًدد فقط بل د ا كل ؿ
ًلبي دبي فيهم ًلنيب  ػ دعب ركً يهتم إ ال إذً مل نتعب ًائه إ ًلنيب
 كزعهوً أف د نهم غًن ًلد ا ًلذم يء بو ًلنيب  إذ ىذً ىو ًؼبفهوـ
نا :قوؽبم  ( :كد ا بيئأ ) ػ.
أ رض عيقل أف قبل ذل أك عتقده يف د ا ًهلل عل ك ل ًلذم أنللو ًهلل
عل ك ل ليطهر ًاخاؽ ك رسأ قوًعد ًؼبعينات ع ًلصدؽ كًلصرًد
كًلوضوح يف ًلتعينل بٌن ًلنيس دى تعتقيم ًغبييل كتنهو مبوىي ًلطبيعأ يف
ظل ًلصدؽ كًانين كًلوضوح؟؟!!
ىب أنني صدقني ىذً ًلكاـ فهي ىأ ًلنتي
ًلنتي

ني أ :

؟!

(نبيرس قبيس اإلمام) :

ُ-أف ىذً ًلد ا ًلذم أنللو ًهلل عل ك ل(( :د ا ًلتقي )) أمً(( :لكذب)).
كًلكذب خ ذنيم يف كل ًاد يف كعند صبيع ًجملتهعيت ًلبشر دى يف
عصر ًعبيى ي فقد كيف ًلر ل أنف أف كذب ب و أف كوف ًلكذب د نين لو
فهل عقل أف نػلؿ ًهلل عل ك ل د نين تعع أعشيره ًلكذب ؟ !

ِ -إذً كين ً( :لتقي د نين) (كال د ا ؼبا ال تقي لو ) (كًلتقي د ا صبيع
ؿ ًلبي ) (كًلتقي تعع أعشير ًلد ا ) فكيف نث يف ًلنيب ص ًهلل ع يو
كس م أنو قد ب غ ًلرسيل بكين هي ردبي أخف بعضهي تقي اف ًلتقي د نو -
دعب ركً تكم أستغفر ًهلل علك ل كديشيه ص ًهلل ع يو كس م كديشي ؿ
بيتو رضأ ًهلل عنهم نا ذل -؟!

47

ّ -كإذً كين ًلتقي د نين فهي ؤننني أف بعض ني أخ بو ًلنيب ص ًهلل ع يو

كس م إمبي أخ بو ع ك و ًلتقي كًغب يف خافو ؟!
ْ -كإذً كين ًلتقي د نين فهي ؤننني صبيع يف أعهيؿ ًائه كأقوًؽبم أيي
صدرت ع ك و ًلتقي ؟!
ٓ -كإذً كين ًلتقي د نين فهي ًلفيئدل نا ًإلنين إذ ًؼبقصد نا ًإلنين
إباغ ًغب كتع يهو ًلنيس فاذً كيف ًإلنيـ سيكتم ًغبقيق ك ضيع ًلد ا
ليحفظ دييتو فهي ًلفيئدل نا إنينتو ؟!
ٔ -إذً كين ًلتقي د نين فها ًلذم بٌن لني أف ىذً ًلفعل نا ًإلنيـ تقي
كىذً ًلفعل غًن تقي ك رفع ًػباؼ ًلذم تعبب ًإلنيـ يف إهبيده  -دعب
زعههم  -؟!
فأنتم زعهتم أف ًإلنيـ ك د لًنفع ًػباؼ بٌن ًلنيس كىي ىو و د خافين
د دًن خافين نتعهدًن فيعهل ًلعهل أك قوؿ ًلقوؿ ًؼبخيلف ل حقيق ػ تقي ػ

فيوقع أتبيعو يف ًغبًنل كًالختاؼ !!

(احبياج اإلمام إلى أقباةل لرف ،الخالف) :

كؽبذً ًدتيج ًإلنيـ إ ًاتبيع ليقونوً ىم بيلتخهٌن لرفع ًػباؼ فألفوً
ًلكتب ليبينوً ىم أف ىذً تقي كىذً غًن تقي كهي فعل ًلطوسأ يف كتيبيو :
ًلتهذ ب كًالستبصير فانو ألفههي ؽبذً ًلغرض .
فهم أكثر ش يع نا ًإلنيـ ايم صردوً دبي مل عتطع ًإلنيـ ًلتصر
بو كأكثر فيئدل لألن نا ًإلنيـ ايم ىم ًلذ ا رفعوً ًػباؼ كليس ًإلنيـ !
قوؿ ًلطوسأ  -كىو شيخ ًلطيئف كهي عهونو  -يف نقدن كتيبو
ًلتهذ ب :
(ذًكرين بعض ًاصدقيء أ ده ًهلل فبا أك ب دقو ( ع يني ) بأديد
أصحيبني أ دىم ًهلل كردم ًلع ف ننهم

وما وق ،فيها من اوخبالف
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والبباين والمنافاة والبضاد  ،حبى و يكاد يبفق خبر إو وبإزائل ما يضادا
وو يسام حثيث إو وفي مبابابل ما ينافيل دى عل ـبيلفوني ذل نا
أع م ًلطعوف ع نذىبني كتطرقوً بذل إ إبطيؿ نعتقدني  -....إ أف
ذكر أنو دخل - :ع

صبيع فبا ليس ؽبم قول يف ًلع م كال بصًنل بو وه

ًلن ر كنعيين ًالفيظ شبه

وكثير منهم رج ،ةن اةبباد الحق!! لما

اشببل ةايل الوجل في ذلك  ،وةرز ةن حح ال بهس فيل ظبع شيخني
أبي عبد ًهلل أ ده ًهلل يذكر أن أبا الحسين الهاروني العاوي كان يعببث الحق
ويثين باإلمامس فرج ،ةنها ؼبي ًلتبس ع يو ًانر يف ًختاؼ ًاديد كترؾ
ًؼبذىب كدًف بغًنه ؼبي مل تبٌن لو ك وه ًؼبعيين فيهي ) [هتذ ب ًادكيـ ُ :
]ّ – ِ :
أرأ

كيف عرتؼ شيخ ًلطيئف بأنو ال تكيد تو د ركً إال كاجوًرىي ركً

تنقضهي فبي أ قظ عقوؿ ًلعقاء نا ًلشيع فرتكوً ًلتشيع كهي ذكر .
(لماذا لم يبين اإلمام الالحق قبيس اإلمام السابق) :
مث إذً قيؿ ًإلنيـ ًاكؿ قوالن ىو تقي ؼبيذً إذً يء ًإلنيـ ًلثيين بعده
ًلركً يت نتنيقض كقد يء بعد

الىب ًاتبيع أف أبيه قيؽبي تقي ؼبيذً تبق
كل و
إنيـ خر كمل نبو ع يهي دى يء ع هيء ًلطيئف لينبهوً ىم ع يهي
إنيـ ه
بدكف دليل نا ًائه كإمبي بيل ا كًلتخهٌن كني در ني أف ني قيلو ىذً ًلعيمل
صوًب أكخطي ؟؟!!
مث ع ىذً ًؼبقييسً :لعيمل ًلشيعأ ىو ًلذم عتح أف عه إنينين
انو ىو ًلذم رفع ًػباؼ عا أقوًؿ ًائه بل عتح أف عه  :إنيـ
ًائه انو رفع ًػباؼ عا صبيع أقوًؿ ًائه !!!!
أني ًائه ًلذ ا أكقعوً ًلنيس يف ًغبًنل دى خرج بعض أتبيع ًؼبذىب
عا ًؼبذىب بعبب تنيقضيهتم فا عتحقوف أف عهوً أئه ن!!!

49

أني كبا فنعتقد أف ًائه برًء نا ىذً ًلكذب ًلذم نقض بعضو بعضين
كلكنني نع ل ىذً ًلكاـ ع ىذه ًلركً يت ًلع يب !!
ٕ -مث أ ا ًلش يع ًليت ىأ نا شركط ًإلنيـ كىأ أف كوف ًإلنيـ أش ع
ًلبشر !!!!! كهي زعهوً يف صفيت ًإلنيـ ؟
قيؿ ًؼبفيد( :كهبب أف كوف ًإلنيـ أش ع رعيتو )!!! [ًالقتصيد.]/ُِّ/
فأ ا ًلش يع يف إنيـ مل قل ًغبقيق ؟!
(الببيس وةام الغيأ) :

كزعهوً فيهي أف

ٖ -مث أ ا ع م ًلغيب ًلذم كضعوً لو عشرًت ًاديد
ًائه ع هوف ًلغيب ؟!
فاف ًإلنيـ فيت ًلعيئل بيلتقي خشي أف كوف عينين ع يو ( :أم

يسوسين نا ًلع طيف) فيفتيو بيلكذب دى ىبدعو أنو ليس إنينين كال عيؼبين
كلكنو يىل أك ىو نا أىل ًلعن !!
فقد أكردت ًالثني عشر عشرًت كنهلليت ًلركً يت ك هي تؤكد أف ًإلنيـ
ع م ًلغيب ع م ني كيف كني سيكوف كني ىو كيئا كإذً أرًد أف ىعىم ىعًم :

أال ع م أف ىذً ًلعيئل ًلذم يء عتفتيو أنو ىو نا أتبيعو أـ ال ؟؟!!

قيؿ ًلك يين يف ً :لكييف ( :باب إذا شاء األئمس ةايهم السالم أن يعاموا
الغيأ ةاموا ) ً :لكييف ِٖٓ/ ُ :
ك ( :باب أن األئمس ةايهم السالم يعامون ةام ماكان ومايكون وأنهم
ويخفى ةايهم ال يء راوات ةايهم ) ًلكييف َِٔ/ُ :
ك( :باب أن األئمس ةايهم السالم لو سبر ةايهم ألخبروا كح امرئ بمالل
وما ةايل) ًلكييفِْٔ/ُ :

إذف أ ا ع م ًلغيب ًؼبلعوـ كىم فتوف ًلشخا ًلذم أنينهم بيلكذب

خشي أف كوف نا عيوف ًلع طيف ؟!
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(اإلمام يبعمث إخفاء الحق ةن المسبفبي) :

ٗ -مث ىذً ًلعيئل ًؼبعكٌن ًلذم أفتيه إنينو بيلكذب مث ذىب تعبد ًهلل عل
ك ل بيلكذب نعتقدًن أنو د انو صدر نا إنيـ ننصوب نا ًهلل عل ك ل
ني ذنب ىذً ًؼبعكٌن كقد يء نعتفههين عا د نو ر د أف تعبد ًهلل عل ك ل

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

زعم ًلشيع  -كىي ىو كذب ع ًلعيئل ك فتيو بغًن ًغب ؟؟!!

(إن لم يبح اإلمام الحق فايسكت) :
َُ  -مث إف ًإلنيـ إف مل عتطع إباغ ًغب ف يعك كال قل ًلبي ل .
ً
ً ً
ً ً
يع
ب الى ػي ٍف يحو ىف * ىنىت ه
قيؿ ًهلل عل ك ل" :قي ٍل إ ٌف ًلٌذ ىا ىػ ٍفىتػيرك ىف ىعى ًلٌو ًلٍ ىكذ ى
ً
ً
ًلش ًد ىد ًدبىي ىكينيوًٍ ى ٍك يفيرك ىف" [
ًب ٌ
ًيف ًل ٌدنٍػىيي يمثٌ إًلىٍيػنىي ىنٍر يع يه ٍم يمثٌ نيذ يق يه يم ًلٍ ىع ىذ ى
ونس]َٕ :
كقيؿ ًهلل تعي " :إًٌمبىي ػ ٍف ًرتم ًلٍ ىك ًذب ًلٌ ًذ ا الى ػؤًننيو ىف بً ً
يت ًلٌ ًو ىكأ ٍيكلىًهلل ى يى يم
ى ى يٍ
ىى
ى
ًلٍ ىك ًيذبيو ىف" [ًلنحل]َُٓ :
فيلذ ا كذبوً ع ًهلل عل ك ل كزعهوً أف ىذً د نو ليحيف وً ع دييهتم
كىم نأنوركف باباغ ًلد ا ىؤالء نفرتكف ع ًهلل عل ك ل ف يتهتعوً ق يان مث
نر عهم إ ًهلل عل ك ل كتوعدىم بعذًب شد د  -كديشي ؿ ًلبي أف
كونوً نا أكلهلل -
كقيؿ نبيني ؿبهد  (( : نا كيف ؤنا بيهلل كًليوـ ًلخر ف يقل خًنًن أك
ليصه )) ركًه ًلبخيرم [ :ح  ] ٓٓٓٗ:كنع م  [ :ح ]ٕٔ:
(قناقض المعصوم) :

* كلكا ًستهع إ ىذه ًلقص ًليت رك هي ًلنوخبيت ػ عيمل شيعأ ًثني عشرم ػ
عا أدد ًائه فيقوؿ ( :ذىب ر ل نا ًلشيع دع عهر با ر يح ليعأؿ
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إنينو ف هي أفتيه عيد إليو نا قيبل فعألو عا نفس ًؼبعأل فأفتيه خباؼ
ًعبوًب ًاكؿ فيستنكر ذل كقيؿ  :ىذً خاؼ ني أ بتين يف ىذه ًؼبعأل
ًلعيـ ًؼبيضأ !!
فقيؿ لو ( :أم ًإلنيـ)  :إف وًبني خرج ع ًلتقي فتشك يف أنره
كإنينتو .
مث خرج نا عنده كلقأ أدد ًلشيع (ك دع ؿبهد با قيس) كقا ع يو ني
ددث كقيؿ لو  :كقد ع م ًهلل أين ني سألتو عنهي إال كأني صحي ًلعلـ ع
ًلتد ا دبي فتيين بو كقولو يف ًلعهل بو فا ك و التقيئو إ يم كىذه دييل !!
فقيؿ لو ؿبهد با قيس :ف ع و دضرؾ نا ًتقيه ؟
صبيعي
فقيؿ :ني دضر ؾب عو يف كًددل نا ًؼبعألتٌن غًنم كلكا وًبيو ن

خر ي ع ك و ًلتبخي  -كذً أم بدكف ع م  -كمل وبفظ ني أ يب بو يف
ًلعيـ ًؼبيضأ في يب دبث و .

إماما من يفبي بالبابح [فرؽ ًلشيع :
فرج ،ةن إمامبل وقال  :و يكون ً
صٗٓ.]ُٔ-
نعم كًهلل ال كوف إنينين نا فيت بيلبي ل فهل عأ ًلشيع ىذه
ًغبقيق ك ت ف نا ىذه ًلركً يت ًليت تعأء إ أىل بي ًلنبول ؟؟
كقد ركل ًلك يين عا زرًرل با أعٌن  :أنو قيؿ :سأل أبي عفر" عا
نعأل فأ يبين .
مث يءه ر ل فعألو عنهي فأ يبو خباؼ ني أ يبين !!
مث يءه ر ل فعألو عنهي فأ يبو خباؼ ني أ يبين كأ يب صيديب !!
ف هي خرج ًلر اف ق  :ي ًبا رسوؿ ًهلل!! ر اف نا أىل ًلعرًؽ نا
شيعتكم قدني عأالف فأ ب ى كل كًدد ننههي بغًن ني أ ب ى صيدبيو؟
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فقيؿ :ي زرًرل إف ىذً خًن لني كلكم كلو ً تهعتم ع أنر كًدد لصدقكم
ًلنيس ع يني كلكيف أقل لبقيئني كبقيئكم" !!!!!! [أصوؿ ًلكييف.]ٔٓ/ُ :
ىذً مبوذج كغًنه عشرًت نا ًلتنيقض يف ًلفتول .
فهل صحي أف ًإلنيـ كذب ؟؟!!
نعيذ ًهلل أف كوف ذل نا أخاقهم كىم نا خًنل ؿ ًلبي .
ُُ -مث إذً عرؼ ًلنيس أف ًلتقي د ا فكيف ثقوف يف إنينهم ككيف عرفوف
أف ني قيلو تقي أك غًن تقي ؟؟!!
(ال يعي الذي و يعرف الحق يعمح بخالف أهح السنس) :
ُِ -مث إف كًضعأ ًلركً يت أردكً فصل ًلشيع عا بقي ًان فوضعوً
ركً يت ؼبا ال عتطيع أف أق إ ًإلنيـ أك مل عرؼ ًغب يف نعألتٌن
ـبت فتٌن أف ن ر إ ني عه و أىل ًلعن كليعهل خبافو .
فقد رككً عا عفر ًلصيدؽ أف سيئان سألو فقيؿ :إذً ك دني أدد ًػب ا

نوًفقين ل عين ( عين أىل ًلعن ) كًلخر ـبيلفين ؽبم بأم ًػب ا ؤخذ؟ فقيؿ:
((ما خالف العامس ففيل الرشاد))!!! [ًلك يين /أصوؿ ًلكييفٖٔ-ٕٔ/ُ :
ًبا بيبو و ًلقهأ /نا ال وبضره ًلفقيوً ٓ/ّ :لطوسأً /لتهذ بَُّ/ٔ :
ًلط سأً /الدت يج صُْٗ ًغبر ًلعين أ/كسيئل ًلشيع ].ٕٔ-ٕٓ/ُٖ :
كىذً نا أع ب ًلقوًعد يف ًلد ا عند ًلشيع أ ننهي كًهلل ؿ ًلبي .
ق  :إذف ني دي ؾبأء ًلعيئل إ ًإلنيـ ف ين ر إ ني فع و ًلعين -
أم أىل ًلعن  -كليخيلفهم !!
(الببيس قاغي منصأ اإلمام) :
ُّ  -مث إذً كيف ًإلنيـ ىو ننصوبين نا ًهلل عل ك ل غبرًس ًلد ا كإباغو

ًلنيس ف هيذً ًلتقي ؟!
فاف زعهوً أف ًلتقي غبهي ًإلنيـ نا ًلقتل أك ًلع ا أك ًلتعذ ب.
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ق ني  :ىذه نههتو هبب أف ب غهي ًلنيس كهي فعل ًانبييء كلو ترتب ع يهي
ًلقتل كًلتعذ ب اف ًانبييء ال هبوز يف دقهم ترؾ ني أنركً بو خوؼ ًلنيس :
ً
ً ً
ىددًن إًالٌ ًلٌ ىو ىكىك ىف ى بًيلٌ ًو
"ًلٌذ ىا ػيىبػٌغيو ىف ًر ىسيالىت ًلٌو ىكىبىٍ ىش ٍونى يو ىكالى ىبىٍ ىش ٍو ىف أ ى
ىد ًعيبين" [ًادلًب ]ّٗ:
فأ ا يف ًلقر ف أف نبيين نا ًانبييء عهل بيلتقي كمل صيرح قونو بيلد ا ؟؟!!
كًإلنين عندكم نثل ًلنبول  -أم هبب أف كوف ًإلنيـ نثل ًلنيب يف
ًلش يع كًلتحهل  -فو ب إباغو ً -غب كلو ترتب ع يو قت و إ ٍذ د نو
كإرضيء ربو عل ك ل أع م عنده نا نفعو؛ كأم قيه غبييل ن ويب  -أك كصأ
ن ويب كهي تلعهوف  -نع ضييع ًلد ا ؟؟!!
ُْ  -إذً كيف ًإلنيـ كغًنه نا أتبيعو ال تحهل نعهللولي ًإلباغ فهي ًلفيئدل
نا إنينتو ؟؟!!
ُٓ  -مث ؼبيذً تقأ ًإلنيـ كلد و نا ًلقول ًػبيرق ني ال ىبطر ع بيؿ دى
إف ًلكوف ك و رب إنرتو  -كهي زعهتم  -؟!
كأخًنًن :قف ع كتيب (( :ند ن ًؼبعي ل ً :لعيد ىيشم ًلبحرًين ))

ترل ع بين فقد ذكر لع أ رضأ ًهلل عنو أكثر نا طبعهيئ نع لل !!!
فًم مل عتعه هي لنصرل د نو ؟!

إف ًاشخيص ًلذ ا نعب إليهم ًإلنين بشر عيد وف كقد عيشوً كهي
عيش غًنىم نا ًؼبؤننٌن عيبد ا صيغبٌن ال ع م ؽبم بيإلنين كمل دعوىي كإمبي
نعب إليهم ني مل قولوً كليس ؽبم خوًرؽ كال نعي ل كإال لكيف ًانر ع
غًن ذل كسيكونوف خصهين لكل نا سيىم يف إ ذًئهم أك َّقوؽبم ني مل قولوً
صل ني يف ًلصدكر ك بعثر ني يف ًلقبور ك عيقب كل كذًب
كًهلل ًؼبوعد وـ يوب َّ

ف ور .

ُٔ -مث  :ني نوقف ع هيء ًلشيع ًلذ ا فتوف ًلنيس ؟
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ىل سيعتعه وف ًلتقي نثل أئهتهم أـ ال ؟
فاف ًستعه وىي فكيف نث يف أقوًؽبم كفتيك هم ؟
كإف مل عتعه وىي ف هيذً؟
ىل ايم أش ع نا ًائه أـ أيم ال ؤننوف بيلتقي ؟
فاف كينوً أش ع نا ًائه فهذً عا يف ًائه !!
كإف مل ؤننوً هبي فكيف نا هبي ًائه كعه وً هبي كىم لعهوف
أيم أتبيع لألئه كمل عه وً هبي ؟!
كقد كيف ًلشيع وًؿ دييهتم عيشوف زنا ًػبوؼ ني عدً فرتًت قصًنل
يف دكل بين بو و كدكل ًلصفو ٌن كًلف ننذ ثاث عقود تقر بين ؟
مث إيي د ا دعب نا ًلركً كأقوًؿ ًجملتهد ا .
فعهل ًلع هيء هبي عقط نكينتهم ك شك يف فتيك هم .
ي
كعدـ عه هم هبي شك يف ًائه اف أتبيعهم كينوً أش ع ننهم
ف م عه وً بيلتقي ًليت عهل هبي ًائه ل حفيظ ع دييهتم !!
ُٕ -كأخًنًن  :فاف كتم ًغب نا أع م ًذنوب فبا ضبَّ و ًهلل علك ل نهه
ًلبييف .
قيؿ تعي { :إً َّف ًلَّ ًذ ا كٍتهو ىف ني أىنٍػللٍنىي ًنا ًلٍبػيػنى ً
يت ىكً ٍؽبيىدل ًن ٍا بىػ ٍع ًد ىني
ى ى يي ى ى ى ى
َّيس ًيف ًلٍ ًكىت ً
يب أيكلىًهلل ى ىػٍ ىعنيػ يهم ًلَّ يو ىكىػٍ ىعنيػ يهم َّ
بىػيَّػنَّيهي لً ن ً
ًلا ًعينو ىف (ُٗٓ) إًَّال
ي
ي
ً
َّوًب َّ ً
ً
يم (َُٔ)}
ًلَّذ ىا تىيبيوً ىكأ ٍ
وب ىعىٍي ًه ٍم ىكأىنىي ًلتػ َّ ي
ىصى يحوً ىكبىػيَّػنيوً فىأيكلىهلل ى أىتي ي
ًلرد ي
سورل ًلبقرل
فهل يبكا أف قدـ إنيـ ننصوب نا ًهلل علك ل ع ىذً ًلعهل ًلشنيع
ًلذم ضيع ًلد ا بعببو ؟؟!!
نعأؿ ًهلل عل ك ل أف ر ني ًغب دقي ك رزقني ًتبيعو ك ر ني ًلبي ل بي ان
ك رزقني ً تنيبو .
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ًش ػػته

كت ػػب ًلش ػػيع ع ػ عش ػرًت ب ػػل نهلل ػػيت ًلركً ػػيت تنع ػػب إ

ًائه قول خيرق دى إنو ال و د شأء يف ًلكوف إال كىو خيضع ل نيـ .

قػيؿ ًػبهيػػين (( :إف ل نػيـ نقينػين ؿبهػػودًن كدر ػ سػػيني قخضدد ،لوال تهػػي
كسيبرقها صبيع ذرًت ىذً ًلكوف)) ًغبكون ًإلساني َُٓ:
كأض ػػيف ًلركً ػػيت أي ػػم يب ك ػػوف ن ػػا ًس ػػم ًهلل ًاع ػػم ن ػ ػي ال يب ك ػػو
ًانبييء كًؼبرس وف بل ني عندىم ننو أع م فبي عند ًهلل عل ك ل !!!!!!
كنا ت ًؼبعي ل :
(قبزلزل األرض وةاي يوقفها ؟؟!!) :

ركل ًؼبفعر ًلشيعأ ًالثني عشرم ً :لكيشيين ىذه ًلقص :
"عا في ه ع يهي ًلعاـ قيل  :أصػيب ًلنػيس زلللػ ع ػ عهػد أ بكػر
فػذىب ًلنػيس إ أ بكػر كعهػر فو ػدكنبي قػد خر ػي فػلعٌن !! إ ع ػأ ع يػو
ًلعػػاـ فتبعههػػي ًلنػػيس إ أف ًنتهػوً إ بػػيب ع ػػأ ع يػػو ًلعػػاـ فخػػرج ع ػػيهم
غًن نكرتث ؼبي ىػم فيػو فهضػ كًتبعػو ًلنػيس دػى ًنتهػوً إ ت عػ فقعػد ع يهػي
كقعدكً دولو كىم ن ركف إ ديطيف ًؼبد ن ترتر يئي كذًىب !!
فقيؿ ؽبم ع أ  :كأنكم قد ىيلكم ني تركف ؟!!
قيلوً  :ككيف ال هولني كمل نر نث هي قط؟
فحرؾ شفتيو كضرب بيده ًلشر ف مث قيؿ :نيل ًسكين فعكن بػاذف ًهلل
ٌ
!!!
فتع بػوً نػػا ذلػ أكثػػر نػػا تع ػبهم ًاكؿ دػػٌن خػػرج إلػػيهم قػػيؿ ؽبػػم :
فانكم تع بتم نا صنعأ؟
قيلوً  :نعم !
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قػػيؿ أنػػي ًلر ػػل ًلػػذم قػػيؿ ًهلل { :إذً زللل ػ ًارض زللًؽبػػي كأخر ػ ًارض
{ ونهللػذ

أثقيؽبي كقيؿ ًإلنعيف نيؽبي }  :فأني ًإلنعيف ًلذم قوؿ ؽبػي  :نيلػ
ربدث أخبيرىي } إ يم ربدث" [" تفعًن ًلصييف" صُٕٓ].
كأكرد ًلك يػػين بعػػنده عػػا أ عفػػر أن ػػو قػػيؿ  ( :إف ًسػػم ًهلل ًاع ػػم ع ػ

ثاث ػ كسػػبعٌن درف ػين كإمبػػي عنػػد صػػف ننهػػي دػػرؼ كًدػػد فػػتك م بػػو فخعػػف
بػػيارض نػػي بينػػو كبػػٌن سػػر ر ب قػػيس دػػى تنػػيكؿ ًلعػػر ر بيػده مث عػػيدت ًارض
كهي كين أسرع نا رف عٌن .
ككبػا عنػدني نػا ًالسػم ًاع ػم ًثنػػيف كسػبعوف درفػين وحدرف ةندث اهلل قعددالى
!! ًسػ ػػتأثر ب ػ ػػو يف ع ػ ػػم ًلغي ػ ػػب عن ػ ػػده كال د ػ ػػوؿ كال ق ػ ػػول إال ب ػ ػػيهلل )[ ًلك ػ ػػييف
]َِّ/ُ:
ًغبركؼ ًليت عند ًائه أكثر نا ًليت عند ًهلل عل ك ل !!
(ةاي يركأ السحاب ؟؟!!) :

كذكػػر ًجمل عػػأ  -يف قصػ و ػ  ( : -أف ع نيػػي أكنػػأ إ سػػحيبتٌن فأصػػبح
كػػل سػػحيب كأيػػي بعػػيط نوضػػوع فرك ػػب ع ػ سػػحيب دبفػػرده كركػػب بع ػػض
أصػحيبو  -كهػػي تقػػوؿ ًلركً ػ  -كعػ هيف كًؼبقػػدًد ً ..لعػػحيب ًاخػػرل كقػػيؿ
ع ػػأ كى ػػو ف ػػوؽ ًلع ػػحيب " :أن ػػي ع ػػٌن ًهلل يف أرض ػػو أن ػػي لع ػػيف ًهلل ًلن ػػي

يف

خ قػو أنػػي نػور ًهلل ًلػػذم ال طفػأ أنػػي بػػيب ًهلل ًلػذم ػػؤت ننػو كد تػػو ع ػ
عبيده ) [حبير ًانوًر.]ّْ/ِٕ :
كنض ًلقص ًلطو يف سرد غر ػب كأصػحيب ع ػأ يسدألونل ةدن معردزات
األنبياء فيقوؿ ":أنا أريكم أةظم منها" دى قيؿ :

"كًلػذم ف ػ ًغببػ كبػرأ ًلنعػه إين ان ػ نػا ن كػوت ًلعػػهيكًت كًارض

نػػي لػػو ع هػػتم ببعضػػو ؼبػػي ًدته ػػو نػػينكم !!! إف ًسػػم ًهلل ًاع ػػم ع ػ ًثنػػٌن
كسبعٌن درفني ككيف عند صف با برخيػي دػرؼ كًدػد فػتك م بػو فخعػف ًهلل
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عػػل ك ػػل ًارض نػػي بينػػو كبػػٌن عػػرش ب قػػيس دػػى تنػػيكؿ ًلعػػر ر مث عػػيدت
ًارض كهػػي كين ػ أسػػرع ن ػػا ػػرؼ ًلن ػػر كعن ػػدني كبػػا كًهلل ًثنػػيف كس ػػبعوف
درفني كدرؼ كًدد عند ًهلل عل ك ل ًسػتأثر بػو يف ع ػم ًلغيػب" [حبػير ًانػوًر:
ِٕ. ]ّٕ/
ف و كين ىذه ًلدعيكل صيدق لرأ ني أثرىي يف دييل أئه ًالثين عشر .
فهػػذً ع ػػأ رضػػأ ًهلل عنػػو تػػلعم ركً ػػيتكم أنػػو بػػي ع نقهػػورًن ذلػػيان كصػ َّػورتو ت ػ
ًلركً ػيت صػػورل نلر ػ ال ت يػ دبػػا ىػػو أقػل ننػػو يف ًلشػ يع كعػػلل ًلػػنفس كقػػول
ًإليبيف.
(الحبح يوض ،في ةنق ةاي!!) :
فقػد زعهػ ركً ػيت ًالثػػين عشػر أنػو كضػع ًغببػػل يف عنػ ع ػأ كسػػحب
إ أ بكر ليبي ع !!
ففػػأ سبثي ي ػ ع يب ػ كردت يف كتػػيب س ػ يم بػػا قػػيس ًؽبػػايل ػػلعم أف أبػػي
بكر بع نػواله :قنفػذ إ ع ػأ ليػأق بػو ل بيعػ ف ػم ػأت فقػيؿ لػوً ( :ر ػع -
إليػػو  -فػػاف خػػرج كإال فػػيقتحم ع يػػو بيتػػو فػػاف ًنتنػػع فأضػػرـ ع ػػيهم بيػػتهم ًلنػػير
فينط قنفذ ًؼب عوف فيقتحم ىو كأصحيبو بغًن إذف كثير ع أ ع يػو ًلعػاـ إ
سػيفو فعػبقوه إليػو ككػيثركه كىػم كثػػًنكف فتنػيكؿ بعػض سػيوفهم فكػيثركه فددألبوا
فددي ةنبددل حددبالً!! كديلػ بيػػنهم كبينػػو في هػ ع يهػػي ًلعػػاـ عنػػد بػػيب ًلبي ػ
فض ػ ػرهبي قنفػ ػػذ ًؼب ع ػػوف بيلعػ ػػوط فهيت ػ ػ دػ ػػٌن نيت ػ ػ كإف يف عضػ ػػدىي كهثػ ػػل
ًلػػدن ر نػػا ضػربتو لعنػػو ًهلل ثددم انباددق بعاددي ةايددل السددالم يُعبددح ةددبالً  -أي

يرر جراً !!!  -حبى انبهى بل إلى أبي بكر ...كىو قوؿ أني كًهلل لو كقػع
ُ
سػػيفأ يف ػػدم لع هػػتم أنكػػم مل تص ػ وً إ ىػػذً أبػػدًن  ...فددانبهرا ةمددر وق دال

لدل :بدداي ،ودع ةندك هددذا األبابيدح فقػػيؿ لػو ع ػػأ (ع) فػاف مل أفعػػل فهػي أنػػتم
صينعوف؟ قيلوً :نبباك ذوً ورغاراّ !!
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إلددى أن قددال (  :قػػم ػػي ًبػػا أ يلػػب فبػػي ع فقػػيؿ  :فػػاف مل أفعػػل قػػيؿ  :إذًن
كًهلل نضػػرب عنق ػ فػػيدتر ع ػػيهم ثػػاث ن ػرًت ،ثددم مددث يددثا مددن غيددر أن
يفددبح كفددل فض ددرب ةايهددا أبددو بك ددر ورضددي بددذلك ننػػو فنػػيدل ع ػػأ ع ي ػػو
ػيدكً
ًستى ٍ
ضػ ىػع يف ًوين ىكىكػ ي
ًلعػاـ قبػػل أف بػػي ع كًغببػل يف عنقػػو ً { :بٍػ ىػا أيـَّ إً َّف ًلٍ ىق ٍػوىـ ٍ
ىػ ٍقتيػيونىًين }!!!! ["كتيب س يم با قيس" صّٖ إ ٖٗ].

فكيف ي بو رضأ ًهلل عنو ىذه ًلصورل ًؼبلر !!
(لِ َم لم يسبخثم ةاي رضي اهلل ةنل المعاجز ؟؟!!) :
مث ؼبػػيذً مل ع ػػتعهل ت ػ ًلق ػػول ًػبيرق ػ غبهي ػ نفع ػػو أكالن كلنصػػرل د ن ػػو ثيني ػين
وًؿ دييل ًػب فيء ًلثاث مث نع نعيك كػذل كًلػذم مل نتصػر ع يػو دػى نػع
ضب و سيفو رضأ ًهلل عنو ؟؟!!!
إذ تلعهوف أف ًإلنين (( ":أصػل نػا أصػوؿ ًلػد ا)) نػا مل عتقػدىي فهػو كػيفر
كنا ردىي فهو كيفر كنا أقرىي لغًن ًائه فهو كيفر فكيػف رضػأ ع ػأ رضػأ
ًهلل عنو أف تكفر ًان كعنده ىذً ًلعاح ًإلؽبأ ؟!!
فاف زعهتم أف ًهلل عل ك ل مل أنره بذل !!!
ق نػػي :ؼبػػيذً أعطػػيه ًهلل عػػل ك ػػل ت ػ ًلقػػول ًػبيرق ػ ؟؟!! ليتع ػ هبػػي أـ
لينصر هبي د نو ؟!
مث كيػػف يوبه ػػو ًهلل عػػل ك ػػل ًإلنين ػ كىػػأ رك ػػا ًلػػد ا مث عطيػػو كس ػػيئل
نصرهتي مث يبنعو ننهي ؟؟!!
إف ىذً كاـ ال قب و عقل .
ِ
َم يسبعمح المعاجز ؟؟!!) :
(والحسن ل َم ل ْ
مث ىي ىو ًغبعػا رضػأ ًهلل عنػو قػد تنػيزؿ عػا ًإلنينػ ؼبعيك ػ كرضػأ أف كػوف
ىو كأتبيعو رب إنرتو ػ بصرؼ ًلن ر عا عػدد يشػو ًلػذ ا كػينوً قػد بػي عوً
ع يين رضأ ًهلل عنو ع ًؼبػوت كمل قػيت وً بعػد كىػم قرًبػ أربعػٌن ألفػين كهػي ذكػره
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ًلط ػ م ػ ػ كنعيك ػ (( :ك ػػيفر)) ػ ػ دعػػب زعهك ػػم ػ ػ ػ كًغبعػػا يب ػ ًلع ػػاح
ًلربيين ًلػذم قهػر ًلعػيمل كمل قهػر ػيش نعيك ػ بػل سػَّم لػو ًانػر كىػو يب ػ
أف قهر نعيك كنا يف ًارض صبيعين – دعب زعهكم!!-
مث ىػػي ىػػو ًغبعػػٌن رضػػأ ًهلل عنػػو تػػدعوه شػػيعتو إ ًلع ػرًؽ لينصػػركه فيخذلون ػو
كوبػػيط بػػو ػػيش ل ػػد كهبػ ه ع ػ ًالستعػػاـ فيهتنػػع ك بقػ كدػػده يف ؾبهوعػ
صغًنل نا أصحيبو كنعو كينل أى و نا نعيء كأ فيؿ كىو يب أع ػم سػاح
 سػػاح ًؼبعػػي ل ًلػػيت لعهػػوف أف صبيػػع ًائه ػ يب كويػػي -ػ ػ فًػ ىػم مل عػػتخدـذل ًلعاح غبهي نفعو كأى و ؟؟؟!!!
فهل يبكا أف قػيؿ كػذل :إف ًهلل عػل ك ػل يػيه عػا ًسػتعهيؿ ىػذً ًلعػاح
؟!
كىل قبل عقل ىذه ًلدعول ؟
مث ى ػػيىم ًائه ػ ػ ًلخ ػػركف ًلػ ػػذ ا كرث ػ ػوً ًإلنين ػ ػ ًلػ ػػيت ى ػػأ ركػ ػػا ًلػ ػػد ا ًاكؿ
عيش ػػوف ديػ ػػيل ًػب ػػوؼ كًلضػ ػػعف كى ػػم يب كػ ػػوف ًلع ػػاح ًلع ػ ػػيم – دعػ ػػب
زعهكم – كمل نتفعوً بو ال يف أنفعهم كال يف د نهم!!
فهل قبل عقل نثل ىذه ًلدعول ؟ !
(مايونير حافي البثمين !!) :
أرأ ػ لػػو ك ػػدت إنعػػينين دػػييف ًلقػػدنٌن فبػػلؽ ًؼبابػػس شػػيدب ًل ػػوف لػػيس لػػو
بي ػ ع ػػكنو ال ى ػػو كال أى ػػو كرأ ت ػػو ع ػػكا يف ًلع ػرًء مث رأ ػ أبن ػػيءه كأى ػػو
فق ػرًء ن ػػدقعٌن د ػػيؽبم كحيل ػػو كيب ػػر ب ػػو ًلفق ػرًء ف ػػا وبع ػػا إل ػػيهم فوقف ػ ع ي ػػو
لتتصدؽ ع يو .
فقيؿ ل  :أني ال أدتيج نعيعدل ؛ أني أن كل أنوًع ًؼبيؿ !!
كرب ًع ػا إ أى ػ
فتقػػوؿ لػػو :ؼبػػيذً مل تنتفػػع إذف هبػػذه ًان ػوًؿ فتبػػين ل ػ بيت ػين ي
كتعطأ ًحملتي ٌن ؟؟!!
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فيقوؿ ل  :أني زًىد يف ًلدنيي.
إن ػ ال سب ػ إال أف تتهه ػػو بأن ػػو ك ػػيذب ال يب ػ ش ػيهللين ن ػػا ًؼب ػػيؿ أك أف لد ػػو
قصورًن عق يين.
إذ ال يبكا إلنعيف عيقػل يب ػ أنػوًالن مث وبػرـ نفعػو نػا ًالسػتفيدل ننهػي كوبػرـ
أى و كذك و كوبرـ ًحملتي ٌن كوبف هي يف ًػبلًئا.
ىذً يف أنر ًلدنيي.
فكيف قيؿ إذف يف أنر ًلد ا:

إف ًائه ػ ػ يب ك ػػوف قػ ػػدرل خيرق ػ ػ مث عيش ػػوف أذل ػ ػ نقه ػػور ا كد ػػنهم ننق ػ ػوص
نه ور كأتبيعهم ن ونوف نطػركدكف كال عػتفيدكف نػا ت ػ ًلقػول ًػبيرقػ ؟
!
أليس ىذً كذبين ع يهم رضأ ًهلل عنهم ؟؟!!
(أقباع األئمس لِ َم لَ ْم يسألوا ؟؟!!) :
مث ىػي ىػػم هركيػػي اصػػحيهبم ػ ػ دعػػب زعهكػػم ػ ػ يف كػل ننيسػػب فػػًنكف ت ػ
ًػب ػوًرؽ ًلػػيت تدىشػػهم كت هػػر قػػدرًت ًائه ػ كال وبػػيكؿ أدػػد نػػنهم أف عػػأؿ
فيق ػػوؿ :ؼب ػػيذً سب ك ػػوف ك ػػل ى ػػذه ًػبػ ػوًرؽ كد ػػيلكم كديلن ػػي كد ػػيؿ د نن ػػي يف ذؿ
كىوًف ؟!
إف ًلعق ػػل هب ػػلـ أف ت ػ ػ ًلركً ػػيت ك ػػذب ع ػ ػ ًلبيػ ػ كه ػػي يك ػػذب ع ػػيهم يف
دعول ًإلنين .
كأخًنًن ىل توقظ ىذه ًلتنبيهيت عقوؿ ًلطيئف ؟
إف ًلعيقل إذً ذيكر ذكر كإذً نيبو تنبو.
كأني غًن ًلعيقل فيغيلط نفعو ك عتثقل قبػوؿ ًغبػ كلكنػو سػيندـ دػٌن ال نفعػو
ًلندـ.
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:
أىل ًلعن عتقدكف أفً(( :لصحيب رضأ ًهلل عػنهم)) أفضػل ًلنػيس بعػد
ًانبييء ع ًإل اؽ كخيص (( :أبي بكر كعهر كعثهيف كع يين ))

ك عتدلوف ع ذل :
بيلقر ف ًلذم أثىن ع يهم .
كًلعن ًليت نددتهم .

كًلعقػػل ًلػػذم قػػرر قبػػيدهم يف أع ػػم ندرس ػ يف ًلتػػير خ نػػد رىي رسػػوؿ ًهلل
ص ًهلل ع يو كس م .
كًؼبشرؼ ع تربيتهي رب ًلعيؼبٌن .
كًلوًقع إذ فتحوً ًلعيمل يف ندل ك يلل .
كأنػػي ًلشػػيع ًالثنػػي عشػػر فػػايم وبكهػػوف ع ػ ىػػذه ًؼبدرسػ بيلفشػػل كأف
صبيع ًلصحيب قد رسبوً نيعدً نف ور ق ويل ال ت يكز عددىم عدد أصيبع ًليد!!
ففػػأ ًلكػػييف عػػا ضب ػرًف بػػا أع ػػٌن قػػيؿ :ق ػ ا عفػػر ع يػػو ًلع ػػاـ:
ع فدًؾ ني أقَّني! لو ً تهعني ع شيل ني أفنينيىي ؟
فقيؿ (( :أال أددث بأع ػب نػا ذلػ ً :ؼبهػي ركف كًانصػير ذىبػوً إالَّ
ػ كأشير بيده ػ ثاث ) أم ًرتدكً إالَّ ثاث )) !! ًلكييف ِ/ِْْ/
فهل ىذً ًغبكم نقبوؿ عقان أـ ال ؟؟!!

كصػ ىد ىؽ يف ًلبحػ عػا ًغبقيقػ
إف ًلعقل إذً س م نػا ًلتػأثًنًت ًػبير يػ ع يػو ى
ف ىق ًه ها أف دركهي باذف ًهلل عل ك ل .
كىي كبا كبيكؿ عرض ًغبقيق نا خاؿ ىذً ًلتع عل ًؼبختصر :
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أووً  :ى ػػؤالء ًلصػ ػػحيب ًؼبه ػػي ركف كػ ػػينوً نش ػػركٌن كع ػ ػ د ػػا قػ ػػونهم

فبع ًهلل عل ك ل نبيين نػنهم ىػو ؿبهػد صػ ًهلل ع يػو كسػ م فطعػا يف د ػنهم
كسفو أدانهم كأبطل عقيئدىم .
فوً هو قونو بيلتكذ ب كأنكػركً نػي دعػي إليػو فخػيلف أفػرًد نػنهم كأسػ هوً رغػم
ني دصل بعبب ذل ؽبم .
ف ذًىم قونهم كى ركىم بل كضربوً كثًنًن ننهم بل قت وه .
ككل نا أس م سقط نا أعينهم كدرنوه نا ؾبيلعتهم .
كديصركىم يف أرزًقهم فهنهم نا ًدتهل ذل كننهم نا ضبتو عشػًنتو كنػنهم
نا ىي ر إ ًغببش نتحهان غرب ًلو ا كفػرًؽ ًاىػل كًلعشػًنل نػا غػًن نػيؿ
أخذكه كال نكعب دنيوم دص وه.
ىػذه دقيقػ ال نكرىػػي ال ًلشػيع كال ًلعػن كلكػػا بػدك أف كتػب ًلشػػيع
مل تشػػتهل ع ػ أخبػػير ىػػؤالء ًؼبػػؤننٌن كنػػي عػػينوه عنػػد دخػػوؽبم يف ًإليبػػيف فبػػي
سهل ع يهم قبوؿ ًهتينهم دبي ًيهتهوً بو .

ثانياً  :إني أف كوف ىؤالء ًلذ ا أس هوً قنيع هبػذً ًلػد ا كإيبينػين بيلرسػوؿ
ًهلل ص ػ ًهلل ع يػػو كس ػ م أك فع ػوً نػػي فع ػػوه نػػا ًإليبػػيف كًلػػدخوؿ يف ًإلسػػاـ
كربه ػػل ى ػػذه ًلالـ خ ػػدًعين كنفيق ػين كإدرًكػ ػين ل غي ػػب ًل ػػذم نت ػػر ًإلس ػػاـ ن ػػا

ًلنصر كًلعلل كًلتهكٌن!!.
كنأخذ نثيالن نعيصرًن لتقر ب ىذه ًغبقيق  .كىوً(:ػبهيين)

فقػػد ظهػػر ًػبهيػػين يف عهػػد ًلشػػيل ًل ػػيمل ًلػػذم ذل ًػبهيػػين كضػػي ع يػػو
كس نو مث نفيه.
كقػػد تت هػػذ ع ػ ًػبهيػػين يف ت ػ ًل ػػركؼ ًلقيسػػي أشػػخيص كغبقهػػم نػػي
غب ػ ًػبهي ػػين ن ػػا ًلع ػ ا كًلنف ػػأ كًلتض ػػيي فهػػل يبك ػػا أف ق ػػيؿ  :إف ى ػػؤالء
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ًلتانيػػذ كػػذًبوف ليع ػوً نقتنع ػػٌن بػػيػبهيين كلكػػنهم توقع ػوً قبيدػػو فػػيلتحقوً ب ػػو
ليحص وً ع نكيسب دنيو و!!
إف قيئػل ذلػ لػػو قيلػو اينكػػر ع ػ قيئ ػػو بدًىػ ن رغػػم أف ًلثقيفػ كًلت ػػيرب
يف ًلوق ًؼبعيصر قد تعيعد ع توقع ذل ككبا ال ندعيو.
أنػػي ًجملتهػػع ًلقرشػػأ ف ػػم كػػا لد ػػو نػػا ًلثقيف ػ كًلت ػػيرب نػػي هبعػػل ذل ػ
ًالدتهيؿ نقبوالن نط قين.
ف ػهللا مل كػػا ىػػذً ًالدتهػػيؿ نػػع أتبػػيع ًػبهيػػين نقبػػوالن رغػػم ك ػػود نعػػب

كلو ضعيف نا كركد ذلػ ًالدتهػيؿ فقبػوؿ ًالدتهػيؿ نػع ًلصػحيب ًؼبهػي ر ا
أبعد كأبعد.
ثالثاً :ىؤالء ًانصير ًلذ ا قدنوً نا ًؼبد ن ل حر مث إيم قيب وً ًلنػيب صػ

ًهلل ع يػػو كس ػ م فأس ػ هوً مث ر ع ػوً إ قػػونهم فعرض ػوً ع ػػيهم ًإلسػػاـ فأس ػ م
كثػًن نػنهم مث قػدـ يف ًلعػػيـ ًلقيبػل ل حػر ؾبهوعػ أخػػرل فأسػ هوً كبػي عوً ًلنػػيب
ص ػ ًهلل ع يػػو كس ػ م ع ػ ًلنصػػرل كىػػم ع هػػوف عػػدًء قونػػو لػػو كعػػدًء ًلعػػرب
قي ب  -يف ذل ًلوق  -كيف ذل تعر ض ؽبم غبركب ًهلل ًع م بنتيئ هي.
أىػػؤالء أس ػ هوً كبػػي عوً ع ػ ًلقت ػػيؿ إيبين ػين كدب ػين هلل عػػل ك ػػل كرس ػولو أـ

أس هوً كبي عوً لع ههم بأنو سيكوف لو دكل كسيخ فونو نا بعده؟!
إف ع ػػيقان وبػ ػػرتـ عق ػػو ال عػ ػػعو إال أف ع ػػرتؼ بػ ػػأف ًغبين ػػل ؽبػ ػػم ع ػ ػ
ًإلساـ كًلبيع ع ًلقتيؿ إمبي ىو إيبييم بيهلل عػل ك ػل كدػبهم لػرهبم سػبحينو
كتعي كلنبيو ص ًهلل ع يو كس م.

رابعاً :ىؤالء ًانصير ًلذ ا ًستقب وً إخوًيم ًؼبهي ر ا نا نك كفتحػوً

بيػوهتم كبػػذلوً ؽبػػم أن ػوًؽبم فتقيظبوىػػي نعهػػم دػػى إف ًلر ػػل نػػنهم كػػيف عػػرض
ع ػ أخيػػو أف تنػػيزؿ عػػا إدػػدل زك يتػػو ليتلك هػػي أخػػوه ًؼبهػػي ر أذل ػ كػػيف
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إيبين ػ ػين ب ػػيهلل كرس ػ ػولو أـ ك ػػيف هع ػ ػين يف دني ػػي ال ػػدركف عنهػ ػػي كال ع ه ػػوف عػ ػػا

ؾبيهللهي؟!
أك ػػدم يف ًلت ػػير خ نث ػػل ى ػػذً ًلنه ػػوذج ن ػػا ًلبش ػػر ب ػػذؿ نيل ػػو اخي ػػو يف
ًؼبعتقد ًنت يرًن لدنيي نتونب ؟!
إف ًلتشػػكي يف نثػػل ىػػذه ًغبقػػيئ
ظيىر ك عرض ًلعقوؿ ل عفو كًعبنوف.

غػػأ كػػل دقيق ػ ك فقػػد ًلثق ػ بكػػل

خامسد داً :كب ػػا نع ػػم صبيع ػين أف أب ػػي بك ػػر كعه ػػر كعثه ػػيف كع ي ػين رض ػػأ ًهلل

عػػنهم أصبعػػٌن كػػينوً نػػع ًلنػػيب ص ػ ًهلل ع يػػو كس ػ م ننػػذ ًا ػػيـ ًاك بصػػرؼ
ًلن ر عها أس م قبل.
فهػػؤالء ًلػػذ ا ك ػػينوً ن ػع ًلنػػيب ص ػ ًهلل ع يػػو كس ػ م ن ػػا بدً ػ دعوت ػػو مل

فػيرقوه ال دضػرًن كال سػػفرًن كال يف أنػا كال يف خػػوؼ كال يف دػرب كال يف سػ م
إال يف بعض ًؼبوًقف بأنر ًلنيب ص ًهلل ع يو كس م لبعضهم.
ىذه قضي ال خاؼ فيهي بٌن ًلعن كًلشيع .
سادسا :إني أف ىؤالء كينوً نؤننٌن ظيىرًن كبي نين.
ً
أك ك ػػينوً ن ػػؤننٌن ظ ػػيىرًن ال بي نػ ػين كك ػػينوً رتبص ػػوف ب ػػيلنيب صػ ػ ًهلل ع ي ػػو

كس م ًلدكًئر.

 ى ػػذً ن ػػا ًلف ػػرض ًؼبهتن ػػع عن ػػدني كب ػػا أى ػػل ًلع ػػن لك ػػا ن ػػا ب ػػيب ًلرتتي ػػبًؼبنطقأ ل وصوؿ إ ًغبقيق -
سابعا  :فاف كيف ىؤالء كينوً كذل .
ً
فهل كيف ًلنيب ص ًهلل ع يو كس م ع م ذل أك ال ع م .
فػػاف كػػيف ع ػػم فقػػد كػػيف ى ػو ًلعػػبب  -أسػػتغفر ًهلل عػػل ك ػػل  -يف ع هػػو
بنيػ ىػؤالء ًلفيسػػدل مث إبقػي ه ؽبػػم نعػػو يف كػل ت ػ ًؼبوًقػػف حبيػ كػػل نػػا ر ه
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ر ىم نعو ككل نا ركل عنو ركل قرهبم ننو كذل دليل يف ًل يىر ع ػ ؿببتػو
ؽبم كرضيه عنهم.
بل ذبيكز ذل إ نددو ؽبم كثنيئو ع يهم.
بل ذبيكز ذل إ ًلتلكج نا بنيهتم كتلك ر بعضهم نا بنيتو.
ثامند داًً:ستش ػػيرتو صػ ػ ًهلل ع ي ػػو كسػ ػ م ؽب ػػم كأخ ػػذ رأ ه ػػم يف كث ػػًن ن ػػا
ًانور.
قاسددعاً  :أنػػره ا بكػػر بيلصػػال بيلصػػحيب ي ػ نػػدل نرضػػو ص ػ ًهلل
ع يو كس م ًلذم مل عتطع فيو ًػبركج إليهم كًلصال هبم .
فػػاف كػػيف م ذلػ برضػػيه كًختيػػيره نػع عػػدـ صػػادهم فهػػذً غػػش لألن ػ -
كديشيه ع يو ًلصال كًلعاـ -
كإف كيف م ذل بدكف رضيه أك أيم تع طوً ع يو كأدػي وً بػو دكف رغبتػو
كال رضيه فاف ذل عا يف نبوتو كإفقيد ًلثق يف باغو.
إذ عين أنو كيف قرهبم كيبددهم ك ثين ع يهم نكرىين كخوفين ننهم.
كإذً كػػيف فعػػل ذل ػ نكرى ػين أك خوف ػين نػػنهم فهػػي ؤنننػػي أنػػو أخف ػ أشػػييء
كثًنل خوفين ننهم؟! ً -ستغفر ًهلل عل ك ل-
كني ؤننني أنو شرع أشييء كثًنل خوفين ننهم كذل ؟!

إف ذل بطل ًلثق يف د ا ًهلل عل ك ل.
فيكوف كل نقل عا ر قهم غًن نوثوؽ فيو.

فيلقر ف ىم نق وه.
كًلشػػهيدل بايبػػييم صبيع ػين  -كإيبػػيف ع ػ ٌّػأ كػػذل  -ىػػم نق ػػوه فرتتفػػع ًلثق ػ
هبم صبيعي.
فا ص عندني إيبيف صبيعهم :نا أ بكر إ ع أ رضأ ًهلل عنهم.
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فهعرفػ  :نػػا ًؼبػػؤنا نػػنهم نػػا غػػًن ًؼبػػؤنا غػػًن فبكنػ اننػػي مل نعػػرؼ ذلػ
إال بشهيدهتم!
ةاش د ًدرا  :إن ػػي أف ك ػػوف ً :هلل ع ػػل ك ػػل ع ػػم أف ى ػػؤالء نؤنن ػػوف ظ ػػيىرًن
كبي نين أك ال ع م .
فػػاف كػػيف عػػل ك ػػل ع ػػم  -كىػػذً ًلػػذم نعتقػػده كنعػػتغفر ًهلل نػػا ىػػذً
ًلفرض  -فقد أقر قرهبم نا نبيو صػ ًهلل ع يػو كسػ م بػل ىػو عػل ك ػل ًلػذم
ًختػػيرىم لصػػحبتو كأثػػىن ع ػػيهم يف عش ػرًت ًل ػػيت كذل ػ دليػػل ع ػ إيبػػييم
كفض هم .
كإف كيف ال ع م عل ك ل  -كديشػيه سػبحينو  -فػذل
عل ك ل .

عػا يف ربوبيتػو

كإف كيف ع م خاؼ ظيىرىم مث أقرىم نػع نبيػو صػ ًهلل كسػ م كىػو ع ػم
ديؽبم كمل ىب ه بذل فهذً عا يف ًػبيل عػل ك ػل – أسػتغفر ًهلل علك ػل -
كأنػ ػػو سػ ػػبحينو ىػ ػػو ًلػ ػػذم أرًد أف وبػ ػػيط ىػ ػػؤالء بنبيػ ػػو ص ػ ػ ًهلل ع يػ ػػو كس ػ ػ م
ك تع طوً ع يو ف م تتحق إقين ًغب ع ًلنيس.
كًهلل عػػل ك ػػل قػػوؿ ٌ " :ر يس ػان ٌنىب ٌش ػ ًر ىا ىكيننػ ًػذ ًر ىا لًػىهللاٌ ى يكػػو ىف لً نٌػ ً
ػيس ىعى ػ ًلٌػ ًػو
ًلر يس ًل ىكىكي ىف ًلٌوي ىع ًل لًن ىد ًكيهين" ًلنعيء ُٓٔ
يد ٌ ه بىػ ٍع ىد ٌ
ح د ددادي ة د ددر:أف ك ػ ػػيف ًهلل علك ػ ػػل ع ػ ػػم أي ػ ػػم نؤنن ػ ػػوف لك ػ ػػنهم س ػ ػًنتدكف
كسػيخونوف ًلوصػي كأبقػيىم كمل كشػف دػيؽبم ذلػ بػل نػددهم كأثػىن ع ػيهم
كنػػددهم رس ػولو ص ػ ًهلل ع يػػو كس ػ م كأثػػىن ع ػػيهم كمل نبهػػو إ دػػيؽبم فهػػذً
ًهتيـ هلل عل ك ل أنو ىو ًلعبب يف ني ددث ننهم  -دعب زعم ًلشيع -
نعػتغفر ًهلل ًلع ػػيم نػا ىػػذه ًلفػركض -لكػػا ًلقصػد نػػا ىػذه ًلفػػركض
ًلبي ىو :إ قيظ ًلتفكًن لدل ًلشيع ًلذ ا ديصرهتم ًلركً ػيت ًؼبكذكبػ نػا
كل نكيف دى مل تدعهم فكركف .
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ثاني ة ر  :إف ًهلل عل ك ل بعػ ًلنػيب ؿبهػدًن صػ ًهلل ع يػو كسػ م ليقػيم

دكل ًإليبيف ؛ىذً نعتقد أىل ًلعن .
قيؿ ًهلل عل ك ل  ":يًر يدك ىف أىف يطٍ ًفهلليوًٍ ني ىور ًلٌ ًػو بًػأىٍفػ ىو ًًى ًه ٍم ىكىػأٍ ىىىب ًلٌػوي إًالٌ أىف يػتً ٌم
ني ىورهي ىكلىٍو ىك ًرىه ًلٍ ىكيفًيرك ىف" ً
ًغبىػ ٌ لًيي ٍ ًهػ ىػرهي ىعى ػ ًل ػ ٌد ًا يكٌػ ًػو ىكلىػ ٍػو ىك ػ ًرىه
" يىػ ىػو ًلٌػ ًػذ ىم أ ٍىر ىسػ ىػل ىر يس ػولىوي بًي ٍؽبػي ىػد ىل ىكًد ػ ًا ٍ
ًلٍ يه ٍش ًريكو ىف" [سورل ًلتوب ِِ – ّّ]
ًغبى ٌ لًيي ٍ ًهىرهي ىعى ًل ٌد ًا يكٌ ًػو
كقيؿ تعي  " :يى ىو ًلٌ ًذ ىم أ ٍىر ىس ىل ىر يسولىوي بًي ٍؽبيىد ىل ىكًد ًا ٍ
ىكىك ىف ى بًيلٌ ًو ىش ًهيدًن" [سورل ًلفت ]ِٖ :
ىذً كعد ًهلل عل ك ل فهيذً كيف نػا ًلنػيب صػ ًهلل ع يػو كسػ م لتحقيػ ىػذه
ًلغي ؟؟
لقد رىب ًلنيب ص ًهلل ع يو كس م يئفػ نػا ًلنػيس ليقيهػوً ىػذه ًلدكلػ
فػػأخر هم نػػا ظ هػػيت ًلشػػرؾ إ نػػور ًإليبػػيف كرفعهػػم أنػػيـ ًلنػػيس كق ػرهبم ننػػو
فكينوً نعتشير و كؾبيلعيو كًصطف ننهم ر ان كًددًن قربو ننو كًختيره كرفعو
يف أع م ًؼبوًقف دى عرفو ًلذ ا دولػو صػ ًهلل ع يػو كسػ م كع هػوه كعرفػوً
لو فض و كمل كا قبل ذل يف قونو لػو ت ػ ًؼبكينػ ال ىػو كال قبي تػو رضػأ ًهلل
عنو.
فاف كيف ذل ًلر ل ًلذم رفعو ًلنيب ص ًهلل ع يػو كسػ م دػى ع ػم يف
أع ػػٌن ًلص ػػحيب أىػ ػان لت ػ ًؼبكينػ ػ فق ػػد أدع ػػا ًلن ػػيب صػ ػ ًهلل ع ي ػػو كسػ ػ م

كأصيب  -كىذً ًلذم نعتقده -
كإف مل كا أىػان لت ػ ًؼبكينػ  -نعػتغفر ًهلل عػل ك ػل  -فقػد تعػبب صػ
ًهلل ع يو كس م يف رفع ر ول ع م أنو سينق ب ع ًلد ا ك بطل كصػيتو باقينػ
دكل ًإلساـ ليقيم دكل ًلكفر!!!  -ديشيه ص ًهلل ع يو كس م -
ذل ًلر ل ىو أبو بكر :

68

فقد كيف نقربي إليو يف كل نوقف .
*فق ػػد ًص ػػطحبو يف أع ػػم د ػػدث يف ًإلس ػػاـ كى ػػو ًؽب ػػرل ًل ػػيت كين ػ بدً ػ ػ
لتأسيس ًلدكل ًإلساني .
ً
ىخر ى وي ًلٌ ًذ ا ىك ىفػركًٍ ثى ًػيين ًثٍػىنػ ٍ ً
ػٌن
نصيركهي فىػ ىق ٍد نى ى
قيؿ تعي يف نبيو ٌ :إوٌال تى ي
صىرهي ًلٌوي إ ٍذ أ ٍ ى
ى ي ى
ػيدًب ًو الى ىٍربػل ٍف إً ٌف ًلٌػو نعىنػي فىػأىنلىؿ ًلٌػو س ً
وؿ لًص ً
ػك ىينىتوي ىعىٍي ًػو
ى
إً ٍذ ينبىي ًيف ًلٍ ىغي ًر إً ٍذ ىػ يق ي ى
ى ىى ى ي ى
ً
ً
ً و
ًلعػ ٍفى ى ىكىكً ىه ػ ي ًلٌػ ًػو ًىػ ىػأ ًلٍ يعٍىيػػي
ىكأى ػٌ ىػدهي اجينيػػود ٌملٍ تىػىرٍكىىػػي ىك ى ىعػ ىػل ىك ىهػ ى ًلٌػػذ ىا ىك ىفػ يػركًٍ ٌ
ً ً
يم"[سورل ًلتوب َْ]
ىكًلٌوي ىعل هل ىدك ه
*كتلكج نا ًبنتػو :عيئشػ رضػأ ًهلل عنهػي كذلػ شػرؼ ا بكػر ع ػيم ديػ
أصبح ًبنتو أنين ل هؤننٌن .
قػػيؿ تعػػي "ًلنٌػًػيب أىكى بًػػيلٍهؤًننً ً
ًً
ًار ىدػ ًػيـ
ٌ ٍ ى يٍ ى
ٌن نػ ٍػا أىنٍػ يفعػه ٍم ىكأ ٍىزىكً ي ػػوي أ ٌين ىهػػيتيػ يه ٍم ىكأ ٍيكليػػو ٍ
ً
ً
ً
ً
ً
ض ًيف كًىت ً
ً
ً ً
ض يه ٍم أ ٍىكى بًػىبػ ٍع و
بىػ ٍع ي
ػيب ًلٌػو ن ىػا ًلٍ يه ٍػؤنن ى
ٌن ىكًلٍ يه ىهػي ر ىا إالٌ أىف تىػ ٍف ىعي ىػوًٍ إ ىى
ى
أىكلًي ئً يكم ٌن ٍعركفين ىكي ىف ىذلً ى ًيف ًلٍ ًكىت ً
يب ىن ٍعطيورًن" [سورلًادلًب ٔ]
ٍى ٍ ي
*كيف غلكل بدر كيف أقرب ًلنيس إليو يف ًلعػر ش ًلػذم لػيس فيػو إال ًلنػيب صػ
ًهلل ع يو كس م كأبو بكر رضأ ًهلل عنو.
*كأنره أف ص أ بيلنيس وًؿ نرضو ص ًهلل ع يو كس م ًلذم نيت فيو .
كىنػيؾ نوًقػف كثػػًنل تؤكػد ع ػ خصوصػػي أ بكػر رضػأ ًهلل عنػػو بػيلنيب صػ
ًهلل ع يو كس م كنل د قربو ننو كصح عندني يف أص ًلكتب .
ىذه ًػبصوصي ىأ ًليت ع ػ ًلصػحيب عػتخ فونو ك بي عونػو ك نقػيدكف
لو يف كل ني أنر بو أك نه عنو فقد ػيش ًعبيػوش كفػت ًلب ػدًف كًسػتخ ف
عهر كًلنػيس لػو نطيعػوف نػا غػًن عشػًنل قو ػ كال نػيؿ كعطيػ مث دفػا نػع ًلنػيب
ص ًهلل ع يو كس م برض صبيع ًلصحيب .
ًدرتـ نيتين فهي ىو ًلعبب؟؟
فيدرتـ ديين ك ي
ي
ًلعبب ىو تقر ب ًلنيب ص ًهلل ع يو كس م لو .

69

فػػاف كػػيف ذل ػ كػػيف ص ػوًبي -كهػػي نعتقػػد  -فػػأبو بكػػر كػػيف ػػلءًن نػػا ربقي ػ
ًؼبقصػػد نػػا بعثػ ًلنػػيب ص ػ ًهلل ع يػػو كس ػ م كإف كػػيف خطػأن -نعػػتغفر ًهلل عػػل
ك ػػل كنعتػػذر إ سػػيد ًلبشػػر نػػا ىػػذه ًلفػػركض ًلػػيت إمبػػي نقصػػد ننهػػي إ قػػيظ
ىؤالء ًلذ ا ديصػرهتم ركً ػيت ال تصػ أسػيءت إ نقػيـ ًلنػيب صػ ًهلل ع يػو
كس م -ف م تحق ًؼبقصد نا بعث ًلنيب ص ًهلل ع يو كس م.
فهػػل قبػػل ًلعقػػل أف ذلػ ك ػػو م بػػدكف رضػػي ًلنػػيب صػ ًهلل ع يػػو كسػ م كىػػو
ًلذم ع م أبو بكر يف أعٌن ًلنيس بعببو ؟؟!!
ثالدث ةاشدر :إذً كػيف ىػؤالء ًلقػوـ قػد ًرتػدكً ػ أم ر عػوً عػا ًإلسػاـ ػ
فهي ىو ًلد ا ًلذم ر عوً إليو ؟؟!!
ىيىأ دييهتم نكشوف .
فقد كددكً ًهلل علك ل كأقينوً ًلصال ك توً ًللكػيل كصػينوً رنضػيف كد ػوً إ
ًلبي ًغبرًـ ك يىدكً يف سبيل ًهلل كفتحوً ًارض كأد وً ًغباؿ كدرنػوً ًغبػرًـ
كمل رتكوً شيهللين نا ًلد ا .
كقد كيف د نهم يف ًعبيى ي ع خاؼ ىذًك و فأم د ا ر عوً إليو؟
فاف قيل :تركوً ًإلنين ً ( :ػباف ) كنصبوً ؽبي شخصين خر!!
قيلً :لذم دصل ع ًػباف شخا كًدد نا قبي كًددل فكيف ترضػ
صبيع ًلقبيئل بيلردل ليه كهم شخا كًدد نا قبي كًدػدل فيخعػركف د ػنهم
نا أ و ك عيرعوف يف يعتو كىو نرتػد نػع قبػوؽبم تطبيػ د ػا عػيرض د ػنهم
كد ا بيئهم وًؿ دييهتم كًعبهيد يف سبيل إقينتو؟؟!!
أليس ىذً تنيقضين ننهم ؟؟!!
أليس فيهم نا ًلنخول كًغبهي لد نهم كشرفهم أف ع نوً سبردىم ع نػا
لنهم بد ا ليعوً نقتنعٌن بو ؟؟!!
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أليس قد ًعتدل  -دعب زعم ًلشػيع  -ع ػ ًإلنينػ فألغيىػي كىػأ ركػا
نػػا أركػػيف ًلػػد ا مث طػػيلبهم بقبػػوؿ بقي ػ ًلػػد ا ًلػػذم ال ػػنفعهم عنػػد ًهلل عػػل
ك ل بدكيي  -دعب زعم ًلشيع -؟؟!!
بل يلبهم بيعبهيد يف سبي هي كًؼبوت نا أ هي فييقدنوف بنفس رًضػي كىػو

ال ػػنفعهم عن ػػد ًهلل ع ػػل ك ػػل -دع ػػب زع ػػم ًلش ػػيع اي ػػم مل ب ػػي عوً ًإلن ػػيـ
ًؼبنصوب نا ًهلل عل ك ل -دعب زعم ًلشيع كذل  -؟؟!!
ىب أف ىنيؾ أفرًدًن ننتفعٌن فهي بيؿ ىذه ًلعشرل الؼ ك هي تقبل ذلػ

غبعيب أفرًد ؟؟!!
إف ًلعقػػل ًلع ػ يم ال قبػػل ىػػذه ًالدتهػػيالت ًلػػيت نت ػ عػػا ركً ػػيت ال
تص عػا ؿ بيػ ًلنبػول يف ًغبكػم ع ػ ىػذً ًلعػدد ًلع ػيم بػيلردل ال لشػأء
إال نكي ػػدل انػػًن ًؼبػػؤننٌن ع ػػأ بػػا أ يلػػب ًلقرشػػأ ًؽبػػيعأ رضػػأ عن ػو -
دعػػب زع ػػم ًلشػػيع  -كى ػػو ًبػػا ع ػم ًلنػػيب ص ػ ًهلل ع يػػو كس ػ م دعػػدً ل ػػو
كعػػدكًنين كمل وبعػػدكً أبػػي بكػػر كىػػو لػػيس نػػا بػػين ىيشػػم ً :لقبي ػ ًلػػيت تع ههػػي
ًلعرب يف ًعبيى ي كإلساـ ؟؟!!
إف ًل ػػدالئل ًلعق ي ػ ػ ًلػ ػػيت ت ػػرفض ىػ ػػذه ًل ػػدعيكل ال تكػ ػػيد تنته ػ ػأ كلكننػ ػػي
نكتفػػأ هبػػذه ًإلشػػيرًت ؼبػػا فػػت ًهلل عػػل ك ػػل ق بػػو كأ قػػظ عق ػػو ليتأنػػل فيهػػي
ك عأؿ ًهلل عل ك ل أف هد ػو إ ًغبػ فػاف ًهلل عػل ك ػل وفػ نػا عتصػم بػو
ك وذ حبهيه .
كأخ ػ ػًنًن أس ػػأؿ ًهلل ع ػػل ك ػػل أف ه ػػدم ق وبن ػػي ك ػػوقظ عقولن ػػي ك ع ػػدد فههنػ ػػي
ك عصػػهني نػػا ًلفػػن كهبهػػع ًان ػ رب ػ رأ ػ ًلقػػر ف كع ػ سػػن ًؽبػػيدم ًانػػٌن
ص ًهلل كس م ع يو كع

لو كصحبو أصبعٌن إنو ظبيع ؾبيب.
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قنبيه ددان :األول :إننػػي نعتق ػػد أف دػػب ؿ ًلبي ػ د ػػا ككب ػػا نػػد ا ًهلل ع ػػل
ك ػػل حب ػػبهم كًلتق ػػرب إ ًهلل ع ػػل ك ػػل دب ػػودهتم ف ػػاف ًلص ػػال ع ػػيهم ن ػػا
كً بيت ًلصال ًليت ال تتم صاتني إال هبي.
كلكنن ػػي نعتق ػػد أف ًلركً ػػيت كًلعقيئ ػػد ًؼبنع ػػوب إل ػػيهم ال تص ػ ع ػػنهم
كذل ػ نػػا خػػاؿ نػػنهر ع هػػأ كعق ػػأ يف ف كًدػػد كىػػذً ًغب ػوًر ًلعق ػػأ
مبوذج نا ذل ًؼبنهر.
ت

الثاني :أف دوًرني ىذً إمبي ىو نع ًلركً ػيت كًلعقيئػد ًلػيت بنيػ ع يهػي

ًلعقيئد لبييف تنيقضهي كعدـ صح نعبتهي إ

ؿ ًلبي .

ػػػػػػػػػػػ
كننص ػ ػ بق ػ ػرًءل كت ػ ػػيب  (( :كع ػ ػػر ًلص ػ ػػنم )) ل ػ ػ ًهلل ًلع هػ ػ ػ
ًل قعػػأ ًلشػػيعأ ًؼبصػػح ل هػػذىب ًلػػذم كشػػف فيػػو عػػا ًؼب ػؤًنرل ًلك ػ ل
ع ًإلساـ كأى و ففيو كاـ كتب دبيء ًلذىب .
كإنن ػػي لنأنػ ػػل أف تػ ػػوقظ ىػ ػػذه ًغب ػ ػوًرًت ًلعق ي ػ ػ ًلتفكػ ػػًن ًعبػ ػػيد ًلػ ػػذم
كشػف ًغبقيقػ ؼبػا أرًد ًغبقيقػ فت تهػػع ًانػ ربػ رً ػ كًدػػدل نصػػدرىي
ًلقر ف كًلعن ًلصحيح كًهلل ًؼبوف
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الفهارس
ًؼبوضوع

ًلصفح

المبثمس

ْ
ٕ

ًإلنين عند ًلشيع أصل

ٕ

ركً يت ًلشيع يف ًإلنين

ٕ

ع هيء ًؼبذىب ؤكدكف أف ًإلنين أصل

ٖ

ركً أركيف ًإلساـ عند ًلعن

ٗ

أدل أركيف ًلد ا نا ًلقر ف

َُ

دليل ًإلنين نا ًلقر ف عند ًالثين عشر

ُِ

نعىن ًلوال يف ًلقر ف غًن ًلوال ًلشيعي

ُْ

تفعًن ًلوال بيلركً نقض داللتهي بنفعهي

ُٓ

سبب نلكؿ ًل
ًملى مل ذكر ًسم ع أ يف ًلقر ف ؟
ال تق ػػوـ ًغب ػ ػ إال ب ػػذكر ًإلنينػ ػ يف ًلق ػػر ف كبقيػ ػ أرك ػػيف
ًلد ا

ُٔ
ُٖ
ُٗ
َِ

مبن حثيث الغثير

َِ

نكيف كزنيف إعاف ًغبد

َِ

سبب كركد ًغبد

ِِ
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ًل فظ ًللًئد يف بعض ًلركً يت

ِْ

ال تص

ِٓ

ألفيظ زًئدل يف ًغبد

ركً يت أخرل ننقوض بأص ننهي

ِٓ

ير ًلباغ بطل دعول ًإلنين

ِٓ

ًؼبينع نا ًلبح كًلن ر يف صح ًلركً يت

ِٔ

ًلكذب ع

ؿ ًلبي

ِٕ

برًءل ًإلنيـ ع أ فبي كصف بو يف ركً يت ًلشيع

ِٖ

تنيزؿ ًغبعا

ِٗ
َّ

ًإلنين عند ًإلنيني كيلنبول

َّ

إذً كين ًإلنين كيلنبول لـ نصرهتي

َّ

ىركب ًلد ا

ِّ

نوًقف تنقض دعول ًإلنين

ّْ

تعهي ع أ كأكالده بأظبيء ًػب فيء

ّٓ

زب أ ًغبعا عا ًإلنين

ّٖ

عصه ًائه عند ًالثين عشر

َْ

عشرل نوًقف لع أ رضأ ًهلل عنو تنقض دعول ًإلنيني

َْ

زب أ ًغبعا عا ًإلنين

ِْ

قبوؿ ًإلنيـ ًلثينا بوال عهد ًؼبأنوف

ِْ

ًلتقي ًلشرعي

ْْ

تقي ًلشيع ًالثين عشر

ْٓ
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نتي

تقي ًإلنيـ

ْٔ

ًدتييج ًإلنيـ إ أتبيعو لرفع ًػباؼ

ْٕ

ؼبيذً مل بٌن ًإلنيـ ًلاد تقي ًإلنيـ ًلعيب

ْٖ

ًلتقي كع م ًلغيب

ْٗ

ًإلنيـ تعهد إخفيء ًغب عند ًؼبعتفيت

َٓ

إف مل قل ًإلنيـ ًغب ف يعك

َٓ

تنيقض ًؼبعصوـ

َٓ

ًلشيعأ ًلذم ال عرؼ ًغب عهل خباؼ أىل ًلعن

ِٓ

ًلتقي ت غأ ننصب ًإلنيـ

ِٓ

تتلللؿ ًارض كع أ وقفهي ؟؟!!

ٓٓ

ع أ ركب ًلعحيب

ٔٓ

ًغببل وضع يف عن ع أ ؟؟!!
ًملى مل عتخدـ ع أ رضأ ًهلل عنو ًؼبعي ل ؟؟
كًغبعا ًملى مل عتعهل ًؼبعي ل ؟؟

ٕٓ

ن يونًن دييف ًلقدنٌن !!
أتبيع ًائه ًملى مل عألوً ؟؟

ٖٓ
ٖٓ
ٗٓ
َٔ

