
يَعة؟: ُر ِمن ال�شِّ لـماذا ُنحذِّ
ع غرُي  التَّ�شيُّ ؛ لأنَّ  يعة لي�َس جائًزا فَح�ْشًب بل ُهو واجٌب �شرعيٌّ التَّحذيُر ِمن ال�شِّ  
ِمن  واأ�شا�ًشا  الأخرى،  يانات  الدِّ ُخرافات  ِمن  ٌق  ُملفَّ ديٌن  ُهو  ا  اإنَّ الإِ�شالم،  دين 

املجو�شيَّة واليهوديَّة.

اِف�شة؟  متى ظهرت فرقُة الرَّ
ادََّعى  �َشَباأ(،  اف�شة عندما ظهر رجٌل يهوديٌّ ا�شُمُه: )عبد اهلل بن   ن�شاأت ِفرقُة الرَّ
َة اآل البيت، وَغاَل يف عليٍّ <، وادََّعى له الو�شيَّة باخِلالفة، ثّم  الإ�شالم، وزعم حمبَّ

يعيَُّة نف�ُشها. رفعه اإل مرتبِة الأُلوهّية، وهذا ما َتعرتُف به الكتب ال�شِّ
بفر�ِس  قال  َمن  اأّول  وَيعتربه  بوجوده،  ُيِقرُّ  والِفَرق«))):  »املقالت  كتابه  يُّ يف  فالُقمِّ
حابة {،  عَن على اأبي بكر وعمر وعثمان و�شائر ال�شّ اإمامِة عليٍّ وَرْجَعِتِه واأَْظَهَر الطَّ
يعة«)))، وكما قال به الك�شّي يف كتابه املعروف  كما قال به الّنوبختّي يف كتابه »ِفرق ال�شِّ
اِف�شة. »رجال الك�ّشي«))). واِلعرتاُف �شيِّد الأدّلة، وهوؤلء جميُعهم ِمن كبار �ُشيوخ الرَّ

َد اهلُل بِحفِظِه؟ اف�شِة يف القراآن الكرمي الـموجود بني اأيدينا والَِّذي َتَعهَّ ما اعتقاُد الرَّ
يعة يقولون: اإّن الُقراآن الَّذي عندنا لي�س  ى يف ع�شرنا بال�شِّ اف�شة اّلتي ُت�َشمَّ اإّن الرَّ
َل وِزيد فيه وُنِق�َس منه. وجمهور  َ وُبدِّ ُهو اّلذي اأَنزَل اهلُل على حمّمٍد @، بل ُغريِّ
يعة َيعتقدون التَّحريف يف القراآن، كما ذكر ذلك الّنورّي الطرب�شي  املحّدثني ِمن ال�شِّ

يف كتابه »ف�شل اخلطاب يف حتريف كتاب ربِّ الأرباب«))). 
كتبهم  يف  علمائهم  عن  النُّ�شو�س  مئات  على  َينطوي  الطرب�شي   الّنوري  وكتاب 
اأن  ون  اأّنهم جاِزمون بالتَّحريف وُموؤمنون به، ولكن ل ُيحبُّ املعتربة عندهم، ُيثبت 

ُة حول عقيدتهم هذه يف القراآن. جَّ َتُثور ال�شّ
يعة الكليني يف »اأ�شول الكايف« حتت باب »اأّنه مل َيجمع القراآن كلَُّه اإلَّ  ـ وقال �شيخ ال�شِّ
الأئّمة«: »عن جابر قال: �شمعُت اأبا جعفر يقول: ما ادََّعى اأحٌد ِمن الّنا�س اأّنه جمع 
اب، وما جمعه وَحِفَظه كما اأنزله اهلُل اإلَّ علّي بن اأبي  القراآن كلَُّه كما اأنزل اهلُل اإلَّ كذَّ

طالب و الأئّمُة ِمن بعده«))). 
اإَل  ڠ  جرَبائيل  به  َجاَء  الَّذي  القراآَن  »اإنَّ  »الكايف«:  كتابه  يف  الكليني  ويقول  ـ   

د @ �َشبَعَة َع�َشَر اأََلف اآَية«))) . حَممَّ
الكليني:  رواه  ما  على  تعليًقا  العقول«  »مراآة  كتابه  يف  املجل�شي  �شيخهم  ويقول  ـ 
حيحة �شريحٌة يف  »اخلرُب �شحيٌح، ول يخفى اأّن هذا اخلرب وكثرٌي ِمن الأخبار ال�شّ

َنْق�ِس القراآن وتغيريه«))). 
اٍت ِمن القراآن املوجود بني  يعة اأكرث بثالِث مرَّ ِعيِه ال�شِّ ومعنى هذا اأّن القراآن اّلذي َتدَّ
: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ( ]احِلجر:9[ َد اهللُ بِحفظه يف قوله عزَّ وجلَّ اأيدينا والَِّذي َتَعهَّ

ي، )�ص 0)-))). )))  انظر: »املقاالت والفرق« للُقمِّ
يعة« للنوبختي، )�ص 9)-0)). )))  انظر: »ِفرق ال�شِّ

)))  انظر ما اأورده الك�ّشّي يف عّدة رواياٍت عن ابن �شباأ و عقائده، وانظر:  رقم: )))،)))،)))،)))،0)) ِمن �ص)0)-08).
)))  »ف�شل اخلطاب«، )�ص))).

)))  »اأ�شول الكايف« للكليني، ))/8))).
)))   »الكايف« للكليني، ))/)8)).

)))  »مراآة العقول« للمجل�شي،  )))/)))).

ونها عائ�شة، ثّم َيبدوؤون بَنْتِف �َشعرها   ثّم ياأُتوَن ب�َشْخلٍَة ]وهي َوليَدُة َغَنٍم[ وُي�َشمُّ
وَيْنَهاُلون عليها �َشْرًبا بالأحذية حتَّى متوت.

ون قاتله   كما اأنَّهم َيحتفلون باليوم الَّذي ُقتل فيه الفاروُق عمر بن اخلّطاب، وُي�َشمُّ
ين))))، وجعلوا له �شريحا يزورونه يف اإيران. اأبا لوؤلوؤة املجو�شّي: بابا �ُشجاع الدِّ

هات املوؤمنني. حابِة اأجمعني وعن اأُمَّ ر�شَي اهلُل عن ال�شَّ
ين، وما يقولونه يف  انظر اأخي امل�شلم! ما اأَْحَقَد وما اأَْخَبَث هذه الِفرقة املاِرَقة ِمن الدِّ
ُة على  ِخياِر الب�شر بعد الأنبياء ۏ والَِّذين اأَْثَنى اهلُل عليهم ور�شوُلُه، واأَجمعت الأُمَّ
ِهم و�شابقتهم وجهادهم يف الإِ�شالم. عدالتهم وف�شلهم، و�شهد التَّاريُخ والواقُع  بَخرْيِ

ُة؟ اِف�شَ  ما عقيدُة الَبَداء الَِّتي ُيوؤمن بها الرَّ
و»الَبداء«  جديٍد،  راأٍي  ن�شاأة  مبعنى  اأو  اخلفاء،  بعد  هور  الظُّ مبعنى  هو  »الَبداُء« 
لكنَّ  اهلِل،  على  اٌل  حُمَ وكالهما  العلم،  وُحُدوث  اجلهل  �َشْبَق  َي�شتلِزُم  مبعَنَيْيِه 

اف�شَة َتْن�ِشُب »الَبَداَء« اإل اهلل! الرَّ
ا اإلَّ بتحرمي  �شا يقول: ما َبَعَث اهلُل نبيًّ لت قال: »�شمعُت الرِّ جاء عن الّرّيان بن ال�شَّ
اخلمر واأن ُيِقرَّ هلِل الَبَداء«)))).  وعن اأبي عبداهلل اأّنه قال: »ما ُعِبَد اهلُل ب�شيٍء مثل 

ا كبرًيا. الَبَداء«)))). تعال اهلُل عن ذلك ُعُلوًّ
تعال: مارواه  اإل اهلل  َده  دُّ وَتَ الّراأي   َ َتَغريُّ ِن�شبتهم  ريحة يف  ال�شّ وايات  الرِّ وِمن 
ُبوا  ملَّا كذَّ الّنا�س  اإنَّ  اأّنهما قال:  ڽ  اأبي جعفر واأبي عبد اهلل  اإل  الكليني ب�شنده 
بر�شوِل اهلِل @ َهمَّ اهلُل تبارك وتعال بَهالك اأهل الأر�س اإلَّ عليًّا فما �شواه بقوله: 

)ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ(، ثّم َبَدا له َفَرِحَم املوؤمنني، ثّم قال لنبيِّه @: )ڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ( ]الكايف للكليني )8/)0))[. 
وذلك  العاملني،  ربِّ  على  والكذب  اِلفرتاء  ِمن  واية  الرِّ هـــــذه  يف  مــــا  يخفى  ول 

ُدُه اإل احلكيم العليم .  دُّ اأِي وَتَ ُ الرَّ بِن�شبتهم الَبَداَء الَّذي ُهو َتَغريُّ
انظر اأخي امل�شلم! كيف َين�ِشُبون اجلهل اإل املول �شبحانه وتعال، وُهو القائل جلَّ وعال 
عن نف�شه: )ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( ]النمل:65[.
تهم َيعلمون كلَّ الُعلوم، ول َتخفى عليهم خافيٌة !  اف�شُة اأنَّ اأئمَّ ويف املقابل َيعتِقُد الرَّ

هل هذه عقيدُة الإِ�شالم الَِّتي جاء بها حمّمٌد @ ؟

ِتِهم؟ يعة يف اأئمَّ ما عقيدُة ال�شِّ
تهم واأنَّهم َيعلمون الغيب ، نقل الكليني يف »اأ�شول  َمَة لأئمَّ ُعون الِع�شْ اف�شُة َيدَّ الرَّ
اأَْمِر اهلل،  اُن ِعْلِم اهلل، نحُن َتَراِجَمُة  ادق: نحن ُخزَّ الكايف«: »قال الإمام جعفر ال�شّ
ُة اهلِل البالغُة على  نحُن قوٌم َمع�شومون، اأُِمَر بطاعتنا وُنِهَي عن َمع�شيتنا، نحُن ُحجَّ

ماء وفوق الأر�س«)8)).  َمن ُدون ال�شَّ
ة اإذا �شاءوا اأن َيعلموا َعِلُموا«: »اإنَّ  ويقول �شيخهم الكليني يف »الكايف«: باب »اأنَّ الأئمَّ
وتون اإلَّ  وتون واأنَّهم ل َيُ َة َيعلمون متى َيُ الإِمام اإذا �شاَء اأن َيعلم َعِلَم، واإنَّ الأئمَّ

باختياٍر منهم«)9)). 
))))   »الكنى و االألقاب« لعّبا�ص الُقّمي، ) )/))).

))))  »اأ�شول الكايف«، )�ص0)).
))))  »اأ�شول الكايف« للكليني، ))/)))).
)8))  »اأ�شول الكايف« للكليني، ))/)))).
)9))  »اأ�شول الكايف« للكليني، ))/8))).

اأحدهما معلوٌم والآخر خا�سٌّ  يعة:  ال�شِّ اأنَّ هناك قراآنني عند  وَيبقى بعد ذلك 
ونها: �شورة الولية. َمكتوٌم، ومنه �شورٌة ُي�َشمُّ

اف�شة اأنَّه اأُ�ْشِقَط ِمن القراآن اآيٌة، وهي: »وَرَفْعَنا َلَك ِذْكَرَك  يعة الرَّ ا تزعم ال�شِّ  وممَّ
ْهِرَك«، زعموا اأنَّها اأُ�شقطت ِمن �شورِة ﴿اأمل ن�شرح﴾، وُهم ل َيخجلون ِمن هذا  ِبَعِليٍّ �شِ

ة. ْهًرا للنَّبيِّ @ مبكَّ عم، مع علمهم باأّن ال�ّشورة مّكّيٌة، ومل يكن عليٌّ < �شِ الزَّ
ونه: ُم�شحف فاطمة! يعة ُم�شحًفا اآخر ُي�شمُّ ولَيعلم  القارئ اأنَّ لل�شِّ

َنا عائ�شة >: ُر اأُمَّ يعة ُتَكفِّ  ال�شِّ

ِتنا اِلثني ع�شر  ا يدلُّ على اإمامة اأئمَّ ريازّي الُقّمّي: »ممَّ يقول حمّمد بن ح�شني ال�شِّ
ِة اأئّمتنا اِلثني  يَّ يَِّة مذهبنا وَحقِّ ٌة للّنار، وُهو ُم�شتلزٌم حَلقِّ اأنَّ عائ�شَة كافرٌة ُم�شتحقَّ

ع�شر...وكلُّ َمن قال باإمامِة اِلثني ع�شر قال با�شتحقاِقَها اللَّعَن والعذاب«)8). 

َدين واْبَنَتْيِهَما عائ�شَة وحف�شَة: ا�شِ اأُ ِمن اخلليَفَتنْيِ الرَّ يعُة َتَتَبَّ ال�شِّ
اأُ ِمن الأ�شنام الأربعة:  َنا َنَترَبَّ وؤ: اأَنَّ يقول حمّمد باقر املجل�شي: »وعقيدُتنا يف التَّربُّ
واأم  وهند،  وحف�شة،  عائ�شة  الأربع:  والنِّ�شاء  ومعاوية،  وعثمان،  وعمر،  بكر،  اأبي 
احلكم، وِمن جميع اأ�شياعهم واأتباعهم، واأنَّهم �شرُّ خلِق اهلِل على وجه الأر�س، واأّنه 

وؤ ِمن اأعدائهم«)9). ل َيِتمُّ الإياُن باهلل ور�شوله والأئّمة اإلَّ بعد الّترَبُّ

اف�شة يف اأ�شحاِب ر�شوِل اهلِل @ ؟  ما عقيدُة الرَّ
حابة {، َذَكَر الكليني يف »فروع  اف�شة على �َشبِّ و�َشْتِم وتكفري ال�شَّ تقوُم عقيدُة الرَّ
ٍة بعد النَّبيِّ @ اإلَّ ثالثة، فقلُت: َمن  الكايف« عن جعفر ڠ: »كان الّنا�ُس اأهَل ِردَّ

الّثالثة؟ فقال: املقداد بن الأ�شود، واأبو ذرٍّ الغفاري، و�شلمان الفار�شّي«)0)).
اأبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية  يف  اأّن  الأنوار« رواياٍت يف  املجل�شي يف »بحار  وذكر 

توابيت ِمن نار)))).
ا يف »حّق اليقني« اأّن موًل لعليِّ بن احل�شني قاَل له: »عليك حّق  وذكر املجل�شي اأي�شً
هما فُهو  اإّنهما كافرين، والَّذي ُيحبُّ اأبي بكر وعمر؟ فقال:  اخلدمة فاأخرِبين عن 

ا«)))). انظر كيف َيفرتون الكذب على عليِّ بن احل�شني!! كافٌر اأي�شً
 ڈ(   )ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  تعال:  قوله  عند  ي  الُقمِّ تف�شري  ويف 

]الّنحل:90[، قالوا: الفح�شاء: اأبو بكر، واملنَكر: عمر، والَبغُي: عثمان)))).

ٍد وعلى  ويقولون يف كتابهم »اإحقاق احلّق« ل�شيخهم املرع�شي: »الّلهّم �شلِّ على حممَّ
اإلخ«)))).   ... واْبَنَتْيِهَما  وَطاُغوَتْيِهَما  وِجْبَتْيِهَما  قري�ٍس  َنَمي  �شَ واْلَعن  حمّمٍد،  اآل 
َنَمْي ُقري�ٍس. عاء بُدعاِء �شَ ون هذا الدُّ ويعنون بذلك: اأبا بكر و عمر وعائ�شة وحف�شة، وُي�َشمُّ
يِّ  بالِع�شِ �َشْرًبا  عليه  َينهاُلون  ثّم  عمر،  ونه  وُي�شمُّ بكلٍب  ياأُتون  عا�شوراء  يوم  ويف 

وَرْجًما باحلجارة حتَّى يوت.
)8)  »االأربعني يف اإمامة االأئّمة الّطاهرين«، )�ص )))).

)9) »حق اليقني«، )9)))- فار�شي.
)0)) »فروع الكايف« للكليني، )�ص)))).

))))  »بحار االأنوار« للمجل�شي ، )0)/)))).
اأّن عليَّ بن احل�شني واأهل البيت  ))))  »بحار االأنوار« للمجل�شي )9) /)))،8))) ، وُهنا البّد ِمن االإ�شارة اإىل 

اف�شُة، َقاَتَلُهم اهلُل اأنَّى ُيوؤَْفُكون! وؤُون ِمن كلِّ هذا الَّذي افرتاُه عليهم الرَّ اأجمعني َيَتَبَّ
))))  »تف�شري القمي«، ))/90)).
))))  »اإحقاق احلق«، ))/)))).
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ى: "اخُلميني" )و الذي اغرت به كثري من  ا اإماُمُهم املعا�شر الإيرايّن امل�شمَّ اأمَّ
اأهل ال�شنة(، فيقوُل يف كتابه »احلكومة الإ�شالمّية«- �شفحة 52 طبعة بريوت-: »اإنَّ 
لالإمام َمقاًما حَمموًدا ودرجًة �شاميًة وخالفًة تكوينّيًة َتخ�شع لوليتها و�َشيطرتها 
�شروريَّات  ِمن  »واإنَّ  ــ:  فحة  ال�شّ نف�س  يف  ــ  ا  اأي�شً وقال  الكون«،  هذا  اِت  َذرَّ جميُع 

ٌب ول َنِبيٌّ ُمْر�َشٌل«.  ِتَنا مقاًما ل َيْبُلُغُه َملٌَك ُمَقرَّ مذهِبنا اأنَّ لأئمَّ
ين  الدِّ َيْكَتِمُل  »وبالإِمامِة  154ــ:  �شفحة  ــ  الأ�شرار«  »ك�شف  كتابه  يف  ا  اأي�شً وقال 

.» والتَّبليُغ َيِتمُّ
ْهُو والَغْفلَُة« ]»احلكومة الإ�شالمّية« )�س 91([ ُر ِفيِهم ال�شَّ تهم بقوله: »ل ُيَت�َشوَّ و ي�شُف اأئمَّ
و يقول اخلميني »تعاليم الأئمة كتعاليم القراآن« ]»احلكومة الإ�شالمّية« )�س 113([
وُمون...«. ُة املع�شُ تنا ُهم الأئمَّ وقال يف »و�شّيته« )�س63(: »نحُن َنْفَتِخُر باأنَّ اأئمَّ

  فهل بعد هذا القول اإ�شالم ؟؟
ِقيَّة«:  ديُنُهم َمبنيٌّ على »التَّ

يعيِّ خالَف ما ُيْبِطُنُه وَيْعَتِقُدُه. يعيِّ لغرِي ال�شِّ »التَّقيَُّة« هي: اإظهاُر ال�شِّ
لهم  املخاِلفني  مع  وُيزاولونها  ة،  الهامَّ ين  الدِّ اأعمال  ِمن  »التَِّقيََّة«  يعُة  ال�شِّ وَيعترُب 
ُجون  ومهم ول َيَتَحرَّ نَّة؛ لذلك فُهم ل َيَتَورَُّعون عن الَكِذِب على ُخ�شُ ًة اأهَل ال�شُّ وخا�شَّ
ِمن املراوغة واملخادعة و اإِْبَداء خالِف اِلعتقاد وعك�ِس ما يف النَّف�ِس ِمن احِلْقِد والُبْغ�ِس.
نَّة وُيظهرون  يعُة َي�شتعملون »التَِّقيََّة« مع اأهل ال�شُّ اأخي امل�شلم! احذر كلَّ احَلَذر، فال�شِّ
به  فاهلُل  لُهم  ِمُرونه  ُي�شْ ما  ا  اأَمَّ »التَّقيَّة«،   باِب  ِمن  نَّة  ال�شُّ ولأهِل  حابِة  لل�شَّ ُحبَُّهم 
َقِبيِل  ِمن  كلُُّه  التَّقاُرب معهم،   اإل  عوة  والدَّ نَّة  ال�شُّ اأهِل  ِة  مَبَحبَّ عليم، فتظاُهُرُهم 

َة َلُه. ول ِديِنهم ، بل وَيَرْوَن اأنَُّه ل ِديَن مِلَْن َل َتِقيَّ ِة الَِّتي ِهي ِمن اأُ�شُ التَِّقيَّ
اآبائي، وَل  ِديِني وِديِن  التَِّقيَُّة ِمن  ڠ:   اأبو جعفر   يقول �شيخهم الكليني: »قال 

َة َلُه«)0)). ِديَن مِلَْن َل َتِقيَّ
نَّة؟ اِف�شة يف اأهِل ال�شُّ ما عقيدُة الرَّ

�شيوخهم-  كبار  اأحُد  وُهو  الِعراق،  جزائر  اإل  ن�شبٌة   - اجلزائرّي  اهلِل  ِنعمُة  يقول 
نَّة: »مل َنتمع معهم على اإَِلٍه وَل َعلَى َنِبيٍّ ول على اإِماٍم، وذلك اأنَُّهم  عن اأهِل ال�شُّ
ٌد @ نبيَُّه وخليفُتُه َبْعَدُه اأبو بكر، ونحُن ل  يقولون: اإنَّ ربَُّهم ُهو الَّذي كان حممَّ
ِه اأبو بكٍر لي�َس  بَّ الَّذي خليفُة نبيِّ ، بل نقوُل: اإنَّ الرَّ ّب ول بذلك النَّبيِّ نقوُل بهذا الرَّ

نا«)))).  َربََّنا، ول ذلك النَّبيُّ نبيُّ
ًبا. ِنيَّ َنا�شِ ون ال�شُّ نَّة وُي�َشمُّ اف�شة على ا�ْشِتَباَحِة اأمواِل وِدماِء اأهِل ال�شُّ وتقوُم عقيدُة الرَّ

دوق يف »الِعلل« ُم�شِنًدا اإل داود بن فرقد قال: »قلُت لأبي عبد اهلل: ما  روى ال�شَّ
عليه  َتْقِلَب  اأن  َقِدْرَت  فاإن  اتَِّقي عليك،  لكن  م،  الدَّ َحاَلُل  قال:  ب؟  النَّا�شِ تقول يف 
ُتْغِرَقُه يف بحٍر لكي ل َي�شهد به عليك فاْفَعل. قلُت: فما َتَرى يف َماِلِه؟  اأو  حائًطا 

قال: ُخْذُه ما َقِدْرَت«)))).
نَِّة اأَْغلَُظ ِمن ُكْفِر اليهود والنَّ�شارى، لأنَّ  اف�شُة اأنَّ ُكْفَر اأهِل ال�شُّ يعُة الرَّ بل ترى ال�شِّ
بالإجماع،  اأَْغلَُظ  ِة  دَّ الرِّ وُكْفُر  ون،  ُمرتدُّ اٌر  ُكفَّ ون وهوؤلء  اأ�شليُّ اٌر  ُكفَّ اأولئك عندهم 

)0))  »الكايف«، ))/9))).
))))  »االأنوار الّنعمانية«، ))/))).

))))  »املحا�شن الّنف�شانية«، )�ص))).

اَر على امل�شلمني كما َي�شهُد التَّاريُخ بذلك)))). ولهذا ُيعاِونون الكفَّ
يعة« عن الف�شيل بن ي�شار قال: »�شاألُت اأبا جعفر عن املراأة  جاء يف كتاب »و�شائل ال�شِّ

َب َكاِفٌر«)))).  ُجَها النَّا�شب؟ قال: ل، لأنَّ النَّا�شِ اف�شيَّة-: هل اأَُزوِّ العاِرفة -اأي: الرَّ
وَيْلَعُنوَنُهم،  بيته  واأهَل   > ا  ون عليًّ ُيْبِغ�شُ َمن  َب  النََّوا�شِ ي  ُن�َشمِّ نَّة  ال�شُّ اأهَل  ونحُن 
القارئ  ها  اأيُّ اأنَت  ُهم  ُب عندهم  والنََّوا�شِ ب،  َنَوا�شِ نَِّة  ال�شُّ اأهَل  ي  ُت�َشمِّ يعَة  ال�شِّ ولكنَّ 

نَِّة جميًعا. اأتدِري ملاذا؟ ّنّي واأهَل ال�شُّ ال�شُّ
ُلوَن اأبا بكر وعمر وعثمان على عليٍّ <، مع اأنَّ  ُموَن وُيف�شِّ نَِّة  ُيَقدِّ لأنَّ اأهَل ال�شُّ
ليُل عليه  َتف�شيَل اأبي بكر وعمر وعثمان على عليٍّ كان يف عهِد النَّبيِّ @، والدَّ
ُ بنَي النَّا�ِس يف َزَمِن ر�شوِل اهلِل  قوُل عبد اهلل ابِن عمر بن اخلطاب <: »ُكنَّا ُنَخريِّ

ُ اأبا بكر ثّم عمر ثّم عثمان« ]رواه البخاري )3655([.  @ ، فُنَخريِّ
وعن حمّمد بن احلنفية قال: قلُت لأبي ــ اأي:  لعليٍّ < ــ : »اأيُّ النَّا�ِس خرٌي بعَد 

ر�شوِل اهلِل @؟ قاَل: اأبو بكٍر. قلُت: ثّم َمْن؟ قال: ثّم ُعَمر...« ]رواه البخاري )3671([. 

ُلَها عنَدُهم؟! اف�شِة يف الـُمْتَعِة؟ وما َف�شْ ما عقيدُة الرَّ
ا�شي ، وَينتهي زواُج  ُد باأََجٍل ُمَقاِبَل َمْهٍر ُمتََّفٍق عليه بالرتَّ واج املحدَّ زواُج املُْتَعِة هو: الزَّ
ٌم عندنا  رَّ واُج حُمَ ِد، اّلذي قد يكوُن �شاعًة فقط، وهذا الزَّ املُْتَعِة بانتهاِء الأََجِل املَُحدَّ
َهِني<، اأَنَّ َر�ُشوَل اهلل @  َنَهى َعِن املُْتَعِة َوَقاَل:  َة اجْلُ نَّة، فعن  �َشرْبَ نحُن اأهَل ال�شُّ
»اأََل اإِنََّها َحَراٌم ِمْن َيْوِمُكْم َهَذا اإَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة، َوَمْن َكاَن اأَْعَطى �َشْيًئا َفاَل َياأُْخْذُه« 

]رواه م�شلٌم ) 3496([.
ادقني«  اِف�شةـ ـ والعياُذ باهللـ ـ، جاء يف كتاب »منهج ال�شّ واملُْتَعُة لها ف�شٌل عظيٌم عند الرَّ
ادق، باأنَّ املُْتَعَة ِمن ِديِني وِديِن اآبائي، فالَِّذي َيْعَمُل بها  لفتح اهلل الكا�شاين عن ال�شّ
َيْعَمُل بِديِنَنا، والَِّذي ُيْنِكُرَها ُيْنِكُر ِديَنَنا، بل اإِنَُّه َيِديُن ِبَغرْيِ ِديِنَنا، وَوَلُد املُْتَعِة اأَف�شُل 

.(((( ائمِة، وُمْنِكُر املُْتَعِة كافٌر ُمْرَتدٌّ وجِة الدَّ ِمن َوَلِد الزَّ
و»الّتهذيب«  الكايف«  »فروع  يف  جاء  املُْتَعِة،  يف  ُمَعيًَّنا  َعَدًدا  ْط  َت�ْشرَتِ مل  اف�شُة  والرَّ
اأَِهَي ِمن الأربع،  املُْتَعَة:  لُه  اأبي عبد اهلل قال: »ذكرُت  و»اِل�شتب�شار« عن زرارة عن 
اأبي جعفر  األًفا، فاإنَّهنَّ ُم�شتاأَجَراٍت، وعن حمّمد بن ُم�شلم عن  ج منُهنَّ  َتَزوَّ فقال: 

ا ُم�شتاأَجَرة«)))).  اأنَُّه قال يف املُْتَعة: لي�َشت ِمن الأربع، لأنَّها ل ُتَطلَّق ول تِرث واإنَّ
ها امل�شلمون. فهل َير�شى ُم�شلُم عاِقٌل هذا لبنِتِه واأُخته وزوجته؟؟؟ فاحَلَذَر احَلَذَر، اأيُّ

الفا�شدِة  النِّحلِة  َيِديُن بهذه  اأنَّ َمن  اتَّفقَت معنا يف  امل�شلم!..لعلََّك الآن  اأخي  وبعُد 
ى بالإ�شالِم، والواجُب  لي�َس َيديُن بديِن الإ�شالِم ول هو معدوٌد يف امل�شلمني، واإن ت�شمَّ
ها امل�شلُم احلَذُر منهم والتَّحذيُر ِمن ُمعتَقِدِهم اخلبيث املَبنيِّ على الِعَداِء  عليَك اأيُّ

ٍد اآمَن باهلِل ربًّا وبالإ�شالِم ديًنا ومبحّمٍد @ نبيًّا ر�ُشوًل. لكلِّ ُموحِّ
لفّي  يعة«، تاأليف: عبد اهلل بن حمّمد ال�شَّ ٌر ِمن كتاِب »ِمن عقائِد ال�شِّ مالحظٌة: هذا الـُمحتوى خمت�شَ

ــ. ــ مَع زياداٍت  باز( رحمه اهلل  ال�شيخ العالمة: )عبدالعزيز بن عبداهلل بن  وتقدمي 

َتاَر عندَما َغَزوا ِباَلَد امل�شلمني«. انظر:  اف�شَة كاُنوا ُيَعاِوُنون التَّ ))))  يقول �شيخ االإ�شالم ابن تيمّية $: »اإنَّ الرَّ
»جمموع الفتاوى«، )))/)))). 

يعة« للحّر العاملّي، ))/))))، و»الّتهذيب«، ))/)0)). ))))  »و�شائل ال�شِّ
ادقني«، للمال فتح اهلل الكا�شاين، ))/)9)). ))))  »منهج ال�شّ

))))  »الفروع ِمن الكايف« للكليني، ))/))))، و»الّتهذيب«، ))/88)).
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