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ْوأن هذا رصاطي مستقيام فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم [ َّ ُّ ْ ُُ ِ َ َ َ َّ َ َّ ََ ََ ُ ُ َ ُ ُ َ َِ َِ ً َِ ِ ِ َ َّ َ
ْعن سبيله ذلكم وصاكم ْ َُ َّ َ ْ َُ ِ ِ َِ َ به لعلكم تتقونِ ُ َّ َ ْ ُ َّ ََ ِ   }153:األنعام{ ]ِ

 
 
 

َفإن مل يستجيبوا لك فاعلم أنام يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن  [ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ َُّ ِ ُّ َ ََ َ َ ََ ْ َ ْ ْ ََ َ ِْ َّ ََ َّ َ ََ ِ ْ َ ِ
َاتبع هواه بغري هدى من اهللاِ إن اهللاَ ال هيدي القوم الظاملني ِِ ِ َِّ َ ْْ َ ُ ُ َ َ َ ََ ْ َ َ َّ ِ ً َِّ َ ِ[  

  }50:القصص{
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 نموذج تفويض
محمد يوسف محمود صيام/أنا الطالب  

أفوض الجامعة الحرة في هولندا بتزويد نسخ من رسالتي للمكتبـات أو المؤسسات أو 
  .الهيئات أو األشخاص عند طلبها

 
: ...........التوقيع   
  1/4/2010: التاريخ 

 
 
 

Authorization from 
 
         
 

    I am a student  /  mohammed usif siam                     
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request . 
 
Signature : ………. 
Data : /4/2010 

  
  

           Aahuraa Universityِ        الجامعة الحرة
           the Netherland s            داــفي هولن

  
 

 
 لجنة المناقشة

 
المهدي المنتظر عند فرق " بعنوان والتي  نوقشت هذه الرسالة 

 الشيعة
)دية مقارنةدراسة نق(  

.11/3/2010وأجيزت بتاريخ   
 
 

          أعضاء لجنة المناقشة                                           التوقيع
 

عالء أبو عامر                             رئيساً                                           /  الدكتور  
 

                  مشرفاًأحمد جابر العمصي          /الدكتور
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محمود يوسف الشوبكي           مناقشاً                                                  /اإلستاذ الدكتور 
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  اإلهداء
  

  

  

  

  

  وتصديقاً،  معلم البشرية إيمانا به إلى قدوتي وقائدي وحبيبي ومعلمي رسول اهللا

ِّوقل رب [والدي الكريمين ودائم دعائي لهما، إلى الذين ربياني صغيراً وعلماني كبيراً ََ ْ ُ
ًارمحهام كام ربياين صغريا َ َِ َ َّ ِْ َ َ َْ ُ   }24:اإلرساء{ ]َ

اني اهللا عز وجل بعد تقواه رفيقة الدرب زوجتي التي شاركتني الحيـاة      إلى أغلى ما أهد   
 .قبل سعادتها وهنائها  وأبنائي يوسف وسارة وحمزة وعبد الكـريم          ، بكدها وعنائها 

إلى شهداء معركة الفرقان وعلى رأسهم القائد معالي وزير الداخلية سـعيد محمـد              
  صيام والقائد محمود نعيم صيام

  .ية القرآنمدادهم ودمائهم أروع المالحم والبطولة لتعلو راإلى الذين سطروا ب

وورثة ، وحملة القرآن، ومنابع العطاء، ومصابيح الدجى، ومنارة األمة،إلى رواد الفكر
  .والمخلصين من هذه األمة ، أساتذتي ، األنبياء
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ى آله وصحبه والتابعين الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين وعل

ْلئن شكرتم ألزيدنكم[: ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين انطالقاً من قول اهللا تعالى ْ ُْ َّ ََ ُِ َ َ َ ْ ِ وعمالً  }7:إبراهيم{ ]َ
فإنني أتقـدم فـي بدايـة بحثـي بأسـمى آيات  )1( "من لَا يشْكُر النَّاس لَا يشْكُر اللَّه": بقول الرسول 

/  معترفـاً ألهـل الفضـل علـى فضلهم ألستاذي ومشرفي فضيلة الدكتور بعـد اهللا نلعرفـاالشكر وا
أحمد جابر العمصي الذي تفضل مشكوراً بالموافقة على اإلشراف على هذه الرسالة والذي عاش معي هذا 

وما اتصلت به ، وبذل من وقته الخاص وذلل لي الكثير من الصعاب ، وفتح لي قلبه وبيته، البحث كلمة كلمة 
  حتى خرج هذا البحث إلى النور         ، مرة وإال وغمرني بنصائحه وتوجيهاته  السديدة ومالحظاته الرشيدة 

  :كما وأتقدم بالشكر والعرفان لألساتذة األفاضل 
  حفظه اهللا    الدكتور محمود يوسف الشوبكي

  حفظه اهللا    محمود أبو عامر الدكتور عالء
ف الموافقة على مناقشة هذا البحث إلثرائه والوقوف على ما فيـه مـن محاسـن                اللذين منحاني شر     

وتجربة خالقة في ميـدان البحـث       ، بما أنعم اهللا عليهما من خبرة طويلة      ، وتدارك ما فيه من عيوب ومثالب       
  .العلمي حتى تخرج هذه الرسالة في ثوب بحث علمي قشيب 

سـواء  ،  هذا الجهد المتواضع إلـى النـور         وأشكر كل من وقف معي وساندني ودعمني حتى خرج        
والشكر موصوالً إلى فضيلة الدكتور محمد حسن بخيت عميد كلية أصول           ،أو النصيحة أو المالحظة     ، بالكلمة  

األخ عبد اللطيف أبو هاشم ، مدير دائرة المخطوطات والمكتبات بوزارة األوقاف اللـذان أمـداني           الدين وإلى 
  .هم اهللا عني كل خيربالكتب الالزمة لبحثي فجزا

  .كما وأشكر جامعتي الحرة ذاك النجم الساطع الذي لمع وبدأ يتألق بين الجامعات 
واحة العلم وراعية العلماء الجامعة اإلسـالمية وإلـى مكتبتهـا            وال أنسى تقديم شكري وامتناني إلى     

ذ عبد الناصر أبو زعيتـر الـذي   و أشكر كذلك األخ الصديق األستا     ، والباحثين   ءالعامرة والتي هي قبلة العلما    
  .ترجم ملخص الرسالة للغة اإلنجليزية 

  
                                         

قَـاَل هـذَا   و) 1973(أخرجه الترمذي في سننه ،كتاب البر والصلة ،باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك ،حديث رقـم                  )(1
يححص نسيثٌ حدح.  

  

  شكر وتقدير
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  فهرس الموضوعات
  

  رقم الصفحة  الموضوع
  10  تعريف بالشيعة وفرقها المختلفة: الفصل التمهيدي 

    تعريف الشيعة: المبحث األول 
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  13  نشأة الشيعة: المبحث الثاني 
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  26  سانيةالكي
  26  الزيدية

  30  المهدي المنتظر عند الشيعة اإلمامية: الفصل األول
  31  عصره: المبحث األول 
  31  الحياة السياسية: المطلب األول 

  32  األتراك 
  33  الفرس 
  34  العرب

    :المطلب الثاني 
    حياته: المبحث الثاني 
    صفاته: المبحث الثالث 
    لسياسي لتبني فكرة المهدي المنتظر عند الشيعة اإلماميةالبعد ا: المبحث الرابع 
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ستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهـده اهللا       إن الحمد هللا نحمده ون    

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن سيدنا محمداً عبده               ، فال مضل له ومن يضلل فال هادي له       
  :أما بعدارض اللهم عن آل بيت النبي عليه الصالة والسالم الذين نتقرب إلى اهللا بحبهم وورسوله 

عمت  وإننا معشر المسلمين نعيش في زمن       ة في حال ال يخفى على كل ذي بصيرة        فإن األمة اإلسالمي  
فيه الفتن وكثرت فيه المحن واندرست فيه معالم السنن حتى أصبحت السنة في زماننا كالبدعة شـرع متبـع                   

  .بار من العلموأصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا وأصبح الناس في خفة من الدين وإد
وفي الحقيقة إن عقيدة اإلسالم سهلة وميسرة ال تعقيد فيها فهي توافق الفطرة السليمة التي فطر الناس 

ُفأقم وجهك للدين حنيفا فطرة اهللاِ التي فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللاِ ذلك الدين القيم[عليها  ِّ ْ َ َ َْ َ ْ َ َ َُّ ْ َ َ َ ْ َِّ َ َّ َِّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ََ َْ ً ََ ِ ِ ولكن أكثر الناس َ َّ َْ َ ََ َّ َِ
َال يعلمون ُ ََ ْ دخل فيه أصناف من الناس يتصفون بالخبث والمكر والدهاء خاصة اليهود حتى   }30:ُّالروم{ ]َ

والمجوس الذين أظهروا اإلسالم وأبطنوا الكفر وأخذوا يتحينون الفرصة لالنقضاض على اإلسالم وأهله 
شيع وأحزاب وعصابات وأصبح بأسهم بينهم شديد مما أدى إلى ظهور والوقيعة بين الناس فتفرقت األمة إلى 

الذين أظهروا حب النبي عليه الصالة والسالم وحب آل بيته كذبا وأخذوا يكيدون ، الفرق اإلسالمية كالشيعة
إنا لإلسالم والطعن في أحكامه وتشريعاته والقدح والشتم للصحابة الكرام بأفعال تشيب من هولها الولدان اللهم 

نسبوه للغائب المهدي  مافيوغلوهم ، ء من عقائد الشيعةءانبرأ إليك مما ينسب إليهم ظلما وزورا وبهتانا فهم بر
رجعته تصطدم مع المنتظر المزعوم فقد بلغت الذروة في الخيال والتطرف إن عقيدة والدته وغيبته و

  . وأبجديات المنطق السليم العقلالنصوص الشرعية الصحيحة ومسلمات
فكشف اللثام وأنـار شـمعة لعلهـا تـضيء           في هذه الدراسة ومن باب جهد المقل         وقد ركز الباحث  

للحائرين منار السبيل على قضية من أخطر وأعوص المسائل العقدية التي يعتقد بها فرق الشيعة والتـي هـي      
  المهدي المنتظر عند فرق الشيعة دراسة نقدية مقارنة :بعنوان
 : وأسباب اختيارهأهمية الموضوع: أوالً 

  :تكمن أهمية الموضوع و سبب اختياري للموضوع إلى ما يلي
  .كشف زيف وكذب الشيعة بانتسابهم إلى آل البيت -1
 .انخداع بعض الشباب المسلم المتحمس باألفكار الشيعية -2
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 .غزو الفكر الشيعي للمنطقة العربية تحت مسميات خادعة -3

  .محبة لهمإخفاء كراهية الشيعة ألهل السنة وإظهار ال -4
 :ثانياً أهداف البحث

  .المساهمة في إثراء المكتبة اإلسالمية والفكر اإلسالمي -1
 .توضيح مفهوم المهدي المنتظر عند فرق الشيعة كافة على اختالف طوائفهم ومذاهبهم -2

 .إبراز مكانة القرآن الكريم والسنة النبوية في الفكر اإلسالمي -3

 .أبطال خرافة المهدي المنتظر عند الشيعة -4

  .اإليمان باليوم اآلخر، الموضوع له تعلق بركنين عظيمين من أركان العقيدة وهما اإليمان بالغيب -5
 :الدراسات السابقة: ثالثاً

كتب مؤلفات كثيرة في هذا الجانب غير أن موضوع الرسالة يتميز عن هذه الكتابات فـي شـموليتها                  
مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة فالدراسات المذكورة       لجميع فرق الشيعة وكذلك المنهج النقدي لهذه العقائد ال        

يتناول فها الباحث عقيدة المهدي عند فرقته دون النظر في معتقدات الفرق األخرى كما أنه يتناولها دون منهج                  
  .نقدي تحليلي كما هي دراستي للموضوع

  :ومن هذه الدراسات
  )دراسة سنية(بن حمزة محمد . االحتجاج باألمر على من أنكر المهدي المنتظر د -1

  .م1982 -هـ 1403الرئاسة العامة إلدارة البحوث العلمية اإلفتاء والدعوة واإلرشاد   
 )دراسة سنية(المهدي المنتظر  -2

 .م1982-هـ 1403 الزرقاء -مكتبة المنار، إبراهيم المشوخي  

 )دراسة شيعية(اإلمام المهدي  -3

 .ترجمة كمال السيد، سيد مهدي آيت إلهي  

 )دراسة شيعية(المنتظر عند الشيعة األثنى عشرية المهدي  -4

  م2005الطبعة األولى ، ترجمة أبو العيد دودو، جواد علي  
 :منهج البحث: رابعاً 

يقوم منهجي في البحث على أساس المنهج التحليلي المقارن وأقصد بذلك جمع المواضيع المتعلقة 
  .نقضها في ضوء منهج أهل السنة والجماعةبالمهدي المنتظر عند فرق الشيعة المختلفة وتحليلها و

  : طريقتي في البحث
  : طريقتي في كتابة البحث فقد قُمتُ بما يلي  

 .عزو اآليات القرآنية إلى مظانها بذكر اسم السورة ورقم اآلية في المتن دون الحاشية -1

 من كتب السنة    إن كان الحديث في الصحيحين أكتفي بتخريجه منهما، وإن كان في غيرهما أقوم بتخريجه              -2
 .األخرى، وذلك بذكر اسم الكتاب والباب وذكر رقم الحديث
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 .ثم عزوها إلى مظانها عرض عقائد وأدلة الشيعة من كُتبهم المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة -3

عند ذكر المرجع ألول مرة أوثقه توثيقاً كامالً، فأكتب اسم الكتاب واسم المؤلف ورقم الصفحة، ثم اذكـر                   -4
 .الطبعة وسنة الطبع دار النشر ثم أذكر المحقق إن وجد ثم أذكراسم 

 فإني أكتب اسم البلد آخر شيء في التوثيق ، في حالة عدم وجود دور النشر  -5

للتمييز بين  ، في حالة وجود أكثر من كتاب يحمل نفس االسم فإني أذكر اسم الكتاب والمؤلف في الحاشية                -6
 .الكتب والمراجع 

 طبعة في الكتاب فإني أوثق الكتاب وأشير إلي طبعته في الحاشـية للتمييـز بـين                 عند وروود أكثر من    -7
 . طبعات الكتب والمراجع

 مع االقتصار في التعريف على من يحتاج للتعريف         – ومن لهم عالقة بالبحث      –التعريف ببعض األعالم     -8
  .به ، مع التعريف ببعض المشهورين لزيادة بيان حاله

فصول ومباحث ومطالب، ثم جعلت له خاتمة ذكـرت فيهـا أهـم النتـائج               قسمتُ موضوع البحث إلى      -9
 واألحاديـث   عملت فهارس لآليات القرآنية   والتوصيات التي توصلت إليها من خالل البحث والدراسة، ثم          

  .الشريفة والمراجع والموضوعات
 :خطة البحث: خامساً 

  . خطة البحث مكونة من مقدمة وفصل تمهيدي و فصلين وخاتمة 
   :مقدمةال

  .وفيها بيان ألهمية الموضوع ، وسبب اختياره ، وتوضيح لمنهج البحث ، وخطته 
  
  
  

  الفصل التمهيدي
  تعريف بالشيعة وفرقها المختلفة

  :وفيه ستة مباحث
  .تعريف الشيعة: المبحث األول
  .نشأة الشيعة: المبحث الثاني
  .المراحل التي مر بها التشيع: المبحث الثالث
  .أثر المعتقدات القديمة في الفكر الشيعي: المبحث الرابع

  .األسماء التي تطلق على الشيعة: المبحث الخامس
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  .انقسام فرق الشيعة: المبحث السادس
  الفصل األول

  المهدي المنتظر عند الشيعة اإلمامية
  :وفيه ستة مباحث

 .عصره: المبحث األول
  :وفيه ثالثة مطالب

  .الحياة السياسية: المطلب األول
  .الحياة الثقافية والعلمية: لب الثانيالمط

  .الحياة الدينية: المطلب الثالث
 .حياته: المبحث الثاني

  :وفيه أربعة مطالب 
  .اسمه ونسبه وكنيته : المطلب األول
  .مولده : المطلب الثاني
  .غيبته : المطلب الثالث
  .رجعته : المطلب الرابع

 صفات اإلمام المهدي عند الشيعة: المبحث الثالث
  :وفيه مطلبين 

  .صفات اإلمام المهدي الخَلقية : المطلب األول
  .صفات اإلمام المهدي الخُلقية : المطلب الثاني

 .البعد السياسي لتبني فكره المهدي المنتظر عند الشيعة اإلمامية : المبحث الرابع
 .المهدي المنتظر عند فرق الشيعة التي انبثقت عن الشيعة اإلمامية: المبحث الخامس

  :وفيه خمس مطالب
  .المحمدية : المطلب األول
  .الشيخية : المطلب الثاني
  .الرشتية : المطلب الثالث
  .البابية : المطلب الرابع

  .البهائية : المطلب الخامس
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  الفصل الثاني
  المهدي المنتظر عند فرق الشيعة األخرى

  :وفيه مبحثان 
  المهدي المنتظر عند فرق الكيسانية:المبحث األول

  .ة مطالبفيه عشرو
  .الكيسانية : المطلب األول 
  .المختارية : المطلب الثاني 
  . الكربيه : المطلب الثالث 
 . الهاشمية : المطلب الرابع 

 .المعاوية : المطلب الخامس 

 .الناووسية :المطلب السادس 

 .المغيرية : المطلب السابع 

 .الواقفية : المطلب الثامن 
 .سية النف:  المطلب التاسع 

 .الباقرية : المطلب العاشر 

  .المهدي المنتظر عند فرق الباطنية :المبحث الثاني 
  :وفيه أربعة مطالب 

  .السبئية :المطلب األول 
  .اإلسماعيلية : المطلب الثاني 
  .القرامطة : المطلب الثالث 
  .المباركية : المطلب الرابع 

  .وفيها أبرز النتائج والتوصيات  : الخاتمة
  رسالفها

  :وتشتمل على الفهارس التالية
  .فهرس اآليات القرآنية  -1
  .فهرس األحاديث النبوية -2
 .فهرس المصادر والمراجع  -3

  .فهرس الموضوعات -4
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  الفصل التمهيدي

  تعريف بالشيعة وفرقها المختلفة
  :  وفيه ست مباحث

  .تعريف الشيعة : المبحث األول

  .نشأة الشيعة: المبحث الثاني

  .حل التي مر بها التشيع المرا: المبحث الثالث

  .أثر المعتقدات القديمة في الفكر الشيعي: المبحث الرابع

  .األسماء التي تطلق على الشيعة : المبحث الخامس

  .انقسام فرقة الشيعة: المبحث السادس



 -21-

  المبحث األول
  تعريف الشيعة

  : الشيعة في اللغة
 وأنصاره ويقع على الواحـد واالثنـين       يشيع شيعا وشيوعا ومشاعا وشيعوعة، وشيعة الرجل أتباعه       "

والجمع والمذكر والمؤنث وقد غلب هذا االسم على كل من يتولى عليا وأهل بيته، حتـى صـار اسـما لهـم             
  ) 1(. "خاصا

والشيعة األعوان واألحزاب وشاع الحديث وله في ذلك سهم شائع أي غير مقسوم وسهم شـاع كمـا           "
  )3 (." وشيعت الحطب بالنار تشييعا)2(ب، وقال أبو عمروسائر، ويساير وشيعت النار بالحط: يقال

وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة، وقال األزهري، معنى الـشيعة الـذين يتبـع                ": وقال الزبيدي 
بعضهم بعضا، وكل من عاون إنسانا وتحزب له فهو له شيعة، وأصل ذلك من المـشايعة وهـي المطاوعـة                    

  )4 (." ويوالونهمى عتره النبي والمتابعة، والشيعة قوم يهوون هو

أما في مختار الصحاح فقد وردت لفظة شيعة، شيعة الرجل أتباعه وأنصاره وتشيع الرجـل ادعـى                 "
  )5 (." شيعمالشيعة، وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم أي بعض فه

  .متابعة والمطاوعة وال واألحزابطلق على األتباع واألنصاريأن لفظ الشيعة  نجد ما سبقمن خالل 

  :الشيعة في االصطالح
هم الذين شايعوا عليا وقالوا إنه اإلمام بعد رسـول اهللا، واعتقـدوا أن        "قال الشريف الجرجاني الشيعة     

  )6 (."اإلمامة ال تخرج عنه وعن أوالده

                                         
، مـادة شـاع ، دار الفكـر للطباعـة     ) 3/47( ، عقوب الفيروز أبادي الشيرازيمجد الدين محمد بن ي    ، القاموس المحيط   ) (1

 .م 1978 -هـ 1398طبعة سنة ، بيروت ، والنشر
 .وبرواية أفال تشيعنا ) 227ص(هو عمر بن أبي ربيعه في ديوانه ) (2

، مؤسسة الرسـالة للطباعـة   ، تحقيق زهير عبد المحسن سلطان) 1/518(أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي، ، مجمل اللغة   ) (3
 م، الجمهور العراقية 1986 -هـ1406والنشر، الطبعة الثانية 

  .دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر بدون طبعة، )5/405(محمد مرتضي الزبيدي،، تاج العروس من جواهر القاموس) (4
 -بيـروت  ،الكتب العلمية للطباعة والنـشر    مادة شيع دار    ،  )1/335(، اإلمام محمد بن أبي بكر الرازي     ،مختار الصحاح   ) (5

 . بدون طبعة،لبنان 

 لبنـان   -بيـروت  ، دار الكتب العلمية للطباعة والنـشر ،       )129ص  (ى بن محمد الجرجاني،     ـريف عل ـات الش ـالتعريف) (6
 .م 1983 - هـ1403األولى الطبعة 
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على الخصوص وقالوا بإمامته وخالفتـه، وخالفتـه        الشيعة هم الذين شايعوا عليا      " :قال ابن حزم  و
 واعتقدوا أن اإلمامة ال تخرج من أوالده، وإن خرجت فبظلم يكون من غيـره       وإما خفياً   إما جلياً   ووصية نصاً

  )1 (."أو تقيه من عنده

، ويقدمونه علـى سـائر      يعوا عليا   اإنما قيل لهم الشيعة ألنهم ش     ": قال اإلمام أبي حسن األشعري    و
  ) ".) 2أصحاب رسول اهللا 

 وقالوا إنه اإلمام بعد المصطفى وأن اإلمامة حـق ألوالده       ن بايعوا علياً  الشيعة الذي ":  فقال  الميناوي أما
  )3 (."وأصل الشيعة من يتقوى بهم اإلنسان

 ثبتت بالنص عليه بالذات  من النبـي         الشيعة هم القائلون بأن إمامة علي       "وقال اإلمام أبو زهرة     
   )4 (."نصا ظاهرا يقينا صادقا من غير تعريض بالوصف بل إشارة بالعين

وفـضل  يتضح لي من خالل أقوال العلماء حول معنى الشيعة والتشيع أن المراد بهما هو من شـايع                  
 وأن أهل البيت أحق بالخالفة وأن خالفة غيـرهم   بالخالفة له وألوالده من بعده دون غيرهم من الصحابة     علياً

 تـؤمن  ،اإلسالم واإلنتـساب لـه    تدعي التيفإن الشيعة كفرقة من الفرق وعليه ، باطلةمن الخلفاء الراشدين    
ا ووصيةبعقيدة اإلمامة نص.  

  

  

  

  

  

                                         
 –بيـروت  ،دار المعرفة للطباعة والنشر، )1/195(،أبي محمد على بن حزم الظاهري، الفصل في الملل واألهواء والنحل    )  (1

 .بدون طبعة ، لبنان 

تحقيق هلموت أثيـر، الطبعـة      ،  )1/5( أبي الحسن علي بن إسماعيل األشعري،     ، مقاالت اإلسالميين واختالف المضلين   )  (2
 .الثالثة

دار الفكر المعاصـر للطباعـة   ، لداية التوفيق على مهمات التعريف، محمد عبد الرءوف الميناوي، تحقيق أحمد رضوان ا      )  (3
 . ،م 1989 -هـ1410الطبعة األولى ، بيروت_ والنشر

 . بدون طبعة ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، ) 119ص(، تاريخ الجدل ، محمد أبو زهرة )  (4
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  المبحث الثاني
  نشأة الشيعة

هم كـذبا وشـططا   كثر في التاريخ اإلسالمي، وأ وغلواًإن هذه الفرقة من أكثر الفرق اإلسالمية تطرفاً  
 وبمـا  سلمين بهم وبفكـرهم سلمين النخداع عوام المفي مسائل العقيدة والتشريع اإلسالمي، وأخطرهم على الم     

يملكون من إمكانيات مادية وإعالمية ضخمة تروج للفكر الشيعي المنحرف وتسوقه حيث ينتـسبون إلـى آل                 
  . البيت كذباً

هر فيه التشيع في اإلسـالم علـى        ظد الوقت الذي    ـ في تحدي   وحديثاً ون قديماً ـف المؤرخ ـاختلوقد  
  :أهمهاأقوال 

  :سول التشيع نشأ في عهد الر:أوالً
 وإشـرافه   وتزعم هذا القول مجموعة من علماء الشيعة لكي يثبتوا أن التشيع كان بمباركة الرسول             

مـن علمـاء الـشيعة      النوبختي والشيرازي   وقد تزعم هذا القول     الم وجهان لمسمى واحد     ـوأن التشيع واإلس  
  )3 (.اء من المحدثينومحسن األمين العاملي والشيخ محمد حسين كاشف الغط)2(والخميني )1 (القدامى

 ]وأَنْـذر عـشريتَك األَقْـربِني    [ ، وذلـك يـوم نزلـت آيـة          هو أول من حرض الناس على إتباع علي          النبي  ف"
فقال أيكـم يـؤازرني   :  بني عبد المطلب كي يبين لهم إنه رسول اهللا ليتبعوه ، دعا النبي      }214:الشعراء{

له علي أنا يا نبي اهللا، عندها       : ي، وخليفتي فيكم، فأحجم القوم، فقال     على هذا األمر، على أن يكون أخي ووص       
ومن ثم انتشر حـب علـي   " في هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا    : " أخذ برقبة علي ثم قال    

  )4 (."بين طبقات الناس
ة إن أول من وضع بذرة التشيع فـي اإلسـالم هـو صـاحب الـشريع               : "يقول محمد كاشف الغطاء   

  . ) "5 (جنبا إلى جنب وسواء بسواء،اإلسالمية، وهذا يعنى أن بذرة التشيع وضعت مع بذرة اإلسالم 

                                         
دار البينـة للنـشر     ، ) 172/ 1(غالب بن علي عـواجي،    . د، فرق معاصرة تنسب إلى اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها        ) (1

 .م،  بتصرف 1997 -هـ 1418الطبعة الثالثة ، والتوزيع 

 ) .172/ 1(، المرجع السابق :انظر )  (2

 .بدون طبعة ، ، دار البشير للطباعة والنشر )25ص (عرفات عبد الحميد، . دراسات في الفرق والعقائد اإلسالمية، د)  (3

بـدون  ،  لبنـان  -، دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر ،  بيروت )21,22ص (سيني، علي فضل اهللا الح  ،في ظالل الوحي    )  (4
 .  طبعة 

مؤسسة اإلمام علي للطباعـة     ، ، تحقيق عالء آل جعفر      )184ص  (محمد الحسين كاشف الغطاء،     ، أصل الشيعة وأصولها  )  (5
 .هـ 1415والنشر، الطبعة األولى 
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  :التشيع نشأ بعد أول خالف بين المسلمين بعد وفاة الرسول : ثانياً

 مباشرة نتيجة لالخـتالف فـيمن       اة الرسول   ـد وف ـر بع ـيع ظه ـول إن التش  ـاك من يق  ـوهن" 
ـ  سبرنارد لوي دون والمستشرق   ـؤالء ابن خل  ـومن ه ،ة  ـة والخالف ـي اإلمام ـه ف ـيخلف : ث يقـول  ـ، حي
 أن أهل بيته أولى النـاس       ى للشيعة، الجماعة الذين رأوا بعد وفاة النبي         ـت البذرة األول  ـد أمين كان  ـأحم

  )1 (. "أن يخلفوه

  

لمين بعـد وفـاة   ع نشأة الشيعة إلى ظهور أول خالف بـين المـس   ـترج": يقول أبو الحسن األشعري   
 واختالفهم في اإلمامة، وذلك بعـد وفـاة         وأول ما حدث من اختالف بين المسلمين بعد نبيهم          ،  الرسول  

وبلغ ذلـك أبـا بكـر    " ، )2 ( "، وأرادوا اإلمامة لسعد بن عبادةساعده اجتمعت األنصار في سقيفة بني      النبي  
و الناس عن سعد، وأقبل أبو بكـر وعمـر          ح فنَ اب، والمهاجرين، فأتوا مسرعين   ـر بن الخط  ـالصديق وعم 

فقصدوا نحو مجتمع األنصار، واحتج عليهم أبو بكر الـصديق     "  )3 ("وأبو عبيدة بن الجراح رضوان اهللا عليهم      
، ثم أذعنت األنصار لقريش لما روى لهم أبو بكـر الـصديق حـديث              "ي قريش ـاإلمامة ف : "  بقول النبي   

  )".) 4النبي 

إال ،  )5 (."اتفقوا على خالفته وانقادوا لطاعتـه و، واجتمعوا على إمامته     با بكر الصديق    ثم بايعوا أ  "
 فمـات  ،  يدخل في بيعته حتى خرج إلـى الـشام           بن عبادة ومن تبعه من أهل بيته، فإنه لم           سعدنفر قليل مع    

   .) )6الخطابوقيل في خالفة عمر بن ، ة عشرة في خالفة أبي بكر الصديقث سنه ثالحورانبقرب من 

  

  
                                         

 .م 2006الطبعة األولى ،المكتبة العصرية للطباعة والنشر ،) 226ص (فجر اإلسالم، أحمد أمين، )  (1

المكتبـة  ،، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميـد         ) 4/8(،مقاالت اإلسالميين،  اإلمام أبي الحسن بن إسماعيل األشعري          )  (2
 . لبنان –بيروت ، العصرية للطباعة والنشر

،  لبنـان  –بيـروت  ، دار صادر للطباعة والنشر ، ) 2/123(هب ، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن و       ، تاريخ اليعقوبي )  (3
 . بدون طبعة 

، تحقيق محمد محي الـدين عبـد الحميـد ، دار    ) 15ص (عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي ،    ، الفرق بين الفرق    )  (4
 . لبنان -المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت 

  ) .41/ 1(مقاالت اإلسالميين ، )  (5
، مكتبة المعـارف للنـشر والتوزيـع        ) 7/33(،   القرشي كثير بن عمر بن الفداء إسماعيل  أبو، البداية والنهاية   :  انظر  )  (6

 .م 1979بعة الثانية الط،  لبنان –بيروت 
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  : التشيع نشأ بعد استشهاد عثمان بن عفان :ثالثاً 

 التف المسلمون حول علي بـن أبـي طالـب، والتحـق     ،بعد وقوع الفتنة لما استشهد عثمان بن عفان   
ى األمر إلى التحكيم وكانت نتيجة التحكيم الذي أفسده دعاة الفتنـة            ـفيان، وانته ـة بن أبي س   ـآخرون بمعاوي 

  .ثة أقسامإلى ثال
ومنهم افترقـت صـفوف الـشيعة       " ، )2 ("شيعة علي  " موا وقد س  )1("  قسم شايعوا اإلمام علي وناصروه    "  . 1

  )3 (."كلها
 )5 (." شيعة معاوية"موا وقد س) 4 ("قسم بايع معاوية بن أبي سفيان" . 2

3 . "6 (."موا بالخوارجقسم خرج عن الطرفين س( 

  :التشيع نشأ في آخر عصر عثمان: رابعاً
ـ ،َ الشيعة من أقدم الفرق اإلسالمية وقد ظهروا بمذهبهم السياسي في آخـر عـصر عثمـان            "  مونَ

هبـه   بمواإذ كان كلما اختلط رضي اهللا عنه بالناس ازدادوا إعجابـاً  وترعرع في عهد علي بن أبي طالب 
  .ناس وعلمه، فاستغل دعاة التشيع ذلك اإلعجاب وأخذوا ينشرون نحلتهم بين الوقوة دينه

واشتد نزول أذى األمـويين بهـم،   ) آل البيت ( ولما جاء العصر األموي وقعت المظالم على العلويين         
ثارت دفائن المحبة لهم والشفقة عليهم، ورأى الناس في علي وأوالده شهداء هذا الظلم، فاتسع نطاق المـذهب                  

  )7 (."الشيعي وكثر أنصاره

  : التشيع نشأ في العراق:خامساً
 ،   لها ويرجع ذلك إلى علي بن أبـي طالـب           ومقاماً  الشيعة في العراق واتخذته مستقراً      لقد نشأت 

حيث أقام في العراق مدة خالفته وفيه التقي بالناس، ورأوا منه ما أثار تقديرهم له، إلى جانب أنهم لم يعلنـوا                     
  .الوالء لألمويين بسبب ظلمهم وقسوتهم

                                         
ـ       ) 31ص(محمد حسن بخيت ،     . الفرق القديمة المعاصرة في التاريخ اإلسالمي ، د       ) (1 ، زة  ، مكتبة آفاق للطباعة والنشر ، غ

  . م  2006 -هـ1427الطبعة الثالثة  
  . الطبعة الثانية ،  الدار المصرية اللبنانية للطباعة والنشر ، ) 171ص (مصطفى الشكعة ، . د، اإلسالم بال مذاهب ) (2
 لبنان–وت بير ،دار الفكر اللبناني للطباعة والنشر ،  )302ص   ( ،صادق مكي . د الديانة اإلسالمية عقيدة وأخالق وشريعة،    ) (3

  . الطبعة األولى ،
 ) .31ص (الفرق القديمة المعاصرة في التاريخ اإلسالمي، ) (4

 ) .171ص (اإلسالم بال مذاهب، ) (5

 ) .31ص (،الفرق القديمة المعاصرة في التاريخ اإلسالمي ) (6

 ) .119ص (تاريخ الجدل، ) (7
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يه علوم الفرس وعلوم الكلدان وفلـسفة اليونـان وأفكـار            فف ،ويعتبر العراق ملتقى حضارات قديمة    "
الهنود، وقد امتزجت هذه الحضارات واألفكار والفلسفات، فكان المنبت الذي نبت فيه أكثر الفـرق اإلسـالمية     

 فال غرابة أن تنمو األفكار الـشيعية  .)1("   وهو ما يتالءم مع بيئة العراق الفكرية  ، ما يتصل بالشيعة   وخصوصاً
  . ئتهفي بي

بالتالي التشيع نشأ في بيئة عربية وكذلك أصوله األولى التي نبت فيها، ولم يكن للمـوالي الفـرس                  و" 
  ) 2 (."الحاقدين على العرب أي دور في نشأته

  : التشيع ظهر يوم معركة صفين:سادساً
ه ابـن   وقد قال ب    ،وهو قول لبعض علماء الشيعة كالخونساري     ، إن التشيع ظهر يوم معركة صفين       " 

  )3 (."حزم وأحمد أمين
  :التشيع ظهر مع ظهور عبد اهللا بن سبأ اليهودي: سابعاً

يرجع أيضا إلى وجود فئة مـن المنـافقين الـذين    ، ويمكن القول بأن بذرة االختالف وظهور التشيع  "
، لعدم قدرتهم   ا جموع المنافقين لمحاربة اإلسالم  والمسلمين من الداخل        وأظهروا اإلسالم وأبطنوا الكفر، ليقود    

وقد تزعم تلك الجموع عبد اهللا بن سبأ اليهودي الذي  حـاول أن يوجـد نفـس العوامـل             ، لك عالنية    ذ على
  )4 (."الشبيهة التي أدت إلى تحريف وتأويل التوراة واإلنجيل من قبل

  :التشيع ظهر يوم معركة الجمل: ثامناً

عركة الجمـل لقتـال طلحـة والزبيـر     في م إن التشيع كحركة سياسية ظهرت أثناء خروج علي "
ابن النديم في كتابه الفهرست، لما خالف طلحة والزبير عليا وأبيا إال الطلـب  : وعائشة رضي اهللا عنهما، يقول  

بدم عثمان بن عفان وقصدهما علي ليقاتلهما حتى يفيئا إلى أمر اهللا، تسمى من أتبعه على ذلك شـيعة فكـان                     
  )5 (."يقول شيعني

و أن التشيع كعقيدة ومذهب فكري وسياسي لم يتكامل ولـم يتبلـور، وتتـضح فكرتـه                 والذي أراه ه  
  .هاواعتقد بفيوصف بالتشيع من دان بها  ومعالمه إال بعد مقتل علي 

                                         
 .بدون طبعة ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر ، ) 35، 34ص (تاريخ المذاهب اإلسالمية، محمد أبو زهرة ، ) (1

، دار عمار للطباعة والنـشر ، تقديم سعيد حوى ، ) 24ص(، التشيع بين مفهوم األئمة والمفهوم الفارسي ، محمد البندراني     ) (2
  .م  1988 -هـ 1408الطبعة األولى  ، عمان 

 .  باكستان-م، الهور1984 -هـ 1404سنة ، الطبعة األولى، )14ص(، إحسان إلى ظهير، الشيعة والتشيع فرق وتاريخ ) (3

 ) .32ص (الفرق القديمة والمعاصرة في التاريخ اإلسالمي ، ) (4

دار المعرفة للطباعـة والنـشر   ، دار الفتوى ، اعتنى بها وعلق عليها إبراهيم رمضان       ،) 217ص  (إبن النديم،   ، الفهرست  ) (5
 .م 1994 -هـ 1415بعة األولى الط،   لبنان –بيروت ، والتوزيع 
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  المبحث الثالث
  المراحل التي مر بها التشيع

مـن إيمـان   نابعاً  وكان هذا الحب      ، وآل بيته   بدايته حب الرسول   تكان، دةمتعدمر التشيع بمراحل    
رسـول  ل  الناس  فاستغلوا حب  ،لحاقدين على اإلسالم  لم يرق ل  هذا  و،  انحرافصادق وعقيدةً صافية ليس فيها      

 )1(أضافوا إليها فلسفات وعقائد هندية وبوذيـة وزرادشـتية        و ،لتشكيك في عقيدة المسلمين   ل وآل بيته     اهللا
  تطور التـشيع   وسنرى كيف ، سالم الحضارية    صورة اإل  تشويهذا أدى بدورة إلى     ـوه ، اـوجعلوها من دينن  

  . إلى الكيد لإلسالم والتشكيك فيهل البيت حب آمن

إن تعريف الشيعة مرتبط أساسـاً بـأطوار نـشأتهم، ومراحـل            "ناصر بن عبد اهللا القفاري      . يقول د  
تشيع في العصر   التطور العقدي لهم، وذلك أن الملحوظ أن عقائد الشيعة وأفكارها في تغير وتطور مستمر، فال              

األول غير التشيع فيما بعده، لهذا كان في الصدر األول ال يسمى شيعيا، إال من قدم علياً على عثمان، ولـذلك              
  )2 (".قيل شيعي، وعثماني، فالشيعي من قدم علي على عثمان، والعثماني من قدم عثمان على علي

  

بمعنى  فتن التي وقعت في عهد علي       كان مدلول التشيع في بدء ال     "غالب بن علي عواجي     . ويقول د 
ها فهـو   ، ليأخذ حقه في الخالفة بعد الخليفة عثمان، وأن من نازعه في            المناصرة والوقوف إلى جانب علي      

 هو  وكان على هذا الرأي كثير من الصحابة والتابعين، حيث رأوا أن علياً           ،   ، يجب رده إلى الصواب     مخطئ
ماع كلمة الناس على بيعته، وال يصح أن يفهم أن هـؤالء هـم أسـاس                 بسبب اجت  ،أحق بالخالفة من معاوية   

  )3 (. ، بمعنى أنصاره وأعوانه  وال أنهم أوائلهم إذا كان هؤالء من شيعة على ،الشيعة

 أن الذين يقدمون علي ابن أبي طالب علـى الخليفـة            ،وبهذا يكون التعريف للشيعة في الصدر األول      "
وا بالشيعة فهم من أهل السنة، ألن مسألة عثمان وعلـي ليـست مـن            من س ان فقط، وهم وإ   ـان بن عف  ـعثم

   ضلْلأصول اإلسالم التي ي      ا مسألة الخالفة، وقد كان بعض أهـل        ـضلل فيه  المخالف فيها، لكن المسألة التي ي
  قدم قوم السنة اختلفوا في عثمان وعلي رضي اهللا عنهما، بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، ف

                                         
:  انظـر  ، فرقة من فرق المجوس أتباع زرادشت وهو رجل من أهل أذربيجان ادعى النبوة وله عقائـد منحرفـة كثيـرة            ) (1

،  مـصر    -القاهرة   ، مكتبة الكليات األزهرية   ، )134ص (،فخر الدين محمد بن عمر الرازي       ، اعتقادات فرق المسلمين  
  .م 1987  -هـ 1398طبعة 

نقال عن كتاب الحـور     ،  ) 34ص  (ناصر بن عبد اهللا بن علي القفاري،        . أصول مذهب الشيعة األمامية أالثني عشرية، د      ) (2
المنية واألمل في شرح الملل والنحل ،أحمد بن يحيى بن المرتضى إبن الفضل بـن منـصور                 :  ، انظر   )17ص  (،العين  

الطبعـة الثانيـة   ، دمـشق  ، دار الندى للطباعـة والنـشر   ، اد مشكورمحمد جو.تحقيق د، ) 8 9ص(، الحسيني اليماني  
 .                               م 1990-هـ 1410

 ) . 1/175(، فرق معاصرة ) (3
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  )1 (." وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمانعثمان وسكتوا وأربعوا بعلي، وقدم قوم علياً
ال يستغرب وجود أعالم من المحدثين وغير المحدثين مـن  ، ومن عرف التطور العقدي لطائفة الشيعة  

 في زمن السلف مفهوماً وتعريفـاً غيـر        وهم  من أعالم السنة ألن  مصطلح التشيع        ، أطلق عليهم لقب الشيعة   
   .المفهوم والتعريف المتأخر للشيعة

الحب النابع من إيمانٍ صادق وعقيدة        من ظل التشيع بهذا النقاء والصفاء والسالمة والسمو      هل    ولكن  
 يتـستر   ، وصار التشيع قناعاً   بل إن التشيع تغير وتبدل، فأصبحت الشيعة شيعاً        ال،    ؟ صافية ليس فيها انحراف   

  .به كل من أراد الكيد لإلسالم، والطعن به من األعداء المنافقين

 أبـي طالـب    بنبأ في نشر أفكاره ومفاسده بين المسلمين، وموضوعها عليـثم تدرج عبد اهللا بن س "
             ًوأن عليا  ، وأخذ ينشر بين الناس أنه وجد في التوراة أن لكل نبي وصيا  ً  محمد  وصي     يـر  ، وأنه خ

ثم تدرج بهذا الحكم بإلوهيـة علـي    المسيح وال يقول برجعة محمد ،   ةـبرجععجبت لمن يقول    : ا ويقول الدني
،ولقد ه 2 (." علي بقتله إذ بلغه عنه ذلكم(  

تزعم هؤالء  حيث   )3( " وةنبإلى مرتبة ال    ثم ظهر المتطرفون من الشيعة وهم الغالة ورفعوا علياً        " 
 )4 (." ومن الحاقدين على اإلسالم    ،كثير من جهال المسلمين   الد له آذانا صاغية عند       عبد اهللا بن سبأ، ووج     الغالة

  ،)5("إلى المدائن وقال ال تساكنني ببلدة أبدا  يعل فنفاه"

أن النبـوة     "وتتطور الغلو والتطرف في على و آل البيت إلى مستويات قياسية حتى زعم الـبعض                  
 مـن غـالة   رابية وهـم     وقد قالت بذلك فرقة الغُ      وذهب إلى النبي     ،انت له وأن جبريل عليه السالم أخطأ      ك

 ومنهم من زعم أن اإلله حـل        ،)اهللا( وقالوا له هو أنت      ، إلى مرتبة اإلله    منهم رفعوا علياً    بل إن كثيراً   ،الشيعة
في األئمة علي وبنيه، وهو قول يوافق مذهب النصارى في حلول اإلله في عيسى، ومنهم من ذهـب إلـى أن         

  )6 (."ل روح إمام حلت فيه اإللوهية تنتقل إلى اإلمام الذي يليهك

، وأنه ال يحل طعامهم وال تنكح نساؤهم        بكفر هؤالء الغالة الخارجين عن الدين       وقد أفتى علماء السنة     
ك من علماء الـسنة ابـن       ـى بذل ـأفتوقد  كال،  ـم، بأي شكل من األش    ـ وترك التعامل معه   مقاطعتهموينبغي  

  .رهتيمية وغي
                                         

دار الوفاء  ، وعامر الجزار ، تحقيق أنور الباز  ،  )3/153(ألبي العباس ، أحمد إبن عبد الحليم إبن تيمية،          ، مجموع فتاوى   )  (1
 . م 2005 -هـ 1426، ة الثالثة الطبع

 ) .37ص (تاريخ المذاهب اإلسالمية، )  (2

 ) .37ص (تاريخ المذاهب اإلسالمية، )  (3

 ) .177/ 1(فرق معاصرة، :   انظر)  (4

 ) .177/ 1(فرق معاصرة، )  (5

 ) .121ص (، تاريخ الجدل)  (6
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  المبحث الرابع
  أثر المعتقدات القديمة في الفكر الشيعي
 يجزم بمـا ال يـدع مجـاالً         ،الناظر والمتفحص في عقائد الشيعة فيما آلت إلية بعد التطور التاريخي          

، ودخلـت  ومشككمنافق وكافر  و  حقود من،  والكيد له  وسيلة لكل من أراد هدم اإلسالم     صار  التشيع   أن   ،للشك
، لبست ثوب التشيع، وبمـرور الـزمن         منحرفة  أفكار ومعتقدات أجنبية    التشيع عن طريق  مينإلى عقيدة المسل  
، حيث وجد البن سبأ أعوان كثيرون حققوا بالمكر والكيد ، ما عجزوا عنه بالـسالح                ستفحلا و تعاظم خطرها 

 وخرافـات  ون أفكـاراً  ج، وبـدأ ينـس    والمتـآمرون   والمتربصون  اع الديانات القديمة ،     بوالرماح، ثم دخل أت   
  .ألبسوها ثوب اإلسالمو من دينهم، اةوانحرافات مستوح

ن مذهب الشيعة له مشابهة تامة ومناسبة عامـة مـع فـرق الكفـرة     إ: "يقول صاحب مختصر التحفة 
  .)1("والفسقة الفجرة أعني  اليهود والنصارى والصابئين والمشركين والمجوس

  :ة للتشيع على أقوالوقد اختلف العلماء والباحثون في األصول العقدي
  .والنصراني  أن التشيع مأخوذ من األصل اليهودي:األول" 

  . أن التشيع مأخوذ من األصل الفارسي:الثاني
  . أن التشيع مأخوذ من الديانات القديمة:الثالث

  :والنصراني القول باألصل اليهودي: الرأي األول
  :ية وذلك لسببينمن العلماء والباحثين يرى أن أصل التشيع ذو صبغة يهود

ة، وابن سبأ يهودي وهـذه اآلراء صـارت مـن           جعن ابن سبأ كان أول من قال بالنص والوصية والر         إ :أوالً
أصول المذهب الشيعي، ولهذا أشار القمي، والنوبختي والكشي، وهم من شيوخ الشيعة القدامى، وذلك حينمـا                

  .)2("استعرضوا آراء ابن سبأ اليهودية
  .ه في األصول الفكرية بين اليهود والشيعةوجود تشاب" :ثانياً

إليـاس  .... بـأن : سار هؤالء الشيعة في سبيل اليهود القائلين      ": وقد أشار ابن حزم إلى ذلك حين قال       
  .)3("عليه السالم، وفنحاس بن العازار بن هارون عليه السالم أحياء إلى اليوم

                                         
اختـصره وهذبـه محمـود شـكري     ، )298ص (،م الدهلوي   شاه عبد العزيز غالم حكي    ، مختصر التحفة االثنى عشرية      ) 1(

  .م 1979 -هـ 1399طبعة ،   تركيا–استانبول ، مطبعة باألوفست للطباعة والنشر، األلوسي 
  .بدون طبعة ، وما بعدها) 83/ 1(، ناصر بن عبد اهللا بن علي القفاري . أصول مذهب الشيعة األمامية االثنى عشرية، د ) 2(
، دار المعرفـة للطباعـة والنـشر        ،  ) 5/37(، أبي محمد على بن حزم الظاهري       ، لل واألهواء والنحل    الفصل في الم   ) 3(

  .بدون طبعة ،   لبنان –بيروت 
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ع الهوى ما أشبهوا فيه النصارى مـن وجـه   تبااوقد ذكر ابن تيمية أن في الشيعة من الجهل والغلو و         
  .)1(واليهود من وجه، وأن الناس ما زالوا يصفونهم بذلك،

أن فكرة الرجعة تسربت إلى التـشيع مـن طريـق المـؤثرات اليهوديـة               " : د تسهير ـول جول ـيق
  .)2( " والنصرانية

يع بالقول بالرجعة، فاليهودية ظهرت في التش": ويؤكد هذا المعنى أحمد أمين في كتابه حيث يقول
 }80:البقرة{ ]لَن تَمسنا النار إِلَّا أَياما معدودة[وقالت الشيعة إن النار محرمة على الشيعة إال قليالً كما قال اليهود 

  .)3("والنصرانية ظهرت في التشيع في قول بعضهم إن نسبه اإلمام إلى اهللا كنسبه المسيح إليه

  :ل باألصل الفارسيالقو: الرأي الثاني
  :، وذلك لعدة أسباب كديانة الصابئة والمجوس يؤكد بعض الباحثين والعلماء أن التشيع نزعة فارسية

على جميع األمم وجالله الخطر فـي       ،من أن الفرس كانت من سعة الملك، وعلو اليد          : ما قاله ابن حزم   " :أوالً
ياد، وكانوا يعدون سائر الناس عبيداً لهم، فلمـا زالـت      واألس رارون أنفسهم األح  مس بحيث إنهم كانوا ي    ،أنفسها

ون أقل األمم خطراً عليهم، تعاظمهم األمر وتضاعفت لديهم المصيبة          مدولتهم على أيدي المسلمين، وكان المسل     
ـ      افرأووراموا كيد اإلسالم بالمحاربة في أوقات شتى، في كل ذلك يظهر اهللا الحق،               ع  أن كيده على الحيلة أنج

وأشجع، فأظهر قوم منهم اإلسالم، واستمالوا أهل التشيع، بإظهار محبة أهل البيت ثـم سـلكوا بهـم مـسالك          
  .)4("تى أخرجوهم وأبعدوهم عن طريق الهدىح، منحرفة 

 وال يعرفـون معنـى   ،ك بالوراثة في البيت المالـك    إن المسلمين يدينون بالحرية، والفرس يدينون بالملْ      " :ثانياً
إلى الرفيق األعلى، ولم يترك ولداً، فأولى الناس بعده ابن عمه علي بـن         للخليفة، وقد انتقل النبي     االنتخاب  

، فقد اغتصب الخالفة من مستحقيها، وقد اعتـاد           فمن أخذ الخالفة كأبي بكر وعمر وعثمان       أبي طالب   
    الفرس أن ينظروا إلى الموذريته، وقـالوا إن        التقديس، فنظروا هذا النظر      معنىك نظرة فيها    ل نفسه إلى علي

  .)5("طاعة اإلمام واجبة، وطاعته طاعة اهللا سبحانه وتعالى

                                         
، لشيخ اإلسالم أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم ابن تيمية ، منهاج السنة  النبوية في نقض كالم الشيعة  القدرية           :  انظر  )  1(

  .م 2004 -هـ 1425طبعة ، القاهرة، دار الحديث للطباعة والنشر ،  الشبراوي حمد أيمنتحقيق م، ) 1/74(
،  لبنـان    –دار الرائد العربي للطباعة والنشر، بيروت       ، ) 192ص  (أجناس جولد تسهير،    ، العقيدة والشريعة في اإلسالم      ) 2(

  .بدون طبعه 
  ) .  276ص (فجر اإلسالم ،  ) 3(
 ،دار المعرفة للطباعـة والنـشر       ، )  2/273(،  أبي محمد على بن حزم الظاهري       ، األهواء والنحل   الفصل في الملل و    ) 4(

  .بدون طبعة ،   لبنان –بيروت 
  ) .38,37ص (تاريخ المذاهب اإلسالمية،  ) 5(
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إنا نعتقد أن الشيعة قد تأثروا باألفكار الفارسية        ": ويؤكد هذا المعنى الشيخ محمد أبو زهرة حيث يقول        
ذا أن أكثر أهل فارس مـن        ويؤكد ه  ،حول الملك والوراثة، والتشابه بين مذهبهم ونظام الملك الفارسي واضح         

  .)1(" وأن الشيعة األولين كانوا من فارس،الشيعة

ابنة يزدجر أحد ملوك إيران، بعد أن وقعت         حينما فتح المسلمون بالد فارس تزوج الحسين بن علي          " :ثالثاً
  فوضعت له علي بن الحسين، وقد رأى الفرس في أوالدها مـن الحـسين الورثـة                ،أسيرة في أيدي المسلمين   

 والذي هو مـن سـاللة   د يزدجر من ابنةالحقيقيون لملكهم، ورأوا أن الدم اإليراني يجري في الحسين وأوالده       
  .)2("ين عندهمسدقَالساسانيين المك الملو

وبالتالي وجد الفرس في الشيعة غطاء و متنفساً لنشر حقدهم على اإلسالم والمسلمين الـذين سـلبوهم       
  . النبي عصبية وحمية وليس عقيدة بيتهم الحب واالحترام آللالحكم، وهذا يعني أن ادعائ

وهكذا نرى الشيعة مسرحاً لجميع األهواء والملل والنحل القديمة التي دخلت في اإلسالم عن طريقها،               
  .حيث أوجدت تشوهاً في عقيدة المسلمين

                                         
   .)38ص (تاريخ المذاهب اإلسالمية  ) 1(
، الطبعة الثانيـة  ، القاهرة ، دار المعارف للطباعة والنشر، )2/11(،علي سامي النشار . د، نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم   ) 2(

  .م 1988 -هـ 1409الطبعة األولى ، )13ص(، محمد كامل الهاشمي.د، عقائد الشيعة في الميزان: انظر 
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  المبحث الخامس 
  األسماء التي تطلق على الشيعة

  

  :  منها  وألقابالشيعة عده أسماءلق على مع تعاقب السنون والقرون أط
   :الرافضة: أوالً 

  :وقد تسموا بالرافضة 
شام بن عبـد الملـك فطعـن        هخرج على    ،  ألن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب             " -1

 أي زيـد بـن   –فقال لهم ،  إال مائتا فارس معهه ، ولم يبقَ   عسكره في أبي بكر فمنعهم من ذلك فرفضو       
  )1( " هذا االسممنعم ، فبقي عليه:  قالوافضتموني ر-علي 

 أن ابن الحنفية هـو القـائم   ىادعماهم بهذا االسم ، وذلك أنه لما        وقيل أن المغيرة بن سعيد هو الذي س       " -2
2( " برئت منه الشيعة ورفضته، لم يمتالمنتظر وأنه حي(. "  

مر ،وعثمان رضي اهللا عنهم أو شتمهم أبي بكر ، وع ثم أصبح هذا االسم علماً لكل من طعن في إمامة
الذين يشتمون أو يسبون : سألت أبي من الرافضة؟ فقال: " ام أحمد بن حنبل ـقال عبد اهللا بن اإلم أو سبهم 

  .)3("أبا بكر وعمر

 هـم   دارسهم المختلفة ل السنة والجماعة بمذاهبهم وم    هعرف أ  الرافضة في ": محمد عمارة . د ويقول  
   موا بذلك لرفضهم شرعية خالفة أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب ،و عثمان بن عفـان                الشيعة ، الذين س

 وتعيـين إلهـي   صنَ" جود خ اإلسالمي، انطالقاً من دعواهم ورضي اهللا عنهم، ومن ثم رفضوا شرعية التاري  
  )4( " لهمإماماً للمسمين و خليفة لإلمام على بن أبي طالب 

وال يصح إيمان المرء إال إذا      ، ألن اإلمامة عندهم ركن من أركان اإليمان      ، إلماميةسموا با  :اإلمامية  : ثانياً  
 بوصية ، وأن األئمة من بعـده هـم أوالده   نص على إمامة على ويعتقدون أن الرسول    آمن باإلمامة ،    

  .من فاطمة  رضي اهللا عنها

                                         
ر لسان العرب ، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكـرم ، الـشهي  : ، انظر ) 77ص(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين   ) 1(

  .بدون طبعة ،  لبنان –بيروت ،  دار صادر للطباعة والنشر، ) 7/157(، بابن منظور 
المرابط  محمد يسلم المجتمعـي ، مكتبـة    . تحقيق د ، ) 197ص(زين العابدين بن يوسف الكوراني ،       ،  المسلولة   اليمانيات) 2(

  .م 2000 -هـ،142 الطبعة األولى، خاري للطباعة والنشر اإلمام الب
 –القـاهرة   ،  نهضة مصر للطباعة والنشر   ، ) 73ص(محمد عمارة ،    . الوسيط في المذاهب و المصطلحات اإلسالمية ، د       ) 3(

  .م 2000طبعة، مصر 
  ) .73ص(المرجع السابق ، ) 4(
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 كلها لإلمام وأنه كالنبي وال يخلـو        اإلمامية سميت بذلك لجعلها أمور الدين     " يقول المرتضى اليماني     
   )1("وقت من إمام يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا

  نصاَ ظاهراً وتعييناً صادقاً من        بعد النبي  اإلمامية هم القائلون بإمامة علي      " يقول الشهرستاني   و
   )2(".غير تعريض بالوصف بل إشارة إليه بالعين 

لنبوة والرسالة، فإنه   لاهللا يختار من يشاء من عبادة       فإلهي كالنبوة ،    مامة منصب   يعتقد اإلمامية أن اإل   و
  . إماماً للناس من بعده كخليفة و عليه،  بالنصرسوله أو  نبيهيأمرف،  همن عباد ءكذلك يختار لإلمامة من يشا

يوجـب  للنبوة ، والدليل الذي      استمراراإلمامة  ويرون أن   " يقول محمد رضا المظفر الشيعي اإلمامي       
  .)3( "ل وبعث األنبياء هو نفسه يوجب أيضاً نصب اإلمام بعد الرسولإرسال الرس

  

  :اإلثنا عشرية :ثالثاً 
 أولهـم   ، تؤمن بأن اإلمامة محصورة في اثني عشر إمامـاً         ألنها ،ذا االسم ـرية به ـسميت اإلثنا عش  

سرداب وينتظرون عودته ويطلقـون    الذي اختبأ في ال    ،بي طالب وآخرهم محمد بن الحسن العسكري      أعلي بن   
إال نـادراً ،  ي كتب الفرق والمقـاالت المتقدمـة    ال نجده ف،)اإلثنا عشرية(ولكن هذا المصطلح     ،عليه المهدي 

 إلى على بـن     هلدعواهم أن اإلمام هو الثاني عشر من نسب        ريةـثنا عش م اإل ـل له اـويق" دادي  ـول البغ ـيق
   .)4("أبي طالب 

وقالوا بـاثني عـشر     ،  كوا بحق علي في وراثة الخالفة دون الشيخين وعثمان          الذين تمس " هم  أو  
  )5("ماماً دخل آخرهم السرداب بسامراء إ

ة اإلمامية القائلة باثني عشر إماماً تعينهم       يع عشرية نعت يطلق على الش     اإلثنا: قال محمد جواد مغنية     
   .)6( "بأسمائهم

   :همو  لقب عرف بهله كٌل واألئمة اإلثنا عشر
                                         

 ) .  24ص(، المنية واألمل في شرح الملل والنحل ) 1(
، تحقيق محمد سيد الكيالنـي      ، ) 1/162(، ر أحمد الشهرستاني    الملل والنحل ،  أبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بك            ) 2(

 .  م 1980 -هـ 1400طبعة ،  لبنان –بيروت ،  دار المعرفة للطباعة والنشر

 –قـم   ، انتشارات أنصاريان للطباعة والنـشر    ، حامد حفني داود    .تحقيق د ، ) 66ص(، محمد رضا المظفر  ، عقائد اإلمامية ) 3(
 .  بدون طبعة ، إيران 

 ) .64ص(، الفرق بين الفرق ) 4(

الطبعـة الثانيـة    ، ) 299ص(، وعة الميسرة في األديان والمذاهب المعاصرة ، الندوة العالمية للشباب اإلسـالمي             ـالموس) 5(
 .الرياض ، م 1989  - هـ 1409

   .)15ص(، نية  لمحمد جواد مغ، نقالً عن كتاب اإلثنا عشرية وأهل البيت) 14ص ( ،  ، صالح الرقبالوشيعة) 6(
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   .) هـ40 -هـ . ق23( المرتضي ب  ويلقبعلي بن أبي طالب -1
2-  هـ50 - هـ 3( المجتبي ويلقب بالحسن بن علي (.  

3-  هـ61 - هـ 4( ويلقب بالشهيد الحسين بن علي (.  

   .) هـ95 -هـ38 ( ويلقب بالسجادعلي زين العابدين بن الحسين -4

  .) هـ114-57( بن الحسين ويلقب بالباقر محمد بن علي  -5

  .) هـ148-83 (بن علي ويلقب بالصادقجعفر بن محمد  -6

  .) هـ183-128 (الكاظمويلقب ب بن محمد موسي بن جعفر -7

 ) . هـ203 - 148( بن جعفر ويلقب بالرضي لى بن موسي  ع -8

  .) هـ220-195( ويلقب بالتقي   بن موسيجواد بن علىالمحمد  -9

 .) هـ254-212( ويلقب بالنقي   بن علىعلى الهادي بن محمد -10

   .) هـ260 -232 (  بن محمد ويلقب بالزكيالحسن العسكري بن على -11

  )1( .) هـ256 (  ويلقب بالقائم الحجةمحمد المهدي بن الحسن العسكري -12

                                         
 )  .1/212(،فرق معاصرة : انظر ) 1(
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  ) )1 شجرة نسب األئمة من ولد علي بن أبي طالب
  
  

   محمد بن الحنفية               )        عبد اهللا الشهيدأبو(  الحسين   )  ابو محمد الزكي(الحسن 
  
  

  على         أبو هاشم عبد اهللا        على زين العابدين                            )     هـ78ت بعد ()الثاني  ( الحسن
  

   الحسن              )رأس الشيعة الزيدية( بن على   زيد                محمد الباقر       عبد اهللا           
  

  علي                               محمد النفس الزكية                إدريس   إبراهيم    
  

  )هـ148(ت )أبو عبد اهللا (                             جعفر الصادق
  

  محمد الديباج                اقإسح                موسي الكاظم  األفطحعبد اهللا             إسماعيل      
  183ت                                            

  
  

   هـ302)  الحسن أبو( على الرضا 
  

  هـ220ت )  جعفر أبو( التقي محمد الجواد 
  

   هـ254ت علي الهادي التقي 
  

  هـ260 تالحسن العسكري                                        
  

   هـ256ولد سنة )  اإلمام المنتظر-صاحب الزمان( لمهدي محمد ا

                                         
 )  .64ص(، دراسات في الفرق والعقائد اإلسالمية : انظر )  1(

  ابن اإلمام علي من خولة الحنفية
  هـ81 ت -

  الفرع الحسيني  الفرع الحسني  الفرع الكيساني

 هـ61ت) الشيعة اإلثنا عشرية( هـ49ت-

  ذو النفس الذكية 145ت
 145ت

 هـ94ت

 121ت

 الفرع اإلسماعيلي

 هـ132ت 

   198تمحمد المكتوم 
 )الدولة الفاطمية ( 
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  المبحث السادس
  انقسام فرقة الشيعة

األشعري أوصلهم  ف ،   هم العلماء والباحثين في عدد    قد اختلف انقسمت الشيعة إلى فرق عديدة ومتفرقة و      
 والمرتضي اليمـاني  ،)1(  والباقي فروع ، والزيدية ،والرافضة اإلمامية،  الغالية  ( وهم   إلى ثالث فرق رئيسية   

هم أربعـة    واإلمام البغدادي يعد   )2 () وباطنية  ، وأمامية  ،زيدية(صاحب كتاب المنية واألمل عدهم ثالث فرق        
ي أن عـدد    ستانبينما يري الـشهر    ، )3( والباقي فروعاً لهم   ) وغالة  ،وكيسانية،  وإمامية    ،زيدية( وهم   أضعاف

 ) 4( والباقي فروعـاً لهـم       ) وإسماعيلية    ، وغالة  ، وإمامية  ،زيدية و  ،كيسانية( وهي   فرق الشيعة خمس فرق   
  -:أهمها  ،وهي   فرقأربعوسأقتصر على دراسة 

 .)5(الرافضة اإلمامية  -1

 . )6 (:اإلسماعيلية -2

     . )7(:  الكيسانية -3

  :يدية زال -4
ماميـة  الرافـضة اإل  وقد خرجت هي و     ،النصف الثاني من القرن الهجري األول     ظهرت الزيدية في    

زميلـه  على يـد   زيد تتلمذ، وقد وأتباعمن بيت واحد ، واتخذ كل منهما طريقاً خاصاً، وكان لكل منها تالميذ            
 حنيفة النعمان وأخذ عنه الفقه ، ثم أخذ عـن           بأبيلتقي  ا ثم   ،أخذ عنه علم الكالم   ف )8 ( واصل بن عطاء   وأستاذه

من هؤالء الثالثـة  و لجده اإلمام على بن أبي طالب، جعل التشيع فيه  حيث   مذهب أهل البيت   رأخيه محمد الباق  
  . )9( يديةزللنشأة ا األولي بذرةتكونت ال

                                         
  ) .1/65(، مقاالت اإلسالميين : انظر) 1(
  ) .23ص(، المنية واألمل في شرح الملل والنحل ) 2(
  ) .21ص(الفرق بين الفرق ، :  انظر)  3(
  ) .1/147(، الملل والنحل :  انظر) 4(
  ) .  13ص (تعريف الرافضة واإلمامية : انظر ) 5(
  )  .155ص(تعريف اإلسماعيلية : انظر ) 6(
  )  .126ص (تعريف الكيسانية : انظر ) 7(
يري بعض العلماء كالشهرستاني يصرح بتلمذة زيد لواصل وأبي حنيفة، لكن األستاذ أبو زهرة يري أنهـا ليـست تلمـذه                     ) 8(

 وإنما كان اتصاله بزيد على سبيل المذاكرة لتساويهما في العمر، إذ أن واصل بن عطاء وزيد بن على ولدا            بمعنى الكلمة ،  
  كتـاب اإلمـام   :هـ ، وهذا ال يمانع أن يتتلْمذ ويتأثر زيد بواصل وأن يتتلمذ كذلك على يد أبي حنيفة  انظر  80في سنة   

  بدون طبعة، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، )72ص(مجمد أبو زهرة ، ، راؤه الفقهيةزيد حياته وعصره وآ
 .م1987-هـ1407طبعه ، ) 182ص (،ناصر الدين شاه، العقائد اإلسالمية ورجال القرن العشرين: انظر) 9(
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أهداها المختار إلـى    أمه وأمهإلى زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب  تنسب  الزيدية  ف"
 وعـشرين  إحـدى سـنة  هـ تقريبا في المدينة، واستشهد      80ت زيداً، وقد ولد سنة      ـنجب زين العابدين فأ   يعل

   )2(  وعشرين ومائةاثنتينل سنة يأيام سليمان بن عبد الملك وق،) 1(" ومائة 
هي لم ترفـع األئمـة إلـى        ف  اعتداال همأكثر ، و  ة فرقة من أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة        والزيدي
  مـن اًكفـروا أحـد  ولـم ي ،  فضل الناس بعد رسول اهللا       بل اعتبروهم كسائر الناس، ولكن أ      مرتبة النبوة ،  

ولـم يتعرضـوا لهـم بالـشتم        "،  )3( واعترف بإمـاتهم   وخصوصاً من بايعهم على    صحاب رسول اهللا    أ
حركة استهدفت الخروج    بل إن زيد لم يكن شيعيا على اإلطالق، ولم تكن حركته للشيعة ، بل هي              "،  )4("والسب

نن ومحاربـة البـدع     اء الس نة وإحي كتاب والس ال على اإلمام الظالم من علماء المسلمين، وأن دعوته كانت إلى         
  .)5("ي لألئمةهاإلليم الشيعية كالوصية والنص والحق والمنكرات ، وقد خلت دعوته من المفاه

امة زيد بن على ، وإن لم يكونوا على مذهبه  في مسائل الفروع وهـي تخـالف                  مرون بإ يدية يقُ زوال"
ولهـذا قيـل    " ،)6("اها في الفروع  إي أبي حنيفة والشافعية لمتابعتهم      سبوا إلى الشافعية والحنفية في ذلك، وإنما نُ     

ين في قطرين في وقت واحد، وهم       زون قيام إمام  جو وكذلك ي  )7("دية معتزلة في األصول حنفية في الفروع      يالز
امـة  م ، ثم إن األكثرية الزيدية مالوا بعـد ذلـك عـن القـول بإ               األفضليقولون بإقامة المفضول مع وجود      

   .)8("الصالحية " مفضول، وظهرت منهم ثالث فرق هي الجارودية ، السليمانية  والتبرية ال
  : وقد انقسمت الزيدية إلى قسمين

امـة  ون من الرافـضة ويعترفـون بإم  عدون ألقوال زيد ، هؤالء ال ي ـم ، المتبع  ـالمتقدمون منه " -1
  . السنة والجماعة  وهؤالء هم أقرب إلى أهل،بي بكر وعمر رضي اهللا عنهمأالشيخين 

                                         
  ) . 57ص(اإلمام زيد حياته وعصره ، )  1(
دار األندلس للطباعـة    ، ) 3/206( ،أبي الحسن على بن الحسن بن على المسعودي       ، مروج الذهب ومعادن الجوهر   : انظر)  2(

دار األضـواء  ، )34(، الحسن بن النـوبختي  ، فرق الشيعة : أنظر  ،  م  1983الطبعة الخامسة   ،  لبنان   –بيروت  ، والنشر
  .م 1984 -هـ 1404الطبعة الثانية ،   لبنان –بيروت ، للطباعة والنشر

الطبعـة  ، دار الحقيقـة  للطباعـة والنـشر   ، ) 198ص( أمين، ، دراسات في الفرق والمذاهب القديمة المعاصرة، عبد اهللا     ) 3(
  .م 1986 -هـ1406األولى، 

  ) .192ص(الفرق القديمة المعاصرة في التاريخ اإلسالمي ، )  4(
  ) .2/158,157(،نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم )  5(
  سوريا ،   -دمشق  ،  والنشر ةدار الفكر للطباع   ،  )14ص( ،للقاضي إسماعيل بن على األكوع      ، الزيدية نشأتها ومعتقداتها  )  6(

  .م 1997-هـ1418الطبعة الثالثة ،  لبنان -بيروت ، دار الفكر المعاصر للطباعة والنشر
 ) .57ص(اإلمام زيد حياته وعصره ، )  7(

  .م 1987 -هـ 1407طبعة ، ) 158ص( ، ناصر الدين شاه ،  العقائد الشيعية  ورجال القرن العشرين )  8(
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ـ   ، وهؤالء هم الرافضة    :  منهم   نالمتأخرو -2  بكـر و عمـر   يألنهم يرفضون إمامـة الـشيخين أب
ويسبونهما وي1("رونهماكف( . 

  . )2("اآلنيدي أكثرهم موجودون باليمن والمذهب الز"
ائفهم رافـضه،  ة ، ألن الزيدية يوجد بين طو بو زهره لم يوفق في تصنيفه للزيدي       أ ويبدوا لي أن اإلمام   

  . وهم الذين رفضوا زيد وخرجوا عن مبادئه وآرائه سواء كانوا متقدمين أو متأخرين

 إلـى أهـل الـسنة توصـف      فإذا كانت الزيدية وهي أقرب فرق الـشيعة         فرق الشيعة وعقائدهم   هذه    
 ويـصفون  ،لغلوفكيف ببقية فرق الشيعة األخرى والتي يصفها الشيعة أنفسهم بـا  ،  قسم منهم رافضة   باالعتدال

  .أهلها بالكفر واإللحاد؟

                                         
  ) .52ص( ، تاريخ المذاهب اإلسالمية )  1(
مكتبة  وهبـي  ،  )174ص (، علي عبد الفتاح المغربي.د، الفرق الكالمية اإلسالمية    : ، انظر   ) 48ص(، المرجع السابق   )  2(

  .م 1982-هـ1407الطبعة  األولى ، القاهرة ، للطباعة والنشر
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  )1(شجرة أنساب الفرق
  على أمير المؤمنين

  
              محمد بن الحنفية        الحسين        الحسن             

  
  على                     أبو هاشم عبد اهللا        على زين العابدين            الحسن           
  
   الحسن                                 زيد محمد الباقرعبد اهللا المحض                           
  

  علي        عيسي     يحيي                           محمد النفس الزكية    إبراهيم       
                     جعفر الصادق                    

  
  محمد الديباج    اسحاق             موسي الكاظم   األفطحعبد اهللا    سماعيلإ        

  

        أحمد   محمد                      على الرضا              
  

   محمد الجواد                                     
  

  موسى       علي الهادي                            
  

          
  جعفر     الحسن العسكري    محمد          

  

   محمد المهدي القائم بالحجة                    

  

                                         
  ) .193ص( ،إسالم بال مذاهب)   1(

 الكيسانية

 الزيدية

 المحمدية
 الجعفرية

 االثنى عشرية اإلسماعيلية
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  الفصل األول

  المهدي المنتظر عند الشيعة اإلمامية

  
  : مباحث خمسةوفيه           

  
  .عصره: المبحث األول 

  .حياته: المبحث الثاني

  .صفاته: المبحث الثالث

   .اسي لتبني فكرة المهدي المنتظر عند الشيعة اإلمامية البعد السي:المبحث الرابع 

   . المهدي المنتظر عند فرق الشيعة التي انبثقت عن الشيعة اإلمامية:المبحث الخامس 
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  األول المبحث

  

  
  
  

  
  
  
  
  

  عصره                                             
  

  :وفية ثالثة مطالب 
  

  الحياة السياسية : المطلب األول

  .الحياة الثقافية والعلمية : ي المطلب الثان

  الحياة الدينية : المطلب الثالث 
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  المبحث األول
  عصره

   .الحياة السياسية: المطلب األول 
ل التـرك  وقد ساير ذلـك دخـو   ، يهز أركان الدولة العباسية وقوتها ومكانتها بين األمم          أ الضعف    بد

 في تلك الفترة وبدأ كل فريـق        واالجتماعيةحياة السياسية    مجراه في ال   وبدأ التعصب يأخذ  ،والفرس في اإلسالم  
  . كما كانت من قبل الحمىة اإلسالمية مهيبة الجانب عزيزة ه فلم تعد الحكوميتعصب لمذهب
 شـيء  الخالفة في فترة تسع سنوات أكثر من عشرة خلفاء لم يكـن لهـم مـن األمـر                    اعتلىحيث  

 ، المتقـي  ، الراضـي ، القاهر ،المقتدر،  المكتفي،  المعتضد ، المعتمد ، المهتدي، المستعين، المستنصر:وهم
  .المطيع، المستكفي

وكان لهم دور كبير في الحيـاة الـسياسية         ،وقد كان هناك ثالث عناصر ظهرت بقوة في هذا العصر         
  .العربو ، والفرس ،  وهم األتراكواالجتماعية

وجعلهم عماد الدولة    ، استدعى المعتصم األتراك   ،  عندما تولى الخليفة العباسي المعتصم الخالفة      :األتراك -1
 بالنفس وقوة الجسم والصبر على القتـال        واالعتدادمن القوة والشجاعة      كان فيهم  ألن األتراك  ، العباسية

 . الطبيعةوقسوةكما عرفوا بخشونة البداوة  ، ما يجعلهم أقوياء

ن هذا الفعل يثير    خيول في األسواق فكا   انوا يجرون ال  وك ، حتى ملئوا بغداد  منهم  وقد استكثر المعتصم    
 وجعـل لهـم    ،مما جعل المعتصم ينقل مركز خالفته من بغداد إلى سامراء         فضايقوا أهلها    ،حفيظة أهل بغداد  

  . فكانت القيادة العليا في يد األتراك ، مراكز متقدمه في الدولة
 ، الثقافـة قليلـي ومع ذلك كـانوا   والخشونةوكان األتراك في عهد الخالفة العباسية يمتازون بالجندية   

 كانوا يخشون الخليفة المعتصم لقوة      األتراك أنوالحقيقة   ".)1( ورغم ذلك فقد نبغ منهم علماء في فروع مختلفة        
 ولـم يـستطع أي خليفـة الـسيطرة          ،فلما تولى الخليفة الواثق الخالفة أخذوا يتدخلون في شئون الدولة         ،بأسه

وبأنه قي وسط جيش ال يدين له بوالء خـاص           ،ه   المتوكل شعر بضعف مركز    ولما تولى الخليفة  "  )2(."عليهم
 التركي ويكون فيـه بـين عنـصر    النفوذففكر في نقل مركز الحكمة من سامراء إلى دمشق ليتخلص فيه من      

 للـسنة  دمـشق تـدين      وألن، يؤيده وهو العنصر العربي ألنه الحظ فشل سياسة التعاون مع الفرس واألتراك           

                                         
 تاريخ الخلفاء من الخالفـة  ،م 1999الطبعة السابعة   ،  القاهرة  ،  مكتبة النهضة المصرية     ،) 1/7,6(اإلسالم  ظهر  : انظر ) 1(

تحقيق رضـوان جـامع     ، )365ص(، جالل الدين عبد الرحمن الكمال أبو الفضل السيوطي         ، هـ  903الراشدة إلى سنه    
  .م 2004 –هـ 1425ولى الطبعة األ، القاهرة ، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ، رضوان 

  .م 1987طبعة، القاهرة ، مكتبة نهضة الشرق ، ) 228ص(، عصام الدين عبد الرؤوف الفقى ، الدولة العباسية ) 2(
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 أجبروه على الرجوع إلى سامراء بعد أن أقـام فـي            إال أن األتراك   ، بذلك تتفق وميوله   فهي ،ويين العل وتكره
  )1( ."دمشق مدة شهرين

ولما تولى المهتدي الخالفة وجد حفنه من القادة العسكريين األتراك الطموحين الـذين يمثلـون كـتالً            
فقد ثـار الجنـد    ، والحد من نفوذهم السياسي   لص منهم وأن السبيل إلنقاذ الخالفة هو التخ      ، عسكرية متنازعة 

 وأمـوال   امتيـازات يستغلونهم للحـصول علـى      ألن هؤالء القادة من ذوي الرتب       ،الصغار من القادة الكبار   
أعطـى   وهكذا"، )2(.وقد ثار الجند في سامراء ورفعوا شكواهم للخليفة        ، شيءون أن يصيبهم    ومناصب لهم د  
3( "  ويتخلص من القادة ويستعيد مكانتهضربتهيضرب  لكيبة للخليفة الجند فرصة طي(    

وقد بلغت سامراء شأواً بعيداً حتى أفسدها وخربها الخالف بين أمراء األتراك وتحول عنها الخلفـاء                "
ومعنى ذلك فقدان سامراء وإتراكها الـدور  "  ، " )4(إلى بغداد وكان أول من فعل ذلك هو الخليفة المعتضد باهللا         

 مما اضطر الخليفة    وقد استمر األتراك في مؤامراتهم    "  )5(" بغداد أهاليتناد الخالفة إلى    الحكم واس في  ، الرئيس
معـشر النـاس انـصروا    يـا  (اء األتراك وأموالهم رافعـاً شـعاراً     المهتدي إلى إعالن النفير العام مبيحاً دم      

ته ومبايعة أحمد بن المتوكل الـذي       ولكن الناس خذلت المهتدي مما حذا بالقادة األتراك خلعه قبل مو          ،)خليفتكم
    .)6("هـ256لقب بالمعتمد على اهللا سنه 

وأصـبحوا مـصدر قلـق    ، معول هدم للخالفـة اإلسـالمية العباسـية         في ذلك الوقت   أصبح األتراك 
مع بغضهم للعنـصر العربـي      ،واضطراب فأصبحت أمور الدولة بأيديهم فهم المتحكمون في السياسة والحكم           

  .وهم ال ينقطعون عن المؤامرات والدسائس،والعنصر الفارسي
 العباسية اختبرت فيهـا     للدولةهـ كانت فترة محنه     256-هـ247والحقيقة أن فترة التسع سنوات من       

  .قوتها الكامنة ودرجة رسوخها ومدى مرونتها فخرجت منها بنصر مؤقت بعد جراح وتقطع أوصال 
 وبيدهم تصريف شؤونها وكان الخليفـة        ،عماد الدولة كان الفرس في العصر العباسي األول هم        : الفرس -2

  .يعتمد عليهم في أهم األمور وهم يحتفظون له بمظهر األبهة والجالل 
 وتستبد بالسلطان و الحكـم دونهـم    ،لم يهدأ الفرس منذ رأوا األتراك تحتل مراكزهم في الدولة العباسية    "

  ،ولعبت بهم العصبية الفارسية   ، كمش الفرس على حنق   فان ، وتقصيهم عن أماكنهم وغلبوا على الخليفة دونهم      

                                         
 لبنان  –بيروت  ، مركز دراسات الوحدة العربية     ، ) 40ص(، عبد العزيز الدوري  ، دراسات في العصور العباسية المتأخرة      ) 1(

  .هـ 2007طبعه، 
، العراق  _بغداد  ، منشورات مكتبة المثنى    ، )74ص(، فاروق عمر ، الخالفة العباسية في عصر الفوضى العسكرية     : ظر   ان )2(

  .هـ 1397 -م 1977الطبعة الثانية 
  ) .74ص(،  الخالفة العباسية)3(
  ) .1/100(،  ظهر اإلسالم ) 4(
  ) .53ص(،  دراسات في العصور العباسية المتأخرة) 5(
  ) .1/75(، العباسية  الخالفة ) 6(
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وكان الفرس يميلون   "   )1( ".وأخذوا يدسون الدسائس ويدبرون المؤامرات ويحصنون أنفسهم بالرجال والسالح        
ولما لم   )2(".وكثيراً ما قاتلوا في هذا السبيل     ، إلى أن يكون خليفة المسلمين علوياً من ساللة علي بن أبي طالب           

  ،األصـلي  بالد فارس مـوطنهم   عليها وخصوصاً،واالستيالءإلى اقتطاع البالد  هم ذلك أخذوا يرمون   يتسن ل 
  . عن الحكومة المركزية في بغدادواالستقالل

وإذا سـنحت لهـم    .واستقلوا بها عن الخالفة العباسـية     ، هـ290-هـ256 سنه فأقاموا دوله الصفارية  
وقد كان لهم ذلـك  "،  .)3(ويقضوا على سلطة األتراك،  يتوانوا  فرصة ليستولوا على العراق وعلى الخليفة فلن      

وقد شهدت الخالفة العباسية أسوأ أيامها في عهد نفوذ البـويهيين       ،  الفرس يونيهعندما سيطر على الخالفة البو    
  )4(" . فهم شيعة يخالفون مذهب الخليفة السني

 لذلك انصرف عنهم بعـض الخلفـاء         ،فرس ال  عدداً من  كان العرب أقل شأناً وأقل خطورة وأقل       :العرب -3
 الخلفاء بـالعرب  ثقةبل وضعفت   ، الذي بدأ بتكوين جيش معظمه من األتراك      ،العباسيين ومنهم المعتصم    

ولم يفقد العرب مراكزهم إال فـي فتـره         ، إذ رأوهم ال يتحمسون للقتال تحمس الفرس      ، على ممر األيام    
 ، )5( .أسقطوا من الديوان واستبدلوا بالجند في عهد المعتـصم        ن  ـ حي ،متأخرة من العصر العباسي األول    

 غيـر العـرب    هو الذي حدا بـبعض المـوالي   ،العباسي األول  العرب وسلطتهم في العصر   نفوذثم إن   
  . لكي يصلوا إلى المراكز القيادية ويشبعوا طموحهم، بالنسب العربيكالفرس اإلدعاء

فالعرب صـعب علـيهم تقريـب        ،تعاون بين العرب والفرس   هذا الجو خلق نوعاً من عدم التفاهم وال       
ولم ينجح العباسـيون    ، فكان كل فريق يحقد على اآلخر      ، والفرس صاروا يطمحون إلى إحياء مجدهم     ، الفرس

  )6( .في التقارب بينهم
ـ 247 المدة الزمنية من العصر العباسي الثاني أي بعد سنه      هذهفي  وهكذا نالحظ    فتـرة ثـورات   ، هـ

 وتـآمر   ، ودخول عناصر أجنبية في اإلسالم كان هدفها هدم اإلسالم         ،قومهقبليات كل يدعوا إلى     وعصبيات و 
ـ   وينفذ مخططاتهم  ، باألتراك إلى خلع الخليفة العباسي إن لم يأتمر بأمرهم   األمر بل وقد أدى     ،علية  دممـا أفق
 استغل الشيعة اإلمامية لتـرويج       ،ة في هذه الفترة العصيبة من تاريخ األمة اإلسالمي         هيبته بين الرعية   ةالخلفي

  . فكرة والدة المهدي واختباءه في غار بسامراء 
  

                                         
  ) .1/49(،  ظهر اإلسالم )1(
، مكتبة زهـراء الـشرق      ، ) 65ص(، حجازي حسن علي طراوة     ،  دور بني سهل السياسي في خالفتي األمين والمأمون          )2(

  .م 2007الطبعة األولى، القاهرة 
  ) .228ص(، الدولة العباسية :  انظر )(3
  ) .223ص(،  الدولة العباسية )4(
  ) .1/3(، ظهر اإلسالم : ر  انظ)5(
   ) .13ص(، دراسات في العصور العباسية المتأخرة :  انظر )6(
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   :الحياة العلمية والثقافية : المطلب الثاني

  كـان ،عند الشيعة اإلماميـة  الذي ولد فيه المهدي المنتظر في هذه الحقبة الزمنية من العصر العباسي  
فـذهب  ،  القرآن الكريم  في مسألة خلقل السنة والجماعة من أه بين المعتزلة وخصومهم على أوجهالصراع

ألنه كالم اهللا عـز  ،وغير مخلوق  بأنه قديم أهل السنة والجماعة المعتزلة إلى أن القرآن الكريم مخلوق ، وقال
 .ل وكالم اهللا صفة من صفاته وصفات اهللا غير مخلوقةوج

 أهل السنة والجماعـة علماء   وواجه،جانبهمالمعتزلة ووقف إلى  وكان المأمون العباسي قد تبنى رأي
فجلده المعتصم حتـى غـاب عقلـه         ، والذي رفض القول بخلق القرآن    "، وعلى رأسهم األمام أحمد بن حنبل     

،و  أهـل الـسنة والجماعـة    من وأصدر األوامر بتقوية المعتزلة والوقوف بوجه خصومهم ،)1( "وتقطع جلده
 في عهد المعتصم والواثق العباسيين ، وقد كان القاضـي           والجماعةأهل السنة   الضغط على   و ت المحنة استمر

المعتصم والواثـق   ولي القضاء في عهدت قد )3(وهو أحد أصحاب واصل بن عطاء )2(ي المعتزلددؤاأحمد بن 
وهكـذا كان الصراع فـي بدايتــه   .  القول به علىيمتحن الناس من العلماء وغيرهم بخلق القرآن ويحملهم

بقوة ، وقد كانـت   قـوة بيـد المعتزلة ، وكانت السلطة قد انحازت إليهم ، وقد واجهوا خصومهمكانت ال حيث
   .)4(في واجهة ذلك االختالف  مسألة خلق القرآن

عقب فيما بعد ، وذلك عندما مال المتوكل العباسـي إلـى مواجهـة     إال أن األمور انقلبت رأساً على
األمر إلى العمل علـى      واستمر الصراع بشدة وضراوة حتى آل      ،جماعةالميل لعقيدة أهل السنة وال    المعتزلة و 

                                         
،   لبنـان     –بيـروت   ، دار المعرفة للطباعة والنشر   ، )2/46(، عماد الدين إسماعيل أبي الفدا    ، ر في أخبار البشر   ـ المختص )1(

  .بدون طبعة
عدو أحمد بن حنبل كان داعيـة إلـى خلـق    ، يادي البصري ثم البغدادي أحمد بن فرج اإل  ، أبو عبد اهللا    ، رـ القاضي الكبي  )2(

صادر أمواله المتوكل وأخذ منه ستة عشر ألف ألف      ، هولد سنه ستين ومائ   ، له كرم وسخاء وأدب وافر ومكارم       ، القرآن  
د بن أحمد بن عثمـان  شمس الدين محم،  سير أعالم النبالء   : انظر  .  ودفن في بغداد     ن ومات سنه أربعين ومائتي    ،درهم  

الطبعـة  ،  لبنـان    –بيروت  ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع      ، تحقيق شعيب األرنؤط    ، ) 11/171(، الذهبي  
  .م 1993 -هـ 1413التاسعة 

، ء غيناً هـ وكان يلتغ بالرا   80ولد سنه   ، موالهم البصري الغزٌال  ،  المخزومي ةأبو حذيف ، البليغ  األفواه    ،  واصل بن عطاء   )3(
واعتزل الحسن فسموا بالمعتزلة    ، عن مجلسه لما قال الفاسق المؤمن وال كافر       البصري  وهو رأس االعتزال طرده الحسن      

: انظـر  . وقيل عرف بالغزٌال لتردده إلى سوق الغزل ليتصدق على النسوة الفقيرات         ، هومات سنه إحدى وثالثين ومائ    ، 
مؤسـسة  ، تحقيق شعيب األرنؤط    ، ) 465,464/ 5(،  بن أحمد بن عثمان الذهبي       شمس الدين محمد  ، سير أعالم النبالء    

  .          م 1993 -هـ 1413الطبعة التاسعة ،  لبنان –بيروت ، الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع 
ود محمد الطناحي ،    تحقيق محمد الحلو ومحم   ، ) 2/48(، طبقات الشافعية الكبرى ، تاج الدين عبد الوهاب السبكي          :  انظر   )4(

  .دار إحياء الكتب العربية ، بدون طبعة 
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هذا الوضـع  ، فكري عقائديتحولت إلى تيار  كجماعة سياسية و أدى إلى انقراضهممماتصفية المعتزلة جسدياً  
الفكريـة    المالحقـة   السياسي إلـى   صراع ألن معركته امتدت من ال     شاكللمالمعقد أورث المتوكل الكثير من ا     

عسكرية وهي المزيد من االعتماد على األتراك وعقائديـة  :  فاختار المتوكل التغيير متكال على قوتين   ،ة  العقدي
  .وهي العفو عن السلف وإعادة إحياء السنة

، وكتب كتاباً إلى األمصار يأمر بترك الجدال في القرآن واضطهد رؤساء المعتزلة وضـيق علـيهم               "
  . )1(" وحلق رأسه ولحيته، حمد بن أبي الليث بالسوط في مصر ماالعتزاللدرجة أنه ضرب رئيس 

كان وقع االنقالب السياسي شديدا على المعتزلة التي خرجت من لعبة السلطة لتخوض سلسلة معارك               
فالعصر الذهبي انقضى ولم يعـد باإلمكـان        .  سنة من دون نتيجة    200 امتدت إلى أكثر من      فكرية و عقائدية  

  . نت عليهإعادة عقارب الزمن إلى ما كا

كان الفكـر المعتزلـي   ، لما تولى الخليفة العباسي المتوكل الخالفة" يقول أحمد أمين في ظهر اإلسالم    
وأظهر الميل إلى الـسنة ونـصر       ، القول بخلق القرآن والجدل في الكالم      عن   فنهى،والقول بخلق القرآن سائداً   

 عطاياهم وأكرمهم ورفـع     لين إلى سامراء وأجز   واستقدم المحدث ، وكتب بذلك إلى اآلفاق   ،  ورفع المحنه    أهلها
  )2( ".منزلتهم

وقـد اسـتعان   بعد سنتين من حكمه أظهر الميل إلى السنة، ونصر أهلها، ورفـع المحنـة،          فالمتوكل  
 استعان المتوكل في ضـرب      وقد":  الدوري عبد العزيز يقول   ،الخليفة العباسي المتوكل بالعلماء لضرب المعتزلة     

 وإظهار  وأمر المتوكل الشيوخ بالتحديث   ،  العرب في خالفته حولهم    التفء من أهل السنة الذين      المعتزلة بالفقها 
  . )3("وأخرج أحمد بن حنبل من السجن وأكرمه،السنة وأطلق من سجنه الواثق لتمسكه بقول أهل السنة

 إلـى   وبقيت تلعب دورها المؤثر على المدارس واالجتهادات       يالسياس المسرح    المعتزلة من    تجرخو
فهو أحد أبنائها وتربى على فكرهـا ولكنـه         من داخلها    قاصمة  األشعري ضربة   األمام أبو الحسن   أن سدد لها  

 فـي العـراك الفكـري    رفكرية قادرة علـى االسـتمرا     لم تقو بعدها على النهوض كقوة       سدد لها سهما قاتالً     
  .العقائدي

 وهـو خـالف    ، األربعةةلمذاهب الفقهيبين ا  ولكنه خالف فقهي     ، آخر هذه الحقبة لم تخلو من خالف     
ألن الغاية عندهم الوصول للحقيقة واحتـرام        ، محمود ألن الهدف منة قرع الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان        

                                         
 ) .1/39(، ظهر اإلسالم )  (1

 ) .1/38(، المرجع السباق )  (2

  ) .38ص(، دراسات في العصور العباسية المتأخرة )  (3
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 يحتمل الخطأ ومـذهب غيـره خطـأ يحتمـل     فالفقيه يعتقد أن مذهبه حق  التعصب    عن بعيداً،   رأى اآلخرين 
فلما انتهى هذا الطور وأخذت العصبية تتزايد إلـى أن           ،   اً حاد  عداء وقل أن نرى بين أئمة المذاهب     ، الصواب

 ين والفقهـاء   الناس بالمجتهد  ثقةعدم   ل ،االجتهادباب  حتى أغلق    ،بلغت القتال في القرن الثالث والرابع الهجري      
   .س بالمشاكل الداخلية والتعصب للمذهب وفرضه بالقوة على الناالنشغالهم هذا األمر فيوعدم كفاءتهم 

وقـد كثـر    ،  من الزمن كيف تراجع دور العلماء الفقهاء في هذا القـرن             الحقبةوهكذا نرى في هذه     
بت نفـسه   ناس كل يريد أن يث    والخلفاء العباسيون في غيبة عن ال     ،الوضاعين على رسول اهللا بأقوالهم المكذوبة     

  .في الحكم
   )1(. غيبة المهدي وبعد غيبتهقبل الحقبة التاريخية التي سادت هذه

ظـر  تأن المهدي المن    من الشيعة  زعم الفضيلي في هذا الجو المشحون بالصراعات العقائدية والفقهية ي         
 ألبيه اإلمام العسكري فلو لم يكـن         إن اإلمام المهدي كان معاصراً     : فيقول  قبل غيبته  خذ علمه وفقهه من أبيه    أ

  .معاصرا ألبيه العسكري فمن أين استمد علمه ؟
  .أو إدراكه األحكام عن طريق االجتهادإما بتلقيه ذلك عن طريق الوحي  :ائال ويجيب الفضيلي ق  

 االلتزام بأي من األمرين يصادم عقيدتهم كشيعة ، فلو تلقى ذلك عن طريـق               أنوقد أوضح الفضيلي    
 ، ولو كان إدراك األحكام باالجتهاد فـذلك يـصادم          الوحي فهذا يصادم العقيدة باختتام الوحي بالنبي محمد         

د قاصر عـن إدراك الكثيـرين األحكـام         اه األحكام الواقعية جميعها فاالجته    ـام وإدراك ـم اإلم ـعقيدتهم بعل 
  .)2(الواقعية 
 ، لـه  إن اإلمام المهدي استمد علمه من أبيه الذي كان معاصراً:  الفضيلي  على حد زعموجملة القول   

ث علم أبيه ، وهو ابن خمس سنوات ثم غـاب؟ إن   وقد ور كيف يكون طفال صغيراًإذكالم يعتبر هذيان   ال هذا
مداركه ال تستوعب هذا العلم في مثل هذا السن ، ثم كيف يغيـب دون أن يتـرك للـشيعة المعـالم الفقهيـة                  

  .والشرعية واألحكام السياسية لهم 
 عند مـوت أبيـه ال يتجـاوز    نه كان طفال صغيراً   أفهذا يعني   :"  محمد باقر الصدر وهو شيعي       يقول

 سنوات ، وهي سن ال تكفي للمرور بمرحلة إعداد فكري وديني كامل على يد أبيه ، فكيف وبأي طريقة                    خمس
       ؟ وهذه فترة الطفولة ال تكفـي إلنـضاج          وعلمياً ا وفكرياً يكتمل إعداد هذا الشخص لممارسة دوره الكبير ديني

  .)3("شخصية القائد 
اإلمامة ، حاز هذا المنصب الجليل ، وهو ابـن          إن المهدي المنتظر قام ب    " ويقول صدر الدين الصدر       

  خمس سنين ، طفل لم يبلغ الحلم ، فهل يجوز ذلك؟
                                         

 ) .1/79(، ظهر اإلسالم : انظر )  (1

 .م 1979الطبعة األولى ، دار األندلس للطباعة والنشر، ) 50ص (، عبد الهادي الفضلى ،في انتظار اإلمام : انظر) 2(

، ) 257ص(، زين الدين أبي محمد علي بن يونس العـاملي النبـاطي البياضـي              ،  الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم       )3(
  .بدون طبعة، تحقيق محمد الباقر البهبودي، المكتبة المرتضوية إلحياء اآلثار الجعفرية للطباعة والنشر
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بناء على ما هو الحق مـن أن أمـر الرسـالة            : هذه مسألة كالمية ، ولكن أقول على وجه اإلجمال            
 يجوز ذلك عقـال ، وال  اإلمامية والنبوة والخالفة بيد اهللا سبحانه وتعالى ، وليس ألحد من الناس فيها اختيار ،            

مانع منه مع داللة الدليل عليه الن اهللا سبحانه وتعالى قادر على أن يجمع في الصبي جميع شرائط الرسـالة ،        
واإلمامة، وكان جده اإلمام محمد الجواد وجده اإلمام على الهادي ولى كل منهما اإلمامة وهـو ابـن ثمـان                    

  )1("وليها وهو ابن عشرين سنة سنوات ، وكان أبوه اإلمام الحسن العسكري 
 باألحاديـث الـضعيفة     ءملـي  اإلمام وهو    ةقد وضعه الكليني بعد غيب    " للكليني  " ثم إن كتاب الكافي     

  . غير صحيحة ، وليس لإلمام عالقة به سندوالمكذوبة وبسلسلة 
اً ، وان ممـن    يمترك لهم فراغاً فقهياً وعل    ، منتظر الذي يزعم الشيعة بأنه غاب عن األنظار       المهدي ال ف

يدعون إنهم وكالء المهدي في غيبته كما يزعمون لم يقوموا بهذا الواجب الفقهي والعلمي نحو الشيعة ، ممـا                   
  .أوقعهم في حيرة 

ان عدم قيام أدعياء بملء الفراغ الفقهي الذي تركه اإلمام الغائـب ، يعـزز               :" صالح الرقب   . يقول د 
سكري ، هو عدم أدعياء النيابة بملء الفراغ الفقهـي ، وتوضـيح       الشك في عدم وجود المهدي ابن الحسن الع       

  .كثير من األمور الغامضة التي كان يجب عليهم تباينها في تلك المرحلة
في أيام النوبختي ، وقد مأله باألحاديـث الـضعيفة         " الكافي" ومن المعروف أن الكليني قد ألف كتاب        

 النائب  – السمري   أوخرى باطلة وغيرها ، ولكن النوبختي       والموضوعة التي تتحدث عن أمور فقهية وأمور أ       
 لم يعلقا على الموضوع ، ولم يصححا أي شيء من الكتاب ، مما تسبب في آذيه الشيعة عبر التاريخ                    –الرابع  

  .وأوقعهم في مشكلة التعرف على األحاديث الصحيحة من الكاذبة 
إن اإلمام المهدي يجب أن يتدخل :  فيها  التي يقول"اللطف " نظرية ولقد أبدع السيد المرتضى 

ليصحح اجتهادات الفقهاء في عصر الغيبة ويخرب إجماعهم على الباطل وبناء على ذلك كان األجدر واألولى 
أو يترك وراءه في عصر الغيبة " الكافي" واأليسر أن يصحح اإلمام المهدي لو كان موجوداً كتاب الكليني 

  .إليه الشيعة الكبرى كتاباً جامعاً يرجع 
وهذا لم يحصل ، ولم يقدم أدعياء النيابة أي شيء يذكر في هذا المجال ، وهذا ما لم يدفعنا للشك في 

  .)2(" صدقهم ، وفي دعواهم بوجود إمام غائب من وراءهم
   :الحياة الدينية : المطلب الثالث

و طفل صغير لم يتجاوز  وه،تزعم الشيعة إن المهدي المنتظر قد أتاه اهللا الحكمة وفصل الخطاب
فمن ،خر األئمة وإنه آ وقد نشأ في بيئة دينية ،الخامسة من عمره ، وأصبح إماماً للمسلمين وهو في هذا العمر

  .ومن عصاه فقد عصى اهللا ، وهم بانتظاره ،أطاعه أطاع اهللا 
                                         

 ) .24ص(، في انتظار اإلمام )  1(

، مكتبة بيت مقدس للطباعـة والنـشر ، الطبعـة        ) 112ص(،تعريف عام بالشيعة االثني عشرية ، د صالح حسين الرقب           ) 2(
 .  فلسطين –خان يونس ، م 2008 -هـ 1429األولى 



 -49-

أنه كان ذا يعني ـوه، المسلمينةاه في إمامـف أبـدي خَلـإن المه:" درـر الصـيقول محمد باق
 ،ريفةـه الشـر جداً من حياتت مبكـري وروحي في وقـوى فكـإماماً بكل ما في اإلمامة من محت

واد ـى الجـ محمد بن علفاإلمام،المـه عليهم السـا عدد من آبائـرة سبقه إليهـ المبكرة ظاهواإلمامة
 اإلمامة وهو في التاسعة من  بن محمد الهادي تولىواإلمام على،  وهو في الثامنة من عمرة ى اإلمامةـتول

 المنتظر تولى اإلمامة وهو في الثامنة والعشرين من غائبواإلمام أبو محمد الحسن العسكري والد ال، عمره
 هي لزعامة وأن هذه اإلمامة،  اإلمام المهدي  بلغت ذروتها فيرةـ المبكةـ اإلمامرةـعمره وأن ظاه
   .)1("اإلسالم وقيادته

، م تكن وهماً من األوهامـة ولـرة واقعيـرة كانت ظاهـ المبكاهرة اإلمامةإن ظ:"ويضيف قائالً 
ويدين له ،ألن اإلمام الذي يبرز على المسرح وهو صغير فيعلن عن نفسه إماماً روحياً وفكرياً للمسلمين

م ـر من العلـبالوالء واإلمامة كل ذلك التيار الواسع البد أن يكون على قدر واضح وملحوظ بل وكبي
ألنه لو لم يكن كذلك لما أمكن أن تقتنع به ، والتمكن من الفقه والتفسير والعقائداألفقعة ـالمعرفة وسو

   .)2("الجماهير وبإمامته
ناهيك عن ،  أهل البيت عليهم السالم وسيرتهم الوضيئة كانت شاهد صدق على إمامتهماألئمةإن حياة 

 األحاديث قال اإلمام الحسين عليه السالم منا هذهن  فم. تواترت فيهم كما يزعمونالتيالنصوص الشرعية 
، وآخرهم التاسع من ولدي وهو القائم بالحق ،م أمير المؤمنين على بن أبي طالب ـأوله، إثناعشر مهدياً
 ويزعمون أن .)3(ويظهر به دين الحق على الدين كله ولو كره المشركون،  بعد موتها األرضيحيى اهللا به 

 علي ويلقب بزين العابدين ابنهإذا انقضت مدة الحسين فاإلمام :" إذ يقول  اهللان رسول هذا الحديث مروي ع
فبعده ابنه ،  ابنه موسى يدعى بالكاظمفبعده، وبعده ابنه جعفر يدعى الصادق، فبعده ابنه محمد يلقب بالباقر
 والقائم بالمهدي ويدعى فبعده ابنه محمد، ويدعى بالعسكري، فبعده ابنه الحسن،على ويدعى بالتقي والهادي

أنا سيد النبيين :" وقال "  )4 (جوراًفإذا خرج يمأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت ، فيغيب ثم يخرج والحجة
 أولهم على بن أبي طالب وآخرهم راثنا عشوعلي بن أبى طالب سيد الوصيين وإن أوصيائي بعدى 

  .)5("المهدي

                                         
 -هــ  1412طبعة،  لبنان  –ت بيرو،  للمطبوعات فدار التعار ، ) 52,51ص(، رمحمد باقر الصد  ، بحث حول المهدي    ) 1(

 .م 1992

 ) .  57ص( ، لمرجع السابقا) 2(

، انتشارات مدرسي للطبع والنـشر، الطبعـة األولـى          ) 107ص(اإلمام المهدي واإليمان بالغيب ، محمد تقي المدرسي ،          ) 3(
 .هـ 1417

ـ 1403، عة الثانيـة    الطب، دار المرتضى للطباعة والنشر   ، ) 23ص(، علي محمد دخيل    ، اإلمام المهدي   ) 4( ، م  1983 -هـ
 . لبنان –بيروت 

 ) .25ص(، المرجع السابق ) 5(
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 اهللا أتاه قد – المهدي المنتظر –لطفل محمد بن الحسن إن ا: صاحب كتاب أعيان الشيعة : يقولو  
  )1 (.الحكمة وفصل الخطاب وجعله أيه للعالمين 

هذه بيئة المهدي الدينية وهذه نشأته حيث ولد في بيت األئمة وشرب اإلمامة من صغره وأصبح إماماً 
الحادي عشر من أئمة أهل العسكري اإلمام  الحسن اإلمام  فهو ابن-كما تعتقد الشيعة -ة سنهـرغم حداث

  . الهادي وبقية أئمة أهل البيتبقب مللوكذلك جده علي بن محمد ا ، البيت
  
  
  
  
  
  

                                         
،  لبنـان  –تحقيق حسن األمين ، دار التعارف للطباعة والنشر ، بيـروت           ، ) 44/ 2(، ن  ـن األمي ـمحس، أعيان الشيعة   ) 1(

 .بدون طبعة
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  المبحث الثاني
  هـاتـــحي

   : وكنيته ولقبهاسمه ونسبه : المطلب األول

وكالهـم  ، وكنيته  ولقبه اسمهالشيعة، عن نة و في كتب الس   وردت أحاديث كثيرة في حق المهدي       
 إلـى جدتـه فالـسنة    هأما نسبت ، علي بن أبي طالب      من نسل     وهو  رسول اهللا ينسبونه إلى جده األعلى     

  النبـي  سـمعت  قالت سلمة أم عن كما جاء  ن فاطمة بنت رسول اهللا  أن المهدي ميتفقان على  والشيعة  
 كلها تؤكد أن المهدي من ذرية رسـول          وغيرها، فهذه األخبار  )1( "فَاطمةَ ولَد من عتْرتي من الْمهدي "  يقول

فال يسوغ العدول عنـه وال      عليه جماهير األمة ،      اهللا عليه الصالة والسالم من ولد فاطمة الزهراء ، وهذا ما          
كالحديث المروي عن عثمـان  ،  إلى غيره من األحاديث الضعيفة الموضوعة ألغراض وأهواء خاصة    تااللتفا

األخبـار كلهـا ال تنـافي أن    ف)   2( "عمـي  العباس ولد من المهدي" يقول  اهللا رسول سمعت قالبن عفان   
أكثـر   ، ألن األحاديث التي فيها أن المهدي من ولـدها من ولد فاطمة الزهراء المهدي من ذرية رسول اللّه 

مما تواتر عنـه ذلـك، فـال      وأصح، بل قال بعض حفاظ األمة وأعيان األئمة، أن كون المهدي من ذريته              
   .غيره يسوغ العدول وال االلتفات إلى

   .اسمه ونسبه:  أوالً 
  . لجده نسب المهدي  . 1

 كما يقـول أهـل الـسنة         إلى الحسن بن علي    ينسب    في نسبة المهدي هل    يختلف السنة والشيعة  
 . اإلمامية الشيعة قولإلى الحسين بن علي كما ت والجماعة أم 

  .عند الشيعة اإلمامية لجده نسب المهدي  .أ 
 كما صدر عن جميـع علمـائهم   )) 3 الشيعة اإلمامية أن المهدي من نسل اإلمام الحسين          تأجمع

  .  )4(يكون المهدي أبداً إال من ولد الحسين عليه السالم واهللا ال: " ول عن عبد الرحمن بن أبي ليلى يق
                                         

تحقيق األلبـاني  ،     ،  ) 5453(، لتبريزي رقم الحديث    صححه األلباني في مشكاة المصابيح ، محمد بن عبد اهللا الخطيب ا           ) (1
  . م 1985هـ ،1405المكتب اإلسالمي ، بيروت ، طبعة الثالثة 

) 80(، حديث رقم    ) 1/180( ،  محمد ناصر الدين األلباني    ، والموضوعة وأثرها السيئ في األمة      الضعيفة  األحاديث سلسلة) (2
العلل المتناهية في األحاديـث     : انظر  ، م  2000 -هـ  1420 الثانية   الطبعة،  الرياض،  والتوزيع للنشر المعارف مكتبة، 

دار الكتـب   ، ضبطه خليـل المـيس      ، ) 2/861(،أبي الفرج عبد الرحمن بن علي إبن الجوزي التيمي القرشي         ، الواهية  
  0م 1983 – 1403الطبعة األولى ،  لبنان –بيروت ، العلمية 

  .تحقيق علي الميداني ، طبعة طهران ، ) 1ص (، محمد سعيد موسوي ، اإلمام الثاني عشر:  انظر ) (3
الطبعة ، مؤسسة الوفاء للطباعة والنشر   ، ) 51/35(، محمد باقر الحسيني  ، بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار      ) (4

  . لبنان –بيروت ، م 1983-هـ1403الثانية 



 -53-

  )1 ("هو أبو القاسم محمد بن الحسن بن علي الهادي إلى آخر األئمة االثني عشرية: " ويقول التستري

هو من عتره رسول اهللا من ولد فاطمة رضي اهللا عنهما، جده الحـسين            "يقول محمد سعيد الموسوي     و
إبن اإلمام على الرضا    بن أبي طالب ووالده الحسن العسكري ابن اإلمام علي النقي، ابن محمد التقي              بن علي   ا

ام زين العابدين علـي ابـن   بن اإلمالباقر إبن اإلمام محمد إبن اإلمام موسى الكاظم إبن اإلمام جعفر الصادق إ   
  )3 (." رسول اهللاسم واسمه )2 (بن اإلمام علي بن أبي طالب يواطئالحسين إ

اإلمام بعد أبي محمـد الحـسن       ) 4 (أن المهدي صاحب الزمان ع    :" ب أعيان الشيعة  ايقول صاحب كت  و
وخلفاء اهللا في العـالمين وثالـث المحمـدين ولـده         - حسب اعتقادهم    -العسكري وثاني عشر أئمة المسلمين    

عفـر بـن علـي بـن     سم رسول اهللا المكنى أبي الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جإالمسمى ب 
  )5 (.الحسين بن علي بن أبي طالب

 . عند أهل السنة والجماعة لجده نسب المهدي   - ب

ال مـن ولـد      علـي  بن الحسن ولد من  النبي بيت أهل من رجل المهدي عند أهل السنة والجماعة    
 بالخالفـة  يقـوم  من ولده من اهللا فجعل هللا الخالفة ترك هأن ب الحسن ولد سر كونه من      ابن القيم  ويبرر الحسين

   . مما أعطاهأفضل ذريته أعطى أو اهللا أعطاه  اهللاألجل شيئا ترك من نأل الحق
 وقـد  الزمان آخر في يخرج علي بن الحسن ولد من  النبي بيت أهل من رجل أنه" يقول ابن القيم    

  الحـسن  ولـد  من كونه وفي تدل هذا على األحاديث وأكثر وعدال قسطا فيمألها وظلما جورا األرض امتألت
 الحـق  بالخالفة يقوم من ولده من اهللا فجعل هللا الخالفة ترك عنه تعالى اهللا رضي الحسن أن وهو لطيف سر

 ذريته أعطى أو اهللا أعطاه شيئا ألجله ترك من أنه عباده في اهللا سنة وهذه األرض يمأل الذي للعدل المتضمن
  )6( "أعلم واهللا بها يظفر فلم عليها وقاتل عليها حرص فإنه عنه اهللا رضي الحسين بخالف وهذا منه أفضل

 من ولد الحسن بن علـي  المنعوت إن المهدي: " ة في كتابه منهاج السنةـ شيخ اإلسالم ابن تيميوقال

  )7(." ال من ولد الحسين
                                         

 .بدون طبعة ) 13/87( ، نور اهللا  التستري، إحقاق الحق ) (1

 يشابه:  يواطئ) (2

  ) .79ص( عقائد اإلمامية ، : ،  انظر ) 36ص (محمد سعيد الموسوي آل صاحب العقبات، ، اإلمام الثاني عشر) (3
  . عجل اهللا فرجه : ع ) (4
 ) .2/44(،أعيان الشيعة ) (5

عبد الفتـاح   : تحقيق  ،   ) 151/ 1( ،يوب الزرعي محمد بن أبي بكر أ     أبو عبد اهللا   ، لمنار المنيف في الصحيح والضعيف    ا) (6
 .1983 - 1403الطبعة الثانية ،  ،  حلب،مكتب المطبوعات اإلسالمية  ، أبو غدة

 ).8/186(منهاج السنة النبوية) (7
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 بمجموعة من األحاديـث  من ولد الحسن ال من ولد الحسين يالمهدبأن  واستدل أهل السنة والجماعة
   -:منها

علَى الْمنْبرِ والْحسن ِإلَى جنْبِـه ينْظُـر ِإلَـى          سمعتُ النَّبِي   "حدثَنَا َأبو موسى عن الْحسنِ سمع َأبا بكْرةَ          . 1
ف نيب بِه حلصي َأن لَّ اللَّهلَعو ديذَا سي هنقُوُل ابيةً ورم هِإلَيةً ورالنَّاسِ م ينملسالْم ننِ م1("َئتَي(.  

 منقبة للحسن بن علي فإنـه       ... وفي هذه القصة     "قال ابن حجر  في  فتح الباري معقباً على الحديث            
فراعـى أمـر    ، ترك الملك ال لقلة وال لذلة وال لعلة بل لرغبته فيما عند اهللا لما رآه من حقن دماء المسلمين                    

  "الدين ومصلحة األمة 

 ِإن ابني هذَا سيد كَمـا سـماه النَّبِـي          "فَقَاَلونَظَر ِإلَى ابنه الْحسنِ      بِي ِإسحقَ قَاَل قَاَل علي      عن أَ  . 2
             ي الْخَلْقف هشْبِهلَا يو ي الْخُلُقف هشْبِهي كُممِ نَبِيى بِاسمسٌل يجر لْبِهص نم جخْريسفـي  يـشبهه  أي )2(" و 

  .الصورة في يشبهه وال السيرة

 أن علـى  صـريح  دليـل  والحديث"  عون المعبود شرح سنن أبي داود      في    رحمه اهللا  بو الطيب أقال  
 الـشيعة  قول يبطل وبه األدلة بين جمعا الحسين إلى األم جهة من انتساب له ويكون الحسن أوالد من المهدي

   .)3("باالتفاق حسيني فإنه المنتظر لقائما العسكري الحسن بن محمد هو المهدي إن

نظـر  : كتابه عقد الدرر في أخبار المنتظر عن األعمش عن أبي وائل، قـال  يوسف السلمي في وأخرج . 3
  سيخرج من صلبه رجل "إن ابني هذا سيد، كما سماه رسول اهللا : عليهما السالم، فقال إلى الحسن علي

                                         
 كتاب المناقـب ،بـاب     ، الجعفي البخاري إسماعيل بن محمد عبدا هللا   أبو ، الصحيح الجامع، أخرجه البخاري في صحيحة   )  (1

 ديـب  مصطفى. د ، تحقيق،  )1328(، وباب عالمات النبوة رقم الحديث       )1369(مناقب الحسن والحسين ، رقم الحديث       
  .م 1987 -هـ 1407 الثالثة الطبعة ، بيروت - اليمامة ، كثير ابن دار ،البغا

 التأويـل  فـي  لـدر المنثـور   اوتم تخريجه في    ) 4290(أخرجه أبو داود في سننه ،كتاب المهدي ،باب باب رقم الحديث            )  (2
، 1993  طبعـه   بيـروت ،   -دار الفكر   ،  ) 7/484(، جالل الدين السيوطي  ب أبي بكر المعروف  عبد الرحمن بن     ، بالمأثور

أبي العباس أحمد بن محمد بن محمد بـن علـي إبـن حجـر      ، الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضالل والزندقة  و
الطبعـة  ، ت  بيرو،  مؤسسة الرسالة    ،    التركي وكامل محمد الخراط    عبدا هللا  بن   نمتحقيق عبدا لرح  ، )2/679( ، الهيتمي

تحقيق محمـد ناصـر   :  تحقيق  )3/186( ، محمد بن عبد اهللا الخطيب التبريزي    ،   مشكاة المصابيح و م ، 1997األولى ،   
تـصحيحه فقـال    لف العلماء فـي وقد اخت،  1985 - 1405الطبعة الثالثة   ، بيروت،  المكتب اإلسالمي  ،الدين األلباني
 المكنـون  الوهم إبرازكتاب  خالفه فقال فيالغماري  الصديق بن محمد بن أحمد لكن الشيخ ،إسناده ضعيف: اإلمام األلباني

صحيح أو حـسن بـال شـك وال     وقال أنه  ،هـ 1347طبعة  ,  دمشق ،الترقي ، مطبعة) 66ص(،  خلدون ابن كالم من
   . الصحيح شواهد قوية معضدة، وبمجموعها يرتقي الحديث إلى درجة ثم ذكر أن للحديث.. ريبة

  بيروت–دار الكتب العلمية ، )11/257(، محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب      ،   عون المعبود شرح سنن أبي داود     )  (3
 .هـ 1415الطبعة الثانية ، 
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  )1("  وجوراً  ظلماًباسم نبيكم، يمأل األرض عدالً كما ملئت

 أهل من يكون وأنه العباس بني دولة بعد يكون المهدي أن على دالة األحاديث"  الدين عماد الحافظ قال
   .)2("الحسين ال الحسن ولد من فاطمة ذرية من البيت

واعلم أنه اختلف في أن المهدي من بني      "ويقول أبو الطيب في كتابه عون المعبود شرح  سنن أبي داود             
ويمكن أن يكون جامعا بين النسبتين الحسنين واألظهـر        : قال القارئ في المرقاة     . لحسن أو من بني الحسين      ا

أنه من جهة األب حسني ومن جانب األم حسيني قياسا على ما وقع في ولدي إبراهيم وهما إسماعيل وإسحاق                   
 وإنما نبئ من ذرية إسـماعيل نبينـا   عليهم الصالة والسالم حيث كان أنبياء بني إسرائيل كلهم من بني إسحاق    

          فكذلك لما ظهرت أكثر األئمة وأكابر األمة مـن أوالد          ، وقام مقام الكل ونعم العوض وصار خاتم األنبياء
على أنـه   ، الحسين فناسب أن ينجبر الحسن بأن أعطى له ولد يكون خاتم األولياء ويقوم مقام سائر األصفياء                 

 عنه عن الخالفة الصورية كما ورد في منقبته في األحاديث النبوية أعطـى              قد قيل لما نزل الحسن رضي اهللا      
له لواء والية المرتبة القطبية فالمناسب أن يكون من جملتها النسبة المهدوية المقارنة للنبوة العيسوية واتفاقهما                

  )3("على إعالء كلمة الملة النبوية

   .ألبيه نسب المهدي :   . 2

 . د الشيعة اإلمامية عنألبيه المهدي نسبه   - أ

 بن  اإلمام الحادي عشر عندهم    )الحسن العسكري ( المهدي ينتسب ألبيه     أنمامية  يتفق علماء الشيعة اإل     
علي الهادي اإلمام العاشر بن محمد الجواد اإلمام التاسع بن على الرضا اإلمام الثامن بن موسي الكاظم اإلمام                  

حمد الباقر اإلمام الخامس بن على زين العابدين اإلمـام الرابـع        السابع بن جعفر الصادق اإلمام السادس بن م       
   .بن الحسين اإلمام الثالث بن علي بن أبي طالب اإلمام األول بعد رسول اهللا ا

هو أبو القاسم محمد بن الحسن بن علي الهـادي إلـى   : "   اإلمامية أحد علماء  الشيعة    يقول التستري  
   .)4 ("آخر األئمة االثني عشرية

القانع بن علي الرضـا  محمد فهو محمد الحسن الخالص بن علي المتوكل بن " ويقول في موضع آخر    
  م بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن علي المرتضى ـبن موسى الكاظا

                                         
دار الكتـب العلميـة     ، ، تحقيق محمد علي بيـضون       ) 20ص( ، السلمي  بن يحيى   يوسف عقد الدرر في أخبار المنتظر ،     )  (1

 .م 1997-هـ 1418بيروت ، طبعة األولى 

 ) .11/251( ، عون المعبود شرح سنن أبي داود)  (2

  ) .11/248(، المصدر السابق )  (3
 ) .13/87( ، نور اهللا التستري ، إحقاق الحق )   (4
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  )1(".أمير المؤمنين

العسكري ين علي الهادي بن محمـد  هو محمد بن الحسن " أن نسب المهدي ألبيه : يقول عباس المكي   
 بن الحسين بن علـي  ،بن علي،بن محمد الباقر، بن جعفر الصادق ،بن موسى الكاظم  ، بن علي الرضا  ،الجواد

     . )2( . أبي طالب عليهم السالم ابن

كما يعتقد جميع الشيعة مخالفة صريحة للنـصوص الـصحيحة          ) الحسن  ( في نسبة المهدي إلى أبيه        
يوافق اسـم أب النبـي   كما حاء في الحديث فهو  )عبد اهللا( اسمه التي تؤكد أن أب اإلمام المهديوالصريحة و 

لَو لَم يبقَ من الدنْيا ِإلَّا يوم قَاَل زاِئدةُ في حديثه لَطَـوَل اللَّـه      " قَاَل   عن النَّبِي   عن عبد اللَّه      محمد  
  )3(" م اتَّفَقُوا حتَّى يبعثَ فيه رجلًا منِّي َأو من َأهِل بيتي يواطُئ اسمه اسمي واسم َأبِيه اسم َأبِيذَِلك الْيوم ثُ

أن لفظ الحديث حجة عليكم ال لكـم ،         " بقوله    مناقشاً الشيعة  شيخ اإلسالم ابن تيمية في كتابه منهاج السنة       يقول  
) محمد بن عبـد اهللا      ( اسمه   فالمهدي الذي أخبر به النبي    )سمه اسمي واسم أبيه اسم أبي       يواطئ ا (فإن لفظة   

    )4 ().محمد بن الحسن ( ال 
 الشيعة في كذبهم في نسبة األمام إلـى أبيـه            في كتابه منهاج السنة     رحمه اهللا   ابن تيمية  مالاإلسشيخ  ثم ناقش   
 المنعـوت  والمهدي الحسن بن محمد اسمه مهديهم مذهبهم هو هذا أن أدعوا الذين عشرية االثنى أن" :فيقول  

 ما يناقض ال حتى الرسول لفظ من األب ذكر طائفة حذفت ولهذا اهللا عبد بن محمد اسمه  النبي وصفه الذي
 ،  اسما الكنية وجعلت اهللا عبد أبي بن محمد فمعناه اهللا عبد أبو وكنيته الحسين جده فقالت حرفته وطائفة كذبت
 هـذا  أن يعرف نظر أدنى ومن الرسول مناقب في السول غاية سماه الذي كتابه في طلحة ابن هذا كسل وممن

 إال أبـي  اسم أبيه واسم اسمي اسمه يواطئ قوله من أحد يفهم فهل  اهللا رسول على وكذب صريح تحريف
 مـن  فكـم  بهذا له يحصل زتميي أي ثم،اهللا عبد أبو كنيته جده أن على اللفظ هذا يدل وهل اهللا عبد أبيه اسم أن
 يعـدل  وكيف هذا في قيل كما اهللا عبد أبي بن محمد أجدادهم في يقال هؤالء وكل محمد اسمه من الحسين ولد
 اهللا عبـد  أبو جده أن بذلك ويعنى عبد اهللا  بن محمد اسمه فيقول الحسن بن محمد اسمه من إلى البيان يريد من

                                         
أبي الحسن علي بن عيسى بن أبـي الفـتح         ، ف الغمة  في معرفة األئمة       كش: انظر  ) .13/87( ، للتستري  ، إحقاق الحق )  (1

                          .م  1985 -هـ1405دار األوضاع للطباعة والنشر، الطبعة الثانية ، ) 3/196(، األربلي  

 طبعة القاهرة، ) 2/128(، بن علي المكياعباس ،نزهة الجليس ) (2

 .صحيح حسن : األلباني الشيخ قال) 3733(، كتاب المهدي باب باب رقم الحديث أخرجه أبو داود في سننه  ) (3

محمد أيمن الشيراوي ، دار .  تحقيق د، )4/44( ، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس        ،   منهاج السنة النبوية   ) (4
  .م 2004 -هـ 1425طبعة  الحديث ، 
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 هذا من أحسن الحسن أبو كنيته على جده ،   ألن الحسن أبي ابن أو الحسن بن محمد بأنه هـتعريف كان وهذا ،
  . )1("والبيان الهدى يريد لمن وأبين

  

 .عند أهل السنة والجماعة ألبيه المهدي نسبه  -  ب

  رواهحـديث الـذي   الروايات الكثيرة منها الكما جاء في )  عبد اهللا (دي إلى أبية المسمى     ـينسب المه   
 واألوسـط  رك للنيسابوري والمعجم الكبيـر دألمام أحمد وصحيح ابن حبان والمست والترمذي ومسند ا  أبو داود 
لَو لَم يبـقَ   " قَاَل  عن النَّبِي عن عبد اللَّه     ومسند البزار ،وأبو نعيم في حلية األولياء        للطبراني والصغير

وَل اللَّه ذَِلك الْيوم ثُم اتَّفَقُوا حتَّى يبعثَ فيه رجلًا منِّي َأو من َأهـِل               من الدنْيا ِإلَّا يوم قَاَل زاِئدةُ في حديثه لَطَ        
  )2(" بيتي يواطُئ اسمه اسمي واسم َأبِيه اسم َأبِي

 في كتابه عون المعبود شرح  سنن أبي داود على الحـديث  رحمه اهللاق محمد أبادي أبو الطيب   ـويعل
ونظر إلى ابنه الحسن فقال      يأتي عن قريب ولفظه قال علي       حديث أبي إسحاق عن علي      : قلت  " بقوله    

يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسـم  ( إلخ  " وسيخرج من صلبه رجل إن ابني هذا سيد كما سماه النبي    : " 
لموعود هو القائم المنتظر وهـو      فيكون محمد بن عبد اهللا وفيه رد على الشيعة حيث يقولون المهدي ا            ) : أبي  

  . )3( "محمد بن الحسن العسكري
لَا تَذْهب الدنْيا حتَّى يملك الْعرب رجٌل :"  قَاَل رسوُل اللَّه  : قَاَلعن عبد اللَّهوفي رواية الترمذي 

  )4(:  "من َأهِل بيتي يواطُئ اسمه اسمي
 يواطئ( : قوله  "  على الحديث بقوله     الترمذي جامع بشرح األحوذي تحفةفي    رحمه اهللا    يالمباركفورويعلق  

، فيكون محمد بـن عبـد اهللا   ، " يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي "  وفي رواية أبي داود    )اسمه اسمي   
  )5( " حسن العسكريالمهدي الموعود هو القائم المنتظر وهو محمد بن ال: وفيه رد على الشيعة حيث يقولون 

                                         
محمد أيمن الـشيراوي ،  .  تحقيق د، ) 8/256( ،  عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباسأحمد بن  ،   منهاج السنة النبوية  )  (1

  .م 2004 -هـ 1425طبعة  دار الحديث، 
 .صحيح حسن : األلباني الشيخ قال ، )4282(،باب باب حديث رقم ، أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب المهدي )  (2

 ) .11/250( عون المعبود شرح  سنن أبي داود ،  )(3

باب ما جـاء فـي     ، كتاب الفتن   ، أبى عيسى محمد عيسى الترمذي      ، أخرجه الترمذي في سننه  المعروف بالجامع الكبير       )  (4
 –بيروت  ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع      ، وخرج أحاديثه صدقي جميل العطاء      ، )2237(، رقم الحديث   ، المهدي  

  . صحيح حسن : األلباني الشيخ قال ،    قَاَل َأبو عيسى وهذَا حديثٌ حسن صحيح، م 2005 -هـ 1426طبعة ، لبنان 

دار الكتب  ، ) 6/403(  ،المباركفوري الرحيم عبد بن الرحمن عبد محمدأبي العال    ، الترمذي جامع بشرح األحوذي تحفة)  (5
 .م 1990_هـ1410الطبعة األولى ،  لبنان–بيروت ، العلمية
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 كما تـدعي الـشيعة اإلماميـة        )الحسن( وليس   )عبد اهللا   ( أن أب اإلمام المهدي اسمه       : والخالصة
وبذلك يتبين كذبهم وخرافاتهم وانتظارهم  المهدي الموهوم المزعوم الذي ليس له وجود إال في عقولهم التـي                  

   .       عشعشت فيها الخرافات واألساطير

  : مهأل نسب المهدي  . 3

  :عند الشيعة اإلمامية ألمه نسب المهدي   - أ

  )1 (: ألمه إلى أقوالاختلفت الشيعة اإلمامية  في نسبة المهدي 
  .صقيل: قيل أن اسمها . 1
  ." حكيمة: وقيل أن اسمها . 2
  . "مليكة" :أن اسمها وقيل . 3
   ."سوسن: "أن اسمهاوقيل  . 4
  .جارية اسمها ريحانة: لوا، وقا)2(جارية اسمها خمط: جارية اسمها نرجس، وقالواهي  وقيل . 5
  . هي أمه سوداء : ليوق . 6
  .مي ينتهي نسبها إلى بعض حواري عيسى بن مر، هي حرة اسمها مريم : وقيل . 7

هذا االضطراب في تسمية أم اإلمام المهدي إنما يدلل على اختالفهم وتناقضهم وأنه ليس هناك ما يتفـق           
  .  عليه الشيعة عليه وذلك يدل علي كذبهم وافترائهم 

 : عند أهل السنة والجماعةألمه نسب المهدي   - ب

أهل السنة والجماعة لم يتخرصوا في تسمية أم اإلمام المهدي كما فعلت الشيعة اإلمامية ولكنهم كمـا                    
 إلـى   األخـرى يقول أبو الطيب في كتابه عون المعبود شرح  سنن أبي داود أن أم اإلمام المهدي تنتسب هي                   

لمحمدية ولكن من نسل اإلمام الحسين وبذلك يجمع اإلمام المهدي عنـد أهـل الـسنة         الساللة النبوية والعترة ا   
  .والجماعة بين نسبته من جهة األب إلى اإلمام الحسن و نسبته من جهة األم إلى اإلمام الحسين عليها السالم

ويمكـن أن    : قال القارئ في المرقـاة    . واعلم أنه اختلف في أن المهدي من بني الحسن أو من بني الحسين              "
يكون جامعا بين النسبتين الحسنين واألظهر أنه من جهة األب حسني ومن جانب األم حسيني قياسا على مـا                   

                                         
 محمد سـعيد  ، اإلمام الثاني عشر    ، ) 2/44(، محسن األمين   ، أعيان الشيعة   ، ) 13/87(، إحقاق الحق للتستري    :   انظر   )(1

آيـة اهللا العظمـى     ، والدة اإلمام المهدي    ،  ) 111، 110ص(تعريف عام بالشيعة االثنى عشرية ،       ، ) 1ص  (موسوي،  
 ، طبعة طهران ، لحكمة للثقافة اإلسالمية ، الناشر أشرة موقع ا) 44ص (، الشيخ بشير النجفي 

، ) 4/176( ، خلكـان  بن بكر أبي بن محمد بن أحمد الدين شمس العباس  أبو  ،الزمان أبناء وأنباء األعيان  وفيات : انظر  ) (2
 .م 1971الطبعة األولى  ، بيروت ، صادر  دار ،عباس إحسان تحقيق
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وقع في ولدي إبراهيم وهما إسماعيل وإسحاق عليهم الصالة والسالم حيث كان أنبياء بني إسرائيل كلهم مـن                  
فكـذلك  ، الكل ونعم العوض وصار خاتم األنبيـاء  وقام مقام   من ذرية إسماعيل نبينا  نبئبني إسحاق وإنما  

لما ظهرت أكثر األئمة وأكابر األمة من أوالد الحسين فناسب أن ينجبر الحسن بأن أعطى له ولد يكون خـاتم               
عن الخالفة الصورية كما ورد فـي        على أنه قد قيل لما نزل الحسن        ، األولياء ويقوم مقام سائر األصفياء      

النبوية أعطى له لواء والية المرتبة القطبية فالمناسب أن يكـون مـن جملتهـا النـسبة                 منقبته في األحاديث    
  )1("المهدوية المقارنة للنبوة العيسوية واتفاقهما على إعالء كلمة الملة النبوية

   :لقب المهدي : ثانيا

  . عند الشيعة اإلماميةلقب المهدي   - أ
  )2 (:ا ألقاب منهةبعدعند الشيعة اإلمامية  المهدي بيلق

 )3(.المهدي . 1
 .المنتظر . 2
  .الحجة" . 3
  .والخلف الصالح  . 4
  . صاحب الزمان" . 5
 )4(القائم و . 6
 .التالي " . 7
 .آخر األئمة  . 8
 .صاحب الدار . 9

   . الخاتم  . 10
المهدي ، القائم ، المنتظر ، صـاحب الزمـان ،       : ألقابه  " يقول علي الدخيل في كتابه ، اإلمام المهدي         

   )5(" الحجة ، الخاتم ،صاحب الدار 
                                         

 ) .11/248( ، عون المعبود شرح سنن أبي داود)  (1

 ) 51ص (، ، اإلمام الثاني عشر، محمد سعيد موسوي ) 2/44( ، ، أعيان الشيعة ) 13/87( ، للتستري ، إحقاق الحق )   (2
وفيات األئمـة علـيهم   : انظر ، ) 39ص (،في انتظار اإلمام : أنظر ، ألنه يهدى إلى أمر قد ضلوا عنه        : وسمي مهدياً   )   (3

الطبعـة  ،  لبنان–بيروت ، دار البالغة للطباعة والنشر والتوزيع ، ) 340ص(، الخطيعلى نجل محمد آل سيف      ، السالم  
دار ، )313ص (المسيح الدجال قراءة سياسية في أصول الديانات الكبرى، سـعيد أيـوب،    ،م 1991 -هـ 1412األولى 

 .م 1986 -هـ 1406طبعة ، القاهرة ، االعتصام للطبع والنشر والتوزيع

، ، والبابيـة عـرض ونقـد    ) 39ص (في انتظار اإلمام ،    :  أنظر  ،  لقيامه بالحق وألنه يقوم بعد ما يموت         سمى القائم )   (4
  .م 1981 -هـ 1401الطبعة الثالثة ،  باكستان –الهور ، الناشر إدارة ترجمان السنة ، ) 154ص (، إحسان إلهي ظهير

، وفيات األئمـة علـيهم الـسالم        : انظر  ،  ) 9ص  (،  علي دخيل علي محمد   ، اإلمام المهدي اإلمام المهدي علية السالم     )  (5
 ) .340ص(
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وصاحب ، والقائم،كان يعبر عنه في األخبار وكالم الرواة بالصاحب         ":ول العاملي في ألقاب المهدي    يق   
،  بإسمه نوغير ذلك وال يصرحو   ،والغالم،والغريم، والرجل،والناحية المقدسة ،وصاحب الدار والحضرة  ،الزمان

  يرمزون إليه وكانوا  ،)1( " للتقيةليهخطابها ع قديماً بينها ويكون تعرفهوالغريم رمز كانت الشيعة :قال المفيد 
   )2(بصاحب األمر

، كـان اإلمـام محمـد الحجـة يلقـب أيـضاً بالمهـدي             :"ويقول صاحب كتـاب إحقـاق الحـق         
ول ھ   .)4("ويلقب كذلك بالحجة والقـائم    " )3("المهديوأشهرها  ،وصاحب الزمان ،والخلف الصالح ،والمنتظر،والقائم

    )5( بعدد أسماء اهللا الحسنى تسعة وتسعین اسمًاحتى بلغ بھا الطبرسياأللقاب كثیرة 
إن محمد هو اإلمام والحجة بعدي من مات ولم يعرفـه مـات ميتـة               " :يقول اإلمام حسن العسكري     

  )6( ."جاهلية

وأحاطوه بهالة من األلقاب    إطالق األلقاب على المهدي     ب أن الشيعة أطلقت العنان لنفسها      كما نالحظ     
ألن اإلنـسان وإن كـان      ،وهذا إن دل فإنما يدل علـى كـذبهم          ،رة وأجمل المسميات   للناس بأبهى صو   ليظهر

وحتـى  ، مقبوالً لدى اآلخـرين فهؤالء القوم فرضوا عليه هذه األلقاب ليكون ،مشهوراً ال يحمل كل هذه األلقاب     
 . المزعوم المهدي يؤمنوا بهذا وبالتالي،الناس عليهم وعلى دعوتهم تقبل

  .ھل السنة والجماعة عند ألقب المھدي  -ب

ـ                     ييعتقد المسلمون على مر العصور أنه ال بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل بيـت النب
يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون بعد أن تمأل الدنيا ظلما و جورا ويسمى بالمهدي ، و يواكب ذلـك                    

   .وقد تلقب بعدة ألقاب كغيرة من البشر، عليه السالمعيسى ونزول الدجالخروج 
  :يلقب المهدي عند أهل السنة والجماعة بعدة ألقاب منها    

 .الخليفة  - أ

  . اإلمام  - ب

                                         
 )     2/44( ، أعيان الشيعة) (1

تحقيق ونشر مؤسسة آل البيـت       ، )2/213 (،أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي       ، إعالم الورى بأعالم الهدى     : انظر  ) (2
 .هـ  1417، ى الطبعة األول،  إيران –قم ، عليهم السالم إلحياء التراث 

 .بدون طبعة ، ) 19/633(، نور اهللا التستري، إحقاق الحق ) (3

، الـرازي    أبي القاسم على بن محمد بن علـى الخـزار القمـي           ، كفاية األثر في النص على األئمة اإلثنى عشر         : انظر  ) (4
  .هـ1401بعة ط ، قم، مطبعة الخيام ، تحقيق عبد اللطيف الحسيني الكوة كمري الخوئى، ) 60,59ص(

 .م 20/12/2009  شبكة الدفاع عن أهل السنة بتاريخ  http://www.dd-sunnah.net .: انظر) (5

 ) .21ص (، في انتظار اإلمام) (6

http://www.dd-sunnah.net
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 .األمير  - ت

 .الرجل  - ث

  )1( .الصالح  -  ج

ألنـه يجبـر   ، وسمي بهـذا ،الجابر: أن من ألقابه"يقول إبراهيم المشوخي في كتابه المهدي المنتظر      الجابر  - ح
 )2( ."الجبارين والظالمين ويقصمهمأو ألنه يجبر أي يقهر ،  حمد مةقلوب أم

 االسـم هو الذي سماه بهـذا       ي  ولقب المهدي ألن النب   . )3(". هداه للحق  ألن اهللا ، ولقب بالمهدي  "المهدي  - خ
  )4( "ولد فاطمة من عترتي من المهدي "  وهذا يستفاد من قول النبي

  التي وقفـت عليهـا   والكتباألحاديث في جميع" المنتظر"ليه لم يطلق عإن الرسول : المنتظربأما لق  
 كثير ابنقال ،كلمة المنتظر  ال يذكرون المجتهدين العلماء وقد قرأت عن كثير من،المهدي"، وإنما هو وقرأتها

وليس بالمنتظر الذي تـزعم     ،  إن المهدي الذي يكون آخر الزمان هو من األئمة المهديين          :في البداية والنهاية    
فإن هذا األمر ما ال حقيقـة لـه وال          ،انتظاره وترتجي ظهوره من سرداب سامراء بالعراق         لشيعة الروافض ا

وقد ورد  ،لكن هناك بعض العلماء ممن ألف في المهدي وكتب عنه أطلقوا علية لفظ المنتظر              ،)5(عين  وال أثر   
عليـه لفظـة      العلماء قد أطلـق    وقد رأيت بعض  " : والجماعة ةهدي المنتظر عند أهل السن    م ال حقيقة في موقع 

: الهيتمي المكـي فـي كتابـه    وابن حجر" اإلذاعة في أشراط الساعة"كصديق حسن خان في كتاب " المنتظر"
   )6(" .والشوكاني وغيرهم ، "القول المختصر في عالمات المهدي المنتظر"

 ألنهـم يـسمون   وافضلرمن أفواه الشيعة ا إلى أهل السنة والجماعة ولعل لفظة المنتظر هذه تسربت
أنهم ينتظرونه، يريدونه يخرج، وقد عطلوا بعض أحكـام   مهديهم المنتظر فهم يقولون المنتظر ألن هذه حالهم،

بـاب    فهم يسرجون زوجا من الخيول ويقفون بهما على :  رحمه اهللاقيمال يقول إبن ،  لخروجهدينهم انتظاراً
الزمان اخـرج ، وهـذا    ء انتظارهم ينادونه ويقولون يا صاحبالسرداب في سامراء بالعراق ينتظرونه، وأثنا

  . )7(الساعة المشهد يتكرر يوميا في سامراء على مدار
                                         

1) (http://www.tru-islam.netم 20/12/2009بتاريخ،  والجماعةالسنةهدي المنتظر عند أهل م حقيقة ال. 

 .م 1983 -هـ 1403الطبعة األولى ، الزرقاء ، مكتبة المنار، ) 92ص(، يإبراهيم المشوخ، المهدي المنتظر) (2

 ) .92ص(،لمرجع السابق ا) (3

 ) .42ص(قد سبق تخريجه في ) (4

  المعـارف   مكتبة  ،بتصرف، ) 13/43(،)9/39( ، القرشي كثير بن عمر بن الفداء إسماعيل   أبو  ،والنهاية البداية: انظر  ) (5
 .م 1979 لبنان ، الطبعة الثانية –بيروت ، التوزيع مكتبة المعارف للنشر و

  .م 20/12/2009بتاريخ، موقع حقيقة المهدي المنتظر عند أهل السنة والجماعة) (6
 ) .1/152(، المنار المنيف : انظر ) (7

http://www.tru-islam.net
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 حـال  وهـذا  تعظيمـاً  أشد لها كانوا الفهم عن أبعد العبارة كانت كلما: " بقولة   ةبن تيمي اوبعلق عليهم   
 منـه  لهـم  ليس الذي المنتظر الرافضة يعظم ماك تعظيماً له أشد كانوا مجهوالً الشيء كان كلما الضالة األمم
  . )1("النقل أثر وال عين على له وقعوا وال خبر وال حس

خـرج عرفـوا     أما المهدي فإنـه إن ،  غيرةوال ال مهديا،  ال ينتظرون أحداً والجماعة السنةل أهأما
شـيئا مـن    ينهم وال يعطلونواتبعوه، وإن لم يخرج فهم ماضون في العمل الجاد لد  كما بينها النبيأوصافه 
ألنهـا لـم تـرد فـي     " المهـدي "أهل السنة لفظة المنتظر على  فاألولى واألفضل لنا أال نطلق نحن، أحكامه 

  .كما أننا ال ننتظره ، األحاديث الشريفة
  :كنيته: ثالثا

  . عند الشيعة اإلماميةالمهدي كنية   - أ
  :هىو بعدة كنى  عند الشيعة اإلماميةيكنى المهدي 

  . ككنية النبي أبو القاسم نى المهدييك . 1

 ، ) 2( أبو القاسمو محمد االسمينذو :  له ويقال . 2

 ، ) 3("وأبو جعفر" :وقيل  . 3

  4(."وأبو عبد اهللا" : وقيل   . 4
قـال  : عن أبي عبد اهللا عن أبيه عن آبائه عليهم الـسالم قـال            : " و شيعي ـروى عن أبي بصير وه    

 تكون له   ،لقا وخُلقا  وأشبه الناس بي خ    ، وكنيته كنيتي  ،ي اسمه اسمي  المهدي من ولد  :  وآله وسلم  رسول اهللا   
 كمـا ملئـت      وقسطاً  فعند ذلك يقبل كالشهاب الثاقب فيمألها عدالً       ،غيبة وحيرة حتى يضل الخلق عن أديانهم      

  .)5("  وظلماًجوراً
 اسـمي  سـمه اهو حجة عليهم ال لهم، ألن لفظه يواطئ  أبو بصير الشيعي    إن هذا الحديث الذي ذكره      

  . اسمه محمد بن عبد اهللا ال محمد بن الحسنسم أبي فالمهدي الذي أخبر به النبي اواسم أبيه 
إن أحاديث المهدي معروفة في كتب السنة مثل سنن أبي داوود والترمذي والطبراني فـي معاجمـه                 

 ،الی وم  لٌط ول اهللا ذل ك  ،إال یوم  في الدنیا لو لم یبق: "  أنه قالكحديث عبد اهللا بن مسعود عن  النبي   ، وغيرهم

                                         
  دار  ،سالم رشاد مدمح   تحقيق ،) 3/63( ، العباس أبو الحراني تيمية بن الحليم عبد بن  أحمد  ،والنقل العقل تعارض درء) (1

 .1391  طبعة، الرياض ، األدبية الكنوز

 ) .13/87(، إحقاق الحق للتستري :  انظر  )  (2
 ) .2/44( ، أعيان الشيعة )   (3
 ) .50ص ( محمد سعيد موسوي ، ، اإلمام الثاني عشر)   (4
  ) .2/226( ، إعالم الورى )   (5
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 كم ا ملئ ت    وع دالً واس م أبی ھ اس م أب ي یم أل األرض ق سطاً      ، اس مي  اس مھ  بواطئحتى یبعث فیھ رجًال من أھل بیتي         
  .)1( "ظلما وجورا

  عند أهل السنة والجماعة المهدي كنية -  ب

ا دونته كتـب المتـون    وم^ مستوحاة من أقوال الرسول، بكناًُلمهدي عند أهل السنة والجماعة   يكنى ا     
  : الكنىهذهومن ،والحديث

   )2(أبو عبد اهللا . 1
   )3( . واسمه^وأنه جمع له بين كنية النبي ، أبو القاسم . 2

 لقـب   مثل المهدي    ألقاب لىعوالشيعة    سبق نجد أن هناك توافقاً إلى حد قريب بين السنة          من خالل ما       
 .أبو جعفر بلقب الشيعة على السنة  وتزيد، وأبو عبد اهللا ، أبي القاسم

   :مولده : المطلب الثاني
  . عند الشيعة اإلماميةالمهدي مولد : أوالً 

وتـشتت فيـه     كلمتهم    فيها اختلفت اإلمام المهدي    محمد بن الحسن العسكري   والدة  اختلف الشيعة في    
  :أقوالهم

   ")5 (".تفى وإلى اآلنوقد توفى والده وهو ابن خمس سنين ثم اخ" )4(،ھـ252ولد قبل وفاة أبیھ سنة :  قیل  . 1
وهو بـاق إلـى أن      ) هـ255(في ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين           اجلمعة يوم :وقيل . 2

 )6 (.يجتمع بعيسى بن مريم

                                         
وقال عنه حديث   ، )2238(رقم الحديث   ، )650ص( ،باب المهدي   ، عن رسول اهللا  الحديث رواه الترمذي في كتاب الفتن       )   (1

أبي القاسم بن  أحمد     ، والطبراني في المعجم الكبير     ، )4282(حسن صحيح، وأبو داود برقم      : قال األلباني ، حسن صحيح   
، تحقيق حمـدي    )10208، ،   10224، 10225( ،رقم الحديث   ، باب عبد اهللا بن مسعود يكنى     ) 10/135ص(،الطبراني  

سليمان بن أحمد بن أيـوب  ، والمعجم األوسط .  م1986 -هـ1406طبعة ، دار إحياء التراث العربي، عبد المجيد السلفي 
دار ، تحقيق محمد حسن إسماعيل الـشافعي       ، )1233(، رقم الحديث   ، باب من اسمه أحمد     ، )1/340(، اللخمى الطبراني 

 .م 1999 -هـ1420الطبعة األولى ،  األردن–ان عم،الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
  ).92ص(، إبراهيم المشوخي ،المهدي المنتظر) (2
  )92ص(، لمرجع السابق ا) (3
4) (http://www.dd-sunnah.net م 25/12/2009  شبكة الدفاع عن أهل السنة.  
  ) .42ص(محمد سعيد موسوي ، ، اإلمام الثاني عشر) (5
الناشـر مركـز األبحـاث      ، ) 3/42(، محمد باقر اإللهي القمـي    ، الفوارق بين المهدي والمسيح     الروض الفسيح في بيان     ) (6

تحقيق حسن األمين ، دار التعـارف للطباعـة   ، ) 1/103(، محسن األمين ، أعيان الشيعة : انظر  ، العقائدية بدون طبعة    

http://www.dd-sunnah.net
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ن اإلمامية تعتقـد أن هـذا       إ:يقول محمد رضا مظفر   )1 ()".هـ256(في سنة ست وخمسين ومائتين    "  :قيل . 3
وهو ال يـزال    )".هـ256(لد سنة ست وخمسين ومائتين    و شخص معين معروف و    ـدي ه ـالمصلح المه 

 . )2( حياً

ـ   ولد وقت الفجر   : "وقيل . 4 ـ  ـمن ليل ة لثمـان خلـون مـن شـعبان سـنة سـبع وخمـسين               ـة الجمع
وقيل أنه ولد يوم الجمعة لثمان ليال خلون من شـعبان سـنه             " يقول النيسابوري    )3(،)" هـ257(ومائتين

  )4( .ه أبية بسنتين وسبعة أشهرقبل وفا) هـ257(،ئتيناوم سبع وخمسين

فـي الثالـث والعـشرين مـن رمـضان سـنة ثمـان وخمـسين،                 ")5 ("ولـد بـسر مـن رأى       "وقيل . 5
  .وقيل غير ذلك )6()".هـ258(ومائتين

 
ـف مـن شـعبان   النصأنه ولد في يعة ـر رواة الشـى أكثـعلو والـذه األقـ هالشيعة من ويرجح  

     . )7 ()هـ255(سنة 

ليلة النصف  ،بسامراء من مدن العراق      مام المنتظر ولد اإل :" نتظار اإلمام اب في   كتايقول صاحب       
   )8( . للهجرةنومائتيخمسة وخمسين ) هـ255(من شعبان عام 

                                                                                                                                        
 وفيـات ،  ) 13/87(، قاق الحـق للتـستري    ، إح ) 23ص  ( ، في انتظار اإلمام    ، بدون طبعة   ،  لبنان   –بيروت  ، والنشر
 ) .4/176(، خلكان  بن،الزمان أبناء وأنباء األعيان

تحقيـق عبـاد اهللا   ، )230ص (، أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي   ، الغيبة للطوسي :  انظر  ،  )3/41(، الروض الفسيح ) (1
، هــ   1411الطبعة األولى   ، إيران  _  قم   وعلي أحمد ناصع ، مؤسسة المعارف اإلسالمية للطباعة والنشر،        ، الطهراني  

 ) .78ص(، عقائد اإلمامية 

  ) .78ص(عقائد اإلمامية) (2
الطبعـة  ، فالنجف األشرا ،من منشورات المطبعة الحيدرية   ، ) 1/181(، مختصر بصائر الدرجات حسن بن سليمان الحلي      ) (3

  .م1950 – هـ 1370األولى 
تحقيق محمد مهدي السيد الخرسان ، من منشورات الشريف ، ) 226ص(، سابوري  محمد بن الفتال  الني    ، روضة الواعظين ) (4

  .بدون طبعة ،  إيران -الرضا للطباعة والنشر، قم 
منهاج السنة فـي نقـض   : سامراء، في اللغة سر من رأى وهي مدينة كانت بين بغداد وتكريت على شرقي دجله ، انظر        )  (5

، تحقيق محمـد أيمـن الـشبراوي ، طبعـة     ) 1/84(، ليم بن عبد السالم إبن تيميه أحمد عبد الح  ، كالم الشيعة والقدرية    
 م 2004 -هـ 1425

:  انظـر   ، م  1985 -هـ1405دار األوضاع للطباعة والنشر، الطبعة الثانية       ، )3/232(، ،كشف الغمة في معرفة األئمة      ) (6
،    اإلمام المهدي عليه الـسالم    : أنظر  . ،) 3/47 (،الروض الفسيح ، ) 21ص  ( محمد سعيد موسوي ،   ، اإلمام الثاني عشر  

  ) .9ص(،على محمد على الدخيل
  ) .42ص ( المرجع السابق،  : انظر)(7
  ).23ص(في انتظار اإلمام ) (8
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ـ " :د  ـول الشيخ مفي  ـويق     ـ  ـك  ليلـة النـصف مـن شـعبان سـنة خمـس وخمـسين             ـدهان مول
  )1( )" .هـ255(ومائتين

  شهر شعبان تحتفل بوالدة المهدي احتفـاالً       من م الخامس عشر  وال يزال الشيعة في كل عام، وفي يو       "
وهو اإلمام الوحيد الذي تحتفل الشيعة بيوم والدته فقط، أما األئمة اآلخرين فتكون احتفاالتهم في أيام                 ،  كبيراً

  )2( ."مولدهم ووفاتهم على السواء

حديد مولده وأنى لهم أن يحددوا      وهكذا اختلفت الشيعة في مولد المهدي المنتظر ولم يستطع علماؤهم ت          
   .الروافضالشيعة ليس له وجود سوى في خياالت ، ؟!مولد شخصية غير موجودة

  : المزعومبعض خرافات الشيعة في والدة المهدي
  :قال من حضر والدته

 وقت والدته التوحيد والقدر وآية الكرسـي فأجـابني   - أم المهدي – أم نرجس    قرأت علىَ : " قالت حكيمة  . 1
" انطق بإذن اهللا فتعـوذ وسـمى وقـرأ    : طنها بقراءتي ثم وضعته ساجداً إلى القبلة فأخذه أبوه وقال      من ب 

وصلى على ََمحمـد    ..." ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في األرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين           
جـاء الْحـق وزَهـق      {  األيمنوعلى فاطمة واألئمة واحداً واحداً باسمه إلى آخرهم، وكان مكتوباًََ على ذراعه             

دخلت بعد والدته بأربعين يوماً فإذا هو : قالت حكيمة ، )81(آية  سـورة اإلسـراء  }  الْباطلُ إِن الْباطلَ كَان زَهوقًـا  
ولما سقط من بطن أمه سقط جاثياً رافعاً سبابته إلى الـسماء قـائالً كلمـا                . يمشى فلم أر أفصح من لغته     

  .)3(" هللا رب العالمين وصل اهللا على محمد وآله، زعمت أن حجة اهللا داحضةالحمد: عطس 

أنا خاتم األوصياء وبـي يـدفع اهللا   : دخل علي اإلمام وهو في المهد فقال    : " قال طريف عن نضر الخادم     . 2
 .)4("البالء عن أهلي وشيعتي

) إنا أنزلناه ( اقرئي عليها   لما حضرت نرجس الوالدة قال الحسن العسكري للحكيمة         : " وفي رواية أخرى   . 3
ي، وسلم علي ففزعت فقال أبو محمد ال تعجبين من أمـر اهللا             ـل قراءت ـن بمث ـي الجني ـفقرأت فجاوبن 

ت عني نـرجس، فـصرخت إليـه    ـي األرض كباراً فغيبـة فـإنه منطقنا بالحكمة صغاراً ويجعلنا حج  

                                         
الطبعـة  ، دار مفيد للطباعة والنشر والتوزيع      ، تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السالم       ، ) 2/339(، الشيخ مفيد   ، اإلرشاد  ) (1

  .م1993-هـ1414لى الثانية األو
  . م 1978 -هـ 1408طبعة ، ) ص16( ، موسى الموسوي . د، الشيعة والتصحيح الصراع بين الشيعة والتشيع ) (2
، تحقيـق   )2/210(،زين الدين أبي محمد علي بن يونس العاملي النباطي البياضي    ، الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم      ) (3

  بدون طبعة، ، المكتبة المرتضوية إلحياء اآلثار الجعفرية للطباعة والنشرمحمد الباقر البهبودي

  ) .2/210( ،المرجع السابق ) (4
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فإذا الصبي ساجداً لوجهـه رافعـاً إلـى    ي فستجدينها فرجعت فإذا بها عليها نور غشيني        ـارجع: الـفق
اللهـم أنجـز لـي    : لغ إلى نفسه وقالبالسماء سبابته ناطقاً بتوحيد ربه ورسالة نبيه، وإمامة آبائه إلى أن   

ى رأسه فصاح طيـراً منهـا       ـرف عل ـر يرف ـه الطي ـوعدي وأتمم لي أمري، ثم سلم على أبيه، فتناول        
سيعود إليـك كمـا عـاد    : عين يوماً، فطار به فبكت نرجس فقال      احمله وأحفظه ورده إلينا بعد أرب     : فقال

 وقد أصبح يمـشى وهـو   )1(فما هذا الطير؟ قال روح القدس الموكل باألئمة     : موسى إلى أمه قالت حكيمة    
 )2 (.ابن أربعين يوما

 . عند أهل السنة والجماعة المهدي مولد : ثانياًُ

وقـوع   وقـت    ،يخرج في آخر الزمان    وسيولد و   ،لد بعد  لم يو   شر به النبي  ب المهدي المنتظر الذي      
لَو لَم يبقَ من الدنْيا ِإلَّـا يـوم قَـاَل     " قَاَل  عن النَّبِي عن عبد اللَّه  ، األرض جوراً وظلماً   وامتالءفتن  ال

 حتَّى يبعثَ فيه رجلًا منِّي َأو من َأهِل بيتـي يـواطُئ اسـمه           زاِئدةُ في حديثه لَطَوَل اللَّه ذَِلك الْيوم ثُم اتَّفَقُوا        
بكتاب  يحكم ،رجل من أمة محمد إنه مراء ، ال جدال فيها وال حقيقة فالمهدي )3(" اسمي واسم َأبِيه اسم َأبِي
 عمليو صاحب رسالة حقيقية حيث وه  ، في أرضه وخلقه سنة من سنن اهللا وهو ^اهللا تعالى وبسنة رسوله 

يـه  ف  ويكون  حكماً عدالً رحيماً بالمسلمين في وقت تـشهد ،الخالفة الراشدة ويقيم  ، نشر تعاليم اإلسالمعلى
يقول إبراهيم  ،وهو من عالمات الساعة الكبرى التي ينتظرها المسلمين       األمة فتن شتى وظلم وجور وضعف ،        

وينـزل  ، ته يخـرج الـدجال   ففي حيا،مة بين يدي العالمات الكبرى  ظهور المهدي عال  :"المشوخي في كتابة    
   ) ." )4عيسى 

   :غيبته : المطلب الثالث
 الـشيعة اإلماميـة    لدى    البارزة األساسيةو  المكذوبة   قائدعالقول بغيبة المهدي وانتظار خروجه من ال         

ب مؤقتة وطارئة وأنه سـيرجع وال      فالمهدي المنتظر الذي يزعمون غيبته وينتظرونه يزعمون أنه غاب ألسبا         
 إما طرفي النهـار     زال حيا مختفيا في سرداب من سراديب سامراء بالعراق ، ولهذا فهم يقيمون على سردابه              

 ترابط دائمـاً لكـي    إما بغلة وإما فرساً وإما غير ذلك   دابة  ويزعمون أن هناك    بسامراء وإما في أوقات أخرى   
عليـه  بأصـوات عاليـة   ماعة على باب السرداب المزعوم وينـادون  يركبها أذا خرج من سردابه ، ويقف ج      

  .بالخروج صائحين عليه يا موالنا اخرج يا موالنا اخرج
                                         

 ) .2/234(،المرجع السابق ) (1

 ) .260، 259ص (،، روضة الواعظين )142ص (انظر الغيبة للطوسي، ) (2

سـبق  . (صـحيح  حسن : األلباني الشيخ قال) 3733(دي باب رقم الحديث     ـاب المه ـننه ،كت ـي س ـه أبو داود ف   ـأخرج) (3
 )تخريجه

  ) .28ص(،  إبراهيم المشوخي ،المهدي المنتظر) (4
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ال يصلي خشيه أن    ، ويشهرون السالح وال أحد هناك يقاتلهم ، وفيهم من يقوم في أوقات الصالة دائماً             "
 وال يكتفون بهذه األفعال عند الـسرداب ،  "،  )1( "ي الصالة فيشتغل بها عن خروجه وخدمته      ـو ف ـيخرج وه 

بل أحياناً يكونون في أماكن بعيده عن مشهده ويفعلون هذا إما في العشر األواخر من شهر رمضان وإما فـي                  
   .)2("غير ذلك 
  فكرة المهدي المنتظر والتركيز عليها هو ما آلت إليه أحـوالهم  إلى تيني  اإلمامية  الذي دعا الشيعة   إن"

ـ ومبايعوتنازل الحسن عـن الخالفـة     إمارة المسلمين  وتولي معاوية    علي   اإلمام   عد مقتل    ب وأوضاعهم  هت
 إذ خشي الـشيعة    والعباسيين    الحركات التي قاموا بها ضد األمويين         جميع  ثم استشهاد الحسين وفشل    لمعاوية

م أمام ضـغط الدولـة       وأن تتالشى حركته    ومريديهم أن يدب اليأس إلى نفوس أتباعهم     و اإلمامية على أنفسهم  
 إلى دعوة سرية تعمـل       من دعوة جهرية    فعملوا على تحويل دعوتهم    ،ام وقوة شوكته   والدولة العباسية  األموية

ولكنهم أدركوا أن هذا ال يتم إال بعد جهود مضنية ووقت طويـل             ، و العباسي بالخفاء لإلطاحة بالحكم األموي     
وكان ذلك األمل هو اإلمام الغائب أو المهدي المنتظر محمـد           هم بأمل يتطلعون إليه     عفكان ال بد من ربط أتبا     

   )3( ."بن الحسن العسكريا
الشيعة لم يهتموا  بشيء اهتمامهم بهذا اإلمام المنتظر الغائب ،ولهم في قصة غيبته وهو طفل صغير                 ف
نـساب  تاب التاريخ واأل  وأدهش من الخيال ، مع أن كُ      ،  وحكايات وخرافات ، هي أغرب من الغرائب         قصص

كان عقيماً ولم ينجب وليس له ولـد كمـا          ) الحسن العسكري ( زمون بأن اإلمام الحادي عشر    ـدون ويج ـيؤك
  .   يزعم الشيعة

أن الحـسن   :  وغيره من أهل العلم باألنساب والتواريخ         رحمه اهللا  وقد ذكر محمد بن جرير الطبري     " 
  .)4("بن علي العسكري لم يكن له نسل وال عقب 

 وبقية أهل بيته أن الحسن العسكري توفي ولم يخلف ولدا وعلـى       )جعفر بن علي  (شقيقه  ه  وهذا ما أكد  
 وتلقبه بالكـذاب    - أي على جعفر   -ه وتركته إلى أخيه ، لهذا تحقد الشيعة عليه          ـت أموال ـهذا األساس تحول  

  .)5(ألنه صدق

                                         
 ) .1/84(منهاج السنة في نقض كالم الشيعة والقدرية ) 1(

 ) .1/258(، فرق معاصرة ) 2(

   .م 1982،اشرةالطبعة الع، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ،  ) 3/242(، ضحى اإلسالم، أحمد أمين ) 3(

تحقيـق محمـد أيمـن    ، ) 4/40(،  منهاج السنة في نقض كالم الشيعة والقدرية ، أحمد عبد الحليم بن عبد السالم إبن تيميه    )4(
 .م 2004 -هـ 1425الشبراوي ، طبعة 

بعة مدني للطباعـة    مط، ) 74ص(، البهائية تاريخها وعقيدتها وصلتها بالباطنية والصهيونية ، عبد الرحمن الوكيل           :  انظر )5(
 .القاهرة ، م 1986 -هـ 1407الطبعة الثانية ، والنشر
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حـسن  اإلمـام ال  نه قبـل وفـاة      أ ، أصحاب المذهب االثني عشري    ادعى عن هذه المشكلة     وخروجاً" 
وظل مختفيا عن األنظار    هـ ، ولد له ولد      256هـ أو سنة    255نه في سنة    العسكري بأربع أو خمس سنوات أ     

 بعد وفاة والده الحسن العسكري بعشرة أيام ، وكان كل متـاع             اختفىولم يستطع أحد أن يراه ، ثم ما لبث إن           
 للروايـات  صل إلى اإلمام الحسن العسكري ، وطبقاًالشيعة الذي انتقل من علي إلى كل إمام على التوالي قد و          

 واختفى بـه   ، وهو في الخامسة من عمره يحمل كل هذا المتاع     – المهدي   – اإلمام العسكري    الشيعية قام نجل  
ل اإلمام الحسن العسكري هـو إمـام آخـر          طبعاً وحسب عقيدة الشيعة فان نج      ،)سامراء( في غار في مدينه     

 ، ألنه من الضروري أن يكون في الدنيا إمام وإال انتهى العالم وسيظل إمام               اإلمامةة  الزمان و به تنتهي سلسل    
   )1(".آخر الزمان حياً حتى يوم القيامة 

 العقلية أن اإلمام الثاني عشر أخر سلسلة        توالبديهياوهل يعقل هذا التبرير الواهي الذي يتناقض مع المسلمات          
   سراً ومعه ميراث أبيه ومعه مصحف فاطمة ومعه كل أسرار اإلمامة من أئمة أهل البيت يولد سراً ويختفي

وان "،   )2(لم يستطع مغالبة الظلم فاختفى عن الناس خوفاً من األعـداء           بأنه    اختفائه  ومنهم من يبرر غيبته و    
  . )3("سبب الغيبة هو فعل الظالمين 

مر ويحسبون له ألف حساب ، فوضعوا اإلمـام     يترقبوا هذا األ   - كما يزعم الشيعة   -فكان حكام الدولة العباسية   
الحادي عشر أي الحسن العسكري تحت اإلقامة الجبرية في بيته بسامراء كما وضعوا نساؤه تحـت الرقابـة                  

  .المباشرة ، وذلك للقضاء على اإلمام الثاني عشر وتصفيته أول والدته 
إال عن خواص الـشيعة والموثـوق   والدته  إخفاء أمر حمله و - كما يزعم الشيعة - لذلك شاء اهللا    

تناهى لمسامع الحكومة العباسية بعض األخبار عن ذلك فتمت مداهمة بيـت            ،بهم من المؤمنين ، وبعد والدته       
اإلمام العسكري مرات عديدة وبشكل مفاجئ للقبض على اإلمام المهدي وتصفيته ، وباءت جميع محـاوالتهم                

ة نرجس تدعي بأنها حامل فسجنت عند القاضي بسامراء لمدة سنتين           بالفشل ، مما جعل أم اإلمام المهدي السيد       
الذي قاد  ) عبد اهللا بن على بن محمد     ( ،وذلك بعد وفاة اإلمام العسكري حتى شغلوا عنها بثورة صاحب الزنج            

  )4( . ثورة للعبيد السود المعروفين بالزنج ضد الخالفة اإلسالمية

اإلمام المهدي للغيبة حفاظاً على نفسه لكي ال يقتل كمـا           فكانت هذه الظروف العصيبة هي التي دعت        
قتل آباؤه خصوصاً وهو آخر األئمة وبقية حجج اهللا على الخلق وخاتم األوصياء عليهم السالم ، وهو المكلف                  

  .بإقامة الدولة اإلسالمية العالمية ، فكان البد من الحفاظ على وجوده بالغيبة حتى ينجز المهمة الموكل بها
                                         

 ) .139ص(،نقال عن كتاب الثورة اإليرانية في الميزان، )160,161ص(،من كتاب عقائد الشيعة في الميزان ) 1(

ة والنشر ، الطبعة األولـى       ، مركز األبحاث العقائدية للطباع    ) 279ص(، علي الحسيني الميالني     ،ةئمألإمامة بقيه ا  : انظر) 2(
 .هـ1421

، تحقيق عبد الزهراء الحسيني الخطيب ، مؤسـسة الـصادق للطباعـة         ) 3/148(، الشريف مرتضى   ، الشافي في اإلمامة  ) 3(
 . إيران -هـ، قم1410والنشر، الطبعة الثانية 

 ) .2/46(،المختصر في أخبار البشر : انظر ) 4(
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  : إلى غيبتين  المهدي قسم الشيعة غيبة وقد

وهذا من قطعيات الفكر اإلمامي ، بل ال يمكن أن يرقى إليها الشك             هدي عند الشيعة غيبتين اثنتين      للم
غيبتان إحداهما طويلة واألخرى    إن لصاحب هذا األمر     إن لصاحب هذا األمر     دت في ذلك الروايات من مصادرهم       عندهم، وقد ور  

.  تطول حتى يقول بعضهم مات وبعضهم ذهب         والثانية صة من شيعته  فاألولى يعلم بمكانه فيها خا      .قصيرة
، وقد روى الكليني فـي الكـافي       .وال يطلع على موضعه أحد من ولي وال غيره إال المولى الذي يلي أمره               

داهما يرجع  حلصاحب هذا األمر غيبتان إ     :" :سمعت أبا عبد اهللا علية السالم يقول      :عن المفضل بن عمر قال    
سـمعت  :ري عن المفضل بن عمر قال ـة أخـي روايـوف )1(.." كـال هلـرى يقـه واألخ ـأهلمنها إلى   

 :صن حتـى يقـال    مح أما واهللا ليغيبن إمامكم سنيناً من دهركم ولتُ        )2(ةـإياكم والتنوي :" يقول   أبا عبد اهللا    
  )3( .."مات قتل هلك

  :الغيبة الصغرى: أوالً 
 وقع على آل بيت     ر لم يعد قادراً على تحمل الظلم والجور الذي        يزعم الشيعة أن اإلمام المهدي المنتظ     

أسـرار  و عقيـدتهم  بـأمور يتعلق   ما كلومعه ميراث أبيه و  االختفاء فقرر    من قبل الدولة العباسية    ^النبي  
  .سنين  مسخآنذاك  عمره وكانحمل كل هذا المتاع واختفى به في غار في سامراء  واإلمامة 

وبهذا ال تكون غيبة اإلمام المهدي بمعنى االنفصال عـن          " :  ن غيبة المهدي  يقول جعفر السبحاني ع   
 كذلك مثل الـشمس خلـف       -األئمة بقصد   -المجتمع بل هو كما جاءت في روايات المعصومين عليهم السالم         

  . )4( "السحاب ال ترى عينها ولكن تبعث الدفء والنور إلى األرض وساكنيها
راء المهدي موجودين وأبوابه معروفين وكانت لهم السفارة فـي أمـور   فهي الغيبة التي كان فيها سف     " 

  .)5("خاصة
إن للمهدي غيبتان صغرى وكبرى ، كما جاءت بذلك األخبـار           :" ويعلق صاحب كتاب أعيان الشيعة      

 ، أما الغيبة الصغرى فمن مولده إلى انقطاع السفارة بينـه وبـين              وطوليعن أئمة أهل البيت ويقال صغرى       
 وبوفاة السفراء ، وعدم نصب غيرهم وهي أربع وسبعين سنة ، ففي هذه المدة كان السفراء يرونـه ،             شيعته ، 

                                         
دار ، يوسـف البقـاعي   . تحقيق محمد جواد مغنيـة، د     ، ) 1/402( ، بن يعقوب الكليني     أبي جعفر محمد  ، أصول الكافي )  1(

 . .م  1992 -هـ1413الطبعة األولى ،   لبنان -بيروت ، راألضواء للطباعة والنش

 .الرفع والتشهير واإلعالن عن دعوتكم وعقيدتكم باإلمامة واإلمام : التنوية ) 2(

 ) .1/397(، أصول الكافي ) 3(

 –، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر ، قـم         ) 214ص(، العقيدة اإلسالمية على ضوء مدرسة أهل البيت ، جعفر السبحاني         ) 4(
 .م 1998هـ،1419الطبعة األولى ، إيران 

 ) .2/44(، أعيان الشيعة: انظر) 5(
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م ويصلون إلى خدمته وتخْرج على أيديهم توقيعات منه إلى شيعته في أجوبـة سـائل وفـي         ـوبما رآه غيره  
  .)1(أمور شتى

المنتظر وهو نتيجة المأزق الذي     نالحظ مدى الخرافات لدى الشيعة وقد ذهبوا شططاً بعيداً في اإلمام            
  .لف كيانهم فنسجوا حوله الخرافات واألكاذيب ليخرجوا من هذا المأزق الذي وضعوا أنفسهم فيه

 مـن الهـروب ،      ات سرداب في سامراء خوفاً    تبسجداً على ع  ال الشيعة بهذا الوهم في كل يوم        ال ز و
 أعـداء اإلسـالم     افاتهم التي من خاللها نفـذ     إلى خر  تضاف   خرافةال حيث ينادون عليه بأعلى أصواتهم ،هذه     

  .نية داعي لهذه األصوات والمرابطة المضللطعن في ديننا وعقيدتنا نحن المسلمين ، وإال فما ال
عوهم لَـا يـسمعوا     إِن تَـد  ) 13(ربكُـم لَـه املُلْـك والَّـذين تَـدعون مـن دونـه مـا يملكُـون مـن قطْمـري                        ذَلكُـم اُ  [قال تعالى   

          ـبِريثْـلُ خم ئُـكبنلَـا يو كُمكربِش ونكْفُري ةاميالق مويو وا لَكُمابتَجا اسوا معمس لَوو كُماءعفـاهللا   .}فـاطر {) ]. 14(د 
موجودة ال األصنام نكانوا يعبدو المشركين  ف من يدعو من ال يستجيب له دعاءه         هذه اآليات سبحانه قد عاب في     

ال ترى وال تسمع ومن خاطب معدوما كانت حالته أسوأ من حال من خاطب موجـوداً                فهي  لكنها معدومة ،    و
 فمن دعا المهدي المنتظر الذي لم يكن موجوداً ولم يخلقه اهللا عز وجل أصالَ كـان ضـالله                   ،وإن كان جماداً  

  .أعظم من ضالل المشركين الذين يعبدون األصنام 
  :إذ يقول في الرد عليهم  رحمه اهللاصدق فيهم إبن حجر الهيثمي وقد 

  آنا ما   كلمتموه بجهلكم                         ************ما آن للسرداب أن يلد الذي  "
فَاءقُولكم العيالنا          ************                  فإنكم      فعلى عوالغ نقاء2(" ثَلّثًتم الع(  

  :السفراء األربعة 

خالل هذه الفترة أحد من الناس إال خاصة مواليه والمقربين منه            المزعوم    المهدي لم يطلع على مكان   
 عبر وسطاء ونواب أربعة واحد بعد واحد كلما مات أحـدهم أقـام اإلمـام                بزعمهم فقط، وكان يراسل شيعته   

استفـساراتهم وتـساؤالتهم وعليهـا      يب على   يج المهدي النائب اآلخر مكانه ألجوبة المسائل وحل المشكالت       
يقدمون لهم النذور والخمس من أرباح المكاسب والهدايا الثمينة لعرضها علـى             كما يزعمون -توقيعه بخط يده  

   :، وهم على التوالي الحاجاتى لهمقضيفاإلمام ليقبلها عنهم 

وقد كان وكيالً ألبيـه اإلمـام       ) نوات س 5لمدة   ()1(أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري أألسدي      : السفير األول 
   .العسكري من قبله

                                         
 ) .2/44(، المرجع السابق ) 1(

 .سم ال الجسمطائر معروف اال: العنقاء، )  2/483(، الصواعق المحرقة) 2(
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   .) سنة40لمدة  ()2(أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري: السفير الثاني

   .) سنة21لمدة  ()3(أبو القاسم حسين بن روح النوبختي: السفير الثالث

نهاية سفارته خرج التوقيـع مـن       وفي  ) وات سن 3لمدة   ()4(أبو الحسن علي بن محمد السمري     : السفير الرابع 
وهؤالء الـسفراء األربعـة     المهدي عليه السالم يخبر الناس بانتهاء الغيبة الصغرى وبدء الغيبة الكبرى         اإلمام

   ".)5(ينلقبوا بالنواب الخاص

ل والكتـب ، فقـد ورد فـي         وهؤالء السفراء يزعمون إنهم يخاطبون اإلمام الغائب من خالل الرسائ         
 اهللا بنصره الذي أيد به الـسلف ، مـن         كخلص المجاهد فينا الظالمين أيد     نعهد إليك الولي الم    نحن" االحتجاج  

 وأخـرج ممـا عليـه إلـى     – ويقصد الشيعة  –نه من اتقى ربه من إخوانك في الدين         أا الصالحين ،    ـأوليائن
ا أعاده اهللا من نعمته علـى  ا المظلمة المظلة ، ومن بخل منهم بم      مستحقيه ، كان آمنا من الفتنه المبطلة ومنحه       

 مـن  اجتمـاع  لطاعته على ن أشياعاً وفقهم اهللا ولو أ خرته ،    بذلك ألواله وآ   من أمره بصلته فانه يكون خاسراً     
     القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لم تأخر عليهم اليولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفـة  ،  بلقائنامن

ال ما يتصل بنا مما نكرهه وال نؤثره منهم ، واهللا المستعان وهو حـسبنا       بنا عنهم إ  قها منهم بنا ، فما يحج     وصد
هذا كتابنا إليك أيهـا الـولي       ) هـ412(  عشر وأربعة مائة     يونعم الوكيل ، كتب في غرة شوال من سنة اثن         

ن تـسكن إلـى     عن كل احد واطوه واجعل له نسخة يطلع عليها م          فأحقهالملهم للحق العلي بإمالئنا وخط ثقتنا       

                                                                                                                                        
ويقال له السمان ألنه كان يتجر بالسمن وهو الذي حضر تغسيل الحسن العسكري وتولى جميع أمره فـي تكفينـه ودفنـه                      ) 1(

 تخرج على يده ويد ابنه  محمد إلى شيعته وخواص أبيـه  – أي أبو عمر –وكانت توقيعات صاحب األمر تخرج على يده   
  ).2/44(،ة أعيان الشيع: انظر ، باألمر والنهي 

أجمعت الشيعة على عدالته وثقته وأمانته ، وأنه وكيل القائم بالحجة بعد موت أبيه ، حيث قال الحسن العـسكري اشـهدوا                    ) 2(
ودفن عند والدته  . هـ  304هـ أو   305علي أن عثمان بن سعيد وكيلي وأن ابنه محمد وكيل ابني مهديكم ، وكانت وفاته                

 ).2/44(،أعيان الشيعة : ر انظ، بشارع الكوفة في بغداد 

أن حدث الموت   :  وقال لهم     واألعيان وجوه ال أقامة أبو جعفر محمد بن عثمان مقامه قبل وفاته بسنتين أو ثالث سنين فجمع             ) 3(
فاألمر إلى أبي القاسم الحسين بن روح النوبختي ، فقد أمرت أن اجعله في موضعي بعدي فارجعوا إليه وعولوا في أمركم                   

 ).2/44(،أعيان الشيعة : انظر . هـ 326 قائم مقامي والسفير بينكم وبين صاحب األمر وتوفي سنة عليه وهو

تحقيق مؤسسة اإلمام المهدي بإشـراف محمـد بـاقر الموحـد          ، )1/472 (،ب الدين الرواندي    ـقط ، الخرائج والجرائح ) 4(
، ) 3/337(، كـشف الغمـة   : انظر  . هـ  1409ولى  الطبعة األ ،  إيران   –قم  ، الناشر مؤسسة اإلمام المهدي     ، األبطحي  

 ) .149ص(، البابية عرض ونقد 

 ) .61ص (، الشيعة والتصحيح ) 5(
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مخاطبـاً  ،العـسكري ويزعم والد اإلمام المهدي الحسن      ،  )1("أمانته من أوليائنا شملهم اهللا ببركتنا إن شاء اهللا          
:  إلى بن بابويه القمـي قـائال   في ذيل الكتاب الذي أرسله "وقد كتب ذلك   ، ولدهحتى يظهر    باالنتظارالشيعة  

 وانتظار الفرج ، وال تزال شيعتنا في حزن         وا عليه حتى يعمل عليك بوصيتي وأمر جميع شيعتي بما أمرتك به         
  .)2(" وجوراً كما ملئت ظلماًنه يمأل األرض قسطاً وعدالً ، وأحتى يظهر ولدي الذي بشر به النبي 

 هو تهيئة األذهان للغيبة الكبرى وتعويد الناس تدريجيا على           كما يزعمون  الهدف األساسي من السفارة   
وفي نفس الوقت تهدف السفارة كذلك إلى القيام بمصالح المجتمـع ، وخاصـة القواعـد         ،  احتجاب اإلمام   

تلك المصالح التي تقضي بطبيعة الحال بانعزال اإلمـام واختفائـه عـن مـسرح       الموالية لألئمة الشعبية
 اإلنكـار   فلوال هذا التدرج الختلف الحال أو قد يؤدي الوضع إلى نتيجة سيئة ، فمثال قد يـؤدي إلـى                   ،الحياة

  .ولكن هنا تنبع حكمة األئمة عليهم السالم في هذا التدرج المطلق لوجود المهدي 
  : أمران السفارة من األساسي  والغرض"المهدي عن ته موسوع فيالصدر محمد صادقيقول 

ـ  مفـاجئتهم  وعدم ، االحتجاب على تدريجياً الناس وتعويد الكبرى، للغيبة األذهان تهيئة: األول الغرض  ذلك،ب
  . المهدي لوجود المطلق اإلنكار إلى يؤدي قد إذ ، محالة ال سيئة نتيجة ينتج فإنه

 ،وضاعفه تدريجياً الناس عن االحتجاب بدءا السالم عليهما العسكريين أإلمامين أن كيف رأينا ثم ومن
 فتـرة  كانـت ف ...سـمعنا  كما االحتجاب عمق في تدرج نفسه اإلمام أن كما نفسه على  العسكري اإلمام

  .التدرج لهذا األذهان لتهيئة المرحلية الفترات إحدى ،أيضاً السفارة
 فـي  الـسفير  ووجـود  ، الـسفارة  فكرة تحقق بنفس يتحقق السفارة من الغرض هذا أن المعلوم ومن

  .المطلوب بالنحو بالمسؤولية اضطالعه عن فضالً عمل من به يقوم ما بأقل ولو المجتمع
 المصالح تلك ...السالم عليهم لألئمة الموالية الشعبية القواعد وخاصة المجتمع، بمصالح مالقيا: الثاني الغرض

 بفوات تفوت للمجموع مصلحة أي شأن .. الحياة مسرح عن ئهواختفا اإلمام بانعزال الحال بطبيعة تفوت التي
  .والموجه القائد

 التطبيق ويكون بشخصه، قيادته تفات إن برأيه  المهدي اإلمام يقود لكي ، السفارة جعلت ثم ومن
  )3( ."السالم عليه المهدي ويخططها يراها التي والتصرفات المصالح ،وبحسب اإلمكان حدود في السفراء بين

                                         
دار النعمـان  ، تحقيق محمد بـاقر الخرسـان     ، )2/600(،أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي          ، االحتجاج  ) 1(

 .م 1966 -هـ 1386طبعة ، النجف االشرف ، للطباعة والنشر

 إيـران  –قم ، تحقيق ونشر مؤسسة النشر اإلسالمي ، ) 161ص (، عباس القمي ، األنوار البهية في تواريخ الحجج اإللهية   ) 2(
 .هـ 1417الطبعة األولى 

 طبعـة  ، العراق - االشرف النجف، )  415ص( ،الصدر محمد صادق  ، الصغرى الغيبة تاريخ ، المهدي اإلمام موسوعة )3(
 .م  1970 - هـ 1390
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 ألنهـم   يجب اإليمان بهم وطاعتهم واإلذعـان لهـم        -حسب اعتقاد الشيعة اإلمامية   -وهؤالء السفراء األربعة  
 فالمؤمن بهـؤالء كـان مؤمنـاً      : " ظهير هيان إل ـول إحس ـيق، ونـ المهدي كما يدع   اإلمام معينون من قبل  

ؤالء معينون ووكالء من قبل اإلمـام الغائـب وهـم           ـع ، فه  ـر للجمي ـر منك ـباألئمة والنبي واإلله والمنك   
هو األول واألخر والظـاهر   "  : ىـر لقوله تعالـاألمناء والحفاظ على دينه ، وهم أي السفراء األربعة مظاه    

  .)1( "والباطن
والذي ينكر اإلمام الغائب في عقيدتهم كافر       ":يقول ابن تيمية  ، والكفر به  اإلمام الغائب ويجب عدم إنكار    

   .)2(" ينكر رسالة الرسول ويجحدها وبين ما ينكر اإلمام القائم نتسعر به جهنم ، وال فرق بين م
قضت مدة الغيبـة الـصغرى     الشيعة في ضاللها تنتظر اإلمام الملهم دون جدوى حتى ان          ثتوهكذا مك 

  .  المبشر برجعة اإلمام ليمأل األرض عدالً بعد أن ملئت جوراًيتحقق ذلك الحلم األسطوريدون أن 
  :أسباب القول بالغيبة

ونزاعها فيما بينها للدفاع عن رأيها والفوز بأكثر قدر مـن           :  فرق الشيعة اإلمامية   اختالف -1
   )3( .وتكذب األخرى تنادي بمهدي لها حيث إن كل طائفة،األتباع

 رجعته الرغبـة فـي    وانتظار  إن وراء دعوة غيبه اإلمام       : باألموال االستئثارالرغبة في    -2
  نواب اإلمـام    أنهم على اعتبار تأخذ أموالهم   ل،بالسذجهناك فئات منتفعة تغرر      أنإذ  ،  باألموال االستئثار

 وهـذه إلمام الغائب   لليهم باسم الخُمس    ويستمر دفع األموال إ   ، في أيديهم    األموال لتبقى   ، المهدي الغائب 
والضحية هم أولئك السذج المغفلون الذين يدفعون أموالهم إلى من زعمـوا أنهـم              ،عمليات نهب وسلب    

  .)4( .الغائب نواب اإلمام
ولما خابت  ، ية الشيعة إلى قيام كيان سياسي مستقل عن الدولة اإلسالم         محتط :إقامة كيان سياسي للشيعة    -3

مال واألحالم كمهرب نفسي ينقذون به أنفـسهم   وانقلبوا صاغرين هربوا من الواقع إلى اآل آمالهم وغلبوا 
ويمنونهم بأن األمـر  ، من اإلحباط وشيعتهم من اليأس وأخذوا يبثون الرجاء واألمل في نفوس أصحابهم       

  )5( .سيكون في النهاية لهم 

  :انتهاء الغيبة الصغرى
توقيعاً من اإلمام   عليها   عهقر قبل أيام من وفاته للمؤمنين    مري    علي بن محمد الس   أخرج السفير الرابع    

 وعهـد الـسفراء   -الغيبـة الكبـرى   أي – الغيبة التامةووقوع  اء الغيبة الصغرى ـه انته ـن في ـالمهدي يعل 
ة الكبرى حتى يأذن اهللا تعالى في اليـوم الموعـود الـذي             ـرة إيذاناً ببدء الغيب   ـالمعينين من قبل اإلمام مباش    

                                         
 ) .149ص(، البابية عرض ونقد) 1(

 ) .1/16(،منهاج السنة في نقض كالم الشيعة القدرية ) 2(

  ) .2/831(، أصول مذهب الشيعة اإلمامية ) 3(
  ) .2/831(، المرجع السابق )4(
  ) .2/832(، أصول مذهب الشيعة اإلمامية : انظر) 5(
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فمن ادعى رؤيتـي    ، د أن يأذن اهللا   ـور إال بع  ـفال ظه  _حسب اعتقادهم -د اإلسالمي الكبير  ـق به الغ  ـتحقي
  .فهو كذاب مفتر

بسم اهللا الرحمن الرحيم يا علي بن محمـد الـسمري    « :في توقيعه   ) عليه السالم   (قال اإلمام المهدي    
تة أيام فاجمع أمرك وال توص إلى أحد يقـوم          فإنك ميت ما بينك وبين س     : أعظم اهللا أجر إخوانك فيك      ! اسمع  

مقامك بعد وفاتك ، فقد وقعت الغيبة التامة ، فال ظهور إال بعد إذن اهللا تعالى ذكره ، وذلك بعد طول األمـد ،            
وقسوة القلوب ، وامتالء األرض جوراً ، وسيأتي من شيعتي من يدعي المشاهدة ، أال فمن ادعـى المـشاهدة                

    .)1(» والصيحة فهو كذّاب مفتر ، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم قبل خروج السفياني
 قبل وفاته بستة أيام     -على حد زعمهم    -إلى السمري  فكان التوقيع الذي صدر عن اإلمام المهدي        

في الغيبة الصغرى وهو بمثابة تحقيق تحرك فيها لألهداف المرجوة منها كمرحلـة            هو أخر توقيع للحجة     
  يدية للغيبة الكبرىتمه

اضطر سفير اإلمام الرابع أبو الحسن على بن محمد         : " يقول عبد الرحمن الوكيل     وأمام هذه الخرافة    
  )2("  هـ329السمري  إلى أن يعلن انه لن يوصى ألحد من بعده وقد مات أبو الحسن سنة 

وهـذا ال   ، بالغيـب  اإلخبار    وهو من   إخباره بموت علي بن محمد السمري      ونالحظ من كالم مهديهم المزعوم    
 .اء السفارة بعد السمري هوفي إشارة انت، ألن الغيب ال يعلمه إال اهللا، يجوز شرعاً 

  :أسباب انتهاء الغيبة الصغرى

  :  باألسباب التالية الغيبة الصغرىيبرر الشيعة اإلمامية انتهاء   

 وان األئمـة ،س لغيبة اإلمام المهـدي       للنا استيفاء الغيبة الصغرى ألغراضها في تهيئة الذهنية العامة        -1
 يـا   أنكم وجاء في خطاب جماهير الشيعة ، اإلمام ة غيبة لتقبل قضياألمة هيأوا أذهان    مصلوات اهللا عليه  

 عليـه إلـى عهـد    هللان صلوات ا ستواجهون إماماً يغيب عن أنظاركم من عهد أمير المؤمني        معشر الناس 
فاألمة بحاجة إلى أن تألف هذه التجربـة حتـى ال       ،  تجربة جديدة   غيبه اإلمام  أن باعتبار العسكرياإلمام  

 . )3(  مع الغيبة الكبرىواالندماج للتفاعل لألمة إعداد هي الغيبةوأن ،تفاجأ بغيبته وأنه حقيقة ستقع

 علـى نفـسه   وخوفـه  المهدي  الحاكمة آنذاك لإلمام العباسيةازدياد المطاردة والمراقبة من قبل السلطات    -2
فإذا حيل بينـه  ، التصرف فيما جعل إليه التدبير والتصرف فيه      عهم إياه من  منو،خافة الظالمين إياه    بالقتل بإ 

                                         
– قـم  ، مؤسسة اإلمام الهادي  ، تحقيق  مؤسسة اإلمام الهادي      ،  ) 237ص(، بهاء الدين النجفي   ،   منتخب األنوار المضيئة   )1(

  .هـ  1420طبعة ، إيران 
  ) .75ص(،  وصلتها بالباطنية والصهيونية البهائية تاريخها وعقيدتها) 2(
،  إيـران    –قم  ، مركز األبحاث العقائدية    ، ) 25,24,21،ص(، فاضل المالكي ، الغيبة الصغرى والسفراء األربعة     : انظر   )3(

  .  هـ 1420الطبعة األولى 
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إن :" قائالً الطوسيويضيف   )1(  وجبت غيبته  نفسهوإذا خاف على     ،باإلمامة سقط فرض القيام     مرادهوبين  
  . )2( " والغيبةباالستتاراهللا تعالى منع من قتله بأمره 

ة على السرية الملتزمة في خط السفارة لو طال بها الزمان أكثر من ذلك وانكـشاف                عدم إمكانية المحافظ   -3
أمرها شيئاً فشيئاً، فخالل السبعين سنة تقريباً وهي مدة الغيبة الصغرى لم ينقل أنـه عـرف كيـف يـتم           

  )3( .االتصال بين اإلمام والسفراء، وكيف يخرج لهم التوقيع، وأين يجتمعون مع اإلمام عليه السالم

  :الغيبة الصغرىمدة 

وتنتهـي    هــ  260، في الثامن من ربيع األول عام  الغيبة الصغرى بوفاة اإلمام العسكري     تبدأ
  هـ 329بوفاة السفير الرابع أبي الحسن علي بن محمد ألسمري في النصف من شعبان عام

لصغرى وكانـت مـدتها      وتسمى هذه الفترة بالغيبة ا     " معرفة األئمة  فيفي كشف الغمة    ي  يقول األربل 
  )4(" سنة 74أربع وسبعين سنة ، 

 يرد على القائلين بذلك     الصغرى الغيبة تاريخ،  المهدي اإلمام  موسوعة في  الصدر صادق محمدولكن  
  .الحساب في التسامح على مبني. سنة وسبعين أربعاً الصغرى ةـالغيب دةـم أن من مـبعضه عن ينقل فما "

 سـنوات  خمـس  قبل أي .255 عام نفسه المهدي اإلمام ميالد حين من تبدأ لصغرىا الغيبة أن ادعاء على أو
  .عاماً 74 المجموع كان ، سنة وستين التسع إلى أضفناها فإذا  العسكري اإلمام وفاة عام من

 غائبـاً  كـان  وإن) ع (المهدي اإلمام فإن أيضاً، االعتبار في التسامح على مبنية ، الدعوى هذه أن إال
 مـدتها  طـول  كـان  المهـدي  ألن .البتة الصغرى الغيبة من تعد ال الغيبة هذه أن إال ....، أبيه حياة في

 وإنمـا  ، اإلمامـة  منصب على تربع وال ، للمسؤولية متحمل غير أبيه زمان في واإلمام ، ألبيه معاصراً
   أبيه وفاة بعد اإلمامة تولى إنما ، المهدي فاإلمام إذن ، محالة ال أبيه بعد - حال أي على - يتوالها

ففترة الغيبة الصغرى دامت على التحديد تسعا       "   ته موسوع في  الصدركما يقول    فتكون مدة الغيبة الصغرى   ،
  )5(."وستين عاما وستة أشهر وخمسة عشر يوما

   :الغيبة الكبرى: ثانياً 
الذي أعلنـه اإلمـام المهـدي    الغيبة الكبرى هي الزمان الذي يبدأ بانتهاء الغيبة الصغرى ، باإلعالن              
 وأنه ال ظهور إال بإذن اهللا عز وجـل  وبدء الغيبة التامة      السفير الرابع  سفارة للهجرة ، بانتهاء     329م  ، عا 

                                         
  ) . 90ص(، الغيبة للطوسي : انظر) 1(
  ) . 92ص(، الغيبة للطوسي ) 2(
  . 2010 /3/1 بتاريخ http://www.nrnr10.comانظر موقع منتديات النرجس  ) 3(
  ) .3/337(،كشف الغمة ) 4(
 ) . 415ص(،  يالمهد اإلمام موسوعة )5(

http://www.nrnr10.com
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 للغيبـة   الشيعة ، كان البد من تهيئةم عنهالمهدي النقطاع عند الشيعة اإلمامية ال تحدث ردة فعل عنيفة       وحتى
 اإلمـام المهـدي    ء فكرة اختفا  نوعبوسيستعنهم وبالتالي    المهدي على احتجاب     تدريجياً األمةالكبرى، وتعويد   

 متدرجاً فـي    المهدي خالل الغيبة الصغرى كواسطة بينه وبين الناس،كما كان           األربعة لسفراءل هتعيينو وغيبته
رى ،   الغيبـة الـصغ    بدايـة  مشاهدته في     الناس تلك الفترة، حيث تمكن العديد من     االحتجاب عن الناس خالل     

 الـسفير  سوى في زمن السفير الرابع    تهمشاهد، حتى ال يكاد      عن الناس   زاد احتجابه   وتقدم وكلما مشى الزمان  
 انتهـى ،  قد  وحينما كانت هذه الفترة مشارفة على االنتهاء، كان الجيل المعاصر لزمن ظهور األئمة  نفسه

 وراء حجاب ، وأصبحت معدة ذهنيا بـشكل  وفكرة القيادة وبدأت تظهر أجيال جديدة اعتادت غيبة اإلمام 
  .كامل لتقبل فكرة الغيبة الكبرى واحتجاب اإلمام عن قواعده الشعبية تماما

 القائـد   اإلمـام  ال أشخاص معينون بالذات للوسـاطة بـين          أنوتميزت الغيبة الكبرى عن الصغرى      
 ة الشيعة باإلمام بـصورة مباشـر      صالات انقطع ومنذ ذلك الحين      ،ة الغيبة الكبرى   بداي هووهذا العام   " .شعبهو

حد ذلك فالشيعة تكذبه بسبب النص الوارد في أخر خطاب ورد إلـيهم مـن                أ أدعىوحتى إذا   ،وغير مباشرة   
  )1(" المهدي اإلمام

نـه يحـضر   أحد ، وجاء في عدة أخبار أ  وقد جاء في بعض التوقيعات انه بعد الغيبة الكبرى ال يراه            "
  .)2(" ويعرفهم ويرونه وال يعرفونه المواسم كل سنة فيرى الناس

ما واهللا ليغيبن إمامكم سنين من دهـركم ولتمحـصن   أ: فر قوله عن أبي عبد اهللا جع    " ويروى الكليني   
  .)3("مات ، قتل، هلك : حتى يقال 

نا المهدي أكثر من ألف عام ، وقد تمر ألوف          موقد مر على الغيبة الكبرى إلما     :" الخمينييقول أيه اهللا    
اعدوا أنفسكم لخدمة ديـنكم  " ويضيف مخاطباً الشيعة  )4("ن قبل أن تقضى المصلحة قدوم اإلمام المنتظر        السني

  .)5("، وجندوا أنفسكم إلمام زمانكم حتى تستطيعوا أن تبسطوا العدل في وجه البسيطة 
  ؟ربما يتساءل البعض ما هي األسباب التي أدت إلى غيبه اإلمام المهدي وما الحكمة من ذلك 

   : أن للغيبة أسباب منها يقولون على هذا التساؤل و الشيعةجيبفي
  :   الحفاظ على اإلمام المهدي وبقائهالخوف من القتل و -1

ـ      لمهديا  أن اإلمام  من خالل الروايات التي قيلت في هذا الجانب يزعم الشيعة           ةهو الذي يزيـل دول
هـذا  ينتظـرون  العباسـية     الدولة أمراء، فكان    ويقضي على أئمة الجور والطغيان     -أي دولة المسلمين  -الظلم

                                         
 ) .61ص(،الشيعة والتصحيح ) 1(

 )  .2/44(،أعيان الشيعة ) 2(

 ) .1/397(، الكافي ) 3(

 .م 1979الطبعة الثانية ،   لبنان–بيروت ،  ، دار الطليعة للطباعة والنشر) 26ص(، آية اهللا الخميني، الحكومة اإلسالمية ) 4(

 ) .144ص (،المرجع السابق ) 5(
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 وكـذلك   بيته بـسامراء    في تحت اإلقامة الجبرية   الثاني عشر والد اإلمام    ن العسكري ـالحس األمر ،فوضعوا 
فكانت هذه الظروف العصيبة هي التي دعـت اإلمـام          . وقتلة  الثاني عشر   المهدي على اإلمام  نساؤه ، للقضاء  

حتى ينجز المهمة الموكل بها وهو      و الغيبة   تعلى وجوده لكي ال يقتل ، فكان      وسه  المهدي للغيبة حفاظاً على نف    
  :الروايات التاليةهذه فهمه من  وهذا ما أالمكلف بإقامة الدولة اإلسالمية العالمية

إن لصاحب هذا األمر غيبه     : سمعت الصادق عليه السالم يقول      : عن عبد اهللا بن الفضل الهاشمي قال        "  - أ
ولم جعلت فداك؟ قال األمر ال يؤذن لي من كـشفه لكـم ،          : تاب فيها كل مبطل ، قلت له        ال بد منها ير   

فما وجه الحكمة في غيبته ؟ قال وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدمـه مـن                    : قلت
  )1("حجج اهللا تعالى ذكره ، إن وجه الحكمة في ذلك ال ينكشف إال بعد ظهوره

 بيـده إن للقايم غيبة قبل ظهوره قلت ولم؟ قال يخاف وأومـئ    : "با جعفر يقول  عن زرارة قال سمعت أ    و  - ب
  .)2("  قال زرارة يعني القتلبطنهإلى 

يا بن رسـول اهللا     : دخلت على موسى بن جعفر عليه السالم فقلت له        : وعن يونس بن عبد الرحمن قال       - ت
ئم الذي يطهـر األرض مـن أعـداء اهللا    أنا القائم بالحق، ولكن القا: أنت القائم بالحق؟ فقال عليه السالم  

، له غيبة يطول أمدها خوفاً على نفسه، يرتد فيهـا           هو الخامس من ولدي   ويمألها عدالً كما ملئت جوراً      
تمسكين بحبنا في غيبة قائمنـا الثـابتين         مطوبي لشيعتنا ال  :  ثم قال علية السالم    أقوام ويثبت فيها آخرون   

  )3 (.أولئك منا ونحن منهم  أعدائنا تنا والبراءة منعلى مواال

وآلـه   رسول اهللا وهو أن  زوراً وبهتاناً  رسول اهللا ل الذي ينسبونه  الحديث المزعوم ب الشيعة   تدل يس  - ث
  )4 (.يخاف القتل: ولم يا رسول اهللا، قال: البد للغالم من غيبة، فقيل له: قال

  .ل؟ على نفسه يستدعي غيابه كل هذه القرون الطواالمهدي لكن هل خوف
 االستتار عن أوليائه خوفه من أن يشيعوا خبره ويحـدثوا باجتمـاعهم   ةإن عل"   في غيبته  يقول الطوسي 

    .)5(" معه سروراً به فيؤدي ذلك إلى الخوف من األعداء 
 فنسألهم سؤاالً    الخوف من الظَلَمة،   هذا الوهم الذي يعيش فيه الشيعة اإلمامية من أن غيبته كانت ألجل              

الـدول   مـن يحمونـه مـن     بقيام بعض وهذا الخوفماذا استمرت هذه الغيبة رغم زوال هذا الخطر       ل منطقياً
عندما حكم الشاة إسماعيل الصفوي وأجرى مـن دمـاء أهـل الـسنة               الصفويينالشيعية على مر التاريخ؛ ك    

                                         
السيد محمد  : تقديم  وتحقيق   ) 1/145( محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابوية القمي،          الشيخ الصدوق ،  علل الشرائع  )1(

 . م1966 -هــ 1385 الطبعة، النجف األشرف-منشورات المكتبة الحيدرية  ، صادق بحر العلوم

 ) .1/246(، المصدر السابق ) 2(

 ) .269ص(، كفاية األثر) 3(

 .الطبعة األولى ، مطبعة دار الحديث ، تحقيق دار الحديث ، ) 1/183(، مد الري شهري مح، ميزان الحكمة ) 4(

 ).97ص(،الغيبة للطوسي ) 5(
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فلمـاذا ال   ! ؟)  إيران(  في العصور الوسطى وفي دولتهم المعاصرة      ، العبيديين والبويهيين ؟ و والجماعة أنهاراً 
 وهي دولة قوية تملك ترسـانة  !ه وحمايته في دولتهم؟ت اآلن، والشيعة يستطيعون نصر  المهدي المزعوم  يخرج

وأعدادهم بالماليين وهم يفْدونه    لماذا تخلف عنهم بدون عذر مقبول       ف من األسلحة الصاروخية وربما النووية،      
؟ ! أليس هذا كـذباً ،أن يخرج إليهم، ليالً ونهاراً، اً مساءو اًصباحيصيحون وهم يقفون أمام السرداب    بأرواحهم

  .لكن هؤالء الشيعة أبوا إال المكابرة مهما كانت النتائج
إن من أهم أسباب الغيبة راجع إلى الحكمة اإللهية ، ألن من الحكمة في غيبـه اإلمـام                   :الحكمة اإللهية  -2

  .الحجة ال ينكشف وال يظهر بشكل كامل إال بعد ظهوره 
إن وجه الحكمة في ذلـك  :   الحكمة في غيبته قالووجه سئل عن علة الغيبة   اام الباقر عندم  ـقال اإلم 

وغيـب مـن    ، ر من أسرار اهللا     ـوس،ىـأمر من اهللا تعال   ،ر  ـذا األم ـإن ه ... وره  ـال ينكشف إال بعد ظه    
 كـان وجههـا غيـر       وإن، ل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمـة         ـا أنه عز وج   ـومتى علمن ، ب اهللا   ـغي

    .)1 (.منكشف
روى عن اإلمام الرضا انه سئل عن علة غيبة اإلمام المهدي عليـه  " : حتى ال يكون في عنقه بيعة لظالم   -3

   .  )2( "السالم فقال لئال يكون في عنقه بيعة إذ أقام بالسيف
 أعيـنكم حتـى     ال واهللا ال يكون ما تمدون إليـه       : انه قال    ادق  ـروي عن اإلمام الص     :االمتحان -4

نـه  أوروي عن اإلمام الكـاظم  ) 3( "...وا  زيحتى تُم دون إليه أعناقكم    ـتغربلوا ، ال واهللا ال يكون ما تم       
 من كان يقول به ، إنمـا هـي          ،نه ال بد لصاحب هذا األمر من غيبة حتى يرجع عن هذا األمر            إ: قال  

أمـا واهللا   : عن أبي عبد اهللا جعفر قولـه        "  ويروى الكليني    . )4(محنة من اهللا امتحن اهللا تعالى بها خلقة       
  ) 5("مات ، قتل، هلك : ليغيبن إمامكم سنين من دهركم ولتمحصن حتى يقال 

  مثل المالئكة الذين أطـاعوا اهللا عـز        غيبتهفمثل من آمن بالقائم في      ، كتابة يقول الشيخ الصدوق في   و
فإذا كان  ، من السجود آلدم   هامتناعإبليس في   في غيبته مثل       ومثل من أنكر القائم     ، وجل في السجود آلدم     

 اإلمـام عليـة     ي غيبة وف، وجل عبادة لمالئكته فما الظن بالغيبة التي من أعداء اهللا          غيبة آدم التي من اهللا عز     
، قـد غلـب قهـراً     ، حقهالسالم عبادة مخلصة وذلك ألن اإلمام الغائب علية السالم مقموع مقهور مزاحم في              

  )6( .وجرى على شيعته قسراً
                                         

 ).2/302(،االحتجاج :  أنظر ،  )1/183(، ميزان الحكمة ) 1(

 ،) 48( ، دوقالـشيخ الـص   المعـروف ب  ، أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابوية القمي         ، كمال الدين وتمام النعمة   ) 2(
 .1405طبعة   ، قم ، مؤسسة النشر اإلسالمي  ،علي أكبر الغفاري تحقيق

 ) .204ص(،الغيبة للطوسي ) 3(

 ) .204ص (، الغيبة للطوسي) 4(

 ) .204ص (،المرجع السابق) 5(

  )13 ،11ص( ،كمال الدين: انظر ) (6
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  : الغيبة الكبرىمدة
  سنين في أقصى األحوال     تتجاوز بضع   من خالل مروياتهم بأن هذه الغيبة ال        اإلمامية  الشيعة تأكد

فقد سأل األسبغ بن    ،ثم يرجع ليقيم دولة الحق والعدل وينتصر للشيعة وينتقم ممن اغتصب الخالفة واإلمامة            
 )1("ست سنوات  أو،أو ستة أشهر  ،ستة أيام   : "الغيبة فقال  عن مدة     بنباته أمير المؤمنين علي بن أبي طال      

 تدير دفة التشيع كانت تمنـي        كانت أن الرموز التي   األخرى   الرواياتخالل الرواية السابقة و   ويظهر من   ،  
 أتباعها بقرب الفرج القريب للغائب المستور حتى كان من الشيعة من يتوقع خروج  الغائـب بـين لحظـة                  

 ترك البيع والشراء والعمل بانتظار الغائب واشتكوا مـن هـذه            هم من أخبارهم أن من  فقد جاء في    ،وأخرى  
  .)2("  لهذا األمر حتى ليوشك الرجل منا أن يسأل في يده لقد تركنا أسواقنا انتظاراً:"الحالة حتى قال بعضهم

الحائرة التي أفاقـت    وتهدئة القلوب   ،ويبدوا أن هذه الروايات وضعت في بداية الغيبة لتسكين النفوس الثائرة          
   .هـ329 علي بن محمد السمري سنة على الحقيقة المرة وذلك عند غياب المهدي وموت السفير الرابع

 التي حددتها الروايات السابقة ولم يخرج المهدي كما يزعمون اتجهوا إلى نسج             األوقاتوبعد مرور   
كنت : عبد الرحمن بن كثير قال      رواية روايات أخرى مختلقة تجعل مدة الغيبة غير مرتبطة بزمن محدد مثل          

إذ دخل علية مهزم األسدي فقال أخبرني جعلت فـداك فـي هـذا األمـر الـذي                  ،  عند أبي عبد اهللا     
 )3( .وإلينا يـصيرون  ، ونجا المسلمون ،وهلك المستعجلون .فقال يا مهزم كذب الوقاتون    ، فقد طال  تنتظرونه؟

 يا حازم أن لصاحب هذا    :قال لي أبو عبد اهللا      :"يب قال  سلمة بن الجناح الجعفي عن حازم بن حب        ورواية
  )4( .إنه نفض يده من تراب قبره فال تصدقه:  من يقولجاءكن إ،األمر غيبتين يظهر في الثانية

 وجـه ليس معلوم لنا علـى        خروجهوقت  قولهم أن    ميةماولذلك أصبح لسان علماء الشيعة اإل     
    )5(. بالفرجبل هو مغيب عنا إلى أن يأذن اهللا، التفصيل

واختلفت روايات الشيعة التي وضـعوها       " : بقوله  رحمه اهللا  ناصر بن عبد اهللا القفاري    ويرد عليهم   
ـ وهـى تـارة ت    ،  تارة تأمر بالتسليم   فهي في طريقة معالجتها     الغيبةلمعالجة مشكلة تحديد فترة      زو سـبب   ع

 الوعود هو محاولتهم إمرار     هذهلهدف من   وا،لسرههور الذي حددته األئمة بإفشاء الشيعة       ظ الوعد لل  اختالف
  )6( ."لعبتهم وإزالة الشك لدى األتباع وحيرتهم

                                         
يوسف البقاعي دار األضواء    . حقيق محمد جواد مغنية، د    ت ، )2/273(،أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني       ،  أصول الكافي  )(1

   .م1992 -هـ 1413الطبعة األولى ،  لبنان –بيروت ، للطباعة والنشر
  ) .8/80(، نقالً عن روضة الكافي ، ) 852(، أصول مذهب الشيعة اإلمامية ) (2
  ) .425ص(، الغيبة للطوسي  )(3
  ) .424ص(، الغيبة للطوسي  )(4
  ) .425ص(، غيبة للطوسيال: انظر  )(5
  ) .2/852(، أصول مذهب الشيعة اإلمامية :  انظر  )(6
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أكبـر عـدد   الغيبة هو كسب ن الهدف من أوك،من خالل ما سبق يتضح كذب الشيعة في أمر الغيبة      
 الخمس مـن ولضمان ، من جهة وعدم تفرقهم وتهدئة النفوس الثائرة والحائرة في مهديهم المزعوم  من الناس 

  . من جهة أخرى السفراءمن المهدي نيابة تذهب لرموز الشيعة ومدعى  التيهملأموا
 ، ولم يذكرها القران الكريم وال السنة النبوية بل علـى            سليمةالغيبة ال تستند إلى عقل وال إلى فطرة         ف

 كُـلُّ مـن   [ : ن الموت حق على كل إنسان مثل قوله تعالى        أالعكس ، فقد نصت الكثير من اآليات القرآنية على          
ــانٍ ــا فَ هلَيامِ  ) 26(عــر ــالِ واإلِكْ ــك ذُو اجلَلَ بر ــه جــى و ــرمحن{) ]. 27(ويبقَ ــالى  .}ال ــه تع ــوت  [: وقول ــةُ املَ ــسٍ ذَائقَ ــلُّ نَفْ  ]كُ

 فكل هذه اآليات وغيرهـا   }19:ق{] وجاءت سكْرة املَوت بِاحلَق ذَلك ما كُنت منه تَحيـد    [: وقوله تعاىل ،  } 35:األنبياء{
  .تبطل عقيدة الغيبة عند الشيعة 

   . والصغرى الكبرى الغيبتين بين الفرق
   :يلي فيما الغيبتين الفروق بين تتلخص

 معروفة غير فإنها ، الكبرى الغيبة بخالف . عاماً السبعين حوالي كانت إذ ، الصغرى الغيبة مدة قصر  :أوالً
  . المهدي ظهور بموعد اجهلن باعتبار ، األمد

 في ذلك وانقطاع ، الشعبية وقواعده المهدي بين القائمة ، الخاصة بالسفارة الصغرى الغيبة اقتران  :ثانيـاً 
   .الكبرى الغيبة
 زالـت  فـال  ، الكبـرى  وأما . السمري محمد بن على الرابع السفير بوفاة الصغرى الغيبة أمد انتهاء  :ثالثاً

   .الموعود الظهور بيوم نتهيوت ، المفعول سارية
 )1(  .الكبرى غيبته في عنهم مهمة بنسبة أكثر ، الصغرى غيبته خالل  للمهدي المشاهدين إن  :رابعاً

   :رجعته : المطلب الرابع
تعتقد الشيعة برجعة اإلمام المهدي المنتظر وهو محمد بن الحسن العسكري اإلمام الغائب الـذي لـم                 

 ، والرجعة من أصول دين الشيعة بـل ومـن أشـهر              وعدالً ليمأل األرض قسطاً  يمت وسيرجع أخر الزمان     
عقائدهم األساسية وهي محل إجماع جميع طوائف الشيعة وزعاماتهم ، وقد جاءت للشيعة عن طريق بعـض                 

وهي من ضروريات مذهب األمامية ، وهي عندهم العودة بعد الموت           لزرادشتية  فارسية وا الالديانات الشرقية ك  
  .وده األئمة بعد الموت أي ع

 باإلمام  لشيعة مبتدئاً امذهب الشيعة أن أئمة     تعني الرجعة في    :" يقول صاحب كتاب الشيعة والتصحيح      
 بالحسن العسكري الذي هو إمام الحادي عشر عند الشيعة األمامية ، سيرجعون إلى هذه الدنيا ليحكموا                 ومنتهياً

 إلمام المهدي الذي يظهر قبل رجعة األئمة ، ويمأل األرض قسطاً          المجتمع الذي أرسى قواعده بالعدل والقسط ا      
 ويمهد الطريق لرجعة أجداده وتسلمهم الحكم ، وان كل واحد من األئمة حسب التسلسل الموجـود فـي         وعدالً

                                         
  .م 1970  هـ1390 ، طبعة الصدر صادق محمد محمد، الكبرى الغيبة  كتاب:انظر  )(1
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 من الزمن ثم يتوفى مرة أخرى ، ليخلفه ابنه في الحكم حتى ينتهي إلى الحـسن                 إمامتهم سيحكم األرض ردحاً   
  )1(" وسيكون بعد ذلك القيامة العسكري
ثني عشريه ، على اعتقاد صحة الرجعة فـال  اإلوقد تم إجماع  جميع الشيعة األمامية وأطباق الطائفة      "

  .)2(" به من العلماء السابقين وال الالحقين ديظهر منهم مخالف يعت
  .)3("اعتقادنا معشر الشيعة في الرجعة إنها حق :" يقول ابن بابويه في الرجعة 

ومن مات ولـم يعـرف      . " )4(من لم يقل برجعتنا فليس منا      :وعن جعفر الصادق قال في حق الرجعة      
  . )5("إمام زمانه مات ميتة جاهلية 

 بما جاء عن آل البيت      أخذامامية  عقيدتنا في الرجعة إن الذي تذهب إليه اإل       " يقول محمد رضا المظفر     
ل المحقين من المبطلين والمظلومين منهم مـن الظـالمين ،           دي وي ين آخر عليهم السالم إن اهللا تعالى يعيد قوماً      

  .وذلك عند قيام مهدي آل محمد عليه وعليهم أفضل الصالة والسالم 
وال يرجع إال من علت درجته في اإليمان أو من بلغ الغاية من الفساد ، ثم يصيرون بعد ذلـك إلـى                      

  .)6("الموت ومن بعده إلى النشور 
شر قوم عند قيام القائم ، ممن تقدم موتهم من أوليائه وشيعته ، ليفوزوا بثـواب                والرجعة عبارة عن ح   

نصرته ومعونته وقوم من أعدائه ينتقم منهم وينالوا بعض ما يستحقونه من العذاب والقتل على أيدي شـيعته ،          
 والبـاقون   ض الكفـر  ض اإليمان ومح   تختص بمن مح   ة عشري اإلثنا فالرجعة لالئمة وهي عندنا نحن األمامية     

 ويقصدون بذلك أبا بكـر وعمـر بـن          –والغرض منها هو انتقام الشيعة وأئمتهم من أعدائهم         سكوت عنهم ،  
  .)7("  والمسلمين جميعا اهللا عنهميرض الخطاب وبعض الصحابة الكرام

  : أصناف ةوقد قسم الشيعة األمامية رجوع الناس بعد الموت إلى ثالث
  .من مخبئه ، وكذلك رجوع األئمة بعد موتهم رجوع المهدي أو خروجه  : "األول

  .رجوع خلفاء المسلمين الذين اغتصبوا الخالفة واالقتصاص منهم: الثاني 

                                         
 ) .141ص(،الشيعة والتصحيح ) 1(

  األولى الطبعة،مشتاق المظفر : حقيق  ت،) 64ص  (الحر العاملي ، محمد بن الحسن      اإليقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة      )2(
 .هـ 1422

 -دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع       ،   عصام عبد السيد  : تحقيق  ،)60ص ( الشيخ الصدوق   ، في دين اإلمامية  االعتقادات  ) 3(
 . م1993 -هـ 1414 الثانية:  الطبعة ، لبنان–بيروت 

مؤسـسة  ، ) 145/ 53(، محمد باقر المجلـسي     ، ر أخبار األئمة األطهار   بحار األنوار الجامعة لدر   :  بحار األنوار : انظر  ) 4(
 .م 1983 -هـ 1403الطبعة الثانية ،  لبنان –بيروت ، الوفاء للطباعة والنشر 

 ) .232ص(، الصراط المستقيم ) 5(

 ) .80ص(،عقائد اإلمامية ) 6(

 ) .53/126(،بحار األنوار ) 7(
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رجوع أصحاب اإليمان المحض وهم الشيعة األمامية ومن تابعهم ورجوع أصحاب الكفـر المحـض               : لثالثا
  .)1("وهم جميع من لم يؤمن بمذهبهم وعلى رأسهم أهل السنة 

 عترة الرسول وأهل البيت قائما طوال       كان إمامنا المعصوم بقية   " هو شيعي  مهدي عالء الدين و    :يقول
ت أن  أالزمنه األخيرة بين المجتمعات البشرية وهو موجود اليوم بين ظهرانينا ، إال أن الحكمة اإللهية اقتـض                

تظار ذلك اليوم الذي يظهـر فيـه        ن يعيش اإلمام ذاته مثل هذا االنتظار أيضا، ان        نعيش هذا االنتظار الكبير وأ    
 وينقذ العـالم مـن   – يقصد أهل السنة  – كنهضة األنبياء تنتهي بنصر ساحق على جيش الكفر والنفاق           بنهضة

  .)2("الظلم والجور والتمايز والتسلط واالستغالل ويأتي ذلك اليوم ويتحقق هذا الوعد 
خصه منذ يوم غيبته بل ومنذ يوم والدته  أعداء هذه العقيدة وأشدهم عداء لشىأعد :" ويضيف قائالً

هم الظلمة الذين اقترنت حياتهم بالجور والتسلط وهم مصرون على مقته وعلى مقت هذه الظاهرة اإللهية 
  .وهذا السيف الرباني 

كما أن المستكبرين الظلمة يعارضون اليوم ، ويناوئون هذه الفكرة وهذه العقيدة لمعرفتهم بان هذه 
 والشيعة خاصة ، ويضيق على مأربهم - كما يزعم –لحب المغروس في قلوب المسلمين العقيدة وهذا ا

  .)3("الجائرة 
وجنوح الشيعة األمامية االثنى عشريه إلى تأجيل هذه العقيدة وبثها بين الشيعة وطوائفهم وشبابهم هو 

 في الخالفة –زعمون  كما ي– لهم عن حقهم الشرعي من باب تثبت الشيعة على عقائدهم الفاسدة وتعويضاً
والحكم التي لم يستطيعوا ممارستها في حياتهم قبل الرجعة وذلك نتيجة الضربات الموجعة التي وجهتها 

َولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها [: الخالفة األموية والخالفة العباسية ، ويستدلوا بقوله تعالى  ُ َ َِ َِ َْ َ َِّ َ ْ َّ َ َ َ ِّْ ِ ِْ َ ْ ُ ْ َِ
َعب َادي الصاحلونِ ُِ َِّ    . }105:األنبياء{ ]َ

إن الغرض من العباد الصالحين في هذه اآلية هم أئمة :" يقول صاحب كتاب الشيعة والتصحيح 
الشيعة وكذلك األئمة الذين منعوهم من الوصول إلى حقهم في الحكم كل هذا حتى يتسنى لالئمة االنتقام منهم 

  ).4(في هذه الدنيا

  :دي عند الشيعة اإلماميةعالمات ظهور المه

اخـتالف بنـي العبـاس      : "اياتوبحسب الر  أمارات وعالمات  هظهور  عند  يكون المهديعند رجعة   
، وخـسف بالمـشرق والمغـرب والبيـداء     ، رهـي آخـر ف ـان والقم ـف رمض ـوكسوف الشمس من نص   

                                         
 ).116,115ص (  ،تعريف عام بالشيعة االثني عشرية) 1(

 .هـ إيران 1421،دار الوالية للطباعة والنشر طبعة ) 1/24(،اإلسالم المحمدي ، مهدي عالء الدين ) 2(

 ).1/24(، اإلسالم المحمدي) 3(

 ).142ص(،الشيعة والتصحيح ) 4(
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، بظهـر الكوفـة  ن المغرب، وقتل النفس الزكيـة  ـا مـوطلوعه، رـود الشمس من الزوال إلى العص    ـورك
ونـار تظهـر بالمـشرق    ، م بالمشرق يضئ كالقمر يتقوسـوع نج ـوطل، ورجل هاشمي بين الركن والمقام      

  )1 (".وتبقي أياماً

آيتان تكونان  قبل القائم، كسوف الشمس في نصف الشهر والقمـر            "وأسند إلى أبي جعفر عليه السالم       
  ) .") 2ا آيتان لم تكونان منذ هبط آدم أنا أعلم مما قلت إنهم: في آخره فتعجب السامع فقال

أن هذه األمة يصيبها بالء حتى ال يجد الرجل ملجأ من الظلم فيبعـث اهللا               "وأسند الفراء في مصابيحه     
رجالً من عترتي الرسول عليه السالم فيمأل به األرض قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجـوراً يرضـى عنـه                 

  أعطنـي ماء من قطرها شيئاً إال إذا أخرجته حتى يقول الرجل يا مهـدي       مالئكة السماء واألرض، ال تدع الس     
  )3 (".أعطني فيحثي له من ثوبه ما استطاع أن يحمله

إن دولتنا آخر الدول ولم يبقى أهل بيت لهم دولة إال ملكوها قبلنا : روى على بن عقبة عن أبيه قال
َوالعاقبة للمتقني[: ؤالء وهو قول اهللا عز وجلإذا رأوا سيرتنا لو ملكنا سرنا مثل سيرة ه: لئال يقولوا ِ ِ َِّ ُ ْ ُ َ َ َ[ 

     }128:األعراف{
   .)4 (" إنه ليس بعد دولة المهدي دولة: "وقد قال صاحب كتاب إعالم الورى

العدل والقسط ورفع الظلم والجور الذي يكون في دولة المهدي ال يتحقق إلـى بعـد قـضاءه علـى          ف
ثم موتهم فـيحكم  ، وعمر وجلده لعائشة رضي اهللا عنها، وإقامة الحد عليهما         المسلمين جميعا وصلبه ألبي بكر    

األئمة تلك الدولة وحينها ال يكون للمهدي أعداء فلم يبقى في دولته إال مريديه ومحبيه من شيعته فيرفع الظلـم      
  .والجور ويتحقق العدل ويفيض المال لدرجة أن المهدي يحثو المال حثواً أي صباً من كثرته

  :ولة اإلمام المهدي ونفوذها السياسيد

قيم للشيعة دولة باسم اإلسالم وأن هـذه الدولـة تحكـم    ييدعى الشيعة أن دولة المهدي عندما يرجع س    
بحكم اإلسالم وعلى منهاج النبوة، وأن هذه الدولة ال تتحقق إال مع المهدي، وهي تحقيقاً لوعد اهللا عز وجـل                     

  :رهمكما يزعمون فمن عالمية الدولة بنظ

                                         
 ) .248ص (، الصراط المستقيم ) (1

 ) .249ص (، المرجع السابق) (2

 .) 242ص (، المرجع السابق) (3

 ) .2/295( ، إعالم الورى) (4
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تلك الدولة التي تتجسد في واقعهـا الموضـوعي         ،إن دولة اإلمام المنتظر عليه السالم هي دولة اإلسالم          . "1
تطبيقات التشريع اإلسالمي كاملة عادلة، وفي مختلف مجاالت الحياة لدى الفرد وفي األسرة وفي المجتمـع     

 أقام الدولة اإلسالمية األولى فـي المدينـة   وفي الدولة والتي تمثلت في حكم نبينا محمد عليه السالم، حينما       
  )1 (".المنورة

، وال   طالـب  وال على عهد علي بن أبي ويزعم الشيعة أن دولتهم لم تتحقق على عهد الرسول 
من جاء بعده من األئمة، أما اإلمام المنتظر الذي انتهت النوبة إليه فالبد من إنهائها على يديـه ألنـه خـاتم                      

ى وديـنِ الْحـق ليْظهِـره علَـى الـدينِ كُلِّـه           {)2 ( ما أخبر به القرآن الكـريم المعصومين فيحقق  ـدبِالْه ـولَهسـلَ رسي أَر الَّـذ ـوه  {
  .9 آية سورة الصف

لدولة اإلمام المنتظر، وأن نفوذها سيشمل العالم كله تحقيقا لوعد اهللا تعالى بعالمية اتساع النفوذ السياسي . "2
ي الصالحون[  )3(الم في أمثال اآلية الكريمةاإلس ادبا عُثه ض يرِ األَر الذِّكْرِ أَن دعب نورِ مبي الز ا فنكَتَب لَقَدو[ 

خْلفَنهم[ : وقوله تعاىل  }105:األنبياء{ ين وعد اُ الَّذين َآمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيستَ الَّذ خْلَف ضِ كَما استَ ي األَر ف 
هِملقَب ن55:النور{] م{    

لكل فرد من البشر، وتطهير من كل العقائد الشرك والكفر ) عقيدة التوحيد( عالمية العقيدة اإلسالم . 3
  }36:التوبة{] افَّةًوقَاتلُوا املُشرِكني كَ[" لم يحن تأويل: والضالل والنفاق وينسب الشيعة إلى أئمتهم قولهم

فإذا جاء تأويلها يقتل المشركين حتى يوحدوا اهللا عز وجل وحتى ال يكون مشرك، وذلك في قيام قائمنا، 
  )4 (. رسول اهللاًوقال إذا قام القائم المهدي ال تبقى أرض إال تؤدى فيها شهادة أن ال إله إال اهللا وأن محمد

منـت بـه الـسبل    وُأ، وارتفع في أيامه الجـور   ،العدل  قام القائم حكم ب   وإذا  ، عموم العدل باألمن والرخاء   . "4
ولم يبق أهل دين حتى يظهـروا اإلسـالم ويعترفـوا           ، ورد كل حق إلى أهله    ، وأخرجت األرض بركاتها    

  )5 (".باإليمان

                                         
 .م1979الطبعة األولى ، دار األندلس للطباعة والنشر، ) 57ص (،عبد الهادي الفضلي ،في انتظار اإلمام ) (1

 ) .49ص (،في انتظار اإلمام ) (2

ثانيـة،  ، الطبعـة ال   ) 210ص  (،أحمد محمـد أحمـد جلـي        . دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين الخوراج والشيعة، د        ) (3
 .م 1988 -هـ1408

 ) .211ص (،دراسة عن الفرق ، ) 60ص (،في انتظار اإلمام :  انظر ) (4

 ) .211ص (دراسة عن الفرق، :  ، انظر ) 61ص (،في انتظار اإلمام ) (5
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وكأن النبـي   ، حقق في عهد النبي     ت لم ت   بأن دولة العدل   كيف يتطاول هؤالء األفاكون على النبي       
 ،العدل التي يزعمون أنهم سيقيمونها برجعة المهديلم يقم دولة .  

ـ             م يإن ادعاء الشيعة هذا ادعاء باطل ويمجه العقل والمنطق السليم، ثم ينتظرون مهديهم المزعـوم ليق
لهم دولة، ثم أي عدل هذا الذي سيتحقق في دولة المهدي؟ هل هو نشر اإلسالم أم االنتقام والقتل مـن جميـع              

  . إن العدل عندهم، ورفع الظلم والجور هو االنتقام والقتل لجميع المسلمين، وممن أخذ منهم الحكمالمسلمين؟

  : خروج المهدي ورجعته وأهم أعمالهفي ةخرافات الشيع
نهم ينسجون حوله القصص والحكايات و الخرافات مهدي من رجعته كما تزعم الشيعة فإإذا خرج ال
   :من خرافاتهموالتي ال أصل لها 

   :ل داوود وليس اإلسالمآنه يحكم بحكم مهدي الشيعة إذا قام فإ -1
والظاهر من هذه  )1("ة إذا قام قائم أل محمد حكم بحكم داوود بن سليمان وال يسأل بين": الكلينيقال 

  .وهذا يعني انه يكفر باإلسالم ،  جديداًاًالرواية أن مهدي الشيعة يهدم اإلسالم وما كان قبله ، و يستأنف دين
   :قبره مكرماًالمهدي للشيعة األموات بين الرجوع كجنود للمهدي وبين البقاء في  تخيير -2
يا :  في قبره فيقال له – ويقصد الشيعي – أتى المؤمن - أي المهدي -إذا قام :" قال أبو عبد اهللا    

  .)2("م حق وان تشأ أن تقيم في كرامة ربك فأقأ أن تلحق به فالْقد ظهر صاحبك فان تشهذا إنه 
  :بزعم الشيعة  تعذيب وصلب أبي بكر وعمر -3

وقد تظاهرت األخبـار    " اإليقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة        يقول محمد العاملي الشيعي في كتابه     
 ممن تقدم موتهم مـن أوليائـه         قيام القائم قوماً   دوان اهللا سيعيد عن   ،عن أئمة الهدى من آل محمد عليهم السالم       

لينـتقم مـنهم   ، من أعدائـه  قوماًويعيد أيضاً،ويبتهجوا بظهور دولته،واب نصرته ومعونته  ـ بث اووشيعته ليفوز 
ا من القتل على أيدي شيعته أو الذل والخزي بما يرونـه مـن   ـي الدنيـاب فـه من العقـوينالوا ما يستحقون 

  .)3("علو كلمته
 النبويـة  الحجـرة   أو بهـدم د رجوع الحسين بن علـي  ـون عن ـة تك ـي أن الرجع  ـذا يعن ـوه

 : يقول صاحب بحار األنوار فـي مهـديهم المنتظـر             ،نـ الطاهري ر  ـدي أبي بكر وعم   ـوإخراج جس 
آمر بهما تجـاه البقيـع وآمـر بخـشبتين          طريان ف   وأخرج من بهما وهما    الحجرةدم  ـ إلى يثرب فاه   وأجيء"

 يا سماء    الفتنة من السماء   فينادي مناد  ، شد من األولى  ااس بهما   فيفتتن الن ،لبان عليهما فتورقان من تحتهما      يص

                                         
 ).397/1(،أصول الكافي ) 1(

 ).256ص(، اإليقاظ من الهجعة) 2(

 ).264ص(،اإليقاظ من الهجعة ) 3(
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خلـص  يعي ـ قـد أ  ـن ـ أي ش ـه األرض إال مؤمـى وجـ علىـذ ال يبقـفيومئ،رض خذيويا أ، أنبذي
  .)1("قلبه لأليمان

فقلـت  : قال المفضل " عن الصادق عن المفضل في حديث طويل في أحوال المهدي ،        : ة  ـوفي رواي 
 والصديق   ات يا مفضل ، واهللا ليردن وليحضرن السيد األكبر محمد           هيه: يا سيدي هذا آخر عذابهما؟ قال       

ـ     ) علـيهم الـسالم   ( األعظم أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين واألئمة         ض األيمـان   وكـل مـن مح
أمر بهما فيقتالن في كل يـوم وليلـة         ا بجميع المظالم ، ثم ي     ـ منهم ليقتصناً، و ـر محض ـمحضاً،محض الكف 

  .) 2("ألف قتلة
 إن هـذين    : رضي اهللا عنهمـا    وفي رواية عن الشريف المرتضى حيث يقول في حق أبي بكر وعمر           

تكون تلك الشجرة يابسة قبل أن يـصلبا ثـم          : البريئين قد ظلما ولذا صارت الشجرة الخضراء يابسة ، وقيل           
  . )3(تصير رطبة خضراء بعد الصلب والموت 

لتصحيح ما ذهبت إليه جماعته من أن هـذه األقـوال   وينتقد الشيعي الموسوي صاحب كتاب الشيعة وا 
كما أنه ال بد من القول أيضاً إن الـذين ألَّفـوا الكتـب فـي الرجعـة      " تؤدي إلى تفرقة المسلمين حيث يقول  

واستشهدوا على وقوعها بالروايات التي ذكرها بعض كتب الروايات المنسوبة إلى أئمة الشيعة لم يكتفوا إلـى                 
رى وكلها أيضاً مستوحاة مـن      ـاراً أخ ـا أفك ـوا عليه ـل برجعة أئمة الشيعة فقط بل أضاف      هذا الحد من القو   

إن الرجعة ال تشمل أئمة الشيعة فحـسب بـل   : تلك الروايات الموضوعة التي أشرنا إليها أكثر من مرة وقالوا      
 زعموا أنهم   ﴾سلمصلى اهللا تعالى عليه وآله و     ﴿تشمل غيرهم وذكروا أسماء نفر غير قليل من صحابة الرسول         

ة والذين منعوهم من الوصول إلى حقهم في الحكم كل هذا حتى يتسنى لألئمة االنتقام مـنهم                 ـمن أعداء األئم  
  .في هذه الدنيا

ـ  ـذه الرواي ـوا ه ـة ووضع ـرة الرجع ـوا وراء فك  ـن كان ـل إلي أن الذي   ـد يخي ـوق ا ـات إلثباته
ب زعمهـم وذلـك     ـداء حـس  ـة األع ـوا يقصدون رجع  ـدر ما كان  ـة األئمة بق  ـا رجع ـدوا منه ـلم يقص 

ة بين الشيعة والفرق اإلسـالمية األخـرى        ـة التفرق ـد دعام ـرة كانت توط  ـذه الفك ـام منهم ألن ه   ـلالنتق
  )4("تفرقة ال لقاء بعدها

  : رضي اهللا عنهاعلى أم المؤمنين عائشة) حد الزنا(إقامة الحد زعمهم  -4
ـ ـعندم راًـ كفا ازدادو بلمر أبي بكر وعلم يكتف الشيعة بصلب         يقيمون الحـد  ا يزعمون أنهم س

أما لو قـام قائمنـا لقـد    : قال أبو جعفر " ل سوء ومكروه ـة التي برأها اهللا من ك    ـى أم المؤمنين عائش   ـعل
                                         

، مؤ سسه الوفاء للطباعـة والنـشر      ، )35/104( ،محمد باقر المجلسي    ،  الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار     ر بحار األنوا  )1(
 ).268ص(،اإليقاظ من الهجعة : انظر ،   لبنان –بيروت ، م1983 -هـ 1403، الطبعة الثانية 

 ).269ص(، اإليقاظ من الهجعة) 2(

 ) .1/269(،  موقف اإلسالم منهافرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم وبيان: انظر) 3(

 ) .142ص (، الشيعة والتصحيح ) 4(
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ا قلت جعلت فداك ولم يجلـدها الحـد؟     ـة منه ـه فاطم ـم وحتى ينتقم أل   ، حتى يجلدها  )1( الحميراءردت إليه   
 رحمـة   إن اهللا بعـث محمـداً     :  اهللا ذلك إلى القائم ؟ قال        أخرا على أم إبراهيم ، قلت فيكف        ـريتهلف: ال  ـق

  .) 2("مة قويبعث القائم ن
  :القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسهزعموا أن  -5

 القـائم :" عن عبد الرحمن عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اهللا عليه السالم قـال                     
واله إلى أساسه ويرد البيـت إلـى موضـعه      يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه ومسجد الرسول          

  . )3("ع أيدي بني شيبه السراق وعلقها على الكعبة وأقامه على أساسه وقطٌ
   : تقاتل معه يديهزول المالئكة بين نب زعمهم -6

وفة قد سار إليها من مكة في خمسة أالف مـن           كأني بالقائم على نجف الك    "  رحمه اهللا ند إلى الباقر    سأ
  ) 4("المالئكة ، جبريل عن يمينه ، وميكائيل عن شماله ، والمؤمنين بين يديه وهو يفرق الجنود في البالد 

إذا قام القائم نزلت مالئكة بدر، ثلـث علـى          :" روي عن أبي حمزة عن أبي عبد اهللا عليه السالم قال          
  يا بن رسول اهللا ومـا الحـو؟       : قلت  ول حو ،    ـق وثلث على خي   ـ بل ولـى خي ـعلث  ـول شهب، وثل  ـخي

  .)5(" الحمر: قال 
  : عند رجعته  يقتل قريشا ويصلبهم أحياء وأمواتاًالمهدي زعموا أن  -7

ذلك تنفيس عن الحقـد     و ونزعمي عندما يخرج فانه يفعل بقريش والعرب األفاعيل كما           الشيعة مهدي
رضـي اهللا   يكتفوا بما يفعله مهديهم بحق الشيخان أبا بكر وعمر وعائشة أم المؤمنين   الدفين على العرب ، فال      

 دمهم ،فبعد رجعة المهدي أول ما يبدأ به أنه يقتل قريشا ويصلبهم أحياء وأمواتاً ، أي                بل إنه يقتل ويهدر   عنهم  
يت فيضع الـسيف فـيهم ال       بعد أن يحيي اهللا من مات منهم فيجازيهم اشد الجزاء بسبب ما فعلوا نحو أهل الب               

   ) 6(يستتب أحداً منهم ويستمر في هذا القتل مدة ثمانية أشهر ال يضع السيف عن عاتقه 

                                         
إياك أن تكونيها يا حميراء أي يا بيـضاء     :  لعائشة رضى اهللا عنها    ومنه قول علي    ، وهى تصغير الحمراء  ، هي البيضاء ) 1(

دار صار للطباعـة  ، )4/209(، المعروف بابن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم       ،    لسان العرب      :انظر  
محمد بن أبي بكر بـن      ، ي نسب النبي عليه السالم وأصحابه العشرة      ـرة ف ـالجوه ، ةـبدون طبع ، روت  ـبي، رـوالنش

الطبعـة األولـى    ، مركز زايـد للتـراث       ، يتحقيق محمد التو نج   ، ) 1/350(، عبد اهللا بن موسى األنصاري التلمساني     
دار المعـارف   ، تحقيق محمد حميد اهللا     ، ) 1/144(،أحمد بن يحيى البالذري     ، األنساب األشراف ، م  2001 -هـ  1421

 .بدون طبعة 

 ) .53/89(، بحار األنوار:  ،  انظر ) 231ص(، اإليقاظ من الهجعة) 2(

 ) .471ص (، الغيبة للطوسي ) 3(

 ) .250ص (، الصراط المستقيم ) 4(

 ) .2/288(،إعالم الورى ) 5(

 ) .1/270(، نتسب إلى اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها فرق معاصرة ت:انظر ) 6(
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عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر في الحدث الطويـل                        - أ
عة حتى يبلـغ أساسـها ويـصيرها        إذا قام القائم عليه السالم دخل الكوفة وأمر بهدم المساجد األرب          ": قال  

  ، ال شرف لها كما كانت علـى عهـد رسـول اهللا    ماءجعريشا كعريش موسى ، وتكون المساجد كلها        
 إلـى   كـوة كـل  م ، فيصير ستين ذراعاً ، ويهدم كل مسجد على الطريق ويـسد            ـويوسع الطريق األعظ  

 سبعين قبيلة من قبائل العـرب       -يقتل -جه إلى الكوفة فينزلها وتكون داره ويبهر      ـ ثم يتوج   ..... الطريق
  .) 1 (. "تمام الخبر

  .) 2("ما بقي بيننا وبين العرب إال الذبح :" وفي رواية عن أبي عبد اهللا قال  -  ب
اتق العرب  : نه قال    أ عن علي بن أسباط عن أبيه أسباط بن سالم عن موسى اآلبار عن أبي عبد اهللا                 "   -  ت

  .) 3(" القائم منهم احدنه ال يخرج معأما إفان لهم خبر سوء 
  .)4(" يقتل ثالثة أالف من قريش ومن مواليهم – المهدي أي-أنه " ليه السالم عن الصادق ع  -  ث
خمسمائة إذا قام القائم من آل محمد أقام     : " روي عن عبد اهللا بن المغيرة عن أبي عبد اهللا عليه السالم قال                - ج

قهم ثم خمسمائة أخرى ، حتى يفعل ذلـك سـت   م أقام خمسمائة فضرب أعناثمن قريش فضرب أعناقهم ،    
  .)5("نعم ، منهم ومن مواليهم : قال ".ويبلغ عدة هؤالء هذا ؟: رات قلت م

 أال يروه، ممـا يقتـل مـن         لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج ألحب أكثرهم         : " وعن أبي جعفر قال       - ح
ا إال السيف حتى يقول كثير من الناس        وال يعطيه  يأخذ منها إال السيف      نه ال يبدأ إال بقريش فال     ، أما إ  الناس

 .) 6("ليس هذا من أل محمد لو كان من آل  محمد لرحم 

   :مدة حكم المهدي بعد رجعته

  : فمن هذه الروايات مدة حكم المهدي بعد رجعتهرويت روايات كثيرة تؤكد
سـبع سـنين،   : ملك القائم؟ قـال كم ي: " قلت ألبي عبد اهللا عليه السالم: ما رواه عبد الكريم الخثعمي قال    . 1

تطول له األيام، والليالي حتى يكون السنة من سنيه مكان عشر سنين من سنيكم هذه فيكون ملكه سـبعين                 
  )7(" سنة من سنيكم هذه

                                         
 ) .475ص(، الغيبة للطوسي  )1(

 ) .52/349(، نقال عن كتاب األنوار النعمانية ، ) 121ص(، من كتاب تعريف عام بالشيعة ) 2(

 ) .477ص( ، الغبية للطوسي  )3(

 ) .253ص(، الصراط المستقيم  )4(

 ) .264ص(، روضة الواعظين : انظر ، ) 2/288(، إعالم الورى  )5(

، مؤ سسه الوفاء للطباعـة والنـشر      ، ) 52/354(، محمد باقر المجلسي  ، بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار       )6(
  لبنان–بيروت ، م1983 -هـ 1403، الطبعة الثانية 

 ) .2/290( ،  إعالم الورى) (7
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جعلت فداك وكيف تطول األيام لذلك والـسنون؟  : قلت له : "وفي رواية عن أبي بصير عن أبي جعفر قال         . 2
 )1(". ثبوت وقلة الحركة فتطول األيام لذلك والسنواتيأمر اهللا الفلك بال: قال

 )2("يملك القائم ثالثمائة وتسع سنين: "وفي رواية عن علي بن حسان الوسطي . 3

وفي رواية عن جابر الجعفي أنه سأل أبا جعفر عليه السالم عن قائم كم يقوم القائم في عالمه؟ قال تـسع                      . 4
 )3 (.عشرة سنة

ك القائم سبع سنين تطول له األيام والليالي فتكون السنة مقدار عشر سنين             يمل: "عن الصادق عليه السالم      . 5
 األرض في جمادي اآلخرة وعشر من رجب مطراً شديداً أنبتت به لحوم المـؤمنين  تأمطرفإذا آن قيامه    

 )4 (".في قبورهم فكأني أنظر إليهم مقبلين من قبل جهينة ينفضون شعورهم من التراب

 وقـد  رضي اهللا عـنهم   أمثال أبي بكر وعمر وعثمانه أحقادهم على أهل السنةهذه عقيدة الشيعة وهذ  
 فكيف ببقية المـسلمين ؟، إنهـم ال         ، لينالوا من أم المؤمنين عائشة رضي اهللا عنها          بالغوا في غيهم وضاللهم   

جد األقـصى  وهم بهذه العقيدة ال يختلفون عن الصليبيين الذين استباحوا المـس      ، ذمهال   و يرقبون في مؤمن إالً   
   . ونهاراًوال عن اليهود الذين يقتلون المسلمين ليالً، وقتلوا سبعين ألفا من المسلمين 

  وهي يوم القيامة عندما يقوم الناس لرب العالمين ، وفكرة الرجعـة  فقطيؤمن المسلمون برجعة واحدة   
القـران الكـريم ، وهـي     مخالفة صريحة وواضحة لنصوص      في الدنيا كما يزعم الشيعة اإلمامية     بعد الموت   

جـاء   حتَّـى إِذَا [:قال ربنا عز وجل .باطلة وقد رد ربنا عز وجل على من تمنى الرجعة إلى الدنيا قبل يوم القيامة               
ــونِ  جِعار بــالَ ر ــوت قَ ــدهم املَ لُ  ) 99(أَحقَائ ــو ــةٌ ه مــا كَل ــا إِنَّه ــت كَلَّ ــا تَركْ يما فحــال ــلُ ص مــي أَع ــملَعلِّ ــن ورائهِ مــا و مِ  هــو خٌ إِلَــى ي ــرزَ ب 

ثُونعب[ وقوله سبحانه    . }املؤمنون{) ]. 100(ي    ـونجِعرلَا ي هِمإِلَي مونِ أَنَّهالقُر نم ملَها قَبلَكْنأَه ا كَموري وقال  }31:يـس{ ]أَلَم 
ْأتيهِم العذَا [سبحانه   ي موي اسرِ النأَنْذعِو ب دعوتَك ونَتَّبِ أَقْـسمتُم   الرسـلَ أَولَـم تَكُونُـوا    ب فَيقُولُ الَّذين ظَلَموا ربنا أَخرنَا إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ نُجِ

ى إِذ املُجرِمـون نَاكـسو رء    [:  وقوله تعـالى   }44:إبـراهيم {] من قَبلُ مـا لَكُـم مـن زَوالٍ     تَـر لَـوو   هِـمبر ـدنع ـهِمـا   وسنبر
وننوقا إِنَّا محاللْ صما نَعنجِعا فَارنعمسنَا ورص12:السجدة{] أَب{ .  

هذه اآليات تثبت بالدليل القاطع بطالن الرجعة عند الشيعة ، وهو اعتقاد جميع المسلمين ، ولـم يقـل                
  . سلف األمةمنحد أذلك بخالف 

                                         
 ) .259ص (،  روضة الواعظين: انظر ، ) 2/290( ، إعالم الورى ) (1

 ) .145/ 53(، بحار األنوار الجامعة :  ، انظر ) 263ص ( ،الصراط المستقيم ) (2

  ) .  477ص (للطوسي، ، الغيبة : انظر) (3
 ) .251ص (، الصراط المستقيم ) (4
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 بعد الموت إلى الدنيا ليجازي المسيء على إساءته ، والمحسن على إحسانه ، ينـافي                والقول بالرجعة 
] القيامـة  وإِنَّمـا تُوفَّـون أُجـوركُم يـوم       [ دار الجزاء ، قال ربنا عز وجل         تطبيعة هذه الدنيا والتي هي دار عمل وليس       

   . }185:آل عمران{
ن أمن الدين بالضرورة من انه ال حشر قبل يوم القيامـة و           وعقيدة الرجعة عند الشيعة خالف ما علم        

عد كـل   اهللا تعالى عندما توعد إنساناُ كافراُ كان أم ظالما أم غير ذلك إنما يتوعده يوم القيامة ، لكن الشيعة تتو                   
  .صاص منهمما سوى الشيعة بالرجعة للق

بب ما ارتكبوه فـي حـق آل        إن المهدي هو الذي يحاسب الناس وينزل بهم العقاب بس         :وقول الشيعة   
ن اهللا عز وجـل  بأواإلسالم يؤكد  حق اهللا ال حق غيره ،هو فهذا أمر باطل الن الحساب - كما يدعون–البيت  

ي اُ كُـلَّ نَفْـسٍ مـا كَـسبت إِن اَ سـرِيع احلـسابِ                  [ هو الذي يتولى حساب البشر جميعا      والَّـذين  [} 51:إبـراهيم {] ليجـزِ
آَن مـاء حتَّـى إِذَا جـاءه لَـم يجِـده شـيئًا ووجـد اَ عنـده فَوفَّـاه حـسابه واُ سـرِيع احلـسابِ              كَفَ الظَّم هبسحي ةيعابٍ بِقركَس مالُهموا أَعر [

ى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبت لَا ظُلْم اليو[} 39:النور{ ز تُج موابِاليساحل رِيعس َا إِن 17:غافر{] م {  
، الذين حكم الشيعة عليهم بالرجوع إلى الدنيا بعد موتهم لعظم مـا ارتكبـوه        ثم إن أبا بكر وعمر وعثمان       

 ال يـصل إلـى   - كما يزعمون–ر ميتة ، وهذا الذنب   شبيت لينالوا جزائهم في الدنيا ثم يموتون        الفي حق آل    
 والكفر به ، وبالتالي ال يوجب الرجعة في الدنيا ، ولو كان األمر كـذلك ، لكـان إرجـاع                     درجة الشرك باهللا  

رجوع مـن أبـي بكـر       المشركين الذين ادعوا اإللوهية مع اهللا كفرعون والنمرود وغيرهم ، فهؤالء أولى بال            
مـن مـدعي    رماً مـن المـشركين و     جلكن الشيعة ، لم تقل بذلك ، الن التعدي على آل البيت أعظم              وعمر ، 

  .اإللوهية كما يزعمون 
 وال جهادهم في سبيل اهللا ، فقـد روي عـن       وال ينكر مسلم مكانه وفضل أبي بكر وعمر وعثمان          

      ثَهدح نْهع اللَّه يضر اِلكم نب ـَأنَس    النَّبِي َأن م         ـ فَقَـاَل  م  ـصعد ُأحدا وَأبو بكْرٍ وعمر وعثْمان فَرجفَ بِهِ
ث يقصد نفسه وأبـا بكـر       ـذا الحدي ـفي ه  الرسول  ،ف )1("  اثْبتْ ُأحد فَِإنَّما علَيك نَبِي وصديقٌ وشَهِيدانِ      "

  .  وعمر وعثمان
 .)2( "أصحابين اهللا من سب     ـي لع ـبوا أصحاب ـال تس  "قال  رسول اهللا     : عائشة قالت روي عن   و

لـو  : م مرة واحده ؟ والـسؤال  ـا وغيرهـي الدنيـوت مرتين فـ بالموأحباءهءه  ذب اهللا أوليا  ـف يع ـثم كي 
                                         

وفي مناقب عمر   ، )3472(رقم  كتاب المناقب، باب قول النبي لو كنت متخذاً خليالَ حديث            ، ،أخرجه البخاري في صحيحه   ) 1(
 ) .3483(، حديث رقم 

رقم الحـديث   ، ) 9/554(، الحافظ نور الدين على بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي المصري            ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد    ) 2(
لعلميـة  دار الكتب ا، تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا ،  باب ما جاء في حق الصحابة ، كتاب المناقب ، ) 16429(

الحافظ أبي القاسم   ، رواه الطبراني في األوسط     ، م  2001_ هـ  1422الطبعة األولى   ،  لبنان   –بيروت  ، للطباعة والنشر   
دار ، تحقيق محمد حسن إسماعيل الشافعي    ، )4770(، حديث رقم ، )3/336(، سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني      
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ي واإلسالمي فيا ترى ما مـصير أهـل         ـم العرب ـرية العال ـ عش ياالثنة  ـماميإليعة ا ـؤالء الش ـم ه ـحك
  السنة؟

   . إنهم سيحاسبون أهل السنة والجماعة وخاصة العلماء منهم ثم يقتلونهم جميعاً:الجواب
سلم ظاهراً  م عبد اهللا بن سبأ اليهودي الذي أ       رجعة التي هي من أصول عقيدة الشيعة ، قد وضعها له           ال :وأخيراً

العجـب  : ، حيث قال  ألهل مـصر         و أبطن الكفر عندما أقام في مصر في أواخر عهد عثمان بن عفان              
كَ        إِن الَّـذ  [يرجع وقد قال ربنا عز وجل       ال  ممن يصدق أن عيسى يرجع ويكذب أن محمدا          ادلَـر آَن القُـر ـكلَيع ض ي فَـر 

ادع1( حممد أحق بالرجوع من عيسى}} 85:القصص{] إِلَى م(.  
يرجـع  من موته إلى الدنيا مرة أخرى ، وانه  وزعم آخرون من الشيعة برجعة علي بن أبي طالب      

  .)3(لتي تظهر للناس قبل قيام الساعة نه دابة األرض اإ: وقالوا)2(أكثر من مره 
وعلـي والحـسن     وحسب اعتقاد الشيعة وزعمهم بان  الرجعة ليست مقتصرة علـى رسـول اهللا               

م رضي اهللا عنهم أجمعين ، بل تـشمل جميـع     ـة أم المؤمنين وغيره   ـر وعائش ـر وعم ـوالحسين وأبي بك  
ـ                    م يتـولى   أئمة أهل البيت فاإلمام الذي مات يرجع إلى حياته الدنيا ليحكم فترة معينه ثم يموت مرة أخـرى ث

ا وقع في القـرآن الكـريم مـن قـصة     ـك بمـويستشهدون بذلوهكذا ، ه ـوت ثم ابنـم يم ـده ث ـالحكم بع 
  )4(.أصحاب الكهف 

أن أئمة الـشيعة    : تعني الرجعة في المذهب الشيعي    " يقول الموسوي صاحب كتاب الشيعة والتصحيح       
إلمام الحادي عشر عند الشيعة اإلمامية سيرجعون       ومنتهياً بالحسن العسكري الذي هو ا     " علي  " مبتدئاً باإلمام   

الذي يظهر قبـل رجعـة   " المهدي " إلى هذه الدنيا ليحكموا المجتمع الذي أرسى قواعده بالعدل والقسط اإلمام      
األئمة ويمأل األرض قسطاً وعدالً ويمهد الطريق لرجعة أجداده وتسلمهم الحكم وإن كل واحـد مـن األئمـة                   

د في إمامتهم سيحكم األرض ردحاً من الزمن ثم يتوفى مرةً أخرى ليخلفـه ابنـه فـي         حسب التسلسل الموجو  
وسيكون بعد ذلك يوم القيامة، كل هذا تعويضاً لهـم عـن حقهـم              " الحسن العسكري   " الحكم حتى ينتهي إلى     

   . )5("الخالفة والحكومة التي لم يستطيعوا ممارستها في حياتهم قبل الرجعةالشرعي في 

                                                                                                                                        
ورجاله رجال الصحيح غيـر علـي   ، م 1999 – 1420الطبعة األولى ، األردن –عمان ،الفكر للطباعة والنشر والتوزيع     

 . وهو ثقة ، بن سهلا

، المعروف يإبن األثيـر   ، الكامل في التاريخ أبي الحسن علي بن أبي محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني               : انظر   ) 1(
 .م 1998-هـ1402 ،الطبعة الرابعة ،دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، ) 2/8(

 ) .2/114(، الفصل الملل واألهواء والنحل : انظر  ) 2(

 ) .185(، الشيعة والتشيع فرق وتاريخ :  انظر  ) 3(

  .الطبعة الرابعة ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، ) 1/199(، مقدمة ابن خلدون : انظر  ) 4(
 ) .141ص(،الشيعة والتصحيح  )5(
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 به هو من  استدلواوكل ما،  يؤيد ذلك  صريحفال نص صحيح، م كله في غاية الفساد الشرعي هذا الكال
وكل ، وكما أنها في غاية الفساد العقلي الذي ال يقبله عاقل ، روايات الشيعة المقطوع بفسادها وبطالنها وكذبها

  .من قَبِله إنما يكون على قلبه ران وعلى عينه غشاوة 
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  المبحث الثالث

  صفات اإلمام المهدي عند اإلمامية
  

  : صفات اإلمام المهدي الخَلقية: المطلب األول 
  : صفات المهدي الخَلقية عند الشيعة اإلمامية  :أوالً 

وكأنها  أعلى مقاماً من النبي والرسول بصفاتفي وصف المهدي المنتظر،ووصفوه الشيعة  غالى لقد 
  : الصفاتهذهمن و ،لشخصية خرافية

  .، يطير في الهواءإسرائيلي  وجسم،أبيض مشرب بحمرة  .1
  أن لونه لون النبي  أبيض ، وقد ورد في صفة المهديحنطي أو : عربياللون ال  المهديلون

 وقد كان بنو إبراهيم أي طويل مملوء كأجسام أبناء يعقوب : إسرائيلي وجسم. أبيض مشرب بحمرة 

  . المهدي  معروفين بكمال أجسامهم وجمالهم ، ومعناه أن صفات إبراهيم عليه السالم ظاهرة في
عربي   المهدي رجل من ولدي ، وجهه كالقمر الدري ، اللون لون":  يالنب عن حذيفة ، عنروى الشيعة  

السماء وأهل األرض  ، والجسم جسم إسرائيلي ، يمأل األرض عدالً كما ملئت جوراً ، يرضى بخالفته أهل
  .)1( "يملك عشرين سنة. والطير في الهواء 

 :المنظر ال يهرم بمرور األيام  شيخ السن شاب .2

ما عالقة القائم إذا خرج فقال :قلت للرضا عليه السالم : "أبي الصلت الهروي قال   عنيروي الشيعة   
وإن من ،دونها   أولناظر إليه ليحسبه إبن أربعين سنةحتى أن ا،شاب المنظر ، عالقته أن يكون شيخ السن :

   .)2(" أجله يأتي عليه حتى واللياليعالماته أن ال يهرم بمرور األيام 

، ألنه يرجع  لو قد قام القائم ألنكره الناس" : أنه قال عن أبي عبد اهللا . مزة بن أبي ح عن عليو
: وفي غير هذه الرواية أنه قال ! األول  إليهم شاباً موفقاً ، ال يثبت عليه إال من قد أخذ اهللا ميثاقه في الذر

  )3( ."  صاحبهم شاباً وهم يحسبونه شيخاً كبيراً وإن أعظم البلية أن يخرج إليهم

                                         
، مؤسسة الوفـاء للطباعـة والنـشر        ، ) 51/91(، محمد باقر المجلسي  ، لجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار    بحار األنوار ا  (1) 

  . لبنان –بيروت ، م 1983 -هـ 1403الطبعة الثانية 
، ) 3/1149(،قطب الـدين الروانـدي      ، الخرائج والجرائح   ، ) 2/294(، إعالم الورى   : انظر  ، ) 51/35(، بحار األنوار (2) 

الطبعـة األولـى   ، الناشر مؤسسة اإلمـام المهـدي   ، مؤسسة اإلمام المهدي بإشراف محمد باقر الموحد األبطحي   تحقيق  
  . إيران –قم ، هـ 1409

  . )188ص(، منتخب األنوار المضيئة (3) 
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  : عريض ما بين المنكبين)1(الحاجبين غائر العينين مشرف . .3

حقْوي  جعلت فداك إني قد دخلت المدينة وفي:  قلت ألبي جعفر الباقر : أعين قال عن حمران بن
: الفق! ديناراً أو تجيبني فيما أسألك عنه  هميان فيه ألف دينار ، وقد أعطيت اهللا عهداً أنني أنفقها ببابك ديناراً

سألتك بقرابتك من رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه أنـت     : فقلت يا حمران سل تجب وال تنفقن دنانيرك ،
ذاك المشرب حمـرة ، الغـائر   : فمن هو بأبي أنت وأمي؟ فقال: قلت. ال : به؟ قال صاحب هذا األمر والقائم

   )3 (". وبوجهه أثر)2(، المشرف الحاجبين ، العريض ما بين المنكبين ، برأسه حزاز العينين

 :صفات أخرى  .4

 الجارود زياد بن المنذر ، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ، عن أبيه ، عن جده عليهم عن أبي

آخر الزمان أبيض اللون ،  يخرج رجل من ولدي في": وهو على المنبر قال أمير المؤمنين : السالم قال
المنكبين ، بظهره شامتان ، شامة على لون  شاشيم ممشرب بالحمرة ، مبدح البطن عريض الفخذين ، عظ

 يخفى واسم يعلن ، فأما الذي يخفى اسم: اسمانعليه وآله ، له  جلده وشامة على شبه شامة النبي صلى اهللا
فمحمد ، إذا هز رايته أضاء لها ما بين المشرق والمغرب ، ووضع يده على رؤوس  فأحمد ، وأما الذي يعلن

رجالً ، وال يبقى  ن إال صار قلبه أشد من زبر الحديد ، وأعطاه اهللا تعالى قوة أربعينـ مؤمفال يبقى ادـالعب
قبورهم ، ويتباشرون بقيام القائم  و في قبره ، وهم يتزاورون فيـميت إال دخلت عليه تلك الفرحة وه

  .)4(" صلوات اهللا عليه 

مير المؤمنين علي بن أبي طالب قال أ:"عن أبية عن جدة عليهما السالم قال  وعن أبي جعفر 
عريض )5(مبدح البطن،يخرج رجل من ولدي في آخر الزمان أبيض مشرب بحمرة:على المنبر

وله ، وألهوشامه على لون النبي،شامه على لون جلده،بظهره شامتان،المنكبين)6(عظيم مشاش،الفخذين
يعلن محمد فإذا هز رايته أضاء لها ما بين وأما الذي ،فأما الذي يخفى فأحمد ، يعلن واسم يخفى اسم اسمان

 إال صار قلبه أشد من زبر - شيعي -اد فال يبقى مؤمنـووضع يده على رؤوس العب،المشرق  والمغرب
   فهم ،رهـي قبـ فةوال يبقى ميت إال دخلت عليه تلك الفرح،وأعطاه اهللا عز وجل قوة أربعين رجالً،الحديد

                                         
  الشرفة أي في وسطها ارتفاع من(1) 
  ما يكون في الشعر مثل النخالة(2) 
  . عن المكتبة الشاملة الشيعية ، ) 18/4(، ا روي في صفته وسيرته  ، م13 ، باب لنعماني ، لالغيبة(3) 
  ).3/163(، الخرائج والجرائح (4) 
  .أي واسعها: مبدح البطن (5) 
  .بالضم رأس العظم :المشاش (6) 



 -96-

  .) ")1يام القائم يتزاورون في قبورهم ويتباشرون بق
أقنـى  ،)3(مـسنون الخـد   ،)2(أبلج الحاجـب    ،واضح الجبين   ،ناصح اللون   : "وصفه علي الدخيل بأنه     

 األيمن خال كأنه فتاتـه مـسك        بخده،كأنه غصن بان وكأنه صفحة غٌُرته كوكب دري         ، أروع )5(أشم )4(األنف
 ،ما رأت العيون أقـصد منـة        ، ه سمت ل،  أذنه ة تطالع شحمة  سبط سمحاء،)6(برأسه وفرة ،على بياض الفضة    

  .)7("وال أعرف حسناً وحياء
رأيت صاحب الزمان ووجهه كأنـه القمـر   :"سمعت أبا هارون يقول   :وعن محمد الحسن الكرخي قال      

فسألت موالنا الحـسن    ،ثوب عنه فوجدته مختوناً   وكشفت ال  ،كالخطةورأيت على سرته شعراً يجري      ،ليله البدر 
  .)8("هكذا ولد ولدنا:فقال ،بن على عن ذلكا

  : صفات المهدي الخَلقية عند أهل السنة والجماعة: ثانياً 
يهـرم    ليس رجل خارق يعيش منذ مئات السنين في سرداب لموالجماعة السنة أهلالمهدي في نظر 

من ولد فاطمة وعلـي   ولم يبلى ولم يجوع ولم يظهر وليس سوبر مان العالم بل هو رجل صالح من آل البيت
المهدي فيهديه اهللا في ليله ويعرفه علماء   عادي يعيش بين الناس ال يعلم انهإنساناهللا عنهما يولد بعمر رضي 

  أجلىةمن ولد فاطم) محمد بن عبد اهللا (اسمه  وصف النبي   لظهور عالمات الصالح عليه وانطباقأالمه
  . م يبدأ فتوحاته ثمكة يبايعونه العلماء بين الركن والمقام في األنفالجبهة ، أقنى 

 قَاَل   من رواية أبو داود    َأبِي سعيد الْخُدرِي  ما جاء في حديث     كمن صفات المهدي الواردة في السنة       
 وُل اللَّهسقَاَل ر "  ـوَئتْ جلا ملًا كَمدعطًا وسق ضلَُأ الَْأرمي َأقْنَى الَْأنْف ةهبلَى الْجنِّي َأجم يدهـا  الْمظُلْما ور

يننس عبس كلم9( "ي(. 
لَا تَقُـوم الـساعةُ حتَّـى     " قَاَل قَاَل رسوُل اللَّه  عن َأبِي سعيد الْخُدرِي     وفي رواية اإلمام أحمد     

  .)10("قَبلَه ظُلْما يكُون سبع سنينيملك رجٌل من َأهِل بيتي َأجلَى َأقْنَى يملَُأ الَْأرض عدلًا كَما ملَئتْ 
                                         

  ).2/294(، إعالم الورى(1) 
  .مفترق الحاجب: أبلج الحاجب (2) 
  .طويل الخد: مسنون الخد (3) 
  .مستوي األنف: أقني األنف  (4) 
  .مرفوع الرأس واألروع من يعجبك بحسنه: األشم (5) 
  .ما سال من الشعر على األذن : الوفرة (6) 
  ) .9ص(، علي مجمد دخيل ،اإلمام المهدي عليه السالم (7) 
  ) .2/220(،إعالم الورى (8) 

) 4285(،رقـم الحـديث   ، باب باب   ، لمهديكتاب ا ، أخرجه أبو داود في سننه، أبي داوود سليمان بن األشعث السجستاني          (9)  
   .حسن : األلباني الشيخ  قال.الطبعة األولى، الرياض ،مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، تحقيق محمد ناصر الدين األلباني

، الرسـالة  مؤسسة ، وآخرون األرنؤوط شعيب: تحقيق  ، )11130(،حديث رقم ،حنبل بن أحمد أخرجه أحمد في المسند ،    (10)  
   .م1999 ، هـ1420 الثانية عةالطب
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  :صفاته الخَلقية هي   ما سبق يتضح أنلمن خال
الخفيف الشعر ما بين النزعتين من الصدغين ، والذي انحـسر الـشعر عـن               : و األجلى   : جلَى الْجبهة أَ . 1

  )1 (.جبهته،أي مقدم رأسه أو نصف الرأس وهو دون الصلع
2 . 2(. طوله ورقة أرنبته مع حدب في وسطه : نا في األنف الق: َأقْنَى الَْأنْف( 
  

  :صفات اإلمام المهدي الخُلقية : المطلب الثاني 

يكون الناس في ظلم وجـور وفـتن وزالزل         عندما    كما تعتقد  الشيعة اإلمامية       يأتي المهدي المنتظر  
 ،ى إقامة الحق وإظهار الجـور،     يعمل عل يظهر و يمأل األرض عدالً بعد أن ملئت جوراً وظلماً ،و           ف ،وبراكين

 وقـد تـوافرت   ،ويفرح بقدومه أهل السماء وأهل األرض ومن شدة عدله يرضى عنه أهل الـسماء واألرض        
  . وأنه من أهل بيتهاألخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن رسول اهللا 

  :عدله: أوالً 
.  : تعريف العدل:  
  : العدل في اللغة-أ 

 الحـق  إلـى  الميـل  وهـو  واالستقامة، االعتدال وهو العدالة،: عنىبم صدرو الجور ،  خالف العدل
ـ          "  قال ابن منظور   والتفريط اإلفراط طرفي بين المتوسط دل ما قام في النفوس أنه مستقيم، وهو ضد الجور، ع

الحاكم   في الحكم ي من قومٍ  ، وهو عادلُ   عدالً ُلعد   ميل ال ي  وهو اسم من أسماء اهللا الحسنى الذي         ،دل عدول، وع
هو يقضي بالحق ويعدل وهو حكم عادل ذو معدله في          : والعدل الحكم بالحق يقال   به الهوى فيجور في الحكم ،       

   )3 (."حكمه
  : العدل في االصطالح -ب

 العدل، مصدر بمعنى العدالـة وهـو االعتـدال          و، هو األمر المتوسط بين طرفي اإلفراط والتفريط      "
  )4(. "واالستقامة وهو الميل إلى الحق

                                         
 تحقيـق طـاهر أحمـد       ،) 1/290( ، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري     ،  لنهاية في غريب الحديث واألثر    ا:  انظر   (1)

   .م1979 -هـ 1399  طبعة بيروت ،،المكتبة العلمية  ، محمود محمد الطناحيو الزاوي
  ) .116/ 4(، المرجع السابق :  انظر (2)
، دار صار للطباعـة والنـشر  ، )11/430( ، المعروف بابن منظور،أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم   ، ن العرب لسا) (3

تحقيق محمد علي   ، ) 2/209( ، أبي منصور محمد بن أحمد األزهري         ، تهذيب اللغة   :  بدون طبعة ،  انظر      ، بيروت  
أبي جعفر محمـد بـن الحـسن    ، البيان في تفسير القرآن : ظر بدون طبعة،  ان ، النجار، الدار المصرية للتأليف والترجمة    

 .تحقيق حبيب قيصر العاملي ، بدون طبعة ،  ) 1/213( ، الطوسي 

عبد المنعم الحنفـي، دار الراشـد للطباعـة         . ، تحقيق د  ) 170ص  (علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني،       ، التعريفات) (4
 .والنشر، طبعة القاهرة 
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  :عدل المهدي المنتظر عند الشيعة اإلمامية   . 2

إذا قـام القـائم حكـم       : " فعن الـصادق   للشيعة اإلمامية في عدل المهدي روايات ينسبوها آلل البيت        
بالعدل، وارتفع في أيامه الجور وآمنت به السبل وأخرجت األرض بركاتها ورد كل حق إلى أهله ولـم يبـق                    

  .)1("رفوا اإليمانأهل الدين حتى يظهروا اإلسالم ويع

يعتقد الشيعة بأن المهدي الذي يأتي يوم القيامة ما هو إال محمـد بـن               : " يقول علي الحسيني الميداني   
اعلموا أنه ال بد من خروج المهدي لكن ال يخـرج حتـى             : الذي هو اعتقاد اإلمامية ويقول    ، الحسن العسكري 

 من عترة النبي من ولد فاطمة رضي اهللا عنها، جـده            تمأل األرض جوراً، وظلماً، فيمألها قسطاً وعدالً، وهو       
  )2 (".الحسين بن علي بن أبي طالب، ووالده اإلمام الحسن العسكري

حدثنا محمد بن يحيى قال محمد بن حـسان الـرازي           : وقد ذكر الطوسي أخبرنا علي بن الحسين قال       
دخـل رجـل   : "عن جابر قالحدثنا محمد بن علي الصيرفي عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن شمر     : قال

عافاك اهللا اقبض منى هذه الخمسمائة درهم فإنها زكاة مالي، فقـال            : ، فقال له   ر  ـر الباق ـعلى أبي جعف  
خذها أنت فضعها في جيرانك من أهل اإلسالم والمساكين من إخوانك المؤمنين ثـم قـال إذا   :  أبو جعفر   

، فمن أطاعه فقد أطاع اهللا ومن عصاه فقد عصى اهللا، يمـأل   قام قائم أهل البيت قسم بالسوية وعدل في الرعية        
  .)3("األرض عدالً وقسطاً ونوراً 

عن أبي محمد هارون بـن       ، كما لهم في عدل المهدي خرافات كثيرة وروايات مكذوبة عن آل البيت           
ن أطـوف  ت سـتة وأريـد أ  فبينما أنا في الطواف قد ط     : " موسى التلعكبري، عن إبراهيم القدكي قال األودي      

تقـرب إلـى   فومع هيبتـه  ،وب يالسابعة، فإذا أنا بحلقه عن يمين الكعبة وشاب حسن الوجه، طيب الرائحة، ه    
النـاس  ) 4(نـي برالناس، فتكلم فلم أر أحسن من كالمه وال أعذب من منطقة في حسن جلوسه فذهبت أكلمه فز              

 يوما لخواصه فيحدثهم، أو يحدثونه،       يظهر للناس في كل سنة     ن رسول اهللا    إب: فسألت بعضهم من هذا؟ فقال    
  .مسترشد أتاك فأرشدي هداك اهللا: فقلت

 علـى  ن رسول اهللا ما الذي دفع إليك إب: فناولني حصاه فحولت وجهي فقال لي بعض جلسائه  : قال
ثبتـت عليـك   : حصاه فكشفت عن يدي فإذا أنا بسبيكة من ذهب، فإذا أنا به قد لقحني فقـال           : آله وسلم؟ فقلت  

                                         
 ) .2/83( ، عة أعيان الشي) (1

، اإلمام المهدي   : ، انظر   ) 3/20( الروض الفسيح ،    : انظر  ، ) 37، 36ص( ،محمد سيعد الموسوي    ، اإلمام الثاني عشر  ) (2
 .هـ 1420الطبعة األولى ،  إيران –، الناشر مركز األبحاث العقائدية ،  قم ) 10ص ( ، علي الحسيني الميالني

 ) .221ص (كتاب الغيبة للطوسي ، ) (3

 . منعوني أو نحوني جانباً أو أبعدوني ) (4
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أنا المهدي أنا قائم الزمـان، أنـا        : فقال أتعرفني؟ فقلت اللهم ال ،     عمىة، وظهر لك الحق، وذهب عنك ال      الحج
 وال يبقى الناس في فترة أكثر من تيه         ،، إن األرض ال تخلو من حجة       وجوراً  كما ملئت ظلماً   الذي أمالها عدالً  

  )1 (."ها إخوانك من أهل الحق وقد ظهر أيام خروجي فهذه أمانة في رقبتك، فحدث ب،بني إسرائيل

يبعث اهللا رجال في آخر الزمان وكلب من الدهر، وجهل من النـاس          : " ن أبيه عوعن الحسن بن علي     
يؤيده اهللا بمالئكته ويعصم أنصاره وينصره بآياته ويظهره على األرض حتى يدينوا طوعـا أو كرهـا يمـأل                   

 إال أصـلح    ح وطولها ال يبقى كافر إال أمن وال طال        األرض عدال وقسطا ونورا وبرهانا يدين له عرض البالد        
  )2 (.وتصطلح في ملكه السباع وتخرج األرض نبتها وتنزل السماء بركتها ويظهر له الكنوز

يحسبه الناظر ابن أربعين سنة أو دونهـا  ، إنه إذا خرج يكون شيخ السن شاب المنظر  : " وعن الرضا 
 إال اشـتراه   مسلماًفال يترك عبداً،ى يأتي أجله، ويكون منزله بالكوفة وال يهرم بمرور األيام والليالي عليه، حت 

 إال أدى ثمنه دية      وال يقتل منهم عبداً    ، إال قضى دينه، وال مظلمة ألحد من الناس إال ردها           وال غارماً  ،واعتقه
،  وعـدالً قسطاًى عنه دينه، وألحق عياله في العطاء حتى يمأل األرض      ض وال يقتل قتيل إال ق     ،مسلمة إلى أهله  
 ويسكن هو وأهل بيته الرحبة، والرحبة إنما كانت مسكن نـوح وهـي أرض      ، وعدواناً  وجوراً كما ملئت ظلماً  

  )3(". وال يسكن الرجل من آل محمد إال بأرض طيبة زاكية فهم األوصياء الطيبون،طيبة
ويعدل ، يقسم المال بالسوية  ، يبايعه المسلمون بين الركن والمقام، أسعد الناس به أهل الكوفة         : " ويقول

اً، يقفو أثر رسول اهللا، له ملك يسدده مـن          عيمشي الخضر بين يديه، يعيش خمساً أو سبعاً، أو تس         ، في الرعية 
يعز اهللا به اإلسالم بعد ذلك، ويحييـه  ، يفتح المدينة الرومية بالتكبير مع سبعين ألفاً من المسلمين، حيث ال يراه  

ويدعوا إلى اهللا بالسيف فمن أبى قتل ومن نازعه خذل، يحكـم بالـدين الخـالص                ، بعد موته، ويضع الجزية   
  )4(".ويخالف من خالف أحكامه ومذاهب العلماء

 إذ على يد المهدي      أهل السنة     والقضاء على  مامية ليس أال االنتقام   إلوعدل المهدي في عقيدة الشيعة ا     
وعثمان وطلحة والزبير وعائـشة وحفـصة        كأبي بكر وعمر      بعض الصحابة  كما يزعمون ويفترون سيرجع   

 ليقوم المهدي باالنتقام وإقامة الحد عليهم ألنهم كانوا في زعمهم سبباً في انتـزاع  إلى الحياة أمهات المؤمنين 
  ولم يأخذوا بها ،   وأنهم حرفوا وصية الرسول مامة من عليإلحق الخالفة وا

نه ال بد من القول أيـضاً  أ"يقر بهذه الحقيقة المرة     الشيعي وهو    يقول العالمة الدكتور موسى الموسوي    
 على وقوعها بالروايات التي ذكرهـا بعـض كتـب الروايـات             اواستشهدوأن الذين ألفوا الكتب في الرجعة       
                                         

 ) .253ص ( ، الغيبة  للطوسي )  (1

 ) .2/83(، المرجع السابق )   (2

 ) .2/81(، أعيان الشيعة )   (3

 ) .2/37(، المرجع السباق )   (4
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 إلى أئمة الشيعة لم يكتفوا إلى هذا الحد من القول برجعة أئمة الشيعة فقط بل أضافوا عليهـا أفكـاراً              المنسوبة
اً مستوحية من تلك الروايات الموضوعة التي أشرنا إليها أكثر من مرة ، وقالوا إن الرجعـة             أخري وكلها أيض  

وزعمـوا    غير قليل من صحابة الرسول       ا أسماء نفر  روال تشمل أئمة الشيعة فحسب بل تشمل غيرهم وذك        
 منهم االنتقامألئمة  من أعداء األئمة والذين منعوهم من الوصول إلى حقهم في الحكم كل هذا حتى يتسنى ل                أنهم
  )( . الدنيا هذهفي 

  :عدل المهدي عند أهل السنة . 3
 أنه يخرج في زمان ساد فيه الجـور          فقد وردت أحاديث كثيرة     والجماعة أهل السنة  مهدي   أما عدل   

  . وذلك بعد أن يأذن اهللا له بالخروج وظلماًأنه سيمأل األرض عدال بعد أن ملئت جوراًو والظلم

   قَاَل قَاَل رسوُل اللَّه     من رواية أبو داود    َأبِي سعيد الْخُدرِي  ما جاء في حديث     كة  فقد جاء في السن   
ة َأقْنَى الَْأنْف يملَُأ الَْأرض قسطًا وعدلًا كَما ملَئتْ جورا وظُلْمـا يملـك سـبع    ـى الْجبهـي َأجلَـالْمهدي منِّ "

ينن1( "س(. 

لَا تَقُوم الساعةُ حتَّى يملك "      قَاَل قَاَل رسوُل اللَّه      عن َأبِي سعيد الْخُدرِي     وفي رواية اإلمام أحمد     
يننس عبس كُونا يظُلْم لَهَئتْ قَبلا ملًا كَمدع ضلَُأ الَْأرملَى َأقْنَى يي َأجتيِل بَأه نٌل مج2("ر(.  

هذه األحاديث توضح وتخبر عن خروجه في الناس ، وذلك بعد مـا يعـم األرض الظلـم والفـساد                    
 .  وظلماً بعد ما ملئت جوراً وعدالًوالطغيان ؛ فيأتي ويمأل األرض قسطاً

فينشر اهللا به لواء الخير على األمة،وينتصر لإلسالم في آخر الزمان ، ويؤيد الدين ويظهر العـدل ،                  
 ، ويخرج في زمنـه عيـسى   مون ويستولي على الممالك اإلسالمية ، ويكون من أهل بيته      لـه المس ـويتبع
 والدجال ،  .  

  : كرمه: ثانياً 
.  تعريف الكرم:  

  : الكرم في اللغة -أ
لـق  أو شرف في خ   ،شرف في الشيء في نفسه      أحدهما  : الكاف والراء والميم أصل صحيح له بابان      "

  )3(".ات كريم، وأكرم الرجل إذا أتى بأوالد كرام كريم، ونبس وفر، كريم يقال رجُل،من األخالق
                                         

  .حسن : األلباني الشيخ  قال)3736( باب  بابأخرجه أبو داود في سننه، كتاب المهدي(1)  
  ." سنين سبع يكون " قوله دون صحيح : األرنؤوط شعيب قال، ) 11130(،أخرجه أحمد في المسند ، حديث رقم(2)  

 تحقيق شهاب الدين أبو عمـرو، دار الفكـر          ،)922ص  (، أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا      ، اللغة   مقاييسمعجم في   ) (3
 .م 1998 -هـ 1418للطباعة والنشر، الطبعة الثانية 
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  : الكرم في االصطالح -ب

"     فمن  ، فالكرم هو إفادة ما ينبغي ال لغرض       ،وصل النفع بال عوض   هو إعطاء بالسهولة، والكريم من ي 
  )1 (." عن الذم فليس بكريم أو خالصاً، للنفعيهب المال لغرض جلباً

.  عند الشيعة اإلمامية  المهدي المنتظر كرم : 
 فيأتي المهدي ، فقر وجوع   وقت يكون الناس فيه في يجيء المهدي المنتظر عند الشيعة اإلمامية في  
فيقضي على الجوع ويصبح الناس في غناً بعد الفقر ويفيض المـال فـي               ،ويأتي معه الخير والبركة    المنتظر

فيصبح الناس في أمن وأمـان      ،من كرمه وفضله عليهم      ، عصره لدرجة أنه يحثو المال حثواً أي صباً للناس        
  .واستقرار 

عن أبـي سـعيد   " يقول صاحب كتاب كشف الغمة في الباب العاشر في ذكر كرم المهدي عليه السالم         
يمـأل  ، وزالزل،أبشركم بالمهدي يبعث في أمتي على اختالف من الناس         قال رسول اهللا    :  قال   الخدري
 فقـال    يرضى عنه ساكن السماء وساكن األرض يقسم المال صـحاحاً          ،كما ملئت جوراً    وعدالً  قسطاً األرض

  حتـى يـأمر مناديـاً   ، ويمأل اهللا قلوب أمة محمد غنى ويسعهم عدله، قال بالسوية بين الناس   رجل ما صحاحاً  
ن يعنـي  دا الـس آتينادى يقول من له في المال حاجة فما يقوم من الناس إال رجل واحد، فيقول أنـا فيقـول         

 حتى إذا جعله في حجره وأبـرزه ثوبـه،          أحث فيقول له    ،أمرك أن تعطيني ماالً   إن المهدي ي  : الخازن فقال له  
 ، أعطينـاه إنا ال نأخذ شـيئاً :  لهل أعجز عما وسعهم فيرده وال يقبل منه فيقا   فيقول كنت أجشع أمة محمد نفساً     

   .)2("ه بعده أو قال ثم ال خير في الحياة بعد ثم ال خير في العيش،فيكون كذلك سبع سنين أو ثمان سنين

عـن َأبِـي     على كرم المهدي بحديث رواه مسلم في صـحيحه       ب بحار األنوار  ا صاحب كت  ويستشهد
         اللَّه دبنِ عابِرِ بج نْدةَ قَاَل كُنَّا عرنَض فَقَاَل"        يزقَف هِمى ِإلَيبجلَا ي َأن اقرُل الْعَأه كوش3(ي(     نقُلْنَا م مهرلَا دو 

       ـنقُلْنَـا م يدلَا مو ينَارد هِمى ِإلَيبجلَا ي ُل الشَّْأمِ َأنَأه كوشقَاَل ي ثُم ذَاك وننَعممِ يجِل الْعبق نقَاَل م ذَاك نَأي
يكُون في آخرِ ُأمتي خَليفَةٌ يحثي الْمـاَل         م قَاَل قَاَل رسوُل اللَّه      َأين ذَاك قَاَل من قبِل الرومِ ثُم سكَتَ هنَيةً ثُ         

  )4(" قَاَل قُلْتُ ِلَأبِي نَضرةَ وَأبِي الْعلَاء َأتَريانِ َأنَّه عمر بن عبد الْعزِيزِ حثْيا لَا يعده عددا

                                         
 ) .210ص (لتعريفات، ا) (1

 ) .51/92(، بحار األنوار : وانظر ، ) 3/284( ، كشف الغمة ) (2

 مجد الـدين ، النهاية في غريب الحديث واألثر: مكيال يتواضع الناس عليه وهو عند أهل العراق ثمانية تكاليل، انظر : القفيز) (3
 مكتبة، تحقيق  طاهر الزاوي ومحمود الجزري      ،)4/377(  ،األثير نأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري الشهير باب       

 .م 1979 -هـ 1399طبعة ،  لبنان–بيروت ، العلمية

، )343ص  (، أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الفتن وأشراط الساعة،باب ال تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجـل                   ) (4
  .م 2003-هـ1424الطبعة األولى ،  لبنان–ت بيرو، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، )7209(حديث رقم 
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  :كرم المهدي عند أهل السنة . 1

فيأتي المهدي  ويأتي معه الخير والبركـة  ،  في فقر وجوع ،  في وقت يكون الناس فيههدي يجيء الم 
عـن    من قطرها ، وتؤتي األرض أكلها ال تـدخر          ال تدخر شيئاً   ، حيث يسقيه اهللا الغيث فتمطر السماء كثيراً       

 أنـه يحثـو المـال     في عصره لدرجة  من نباتها ، وتكثر المواشي بسبب الخيرات ، ويفيض المال          الناس شيئاً 
أمـن  غناً بعد الفقر و    فيقضي على الجوع ويصبح الناس في         فيقسمه بين الناس بالسوية ،     حثواً أي صباً للناس   

  .وأمان واستقرار

  وردت أحاديث كثيرة في كتب السنة عند أهل السنة والجماعة في كرمه فمنها على سبيل المثـال       وقد
 الغيـث  اهللا يسقيه المهدي أمتي آخر في يخرج":  قال   ل اهللا     أن رسو   كما جاء عن أبي سعيد الخدري       

 يعنـي  ثمانيـاً  أو سـبعاً  يعيش األمة تعظم و الماشية تكثر و صحاحا المال يعطى و نباتها األرض تخرج و
 )1 ( "حججاً

ِإن في ُأمتـي  " فَقَاَل  نَا نَبِي اللَّه قَاَل خَشينَا َأن يكُون بعد نَبِينَا حدثٌ فَسَألْ  َأبِي سعيد الْخُدرِي عنو
الْمهدي يخْرج يعيشُ خَمسا َأو سبعا َأو تسعا زيد الشَّاك قَاَل قُلْنَا وما ذَاك قَاَل سنين قَاَل فَيجِيء ِإلَيـه رجـٌل    

يدها مقُوُل يأعطنيفَي حي قَاَل فَينطَأع لَهمحي َأن تَطَاعا اسم بِهي ثَوف ي لَه2 (." ث(  
   )3(."من خُلَفَاِئكُم خَليفَةٌ يحثُو الْماَل حثْيا لَا يعده عددا "  قَاَل رسوُل اللَّه :قَاَل عن َأبِي سعيد و

  وكـرم اإلماميةمهدي عند الشيعة  ال وعدل هناك تشابه بين ما ورد في كرم      ما سبق نجد أن     من خالل   
نة، حيث وجدت أحاديث عند الشيعة، تشابه إلى حد كبير األحاديث الموجودة عند أهـل         عند الس  المهدي   وعدل
أو أحـد األئمـة    أو أبيه  ونها عن الحسين وأحاديث الشيعة ير في المتن ولكنها مختلفة في السند ،فالسنة

ونها عن  وأهل السنة فهي صحيحة متصلة السند ير      أحاديث  أما   ،  هللا ا اإلثني عشر عندهم وليست عن رسول     
  .صدوقادق الموهو الص  رسول اهللا

                                         
،  )8673(، حـديث رقـم   ، ) 558 / 4( ، أبو عبد اهللا الحاكم النيسابوري    ، أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين       (1) 

 : التلخيص  قيحديث حسن صحيح اإلسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي: وقال ، بدون طبعة ،  لبنان –المعرفة بيروت  دار

،  ) 711( ، حـديث رقـم   ، ) 328 /2(، محمد ناصر الدين األلبـاني    ، وصححه الشيخ األلباني في السلسلة الصحيحة        
  .م 1995 -هـ 1415طبعة ، الرياض ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 

قَاَل ، ) 2239( ، حديث رقم   ، باب ما جاء في المهدي    ، كتاب الفتن عن رسول اهللا    ، )650ص(، أخرجه  الترمذي في سننه    ) (2
نسيثٌ حدذَا حى هيسو عَأب.  

 ،حديث رقـم ، أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب ال تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل               ) (3
)7211. (  
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  المبحث الرابع

  عند الشيعة اإلمامية البعد السياسي لتبني فكرة المهدي المنتظر

 مأوى ألصحاب النحل واألهواء والفرق الضالة ألنهم يجدون فـي التـشيع الجـو                وال زال  التشيع كان 
والعـودة إلـى    مناسب واألرض الخصبة واألفكار المنحرفة والتي تشبع رغباتهم الغير سوية، لتحقيق أهدافهم             ال

  . الباطلةمعتقداتهم

والتركيـز عليهـا   " المهدي المنتظر " والذي دعا الشيعة إلى تبنى فكرة       : " رحمه اهللا    أحمد أمين يقول  
وفـشل  ، وية ومبايعة الحسن له ثم  استشهاد الحـسين وتولي معا ، هو ما آلت إلية أحوالهم بعد مقتل علي       

 أن يدب اليأس إلى نفوس أتباعهم وأن تتالشى         ة خشي الشيع  إذ،  التي قاموا بها ضد األمويين     الحركات الثورية 
حركتهم أمام ضغط األمويين وقوة شوكتهم، فعملت زعاماتهم على تحويل دعوتهم إلى دعوة سرية تعمل فـي                 

م أدركوا أن هذا ال يـتم إال بعـد جهـود      ـه، ولكنه ـوي وتقويض أركان  ـم األم ـ بالحك الخفاء على اإلطاحة  
مضنية ووقت طويل، فكان البد من ربط األتباع بأمل يتطلعون إليه، وكان ذلك األمل هو اإلمـام الغائـب أو                    

  ) 1(". المهدي المنتظر

مهدية تطلع زعامات الشيعة إلى     لعل من أسباب القول بال    :" رحمه اهللا  ناصر القفاري . وفي ذلك يقول د   
قيام كيان سياسي لهم مستقل عن الدولة اإلسالمية، وهذا ما نلمسه في اهتمامهم بمسألة اإلمامة، ولمـا خابـت             

هربوا من الواقع إلى اآلمال واألحالم كمهرب نفسي ينقذون بـه         ، آمالهم وغلبوا على أمرهم وانقلبوا صاغرين     
وأخذوا يبثون الرجال األمل في نفوس أصحابهم، ويمنونهم بأن األمر          ، ليأسأنفسهم من اإلحباط وشيعتهم من ا     

  ) 2(". سيكون في النهاية لهم

 السبب الحقيقي واألساسي لتخلف الشيعة الفكري واالجتمـاعي       التي كانت    وكان هدف هذه الزعامات   
 هـم لجعل  لـدى األتبـاع    كـة الش ـوإزال، يـباألمان أكاذيبهمموعود هو لتبرير    المن اختراع فكرة المنتظر     

ام البدع الفكريـة فـي      ـهذه الزعامات هي الماسكة بزم      ،  طاعة عمياء  وإطاعتهم ما تريد ثكاألغنام تساق حي  
إن الشيعة تربى باألمـاني     : "  أصول الكافي  كما جاء في   من عصر الغيبة الكبرى إلى هذا اليوم      ، عقول الشيعة 

  .) 3(" منذ مائتي سنة
                                         

  ) .3/242,241(، ضحى اإلسالم : انظر ) (1
  ) .2/832(، أصول مذهب الشيعة اإلمامية) (2
  ) .1/430(،  أصول الكافي )(3
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ونسب نفسه إلى المهدي المنتظـر     ، اس أهل العلم والدين   ـدع تلبس بلب  ـتكم من صاحب هوى مب     إذن
دي المنتظر، مستغال طيبـة نفـوس النـاس         ـم المه ـبل وأدعى أنه هو المهدي المنتظر، وأن اسمه مثل اس         

 علـى  للتغلـب والـسيطرة   من الناس لتحقيق بعض المكاسب والغايات الباطلة،        اًفاستمالوا كثير ، وحسن ظنهم 
   .الحكم مقاليد 

وا أنفـسهم فيـه   ـأزق الذي وضع  ـذا الم ـهمن  روج  ـة للخ ـذه الخراف ـيعة ه ـرع الش ـد اخت ـلق
 أحاديـث  مقطوعـة      واقفاختل )1 (.ن يكون خلفا له   ـملى  ـوت حتى يوص  ـام ال يم  ـدون أن اإلم  ـحيث يعتق 

 ،ذج مـنهم ـية للـس لـه تـس ـون لخروجـوأصبح البعض منهم يوقت  ،السند نسبوها إلى أئمتهم من آل البيت        
  .وتبريراً لعواطفهم

هم أول من فعل ذلك حيث زعموا أن محمـد          فوأول من استفاد من فكرة المهدية هم الشيعة الكيسانية          
ـ    ثم توالـت الـدعوة       )2 (ويقولون بأنه غاب في جبل رضوى     ، بن الحنفية أنه المهدي المنتظر    ا ة إلـى المهدي

  . أسوأ استغاللتواستغل

ى عشرية اسندوا المهدية إلى آخر أئمتهم محمد بن الحسن العسكري الذي يقولـون              وهذه الشيعة االثن  "
 باألمـل   ى الـشيعة  وتحل)3(". بأنه دخل السرداب بسامراء بعد موت أبيه وعمره سنتان وإما ثالث وإما خمس              

 يجيء ليخلصهم من هذا الظلم والجور الواقـع علـيهم         ذوب أن المهدي غاب لحكمة وأنه س      ـ المك ودـالموع
، حيث يقفون كـل    "نحن في انتظار المهدي المنتظر    : "  لذلك نراهم دائما يقولون    ،ويعمل على كيان سياسي لهم    

أن أخرج يا موالنا على زعمهم ثـم يرجعـون وقـد    ، ون ويهتفونـاب السرداب ويصيحـيوم بالخيل على ب 
  .لفتهم الخيبة

ولم يقتصر األمـر    ،الوصول إلى غاياتهم    وقد اتخذ مسألة المهدي كثير من القائمين إلنشاء وسيلة إلى           
فقد استفاد بعض األفراد من غير الشيعة من األحاديـث التـي وردت   " المهدي المنتظر" على الشيعة بإدعاتهم  

  .فادعوا المهدية وقاموا بحركات ودعوات إصالحية في فترات مختلفة، عن  المهدي

                                         
دار ابن الجوزي للطباعة والنـشر، الطبعـة العاشـرة ،     ،) 218ص(، المهدي ، محمد بن أحمد إسماعيل المقدم         : انظر  ) (1

 .   مصر –م ، القاهرة 2008 -1429

المهـدي  ،  م  1996ولى  الطبعة األ ، ،  دار العلم للماليين      ) 820ص  ( ، عبد الرحمن بدوي    ، مذاهب اإلسالميين   : انظر)  (2
ة واالجتماعية وأثره بالمغرب ، أبو عبد اهللا محمد بن عبـد اهللا المغربـي،            ـه الفكري ـه وآراؤه وثورت  ـبن تومرت حيات  ا
ال مهـدي ينتظـر بعـد       ،  م  1983 -هـ  1403الطبعة األولى   ،  لبنان   -دار الغرب اإلسالمي ، بيروت      ، ) 240ص  (

الطبعـة  ، ، مطابع قطر الخيرية للنشر والتوزيع ،  قطر          ) 57ص  (،  بن زايد محمود     عبد اهللا ، الرسول محمد خير البشر   
 . م 1980هـ 1400الثانية 

 ) .222ص (، دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين)  (3
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 المهدي المنتظر للـدعوة ألنفـسهم بالخالفـة،         لم يكن الشيعة االثنى عشرية وحدهم هم من استغل فكرة         ف
  ) 1 (".فالعباسيون قد لجأوا إلى فكرة المهدي 

ذ منها المختار الثقفي شعاراً للحركة التي قام بها ضد األمويين، وكذلك سائر حركات التمـرد                 ـواتخ
عيلية والفاطميـة   في الدولة األموية والدولة العباسية مما اصطبغ بصبغة التشيع للعلويين خـصوصاً اإلسـما             

ات التي قامت بها الشعوب المغلوبة ضد سيطرة الجـنس العربـي وعلـى رأسـها           ـذا الحرك ـويدخل في ه  
  .العنصر الفارسي

 اهللا بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبـي طالـب             عبد وممن دعا أنه المهدي المنتظر هو محمد بن       "
 النفس الزكية بالخالفة وزعـم أنـه المنتظـر هـم     المعروف بالنفس الزكية، وأول من بايع محمد بن عبد اهللا      

  .وهم أبو العباس، وأبو جعفر المنصور،  العباسيةةمؤسسو الدول

لـم يلتـزم    ، وتفرق أمرهم في مصر وأفريقيـا     ، وبعد نجاح الثورة بالقضاء على بني أمية في دمشق        
ى عن األنظار لمدة ثالثة عـشر       العباسيون بيعتهم للنفس الزكية، فخاف منهم على دمه ودماء أهل بيته، فتوار           

  .هـ145هـ ولغاية 132عاما من عام 
ادق رفض مبايعـة    ـد الص ـر بن محم  ـد اهللا جعف  ـام أبي عب  ـر الباحثين أن اإلم   ـت نظ ـومما يلف 

ه بالمهدية واتهمه مع الفقهـاء مـن   ـورفض دعوت، ةـة بالخالفـد اهللا النفس الزكيـد بن عبـابن عمه محم 
ن خالل بيعتهم لذلك المهـدي      ـال م ـاورة واالحتي ـم العباسيين بالمن  ـتهافه، كما   ـلسل وا ـاره بالجه ـأنص

  )2(". الجاهل

ن النفس الزكية تلقب بالمهدي طمعا أن يكون هو المهدي المـذكور فـي األحاديـث                إ: "بن كثير قال إ 
  )3(". الواردة في السنة النبوية، ولكن لم يتم ما تمناه وما رجاه

الـنفس  " محمد بن عبد اهللا بن الحسن      ، ر المنصور بعد انتصاره على ذلك المهدي      وقد حاول أبو جعف   "
استغالل هذه العقيدة اإلسالمية، وامتصاص نقمة الناس عليه وعلى أهل بيته بزعمه أن ولده محمد هو                " الزكية

                                         
  ) .822ص (مذاهب اإلسالميين، )  (1
دار المؤرخ العربي للنشر ، صرف بت، ) 127، 126، 125ص ( ، المسيح الموعود والمهدي المنتظر يوسف محمد عمرو      )  (2

 .والتوزيع ، الطبعة األولى 

، مكتبة المعارف للنشر والتوزيـع  ) 10/84ص(،   القرشي كثير بن عمر بن الفداء إسماعيل  أبو، البداية والنهاية   :  انظر  )  (3
 .م ،1979الطبعة الثانية ،  لبنان –بيروت 
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،  والتقديس الـديني   ليحيط الخالفة بالسلطان الدنيوي   "  )1(".   وقسطاً المهدي المنتظر، وأنه سيمأل األرض عدالً     
  )2(" وجعله ولي عهده وكان ذلك في بغداد

قد ضاقوا ذرعا باسـتغالل الحكـم        واوكانوفي المغرب تضخمت كلمة المهدي على أيدي البرابرة،         "
  )3(" . العباسي لفكرة المهدي المنتظر، ثم ظهر عبيد اهللا الملقب بالمهدي وأسس بلدة المهدية

وأن ، وهم مـن الـشيعة اإلسـماعيلية      ، ية األوائل في تونس ومصر     الدولة الفاطم  مؤسسوكما زعم   "
سيكون لهم ميـراث األرض ومـا   ،هـ 296مؤسس دولتهم محمد بن عبيد اهللا الفاطمي الذي أسس دولته سنة     

  )4(".   وظلماً بعد أن ملئت جواراً وعدالًوأنهم سيملئون األرض قسطاً، عليها

وزعيمهم محمد بن تـومرت  ،  في المغرب دولة الموحدينومن الدول التي تأسست على فكرة المهدي    "
وعندما ذهب الموحدون والمرابطون وانتصر األسبانيون على المسلمين، كان ملوك بني األحمـر        ، وهو شيعي 

  )5(". يقويهم على األسبان ويطردهم منها، يتطلعون إلى مهدي منتظر
 ذلك ثورة الزنج في العـراق، وثـورة         ومن، وقد قامت الكثير من الثورات على أساس فكرة المهدي        "

القرامطة التي ظهر على رأسها رجل يدعى حمدان قرمط، وكان أساس الدعوة اإليمان بالمهدي المنتظر،ومن               
وهناك ثورة البـساسيري، وهـو رجـل        ،  بالمهدية فرقة الحشاشين     واالعتقادالفرق التي أسست على التشيع      

  )6(".  بأمر اهللا العباسي فبشر في بداية ثورته بالمهديقدم بغداد في زمن الخليفة القائم، تركي

وقـام رجـل   الدولة المرينة بفاس إال أنه قتل وممن ادعى المهدية رجل يدعى النوزدي ظهر في أيام    "
هـ في نواحي الريف في المغرب وزعم أنه المهدي المنتظر، واتبعتـه جماعـة أول               690اسمه العباس سنة    

  ) 7(".  دعوتهأمره إال أنه قتل وانقطعت
                                         

، ) 1/341(، الكـافي   : ، انظر ) 33ص  (، في انتظار اإلمام    : ، انظر   ) 127ص  (المسيح الموعود، والمهدي المنتظر،     )  (1
 ) .211ص(المهدي ، محمد بن أحمد إسماعيل المقدم ، : انظر 

 ) .57ص (، ال مهدي ينتظر بعد رسول اهللا )  (2

 ) .58ص (، المرجع السابق )  (3

الحراني أبو   أحمد بن عبد الحليم بن تيمية،سنة النبوية   منهاج ال : ، انظر   ) 128ص  (المسيح الموعود والمهدي المنتظر ،      )  (4
دراسة عـن  :  انظر  .م 2004 -هـ 1425طبعة  محمد أيمن الشيراوي ، دار الحديث، . تحقيق د،  )2/167( ، العباس

، طبع في مركـز الملـك فيـصل    ) 222ص (أحمد محمد أحمد جلي ،  . الفرق في تاريخ المسلمين الخوارج والشيعة ، د       
 .م 1988 -هـ 1408 المملكة العربية السعودية ، الطبعة الثانية –الرياض ، بحوث والدراسات اإلسالمية لل

 ) .58ص (ال مهدي ينتظر بعد الرسول محمد خير البشر، )  (5

  ) .243ص (المهدي بن تومرت، : انظر، ) 58ص (المرجع السابق، )  (6
المنار المنيف في الصحيح والضعيف ، ألبـي        :  ، انظر   ) 87ص  ( المدرسي،   اإلمام المهدي واإليمان بالغيب، محمد تقي     )  (7

مكتـب  ، ، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة    ) 153ص  (، " بابن قيم " عبد اهللا شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب المشهور            
  .المطبوعات اإلسالمية ، للنشر والتوزيع 
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 أنه المهدي، وظهر رجـل       رجل يسمى محمداً  وادعي     ) 2(كمز بقرية أَ  ) 1(وقد ظهر بجبال شهرزور   "
 قْرويسمى عبد اهللا وادعى المهدية، وادعى جماعة من المشايخ الصوفية أنهم مهديون ثم تابوا عـن   )3(بجبال ع 

  ) 4(". هذه الدعوة المنتنة

الحركات وبعض الشخصيات التي تدعي المهدية، التي ظهرت في         وفي العصر الحديث ظهرت بعض      
ولكن بعض هؤالء لم يظهروا إال على أثر ظروف         ، تاريخ اإلسالم وكانوا مجرد دجالين كذابين ضلُوا وأضلوا       

فظهروا للناس كمصلحين يحاولون إنقاذ الناس من هذا الفـساد وهـذا     ، انتشر فيها الفساد واستشرى فيها الظلم     
ليضفوا على حركاتهم اإلصالحية الشرعية، ليضمنوا      ، فتبنوا فكرة المهدي المنتظر ونسبوها إلى أنفسهم      ، الظلم

  .التأييد الشعبي لهم

ومن هؤالء مهدي السودان الذي ظهر كثائر على الفساد االجتماعي واألخالقي والسياسي واالنحراف             "
اسد وإحياء اإلسالم في نفوس النـاس وحـثهم علـى           فقام بإزالة المف  ، العقائدي الذي انتشر آنذاك في السودان     

   ) 5(". الجهاد ضد الظلم واالستبداد، وأثمرت دعوته بإقامة دولة السودان على هذا اإلدعاء

وبنـي كالمـه علـى تنبـؤات        " صدام حسين " ويدعي آخر أن المهدي المنتظر هو الرئيس العراقي         
 ستكون قوتان متضاربتان متنافستان على مركز الـسيادة         :وقالوا، وتفسيرات لكُتَّاب من النصارى المعاصرين    

  )6("  يد اهللا هي التي ستضرب بواسطة اآلشوري: " ، وقالوا*في العالم دول غرب أوروبا واألشوري

                                         
يقول مسعر بن مهلهـل أن      ، ومعناها بالفارسية المدينة وأهلها من األكراد      ، في الجبال بين إربل وهمذان     هي كورة واسعة  )  (1

شهرزور يوجد بها قرى ومدن  وفيها مدينة كبيرة يقال لها إزاري وأهلها عصاه على السلطان قـد اسـتطعموا الخـالف                
  )3/425(معجم البلدان : انظر ،  واستعذبوا العصيان 

  ،منزل بين سوق األهواز ورامهرمز: وأزم أيضاً ، ذات مياه عذبة وهواء طيبيرافس بفتحتين ناحية من نواحي مزأ)  (2
  ) .1/201(معجم البلدان :       انظر 

معجـم البلـدان    : انظـر   ،  والعقْر قلعة حصينة في جبال الموصل وأهلها أكـراد         ،القصر الذي يكون معتمداً ألهل القرية     )  (3
)4/154. (  

صديق حسب خان القنوجي البخاري     ، ) اإلذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة         (غرى والكبرى ،    عالمات الساعة الص  ) (4
  .، تحقيق مسعد عبد اهللا محمد السعدني ، مكتبة الفرقان للطباعة والنشر، بدون طبعة ) 223ص (

كتاب يسألونك عـن المهديـة ،   ، نقال عن ) 223ص (ن كتاب دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين الخوارج والشيعة ،    م) (5
  ) .110ص (

المزيد في هذا الموضوع يرجع إلى كتاب فقه أشـراط الـساعة ،             " صدام حسين " من المحتمل أن يكون اآلشوري المزعوم         *
 .م 2007 -هـ1428، دار ابن الجوزي للطباعة والنشر ، الطبعة األولى ) 82ص (محمد بن إسماعيل المقدم ، 

  ) .164ص (الدجال قراءة سياسية ،  المسيح : انظر )(6
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فقد نشرت جريدة القبس الدولي في عـددها الـصادر يـوم    ، وفي إيران أيضا وجد من يدعي المهدية      
ها هي الخرافات تنتشر في المجتمع اإليراني بدعوى المهدية، حيث تقـول  ف: م بعنوان 2006 يونيو   24الثالثاء  
شهد المجتمع اإليراني خالل السنوات األخيرة انتشاراً واسعاً للخرافات في معظم المدن اإليرانيـة،              : " الجريدة

 عناصـر   مما آثار انتقادات العديد من المراجع التقليدية ورجال دين، بل ومسئولين وقد شكلت ظاهرة بـروز               
" بأنه اإلمام الثالث عشر وقام بنـشر كتـاب باسـم            ، "قم"يدعون بالمهدية حيث أدعى أحدهم أخيراً في مدينة         

حيث يعتقد بأنـه أحـد      ،وطلب من أتباعه الصالة باتجاه مسجد جمكران الواقع بالقرب من مدينة قم             ، "القائمية
  . -كما يزعمون -مساجد التي سيزورها اإلمام المنتظر

 مرات عديدة القبض على من يدعون بأنهم علـى صـلة باإلمـام المهـدي                يرانيةإل ا  السلطات وألقت
  ) 1(. المنتظر أو أنه اإلمام نفسه

ة ولم يكن قائما علـى أسـس علميـة      يع سياس فوهكذا نجد أن أكثر التشكيك في أمر المهدي جاء بدوا         
  .وعقائدية سليمة

 : أخري بجانب البعد السياسي مثل  دوافع لفكرة المهدي المنتظروهناك من يرى أن 

  :دوافع اجتماعية واقتصادية .1

  : أساساً ليمأل األرض عدالً بعد أن ملئت جوراً والجور يشمليجيءأن المهدي : "يقول الدكتور بدوي
  .الجور في الدين بعدم أتباع أوامره ونواهيه  .  أ

 )2 (". الجماعة في فقر وحرمانار فئة قليلة باألموال والخبرات وبقاء سائرئثالجور في االقتصاد باست  .  ب

2. دوافع مريةض:  

فهذا تمرتاش  "من استقرائي واطالعي على بعض مدعي المهدية تبين أن البعض كان مضطرب نفسياً              
بن النون جوبان كان شجاعاً فتاكاً إال أنه خف عقله فزعم أنه المهدي الذي يخرج آخر الزمان فعلم أباه بـذلك             

  )3 (".فرده عن هذا المعتقد

                                         
، مقال بعنـوان الخرافـات      12597 العدد   37، السنة   2006 يونيو   -هـ  1429 جماد األخرى    20القبس الدولي، الثالثاء    )  (1

  .تنتشر في المجتمع اإليراني والعشرات يدعون المهدية 
  ) .822ص (مذاهب اإلسالميين، )  (2

شهاب الدين أحمد بن على بن محمد بن على بـن أحمـد الـشهير بـإبن حجـر         ، ئة الثمانية الدرر الكامنة في أعيان الما    )  (3 
  . بدون طبعة ، بيروت ، دار الجيل، ) 1/518(العسقالني ، 
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وهذا أحمد بن عبد اهللا بن هاشم أبو العباس المعروف بالملثم، الذي اشتغل في الفقـه علـى مـذهب                    
الشافعي والزم الشيخ تقي الدين بن دقيق العبد في الفقه والحديث لمدة عشرين سنة، ثم سلك طريـق العبـادة                    

هُ أسرِي به إلى الـسموات  هـ رؤية اهللا في المنام، وأن    689فحصل له انحراف مزاج في عقله فادعى في سنة          
  )1 (.السبع، ثم سدرة المنتهي ثم إلى العرش ومعه جبريل وجمع من المالئكة وأن اهللا كّلمه وأخبره بأنه المهدي

 العقيـدة طلبـاً للملـك والزعامـة     هستغالل هذاإن هؤالء المدعِين للمهدية قد خدعوا الناس وأنفسهم ب  
وا ادعاءهم المهدية الكاذبة طريقاً للتأثير على العامة والـدهماء وبـسط   فجعل، بخرافات باطلة  اوأتو،والسلطان  

  المية وحرفوها عن مسارها الصحيح لتحقيق ـدة اإلسـى حساب العقيـك علـان ذلـوك.مـ عليهمـنفوذه

  .مأرب شخصية

ن إن عقيدة المهدي المنتظر استخدمت لتبرير ما قام به بعض المتمردين الـسياسيي            : ريقول جولد تسهي  
الذين يطمحون للحكم أو لتثبيت دعوتهم للوصول إلى الحكم، وكسب عاطفة وتأييد الناس لهم ويكسبوا ألنفسهم                

  .شعبية بوصفهم ممثلين شخصيين للمهدي المنتظر وهذه العقيدة موجودة قديما وحديثا
 تخـص  وهذه العقيدة خرجت عن دائرة الشيعة وجعلت فكرة المهدي المنتظر فكرة إسالمية عامـة ال             

  )2 (.طائفة وال فرقة معينة بل تشمل المسلمين أجمعين

دي عالمات يعرف بها ويتصف بهـا وال تكـون إال لـه           ـون أن للمه  ـؤالء الدجال ـ ه يـد نس ـوق
  .وليس لغيره

أن هذا الرجل الذي سيظهر هو المهدي       ، عن عالمات للمهدي يعرف من خاللها        لقد أخبر الرسول    "
  )3 (".أنه يجتمع بعيسى ابن مريم عليه السالم ويصلي عيسى خلفه، وعلى رأس تلك العالمات

قلت لسفيان الثوري يا أبا عبد اهللا إن الناس قد أكثروا في المهدي فما تقول فيـه؟              : فعن حفص بن غيات، قال    "
  )4 (".إن مر على بابك فال تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه: قال

                                         
  ) .207ص (محمد أحمد إسماعيل  المقدم ، ، المهدي : انظر)  (1
  ) .185ص (العقيدة والشريعة في اإلسالم، : انظر) (2
  . م2003 -هـ1424مكتبة التقوى للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، ، )260ص(آلخرة، محمود المصري، رحلة إلى الدار ا) (3
هـ 1394، مطبعة السعادة للطباعة والنشر ، طبعة ) 7/31ص (اء وطبقات األصفياء ، أبو نعيم األصبهاني ،    ـحلية األولي ) (4

   .م 1974 -
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لها آثار سياسية وفكريـة   عند فرق الشيعة ل إن فكرة المهدي المنتظر   من كل ما تقدم كله نستطيع القو      
 وإلـى أيامنـا     - القرن األول الهجري   أي -، فمنذ عهد ما بعد الخلفاء الراشدين      التاريخ اإلسالمي   خطيرة في   

ـ        ،  الفكرة أسوأ استغالل   هذهظهر رجال كثيرون حاولوا استغالل      ، هذه ة أمالً منهم أن ينـالوا المرتبـة الرفيع
فعلـى   ،وطاقات أهدرت،وكم من دماء أريقت ،فكم من فتن قامت     ، أو طمعاً للوصول للحكم     ، والدرجة العالية 

وأن ال ينخدع بالشعارات الجوفاء ألن أعداء اإلسـالم مـا         ،لكتاب اهللا وسنة الرسول   ،المسلم أن يكون واعياً   
وتضليلهم وإثارة الفـتن  ، غلوها لضرب المسلمين  أو فرصة مناسبة إال واست    ، وجدوا باباً مفتوحاً إال ودخلوا منه     

  .والنعرات القبلية بينهم لتفريق كلمتهم
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  المبحث الخامس

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المهدي المنتظر عند فرق الشيعة التي انبثقت عن اإلمامية          
  

  :وفيه خمسة مطالب       
  

  .المحمدية: المطلب األول 

  .الشيخية: المطلب الثاني

  .الرشتية: لثالثالمطلب ا

  .البابية: المطلب الرابع 

  .البهائية: المطلب الخامس 
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  المبحث الخامس

  المهدي المنتظر عند فرق الشيعة التي انبثقت عن اإلمامية
  

  : )1(المحمدية : المطلب األول
بـالنفس  "تنسب هذه الفرقة إلى محمد بن عبد اهللا بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الملقب                   

هـ ويوصف بأنه كان فاضـالً صـاحب        93، وقد ولد محمد سنة      )3( ويقولون بإمامته )2(وهم ينتظرونه " لزكيةا
  .)4( ولذا أطلق عليه لقب النفس الزكية،عبادة وورع

شاع ذلك له في العامـة،      ووقد كان علماء آل أبي طالب يرون أن النفس الزكية أنه المهدي المنتظر              "
  .)5("من آل أبي طالب وآل العباس، يعاًوبايعه رجال من بني هاشم جم

  )6("باقر العلم"وذلك بعد وفاه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بـ "
اسـتولى  و وخرج علي السلطان     ، لما أظهر محمد بن عبد اهللا بن الحسن بن الحسن بن علي دعوته بالمدينة               

 أخوهما الثالث إدريس بـن   وخرجعلى البصرة،واستولى  م بن عبد اهللاأخوه إبراهيوخرج على مكة والمدينة،  
  .في زمان الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور كله على بالد المغرب، وكان ذلك واستولى  عبد اهللا

 لقتال محمد بن عبد اهللا بقيادة عيـسى بـن           عرمرماً أبو جعفر المنصور جيشاً   الخليفة العباسي   فأرسل  
 ثم قتلوا أخيه إبراهيم، ومات في تلك الفتنة إدريس بـن            ،وهـة وقتل ـ محمد بن عبد اهللا بالمدين      وقاتلوا ،موسى

، مات أبوهما عبد اهللا بن الحسن بن الحسن والد اإلخوة الثالثة في سجن المنصور             ثم  عبد اهللا بأرض المغرب،     
  .وقيل مات تحت الهدم في المدينة

  : اختلف أتباعه إلى فرقتين مدعي المهدية الحسن بالمدينةفلما قتل محمد بن عبد اهللا بن الحسن بن 
                                         

منسوبة إلى محمد بن زريـق  ، منها المحمدية وهي فرقة من فرق الخوارج ، دية مالحظة يطلق علي أكثر من فرقة بالمحم      ) 1(
ومنها ، م1994الطبعة الثانية   ، العربي ،  بيروت       المركز الثقافي  ،) 177ص(، جامع الفرق والمذاهب اإلسالمية     : انظر  

 معجـم الفـرق اإلسـالمية       :ر  المحمدية فرقة جعفرية تفرعت من الخطابية وقالت بإمامة محمد بن جعفر الصادق ، أنظ             
   .م 1990 دار المسيرة بيروت ، طبعة ، ) 113ص(، عارف تامر

  ) . 56ص (،الفرق بين الفرق : انظر ) 2(
  ) . 1/99( ،مقاالت اإلسالميين  : انظر ) 3(
  ) .1/208(فرق معاصرة ،  : انظر ) 4(
،    إيـران     –لمظفر،  دار الكتاب للطباعة والنـشر، قـم          تقديم كاظم ا  ، ) 158ص(أبي فرج األصفهاني،    ، مقاتل الطالبين   ) 5(

  . م  1965 -هـ 1385الطبعة الثانية 
الطبعـة  ، ، مكتبة النافذة للطباعة والنشر، القاهرة  ) 185ص(الشيعة النشأة السياسية والعقيدة الدينية ، صالح أبو السعود ،            )6(

  . م 2004الثانية 
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 ،ثم تبرأت من المغيـرة بـن        فرقة أقرت بموته وأنه قتل وأنه ليس المهدي المنتظر الذي يملك األرض            -1
هو المهدي المنتظر وأنه لن يهزم وسـيملك األرض      ) محمد بن عبد اهللا   (سعيد العجلي الذي أوهمهم بأن      

  .ميع مقتله ولم يملك من األرض شيئاً وها هو قد قتل ورأى الج
أنه المهدي وأنـه لـم       غالت وثبتت على مواالة المغيرة بن سعيد العجلي وقالت صدق في قوله و             فرقةو -2

 ، وأن الذي قتله جند عيسى بن موسى بالمدينة ليس محمد بن عبد اهللا المهدي وإنما شبه لهـم  وإن    يقتل
 من ناحية نجد مقيم هناك إلى أن يؤمر بـالخروج           )حاجر(غاب عن عيون الناس وهو في جبل        المهدي  

، فيهزم  د خروجه بين الركن والمقام    ع ، وتعقد البيعة له ب     فيخرج ويمأل األرض عدالً بعد أن ملئت جوراً       
 .)1(   ويقيم دولة الحق والعدل حسب زعمهم،الجيوش التي جاءت لمقاتلته

 اسـم  مثل اسمه وأن   ،فسه ويدعي أنه المهدي المنتظر    يفهم من هذا أن بعض األتقياء األنقياء قد ينسى ن         
وهذا ما وقع به محمـد بـن        ،  وقد يغرر به    ،م المعنوي والنفسي  من عائلته     ـة إذا لقي الدع   ـخاص النبي  

 . وهو من بيت النبوة "بالنفس الزكية"عبد اهللا بن الحسن الملقب

   :الشيخية : المطلب الثاني

ة اإلمامية اإلثني عشرية، منذ مطلع القرن الحادي عشر الهجـري،           خرجت هذه الفرقة من رحم الشيع     
  "واستمر حتى منتصف القرن الثالث عشر الهجري

  :التسمية والنشأة: أوالً

هــ، والمتـوفى سـنة      1166الشيخية تنسب إلى الشيخ أحمد زين الدين اإلحسائي المولـود سـنة             
 حـول الـشيخ أحمـد       التفواعة من المريدين    كانوا في أول األمر جما    "م،1825 -1753هـ، الموافق   1241

  )3( ".وقد جاء الشيخ أحمد من اإلحساء في البحرين واشتهر أمره بالتعليم والفلسفة"" )2 (".اإلحسائي

في الحكمة والفلسفة المتماشية مع حكمة وفلسفة أهل        ، وقد تبنى الشيخ أحمد اإلحسائي مدرسةً خاصة      "
ستمدة من الفالسفة اإلغريقيين والرومان، والتي يظهر فيها االختالف الكبير          ونبذه لكثير من األفكار الم    ، البيت

  )4 (".عن حكمه وفلسفة أهل البيت
                                         

، معجـم الفـرق     ) 178ص(جامع الفرق والمـذاهب اإلسـالمية ،        :  ، انظر   ) 58 ،57ص  (، الفرق بين الفرق    : انظر   )1(
  ) . 143ص(اإلسالمية ، 

، ، مؤسسة المفيدة للطباعة و النشر، الطبعة األولى، بيـروت  ) 349ص  (م،  .روفلدس، تعريب ع  . عقيدة الشيعة، دوايت م   ) (2
 .م  1990 -هـ 1410

أصـول  :انظـر   ، م  10/8/2009بتاريخ   ، http://www.d.alsonah.comربي  منتدى الدفاع عن السنة في المغرب الع      ) (3
  .بدون طبعة ، م 2003 -هـ 1424،  جمع وترتيب مصطفى بن محمد ، ) 724ص(، وتاريخ الفرق اإلسالمية 

  .م 10/8/2009خ بتاري، http://ar.wikipedia.org، ويكيبيديا الموسوعة الحرة ) (4

http://www.d.alsonah.com
http://ar.wikipedia.org
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وقد عاش اإلحسائي كاتباً ومدرساً في مدن الشيعة الهامة، مثل كربالء وطوس وغيرها ونشر أفكـاره             
  وقد مجده الـشيعة،      )1(".ة كالبابية والبهائية  ومعتقداته الضالة، وكون له أتباعاً كان لهم أثر في قيام فرق شيعي           

وذكروا له ألقابا هائلة، من التبجيل والتعظيم، فأطلقوا عليه كذباً وزوراً، ترجمان القرآن، ولسان العرفاء، عزة                
  .الدهر، فيلسوف العصر بالشيخ األوحد

لة من الحزن واليأس،    رأي هناك أن الناس الذين هم من قومه في حا         ، وأثناء زيارته لكربالء والنجف   "
وهم يدعون ليالً ونهاراً لتعجيل الفرج برجعة اإلمام الغائب، ورحل الشيخ أحمد اإلحسائي إلى إيـران فـزار                  

وبعـد  ، وقد حج خاللها إلى مكة    ،  وطهران، ثم استقر في مدينة يزد، وقضى بها اثنتي عشرة سنة           اهشكرمان  
ره إذ ذاك خمساً وسبعين سنة، ثم زار المدينة المنـورة،           ه عن المذهب وكان عم    ـن مروق ـارة أعل ـهذه الزي 
  )2 (".ثم جده 

 لينـازد " وكان الهدف من إنشاء هذه الفرقة هو ضرب المسلمين في وحدتهم وعقيدتهم وهذا ما أكده                "
المترجم بالسفارة الروسية، حيث كتب في مذكراته التي نشرت في مجلة الـشرق الـسوفيتية سـنة        " الجوركي

، بعد سقوط القيصرية أنه بحث عن الزائغين في العقائد اإلسالمية لضرب المسلمين من بينهم                1925 -1924
فكان من أسهل الطرق الموصلة إلى هذا إنشاء الخالفات الدينية ونشرها وأسعار            ، ضربة تقضى على وحدتهم   

كانت تخالف الكثيـر مـن     ففي هذا البحث والتحري اطلعت على الطائفة الشيخية التي          :" نارها فيما بينهم، قال   
العقائد اإلسالمية الثابتة عند أكثرهم، فدخلت في حلقة السيد كاظم الرشتي وكان كثير الذكر عن المهدي، ولكن                 

  )3 (".ليس المهدي الذي كانوا ينتظرون رجوعه منذ قرون، بل الذي سيحل فيه روحه
كم بموت اإلمـام الثـاني عـشر وأن         ولهذا أنكر اإلحسائي الرجعة في مفهومها عند اإلثني عشرية، وح         "

روحه طارت إلى المأل األعلى، ولكنها ستعود لتحل مرة أخرى بجميع خصائصها في إنسان جديد يولـد والدة     
حقيقية من أب وأم جديدين، غير والدي اإلمام الثاني عشر الغائب المزعوم، ولهذا ثار عليه شيعة إيران غيـر           

 كان يغلف آرائه بالرمزية ويقنعها باإلبهام المصمت، هذا إلـى مـا كـان               ألنه، أنهم لم يستطيعوا أخذه بتهمة    
   )4 (".يسبغه على أئمة اإلثني عشرية من قدسيه والسيما علياً، وبذلك يكون اإلحسائي من الشيعة الحلولية

ثم توفى فيها في الثامن والعـشرين مـن شـهر حزيـران             ، دة و مرض فيها   زار أحمد اإلحسائي ج    : وفاته
  )5 (.م1826

                                         
 ) .1/217( ، فرق معاصرة ) (1

 ) .349ص (عقيدة الشيعية ، ) (2

، مركز األهرام للترجمة والنشر، ) 36ص (، " بنت الشاطئ" قراءة في وثائق البهائية ، دكتورة عائشة عبد الرحمن الملقبة           ) (3
 .م 1986 - هـ 1406الطبعة األولى 

 ) .84ص (ا بالباطنية والصهيونية ، البهائية تاريخها وعقيدتها وصلته) (4

 ) . 349ص (عقيدة الشيعية ، : انظر ) (5
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  :انقسام الشيخية وتعدد فرقها: ثانياً
  :بعد وفاة أحمد اإلحسائي انقسم الشيخيون إلى ثالث فرق

  .اتبعت الميرزا محمد حسن جوهر التبريزي، الذي سكن كربالء: "الفرقة األولى
  .اتبعت كريم خان الثاجاري الذي يسكن كرمان بإيران: الفرقة الثانية
الـذي  ، بل ذهبوا يتجولون في البلدان بحثاً عن اإلمام الغائب        ، ى أحد هذين الشخصين   لم تمْل إل  : الفرقة الثالثة 

  )1( ".فإن اإلحسائي يبشر بظهوره حتى حدد عاماً لظهوره ثبت بطالنه فيما بعد، ظنوه على وشك الصدور

  : أبرز شخصياتهم

م لهـا ومـن أشـهر    بعد وفاة الشيخ أحمد اإلحسائي انقسمت الشيخية إلى فرق واتخذت كل فرقة زعي   
  :زعاماتهم

  : شيخية تبريز، وبرز منهم." 1
وهم محمد بن حسين بن محمد، محمد تقي بن محمد، إسماعيل بن محمد وهؤالء هم  أبنـاء          : آل المآمقاني   .  أ

  .محمد حسين زين العابدين
وبرز منهم محمد باقر األسكوائي، وابنه موسى ثـم         ، وهم من منطقة أسكوء في إيران     : آل األسكوئي   .  ب

علي بن موسى الذي أقام في الكويت، وحسن بن موسى بن محمد باقر األسكوائي و ابنـه عبـد الرسـول         
 .وابنه عبد اهللا بن عبد الرسول، وهذه األسرة تتخذ من الكويت مقرا لها

  :شيخية كرمان. 2

ـ               صف يقال بأن هذه العائلة الكرمانية المعروفة فرع من األسرة الثاجارية التي حكمت إيران قـرن ون
محمد كريم خان الكرماني وابنه محمد خان وزين العابدين، ثم أبو القاسـم بـن زيـن                  ":وقد برز منهم  ،  قرن

  )2( ".العابدين وابنه عبد الرضا

  :مؤلفات أحمد اإلحسائي: اًثالث

العـصمة  "،  "شرح العرشية والمـشاعر   "،  "شرح الزيارة الجامعة الكبرى   "ترك اإلحسائي مؤلفات منها     
   )4 (".شرح تبصره العالمة، الفوائد والشرح"، )3( "حياة النفس"، "والرجعة

                                         
 .م 10/8/2009بتاريخ ، http://www.d.alsonah.com، منتدى الدفاع عن السنة في المغرب العربي) (1

 .م 10/8/2009بتاريخ ، http://www.d.alsonah.com، منتدى الدفاع عن السنة  في المغرب العربي) (2

 .بدون طبعة ، بغداد ،  دار الصحوة للطباعة والنشر، ) 30ص (، محسن عبد الحميد .   حقيقة البابية والبهائية ، د)(3

 ) .350ص (عقيدة الشيعة، )  (4

http://www.d.alsonah.com
http://www.d.alsonah.com
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  :أماكن تواجدهم: اًرابع

حيـث  ، ولهم أحد أكبر مساجد فـي العـراق  ، يتواجد الشيخية اآلن في الكويت واإلحساء في البحرين     
ة فـي   يشكل الشيخية أقلية دينية في مدينة البصرة، ولهم أحد أكبر مساجد البصرة، وفـي المنطقـة الـشرقي                 

   )1 (.السعودية

  :ويتواجدون في المناطق التالية
يتواجدون في كرمان بإيران، ولهم مركز واسع في العراق ومقره البصرة ويرأسه وكالة             : شيخية كرمان " . 1

  .م1899 -هـ1317عن المرجعية الكرمانية عبد اهللا على الموسوي المولود سنة 
" نـسبة إلـى كتـاب    " اإلحقاقي"  الواحدة منهم لقب   ومنهم آل األسكوائي الذي يطلق على     : شيخية تبريز  . 2

الذي ألفه أحد علمائهم، ومقرهم اآلن في مدينة كربالء، وفي دولة الكويت، ويعود وجـودهم   " إحقاق الحق 
 .في الكويت إلى علي بن موسى األسكوئي الذي سكن الكويت وكان يقضى أيام الصيف في كربالء

لعباسية، وقام أول منارة ومئذنة لمسجد شيعي في الكويت وهـو           وفي الكويت قام بتأسيس الحسينية وا     
ة  أو ما يعـرف عنـد الـشيع       ) ولي اهللا   أشهد أن أمير المؤمنين عليا     ( ِ ـوسعى إلى الجهر ب   ، مسجد الصحاف 

  .بالشهادة الثالثة في اآلذان

دريـة،  وكان لعلي بن موسى هذا نشاط في اإلحساء، حيث أسس الحسينية الجعفرية والحـسينية الحي              
  )2 (".وأحيى كثيرا من آثار ومؤلفات علماء الشيعة

  :عقائدهم: خامساً

لذا فإن عقائدهم تحمل الصبغة اإلثني عشرية ومـن         ، سبق القول أن هذه الفرقة انبثقت عن اإلثني عشرية        
  :عقائدهم

م مفـسرو إرادة    وه، يعتبرون األئمة اإلثني عشرية السبب الفعال في الخلقة، وأنهم مظهر اإلرادة اإللهية           " . 1
اهللا فلوالهم ما خلق اهللا شيئا، فهم السبب األول في الوجـود وال يمكـن أن نفهـم ذات اهللا إال بواسـطة                    

تعتقد أن األئمة هم علة تكوين العالم وسبب وجوده، وهم الذين يخْلقون ويحيـون               إذن الشيخية  )3 (".األئمة
حيث جعلهم أسبابا ووسائط ألفعالـه فهـم مظـاهر    ، مينوأن اهللا أوكلها إلى المعصو،ويرزقُون ويميتُون   

  .ألفعال اهللا

                                         
 .م 10/8/2009بتاريخ ،  http:/www.wikipedia.org، الموسوعة الحرة اويكيبيدي: انظر) (1

 .م 10/8/2009بتاريخ ، . http://www.d.alsonah.com، ربي منتدى الدفاع عن السنة في المغرب الع) (2

  ) .351ص (عقيدة الشيعة، ) (3

http://www.wikipedia.org
http://www.d.alsonah.com


 -117-

أن المهدي المذكور ينجلي ويظهـر فـي        ،يزعمون في المهدي المنتظر عند الشيعة مزاعم غريبة منها          " . 2
مكان في صورة رجل يكون هو المؤمن الكامل، أو الباب إلى المهدي وتحل فيه روح المهدي، ثم ادعـى           

 )1 (".ة فيه، وضلل كثيراً ممن سار على شاكلته إلى أن هلكلنفسه وجود هذه الصف

وقال اإلحسائي بأن هـذا     ) الصوري( لإلنسان إلى جانب الجسد     ) الهور قلبائي ( ويعتقدون بوجود الجسد    " . 3
د الذي عرج به رسول اهللا إلى السماء والذي يعيش به اإلمام الثاني عـشر، وكـان يعتقـد أن     ـهو الجس 

وهذا سر بقائه كـل     ) الهور قلبائي ( وبقى محتفظا بجسده    ) الصوري( زع عنه جسده    اإلمام عندما غاب ن   
 .هذه المدة

االعتقاد بالكشف كما يؤمن به الصوفية حيث يقول اإلحسائي، أن اإلنسان إذا صفت نفسه وتخلصت مـن                  . 4
له اإلمـام   فيوحي  ،أكدار الدنيا يستطيع أن يتصل بأحد األئمة من أهل البيت عن طريق الكشف واألحالم               

 )2 (."وادعى اإلحسائي أنه حصل على العلم بهذه الطريقة الكشفية،العزيز، فكشف له الحجب 

والـشيخية يقولـون أن     " يقول صاحب كتاب أصول وتاريخ الفرق اإلسـالمية        الحقيقة المحمدية  يقولون ب  .5
  محمـد    فـي  أقـوى     تجلياً ضعيفاً، ثم تجلت تجلياً      األنبياء قبل محمد     فيالحقيقة المحمدية تجلت    

 والـسيد  اإلحـسائي  الشيخ أحمد زين الـدين  فيواألئمة اإلثنى عشر، ثم اختفت زهاء ألف سنة، وتجلت        
 هـو أعظـم     التجلـي وهذا  .  وأوالده إلى أبى قاسم خان     الكرماني كريم خان    في، ثم تجلت    الرشتيكاظم  

 واحـد،   شـيء  إلى ما بعده هـم       حسائياإلالتجليات هللا واألنبياء واألئمة، والركن الرابع من الشيخ أحمد          
ويعتقدون أن محمداً رسول اهللا، وأن      .  اهللا مظهر فيهم   هي التي الحقيقة   في الصورة ويتحدون    فييختلفون  

  .)3( ".األئمة اإلثنى عشر هم أئمة الهدى

  :اعتقاد الشيخية بالمهدي المنتظر: اًدسسا

د اإلحساء يقول للناس ويبلغهم في كل قريـة         وكان أحم ، التبشير الدائم بقرب ظهور المهدي المنتظر     " 
وكـان  ، وأنهم يجب أن يكونوا على أهبة االسـتعداد لنـصرته  ، أن اإلمام الغائب على وشك الظهور  ، يمر بها 

  )4 (".سوف يبدل الكثير من العقائد والتعاليم اإلسالمية الموجودة، إن اإلمام الغائب حين يظهر: يقول لهم
  
  

                                         
  ) .1/218( ، فرق معاصرة ) (1
 .م 10/8/2009بتاريخ ، http://www.d.alsonah.comمنتدى الدفاع عن السنة في المغرب العربي ) (2

  ) .724ص(، أصول وتاريخ الفرق اإلسالمية) (3
 .م 10/8/2009بتاريخ ، http://www.d.alsonah.comع عن السنة في المغرب العربي منتدى الدفا) (4

http://www.d.alsonah.com
http://www.d.alsonah.com
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  :من فرقة الشيخيةموقف العلماء : سابعاً
  : وقد حكم عليهم العلماء بالكفر والردة لألسباب التالية." )1 ("تعتبر الشيخية من غاله الشيعة

  .كما يدعى أحمد اإلحسائي وفرقته، وسائط بين اهللا والعبادجعلوا األئمة  . 1
 : من جهتينهذا كفر وردةواألئمة يحيون ويميتُون ويرزقُون جعلوا  . 2

توحيـد اهللا فـي     ف ات وأسماء اهللا عز وجل  وهذا ال يليق بجالل اهللا وعظمته عز وجل              نفي لصف  ذلك فيه   - أ
من صفات الكمال والجالل، ونفـي    أسمائه وصفاته يتضمن إثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله

ا أثبته اهللا النقصان، وعلى ذلك يكون من نفى شيًئا مم ما نفاه اهللا عن نفسه أو نفاه عنه رسوله من صفات
 أو إماتة األحياء ،أو نفي عن اهللا إحاطـة  ، في إحياء الموتىنفى قدرة اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله  كمن

ثابـت هللا   وميته أو بصره أو استواءه أو علمه أو كالمه، وغير ذلك مما هو أو قيرزقه لجميع المخلوقات 
-، كمن قال -وجل عز-ص من صفات كمال اهللا في القرآن وفي السنة فقد كفر، ويدخل في ذلك من أنق

 .بالجزئيات والتفصيالت إن اهللا عليم، ولكنه علم إجمالي، وأنه سبحانه ال يعلم: -مثال

خلقه كفر، ومن جحد ما وصف اهللا به نفسه أو          بمن شبه اهللا    : " يقول نعيم بن حماد في الروضة الندية          
  )2 ("فسه أو وصفه به رسوله تشبيه وال تمثيلصفة به رسوله كفر، وليس فيما وصف اهللا به نو

 فإن أريد به حق يليق بـاهللا تعـالى فهـو          : " ويقول الشيخ عبد العزيز الرشيد في صفات اهللا وأسمائه        
  )3 (" وإن أريد به باطل ال يليق باهللا عز وجل وجب رده،مقبول

يء وهو السميع البـ   { :قال ربنا عز وجل   " ش هثْلكَم سلَيرييقول القرطبي في تفسير هذه  )11آيـة  (الـشورى،   }ص
ال يشبه شيئاً من مخلوقاتـه  ،اآلية أن اهللا جلَّ اسمه في عظمته وكبريائه وملكوته وحسنى أسمائه وعلى صفاته   

 إذ صفات ، قيقيوق فال تشابه بينهما في المعني الح      ـق والمخل ـرع على الخال  ـه الش ـوال يشَبه به، وما أطلق    
  )4 (."اهللا عز وجل خالف المخلوقين

صفات به اهللا عز وجل     ـر ورده من ش   ـوب كف ـى وج ـلمين عل ـاء المس ـاع من علم  ـذا إجم ـوه
 ةى هذا يكون أحمـد اإلحـسائي وفرقتـه كفـر       ـه، وعل ـة من صفات  ـى صف ـاهللا بصفات المخلوقين، أو نف    

  .ومرتدين

                                         
  ) . 35ص (، قراءة في وثائق البهائية  :  انظر)  (1
، مطبعة اليوسفية للنشر والتوزيع، الطبعـة    ) 22ص  (الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية، زيد بن عبد العزيز الفياض،           ) (2

 .هـ 1388الثانية، سنة 

  .، بدون طبعة، دار الرشيد للنشر والتوزيع) 19ص (التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية، عبد العزيز الناصر الرشيد، ) (3

، ، مطبعة دار الكتـب المـصرية        ) 16/8( ، أبي عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي       ، ام القرآن   ـع ألحك ـ الجام )(4
 .بدون طبعة 
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وأن غيره ال يستحق أي شيء من هـذه   لمعبود بحقوتوحيد األلوهية هو أن يعتقد المسلم بأن اهللا هو ا
، فقـد كفـر   -عز وجـل -اعتقادا يتضمن إنكار هذا الحق هللا  ، أو اعتقد، أو فعل فعالًوالًـالعبادة، فمن قال ق
  .وارتد عن دين اهللا

أو أمر استحقاقه لتلك العبادات،  ويكفر كل من أثبت شيًئا من هذه العبادات لغير اهللا، فيكفر من ادعى لنفسه  -  ب
وكذلك من أحب أن يعبد مـن دون اهللا، كمـن    الناس بممارستها من أجله، ويكفر كل من صدقه في ذلك،

يتَوكَّل عليه، أو غير ذلك من المعاني التي ال ينبغي التوجه بها إال إلـى   أحب أن يسجد له، أو يركَع له، أو
 .وحده الخالق

وأنـه األول  ،وأنه المألوه المعبود دون غيرة،وإلوهيتهبيته إن على المسلمين اإلقرار بتوحيد اهللا في ربو  
وأن عبـاده   ،وأنه المستغني عن عبادة وجميـع مخلوقاتـه       ’شيءالذي ليس بعده     واألخر،شيء ليس قبله    الذي

 .فال خروج للعباد عن ملكه وعن حكمه، وال غنى ألحد عنه محتاجون إليه

ه من الفضائل والخصائص والكمـاالت      ـع ل ـ جم إن اهللا  " :دـيقول الشيخ عبد اهللا بن محمد بن حمي       
 دل أمتـه  وأكملهم في كل فضيلة لـم يبـق خيـر إال        ،ظمهم جاهاً عوأ، الخلق مقاماً   يجمعه ألحد فهو أعلى    لم ما

ول أرسله اهللا ال يفرقـون بـين   ـل رسـوكذلك يؤمنون بكل كتاب أنزله اهللا وك    ، شر إال حذرهم منه      وال،عليه
  ) 1 (".أحد من رسله 

شيخ أية اهللا العظمي الفاضل اللنكراني، عندما سئل عـن          الى  ما وفسقهم  بعض علماء الشيعة فقد أفت       ك
وال ، للذمـة    مبـرئ وتقليدهم غير جائز وغيـر      ، هم يختلفون عن عقائد الطائفة المحقة     "أجاب  ففرقة الشيخية   

الجتناب عنها وتحـذير النـاس      م، وال تقبل شهادتهم وتعد هذه الفرقة، فرقة ضالة يجب ا          ـيجوز الصالة خلفه  
  )  2(".والمؤمنون منها

  
  
  
  
  

                                         
مركز شعاع الخير للدعوة والبحـث      ،) 12,11,10ص(، عبد اهللا بن محمد بن حميد       ، يان العقيدة السلفية النقية       التوحيد وب   )(1

 .بتصرف.م 2009 -هـ 1430طبعة، العلمي

  .م10/8/2009بتاريخ  ، http://www.d.alsonah.comفي المغرب العربي   منتدى الدفاع عن السنة )(2
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  : الرشتية : المطلب الثالث

مثل الزرادشـتية   ، التي نبتت في تلك البالد    ، كان لبالد فارس المرتع الخصب لكثير من الفرق الضالة        
هـذه الفـرق   ومـن  ، رق الباطنية المنحرفة التي كادت لإلسالم والمسلمين ـوكذلك الف ، والمزدكية والمجوسية 

  .الرشتيةفرقة 

  :الميالد والنشأة: أوالً

ويقال إنه ولد في رشت      "هـ1212تُنسب الرشتية إلى السيد كاظم بن السيد قاسم الرشتي ولد في سنة             
  )1 (".م1790 -هـ1205من بالد إيران سنة 

أصـحاب  وهو لقب لقبهم به بعض      ، الكشفية: ويقال لها ،  اإلثنى عشرية   أحضان  انبثقت في  ةهي فرق و
  )2(.السيد كاظم الرشتي

ذلـك  ، فلما رأى أبوه السيد قاسم الرشـتي      ، كان منذ صغره ذكياً زاهداً مولعاً بتحصيل العلم       الرشتي   
ولما بلغ السادسة والعشرين    جعله عند معلم فتعلم عنده العلوم الظاهرية بأسرع وقت صار يطلب العلوم العالية              

 ولـم   فصاحبة والزمة طـوال حياتـه      اإلحسائي مؤسس فرقة الشيخية      أرسله أبوه إلى الشيخ أحمد زين الدين      
في في كربالء ليقوم مقامة     ، فقد خلفه اإلحسائي مرة   وحفظ أسراره ،  ، يفارقه فتتلمذ علي يديه ونهل من علومه        

ـ ،)3(  " ولدي كاظم يفهم  وغيره ال يفهم "حتى قال فيه اإلحسائي ، إعطاء الدروس وإجابة المسائل   ى واستسلم إل
  .نه من الغالةحتى إن اإلثنى عشرية يعدو، لكن خالفه في بعض المسائلو) 4 (".انحرافاته وأوهامه

   :كتبه: ثانياً
  :كتبهومن أهم ، ألف كتباً كثيرة على طريقة أستاذه اإلحسائي دافع فيها عنه وعن طريقته ومسلكه

 .في ترجمة أستاذه اإلحسائي، دليل المتحيرين" . 1

 .))" 5المعاصر له عبد الباقي العمري في مدح علي شرح قصيدة الشاعر  . 2

                                         
  ) .35ص ( ، حقيقة البابية والبهائية )(1
  ).22ص (مختصر التحفة اإلثنى عشرية : انظر  )(2
  .م 25/8/2009 ،  التاريخhttp://www.alehkaky.net .موقع أنباء أإلحقاقي  )(3
  ).35ص ( حقيقة البابية والبهائية )(4
  ).35ص (لبابية والبهائية حقيقة ا )(5
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كما كان يردد هذا البيـت      ، "الحجة البالغة " ألف كتاباً عن المهدي المنتظر المزعوم وهم بانتظاره وسماه          " . 3
 . اشتياقا إليه

 )1("يا قريب العهد من شرب اللبن               يا صغير السن يا رطب البدن 

 .شرح أية الكرسي " . 4

 .ة التطيجية شرح الخط . 5

 .رسالة أصول العقائد  . 6

 .اللوائح الحسينية  . 7

  .)2 "()من عرف نفسه فقد عرف ربه( عليه السالم علي شرح قول اإلمام  . 8

   :إجازاته: ثالثاً
  :لقد أجازه البعض ليتكلم بأمور عقيدتهم ومنهم 

 .عالقة الدهر ووحيد العصر كما يسمونه أحمد اإلحسائي" . 1

 .محمد شريف الكرماني  . 2

 ى بن الشيخ جعفر النجفيموس . 3

 السيد عبد اهللا شبر . 4

 )3("الفيلسوف علي البرغاني . 5

   :تالميذه: رابعاً
 .حسن الكرماني المعروف بالمحيط " . 1

 .محمد شريف الكرماني  . 2

 .السيد حسن القطيفي  . 3

 ".كوهر"حسن بن علي الشهير ب  . 4

 " .رجوم الشيطان" الميرزا إبراهيم بن عبد المجيد الشيرازي صاحب كتاب  . 5

 .)4"(اس بن علي وهو الذي ترجم الرسالة الصوفية للسيد من العربية إلى الفارسيةعب . 6

  

                                         
  ).156ص (البابية عرض ونقد  )(1
   .مhttp://www.alehkaky.net،  25/8/2009موقع أنباء أإلحقاقي  )(2
   .مhttp://www.alehkaky.net ،25/8/2009موقع أنباء أإلحقاقي  )(3
  .م 25/8/2009المصدر السابق )(4

http://www.alehkaky.net
http://www.alehkaky.net


 -122-

  :تواجدهم : خامساً
 صار له أماكن كثيرة وأتباع كثيـرون مـن          و  شأن كل المذاهب الباطلة     الرشتي الفاسد   المذهب شرتنا

تان وافتتحت فيها مراكـز     وانتشرت أفكاره أيضاً في الهند وباكس     ، الكويتو وأذربيجانشيعة إيران وعربستان    
  )1 ( ولهم مواقع على الشبكة العنكبوتية المشهور بالنت يرةثك

  :وفاته : سادساً
في اليوم التاسـع مـن ذي الحجـة سـنة           ، توفى الرشتي مسموماً سقاه السم نجيب باشا والي بغداد        "

  ).3"(هـ1258وقيل توفى سنة "،) 2"( سنة47كان عمره ، هـ ودفن في الرواق1259

  :عقائدهم : بعاًسا

التي تؤمن بهـذه العقيـدة المخالفـة لعقيـدة          ،تؤمن الرشتية بالتناسخ والحلول كغيرها من الفرق الضالة          -1
ونظراً العتقاد الرشتية بالتناسخ فقد أنكروا كل مـا يتعلـق           . حيث قال إن روح الباب حلت فيه      ، اإلسالم

إِنَّه ملَاقيكُم ثُم تُردون إِلَـى عـالمِ الْغَيـبِ    قُلْ إِن ا{: قال ربنا عز وجل  ، باليوم األخر وهذا كفر    ي تَفرون منه فَ الَّذ تولْم
لُونمتَع ا كُنتُمئُكُم بِمبنفَي ةادهالش8( ،اجلمعة آية  }و(  

ب  أَ{"قال تعالى ربنا عـز وجـل        . وقد رد القرآن عليهم بطريقة يؤيدها العقل والمنطق والواقع         ـسحي
ى   دكَ س تْرأَن ي انإِنس خَلَـق    *أَلَم يك نُطْفَةً مـن منـيٍّ يمنـى   *الْ أَلَـيس ذَلـك   *فَجعـلَ منـه الـزوجينِ الـذَّكَر والْـأُنثَى     * فـسوى ثُـم كَـان علَقَـةً فَ

ي الْموتَى      سبحانه على أنه ال يترك اإلنسان مهمـالً عـن األوامـر    فاحتج   )36,39(،القيامة آيـات  } بِقَادرٍ علَى أَن يحيِ
أَفَحـسبتُم أَنَّمـا خلَقْنـاكُم عبثًـا وأَنَّكُـم      {: قال ربنا عز وجل   ،  تأبي ذلك  حكمتهوأن  ، والنواهي والثواب والعقاب  

   ـونعجا لَا تُرنه من النطفة إلى العلقة ثم إلى المـضغة  فإن اهللا تعالى الذي خلق اإلنسان ونقل  )110(،املؤمنـون آيـة    }إِلَي
، وركْب منه الحواس واألعضاء والعظام والدم وغيرها وأحكم خلقـه غايـة األحكـام             ، ثم شق سمعه وبصره   
كَ بِربـك الْكَـرِيمِ       {وأجمل صورة وهيئة قال تعـالى  ، وأخرجه بهذا الشكل   ـا غَـرم انإِنـس ي خلَقَـك فَـس   *يـا أَيهـا الْ اكَ  الَّـذو

لَكدفَع *ككَّباء را شم ةورص ي ي أَ 6,8( ،االنفطار اآليات }ف. (   

                                         
  ).157ص (،  ونقدالبابية عرض،  )1/219(، فرق معاصرة  : انظر ) (1
  .م http://www.alehkaky.net ،25/8/2009 موقع أبناء أإلحقاقي )(2
  ) .157ص (، البابية عرض ونقد )(3
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فكيف يعجز سبحانه جل في عاله عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم كيف تقتضي قدرته وحكمتـه أن                  
  . )1( يليق بجالل اهللا وحكمته وعظمتهيتركه سدى؟ وهذا ال

، بل هي حقائق ثابتة وضعها اهللا سبحانه وتعالى         ، ات وضعها البشر  ة ليست نظري  ـإن العقيدة اإلسالمي  "
فال مجال لتأويل والتحريف من     ، فثبات العقيدة يظهر في كل ركن من أركانها       ، ال تتغير بتغير الزمان والمكان    

  )2("ألن هذه العقيدة من عند اهللا وليس من عند البشر، المشككين

ولـذلك يجـب أن يكـون    ، يعة وأصول اآلداب هي غذاء للروحإن الشر : يقولنادى بنسخ الشرائع حيث      -2
  ).3("الشرائع متنوعة وعلى ذلك يجب نسخ الشرائع العتيقة

  :عقيدتهم بالمهدي المنتظر : ثامناً

عقيدتهم بالمهدي المنتظر هي امتداد لعقيدة الشيخ أحمد اإلحسائي الذي  كان يدعو إلى انتظار اإلمـام                 
لكن الشيخ أحمـد اإلحـسائي      ، بقرب ظهوره بمناسبة انقضاء ألف سنة على غيبته       والتبشير  ، المهدي المنتظر 

ه كاظم الرشتي ليكون خليفتـه      يذمفأوصى إلى تل  ، توفي قبل الموعد بعشرين سنة من ظهور اإلمام الذي حدده         
 فـاطلبوا دا السيد كـاظم الرشـتي       ـدي ما ع  ـرف مقص ـد يع ـد أح ـه ال يوج  ـال ألتباع ـوق، دهـمن بع 

، وها من رسـول اهللا  ة الذين نقل  ـا من األئم  ـي تلقيته ـي الت ـرة وه ـا مني مباش  ـد تلقاه ـوق، هـمنعلومي  
ون يقظاً يترتب ظهور اإلمام المهدي ويمهـد أذهـان       ـم بأن يك  ـيد كاظ ـه الس ـثم أوصى الشيخ أحمد خليفت    

  ) 4 (الناس له

خدماته الجاسوسـية إلـى منـصب      والذي ارتقى ب  ، يقول كينازد الجوركي المترجم بالسفارة الروسية       
بعـد انقـراض    ، يقول في مذكراته التي نشرت في مجلة الـشرق الـسوفيتية          ، الوزير المفوض ثم إلى سفير    

عندما وجدت ضالتي فـي فرقـة ضـالة    "، م1925 –م 1924 واستيالء الشيوعيين على الحكم سنة    القيصرية
فدخلت في حلقة السيد كاظم الرشتي باسـم      ، يةفوجدت الرشت ، منحرفة في عقائدها تقضى على وحده المسلمين      

ولكن ليس المهدي الـذي     ، وكان الرشتي كثير الذكر عن المهدي     ، مستعار إسالمي هو الشيخ عيسى النكراني     
إني سألت الرشتي يوماً عن المهدي أين       : ويقول، كانوا ينتظرون رجوعه منذ قرون بل الذي ستحل فيه روحه         

                                         
 طبعة  ،تحقيق أحمد محمود شاكر   ، ) 364ص  (، شرح الطحاوية في العقيدة السلفية لعلي بن محمد أبي العز الحنفي          : انظر   )(1

  .الرياض ، هـ 1400الثانية 
  . عمان-الطبعة الخامسة، دار الفكر للطباعة والنشر، )54ص (، صالح ذياب الهندي، دراسات في الثقافة اإلسالمية )(2
  ) .35ص (،حقيقة البابية والبهائية :  انظر ،) 156ص (،البابية عرض ونقد  )(3
الثالثـاء  ، بد الرسول اإلحقاقي هل يواصـل مـسيرة اإلصـالح واالنفتـاح             مقال ألحمد الكاتب بعنوان الميرزا ع     : انظر )(4

   .م25/8/2009 ، بتاريخhttp//www.allatib.com/Shaikheah.htmمن موقع . م12/12/2000
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فإذن لمح الخيال في خـاطري كـالبرق الخـاطف وأردت           ، نا في هذا المجلس   أأنا أدري؟ يكون ه   : هو؟ فقال 
  .)1(إنجازه وإبداله في صورة الحقيقة

وكان يقـول ألتباعـه أن الموعـود الـذي     ،كان الرشتي يواصل التبشير يقرب ظهور اإلمام الغائب   "
وقبـل  ، ه إنك سوف تـراه    وقال ألحد أتباع  ، تنتظرونه موجود في وسطكم وترونه بأعينكم ولكنكم ال تعرفونه        

ـ 1226شهور من حلول الموعود الذي ضربه اإلحسائي لظهور المهدي وهو عام             والذي يصادف بدايـة    ،  ه
فرفض الوصية إلى أحد بخالفته من بعـده واعتـذر         ، مرض السيد كاظم الرشتي مرض الموت     . م1844عام  

ثم يتفرقوا في البالد مكرسين أوقاتهم      ، لذلك بقرب ظهور وأوصى أتباعه بأن يهجروا بيوتهم ويطهروا أنفسهم         
  )2 (".كلها للبحث عن الموعود الذي حان حينه

ويرقرق أعذب األحالم في لياليهم الظامئة إلـى الغائـب          ، وهلك الرشتي والوله يستبد بقلوب تالميذه     "
  )3 (".وحبس حياتهم على التفكير فيه، المنتظر الذي بشرهم بقرب ظهوره

 وأتباعه يجوبون الفيافي واألقطار ويردون األقاليم واألمصار والبوادي والقفـار  وكان تالميذه الرشتي  "
   :، عمالً بوصية شيخهم الرشتي الذي كان يقول لهم)4("بحثاً عن المنتظر

إن الموعود يعيش بين هؤالء القوم وإن ميعاد ظهوره قد قرب فهيئوا الطريق إليه وظهروا أنفـسكم                 "
لكم جماله إال بعد أن أفارق هذا العالم فعليكم بعد فراقي أن تقوموا على طلبه وال                وال يظهر   ، حتى تروا جماله  

  )5 (."تستريحوا لحظة واحدة حتى تجدوه

بـدليل قـول الرشـتي     ، وهذا يدل على أن مهديهم المزعوم مجرد وهم وخيال وخرافة وليس واقعياً             
يدة والمهدي التي يؤمنون بها مجرد سـراب        عندما سئل عن المهدي أجاب أأنا أدري؟ وهذا يعني أن هذه العق           

ويؤكد كذلك مدى   ،  بعقيدة المسلمين  كوهي التشكي ، الهدف منها تضليل المسلمين لتنفيذ الخطة التي رسمت لهم        
  . وفرقته الضالةالرشتيالتقارب والتعاون الوثيق بين روسيا وكاظم 

 الرشـتي فـي تلميـذه علـى محمـد           بفعل تأثير ،واة األولى لظهور البابية     ـت هي الن  ـالرشتية كان 
البلـد المـضياف لكثيـر مـن        ، ة التي ظهرت في إيران      ـة الهدام ـوة البابي ـالذي تزعم الدع   ،الشيرازي  

                                         
  ) .  36ص (،قراءة في وثائق البهائية ، ) 164ص (،البابية عرض ونقد : انظر )(1
 الثالثـاء ، ا عبد الرسول اإلحقاقي هل يواصـل مـسيرة اإلصـالح واالنفتـاح              مقال ألحمد الكاتب بعنوان الميرز    : انظر )(2

   .م25/8/2009 ، بتاريخhttp//www.allatib.com/Shaikheah.htmمن موقع . م12/12/2000
  ) .85ص (،  البهائية تاريخها وعقيدتها وصلتها بالباطنية والصهيونية  )(3
  ) .158ص (،البابية عرض ونقد  )(4
  ) .37ص (،في وثائق البهائية قراءة  )(5
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ون والبهـائيون اإلحـسائي والرشـتي احترامـاً عظيمـاً           ـرم البابي ـويحت". المـة لإلس ـوات المناوئ ـالدع
   .)1"(ويسمونهما بالنورين

أن السيد كاظم الرشـتي هـو   ، هذه اإلدعاءات من البابية ويقولون إن إدعاءهمالشيخية ينكرون  "ولكن  
ويقولون بأن كتب الرشـتي     ، وأن جميع ما نقلوه عنه كذب     ، الذي هيأ الطريق إلى ظهور الباب افتراء محض       

ورسائله معروفة وموجودة ال تقدم أي دليل على مزاعم الباب وإدعاء البهاء ،ويصرون علـى أن اإلحـسائي                 
الرشتي كانا عالمين من أكابر علماء اإلمامية ولم يخرجا على المذهب ، بينما البابيون والبهائيون قد خرجوا                 و

  )2("عليهما نهائياً إذ زعموا ألنفسهم نبوة جديدة وشريعة جديدة
   :البابية : المطلب الرابع

البابية هي الوجه اآلخـر     بر  كما تعت ، تعتبر البابية والبهائية والشيخية والرشتية سالسل متصلة ببعضها       
وبعد ذلـك مرتعـاً     ، ظهرت البابية في إيران والتي كانت منذ عهد بعيد مقراً للمجوسية والذرادشتيه           للبهائية،  

  .خصباً للنزعات الباطنية واألفكار الشيعية وموطناً مناسباً للفرق الضالة الملحدة والمذاهب الباطلة الهدامة

  :المولد والنشأة: أوالً

" والذي ولد بمدينـة     ) بالباب( ب هذه الفرقة الباطنية إلى مؤسسها علي محمد الشيرازي الملقب             وتنس
هـ في أول محرم الموافـق  1235 في سنة  انتسابه إلى أهل بيت النبي       يجنوب إيران في بيت يدع    " شيراز

  . م على أصح األقوال1819 أكتوبر 20

وأن الُكتاب والمؤرخين وحتى البـابيين      ،  بيت النبي    والدليل أنه لم يكن من عائلة شريفة أي من آل         
مع أن المعروف في إيران وبالد العجم ال يطلق على من ينتـسب             ، "بلقب الميرزة " والبهائيين أنفسهم يلقبونه    
ويظهر أنه اخترعت نسبته إلى أهل البيت لتطبيـق         ، وغيرها على اإلطالق  ) المرزة( إلى أهل بيت النبوة لفظ      

  )3(".لتي تخبر أن المهدي يكون من آل البيت والحقيقة أنه لم يكنالروايات ا

علـى  ، فكفله خاله المـرزة   ، وتوفي والده وهو رضيع   ، وكان أبوه يسمى محمد رضا وأمه فاطمة بكم       
، فلما شب عن الطوق وترعرع شرع في تعلم اللغة العربية بالفارسية وخـط القلـم              ، )4(أحد التجار في شيراز   

                                         
دار البينـة للنـشر   ، ) 2/647( غالب بن علي عواجي ، . د، تنسب إلى اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها      ، فرق معاصرة  )(1

  .م 1997 -هـ 1418الطبعة الثالثة ، والتوزيع 
  ). 35ص (، حقيقة البابية والبهائية )(2
 .بتصرف ، ) 50,49,44ص ( ، البابية عرض ونقد) (3

 .بتصرف ، ) 50,49,44ص ( ، المرجع السابق ) (4
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ثم أخـذه   ، ولما بلغ الحلم علمه خالة التجارة     ،  الزمان في سرعة القلم وحسن الخط وجماله       وحتى كان أعجوبة  
  .)1(إلى بوشهر بقى بها حتى بلغ العشرين ربيعا

  :ثقافته وعلمه: ثانياً

وقد ظهر ذلك من خالل كتاباته      ، ن أفكاره أمشاج متباينة متناقضة    إالباب كان تافهاً في فكره وعقيدته و      
إذ ال يملك   ، شرقاوالتي فيها من الخبط والخلط ما فيها فال ترى فيه فكرة نابهة أو أسلوبا م              ، ألفهاورسائله التي   

  .وسيلة البيان وال الفكرة السوية وال القدرة على التعبير

وكان يقضى نهاره كله فوق     ،  بدراسة كتب الصوفية والرياضة الروحانية     وكان في تلك األثناء مشتغالً    
متحمالً ، وهو حاسر الرأس مكشوف البدن مستقبالً قرص الشمس       ، ت أشعة الشمس المحرقة   تح، سطح المنزل 

  .فاعتراه بسبب ذلك وجوم وذهول حلَّ به ضعف وقد تأثر عقله، أشعتها وحرارتها لساعات وساعات

  .وقد أصابته لوثة عقلية كانت تعتريه، ثنى عشريةوقد الحظ خاله أنه بدأ ينحرف عن مذهب اإل
مستـشفياً بفـضل    ، من آل بيت الرسول     ، فأخذه إلى كربالء حيث المشاهد المنَّورة     ، ه سوء حاله  فخشي خال 

   .-حسب زعمه -) 2(التبرك بزيادة تلك األماكن المقدسة عند الشيعة

وجمع بين أفكار الشريعة    ، الرشتي الذي مزج بين التصوف والفلسفة بالشريعة      "وهناك اتصل به كاظم     
إن المهدي الغائب المنتظر ظهوره عنـد الـشيعة    : وقال، األصول الفلسفية على نمط جديد    األمامية وعقائدها و  

ويدرس أفكاره وآراءه   ، ثم بدأ يتردد على دروس كاظم الرشتي ومواعظه       . هو اآلن من سكان العالم الروحاني     
ه أفكـار الرشـتي   ن جواد الكربالئي وهو أحد تالميذ الرشتي أخذ يلقى في مسامع     إ بل   ؛فوجدها مالئمة لميوله  

وأخذ يوهمه بأنه هو ذلك المهدي المنتظر الموعود الذي أخبر بـه الرشـتي              ، واإلحسائي عن الغائب المنتظر   
  .)3(ومن قبله اإلحسائي

قام الرشتي بتعليم علي محمد الشيرازي كثيراً من علوم الغيبيات والعقائد الباطنية كما أعطاه طريقـة                
  )4 (. له أنها وصلته بالتسلسل فأخذها عن شيخه المدعو أحمد اإلحسائيصوفية باطنية اسمها الشيخية ذكر

  
                                         

الطبعة الثانية  ، القاهرة  ، دار مدني للطباعة والنشر   ، ) 164ص  (، محمد فاضل   ، الحراب في صدر البهاء والباب      : انظر  ) (1
 .م 1986 -هـ1407

 ) .50ص (، البابية عرض ونقد، )164ص (،الحراب في صدر البهاء والباب : انظر ) (2

 ) .507 / 1(، فرق معاصرة ، ) 164ص (، الحراب في صدر البهاء ، )52ص (،البابية عرض ونقد : انظر ) (3

 ) .284ص (، الفرق القديمة والمعاصرة ) (4
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   :حياته والجهر بالدعوة: ثالثاً
والزم ،  اإلنعكاف علـى العبـادة ثانيـة       ود عن مجلس الرشتي بغتة وعا      علي محمد الشيرازي   انقطع

وأنـه  ، "باب المهدي" أنه ثم ظهر للناس بمظهر جديد خالف به الدين الحنيف مدعياً  ،  مدة يالرياضة بمسجد عل  
مقرراً أن الوصول إلى اهللا تعالى محـال إال عـن   . )1(" بابهالعلم وعليأنا مدينة ا  " المراد من الحديث المشهور   

وهو ذلك الباب الذي يدخل منه إلى البيت وهـذا سـبب تـسميته    ، كالبيت ال يتأتى إال من الباب   ، طريق النبوة 
  )2 (.بالباب وإتباعه البابية

 بين الشيعة األمامية وإمـامهم  واسطةهو الشخص الذي يكون : كلمة الباب في االصطالح الشيعي و"   
  .)3("الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري

وإنما تجاوزه إلى القول بأنـه هـو المهـدي    ، إنه الباب إلى األمام المستور: ولم يقف الباب عند قوله  "
  .)4(" وأنه لذلك سيمأل األرض عدالً كما ملئت حوراً،ألن روح المهدي الغائب قد حل فيه، المنتظر

وكانُ عمـر   ، م1844 مارس عام    23هـ الموافق   1260 جمادى األول    5وكان هذا اإلعالن بتاريخ     "
إذا ظهر فيه الباب دعوته ورفع بهـا        " عيد المبعث " واعتبر ذلك اليوم    ، الشيرازي حينئذ خمسة وعشرين عاماً    

  ).5("الصوت جهراً
  
  

                                         
، ورواه الحاكم من حديث ابـن عبـاس وجـابر     ، هذا حديث غريب منكر   : وقال الترمذي   ، إسناده ضعيف   :  هذا الحديث   ) (1

 : أنظـر  ، ال يصح وال أصـل لـه  : وقيل " إنه حديث مضطرب غير ثابت " وقال الدار قطني في العلل       ،وأسانيده ضعيفة   
حـديث  ) 3/247( ،البغدادي يالدار قطن  الحسن أبو مهدي بن أحمد بن عمر بن علي ، النبوية األحاديث في الواردة العلل
ـ 1405 ، األولى الطبعة ، لسلفيا اهللا زين الرحمن محفوظ. د   تحقيق ، الرياض ، طيبة دار، )386(رقم ، م  1985 – هـ

قـال ابـن   ، جزم ببطالن الكل وتابعه الذهبي وغيره ، وقد ذكر ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات من طرق عدة     
الفوائـد المجموعـة مـن      : انظـر   ، إن هذا الحديث من قسم الحسن ال يرتقى إلى الصحة وال ينحط إلى الكذب               : حجر  

دار ، تحقيق عبد الرحمن بن يحيـي المعلمـي اليمـاني     ، ) 349ص  (، محمد بن على الشوكاني     ، ضوعة  األحاديث المو 
، جامع األصول في أحاديـث الرسـول        : المطبعة المحمدية ، انظر     ،   لبنان      -بيروت  ، الكتب العلمية للطباعة والنشر     

، حقيق أبو عبد اهللا عبد السالم محمد عمر علـوش   ت، ) 7/243(، مسجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن األثير          
  .م 1997 - هـ 1417الطبعة األولى ،   بيروت -لبنان ،  دار الفكر للطباعة والنشر 

   .)165ص (، الحراب في صدر البهاء والباب ) (2

 ) .286ص (، الفرق القديمة المعاصرة ) (3

 ) .42ص (، حقيقة البابية والبهائية ) (4

الـشهرستاني ،  ، ذيل الملل والنحـل  ، ) 287ص (، الفرق القديمة المعاصرة : انظر ،  ) 56ص (، لبابية والبهائية حقيقة ا ) (5
ـ     ـي، دار المعرف  ـيد كيالن ـد س ـق محم ـتحقي، ) 2/45(  لبنـان ، طبعـة      –بيـروت    ، عة للطباعة والنـشر والتوزي

 .   م 1982 -هـ1402
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  : ألقاب الشيرازي:رابعاً
وقد ساعده على ذلـك مـن       ، اً متقلباً بآرائه وأفكاره الضالة    ـاب مزاجي ـب بالب ـكان الشيرازي الملق  

مما جعله يشعر بالغرور والظهور مما جعله يلقب نفـسه بألقـاب            ، هـده بضاللت ـه ويؤي ـه يدعم ـكان حول 
  :كثيرة منها

ومـا بـين    ، يد من خالله نسخ الشريعة اإلسالمية        بدين جد  ىوناد، حيث ارتقى في دعواه     : باب الدين " . 1
 .يديها من الشرائع لَفَقه من عناصر إسالمية ونصرانية ويهودية ووثنية

 . )تعالى اهللا عن ذلك علواً كبيرا(مدعياً أنه ليس نبياً وإنما هو مشخص هللا : خالق الخلق . 2

 . في هذا الجسم الكثيف المادي ظهرالروحانيلقب نفسه بأنه المهدي بعينه وأن ذلك الجسم اللطيف  . 3

 . وأن محمداً كان بمقام األلف وهو بمقام النقطةحيث اعتبر نفسه أفضل من محمد : النقطة . 4

 .مام الغائب المنتظر عند الشيعة اإلماميةحيث زعم أنه الباب الموصل إلى اإل: الباب . 5

زلْنا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافظُونإِنَّ[ قوله تعاىلفي )  1"(لقب نفسه بالذكر زاعماً أنه المراد: الذكر .6    }9:احلجر{ ]ا نَحن نَ

  :نهاية الشيرازي: خامساً
ليكون ظهوره بالدعوة العامة من البلد الحرام ألن المهدي         ، حاول الشيرازي أن يظهر دعوته في مكة      

المكرمة ما بـين الـركن      إنما يظهر على نص بعض األحاديث من مكة         ، المنتظر ظهوره من عامة المسلمين    
  .والمقام بالسيف وكان الغرض من هذه الرحلة تحقيق دعوته

وقد سافر بحراً ولكن اهللا لم يمهله بأن تطأ أقدامه النجسة تلك البالد فأغرق القـوارب والفلـك التـي                   
البـاب   بالصد والجفـاء واالحتقـار وكفـر ب   هفاستقبله خال، هر من نجا معه من الغرقـحملته فأوى إلى بوش  

   )2 (.وديانته

فأمر الوالي بإحـضار    ،  ثار علماء شيراز على دعاة البابية وطالبوا من والي شيراز إقامة الحد عليه             
ثم أمر الوالي رجاله فعلقوه من رجليه ثـم         ، ، أفتوا بقتله و،  بكفره بعد حجاجه    العلماء وأفتى، الباب من بوشهر  

  )3 (.وته ورضي أن يطاف به في األسواق على دابة شوهاءفأعلن أنه تاب وكفر بدع، انهالوا عليه ضربا

                                         
 ) .167,166,165ص(، الحراب في صدر البهاء والباب) (1

الطبعـة األولـى    ، ة والنـشر  ـالة للطباع ـة الرس ـمؤسس، ) 2/122(، ن  ـي يك ـفتح، ة  ـوعة الحركي ـالموس: انظر  ) (2
 ) . 167ص (،الحراب في صدر البهاء والباب ، م 1980 - هـ 1400

مقال لعبد القادر شيبة ، م1974-ـه1394 الثاني لسنة العدد، ) 18ص (،  مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة     :  انظر   )(3
ص (، قراءة في وثـائق البهائيـة  :انظر ،   السعودية   –الرياض  ، وان البهائية مطايا االستعمار والصهيونية      ـد بعن ـالحم
47. ( 
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وأمر الشاه  ) ماه كو ( فاعتقل ثانية وأودع في قلعه      ،  القديم هوما إن خرج من معتقله حتى عاد لضالل       " 
  .وإنكاره للبعث وعقيدته بالتناسخ وبنسخ الشريعة اإلسالمية، ناصر الدين بقتله لثبوت تنبؤه

، م1850 يوليو سـنة     8الموافق  ، هـ  1266شرين من شهر شعبان لعام      وفي صبيحة يوم السابع والع    
  )1("عن عمر يناهز ثالثين سنة ، نفذ عليه حكم اإلعدام رمياً بالرصاص

 ".ن سنة وسبعة أشهر وعشرين يوماً على أصح األقـوال         ـدى وثالثي ـة كان عمره إح   ـي رواي ـوف"

  )3 (".ل على الباب بالشتائم والسباب فأطلق سراحهوقد تبرأ منه كاتب وحيه  حسين التبريزي وانها)  "2(

إلى أن أخذوا أتباعه إلى طهـران بعـد أن          ، وقد سحبت جثته في الشوارع تصحبه لعنات الموحدين        
  )4 (.ثم دفنت على جبل الكرمل، ثم وضعت في صندوق ونقلت إلى حيفا بفلسطين، سرقوها

ائهم دعاوي مختلفة مـن قبيـل       ـر بعض رؤس  ـوأظه، تهاراًـه اش ـاب زادت تعاليم  ـولما قتل الب   "
وسـقط كثيـر مـنهم فـي الـضالالت          ،  أرائهم وتشتت أهوائهم   تفـفاختل، ةـة والوالي ـوة والوصاي ـالنب

  )5 (".والمنكرات

  :الشيرازيكتب : سادساً

ال في المعني وال في     ، كيكة غير مترابطة  رالناظر لكتب الباب يشعر أن هذه الكتب التي ألفها ألفاظها           
حتى جعل من هذه الكتـب      ، الداللة لذلك حاول أن يحاكي القرآن في األسلوب وتراكيب الجمل وبالغته وبيانه           

وقد تحدى اهللا تعالى الجاهلين من قبلـه       ، ألن القرآن الكريم هو من عند اهللا      ، منافسه للقرآن الكريم وحشاه ذلك    
  :ومن كتبه، على أن يأتوا بمثل هذا القرآن فلن يستطيعوا

 اهللا تعالى  ه منزل من عند   أن وادعى   :مصدر تعاليمها وأحكامها  هو   عند البابية و   قدسالكتاب الم هو  :ان  البي .1
آَن   ) 1(الـرحمن :[وأنه المشار إليه فـي قولـه تعـالى         القُـر لَّـم2(ع (   اناإلِنْـس لَـقخ)3 (   ـانيالب ـهلَّمع)محن { ) ].4الـر{.   

  . الكتاب المنزل على البابفاإلنسان هو محمد والبيان هو هذا
فلمـا  ، إال أن العربي كان ملحوناً    ، وكتابه هذا يحتوى على كثير من العربي المسجع وبعض الفارسي         

إن الحروف والكلمات كانـت     : " سئل عن سبب وقوع اللحن في هذا الكتاب المنزل مع أن اللحن نقص أجاب             
وبمـا أن   ، طيئتها أن قيدت بسالسل اإلعـراب     فعوقبت على خ  ، قد عصيت واقترفت خطيئة من الزمن األول      

                                         
 ) .97ص (،  تاريخها وعقيدتها وصلتها بالباطنية والصهيونيةالبهائية: انظر ،  ) 2/212(،الموسوعة الحركية ) (1

 ) . 2/49(، ذيل الملل والنحل : انظر ،  ) 47ص (،ءة في وثائق البهائية قرا) (2

 ) .2/49(، ذيل الملل والنحل ) (3

  ) .47ص (، قراءة في وثائق البهائية، )2/221(،الموسوعة الحركية : انظر ) (4
 ) .2/49(، ذيل الملل والنحل ) (5
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فأطلقت ، بعثتنا جاءت رحمه للعالمين فقد حصل العفو عن جميع المذنبين والمخطئين حتى الحروف والكلمات             
  ).1("من قيدها تذهب إلى حيث شاءت من وجوه اللحن والغلط

 361 فتكـون أبوابـه       على تسعة عشر واحداً وقسم كل واحد إلى تسعة عشر باباً           البيان ب كتابه ـرت
  )2 (.باباً

قرآن عند المـسلمين بـل يعتقـدون أن     ألنه بمنزلة ال المقدسة ويعتبر كتاب البيان من أهم كتب البابية      
  .نسخ القرآنالبيان 

  :ا ه له العديد من الكتب والرسائل من:أخرىكتب ورسائل  .2
   . باللغة الفارسية،صحيفة عدلية -1
   .الخصائل السبعة -2
  .العظيمزيارة الشاه عبد  -3
  .ولوح الحروف -4
  .الذي يشتمل على قائمة مريديه" زاءكتاب الج -5
   .كتاب الروح -6
  .الشئون الخمسة -7
 ، وفند منها ما فنده، الرسالة العدلية في الفرائض اإلسالمية نبذ فيه من الفرائض ما نبذه -8

  )3( . كتاب ضخم يحتوي على مائة وعشرين فصالً  أو سورة وهوشرح سورة يوسف  -9

  : البابيةأعالمشهر أ:سابعاً 

لهم رجال كثر لكن أهم شخصية محورية عندهم هي قرة العين التي كانت حجر الزاوية للبابية وهـي                  
  .محركها، لوالها لما قامت وتطورت البابية، لذلك سأقتصر الكالم عنها وحدها دون غيرها

  :قرة العين

" فاطمة بنـت صـالح القزوينـي   " من أخطر رجال البابية، وأصلها من الشيعة االثني عشرية تسمى           "
  )4(" رزين تاج ألن شعرها ذهبي" كانت بارعة الجمال فلقبها أبوها بلقب 

                                         
 ) .120ص (،تاريخها وعقيدتها  لبهائيةا: انظر ،  )166ص (، الحراب في صدر البهاء والباب)  (1

 ) .2/49(، ذيل الملل والنحل : انظر )  (2

 )  .166ص (،، الحراب في صدر البهاء والباب )98ص (،البابية عرض ونقد :  انظر)  (3

يـا االسـتعمار   بعنـوان البهائيـة مطا  ،   مقال لعبد القادر شيبة الحمد،)14ص (مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة،  ) (4
  .بحث سابق ، والصهيونية
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" ، وهو اسم فارسـي معنـاه        "رزين تاج " اسمها الحقيقي أم سلمى وتسمى أيضا       : " يقول محمد فاضل  
 من أجـلَّ علمـاء      هـ، والدها المال محمد صالح قزوين كان      1231ولدت في قزوين سنة     " ذات التاج الذهبي  

  )1 (.هعصره، واسم زوجها المال محمد، وكان من الفقهاء المعدودين وكان أعلم أهل زمان

رة ثـائرة خطيبـة محدقـة    تهرت بذكائها وفصاحتها وطالقة لسانها وجمالها الفاتن وكانت شـاع      ـاش
  . بالكالمبصيرة

نت به عن غيب، وكانـت تكاتبـه        فلما بلغت أخبار الباب، وقرأت أقواله مالت إليه بكل جوارحها وآم          
" فلُقبت بذلك وصارت ال تعرف إال به كما لقبهـا البـابيون             " بقرة العين " ويكاتبها فكان يخاطبها في مكاتباته      

  )2 (.صديقة الطاهرةال، وكذلك البهاء لقبها ب"وشمس الضحى" ، "ببدر الدجى

بن عمها ولم تبلغ الثالثة عشر مـن        ولما كانت فائقة الجمال وخاف عليها أبوها وعمها فزوجوها من ا          
ثم لما لبت دعوة الباب خرجـت مـن عـصمة           ، اء ذكرين وأنثى  ـة من األبن  ـه ثالث ـت ل ـعمرها، فوضع 

ذت تدعو الناس إلى البـاب، وكانـت تنـاظر          ـريعة وأخ ـوال فسخ عقد خالف الش    ، زوجها من غير طالق   
رة تختلط بالرجـال وتحـادثهم بـدون حـاجز     اء، مكشوفة الوجه من غير حجاب، تخرج ساف      ـالعلماء والفقه 
األشهاد بوجوب رفع الحجاب وتعدد األزواج، وهو تجويز تسعة رجـال           وت تنادي على المأل     ـبينهما، بل كان  

  )3 (.من امرأة واحدة
ولما منعها أهلها مما تقوم به أمرت بقتل أبيها وعمها وزوجها، وألنها كانت تجتـذب القلـوب فلبـى                   

كبير، فقاموا لنصرتها على قدم وساق، وأمرتهم بقتل أبيها وعمها، فقـام أتباعهـا بتنفيـذ                دعوتها الصغير وال  
فقتلوا عمها ونجا أبوها وزوجها، فهاج البلد وماج وقامـت          ، أمرها، فكمنوا ألبيها وعمها وزوجها في المسجد      

ا في قزوين، ولكنهـا     هـ مما أدى إلى سجنه    1263قيامة المسلمين، ونادوا الجهاد الجهاد، وكان ذلك في سنة          
  .استطاعت الفرار من السجن بمساعدة الميرزا حسين علي البهاء

 تأمره أن يعمل هذا ويترك هـذا وهـي التـي             التي كانت تقول لعلي الشيرازي الباب      فقرة العين هذه  
  . بأن يدعى الربوبية ثم اإللوهيةسولت له

ل الشاه ناصر الدين القاجاري بعـد مقتـل   عندما اشتركت في مؤامرة قت،ولقد كانت نهاية هذه الفاجرة  
حيث قبضت عليها الحكومة، فحلقت رأسها فقضوا بإحراقها حية، لكن الجالد خنقها قبل أن تلقـى                ، الشيرازي

  .هـ1264في النار، لتحترق وتتعذب بنار الدنيا قبل اآلخرة، وكان ذلك في شوال سنة 

                                         
  ) .191ص( ،بالحراب في صور البهاء والبا: انظر) (1
  ) .61ص ( البابية عرض ونقد،، )191ص (المرجع السابق، ) (2
  ) .191ص (الحراب في صور البهاء  والباب، ) (3
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  )1 (.لثورتهم ووقودها هي التي كانت تقودهم لم تقم للبابية قائمة ألنها هي المحرك هاوبإحراق

  :مؤتمر بدشت: اًثامن

م، حضره واحـد    1848هـ  1264عقد أقطاب البابية مؤتمرا في صحراء بدشت في شهر رجب سنة            
   .وثمانون قطباً

  :وقد تناول المجتمعون البحث في أمرين رئيسيين
  .إنقاذ الباب من اعتقاله ونقله إلى مكان آمن . 1
 )2 (".دئ البابية والدين اإلسالميوضع حد بين مبا . 2

 فيما يتعلـق بـاألمر   )3("أما المقصود الحقيقي لهذا المؤتمر هو إعالن نسخ الشريعة اإلسالمية بالبابية        "
وأن " مـاه كـو   "  في قلعـة      ليحثوا البابين على زيارة الباب     األول فقد قرروا في هذا المؤتمر إرسال المبلغين       

حتى إذا تم العدد الكافي منهم طلبوا من الشاه اإلفراج عـن البـاب، فـإن                " وماه ك " يجعلوا مركز اجتماعهم    
  )4 (.أجابهم إلى طلبهم فبها ونعمت وإال هجموا على القلعة وأنقذوه بالقوة

د قرر معظم المؤتمرين بوجوب النسخ والتجديد ويقصدون نسخ الـشريعة اإلسـالمية          ـوأما الثاني فق  
يع األنبياء الذين خلوا من قبله، وأثبتوا له الخيار المطلق في تغيير األحكـام         واعتبروا مقام الباب أعظم من جم     

  )5 (.وتبديلها
رها مكشوفة الوجه بعد أن نزعت      ؤتمر هي قرة العين حيث برزت من خد       وقد كان المقرر في هذا الم     

 أحكـام الـشريعة     اسمعوا وعـوا إن    ")6(أيها األحباب واألغيار  : " حجابها وبعد أن اعتلت المنبر خطبت قائلة      
ن أحكام الشريعة الجديدة لم تصل إلينا بعد، فكل عمل اآلن مما جاء بـه               إاإلسالمية قد نسخت بظهور الباب و     

إن الباب سيفتح البالد ويسخر العبـاد       . إال كل غر جاهل    فهو لغو باطل وال يأتيه        تقصد رسول اهللا     -محمد
  .رض فال يبقى إال دينه القويم صراطه المستقيمويخضع أقاليم األرض، يوحد األديان في طولها والع

                                         
   .)61ص (البابية عرض ونقد، ، ) 191ص (الحراب في صور البهاء والباب، : انظر) (1
  ) .2/47( ، ذيل الملل والنحل ) (2
 بعنوان البهائيـة مطايـا االسـتعمار    ، مقال لعبد القادر شيبة الحمد ،) 19ص (مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ،  ) (3

  .بحث سابق ، والصهيونية
  ) .77ص (، البابية عرض ونقد ، )2/47(، ذيل الملل  والنحل : انظر) (4
  ) .2/48( ، الملل والنحل ذيل : انظر) (5
  . هاتان الكلمتان يعبر بهما البابيون عن المؤمن بدينهم والكافر به) (6
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فال أمر اليوم وال تكليف وال نهي وال تعنيف فنحن اآلن في زمن الفترة فأخرجوا من الوحدة إلى الكثـرة                    
  )1 (".ومزقوا هذا الحجاب الذي بينكم وبين النساء وفكوا عنكم قيود هذه العادات الشنعاء

  :عقائد البابية: تاسعاً

  :ئد ضالة كثيرة أهمهاللبابية عقا
  ):دعواه  في اإللوهية والربوبية: ( تأليه الباب . 1

إال " ماه كو " قلعه  آله البابيون الشيرازي واعتبروه اإلله، الرب، والمعبود فلم يكد يرمى الشيرازي في             
يقول أنـا   كنت في يوم نوح نوحاً وفي يوم إبراهيم إبراهيم، و         :  وربوبيته وبدأ يقول   إلوهيتهدعوى  وقد اكتملت   

قيوم األسماء مضى من ظهوري ما مضى وصيرت حتى بمحص الكل وال يبقى إال وجهي واعلم بأنه لـست                   
 . أنا بل أنا مرآة فإنه ال يرى في إال اهللا

، وذلك عندما أرسلت له رسالة وهو سجين فـي سـجن             وكذلك لقرة العيون الدور البارز في تأليه الباب       
لماذا ال تقول ألست بربكم فنقـول بلـى بلـى        : عاء اإللوهية، والربوبية تقول فيها    تدعوه إلى إد  " ماه كو " قلعة  

  )2 (.وعلى إثر هذه الرسالة أعلن الشيرازي الباب أنه إله

اهللا أكبر تكبيـراّ    : وفي وصيته إلى المرزه يحيى صبح األزل وهذا نص الوصية بألفاظ العربية يقول فيها             "
، قل كل إلى اهللا يعودون، هذا كتاب مـن      بدأونيمن القيوم، قل كل من اهللا م      كبيرا، هذا كتاب من عند اهللا المه      

لين قل كـل مـن نقطـة        وذكر اهللا للعام  )  4(، ذكر اهللا للعالمين إلى من يعدل اسمه اسم الوحيد         )3(علي قبل نبيل  
  .حفظ ما نزل في البيان وأمر به فإنك لصراط حق عظيمالبيان ليبدؤوا أن اسمه الوحيد فا

بل إن حسين علـى     " حضرة الرب األعلى  "  البابيون يسمونه الرب كما ورد في كتب التاريخ عندهم           وكان
  )5 (".البهاء كان يسميه الرب اإلله وكان يطلق عليه اسم مالك الغيب والشهود

  

  

                                         
  ) .178ص (البابية عرض ونقد ، ، ) 194ص (الحراب في صر البهاء والباب، ) (1
  ) .182ص (البابية عرض ونقد، : انظر) (2
  .العدد بحساب الجمل يريد به نفسه أي علي محمد ألن النبيل يطابق محمد في ) (3
  .يعني به يحيى ألنه يطابق عددا بالوحي ) (4
  ) .1/512(فرق معاصرة، : ، انظر ) 183 -182ص (البابية عرض ونقد، ) (5
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  :المهدي المنتظر . 2

 ابتداء  - إن أصل فرقة البابية هو الشيخية التي خرجت من االثني عشرية ولقد كرس زعماء الشيخية              "
وكـان مـن الـذين    ،  كل جهودهم للتبشير بقرب ظهور المهدي-من الشيخ أحمد اإلحسائي إلى كاظم الرشتي     

الذي استحسن هذه الفكرة فـأدعى إنـه المهـدي          ، تربوا على أفكاره هذه الفرقة علي محمد الشيرازي الباب          
 من شخصية الباب سبيال إلى العودة       ن موسى وعيسى اتخذوا   أحيث  ، المنتظر وأنه محل لظهور جميع األنبياء     

للدنيا، كما تجسد في شخصه كثير من األنبياء، حتى زعم أن الحقيقة الروحية المنبعثة من اهللا قد حلـت فـي                     
ومعنى هذا أن اهللا تعالى جعله الممثل الشخصي والمظهر األكمل لجميع األنبياء            ، شخصه حلوالً مادياً جسمانياً   

  )1 (".روح اهللا تعالى حلت فيه وأنه مظهر اهللا في كل شيءالذين سبقوه وأن ، والرسل

  :حكم اإلسالم في البابية: عاشراً

وهي الكيـد لإلسـالم      ،إن العقيدة البابية عقيدة باطلة هي فكرة خبيثة أوجدها االستعمار لتحقيق أهدافه           
ا عالقة باإلسـالم البتـة    وهي فرقة كافرة ليس له    ،والمسلمين وتفتيت وحدة المسلمين وتحريف كتاب اهللا تعالى       

  .كل من دخلها فهو كافر يخرج من الملة اإلسالمية
   :البهائية : المطلب الخامس

تحت رعايـة   ، ميالديالحركة باطنية نشأت في إيران في النصف األول من القرن الثامن عشر           وهي  
بهـدف  و ،يدة المـسلمين  بهدف إفساد عق،  والغرب الصليبياالستعمار الروسي واإلنجليزي واليهودية العالمية 

 والعمل على إثارة الشبهات حولها وتفكيك وحدة المـسلمين          وتذكية الصراع بينهم،  ، إيقاع الفرقة بين المسلمين   
  .مارية على العالم اإلسالمي كلهليسهل عملية السيطرة االستع، وإثارة الفتنة بينهم

قيقية ويدينون بإلوهيتـه وربوبيتـه ولهـم        وهم يعبدون البهاء عبادة ح    "، )2(البهائية تطورت من البابية   
  .)3"(شريعة خاصة بهم

ففـي   ، نظراً النخداع البسطاء من الناس أكثر من غيـرهم        ، البهائية تمثل خطراً حقيقياً على اإلسالم       
  وفي الباطن تدعوا إلى تدمير أركان اإليمـان واإلسـالم،  ،إلى نشر العدالة والتسامح بين الناس    الظاهر تدعوا   

                                         
  ) .23، 20ص (، نقال عن كتاب أضواء وحقائق، ) 300ص (الفرق القديمة المعاصرة ، ) (1
دار الـشئون  ، )90ص ( ، حسن حميد عبيد الغربـاوي  ، يدة اإلسالمية   الشعوبية ودورها التخريبي في مجال العق     :  انظر  ) (2

  .م 1993سنة ، بغداد ، الثقافية العامة التابعة لوزارة الثقافة واإلعالم العراقية 
، دار السحاب للطباعة والنـشر والتوزيـع   ،  ) 8ص ( ، عبد المعطي حاب اهللا سالم ، البهائية نشأتها عقيدتها بيان كفرها      ) (3

  .م 2007الطبعة األولى ،   مصر –لقاهرة ا
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 وأنهم إخوة في اإلنسانية،وهي   ،  األديان كلها   بجميع ة يظهرون بمظهر التسامح الذي يؤمن     ـذه الفرق ـه فدعاة
 التي تقـف    ور وليس من األم   - وتعتبر ذلك من الجزيئات      - ال تمانع في التعبد بأي طريقة من طرق األديان        

  .حائال دون توحيد األديان في دين واحد هو البهائية

 بعد هـالك البـاب      أنه، المستعمرون ة يسقيها االستعمار بمكره ودهائه ، لقد أدرك       البهائية نبتة شيطاني  
حـسين  " الميـرزا   فرأوا في    ، ا بعض فيأكل بعضها  ،  من بعده حول زعامات متعددة      تختلف طائفته  يمكن أن 

 لهم مـن   قدمهوما يستطيع أن ي   ،  الجديدة بعد أن استنفد الباب كل طاقاته       ةالمهملتولي هذه   الملقب بالبهاء   " علي
   .جليلةخدمات 

والبهاء هو لقب حسين علي الذي اشتهر به حتـى صـار علمـاً              )  1(" وميرزا معناها بالفارسية السيد   "
وسمى أتباعـه  ، وكان هو الذي أطلقه على نفسه مع كثير من األلقاب األخرى إلى لم تحظ بهذه الشهرة            ، عليه

  )2 (.نسبة إلى هذا اللقب، بالبهائية

اللهم إني أسألك مـن  " هاء مأخوذ من دعاء الشيعة في السحر في الليالي األخيرة من رمضان  ولقب الب "
  )3("اللهم إني أسألك ببهائك كله، وكل بهائك بهي، بهائك بأبهاه 

   :التسمية والنشأة: أوالً

 -هــ   1233ولد سنة   ،  عباس بزرك المازنداني النوري    الميرزاهو الميرزا حسين علي بن      "المؤسس
لكنه كـان   ، وكان أبوه داهية  يعمل موظفاً بوزارة المالية     "  عباس بزرك النوري   الميرزا"وأبوه هو   "، )4(م1817

أو ، وأنبغ في التحرف القتراف الشر والجريمة دون أن يراه القانون         ، وأألم كيداً ، وأخبث لؤماً ، أشد منه دهاءاً  
  )5 (.عهايسمع به وقد استطاع بدهائه الخاتل إقناع كل طائفة أنه م

وقد اشتهرت هذه األسرة بوالئها الـشديد للـسفارة         ، ين هو ثالث خمسة عشر من األبناء      ا حس والميرز
  .وكانت له عندهم حظوة وعاش في بحبوحة ورغد من العيش في ظل االقتدار الروسي، الروسية

                                         
  ) .7ص ( ، وصلتها بالباطنية والصهيونية   تاريخها وعقيدتهاالبهائية) (1
 العـدد ، ) 64ص  (، انظر مجلة منبر اإلسالم  تصدر عن المجلس األعلى للشئون اإلسالمية بوزارة األوقاف المـصرية                ) (2

بعنوان مع البهائية حول شخـصية البهـاء   ، يور حسن محرم الجو ينمقال للدكت،م 1987 - هـ1407الحادي عشر لسنة    
  .ودعوته

بركات عبد الفتاح دويدار     . تقديم د ، ) 285ص  (، فتحي محمد الزغبي    . د، غاله الشيعة وتأثرهم باألديان المغايرة لإلسالم       ) (3
  .طنطا ، م 1988 - هـ 1409الطبعة األولى 

   .)105ص (، حقيقة البابية والبهائية ) (4
  ) . 141ص (، البهائية تاريخها وعقيدتها وصلتها بالباطنية والصهيونية ) (5
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ـ        راد هـذه  وهذه العالقات مع الدولة الروسية كان لها أكبر األثر في تخطيط مستقبل حيـاة بعـض أف
  )1 (".األسرة مثل الميرزا حسين

  )2(وقد لقب بعد ذلك  بصبح األزل" يحيي المازندراني" واألخ غير الشقيق لحسين علي هو 
  :صفاته: ثانياً

 ، وحريصاً فـي المناصـب  ، وطموحا في المعالي، وجميالً، كان الميرزا حسين علي شاباً وسيماً متألقاً    

  ).3("وأنه رحل متكبر مغرور ومعتداً بنفسه، اًنجابة عالية وذكاء فذا حسين وقد سجل التاريخ للميرز"

ضة مفزعـة  موقد ذكر عنه وهو في منفاه في العراق أنه يلبس رقاع الدراويش وله هيمنات مبهمة غا  
  4 (.وليس عليه إال ثوب واحد ال يغسله وتفوح رائحته الكريهة

  :علمه وثقافته: ثالثاً

والخوض في  ، فولته وهو في سن الرابعة من عمره بالقدرة على الحديث          اشتهر الميرزا حسين منذ ط    
 وبقايـا  ،تـصوف  علوم ال  دراسة توجه إلى ولما بلغ العشرين من عمره        ،علوم الشيعة ونقل الروايات الشيعية      

، خاصة الفكر السفسطائي ومأثورات المتكلمين وأقبل على تعلم معارف الـشيعة بـنهم شـديد               الفلسفة القديمة 
  .أظهر براعة عالية في تلك العلومف، خالص منقطع النظيروبإ

فدفعه حب الظهور إلى االنـدماج فـي        ، يطلب المسجد ، فانقلب على عقبيه  ، ثم غلب عليه حب الدنيا    "
وكـان البـاب    " بـصبح أزل  " فلقبه الباب   " يحيي" وحذا حذوه أخوة المرزا     ، فلقبه الباب بالبهاء  ، سلك الباببين 

خليفة لـه   " صبح أزل " فجعل الباب   ، "حسين علي "أكثر من محبته للبهاء     " صبح أزل " به  يغالي في إظهار مح   
  )5(".والبهاء وكيالً له

 فـي   وأسـر ذلـك  مقرباً منه وغضب حسين علي"  ،"بصبح أزل"الملقب ، يحيي " عندما جعل الباب   
فكانت في مـؤتمر    ،  فرصة للظهور  يترصده ونقمته على الباب ،ثم ساير الظروف وهو         ـم غيظ ـه وكت ـنفس

  .بدشت

                                         
الطبعـة األولـى    ، القـاهرة     ، دار الهدى للطباعة والنـشر      ، ) 53ص  (، طه الدسوقي   . د، ة وسائل وغايات    ـالبهائي)  (1

  .م 19845  -هـ 1405
مقال لعبد القادر   ، م1974 - هـ   1394العدد الثاني لسنة    ، ) 15ص  (، مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة      : انظر  )  (2

  .بحث سابق ، بعنوان البهائية مطايا االستعمار والصهيونية ، شيبة الحمد 
  ) .56 ،55،، 54ص (، البهائية وسائل وغايات : انظر ) (3
  ) .49ص (، البهائية نشأتها وعقيدتها : انظر ) (4
  ).108ص (حقيقة البابية والبهائية : انظر، )54ص (،نقال عن كتاب القول الحق ، )313ص ( ،ر ة الفرق القديمة المعاص) (5
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، غانيـة البـابيين   ، "قـرة العـين   "واستحوذ على   ، حيث هيئ للمؤتمرين كل وسائل المتعة والترف        "
إال أن حسين علـي المازنـدراني       ، وأهم البارزين فيه  ، وكانا أساس المؤتمرين  ، واستحوذت هي األخرى عليه   

 تمرتـه  في آخر المؤتمر ليقطف      نفسهد أظهر   وق،أخفى نفسه في أول المؤتمر لتحاشي خصومة مع المؤتمرين        
حسين " فتدخل  ، وقد تأزمت األمور بينهما وبين المؤتمرين     ، حين أصرت على نسخ الشريعة اإلسالمية بالبابية      

فيـه  ،  أن القرآن نفسه    لهم ويزعم الواقعة ويفسرها تفسيرات باطنية ،     وأخذ يقرأ سورة  ، لصالح قرة العين  " علي
 جعلت نفسها بعد    التي، "قرة العين "، فاجتمعت الكلمة على طاعة     الباب  اإلسالم بشريعة  ةنسخ شريع إشارة قوية ل  
 بعـد أن    اللقـب بهاء اهللا أو لقب نفسه هو بهذا        "  تمام الطاعة ولقبته على أحد األقوال        لمازندرانيلذلك طائعة   

  )1(".تعاظم في نفسه
  :الجهر بالدعوة: رابعاً

وأمنَت ، الحمايةله  الحكومة الروسية   فرت  عوة في العراق عندما و    جهر البهاء حسين المازندراني بالد    
خرجنا مـن الـوطن     : "وعن هذه الحادثة يقول   . إلى منفاه في بغداد بالتعاون مع الحكومة اإلنجليزية       ، الطريق
وفي : قائال فويضي، ان من جانب الدولة العليا ودولة الروس إلى أن وردنا العراق بالعزة واالقتدار            رسومعنا فُ 

  )2(".بغداد قدمت له الحكومة البريطانية الجنسية اإلنجليزية وسترعاه هو وأسرته فيما بعد

وكـان مـن   ،  هـ1269وقد كان وصول البهاء وأسرته إلى بغداد في اليوم الخامس من جماد األول  "
ومخـالفين  وأن يخفيه عن عيـون النـاس مـوالين          ، "صبح أزل "أن يكون وكيالً ألخيه     ، وصيه الباب للبهاء  

وصار البهاء يجتمع بالناس ويتجاذب الحديث معهم في شئون شتى وكـان            ، عن األنظار " صبح أزل "فاحتجب  
  .البابيون يفرون من ديارهم بفارس إلى بغداد

  :ومن التدابير التي اتخذها حسين علي البهاء لنجاح فكرته ودعوته ما يلي 
ألن البـاب  ، عن اإلتباع والمريدين ثم التخلص منه     " صبح أزل "عزل أخيه غير الشقيق يحيي المازندراني        . 1

 .قبل وفاته أوصى له بالخالفة

وقد دبر لهـم    ، والتي التفت حول يحيي صبح أزل     ، عمل على التخلص من الشخصيات المقربة من الباب        . 2
 .مؤامرات لقتلهم واغتيالهم

 .تقريب الرجال المخلصين واألوفياء الذين أخلص لهم وأخلصوا له . 3

تباعه فأعلن أنه الشخص الذي بشر بـه البـاب وقـد سـماه      أعن فكر جديد ومبدأ جديد تربطه ب      اإلعالن   . 4
 )3(.المظهر

                                         
  ) .1/522(،فرق معاصرة ) (1
  .م 1990طبعة ، القاهرة ،مكتبة وهبة ، )66ص(، محمود ثابت الشاذلي، البهائية صليبية الغرس إسرائيلية التوجه) (2
  ) .67 ص(، البهائية وسائل وغايات : انظر ) (3
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احتفل البابيون بعيد مولد الباب واستباحوا في هذا المجـال          ، هـ1279وفي أول من شهر محرم سنة       
 عند الـشيعة حيـث      في حين يعتبر هذا اليوم يوم حزن      ، وظهروا بمظهر الفرح والسرور   ، كل الكبائر واآلثام  

فثـاروا علـى    ، ومعتقداتهم، واعتبروه إهانة واستهزاء بدينهم   ، فشق ذلك على الشيعة   . يندبون الحسين بن    
ودولة الشاه على نفيهم من بغداد      ، ولكن وقع اتفاق بين دولة الخالفة العثمانية      ، وقرروا القضاء عليهم  ، البابيين

  .)1"(إلى القسطنطينية

، وقد مكثوا بها اثني عشر يوما     ، والي بغداد استعداداً للرحيل   . ")2"(ديقة نجيب باشا  وتجمع هؤالء في ح   "   
وأن ، وأنـه بهـاء اهللا  ، وأعلن أنه الموعود الذي جاء الباب ليبشر به، فاستغل حسين المازنداني اجتماع هؤالء    

ء إلى القسطنطينية حتـى     وما إن وصل هؤال   ، إنها كانت إلعداد الناس لقدوم بهاء اهللا      ، الغاية من ظهور الباب   
والتـي  " هــ  1280في سـنة  ، )3("فنقلوا إلى أدرنه،  نقلهم إلى مكان بعيد عن العاصمة يطلب السفير اإليران  

  )4 (".يسميها البهائيون أرض السر

وفي أدرنه كان البهاء تحت سمع وبصر سفراء الدول الصليبية االستعمارية وفي حـضانة وتـدريب            "
  )5 (".اليهودية العالمية

الذي استخلفه الباب   " صبح أزل " ولم يعبأ بأخيه    ، وفي أدرنه ظهر البهاء بالدعوة إلى نفسه      
  :ولقب نفسه بعده ألقاب وهي ،عنه

زلْنا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافظُون{: زعم أنه المراد من قوله تعالى: "الذكر" . 1  )9( احلجر أية }إِنَّا نَحن نَ

 .اء وهذا األخير صار اسماً له وعلماً عليهجمال القوم والحق البه . 2

 .طلعت مبارك أي الطلعة المباركة . 3

 )6(".أي الجمال المبارك، جمال مبارك . 4

                                         
البهائية صليبية الغـرس    :  انظر  ،  ) 47ص  (، نقال عن كتاب أضواء وحقائق      ، ) 314ص  (، الفرق القديمة والمعاصرة    ) (1

  ) .64ص (،  التوجه ةإسرائيلي
ـ  ، مجلة منبر اإلسالم    ، أي جنة اهللا الذي تجلى في البهاء      " حديقة الرضوان "يسمى البهائيون هذه الحديقة     )  (2  سيصدرها المجل

ـ 1405لـسنه   ، العدد الرابع   ، ) 106ص  (، األعلى للشئون اإلسالمية بوزارة األوقاف المصرية        مقـال  ، م  1985 -هـ
  . بعنوان البهائية تهدم اإلسالم ، ألحمد الجبالي 

 االسـتعمار  بعنوان البهائيـة مطايـا  ، مقال لعبد القادر شيبة الحمد ، ) 22ص (، مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة  ) (3
  .بحث سابق ، والصهيونية 

  ) .196ص (، البهائية تاريخها وعقيدتها ) (4
  ) .66ص (،  التوجه ةالبهائية صليبية الغرس إسرائيلي) (5
البهائية تاريخها : انظر ،  ) 47ص (، نقال عن كتاب أضواء وحقائق ، ) 315ص  ( ، من كتاب الفرق القديمة والمعاصرة      ) (6

  ) .285ص (، غاله الشيعة ، ) 137ص (، وعقيدتها 
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وربنـا  ، ومكَلـم الطـور   ، واألصـل القـديم   ، ولدن عليم خبير  ، ولدن أمر قديم  ، ومن ألقابه العلم األعلم   " . 5
 )1(".األبهى

 ) 2("وجمال اهللا، ظهر اهللاومن األلقاب التي خلعها البهاء على نفسه م" . 6

ألخوين صبح األزل والبهاء ممـا أدى إلـى انقـسام           اوقع الشقاق بين    ،  البهاء بدعوته  روبعد أن جه  
  :تباع والمريدين إلى ثالث فرقاأل

  .موا بالبهائيينالتفت حول ميرزا حسين علي وس: الفرقة األولى
  .)3( وسموا باألزلية"صبح اهللا" التفت حول يحيي والذي لقب  :الفرقة الثانية
  .)4("ي قام بعد الباب على محمد الشيرازالبابيون الخُلَّص وهم الذين لم يذعنوا لمن: "الفرقة الثالثة

فأخذ البهاء يشن هجومـاً علـى       ، واحتدم الجدال بين الفريقين واندفع كال األخوين في الكيد لصاحبه         "
حتـى دس  . ")5(غفل من غافل وأجهل من كل جاهـل       وأ بأنهم أهمج من همج الرعاع    " أخيه وأتباعه ووصفهم    

وقد ظل بها حتى هلك     ، مما حدا بالحكومة التركية نفي يحيي إلى قبرص       ، غيلةوحاول قتله   ، البهاء السم ألخيه  
وهكـذا اسـتطاعت   ،  م 1868 - هـ 1285فحل بها سنة    ، ونفي البهاء وأتباعه إلى عكا وكانوا سبعين ونيفا       

  )6(".ا الجديد إلى حيث أعدت الفتنةالصهيونية أن تحمل أجيره

إياكم أن تتمسكوا بالذي كفر بلقائه وآياته وكـان     : "لمريديهوقال  " يحيي صبح أزل  " بهاء أخاه   ورجم ال "
وقطع عنه وعن مريديه البابيين الرواتب التـي     ، " يحيي ليس إال نقطة الكفر     الميرزاإن  : "وقال". من المشركين 

  )7(".عليةكانت مقرره لهم في الدولة ال

   :البهاء في عكا

أخذ الهالـك يبـسط     ، وما أن وصل هناك واستقر به المقام      )  "8"(م أرسل البهاء إلى عكا    1868في عام   "
  )  9 (،"وإنما عارض بها الديانة البابية، التي لم يعارض بها الشريعة اإلسالمية فحسب، د ديانته الجديدة ـقواع

                                         
  .بحت سابق ، بعنوان البهائية تهدم اإلسالم ، مقال ألحمد الجبالي، ) 107ص (، مجلة منبر اإلسالم ) (1
  ) .274ص (، العقيدة والشريعة ) (2
  ) .67ص (،البهائية وسائل وغايات : انظر ) (3
  ) . 1/532(،فرق معاصرة ،  ) 56/ 2(، ذيل الملل والنحل ، ) 68ص (، البهائية صليبية الغرس إسرائيلية التوجه: انظر) (4
  ) .532/ 1(،فرق معاصرة ، )56/ 2(،ذيل الملل والنحل : انظر ،  )68ص (،البهائية صليبية الغرس إسرائيلية التوجه) (5
  ) .67ص (، البهائية تاريخها وعقيدتها) (6
  ) .66ص (، قراءة في وثائق البهائية) (7
 –بيـروت   ، المؤسسة  الجامعية للدراسات والنشر    ، دكتورة. ترجمة د ، )152ص  (،كلوس كريزر   ، لعالم اإلسالمي معجم ا ) (8

  .م 1991 -هـ 1411الطبعة األولى ، لبنان 
  ) .92ص (، الشعوبية ودورها التخريبي) (9
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  )1 (".جمع اليهود في فلسطينوخالل إقامته في عكا جعل يدعو إلى ت"

وجعلت عليه رقابة من أتباع أخيـه صـبح أزل          ، لكن الحكومة التركية منعت البهاء من مغادرة عكا        "
فـأدى  ، دوهم في ليلة واحـدة    بافأ، فأوعز إلى حزبه أن يبيدوا هؤالء الرقباء ويقضوا عليهم        ، يرصدون نشاطه 

  .هم في السجنذلك إلى إلقاء القبض على البهاء وأتباعه وإلقائ

فأخذ يبت الدعاة خفية في بالد      ، وبهذه الحملة على أتباع أخيه صبح أزل ضعف شأن أخيه وقوى شأنه           
  )2(".والهند والقوقاز وغيرها، الدولة العثمانية وفارس

امتدت إليه األيدي الماسـونية  ، وقد مكث البهاء في السجن أربعة أشهر قبل أن يخرج بطريقة الرشوة         "
مما جعـل البهـاء     ، وأغدقوا عليه من األموال   ") 3(".ال الوفير وتهيئته للدعوة الدينية    ـإلمداده بالم والصهيونية  

ب بهم إلى جنة عدن فخصصت له سيارة وحديقة وقصور فخمـة وسـهلت لـه                ـد انقل ـإن السجن ق  : يقول
  .التنقالت بين عكا وحيفا

 العـيش فـي ظـل الحمايـة      مـن ةوك في عكا وحيفا في بحبوح ـة المل ـاء عيش ـد عاش البه  ـوق
وسـقطت الخالفـة   ، حتى سـقطت فلـسطين  ، اً لخيانتهـك إال ثمن  ـوليس ذل ، وديـة والمال اليه  ـاإلنجليزي

  .العثمانية اإلسالمية

  )4(".وهكذا استطاع البهاء بتخطيط ذكي أن يختار الوقت المناسب إلعالن دعوته

د وأثرت فيها تأثيرا واسعاً وقطعت ما كـان  ومن الواضح أن حياة البهائية في عكا بين جماعات اليهو   "
  .)5("باقياً بينها وبين اإلسالم من ضالالت فأصبحت البهائية وجهاً أخر لليهودية والصهيونية

وقبلـتهم  ، الذي صار بعد ذلك مهوى أفئدة البهـائيين       ، وقد هيأ اليهود لعميلهم في عكا قصر البهجة       " 
  .)6 ("كما يزعم البهاءحسب أمر اهللا وإرادته ، وكعبتهم الجديدة

                                         
دار ، )373ص  (،  رواس قلعـه جـي     محمد. د، محمد أبو الغيط الفرث   . د، العقيدة اإلسالمية في مواجهة المذاهب الهدامة     ) (1

  . م 1983 -هـ 1403الطبعة األولى ، الكويت، البحوث العلمية للطباعة والنشر
  ) .147ص (،البهائية وسائل وغايات) (2
 االسـتعمار بعنوان البهائية مطايـا     ، مقال لعبد القادر شيبة الحمد      ، ) 22ص  ( ، مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة      ) (3

  .بحث سابق ، صهيونية وال
  ) .70 ،69ص (، البهائية وسائل وغايات ) (4
لـسنة  ، العدد الرابع واألربعين    ، القاهرة  ، تصدر عن المجلس الصوفي األعلى      ،   ) 38ص  (، مجلة التصوف اإلسالمي    ) (5

  .بعنوان البابية والبهائية ،  أحمد شلبي رمقال للدكتو، م 1982 - هـ 1403
   .)526 /1(، فرق معاصرة ) (6
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ثـم  ، جعل هذا البهاء أنه خليفة الباب أو بمعنى أخر خليفة القـائم           ، هذا الثراء وهذا التأييد من اليهود     "
 ثم خلع على نفسه صفة النبوة فاإللوهية والربوبية زاعمـاً أن          - أي المهدي المنتظر   –زعم أنه هو القائم نفسه      

  .)1(" إال بتجسيدها فيهالحقيقة اإللهية لم تنل كمالها األعظم
  :أهم كتبه: خامساً

  :وقد عكف هذا األفاك الدجال على تأليف عدة كتب من أشهرها 
لرغبة بعـض   وقد ألفه تلبية    ، باللغة الفارسية وموضوعه إثبات مهدية الباب     ه في بغداد    ألف، "اإليقان"كتاب    - أ

 .من سألوه عن شأن الباب

ج القرآن في ترتيب اآليـات والـسور ودون فيـه شـريعته      الذي نهج فيه على زعمه منه     : كتاب األقدس   -  ب
 )2(.وأحكامها وهو باللغة العربية

 يوقد كـان يـسم    ، والعهد، والهيكل، والكلمات الفردوسية ، األلواح واإلشراقات : وله كتب أخرى سميت   "  -  ت
 )3(".كتبه بأسماء ثم يغيرها مرة بعد مرة

  :أهم عقائد البهائية: سادساً

تختلف كثيراً عن عقائد البابية ألن البهائية امتداد لها في المعتقدات واألهـداف وهـو فـي       البهائية ال      
  :سالم والتشكيك في عقيدة المسلمين وأهم عقائدهم خدمة أعداء اإل

   :ادعاؤه المهدي المنتظر: سابعاً 
وصـور  ،  موعـد ظهـوره  قربا المهدي المنتظر الذي    إلى اإلمام  البهاء أنه الباب أو الواسطة       ادعي

وجد مـنهم طاعـة عميـاء؟     ف ،وال معقب لقوله  ، حجةالأنه  و،  المستور  علم اإلمام النوراني   ألتباعه أنه أعطي  
  .وقبوالً لكل ما يقول به

 المستور الذي يحيا ليهدى الناس      لإلمام وأداةز عليه أن يكون مصدر      وقد تمادى البهاء في مخاريقه فع     
أعلن على المأل أن اهللا قد رفع قـدره         ف،في روعة أنه أكبر من ذلك       ويعلمهم رغم اختفائه عن األنظار ودخل       

،فـأعلن   الجديد الذي البد من ظهوره  المنتظر صبح هو نفسه المهدي   وارتقى به لي  ، في مراحل التطور الروحي   
  .عن نفسه ليحقق إرادة اهللا 

بشر وفـي طـور   ثم زعم أنه نبي لكل ال  ، حيث ادعى النبوة الخاصة    تخاريفه وخزعبالته    ت ثم تطور 
ومنع ادعاء اإللوهية ألحد من بعـده أللـف   ، لَّ فيهـد حـق، د أن اهللاـث اعتقـحي، ةـد ادعى اإللوهي  ـجدي

  )4(.سنة قادمة
                                         

  ) .146ص (، البهائية تاريخها وعقيدتها) (1
  ) .269ص (، الحراب في صدر البهاء والباب : انظر) (2
  ) .152ص (، البهائية تاريخها وعقيدتها ) (3
  ) .2/125(، الموسوعة الحركية : انظر ) (4
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  :حكم علماء اإلسالم في البهائية: ثامناً

من الفرق الباطنية الضالة، التي زرعها اليهود لتحقيق أهدافهم فـي قلـب العـالم               خبيثة  نبتة  البهائية  
 وأخرجوها مـن  ، وكفروهاسالمي وخاصة فلسطين، مما أوجب وقوف علماء المسلمين في وجه هذه الفرقة       اإل

دائرة اإلسالم فقد أصدرت لجنة الفتوى باألزهر الشريف برئاسة شيخ جامع األزهر، سليم البشري عندما سئل                
ن هذا الرجل الضال كان معـتقال    إ: " ل فضيلته وقد أظهر شيئا من الدهشة      افق" عبد البهاء " عن عباس البهائي    

إنه قد جاء يا موالنا وهو اآلن نزيل ثغر اإلسـكندرية           : في عكا، فما الذي جاء به إلى هذه البالد؟ فقال السائل          
  )1("إنه كافر: فما رأي فضيلتكم فيه؟ قال الشيخ

لمـذهب  ثم أصدرت لجنة الفتوى باألزهر الشريف فتوى يكفر مذهب البهائية عندما سئلت عن هـذا ا               
إن مذهب البهائية باطل، ليس من اإلسالم في شيء إنه ليس مـن اليهوديـة وال                " وقد جاء في حيثيات الفتوى    

 من المسلمين يكون مرتدا خارجاً عن دين اإلسالم، فإن هذا المذهب قد اشـتمل علـى                 نقهالنصرانية ومن يعت  
ض زعماء هذا المـذهب وادعـاء الكفـر لمـن     عقائد تخالف اإلسالم ويأباها كل اإلباء، منها ادعاء النبوة لبع  

 )2 (".يخالفه، وادعاء أن هذا المذهب ناسخ لجميع األديان إلى غير ذلك

ثم ، م بأن البهائيين مرتـدون عن اإلسالم       25/3/1918وى باألزهر بتاريخ    ـة الفت ـأصدرت لجن ثم  
  كـذلك صدر ،و البهائية ،  م برده من يعتنق   3/9/1949ثم فتوى بتاريخ      ،م11/3/1939صدرت فتـوى بتاريخ  

ـ مـن  م بطالق امرأة  6/1946/ تاريخ   30حكم محكمة المحلة الكبرى الشرعية في        ق زوجهـا البهائيـة   اعتن
 )3 (.باعتباره مرتدا

وعلى ذلك فمعتنق مذهب البهائية ال يـرث        ، ومن المقرر شرعا أن المرتد ال يرث المسلم وال غيره           "
  . )4("غيره مطلقا

والخرافات الباطلة واألكاذيب المـضللة     ، ى ضوءا كاشفا على هذا المذهب الهدام      هذه لمحة موجزة تلق   
 فهي سليلة أفكـار     ،واالستعمار األجنبي ، المتمثلة في البهائية وعقيدتها، التي أثبت أنها تعمل لخدمة الصهيونية         

الـدين، لتـشكيك بعقيـدة    ونحل ابتليت بها األمة اإلسالمية حرباً على اإلسالم، لتهدمه وإخراج أهله منه باسم      
أَفْواههِم واُ متم نُورِه ولَو كَرِه الكَافرون[ : قال تعالى المسلمين    . }8:الصف{] يرِيدون ليطْفئُوا نُور اِ بِ

                                         
، من مطبوعات األزهـر ،  ) 92ص(ر وآخرين محمد الخضر حسين، مصطفى الحديدي الطي  ، البابية والبهائية في الميزان     ) (1

،  والخرافة ، خالد محمـد علـي         مصرع الشرك ، ) 372ص  (الحراب في صدر البهاء والباب ،       :  انظر  ،  بدون طبعة   
 .  م 1978 -هـ1398طبعة ، إدارة الشئون الدينية بدولة قطر، تحقيق عبد اهللا بم إبراهيم األنصاري، ) 313ص (

  ) .94ص (ية في الميزان، البابية والبهائ) (2
الطبعة ، ) 71ص (،  البهائية بين أحكام الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية واألحكام القضائية، سامح سيد محمد          : انظر   )(3

 .  م 2007 -هـ 1428الثانية 

 ) .  94ص (البابية والبهائية في الميزان، ) (4
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  المهدي المنتظر عند فرق الكيسانية
  :الب مطةعشر وفية                           

    .الكيسانية: األولالمطلب    

 .المختارية:  الثانيالمطلب   

  .الكربية:  الثالثالمطلب   

  .الهاشمية:  الرابعالمطلب   

  .المعاوية:  الخامسالمطلب   

  .الناووسية: المطلب السادس   

                    .  المغيرية :  السابعالمطلب   

  .الواقفيـة: الثامن المطلب   

   .النفسية :التاسع:المطلب   

  . الباقرية :   المطلب العاشر
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  المبحث األول
  د فرق الكيسانيةالمهدي المنتظر عن

  

  :) 1(الكيسانية :  األولالمطلب

الكيسانية فرقة شيعية منقرضة، ارتبط اسمها في المصادر التاريخية ببعض الحركات الـشيعية التـي               
   .شهدتها الكوفة، والتي وصفت بالغلو في نظرتها لعلي بن أبي طالب وأبناؤه

  :اختالف العلماء في نسبة الكيسانية  : أوالً
  :ماء الفرق في الكالم عن فرقة الكيسانية على أقوالاختلف عل

)  2( أن الكيسانية تنسب إلى كيسان مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقـد قـال بـذلك األشـعري                    -1

  ) .5(ومحمد أبو زهرة)  4(والرازي )  3(والشهرستاني 

مي بالحنفية نسبة إلى أمه التي وقد س) 7( لهالذي كان موالً  ) 6( قيل أن كيسان هو تلميذ محمد بن الحنفية-2
     )10 (."وهم يعتقدون فيه اعتقاد العظيم") 9 (. "إنها سندية"  :وقيل) 8(كانت من بني حنيفة وكانت تسمى خوله

                                         
ـ   ، )1/89(،ومقاوالت اإلسالميين   ، )3/77,78(،عن هذه الفرقة في مروج الذهب       :  انظر   ) (1  األهـواء   ىوالتنبيه والرد عل

 ) .1/147(،و الملل والنحل ، ، بدون طبعة) 29ص (، محمد بن أحمد الملطي ، والبدع
 ) .92,93 /1(،مقاالت اإلسالميين) (2

  ) .149 /1(الملل والنحل ،)  (3
 ) .39ص (،اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ) (4

 ) .215ص (،، وتاريخ الجدل ) 39ص ( تاريخ المذاهب اإلسالمية، )(5

محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي والحنفية أمه واسمها خوله بنت جعفر بن قيس من بني حنيفة سبيت في حرب الـردة       ) (6
ه فقيل ولد في خالفة أبـي    من اليمامة، وهو أبو القاسم ويقال أبا عبد اهللا وكان عالما فاضال شجاعا اختلف في تاريخ ميالد                

تهذيب التهذيب، اإلمـام    :  هـ،  أنظر    92هـ،  82هـ،  81بكر، وقيل في خالفة عمر، كذلك اختلف في وفاته فقيل سنة            
 تحقيق خليل مأمون شيحا، دار المعرفة للطباعة      ،)5/212(،الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي الشهير بابن حجر العسقالني         

، ) 1/92(الحـافظ الـذهبي   ، العبر في من غبر: انظر ،   م 1996 -هـ1417الطبعة األولى ،  لبنان -والنشر  بيروت  
، بدون طبعة   ،   لبنان    –بيروت  ، دار الكتب العلمية للطباعة والنشر    ، تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني  زغلول          

  ) .1/147(، الملل والنحل ، ) 9/38(، والبداية والنهاية
الطبعة الثانيـة  ، بيروت، دار اآلثار للطباعة والنشر والتوزيع     ، ) 67ص  (، ين الزين سمحمد ح ، يعة في التاريخ    الش: أنظر) (7

  .م 1979 -هـ 1399
 ) .179ص ( ، إسالم بال مذاهب : أنظر) (8

  ) .194/ 1(، فرق معاصرة ) (9
، ن محمد بن عمر الخطيـب الـرازي      فخر الدي  ،محصل  أفكار المتقدمين  والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين           ) (10

 .م 1984 -هـ1404الطبعة األولى ، ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، ) 357ص (
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 وبعضهم يجعل الكيـسانية  ،)2(جزم  مثل ابن)1( ومنهم من قال إن الكيسانية تنسب إلى المختار بن عبيد ا هللا    ً-3
 فـي   وخالف المسعودي   )3 (.يمالتي يتزعمها المختار بن عبيد اهللا كما فعل الق         ة المختارية   هي نفسها فرق  
  )4. ( غير صحيح ألن قيام الكيسانية كان قبل ظهور المختارن هذاإ  : ذلك وقالمروج الذهب

  )5. (نسبة إلى كيسان بجيله واسمه زادان الفارسي: وقيل   ً-4

 سماه بذلك و كيسان أبا عمره هو          نى أبا عمره، وأن علي بن أبي طالب        نسبة إلى المختار المك     :وقيل -5
  )6 (.غير المختار الثقفي

 وأصـحابه      أن الكيسانية تنسب إلى كيسان مولى علي بن أبي طالـب            رحمه اهللا  ويرجح الشهرستاني  ً-6
ثنيت كيس  فا كيس   له يا كيس ي    وقيل اعتماد على ما روى من قول علي         ")7. (مـة منه ـوالمختارية فرق 

   .)8 (".وقيل كيسان

  .ألن معناها في اللغة العربية هو اسم للغدر) 9("نسبة إلى الغدر"وقيل  -7

  :نشأة الكيسانية : ثانياً

وعرفـوا بهـذه التـسمية       ، ة علي بن أبـي طالـب      ـل الخليف ـد مقت ـة بع ـبدأ ظهور هذه الفرق   
وظهر تكونهم بعـد تنـازل الحـسن عـن     ، واشتهروا بمواالتهم لمحمد بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية       

إنه أولى بالخالفة بعد علي بـن       : ن والحسين وقالوا    ـفحينما تم الصلح مالوا عن الحس      ، الخالفة لمعاوية   
  .علي أبي طالب

 الحنفيـة   ابنف   وأن من يخال   هـر إذن ـرج بغي ـه أو يخ  ـخالفه أن ي  ـل بيت ـن أه ـد م ـوليس ألح "
    )10( ."فهو كافر

                                         
 . ستأتي ترجمته عند الحديث عن المختارية) (1

  ) .4/179(الفصل في الملل واألهواء و النحل ، :  أنظر ) (2
 ) .21ص ( ، ت والفرقالمقاالنقال عن كتاب ، فرق معاصرة:  أنظر) (3
 ) .3/78,77(، مروج الذهب : أنظر) (4

 ) .30ص (التشيع بين مفهوم األئمة والمفهوم الفارسي ، : أنظر) (5

 ) .23ص (نقال عن كتاب المقاالت والفرق ، ، فرق معاصرة : أنظر) (6

 ) .1/147(الملل والنحل ، : أنظر) (7

  ) .30ص (ارسي ، التشيع بين مفهوم األئمة والمفهوم الف) (8
، مادة شـاع ، دار الفكـر للطباعـة        ) 2/275 (،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي الشيرازي       ، القاموس المحيط   )  (9

  .م 1978 -هـ 1398طبعة سنة ، بيروت ، والنشر
   .)1/191(، فرق معاصرة ) (10
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  :عقيدة الكيسانية في المهدي المنتظر  : ثالثاً

 سماه أبوه علي مهديا وال يجوز أن         المنتظر قالت فرقة من الكيسانية أن محمد بن الحنفية هو المهدي         "
ذلك وقالوا إن ابن الحنفية غاب فال يـدري أيـن هـو،             يكون مهديان مهدي في أيام ابن الحنفية، ومهدي بعد          

  )1 (."وسيرجع ويملك األرض وال إمام بعد غيبته إلى رجوعه

 نص على إمامة ابنه محمد بن الحنفية ألنـه دفـع إليـه            وزعمت الكيسانية أن علي بن أبي طالب      "
  فهزها ثم قال ) 2(الراية يوم وقعه الجمل

  خير في الحرب إذا لم توقد    أطعن بها طعن أبيك تحمد 
  "بالمشرقي والقنا  المسدد                     

ويزعمون أن اإلمامة جرت في علي ثم في        ") 3(ةوحمل الناس خلفه، فطحن عسكر البصر       ثم حمل 
 الحسن ثم صارت في ابن الحنفية بعد أخيه الحسين بوصية أخيه الحسين إليه حين هرب من المدينة إلى مكـة               

  )5 (. ليزيد بن معاوية)4 ("حين طولب بالبيعة

 صارت فـي علـي وروح       وروح النبي     األرواح أي روح اهللا صارت في النبي          بتناسخ وقالوا"
علي صارت في روح الحسن، وروح الحسن صارت في روح الحسين، وروح الحسين صارت في روح ابن                 

  )7 (.أبي هاشم) 6("الحنفية، وروحه صارت في ابنه

ويبلغ األمر بمن يعتنق هذا إلى أن يأخـذ أحـدهم البغـل             " ري الشاعر   مي القول بقول السيد الح    ذاوبه
    كذلكيفعلونفيهما ووالحمار فيعذبه ويضربه ويعطشه ويجيعه على أن روح أبي بكر وعمر رضي اهللا عنهما 

                                         
 ) .111ص(، خ اإلمامية وسلفهم من الشيعة نقالً عن كتاب تاري، ) 258(،كتاب الشيعة العربية والزيدية ص ) (1

  ) .817ص ( مذاهب اإلسالميين ،) (2
تحقيق محمد أبو الفضل إبـراهيم ، دار إحيـاء الكتـب العربيـة     ، ) 1/234(، حديد ابن أبي ، شرح نهج البالغة    : انظر  ) (3

 .م 1959 -هـ1378الطبعة األولى ، للطباعة والنشر

   .)39ص ( ، الفرق بين الفرق ) (4
عقد له أبوه بوالية العهد مـن بعـده         ، يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان بن حرب الخليفة أبو خالد القرشي األموي الدمشقي               ) (5

هـ، وله ثالث وثالثون سنة، فكان ملكه أقل من أربع سنوات وكـان             60تولى أمر الخالفة عند موت أبيه في رجب سنة          
ر جدري وكان قويا شجاعا ذا رأي وحزم وفطنة وفصاحة وكان فظـا غليظـا               ضخما كثيرا الشعر شديد األدمة بوجهه أث      

اإلمام شمس الـدين    ، سير أعالم النبالء  :  أنظر  ،  هـ  64يتناول المسكر ويفعل المنكر توفى في نصف ربيع األول سنة           
، تاسـعة   مـأمون الـصاغي الطبعـة ال      ، تحقيق شعيب األرنـؤوط     ، )4/36,35(، يـان الذهب ـمحمد بن أحمد بن عثم    

 .، مؤسسة الرسالة 1993 -هـ1413

 ) .1/131(الملل والنحل، ) (6

 ) .157ص(ستأتي ترجمته عند الحديث عن فرقة الهاشمية) (7
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  . وهذا كفر صريح)1(  "بالعنز على أن روح أم المؤمنين رضي اهللا عنها فيها

وا يقولون إن لكل شـيء ظـاهرا أو         ـة وكان ـفة الهندي ـوذ عن الفلس  ـاسخ مأخ ـم بالتن ـواعتقاده 
 في العـالم    والمنتشرة  ـ حقيق مـلذا العا ـل تنزيل تأويل، ولكن شيء في ه      ـل شخص روحا لك   ـباطنا إن لك  

ـ         ـو العل ـد وه ـوع في شخص واح   ـمن األسرار والحكم مجم    ه ابنـه   م الذي أثر به علي بن أبي طالب عن
  )2 (. الحنيفة بنمحمد

ا تـزعم أن محمـد   ـن أحدهمـى فرقتيـا إلـلهع محصـرة يرجـيعية كثي ـرق ش ـانية ف ـسيوالك"
ـ  ـت وه ـم يم ـ ل يـح ب  ـي طال ـي بن أب  ـة بن عل  ـابن الحنفي  ـ  ـم عل ـ  ـى انتظ ون إنـه  ـاره يقول

  .المهدي المنتظر
  )3 (."قلون اإلمامة بعد موته إلى غيرهوالفرقة الثانية يقرون بإمامته في وقته وموته وين

ولقد اعتقدت الكيسانية في إمامها ابن الحنفية فرفضوا التسليم بموته وقد تميزت الكيسانية عن غيرها               "
ر األئمة في أبناء علي من فاطمة رضي اهللا عنها فجعلت اإلمامة بعد الحـسن       صمن الفرق األخرى أنها لم تح     
  )4 (."والحسين في محمد بن الحنفية

 وكانوا يعتقدون أنه لم   )5 ("وبذلك مهدوا خروج اإلمامة ال من ولد فاطمة فحسب بل من ولد علي كافة             "
 ةأتيه رزقه غدوة وعـشي    يبين نمر وأسد يحفظانه وعنده عينان من العسل والماء          " )6 (يمت وأنه بجبل رضوى   

  )7 (."إلى وقت خروجه

لى فيـه  هللا تعـا لحال أن يكون مغيبا عن الناس أن وزعموا أن السبب الذي من أجله صبر على هذه ا     "
  .)8 ("تدبيرا ال يعلمه إال اهللا

                                         
  ) .4/182(،  الملل واألهواء والنحل الفصل) (1

 ) . 41/ 1(الملل والنحل ، : انظر ) (2
الطبعـة الثانيـة،    ،  لبنـان    –بيـروت   ، المعرفة للطباعة والنشر  ، دار   ،  ) 283ص(عبد القادر صالح،    ، العقائد واألديان ) (3

 .م 2006 -هـ1427

  ) .87ص (، الوسيط في المذاهب ) (4

،  القاهرة   -مدينة نصر ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر    ، ) 2/258(، محمد إبراهيم الفيومي  . د، الشيعة العربية والزيدية  ) (5
 .م 2002 -هـ1423الطبعة األولى  

 .  طريق مكة  على سبع مراحل من المدينة ميامنةاسم جبل لجهينة بالمدينة على مسيرة يوم من ينبع) (6

 ) .189ص ( ، اليمانيات المسلولة) (7

 ) . 1/92(،مقاالت اإلسالميين ) (8
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)1 (بأ بغيبة علي  ـول ابن س  ـد ق ـ بع  ،ب الشيعة ـة في مذه  ـم بالغيب ـذا أول حك  ـوه
،
وفي الواقـع    

 ولـم يكـن هـذا        ،ري عش ـام الثان ـة اإلم ـب غيب ـ عق رـت متأخ ـر في وق  ـة ظه ـاد بالغيب ـالعتقأن ا 
حادثـة الغيبـة دليـل علـى عـدم           ولعل االرتباك الذي أصاب الشيعة عقب         ،لـ من قب  ائعاًـاد ش ـاالعتق
  .)2(شيوعه

 كانوا يؤمنون بفكره وجود محمد بـن     ، أن أكثر من شاعر من شعراء العربية البارزين        فومن الطري 
 بكثيـر عـزه     هور المش )3 ( ومن هؤالء الشاعر كثير بن عبيد الرحمن        ،وىـل رض ـي جب ـ ف اًـالحنفية حي 
  .)4(الذي يقول

  

ــريش   ــن قــ ــة مــ   أال أن األئمــ
  ج

ــواء ةوال   ــة ســ ــق أربعــ    الحــ
  

ــه     ــن بنيـ ــة مـ ــى والثالثـ   علـ
  

ــاء       ــم خف ــيس به ــباط ل ــم األس   ه
  

ــر     ــان وبـ ــبط إيمـ ــسبط سـ   فـ
  

  وســــبط غيبتــــه كــــربالء     
  ج

  وســـبط ال يـــذوق المـــوت حتـــى 
  

ــواء     ــدمها اللـ ــل يقـ ــود الخيـ   يقـ
  

ــا   ــيهم زمانـ ــرى فـ ــب ال يـ   تغيـ
  

  )5 (عنــده عــسل ومــاء  برضــوى   
  

  : أن يرد شعراء أهل السنة على هذا القول حيث قال البغدادي وكان طبيعياً
ــن  ةوال ــة ولكــ ــق أربعــ    الحــ

  ج

ــالء       ــبق الع ــد س ــين ق ــاني اثن   لث
  

  وفــاروق الــورى أضــحى إمامــا    
  ج

ــوالء     وذو النـــورين بعـــد لـــه الـ
  

ــا   ــحى إمامـ ــدهم أضـ ــى بعـ   علـ
  ج

ــ   ــضاء بترتيبـ ــزل القـ ــم نـ   ي لهـ
  ج

  ن ذكرنـــاهم لعـــين ومـــبغض مـــ
  

ــزاء     ــه الج ــيم ل ــار الجح ــي ن   )6(وف
  

                                         
 ) .183ص( عقائد الشيعة في الميزان، : انظر) (1

العـدد  ،في مجلة الحـوار المتمـدن   ،  للكاتب أحمد السيد علي http://www.ahewar.org/debatمقال بموقع :  انظر) (2
  .م  27/6/2006، السنة 1954

هو كثير بن عبد الرحمن بن األسود بن عامر بن مخلد بن سبيع بن سعد بن مليح ابن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو                  ) (3
مات ، نت األشبه بن خالد بن عبيد بن مبشر بن رباح بن سيالة بن عامر، ويقال له ابن أبي جمعة                  وأمه جمعة ب  ، بن عامر ا

في والية يزيد بن عبد الملك وله بنت واحدة ويقال لها ليلى، ويكنى أبو صخر وهو من فحول شعراء                   ، هـ151كثير سنة   
أبي فرج األصـفهاني    ، األغاني: انظر  ،  والتناسخ   وكان غاليا في التشيع يدين بمذهب الكيسانية ويؤمن بالرجعة        ، اإلسالم

 .بدون طبعة ،  لبنان -بيروت ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، )9/4,3(

 ) . 181ص ( ، إسالم بال مذاهب: انظر) (4

  ) .41ص( الفرق بين الفرق ، ، ) 1/150(، الملل والنحل،  ) 93/ 1( ،نمقاالت اإلسالميي) (5
  ) .41ص ( الفرق بين الفرق،) (6

http://www.ahewar.org/debat
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بال رضوى عقوبة لركونه إلى     ج أن محمد بن الحنفية أنما جعل ب        ،وفرقة أخرى من الكيسانية زعمت    "
   )2 (."وبيعته إياه") 1( "عبد الملك بن مروان

 الـذنوب    وغيبه عن عيون الناس عقوبة له على        ، رضوى شعبيوزعم المنتظرون أن اهللا حبسه في       "
أن اهللا تعالى عاقبـه     : " ومنهم من قال  "،  ) 3(" أن يؤذن له بالخروج وهو المهدي المنتظر        ، التي أضافوها إليه  

  )4 (."بالحبس لخروجه بعد قتل الحسين بن علي إلى يزيد ابن معاوية وطلبه األمان منه وأخذه عطاءه

بجبال أصـبهان إلـى       حي)5( بن أبي طالب   أخرى بأن عبد اهللا بن معاوية بن عبد اهللا بن جعفر          : وقالت
 وهو  ، وتعتقد الكيسانية بالبداء وهو جواز البداء على اهللا قي اإلرادة والعلم          "،  ) 6( والبد له من أن يظهر     ،اليوم

، وخالف ما عمله وزعمـوا عـدم علمـه تعـالى بعواقـب       أن يظهر له تعالى صواب على خالف ما أراده 
  )8(. "البدائية: ولذلك قيل لهم } َتْخُرُج ِمْن َأْفَواِھِھْم ِإن َیُقوُلوَن ِإلَّا َكِذًباَكُبَرْت َكِلَمًة{) 7(األمور

 وطرحوها في حيز العمل وجعلوها في محمد بن          ،إن الكيسانية أول من رسخوا فكرة المهدي الغائب       "
الحنفية لم يقر الغلو الذي     ، والحق أن ابن       وبيدوا أن فكرة مهدية ابن الحنفية كانت شائعة في عصره           ،الحنفية
  )9 (."، ولم يعترف بأنه المهدي المنتظر قيل فيه

                                         
عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف األموي، أمير المؤمنين بويع بالخالفـة            ) (1

شهد يوم الدار مع أبيه وهو ابن عشر سنين، استعمله معاوية على المدينة وهـو               ، في عهد ابن الزبير، وكان عابدا ناسكا        
وذكر منهم عبد الملـك بـن   ، عبد الملك في اإلسالم، وقال أبو الزناد فقهاء المدينة أربعة         ابن ست عشرة، وأول من سمى       

ولد يوم بويع عثمان بن عفان وكان مـدة ملكـه   ) هـ86( مروان، له سبعة عشر ولدا، مات في شوال سنة ست وثمانين      
إحسان عباس،  . تحقيق د ، ) 2/402 (فوات الوفيات والذيل عليها، محمد بن شاكر الكتبي ،        :  انظر  . إحدى وعشرون سنة  

اإلمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمـان         ، في نقد الرجال     بيروت ، ميزان االعتدال   ، دار اإلصدار للطباعة والنشر     
محمد خضري  ، ) الدولة األموية (، تاريخ األمم اإلسالمية  ، بدون طبعة   ، دار الفكر للطباعة والنشر     ، ) 2/664(الذهبي ،   

طبعـة  ، ) 58ص(، عبد الشافي محمد عبد اللطيـف       ، العالم اإلسالمي في العصر األموي    ، بدون طبعة ، ) 2/138(، بك  
 .م 1984 -هـ 1404

 ) . 93/ 1( مقاالت اإلسالميين ، ) (2

  ) .35ص(الفرق بين الفرق ، ) (3
 ) .52ص (الفرق بين الفرق، ) (4

أمه أسماء وهي أم عون بنت العباس بن ، ويكنى أبا معاوية،  بن أبي طالبعبد اهللا بن معاوية بن عبد اهللا بن جعفر بن علي     ) (5
ومع هـذا  ، وكان جوادا فارسا، لكنه سيء الخلق، وكان ابنه معاوية أقسى خلق اهللا قليا          ، ربيعه بن الحرث بن عبد المطلب     

  ) .112,111ص(،  مقاتل الطالبين :  انظر ، وقيل مات مسموما، كان من ظرفاء بني هاشم وشعرائهم
 ) .41ص (الفرق بين الفرق ، ، ) 150 /1(، الملل والنحل :  انظر ،  ) 93/ 1(، مقالت اإلسالميين ) (6

 . ) 5(سورة الكهف، آية ) (7

   ) .187ص (اليمانيات المسلولة ، ) (8

 ) .26ص(الشيعة العربية والزيدية ، ) (9
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 عقيدة فـي  وأصبحتوهذا يبطل أكاذيبهم وخرافاتهم، فستكون إذن فكرة المهدي قد ظهرت وشاعت           
  )1 (.منتصف القرن األول الهجرة أو بعده بقليل

  :حكم علماء اإلسالم في الكيسانية 

ـ   ـار الكيس ـب إكف ـيج" : ارـد الصف ـام الزاه ـقال اإلم  ـ  ـانية في إجارته ـ  ـم الب ى اهللا  ـداء عل
ى الدنيا وبنسخ األرواح وانتقال روح اإللـه        ـوات إل ـ األم ـةم برجع ـار الروافض في قوله   ـى، وإكف ـتعال

  )2 (. "إلى األئمة

تي ام الغائب والناس في أجسادهم الـة اإلمـرق التي نادت برجعـل الفـن أوائـة مـإن الكيساني
اب ـف لصريح الكتـو مخالـوه ،رورة ـن بالضـوم من الديـار معلـو إنكـوه ، هاـوا عليـكان

رى ـرة أخـود مـ ال يعـه أن ، هـى أجلـه  انتهـى نحبـن قضـى أن مـا علـ التي نصت ، والسنة
حتَّى إِذَا جاء أَحدهم املَوت [ تعالىوالدليل قولة  ،  حتى يبعث اهللا الناس من قبورهم يوم القيامة ، إلى الحياة الدنيا
خٌ إِلَى يومِ يبعثُون) 99(قَالَ رب ارجِعونِ ي أَعملُ صالحا فيما تَركْت كَلَّا إِنَّها كَلمةٌ هو قَائلُها ومن ورائهِم برزَ   املؤمنون  ) ].100(لَعلِّ

وأن من  ،  العقائد التي تعتنقها الكيسانية      هعلى بطالن هذ    ، هم مذاهب اختالفوقد أجمع المسلمون على     
   . مرتداًباعتبارهبها ويعتنقها يخرج من الملة يؤمن 

ـ ـرق الـش ـن ف ـا م ـانية وغيره ـوح الكيس ـوجن : " يـاإلدريسيد  ـول الس ـيق  ـي هـذه يعة إل
ـ ـن ب ـو م ـا ه ـدة إنم ـالعقي ـ ـاب تثبته ـ ـم عل ـ ـى معتق ـ ـداتهم الفاس ـ ـتـش ي ـدة الت دة ـكك بالعقي
  .   )3( . "ةـالميـاإلس

   :المختارية :  الثانيالمطلب
 نتيجة تطـور مبـادئ   ، وكان ظهورها واختفاؤها في العصر األموي  ، أقدم فرق الشيعة   من المختارية

  . )4(الشيعة السياسية والدينية 

                                         
 ) .819ص ( مذاهب اإلسالميين ، :  انظر ) (1

تحقيـق  ، ) 6/318( ،وى الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي حنفية النعمان ، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهنـد                  الفتا) (2
  .  م 1973 -هـ 1393الطبعة الثالثة  ،  تركيا -المكتبة اإلسالمية ، ديار بكر، محمد ازدفير 

  .بدون طبعة ،   ) 32ص( ، إلدريسيسيد حامد ا، الفاضح لمذهب الشيعة اإلمامية: نظر ا) (3
  .م 1969طبعة ، بيروت ، دار بيروت للطباعة والنشر،  )46ص( ، علي حسني الخربوطلي.د، اإلسالم والخالفة  )(4
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ـ  ،وهو رجل من ثقيف)1( هذه الفرقة إلي المختار بن عبيد الثقفي    وتنسب ب المـذاهب بـدا    كـان متقل
صحة والـدهاء    يظهر المنا  ، وكان قوي النفس شديد البأس     ،)4(  ثم شيعيا كيسانيا    )3( يارثم انقلب زبي  )2( خارجيا

  .)5(  طائفة منهم وصار له شيعةاج أمره واستغوى فر،ويكذب وينافق

    طي عنـه هـذا     ألنه أتي أفعاال من شأنها أن تع       )6( ،وينعت بالكذاب   اركان المختار يوصف بأنه سح
 وكان يـتكلم وكأنـه   ، ويسجع سجع الكهان بطالقة ومهارة   ،علم الغيب  معرفة     يدعي  وكان ،الوصف بأنه نبي  

  .  )7( نبي في الحضرة اإللهية
 )8 (أن في ثقيف كـذابا    "....وقد ورد في صحيح مسلم الذي أخرجه من طريق أسماء بنت أبي بكر            

  ) .10) (9 ( "ومبيدا

                                         
إلـي   ولد في السنة األولي للهجرة في الطائف انتقل مع أبيه في عهد عمر بن الخطاب، أبو إسحاق المختار بن أبي عبيد) (1

 وبقي المختار في المدينة منقطعا إلي بني هاشم ثم كان مع علي بـن أبـي طالـب   ، الجسر المدينة واستشهد أبوه يوم 
فذهب المختار إلي الحجاز وأقـام بالطـائف   ، سجنه عبيد اهللا بن زياد وضربه على عينه، بالعراق وسكن البصرة بعد علي  

ولما قـوي  ، لي إمامة المهدي فسجنه ابن الزبيرفلما قوي أمر عبد اهللا بن الزبير بايعه المختار وكان من قادته وبدأ يدعو إ             
وقتل أمير جيش عبد الملك بـن       ، أمره خرج فأخذ الكوفة من عبد اهللا بن مطيع والي عبد اهللا بن الزبير وتتبع قتله الحسين                

ون الخلفـاء الراشـد   (التاريخ اإلسـالمي    : انظر  .  هـ   67مروان وهو عبيد اهللا بن زياد ثم قتله مصعب بن الزبير عام             
الطبعـة الـسابعة    ،  دمـشق    –بيـروت   ، المكتب اإلسالمي للطباعة والنشر   ، )3/127(، محمود شاكر ، ) والعهد األموي 

دار ، ) 6/6( ،شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني    ، لسان الميزان   :   انظر  . م  1991-هـ  1411
 بـن ا عمر بن الفداء إسماعيل  أبو، البداية والنهاية   ، م  1995 -ـه1414 طبعة   ، لبنان   – بيروت، الفكر للطباعة والنشر    

اعتقادات فـرق  ، م  1979الطبعة الثانية ،  لبنان –، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، بيروت      ) 8/290(  ،   القرشي كثير
  ) .62ص( ، المسلمين والمشركين 

  . حادثة التحكيم الخوارج وهم الذين خرجوا على سيدنا علي بن أبي طالب بعد) (2
ترجمته في المختار من مناقب األخيار مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمـد              :  انظر  ، هم أتباع عبد اهللا بن الزبير       ) (3

الناشر مركـز زايـد للتـراث       ،  وعدنان عبد ربه     يتحقيق مأمون الصاغرج  ، )3/218(،بن عبد الكريم الشيباني الجزري    
  .م 1424 -هـ 2003ولى والطبعة األ، والتاريخ 

  ) .28ص(فرقة شيعية سبقت ترجمتها ) (4
تحقيق عمر عبد   ،  ) 5/226( ، الشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي       ، تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم      ) (5

  .م 1990-هـ 1410الطبعة األولي ، السالم تدمري دار الكتاب العربي للطباعة والنشر 
تحقيـق  ، ) 2/574(، ألبي جعفر محمد بن جرير الطبري    ، تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك      : انظر  ، ان ساحراً   أي ك ) (6

     0الطبعة الرابعة، مصر، ارف للنشردار المع، محمد أبو الفضل إبراهيم 
  ) .48ص ( ،الشيعة العربية والزيدية : انظر ) (7
  .لكذبهو المختار بن عبيد الثقفي وكان شديد ا) (8
صحيح مسلم بشرح النووي ، لإلمام أبي زكريا يحيي بن شرف النـووي  : انظر . الحجاج بن يوسف أي مهلكا والمبيد  هو    ) (9

  .بدون طبعة ، دار التقوى للطباعة ،  ) 16/9(، 
باب ، بة  كتاب فضائل الصحا   ) 4/1972,1971(إمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري           ، صحيح مسلم   ) (10

  .م 1983 -هـ 1403طبعة  ،  ) 2545(، ذكر كذاب ثقيف ومبيدها رقم الحديث 
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 هنا المختار بن أبي عبيد الثقفـي        ،اتفق العلماء أن المراد بالكذاب    : ح مسلم قال النووي في شرح صحي    
 أن جبريل عليه الـسالم يأتيـه  ى حيث ادع،  وكان المختار شديد الكذب ومن أقبحه،والمبيد الحجاج بن يوسف  

ـ   ) 2( وكان المختار بين عبيد اهللا يدعو إلي مهديه محمد ابن الحنفيـة وإمامتـه            )1(  هوينـسب كـل أكاذيب
ولكن محمد ابن الحنفية تبرأ من أقوالـه        )4( أمرهم بطاعته قد استخلفه و  وزعم أن ابن الحنفية      )3( وتخاريفه إليه 

   .)5( ء نياته وعرف خب، إذ بلغته أوهامه وأكاذيبه، وعلى مشهد من العامة، من األمةمألعلى 
 الذين  اد قدوم العراق ليصير إلى    فأر، لدين من الفتنة في ا    ف وخا ،فع خبر المختار إلي ابن الحنفية     ثم ر 

 ،فدبر له مكيدة عظيمـة     وملكة ،    هتاس وذهاب رئ   من قدومه العراق   ف وسمع المختار ذلك فخا    ،اعتقدوا إمامته 
 فـإن لـم يقطـع       ة وهو أن يضرب بالسيف ضرب     ،ولكن للمهدي عالمة  ، إنا على بيعه المهدي   : " فقال لجيشه 

   )6( "السيف جلده فهو المهدي
   )7(. هذه الحيلةبقوله هذا إلي ابن الحنفية أقام بمكة خوفا من أن يقتله المختار انتهي لما و

فالتف حوله المـوالى  ، )8( ثم ظهر المختار بن أبي عبيد مطالبا بثأر الحسين بن علي بن أبي طالب     
فـي  ، حى إليه حتى صوروا له أنه يو، بين يديه وتحمسوا في التفاني،أسلموا كذبا وزوراوالعجم واليهود الذين   

نجد قبائل عربيـة    ، الوقت الذي نجد فيه الموالي والعجم واليهود يساندون المختار ومعهم بعض رجال العرب            
   )9( .اربهحتقف ضد المختار وت

                                         
   ) .16/9(صحيح مسلم بشرح النووي ) (1
 مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، بيروت       ،)9/38(، القرشي كثير بن عمر بن الفداء إسماعيل  أبو ،البداية والنهاية   :  انظر  ) (2

  .م 1979الطبعة الثانية ،  لبنان –
  ) .1/149(الملل والنحل : انظر ) (3
  ) .218ص ( الخوارج والمرجنة : انظر ) (4
  ).125ص ( تاريخ الجدل : انظر ) (5
  ) .47ص (الفرق بين الفرق )  (6
  ) .47ص ( الفرق بين الفرق : انظر ) (7
وقد استشهد  ، البيعة ليزيد بن أبي سفيان      هو أبو عبيد اهللا الحسين بن علي بن أبي طالب سبط رسول اهللا وريحانته رفض                )  (8

هـ وقيل يوم الجمعة وقيل السبت وقيل األحد بموضع يقـال لـه             56في كربالء يوم عاشوراء أي العاشر من محرم سنة          
قال ،  في جسده ثالث وثالثون طعنه وأربع وثالثون ضربهوقد قتل ومعه اثنان وثمانون رجال وقد وجد الحسين      : الطف

ودفـن بـالبقيع   ، أصيب مع الحسين ستة عشر رجال من أهل بيته ما علي  وجه األرض يومئذ لهم شبيه : يالحسن البصر 
 ،لحي بن العماد الحنبلـي أبي الفالح عبد ا، بـار من ذهـب في أخبـذرات الذهـش:  ر ـانظ، ة ـإلي جانب أمه فاطم   

المختار مـن مناقـب   : انظر،والنشر والتوزيع دار الفكر للطباعة ،   م1979 – هـ   1399،الطبعة األولي   ) 66-76 /1(
تحقيـق مـأمون   ، )2/117(،مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن عبـد الكـريم الـشيباني الجـزري             ، األخيار

  .م 1424 -هـ 2003والطبعة األولى ، الناشر مركز زايد للتراث والتاريخ ، الصاغرجي وعدنان عبد ربه 
األردن ، تقديم سعيد حوي ، دار عمـار   ،  ) 48ص  ( ، ات الحاقدة واألفكار الفاسدة ، وليد األعظمي        الخميينة وريثة الحرك  ) (9

  .م 1988 -هـ 1408الطبعة األولي 
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 أو  ،ندقـة زوقد أدي اعتماد المختار على الموالي إلي ظهور بعض اآلراء التـي يمكـن وصـفها بال                
   )1(. الخروج عن تعاليم اإلسالم

 الطامعون من الزعماء ى ومن ذلك الحين ألق،وقع عميق في العالم اإلسالمي  لمقتل الحسين وكان
 وفي نظرياتهم وتعـاليمهم وسـيلة السـتهواء النـاقمين           ،ةـت الحاج ـ وق هرونين سالحا يشه  حسفي ثورة ال  
هر بالـدعوة  وهـو أول مـن اشـت   ، )3( ة على الحسيناحـان المختار هو الذي ابتدع الني    ـوك  ،)2( والبسطاء
  . )4( الشيعية

 وأبرزهـا خاصـتان   ،ومن هنا انطلقت مسيرة الثقفي الشاب الطموح المتحمس في الحيـاة الـسياسية    
 وكان ذلك في المدائن حين فكر بـصفقة كبيـرة وهـي             ،متالزمتان هي االتجاه الشيعي والنزعة إلي السلطة      

 ليتعقب  ،عمه سعد بن مسعود الثقفي على المدائن      وذلك عندما أنابه    )5( القبض على الحسن وتسليمه إلي معاوية     
  . )6( إحدى الفرق الخارجة

أما النتائج الـسياسية فأبرزهـا ظهـور حركـة          ،ة المختار إلي نتائج سياسة ودينية       ـوقد أدت حرك  
، ولـة  فقد شعر الموالي الفرس أنهم قوة سياسية لها كيانها فـي الد            ،" العنصر األجنبي "أي أنصار   ، الشعوبية  

فـي  كانت  أما النتائج الدينية     ، بانتصارهمسلسلة ثورات الموالي التي انتهت      ن  نت حركة المختار األولي م    وكا
 فقد نادي المختار بأن الـدين هـو طاعـة     ،  وظهور آراء تتعارض مع اإلسالم ،ظهور بعض أفكار الزندقة 

   )7( .رجل فحملهم ذلك على تأويل األركان الشرعية بعد الوصول إلي طاعة الرجل
 ما يناسب تفيد اختفائهم محمد بن الحنفية        ،وقد وجد المختار في التراث المسيحي واليهودي من األفكار        

   )8( .االختفاءو جعةفظهرت الر
 ولجأت معظم الموالي إلي تأويل اإلسـالم         ،وقد وجدت هذه العقائد وغيرها الطريق إلي نفوس هؤالء        

 وهذا ما جعل الساخطين والمتذمرين مـن   ،لهم ويتمشي مع حاجتهمحسب أهوائهم واستنبطوا منه ما يالئم ميو 

                                         
هـ 1423ولى  ألالطبعة ا ، القاهرة، ي  ـر العرب ـدار الفك ، ) 214ص  (، يـم الفيوم ـمحمد إبراهي ، ة  ـالخوارج والمرجئ ) (1

  .م 2003 -
  ) .313ص (، ق المصدر الساب) (2
  ) .183ص(، عقائد الشريعة : انظر) (3
  ) .313ص (، الخوارج والمرجنة :  انظر) (4
) 3/404(،  أبي الحسن على بن أبي محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحـد الـشيباني    ، الكامل في التاريخ    : انظر) (5

   . 1980 - هـ 1400بعة الثالثة الط،  لبنان –بيروت ،  دار الكتاب العربي للطباعة والنشر 
، دار النهضة العربية للطباعة والنشر  ،  )58ص  ( ، عبد األمير عبد حسين دكسن      ، الخالفة األموية دراسة سياسية   : انظر  ) (6

  .م  1973الطبعة األولى 
  ) .215ص ( ، الخوارج والمرجئة: انظر) (7
  ) .213ص ( ، المرجع السابق: انظر) (8
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 وكما نادت الشيعة بفكرة الوراثة القديمـة   ،الغالة المتطرفين إلي االنضمام إلي الشيعة في الدولة إلي آل البيت     
ـ  ال ودفعتهم إلي االعتقاد  ،الخاصة بالملكية اإللهية وهي ترضي مشاعر وغرور الموالي والفرس         م راسـخ أنه

   )1( .وال بد من إرجاع الحق إلي أصحابه، يدافعون عن حق مغصوب ألل البيت
 تكهن بعد ذلك وسجع كأسـجاع   ،أرمينيةما تمت للمختار والية الكوفة والجزيرة والعراق إلي حدود  ك
2( .عي نزول الوحي عليهالكهنة واد(   
ألقـتلن  ، وكره العصيان ، ع األديان وشر، وبين الفرقان ، أما والذي أنزل القرآن   " : من أسجاعه قوله  و

ـ ، وشعل ونبهان، وبكر وهزان، ن وهمدان ونهد وخوال   ومذحج، البغاة من أزدعمان    وقـيس  ،  وذبيـان بسوع
  .)3( " غيالنو

فمن مخاريقه أنـه اشـتري      ،)4( وكان أتباع عبد اهللا بن سبأ أول من أظهر التصديق لمخاريق المختار           
وكـان  ،  وزينه بأجمل أنواع الزينـة    بالديباجوقد غشاه   )5( ، منه بقع الزيت   ثم أزال ، بائع زيت كرسيا قديما من    

ويقـول  ، وأنه بمنزلة التابوت في بنـي إسـرائيل       ، يزعم أنه من ذخائر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب         
   )7( فكشفوا عنه وقامت السبئية فكبروا)6( .ألتباعه قاتلوا ولكم الظفر

   )8(  .ن ويتواثبون بحماسة وجنونوحول هذا الكرسي كانوا يتراقصو
فلما اصطدموا  )9( فحملوه على بغل أشهب وجعلوا يدعون حوله ويستبصرون به على قتال أهل الشام

   )10( .علقا بالكرسي حتى تعاطوا الكفر صراحةت ازداد شيعه المختار  ،بأهل الشام
بنـت  )11(  دار أسـماء   نتحـرق  فل  ،ماء لتنزلن نار من السماء    ـأما ورب الس  : الـومن أسجاعه أنه ق   

 ثم جاءوا وشهدوا أنهـم رأوا  ، وذهبوا إلي دار أسماء بن خارجه فأحرقوها    ،فتسلل أتباع ابن سبأ   ، )12( خارجة
                                         

  ) .216ص (، جع السابق المر: انظر) (1
  ) .46ص ( ، الفرق بين الفرق :  انظر) (2
  ) .47ص (، المرجع السابق) (3
الطبعـة  ،  األردن   –دار عمار عمـان     ، ) 49ص  (، تقديم سعيد حوى  ، الخميينة وريثه الحركات الحاقدة واألفكار الفاسدة       ) (4

  .م 1988 -هـ 1408 ىاألول
  ) .214ص (، الخوارج والمرجئة) (5
  ) .187ص (، اليمانيات المسلولة ) (6
  ) .50ص (، الخميينة وريثة الحركات الحاقدة ) (7
  ) .251ص ( ، الشيعة العربية والزيدية ) (8
  ) .5/226ص ( ، تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهد باإلعالم) (9

  ) . 50ص (، الخمينية وريثة الحركات الحاقدة ) (10
   .)221ص ( ، الخوارج والمرجئة ) (11
وقـال  ، هـ وله ثمـانون سـنه   60أسماء بن خارجة بن حصين بن حذيفة بن بدر الغزازي أبو حسان الكوفي مات سنة         ) (12

اإلصابة فـي تمييـز   ، ووفد على عبد الملك بن مروان فأكرمه  ، الرزباني كان شريفا جوادا كريما لبيبا وله أخبار كثيرة         
تحقيق أحمد عبد الموجود علي محمد معوض       ،  )10/339(، ر العسقالني   الصحابة ، لإلمام الحافظ أحمد بن علي بن حج        

  . لبنان -دار الكتب العلمية بيروت ، م 2002 -هـ 1423الطبعة الثانية 
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وهـذا يـدل   )2( وقد قال أحد خصوم المختار نفسه أنه يهودي)1( نارا أنزلت من السماء في بيت أسماء فأحرقته     
  . بين المختار واليهودية والتعلق بهاوثيق اليهود في الكذب والترابط ال مهارةعلى

شـرطته   وكـان صـاحب    ،يكفر أهل صفين والجملو،  من الخلفاء  ر من تقدم علياً   وكان المختار يكفْ  
   )3( .إن جبريل يأتي المختار بالوحي من عند اهللا فيخبره وال يراه: يقول

 التي أنكرت موت محمد بن الحنفيـة         ،ةبئيوإذا كانت هذه معتقدات المختار فإنها تلتقي مع مثيلتها الس         
      الكذاب الذي ادعي النبوة في العام العاشر من         مسيلمة فمثله كمثل    ،وزعمت أن الوحي يتنزل على المختار 

   )4( .الهجرة النبوية
حملوه على دعوى النبوة حيـث      ، وبذلك يكون المختار من نفس أفكار عبد اهللا بن سبأ وشيعته الغالة             

   )5( .جه هذا الزمانأنت ح: قالوا له 
 مـن أكثـر أحـداث القـرن األول          ،هـ66وتعتبر ثورة المختار بن أبي عبيد الثقفي في الكوفة سنة           

وكذلك كـان  ، فقد ساهمت إلي درجة  كبيرة في تطور الشيعة كفرقة دينية وسياسية     ، الهجري السابع الميالدي  
    )6( .لها تأثيرها الهام في التاريخ االجتماعي والسياسي

ا لمحاربتـه    كان نتيجة التخاذه محمد بن الحنفية إمام       ،مهما يكن األمر فإن النصر الذي حازه المختار       
  التي تقـول  انية وهي فرع من الكيس    ، فقد تكونت فرقة باسمة وهي المختارية       ،بني أمية واألخذ بثأر الحسين    

 .بإمامة محمد بن الحنفية سالف الذكر

   :الكربية : الثالث المطلب
  

  واألئمة من بعـده *افتراقها حول أسباب تفضيل محمد بن الحنفية كان  و ،  افترقت الكيسانية إلي فرق   
  .)8(  "رئيس فرقة الكربية ومن غاله الكيسانية، وهم أتباع أبي كرب الضرير "،   )7( الكربيةومن هذه الفرق 

                                         
  ) .47ص(الفرق بين  الفرق ، ) (1
  .عة بدون طب،  لبنان -بيروت ، دار الثقافة للطباعة والنشر، ) 3/37( ، األغاني ، أبي فرج األصفهاني ) (2
  ) .180ص ( إسالم بال مذاهب، ) (3
  ) .2/130(تاريخ اليعقوبي، ) (4
  ) .47ص ( انظر الفرق بين الفرق ، ) (5
  ) . 55ص (الخالفة األموية دراسة سياسة، ) (6
 ) .142ص(،  سبق ترجمته*

مكتبة وهبه مـصر، خبيئـة      ، ) 155ص  (، علي عبد الفتاح المغربي     . الفرق الكالمية اإلسالمية مدخل ودراسة د     : انظر   )7(
دار الكتـب العلميـة ، الطبعـة     ، ) 31ص  (األكوان في افتراق األمم على المذاهب واألديان ، محمد صديق حسن حان ،            

 م1984هـ  ـ 1405األولى ، 
  .)93ص (، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ) 8(
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حنفية أكثر مما غالى أصحاب      على محمد بن ال    ، وهذه الفرقة قد غالت في إطالق اآليات والخوارق       " 
 وأنـه  ،  لم يمت بأن محمد بن الحنفية حي     : قالت ، فالكربية فضال عن فساد عقيدتها    ،  الفرق الشيعية األخرى  

وهما ،  يأكل منهما وعن يمينه أسد وعن يساره نمر        ،  وعين من العسل   ، في جبل رضوى وعنده عين من ماء      
 وال إمـام    ، وسيرجع ويملك األرض  "  ،)1(  "باسم المهدي المنتظر  يحفظانه من أعدائه حتى يخرج إلي الناس        

  . )2(  " بعد غيبته إلي رجوعه
أن هللا تعـالى  ،   عن الخلـق أن يكون مغيباً ، وزعموا أن السبب الذي من أجله صبر على هذا الحال     "

  .  )3( "فيه تدبير ال يعلمه غيره
 . )4( "نتقال اإلمامة إلي ابنه أبي هاشمحنفية وا أخرى من الكيسانية قالت بموت ابن الوهناك فرقاً"

   :الهاشمية : الرابع المطلب
 وكان يكني   ،د ابن الحنفية  ـد اهللا بن محم   ـاع عب ـوهم أتب  " ،)5( ت عن الكيسانية  ـة تفرع ـهذه الفرق 

  .)7( يةت هذه الفرقة بالهاشم فسمي، انتقلت اإلمامة إليه بعد موت والدة ابن الحنفية،  )6(  "أبا هاشم
ي إليه أسـرار العلـوم    إنه أفض  :وقالوا،  إلي ابنه أبي هاشم   وقالوا بموت ابن الحنفية وانتقال اإلمامة       

وتـصوير الظـاهر    ،  ل على التأويل  ـر التنزي ـ وتقدي  ،اق على األنفس  ـق األف ـه على مناهج تطبي   ـلعطْوْأ
والمنتشر في األفـاق    ،  ذا العالم حقيقة   ولكل مثال في ه    ،  ولكل شخص روحا ولكل تنزيل تأويل      ،على الباطن 

  وهو العلم الذي استأثر به علي بن أبـي طالـب           ، ع في الشخص اإلنساني   ـرار يجتم ـ واألس ، من الحكم 
 وكل من اجتمع فيه هـذا العلـم        ، ي هاشم ـه أب ـ ابن ىر إل ـك الس ـي بذل ـ وهذا أفض  ،ابنه محمد بن الحنفية   

  .)8( فهو اإلمام حقا
                                         

  .)180ص ( ، إسالم بال مذاهب  )1(

 ) .159ص ( ، والعقيدة الدينية الشيعة النشأة السياسية ) 2(

 ) .1/52(، مقاالت اإلسالميين ) 3(

 ) .181ص (، إسالم بال مذاهب ) 4(

 0)21ص (اإلسالم والخالفة نقال عن كتاب تاريخ العراق في ظل الحكم األموي  ) 5(

فلما شـعر  ،  بن عبد الملك وأن الذي وضع له السم سليمان، مات مسموما بعد عودته من الشام ، هـو عبـد اهللا بن محمد  ) 6(
فعرفه حاله وأخبره أن الخالفة صائرة إلي ولده ثم مات عنده ، أبو هاشم بذلك عاد إلي محمد بن علي بن عبد اهللا بن العباس             

هـ  الكامل في التاريخ  أبي الحسن على بن أبي محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الـشيباني       99وكان ذلك سنة    
انظر العبر فـي     .  1980 - هـ   1400الطبعة الثالثة   ،  لبنان   –بيروت  ،  دار الكتاب العربي للطباعة والنشر      ، ) 5/17( 

دار الكتـب   ، بدون طبعـة    ، تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول         ، )  87/ 1(خبر من غبر للحافظ الذهبي        
تحقيـق  ، ) 6/16( ، ن أحمد بن علي الشهير بابن حجر العـسقالني شهاب الدي، تهذيب التهذيب   .   لبنان     –العلمية بيروت   

 .   م 1996 -هـ 1417الطبعة األولى ،  لبنان -بيروت ، خليل مأمون شيحا، دار المعرفة للطباعة والنشر 

 ) .31ص (، فرق الشيعة للنبوختي : انظر  )7(

 ) .1/150( ، الملل والنحل : انظر ) 8(
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 تنازل عن الخالفة لمحمد بن علي بن عبـد اهللا        ، أجله ن أن أبا هاشم عندما شعر بدنو      سيوويزعم العبا "
إال أن ، وهذه كانت إحدى حجج العباسيين في جدالهم للعلويين حـول حقهـم فـي الخالفـة          " ،)1( "بن العباس ا

 .)2(  "العباسيين لم يظهروا هذه الحجة إال بعد قيام دولتهم

وعمـه العبـاس أولـى       وقد توفى رسـول اهللا      ،   التصال النسب  ولهم في الخالقة حق   : واـوقال"
  .)3(  "بالوراثة

 لم يمت   إنه حي : قالت وهي الهاشمية حيث     فرقة منهم ، )4(  "واختلف بعد أبي هاشم شيعته خمس فرق      "
              . وهو المهدي المنتظر،)5( وسيرجع
   :المعاوية : الخامس المطلب

وتـسمي هـذه الفرقـة    ،  )6(  " ذي الجنـاحين *اوية بن عبد اهللا بن جعفرهم أصحاب عبد اهللا بن مع    "
وهو الذي تزعم أصحاب عبـد  ،  سائهمد رؤـوكذلك بالحربية نسبة إلي عبد اهللا بن حرب أح   "،  )7( بالجناحية

  .)8(  "اهللا بن معاوية بن عبد اهللا بن جعفر بن أبي طالب بعد مقتله

                                         
،  المنصور وهو والد أبي جعفر   ، د بن علي بن عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي               هو أبو عبد اهللا محم    ) "1(

وقد اختلف في وفاته فقيل تـوفي  ، هـ62، هـ وقيل 60وقد اختلف في مولدة فقيل ولد سنة ، وأبي  العباس الملقب بالسفاح   
 بكـر  أبي بن محمد بن أحمد الدين شمس العباس  أبو  ،مانالز أبناء وأنباء األعيان وفيات،  " هـ122وفيل  ، هـ  126سنة  

مقاالت اإلسالميين   :  انظر  ، م  1971الطبعة األولى    ، بيروت ، صادر  دار  ،عباس إحسان تحقيق، )3/326( ، خلكان بنا
)1/95. ( 

 ) .47ص (، إسالم بال مذاهب ) 2(

 ) .1/151(، الملل والنحل) 3(

 ) .1/151(، الملل والنحل :  انظر  ، )67ص (، الشيعة في التاريخ) 4(

ـ 1407طبعـة  ، ) 189ص (، ناصر الدين شاه ، عقائد الشيعة ورجال القرن العشرين   : انظر  ) 5( : وانظـر  ، م 1987 -هـ
 ) .2/201(، الفصل الملل واألهواء والنحل ،  ) 31ص( ، الشيعة في التاريخ

  .  سبقت ترجمته * 
فقطعت يده اليمنـي فحمـل الرايـة بيـده     ،  طالب كان قائد المسلمين في معركة مؤتة وذي الجناحين هو لقب جعفر بن أبي      

إنه في الجنة يطير مع المالئكـة  : بذلك قال   فما علم النبي  حتى استشهد ، فاحتضن الراية بعضديه،  اليسرى فقطعت
،  بن علـي بـن حجـر العـسقالني     أحمد، ) 1/237(، اإلصابة في تمييز الصحابة:  وله جناحين مخضبين بالدماء  انظر   

 .م 2002 -هـ 1423الطبعة الثانية ،   لبنان –دار الكتب العلمية بيروت ،تحقيـق أحمد عبد الموجود علي محمد معوض 

 .بتصرف ) 226,246ص (، الفرق بين الفرق : انظر  ،  )11ص ( ، مختصر التحفة اإلثني عشرية ) 6(

، ) 89ص (، والرازي في اعتقادات فرق المسلمين والمـشركين  ،  ) 11ص ( ، لتحفةوقد قال بذلك الدهلوي في مختصر ا   ) 7(
محمد ، و السفاريني في لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية        ،   ) 791ص  ( ، واألشعري في مذاهب اإلسالميين     

 . السعودية –الرياض ، م 1982 -هـ 1402الطبعة الثانية ، ) 81ص (، بن أحمد السفاريني األثري الحنبلي ا

 ) .789ص (، مذاهب اإلسالميين) 8(
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 وبـايع لـه      ،هـ127 وكان عبد اهللا بن معاوية يطالب بالخالفة سنة           ،ميةوالمعاوية فرقة من الشيعة الهاش     "
 ولم يمت وال يموت والبد أن يظهـر حتـى           ،ي بجبال أصفهان إلي اليوم    زعمون أنه ح  وي" ، )1(  "أهل الكوفة 

 وأنه يملـك األرض ويمألهـا قـسطاً   " ))2" به الرسول  شرب وهو المهدي المنتظر الذي  ، أمور الناسييل
 من ولد علـي بـن    ،ي رجل من بني هاشم   ـه إل ـد وفات ـلم عن ـ ثم يس   وجوراً ت ظلماً ـ بعد ما ملئ    ،وعدالً

  .)3(  " فيموت حينئذأبي طالب

  :ومن عقائدھم
وقالوا عن المحرمـات أنهـا      ،   واللواط  ، والزنا  ،أسقطوا وجوب العبادات واستحلوا الخمر وأكل الميتة      " . 1

 .)4(  "بي بكر وعمر وطلحة والزبير وعائشةكنايات عن قوم يجب بغضهم كأ

 ثم في    ،ت ثم في األنبياء   ي ثم في ش   ،   ألن روح اإلله كانت في آدم       ،أن عبد اهللا بن معاوية بن جعفر إله       " . 2
 ثم إلـي عبـد اهللا بـن         ،- "محمد بن الحنفية  والحسن والحسين    " - ي وأوالده الثالثة من بعده وهم     ـعل

 ويبدو تـأثر هـذه    .)6(  "س قديمة على نحو ما تذهب إليه النصارى في الثالوث         وأن روح القد  " ،)5( "معاوية
 .الفرقة الضالة بعقيدة النصارى واضحاً

فأنكروا اآلخـرة  وقـالوا   ،  بحيث يتفق مع ما يذهبون إليه ،أنهم أسرفوا في التأويل الباطن للقرآن الكريم     " . 3
 .)7(  "إنما هي انتقال الروح من حيوان إلي حيوان

لو قول وأو،  والثواب والعقاب في هذه األشخاص  ،روا بالقيامة العتقادهم أن التناسخ يكون في الدنياكف" .4
إِذَا أَفَضْتُم من عرفَات فَاذْكُروا اَ عند املَشعرِ[:اهللا تعالى امِ  لَيس علَيكُم جناح أَن تَبتَغُوا فَضْلًا من ربكُم فَ احلَر

  ،على أن من وصل إلى اإلمام،  }198:البقرة{] ذْكُروه كَما هداكُم وإِن كُنتُم من قَبله لَمن الضَّالِّنيوا
  .  )8(  ووصل إلي الكمال والبالغ ،وعرفه ارتفع عنه الخروج في جميع ما يطعم

،   لم يمت ويرجـع     بعد حي  وافترقت أصحابه فمنهم من قال إنه     "  ، عبد اهللا بن معاوية بخراسان     كهل
  .)9(  "منهم من قال بل تحولت روحه إلي إسحاق بن زيد بن الحارث األنصاري وهم الحارثيةو

                                         
 ) .162ص ( ،الشيعة النشأة السياسية ) 1(
 ) .4/179ص(، الفصل في الملل واألهواء والنحل : انظر ، ) 1/79(، مقاالت اإلسالميين )  2(

 ) .35ص ( ، فرق الشيعة) 3(

 ).82ص ( اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) 4(

 ) .82ص ( ، ادات فرق المسلمين والمشركين اعتق) 5(

 ) .791ص (، مذاهب اإلسالميين ) 6(

 ) .792ص ( ، المصدر السابق ) 7(

 ) .122/ 1(، الملل والنحل ) 8(

 ) .67ص ( الشيعة في التاريخ ، ) 1/123(الملل والنحل  :  انظر ،  ) 2/203(الفصل في الملل واألهواء والنحل ) 9(
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 ي وقتله أبو مـسلم الخراسـان   ، أيام مروان بن محمد أخر ملوك األمويين ،وعبد اهللا هو القائم بفارس    
  .  )1(  للدهريةحباً مستص الدين معطالًرديء وكان عبد اهللا  ،بعد أن سجنه دهراً

   :الناووسية : المطلب السادس
 زعموا أن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن محمد بن علـي بـن               ، من غاله الشيعة الجعفرية   

 المهديوهو  " ،)2( " وال يموت حتى يظهر ويلي أمر الناس        ، لم يمت  حي ووه " ∗)الصادقبالملقب  (أبي طالب   
    .)3(  "المنتظر

وأن إمامتـه   " جعفر بن محمد   "  إلي ولده   ، علي بن الحسين   محمد بن    بعد اإلمامة   ووسيةالنا ويسوق
  .)4(كانت بنص من أبيه 

  : الناووسية على أقوال ةنسبختالف علماء الفرق في ا
 بل هـو نـسبة إلـي قريـة           :وقيل،   له ناووس   :أن الناووسية وهم أتباع رجل يقال     "  : منهم من يقول   :أوالً

   . )6(  "ساوناو" أو  )5( "ناووس
   .)7( الن بن ناووس من أهل البصرةجأن اسمه ع:  وقيل:ثانياً
    .)8( "يةالصارم"  أن الناووسية تسمي  :وقيل :ثالثاً

  .)9( أن الناووسية هم أصحاب عبد اهللا بن ناووس البصري: ومن العلماء من قال : رابعاً 

 ....  إنما تصور للناس فـي تلـك الـصورة   و، اً  جعفر الذي كان يتبدي للناس لم يكن      أن وزعم قوم "
:  للواحد مـنهم   فإذا قيل     ،  الدين من العقليات والشرعيات    معالم كان عالما بجميع      أن جعفراً  اًـ جميع فزعموا

                                         
 ) .4/179(، ل في الملل واألهواء والنحل الفص:  انظر ) 1(

كان سيد ،  سنة 68 هـ عن  148هـ وتوفي سنة    80ولد سنة   ، هو أبو عبد اهللا جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين              ∗
 ،شهاب الدين أحمد بن علي الشهير بابن حجر العـسقالني        ، تهذيب التهذيب   ،  ) 1/208(انظر العبر   ، بني هاشم في زمانه     

م 1996 -هـ 1417الطبعة األولى ،  لبنان   -بيروت  ، تحقيق خليل مأمون شيحا، دار المعرفة للطباعة والنشر         ، ) 2/103(
مكتبة المعارف للنشر والتوزيـع ،      ،  ) 10/105(، القرشي كثير بن عمر بن الفداء إسماعيل  أبو، البداية والنهاية : أنظر  ،  

 .م 1979الطبعة الثانية ،  لبنان –بيروت 

الطبعة الثانيـة   - مصر   –الجيزة  ، مكتبة النافذة     ،  ) 185ص  ( الشيعة النشأة السياسية والعقيدة الدينية صالح أبو السعود         ) 2(
 .م 2004

 ) .16ص ( ،ثني عشرمختصر التحفة اإل) 3(

 ) .1/100( ، مقاالت اإلسالميين :انظر) 4(

 .) 187ص ( ، عقائد الشيعة ورجال القرن العشرين ) 5(

 ) .186ص ( ، العقيدة الدينية ، الشيعة النشأة السياسية) 6(

 ) .67ص (، فرق الشيعة للنوبختي : انظر ) 7(

 ) .67ص (، فرق الشيعة للنوبختي : انظر ) 8(

 ) .16ص (، مختصر التحفة اإلثني عشرية: انظر ) 9(
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ـ فيها  قول  أ:  أو في فروعة ؟ يقول        أصول الدين  الرؤية أو في غير ذلك من      أو في     ،ما تقولون في القرآن    ا م
  .)1( " يقلدونه، عفر الصادق جيقولهكان 

إن رأيتم رأسي قد هوى عليكم من جبل فال تـصدقوه فـإني أنـا               :   أنه قال  هنع وزعموا أنهم رووا  "
  .)2( "فإني صاحبكم صاحب السيف،  صاحبكم
 ،  وستنشق األرض عنه يوم القيامـة       ،  باق وحكي أبو حامد الزوزني أن الناووسية زعمت أن علياً        "

 وكفروا من قـال   ،وأنه أفضل هذه األمة بعد نبينا لقرابته منه وصالبته في الحرب  " ،  )3( "فيمأل األرض عدالً  
  .)4("بخالفهم

 ولـيس    هو أبو بكر الصديق أن أفضل هذه األمة بعد الرسول     : وأهل السنة والجماعة يقولون   
وكـان  . ب إنما يكون بالتقوىوليس األمر والفضل يكون بالقرابة أو النس،  علي بن أبي طالب وهذا متفق عليه   

 خليفة المسلمين من بعدة لكنة لم يصرح بذلك وترك هـذا            بكر الصديق     يتمنى أن يكون أبا    الرسول        
  .األمر شورى للمسلمين حتى ال يصبح تشريعاً

  : شمائله أما
 .وهو رضي اهللا عنه أول من أسلم من الرجال  . 1

  .وهو أول من جمع القرآن وأول من سماه مصحفاً . 2

 .وهو أول من سمى خليفة رسول اهللا عليه السالم  . 3

 .وهو أول أمير أرسل الحج ،حج بالناس سنة تسع هجريه  . 4

 .وكان يفتى الناس زمان رسول اهللا  . 5

 .  لمصاحبته في الهجرة  وهو الوحيد الذي اختاره الرسول . 6

 . من على يده الكثير من ألصحابه آ . 7

 .وهو أول من اتخذ بيت المال للمسلمين  . 8

 .وهو الذي قضى على المتمردين وأعادهم إلى حظيرة أإلسالم  . 9

 .وهو الذي انطلق غازياً لفتح الكون وبث رسالة أإلسالم فيها  . 10

 .وهو أول من لقب بشيخ أإلسالم  . 11

 .وهو الوحيد الذي استأثر بلقب خليفة رسول اهللا  .12
 

                                         
 )     .61ص ( ، الفرق بين الفرق ) 1(

  )    .67ص (، فرق الشيعة للنوبختي ) 2(

 )    .166/  1(، الملل والنحل ) 3(

، سـيد بـاغجوان   . تحقيق د، ) 97ص (، شمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشا   ، خمس رسائل في الفرق والمذاهب      ) 4(
 .م     2005 -هـ 1425الطبعة األولي ،  مصر –القاهرة ، دار السالم للطباعة والنشر



 -162-

   :المغيرية :  السابعالمطلب

كان من المـوالي المجهـولين       " ، )3() 2( بن عبد اهللا    خالد  مولي )1("أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي    "
    انتسب إلي بني عجل والء،      وكان يدعو إلـي تكفيـر      ، لهم بالشعوذة والسحر   وكان ساحرا يفتن الناس ويضل 

   .)4( "أبي بكر وعمر وسائر الصحابة
 يئا بالباطل وقحـاً جـاء  وكان جر "، )5("وكان يخرج إلي المقبرة فيتكلم فيرى مثل الجراد على القبور          "

أقر أنك تعلم الغيب حتى أجبي لك العراق فطرده اإلمام البـاقر            : عنه فقال له   يوما إلي اإلمام محمد الباقر      
فقال له اإلمام جعفر أعوذ بـاهللا       . كـمثل ذل : هـوقال ل ، ادقـر الص ـ فذهب إلي ابنه جعف     ، ةلسمن مج 

  .)6("ثم طرده
 ، اإلمام المنتظـر    هو  اهللا بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب           أن محمد بن عبد    يزعم أتباعه و

إنه مقيم بجبل   " تي  بخوفي رواية للنو   "، )7(  لم يمت وهو مقيم في جبال حاجز إلي أن يؤمر بالخروج           أنه حي و
  .)8( "العلمية وهو الذي في طريق مكة: يقال له

ستظهر على يديه المعجـزات كإحيـاء بعـض         ويؤمن المغيرية بالرجعة رجعة اإلمام المنتظر وأنه        
 يعطي كـل رجـل      ويحيي له سبعة عشر رجالً      ، بين الركن والمقام    بمكة عةدت له البيَ  فإذا خرج عقَ  "الموتى    

أي أن األرض سـتدين     . )9( "سم األعظم فيهزمون الجيوش ويملكون األرض     اال من حروف     واحداً منهم حرفاً 
  . منتظر وقتال المخالفين وهزيمة الجيوشلهم ويملكونها بعد رجعة األمام ال

                                         
لـو  : كان ساحرا ،وكان يقول ، ينتقص من قدر أبو بكر وعمر   ،   سعيد العجلي الكذاب كان      هو أبو عبد اهللا المغيرة بن     ) 1(

ثم أجج  ، والنفط  فلما بلغ أمره خالد بن عبد اهللا القسري أمر بالقصب           ، أردت أن أفني عاداً وثموداً وقاروناً بين ذلك لفعلت        
لتاريخ أبي الحسن على بن أبي محمد بن محمد بن عبد           الكامل في ا  .  هـ119وذلك  في سنة     ، فأحرقه هو ومن معه     ناراً  

الطبعـة الثالثـة    ،  لبنـان    –بيروت  ،  دار الكتاب العربي للطباعة والنشر      ، ) 4/230( ، الكريم بن عبد الواحد الشيباني      
 ) .6/75(، لسان الميزان  :  انظر  ،  1980 - هـ 1400

ولي أمر مكة في عهـد   ، هـ  126هـ ومات سنة    66ولد سنة   ، سد من بجيله    هو أبو الهيثم خالد بن عبد اهللا بن يزيد بن أ          ) 2(
ثم عزله هشام وولي مكانة يوسـف بـن         ) الكوفة والبصرة  ( نثم واله هشام بن عبد الملك العراقيي      ، الوليد بن عبد الملك     

  ) .2/338(األعالم .  هـ 126فسجنه يوسف ثم قتله وذلك في سنة ، عمر الثقفي
 ) .77ص (، ، البرهان ) 171ص (، انيات المسلولةاليم: انظر ) 3(

  ) .60ص ( ، معجم الفرق اإلسالمية : انظر)  53ص ( ، الخمينية وريثة الحركات الحاقدة ) 4(
  ) .165ص ( ، الشيعة النشأة السياسية ) 5(
  ) .1/297(، الملل والنحل ) 6(
 ) .11ص (، مختصر التحفة األثنى عشرية: انظر ) 7(

 ) .62ص ( ، شيعة فرق ال) 8(

 ) .241ص ( ، الفرق بين الفرق ) 9(
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برئ اهللا ورسوله من المغيرة بن سعد وجماعته فإنهم كـذبوا علينـا أهـل    :  "قال أبو جعفر المنصور   
  .)  1 ("البيت

ومن معـه فـربطهم     ، هـ قبض والي العراق خالد بن عبد اهللا القسري على المغيرة            119وفي سنة   
  .)  2( .ووضع عليهم القصب والنفط وأحرقهم

 فقال إنك ال تتحملها      فسأله عن فضائل علي      - على المغيرة  -  دخل عليه   ) 3(ويروى أن األعمش    
بلى، فذكر األعمش له آدم ،فقال المغيرة علي أفضل منه ثم ذكر من هو دونه من األنبياء فقـال هـو                     : فقال  

 عليك لعنة اهللا ، فقال له المغيـرة  فقال المغيرة علي مثله، فقال له األعمش كذبت خير منه،فذكر رسول اهللا 
  .) 4(" ألم أقل لك إنك ال تتحملها

  ، ) 7(وقيل بل أحرق هـو وأصـحابه        ،)6( ) 5(مره إلى خالد بن عبد اهللا القسري فصلبه بواسط          أرفع  
بانتظـار إمامـة    : ومنهم من قـال     ، بانتظاره ورجعته   : رة اختلف أصحابة فمنهم من قال       ـوبعد مقتل المغي  

  .)  8 (ن عبد اهللامحمد ب

  :ومن معتقدات ھذه الفرقة
1. محمد بن عبد اهللا بن الحسنبعدعوا اإلمامة والنبوة للمغيرة اد . 

ف الساقط من س الك هو قولهم أن علي ال يعتقده عاقل وهو غلواً   في حق علي بن أبي طالبغالوا .2
علي وكان يقول يف  }44:الطُّور{] طًا يقُولُوا سحاب مركُوموإِن يروا كسفًا من السماء ساق[  قال تعالى .السماء

"  9(" لو أراد علي أن يفني عاداً أو ثمود أو قروناً غير ذلك كثيراً لفعل (   

                                         
 ) .88ص (، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ) 1 (

  ) .1/297(، الملل والنحل ) 2 (

ولـد بواسـط سـنة    ،  ثم البصري يهو أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي األردي موالهم الو اسط          :األعمش  ) 3( 
أحمد يوسف  .د، الكشاف المبين عن مناهج المحدثين      : انظر  ، هـ  160وتوفي بالبصرة سنة     ، غير ذلك : وقيل  ، هـ  83

  . فلسطين –غزة ، م 1996الطبعة األولى ، دار البشير للطباعة النشر،  )54ص(، أبو حلبية 
 ).77ص ( ، البرهان ) 4 (
 ).77ص ( ، البرهان : انظر ) 5 (

: وقيل أنها سمِيت بذلك ألن الحجاج قـال    ، بواسط ألنها متوسطة بين البصرة والكوفة       هى مدينة بالعراق سميت     : واسط  ) 6 (
فأقبـل ملتمـساً   ، لرجل ممن يثق بعقلة امض واتبع لي موضعاً في كرش من األرض أبني فيه مدينة وليكن على نهر جار       

أبو عبد اهللا ياقوت بـن عبـد اهللا   . البلدانمعجم : انظر ، ذلك حتى سار إلى قرية فوق واسط يقال لها واسط فسميت بذلك   
 .بدون طبعة ، بيروت، دار صادر، )5/348,347 (،الحموي

 ) .60ص ( ، معجم الفرق اإلسالمية ) 7 (

 ) .165ص ( ، الشيعة النشأة السياسية ) 8 (

 ) .60ص ( ، معجم الفرق اإلسالمية : ، وانظر ) 77ص ( ، البرهان) 9 (
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 .  وأن النار ما هي إال رجل أمرنا بمعاداته  ،أن الجنة ما هي إال رجل أمرنا بمواالته .3

 ثم علي بـن      ، وأن أول ما خلق اهللا هو عيسى بن مريم          ،ال تنقطع  والرسالة   ع أبداً ـل ال تنقط  ـأن الرس  .4
  .  )  1(أبي طالب

5. "2 ( "عوا أن حروف الهجاء على صورة الباريالقول بالتشبيه واد  (. 

 .)  3 ( " وقالوا بالغيبة والرجعة ، على آدم وسائر األنبياء  فضلوا علياً"  .6

 ولما أراد  الخلق تكلم باالسم  ، ع الحكمةب نور وقلبه منقالوا اهللا تعالى جسم على صورة إنسان من"  .7
 ثم كتب على كفه أعمال العباد فغضب من المعاصي فعرق فحصل ، األعظم فطار فوقع تاج على رأسه

 فانتزعه فجعل  ،  مظلم واآلخر حلو نير ثم اطلع في البحر النير فأبصر ظلهملح أحدهما  ،منه بحران
ثم ،  واإليمان من النيرفالكفر من المظلم ثم خلق الخلق من البحرين  ،الباقيمنه الشمس والقمر وأفني 

ضِ واجلِبالِ[ الناس في ضالل وعرض األمانة   أرسل محمد  األَرو اتاوملَى السانَةَ عا األَمضْن رإِنَّا ع أَن نيأَب  فَ
ا اإلِنْسلَهمحا وهنم فَقْنش  أي - وهو أبو بكر حملها :قالوا  }72:األحزاب{] ان إِنَّه كَان ظَلُوما جهولًايحملْنها وأَ

 من   وتعاونا على منع علي بن أبي طالب. ) 4 ( " بأمر عمر بشرط أن يجعل الخالفة بعده له-األمانة
 .  }72:األحزاب{] ا جهولًاوحملَها اإلِنْسان إِنَّه كَان ظَلُوم[ :اإلمامة وذلك تفسير قوله تعالى

ي [ :وزعموا أن عمر هو الشيطان في قوله تعالى. 8 نِّ يء منك إِ ي برِ إِنْسانِ اكْفُر فَلَما كَفَر قَالَ إِنِّ كَمثَلِ الشيطَانِ إِذْ قَالَ للْ
نيالَمالع ب ر َا اف5( } 16:احلشر{] أَخ  (  

 وبين النفاق  ،السخافة  الدجل و تجمع بين أفكار ضالة ومنحرفة ومعتقداتهوالحقيقة أن أفكار المغيرة
 أتباعه أكثرأن  يجد  ،المغيرة وفرقته الضالةبستعرض اإلنسان معتقدات هذا الدجال المسمى ا  مافإذا، والحقد 

 الحقد  الذين دخلوا اإلسالم وهم يكنون له كل الدخيلة عليهات الحاقدة على اإلسالمـالعصبيمن بعض 
 بالغافلين والبلهاء من ينمستعين،سيته إلي قداءواسأ و على تشويه صورة اإلسالم الناصعة وافعمل، والضغينة 

  ومحنة عنيفة لهزة بسببهم  فتعرض اإلسالم ،بين المسلمينأشاعوا الفرقة و الكاذبة يات الدعاوابثف، العامة
ب كُلَّ خوانٍ كَفُورٍ[ عالىلكن اهللا حافظ لهذه األمة مصداقاً لقوله تكبيرة  حلَا ي َا وا إِننآَم يننِ الَّذع ع افدي َا إِن [

  .} 38:احلج{
  

                                         
 ) .  88,89ص ( ، رق المسلمين والمشركيناعتقادات ف: انظر ) 1 (

 ) .18ص ( ، الفرق والمذاهب ) 2 (

 ) .32ص ( ، التشيع بين مفهوم األئمة والمفهوم الفارسي ) 3 (

 ) . 81ص (، لوامع األنوار البهية ) 4 (

 ) .165ص ( ، الشيعة النشأة السياسية ) 5 (
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   :الواقفية : الثامن المطلب

 سـابع    ويعتبر موسي الكـاظم    "موسي الكاظم بن جعفر الصادق    " الشيعة القائلين بإمامة      فرق فرقة من 
  : إلى فرق  اختلفت الشيعة بعده ،موسي الكاظممات فلما ،  األئمة اإلثنى عشرية

  بموته :  قال هم منمن •
  .ندري  ال:  قال هم منومن •
 )1( .ويقال لهؤالء الواقفية، وسيخرج بعد الغيبة،  لم يمت :منهم من قالو •

   "وجعفر بن محمد  "مون أن   يزع "موسي بن جعفر"بأن " موسي بن جعفر  "ابنه  ،   على إمامة  نص " حـي 
  كما ملئـت ظلمـاً      وقسطاً حتى يمأل األرض عدالً   و  ، وت حتى يملك شرق األرض وغربها     يموال  ،   يمت لم

  .)2( "وجوراً
  .)3( ممطورةبال،  بإمامة على الرضا بن موسي:  بعض مخالفيهم ممن قالوا يةلقب الواقفولقدَ 

 القُ" يونس بن عبد الرحمن  "ألن  ،  موا بذلك وقد سعلـي بـن   "يومـاً   نـاظر  ،  كان رئيس القطعيةىم
يعني أنهم  ،  واهللا ما أنتم إال كالب ممطورة     ،  علي ليونس :  قال    ،دال بينهما  فلما اشتد الجِ    ،"إسماعيل الميتمي 

فلـصق  . )4(ألن الكالب إذا أصابها المطر صارت أنتن الجيـف     ،  ة ركاكة هذه المقالة   ي المبتلة من غا   بكالكال
 .)5(بهم هذا اللقب

   :النفسية:  التاسعالمبحث 

محمد بن الحسن بن الحسين بن علي بن         عبد اهللا    اأب يزعمون أن  )6(ت من الحسينية  ـة انبثق ـهي فرق 
 ولـد بالمدينـة      ، المهديب وقد سماه أهله     دي المنتظر ـ هو المه  )7 ( الملقب باألرقط وبالنفس الزكية    أبي طالب 

                                         
 ) .188ص (، د الشيعية العقائ، )191ص (،الشيعة النشأة السياسية : انظر) 1(

 ) .224ص (، ، جامع الفرق والمذاهب االسالمبة ) 1/103( ، نمقاالت اإلسالميي:  انظر) 2(

 ) .20ص ( ، مختصر التحفة االثني عشر) 3(
 ) .83ص ( ، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين : انظر) 4(

  ) .205ص (،  المسلولة اليمانياتحاشية : انظر) 5(

ثم ، واإلمام من بعده الحسن المثني بوصية له       ، ية هم القائلون إن الحسن المجتبي هو اإلمام بعد أبيه على المرتضي             الحسين )6(
وهذان خرجـا فـي عهـد المنـصور       ،ثم أخوه إبراهيم بن عبد اهللا       ، ثم ابنه محمد الملقب بالنفس الزكية       ،  ابنه عبد اهللا    

واستشهد بعد حرب شديد على بعض أمراء الدوانيقي رحمة اهللا          . عهما خلق كثير  ودعوا الناس إلى متابعتهما فتب    ، الدوانيقي
، مختصر التحفة اإلثنـي عـشرية   : انظر ).  هـ195" (رت هذه الفرقة سنة مائة وخمس وتسعين ـد ظه ـوق،  اـعليهم

   .        ) .77ص (، ، جامع الفرق والمذاهب اإلسالمية ) 4/85(الفصل في الملل واألهواء والنحل ) 15ص (
  ) .        7/90( اإلعالم  ،) 232ص ( ، مقاتل الطالبين:انظر) 7 (
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 " المنـصور " لما تولي الخليفة العباسـي        ، شجاعا سخيا  ،  وكان غزير العلم   نشأ وترعرع فيها   ، هـ93سنة  
 فقاتلـه   )عيسى بـن موسـى    (وهو   فجهز إليه المنصور أحد قادته        ، امتنع النفس الزكية عن مبايعته    الخالفة  

   )1(  بل غاب واختفي وسيظهر بعد ولم يمتلم يقتل ، فقال أتباعه أنه هـ145بالمدينة حتى قتله سنة 
.  

   :الباقرية : المبحث العاشر

وهو أبو جعفر محمد بن على زين العابدين بن الحـسين            )2(  اإلمام محمد  الباقر    بمهديةلون  ائقوهم ال 
وكان اإلمام محمد   ، كان من فقهاء المدينة عابدا ناسكا        ،  - أي شقه    – العلملقب بالباقر ألنه بقر      بن علي   

هما واستغفر لهما وما أدركت أحـداً مـن   واهللا إني ألتوال: قال  بكر وعمر يالباقر إذا سئل عن الشيخين أب
قـال  ، هـ114ودفن بالمدينة سنة     )3(وتوفي بالحميمة   ،هـ    56 ولد بالمدينة سنة     .أهل بيتي إال وهو يتوالهما    

 .  )4( وهو المهدي المنتظر وسيظهر ويمأل األرض عدالَ وقسطاَ، عنه أتباعه أنه لم يمت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 ) .15ص(، مختصر التحفة اإلثنى عشرية ) 1(

 ) .1/108(العبر ،  ) 4/401(سير األعالم النبالء : انظر) 2(

 منزل بني العباس وقيل هـي   الحميمة بلفظ تصغير الحمة وهي بلد من أرض الشراة من أعمال عمان في أطراف الشام كان               )3(
قرية ببطن مر من نواحي مكة بين سروعة والبريراء فيها عين ونخل ،والحمى بالكسر والقصر في اللغة الموضع فيه كأل                   

معجـم  ، يحمى من الناس أن يرعوه أي يمنعونهم يقال حميت الموضع إذا منعت منه وأحميته إذا جعلته حمى ال يقـرب                     
 )2/307(، البلدان

 ) .142ص(، البابية عرض ونقد ، ) 45ص (الفرق بين الفرق ، ) 16ص (، مختصر التحفة اإلثنى عشرية: ظران) 4(
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  المبحث الثاني

  المهدي المنتظر عند الفرق الباطنية
 وعتاولـة الـشر،      ،ر وأخبث المذاهب، وأهله من صناديد الكفر واإللحاد       ـة من أخط  ـمذهب الباطني 

اً، ومبادئها تقوم على الـسرية فـي جميـع األحـوال، وأن     ـاً وحديثـالم قديمـداء اإلس ـد أع ـوهم من أش  
فقد كانوا فـي    ع كل عدو للمسلمين،      م -ةـ الباطني -اًـائمم د ـوهخالصة،  يهودية  بنيانها  ووجذورها  لها  وأص

إال ‘ فلم يستول الـصليبيون علـى الـسواحل الـشامية             ، للنصارىم أعوان   ـة أعظ ـأيام الحروب الصليبي  
 وإن أعظم فرحتهم يـوم أن يـصيب المـسلمين           ، من جهتهم    لمين إال ـ وما دخل التتار بالد المس     ،بمعونتهم  

  .نكبات وهزائمب

 أبو طاهر الجنابي، ووصلوا      القرمطي حينما قادهم ، هم للمسلمين   ءصف ابن كثير رحمه اهللا عدا     وقد و 
قتـالهم، فقتـل فـي      اح  ب أموالهم، واست  بفانته:"آمنون مطمئنون قال   اهللا   فريضةيؤدون  مكة والناس في الحج     

من أشرف األيام، وهو    رحاب مكة وشعابها وفي المسجد الحرام، في الشهر الحرام، في يوم التروية الذي هو               
 لعنـه اهللا بـالحجيج   ،وقد فعل هذا القرمطي أبو طاهر.)1 (" أناأنا باهللا وباهللا أنا، أنا أخلق الخلق وأغنيهم   :" يقول

دفن القتلى في بئر زمزم وهدم قبـة زمـزم،          بر  م فأ ، بقتل المسلمين وهم متعلقون بأستار الكعبة      األفاعيل فأمر 
إن هذه الثورات والتغييرات لهـا ضـلع        .)2(  وعشرين سنة  نومكث عندهم اثنتي  ، وأمر باقتالع الحجر األسود     

، فال عجب في ذلك، فقد استعمل القرامطة اليهود فـي            أحياناً أخري   ظاهرة أحياناً أو متخفية     ،وأصابع يهودية 
  . إذن فال عجب في ذلك .)3(دولتهم وأشركوهم في إدارة شئون الحكم، 

  ،اعلموا أسـعدكم اهللا   ": هذه الفئة من الناس، فقد قال البغدادي في الفرق         العلماء على كفر     وقد أجمع   
 بل أعظم من الدهرية      ، أعظم من ضرر اليهود والنصارى والمجوس       ،أن ضرر الباطنية على فرق المسلمين     

 ،هـؤالء  ابن تيمية فقد كان من العلماء القالئل الذين فضحوا         ورحم اهللا   "،  )4( ...."وسائر أصناف الكفرة عليهم   
دهم ال يشك مطلقـاً     ئ ومن يتصفح تاريخ هؤالء وعقا     وبينوا كفرهم ووجوب استئصالهم من المجتمع اإلسالمي      

                                         
 –مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، بيـروت        ، ) 11/160(، القرشي كثير بن عمر بن الفداء إسماعيل  أبو، البداية والنهاية ) 1(

  .م 1979الطبعة الثانية ، لبنان 
    ).11/160(لسابقالمرجع ا: انظر) 2(
   .)27ص(، حقيقة البابية والبهائية: انظر)3(
  ) .282ص (’ الفرق بين الفرق) 4(
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الباطنية جرثومة خبيثة قاتلة يجب استئصالها من الوجود حتى يـنعم النـاس              ف بكفرهم وخروجهم عن اإلسالم   
   .بالهدوء واالستقرار

  وهـي ،باطنية  فرقأربعوسأقتصر في دراستي على عبة ، ومتش، وللباطنية وجوه كثيرة وفرق متعددة 
   .والسبئية ، والقرامطة ، والمباركية ،اإلسماعيلية 

   :السبئية : المطلب األول

 من بني النضير وبني قينقـاع عـن   ليهود من الكيد لإلسالم وأهله منذ أن أجالهم الرسول           ا ئفتما  
 إلـى إثـارة     اتجهوا،لما فشلوا عسكرياً  فم والمسلمين    على اإلسال  لالنقضاض وهم يترصدون الفرص     ،ديارهم
والتشكيك في العقيدة اإلسالمية وإثارة الشبهات حولها والعمل على تفكيك وحدة المسلمين عـن طريـق        ،الفتن  

  0ودعم الفرق الباطنية المضلة والتي منها السبئية، إلى آل البيت االنتساب

  :المولد والنشأة 
ومن هنا جاء لقبـه     ، وأما أمه فهي حبشية   ، )2(  اليهودي )1( عبد اهللا بن سبأ   "ذه الفرقة إلي    ـب ه ـتنس

 أنتج في اليمن ساللة هجينه ربما يكـون  نومن الثابت تاريخياً أن التزاوج بين األحباش واليمنيي، "ابن السوداء "
 أثيوبيـا المعـروفين      مع الخلفية اليهودية اليمنية المنسوبة إلي يهـود        يتواءمحيث  ، )3( اـابن سبأ أحد أفراده   

    .)4( "بالفالشا"
وهـو أول مـن   ، )5(  غلواً عظيمـاً أول من غال في علي، وهم فرقة من الغالة الحلولية الروافض  

  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.....................)6(أسس التشيع والغلو في آل البيت

                                         
كان يهودياً وأسلم أيام ، ويقال له ابن السوداء من غاله الزنادقة ضال ومضل رأس الطائفة السبئية      ، هو عبد اهللا سبأ اليهودي     )1(

يريد إضالل الناس وإثارتهم لخلع عثمان فلم يقدر منهم علـى  ،  ثم إلى الشامعثمان ثم انتقل إلى الحجاز ثم البصرة ثم بالكوفة 
العجب ممن يصدق أن    ، وقد قال ألهل مصر   ، فأتي مصر وأقام فيها ومن مصر بدأ يمخرق ويلفق        ، ذلك فأخرجه أهل الشام     

قة أحسب أن عليـا حرقـه       ابن حجر عنه من غاله الزناد     :  وقال  ، عيسى رجع وكذَّب أن محمداُ يرجع فوضع لهم الرجعة        
شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي       ،  ترجمته  في لسان الميزان      : انظر  ، هـ  40وقد هلك ابن السوداء في سنة       ، بالنار

تهذيب تاريخ  ، م  1995 -هـ  1414طبعة  ،  لبنان   –بيروت  ، دار الفكر للطباعة والنشر     ، ) 3/289(، بن حجر العسقالني    
دار ، ) 228/ 7( ، لدين أبو القاسم علي بن الحسن هبة اهللا الشافعي  المعروف بابن عـساكر             ثقه ا   ، دمشق الكبير 

 .م 1979 -هـ1399الطبعة الثانية ، بيروت، المسيرة 

 ) .52ص ( ، دراسات في الفرق والمذاهب ) 2(

 .بدون طبعة ، ة تنسيق أعضاء شبكة الدفاع عن السن،  ) 1/6( ، ممدوح حربي ، موسوعة فرق الشيعة للشيخ ) 3(

مركـز  ، راجعه حسن حبشي ومحمد عنـاني ، ) 23/7171ص( ، إشراف محمد سمير سرحان، دائرة المعارف اإلسالمية   ) 4(
 .م 1998 -هـ 1419الطبعة األولى ، الشارقة لإلبداع الفكري

 ) .242ص ( ، موسوعة الفرق والجماعات) 5(
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وأن ، )1(يران نفوسهم في الغلـس      وإنما موتهم ط  ، الطيارة حيث يزعمون أنهم ال يموتون     : ويقال لهم " 
ويزعمون أن روح القدس     ،  غضب علي : وإذا سمعوا صوت الرعد قالوا    ، علياً لم يمت وأنه في السحاب       

ثم األئمة مـن ولـده      ، ثم انتقلت إلي علي ثم إلي الحسن ثم إلي الحسين         ، كانت في النبي كما كانت في عيسى      
نهم من يزعم أن األئمة أنوار من نور اهللا وأبعاض مـن بعـضة              وم، وعامة هؤالء يقولون بالتناسخ والرجعة    

  )2 (."وهذا مذهب الحلولية

  :وقد اختلف علماء الفرق في الموطن الذي ولد فيه ابن سبأ على أقوال
  )3 (".يرى البغدادي أن ابن سبأ من أهل الحيرة " .  1

  )  4 (.ً"ء وكان يهودياأن ابن سبأ من أهل اليمن من صنعا"أما الطبري فيرى في تاريخه . 2

 )5 (".ى ابن عساكر أن عبد اهللا بن سبأ أصله يهوديا من اليمن وير. 3
وكانـت ديـارهم    ، قحطانيـة   وهمدان من ال  ، بأ بنسب إلي قبيلة همدان    ـأن ابن س  : ولـ فيق يأما البالذر . 4

 )6 (.باليمن 
 )7 (. غربي صنعاء منازلهم باليمن" رحمي"و " حمير"ومنهم من ينسب ابن سبأ إلي . 5
من يقول باإللهية لغير اهللا عز وجل فأولهم قوم من أصحاب عبد            ، ن من الفرق الغالية     إ: ومنهم من يقول  " . 6

 )8 (".اهللا بن سبأ الحميري 
وهذا القول يجمع بين علماء الفرق  في بلـد ابـن            ، هو أن ابن سبأ من اليمن       ، والذي أميل إليه وأرجحه     . 7

ألن الذي ينسب ابن سبأ إلي قبيلـة        ، لم نجد بين أقوالهم تعارضاً    ،  النظر في األقوال السابقة      فلو دققنا ، سبأ
ولم يخـالف  ، إذ هذه المدن جميعها من اليمن" صنعاء"ومن ينسبه إلي  " همدان"ومن ينسبه إلي قبيلة     " حمير"

 .هذا القول في أصل ابن سبأ من اليمن إال البغدادي وابن كثير

                                         
 من وغَبشه َأوله من ظالمه الليل وغَبس َأدلَم كان ِإذا َأغْبس وحمار والصفرة سوادال بين لون وهو الغُبسة من وَأصله الغَلَس (1)

دار صـار للطباعـة   ، )6/153(، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المعروف بابن منظـور          ، لسان العرب    . آخره
 ) .4/377(،  النهاية في غريب الحديث واألثر: انظر ،بدون طبعة ، بيروت ، والنشر

   .1992 -هـ 1413، الطبعة السادسة ،) 2/231(،لعسكري 4سيد مرتضي ا، عبد اهللا بن سبأ وأساطير أخري) (2
  ) .235ص ( ،الفرق بين الفرق ) (3
،  تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم     ،) 4/340(، ألبي جعفر محمد بن جرير الطبري     ، تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك      ) (4

  0الطبعة الرابعة، مصر، للنشردار المعارف 
تحقيـق  ، ) 3/29(، أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا بن عبد اهللا الشافعي المعروف بابن عساكر              ،تاريخ مدينة دمشق    ) (5

  .دمشق، من مطبوعات مجمع اللغة الغربية، سكينة الشهابي
دار ، رياض زركلـي  . د، سهيل زكار.  تحقيق د0) 5/24(، أحمد بن يحيي بن جابر البالذري، أنساب األشراف  :  انظر  ) (6

  .م 1996 -هـ 1417الطبعة األولى ،  لبنان -بيروت ، الفكر للنشر والتوزيع 
  ) .2/307,306(، معجم البلدان: انظر ) (7
  ) .5/46( ،الفصل في الملل واألهواء والنحل )  (8
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  :هحيات: أوالً

ادر التاريخية التي روت عن حياة هذا اليهودي الخبيث إال أن هذه الفتـرة كانـت                ـة المص ـرغم قل 
زق وحدة المـسلمين إلـى شـيع وأحـزاب     ـودي أن يم ـذا اليه ـث استطاع ه  ـحي،حافلة بمؤامرات كيدية    

  0ويشكك بعقيدتها
 داعيـاً ، ل بين األمـصار ـلتنقإال عندما بدأ في ا، هـ عن مراحل حياتاد المصادر تروى شيئاً ـال تك "
نه أسلم أيام عثمان بن عفان ثم أخـذ يتنقـل بـين    إ" عنه ابن األثير    : فكما يقول ، راً لمذهبه ـناش، هـإلي بدع 

موقفـاً  " عبد اهللا بـن عـامر    "كان له مع أميرها     ، وهناك في البصرة  )  " 1 (".ا البصرة   ـمنه، البلدان اإلسالمية 
رجـالً  " عبد القيس " مضت ثالث سنوات من إمارة عبد اهللا بن عامر بلغه أن في              ابن األثير لما  : يحيكه فيقول 
وهو الرجـل النـازل     " بابن السوداء "بأ المعروف   ـوكان عبد اهللا بن س    ، "ة العبدي ـحكيم بن جبل  "نازالً على   

مر فـسأله   فقبلوا منه فأرسل إليهم ابن عا     ، م ابن السوداء ولم يصرح    ـرح إليه ـر فط ـواجتمع إليه نف  ، هـعلي
مـا يبلغنـي    : فقال، أردت الدخول في اإلسالم وأرغب فيه وفي جوارك       ، من أنت؟ فقال رجل من أهل الكتاب      

فقصد مـصر فاسـتقر بهـا ووصـل يكـاتبهم           ، فُأخرج منها ، فخرج حتى أتى الكوفة   ، رج عني ـاخ، كـذل
  ) 2 (".ويكاتبونه 

ين علي بن أبي طالـب وعائـشة إبـان          ب، أنه هو الذي عرقل مساعي الصلح     ، ويعزى إلي ابن سبأ   " 
  )3 (" .فلواله لتم الصلح بينهما حسب ما يقول الرواة ، معركة البصرة

وهو من ، هو أساس الفتن التي وقعت بين المسلمين ، فهذا المنافق الذي أظهر اإلسالم وأبطن الكفر 
، لهم بدعاً أفسد بها دينهمحيث ابتدع ، أفسد عقائدهم كما فعل بولص صاحب الرسائل التي بأيدي النصارى

فقصد ذلك وسعى في الفتنة لقصد إفساد ، وكذلك كان ابن سبأ يهودياً، فأظهر النصرانية نفاقاً، وكان يهودياً
ات :]عقائد المسلمين فلم يتمكن من ذلك ألن اهللا رد كيده إلى نحره قال  ظكُم إِن اَ عليم بِذَ وتُوا بِغَيقُلْ م 

كلما تعرض إلى هزة  عقائدية عنيفة سرعان ما  تنجلي ،فإن اإلسالم باق قوي 0 }119:آل عمران{] الصدورِ
لْنا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافُظون]قال هذه الشبهات  بفضل اهللا عز وجل أوالً  الذي تكفل بحفظ دينه  ز  ]إِنَّا نَحن نَ

وا كمن يحرث في البحر ال ينالهم إال التعب والنصب ـفكان،م ـ تم تصدي العلماء المسلمين له،}9:احلجر{
  0!وكذلك هم ؟
  

                                         
   .)2/8( ،الكامل في التاريخ ) (1
  ) .2/4( ،المرجع السابق) (2
  . القاهرة الطبعة الثانية –مصر ، دار المعارف،) 41ص(، كامل مصطفى الشيبي. د، الصلة بين التصوف والتشيع) (3
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  منهجه وعقيدته: ثانياً
  : في فترة وجوده بمصر هماى لهماأهم ما يميز نهجه وعقيدته أمران دع

  :ية الوص  . أ
وأراد أن يكون له عند أهـل الكوفـة زعامـة      ، أن ابن سبأ أظهر ٍإسالمه    : " يقول البغدادي في الفرق   

وأن علي خيـر األوصـياء   ، وأن علي وصي محمد، ة فذكر لهم أنه وجد في التوراة أن لكل نبي وصيا    ورياس
ويقـصد  )  2 (".فمن أظلم ممن لم يجز وصية رسول اهللا ووثب على وصـيه  " )  1 ("كما أن محمد خير األنبياء      

  .ي بكر وعمر وعثمان رضي اهللا عنهمفي ذلك التعريض بصحابة رسول اهللا كأب
 فانهضوا فـي هـذا    وهذا وصي رسول اهللا   – يقصد الخالفة    -ثم إن عثمان أخذها بغير حق     : ويقول" 

تستميلوا النـاس   ، وأظهروا األمر بالمعروف والنهي عن المنكر     ،  بالطعن على أمرائكم   ابدؤواو، األمر فحركوا 
  )3 (." وادعوهم إلي هذا األمر

بـين اثنـين   ، فهو أراد أن يوقع في أعين الناس، ن سبأويظهر من هذا النص األسلوب الذي اتبعه اب   " 
 ).") 4وجعل الثاني مغتصباً وهو عثمان، من الصحابة حيث جعل أحدهما مهضوم الحق وهو علي

 : الرجعة  . ب
فوضع له ، ويكذب أن محمداً يرجع، العجب ممن يصدق أن عيسى سيرجع، قال ابن سبأ ألتباعه" 

كَ إِلَى معاد[:  قوله تعالىواستدل على ذلك ب)  5 (،"الرجعة ادلَر آَن القُر كلَيع ض ي فَر الَّذ 85:القصص{] إِن {   
فـيمأل  ، وأنه يرجع إلي الدنيا قبل يوم القيامـة ، ة يزعمون أن علياً لم يمتئيإن السب: " يقول األشعري 

  )  6 (".رجعون إلي الدنيا  وأن األموات يبالرجعةة يقولون والسبئي... ملئت جوراًاألرض عدالً كما 

إن عقيدة الرجعة عند الشيعة في األصل هي فكره يهوديـة  " ، ويرجع المستشرق جولدتسهير في كتابه   
  )  7 (".وقد تسربت إليهم كغيرها من العقائد التي تعتنقها الشيعة ، أو مسيحية

                                         
  ) .52ص ( ،دراسات في الفرق والمذاهب : انظر ) 225ص (،الفرق بين الفرق ) (1
  ) .2/8( ،الكامل في التاريخ ) (2
 ،دار الراشد للطبع و النـشر والتوزيـع   ،)242ص (، عبد المنعم الحفني  ،موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب اإلسالمية    ) (3

  ) .79ص ( ،يةالشيعة العربية والزيد) 4/341(، تاريخ الطبري: انظر ، م 1993 -هـ 1413، الطبعة األولى
  ) .242ص ( ،المرجع السابق ) (4
  ) .2/8(،الكامل في التاريخ ) (5
  ) .1/15(،مقاالت اإلسالميين ) (6
  ) .192ص (، العقيدة والشريعة في اإلسالم )(7
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ن جـزء مـن تـسعة        القرآ وزعم أن " ولم يكتف هذا الخبيث بذلك بل راح يخوض في أمر القرآن            " 
 فقال عنـه أنـه   – وهو منه براء –وقد غالى إبن سبأ في علي     " )    1 (،"فنقاه علي " مه عند علي  وعلَْ، أجزاء

إنما قتـل شـيطاناً     " ،  ) 2(" فإن ابن ملجم  ، زعم ابن سبأ أنه لم يمت ألن فيه جزءاً إلهياً         ، فلما قتل علي    ، إله
وأنـه ينـزل إلـي األرض       ، وأن الرعد صوته والبرق سـوطه     ، بوأن علياً في السحا   ، تصور بصورة علي  

   )  3 (".السالم عليك يا أمير المؤمنين : وهذه الطائفة إذا سمعت صوت الرعد قالت، ويملؤها عدالً

وكذلك كذَّبت النواصـب والخـوارج   ، قال أيضا كما كذَّبت اليهود والنصارى في دعواها قتل عيسى     " 
، وكذلك القائلون بقتل علي   ، رأت اليهود والنصارى شخصاً مصلوباً شبهوه بعيسى      وإنما  ، في دعواها قتل علي   
  )  4 (".وإنه سينزل إلي الدنيا وينتقم من أعدائه ، وأنه صعد إلي السماء، فظنوا أنه علي، رأوا قتيال يشبه عليا

ذبت يا عدو اهللا لو     ك"قال للذي نعاه    ، ولما بلغ نبأ ابن سبأ وأصحابه نعى علي وهو في منفاه بالمدائن           " 
لعلمنا أنه لم يمت ولم يقتل وال يموت حتى         ، وأقمت على قتله سبعين عدالً    ، جئتنا واهللا بدماغه في سبعين صرة     

  )  5(".بعصا ويملك األرض، سوق العربي

وأول فرقـة قالـت بـالتوقف    ، وقد كانوا أول من قال بتناسخ الجزء اإللهي في األئمة بعد علـي     " 
  )  6 (".ومن السبئية تشعبت أصناف الغالة  عة وأول من ظهر بالقول بالنص بإمامة علي والغيبة والرج

نخلص مما سبق إن تلك األيادي الخفية التي كانت تُحرك من وراء الستار لتوقع الفرقة بين المـسلمين    
امرة ابن سـبأ أحكـم      ومع هذا التشابه فقد كانت مؤ     ، وتحاول تقويض بنيان دولتهم   ، وتكيد لإلسالم والمسلمين  

بل أغرق األمة كلهـا فـي مأسـاة دمويـة راح            ، ألنه لم يقتصر على مقتل نفس زكية      ، وأشمل وأوسع نطاقا  
كما كانت باباً من الشر لم يغلق حتى اليوم، فكانت تلك الصفحات من             ، ضحيتها عشرات اآلالف من المسلمين    

                                         
 بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر     ، )2/40(، شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني           ، لسان الميزان   ) (1

   .م1995 -هـ 1414 طبعة ، لبنان –
 صفين ثم خرج عليه وقتل بعد مـوت       وشهد معه  هو عبد الرحمن بن ملجم الحميري كان من شيعة علي بن أبي طالب              ) (2

أبي الحسن علـى    ، مروج الذهب ومعادن الجوهر    ، )3/195(، الكامل في التاريخ    :  انظر، هـ  40علي بثالثة أيام سنة     
، م  1983الطبعة الخامـسة     ،   لبنان -بيروت  ، دار األندلس للطباعة والنشر    ، )2/457(،بن الحسن بن على المسعودي      ا

الطبعة األولـى  ،دار إحياء الكتب العربية، ) 5/5ص(،  الفضل إبراهيم وتحقيق محمد أب،البن أبي حديد   شرح نهج البالغة    
  . م1959-هـ1378

  ) .4/341(،تاريخ الطبري ) (3
  ) .81ص ( لوامع األنوار البهية،  ) 10ص( مختصر التحفة اإلثنى عشرية :  انظر ، ) 784ص( مذاهب اإلسالميين ) (4
  ) .2ص ( فرق الشيعة :  انظر )  782ص (،ميين مذاهب اإلسال) (5
  ) .242ص ( ، موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب اإلسالمية ) (6
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وتوجه إليها عناية الدارسين لتوضـيح      ، ها األضواء    علي ىقلْأسود الصفحات في التاريخ اإلسالمي ينبغي أن تُ       
عسى أن يتنبه المسلمون ويستخلصوا منها دروساً وعبراً يكون له أثرهـا فـي حاضـرهم         ، أبعادها وخفاياها   
  .ومستقبل أيامهم 

  
  : )1( اإلسماعيلية : المطلب الثاني

لدين، وهي عبارة عن مزيج مـن       هي إحدى الفرق الباطنية الكافرة الضالة التي تدعي االنتساب لهذا ا          
، وقد اتخـذت اإلسـماعيلية   األفكار والمعتقدات الباطلة بهدف إبطال العقيدة اإلسالمية وهدم اإلسالم من داخله      

وباقي الفرق والحركات المماثلة األخرى باختالف مسمياتها وألقابها التشيع وحب آل البيت ستاراً لها تحـاول                
   .فها الخبيثة من خالله تحقيق مطامعها وأهدا

وفي حقيقتها هدم عقائد اإلسالم وتقويض أركانه وهي تخالف العقائد اإلسالمية الصحيحة، وقد مالـت     "
وقد تشعبت فرقها عبـر الزمـان حتـى وقتنـا      ، إلي الغلو لدرجة أن الشيعة االثنى عشرية يكفرون أعضائها        

  ) .2("الحاضر

  : والنشأةالتسمية: أوالً
 بن محمد البـاقر بـن علـي زيـن           بهذا االسم نسبة إلي إسماعيل بن جعفر الصادق       ية  اإلسماعيلسميت  " -1

وهو اإلمام السابع عندهم وهم يقفون عنده، ولـذلك  "  ،)")3 العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
يل لـم   قيل إن إسماع  ، وكان أكبر إخوته وأحبهم إلي أبيه     . كان يعرف باألعرج  ، )4("يسمي أتباعه بالسبعية  

وقد توفي في حياة أبيـه بالمدينـة        ، وإنما ادعاها قوم له غلطاً لمحبة أبيه فظنوا أنه اإلمام         ، يدع اإلمامة   
    )5(. هـ 145هـ وقيل 143المنورة سنة 

                                         
فضائح ، ) 1/191(الملل والنحل   ، ) 1/100(مقاالت اإلسالميين   ، ) 68ص( في شأن هذه الفرقة في  فرق الشيعة          :أنظر  ) 1( 

،   م 1993 -هــ  1413الطبعة األولـي  ،  األردن –عمان ، شر والتوزيع دار الن، ) 11ص(، الباطنية أبو حامد الغزالي  
  ) .17(، مختصر التحفة اإلثني عشرية 

الناشر دار الندوة العالميـة للطباعـة والنـشر    ، )1/383(، الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة      )2(
  . هـ 4142، الطبعة الرابعة ، مانع بن حماد الحبهني . إشراف وتخطيط د، الرياض 

  ) . 831ص (، مذاهب اإلسالميين ) 3(
  .م 1999القاهرة ،  الطبعة السابعة، مكتبة النهضة المصرية ، )4/127(، ظهر اإلسالم أحمد أمين  )4(
  .م 1980الطبعة الخامسة ،  دار العلم للماليين، )1/311(، خير الدين الزركلي ، األعالم   :أنظر) 5(
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 علـى اإلمـام بعـده لولـده         ن اإلمام جعفر نص   أ: الواوقظهرت اإلسماعيلية بعد وفاة جعفر الصادق        " -2
  : على فرق)1("ا توفى إسماعيل بن جعفر الصادق اختلفوا في موتهولم، إسماعيل بن جعفر

قـوفهم  وسموا كذلك بالموسوية ل   " .)2(" فرقة ساقت اإلمامة إلي موسى الكاظم وهم اإلمامية االثنى عشرية         "  - أ
  )3( ."عند موسى الكاظم

، وهو لم يمت وإنه      وخوفاً من خلفاء بني العباس     ةَقين أبوه جعفر الصادق أظهر موته تُ      إ" وفرقة قالت     -  ب
ة جديـدة ينـسخ بهـا       عنه القائم ومعني القائم عندهم أنه يبعث بالرسالة وبشري        إ و ،)4("المهدي المنتظر 
    .ويقصد الرسول )5(شريعة محمد 

أن إسماعيل مات وجعل اإلمامة ألبنائه من بعده، وأخذوا يدعون إلي أبناء إسماعيل سراً في أمـاكن                 "  -  ت
فالنص ال يرجع القهقرى والفائدة من النص بقاء اإلمامة في أوالد           "، )6("لعباسيةبعيداً عن مقر الخالفة ا    

 فاإلمامة ال تنتقل من أخ ألخيه بعد الحسن والحسين بـل تبقـى فـي       )7(."المنصوص عليه دون غيره   
  .عقب األب البنه

   :ألقاب فرقة اإلسماعيلية: ثانياً
  -:ومن أشهرهاولفرقة اإلسماعيلية ألقاب كثيرة تطلق عليها 

 وأن المراد منه الباطن دون الظاهر، ومـا         ،لزعمهم أن للقرآن ظاهراً و باطناً     ،  سموا بالباطنية    :الباطنية . 1
هو معلوم منه لغة وأن باطنه مؤد إلي ترك العمل بالظاهر والمتمـسك بظـاهرة معـذب بالمـشقة فـي                   

سورٍ لَّه باب باطنُه فيه الرحمـةُ وظَـاهره مـن قبلـه             فَضرِب بينَهم بِ  { وتمسكوا بقوله تعالى     )8(االكتساب
ذَاب10( ".وبهذا فتحوا الباب أمام تأويل اآليات القرآنية واألحاديث على وفق ما يحقق أهدافهم"  )9(}الْع(  

                                         
  ) .1/100(، االت اإلسالميين مق) 1(
  .القاهرة،  بدون طبعة، المطبعة السلفية ومكتبتها ، )26ص (، سليمان الحلبي. د، طائفة النصيرية تاريخها وعقائدها )2(
  .م 1994 -هـ 1414، الطبعة األولى ، )12ص (، محمد بن أحمد الجوير، اإلسماعيلية المعاصرة  )3(
الملـل والنحـل    ، ) 63ص  (الفرق بـين الفـرق      ، ) 1/100(مقاالت اإلسالميين   : انظر  ، ) 36ص(، إسالم بال مذاهب     )4(

  ) .186ص(الشيعة النشأة السياسية ، ) 832ص (مذاهب اإلسالميين ، ) 1/167(
  ) .72ص (، انظر فرق الشيعة  )5(
  ) .36ص (، إسالم بال مذاهب  )6(
الطبعـة  ،  األردن  -عمـان   ، مكتبة األقصى ، ) 58ص  (، حمد الخطيب   محمد أ . د، الحركات الباطنية في العالم اإلسالمي     )7(

  ) .1/278(الملل والنحل ، ) 1/27(مقاالت اإلسالميين : انظر ، م 1984هـ 1404، األولي
  ).13ص (، اإلسماعيلية المعاصرة ) 1/130(ظهر اإلسالم :  انظر  )8(
  ) .13( الحديد آية) 9(
   .)12ص(، فضائح الباطنية) 10(
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نـاً ولكـل     باط إن لكل ظاهرٍ  : أطلق عليهم هذا اللقب لقولهم    وقد ُ ": ويؤكد الشهرستاني على ذلك بقوله    
ن اإلسماعيلية سميت بالباطنية العتقادهم أن لظـواهر القـرآن          إ": يقول أبو حامد الغزالي     و )1(."تنزيل تأويالً 

  .)2("بواطن تجرى في الظواهر مجرى اللب من القشر، وهي عندهم رموز وإشارات

 واخـتالف الكلمـة،    ظهور الفتنو، الباطنية أصل دعوتهم مبنية على إبطال الشرائح وانتقاص الدين      ف
  .عروة عروة وانتقاص عري الدين 

 . وستأتي ترجمتها عند الحديث عنها في المبحث التالي:القرامطة . 2

"سنة إحدى ومائتين") 3("أذربيجان ناحية يك الخرمبسموا بذلك لخروج طائفة منهم مع با" :البابكية . 3
)4( 

.  
4 . المحمون مخالفيهم من المسلمين حميرا: لوقي، ألنهم لبسوا الحمرة في أيام بابك" :ةٌرمس5(ًألنهم ي(.  
 :ولقبوا بذلك ألمرين: السبعية . 5

، وعيـسى ، وموسـى ، وإبراهيم، نوحو،  ألنهم زعموا أن الرسل النطقاء بالشرائع سبعة أدم        هاسموا ب "  .  أ
مهم ومحمد المهدي سابع النطقاء، وأن بين كل اثنين منهم سبعة أئمة يتممون شريعة من يقـد               ، ومحمد

  )6(."بهم يفتدي ويهتديووأنه البد من كل عصر من سبعة بهم يعرف الدين حدوده ، من النطقاء
، عطارد، الشمس، الزهرة  ، المريخ، المشتري، زحل،  العالم السفلى منوط بالكواكب السبعة     تدبيرإن  " .  ب

 )7(."القمر

إن الصليبين هم الذين لقبوهم     : لثر عنهم استعمال الحشيش في دعوتهم وقي      ولقبوا بذلك ألنه أُ   ": الحشاشون . 6
  )8(."بهذا االسم

 )9( ." ويقولون بتأثير الكواكب ويلحدون في اهللا ويجحدونه ،وا بذلك ألنهم ينفون الصانعموسٍُِ" :المالحدة . 7

                                         
  ) .1/192(، الملل والنحل  )1(
  ) .14ص (، فضائح الباطنية  )2(
الطبعـة  ، القـاهرة ، دار الفكر العربي    ) 22ص  (، محمد إبراهيم الفيومي  ، شيخ أهل السنة والجماعة أبو الحسن األشعري         )3(

  .م 2003 -هـ 1423األولى 
  ).45ص ( اإلسالمية للكرماني نقال عن الفرق، )22ص (شيخ أهل السنة والجماعة أبو الحسن األشعري ) 4(
  ) .149ص (، تلبيس إبليس  )5(
 اليمانيـات  : انظـر ، ) 84ص  (نقال عن كتاب المقاالت والفرق      ) 21ص(شيخ أهل السنة والجماعة أبو الحسن األشعري        ) 6(

  ) .193ص (المسلولة 
، مكتبـة الثقافـة الدينيـة    ، ازي السقاأحمد حج. تحقيق د، )149ص (، جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي، تلبيس إبليس  )7(

  .طبعة القاهرة 
  ) .25ص (، شيخ أهل السنة والجماعة أبو الحسن األشعري) 8(
  ).24ص (نقال عن كتاب بيان مذهب الباطنية وبطالنه ) 192ص ( المسلولة اليمانيات )9(
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8 . التعليمةي: "وا بذلك إلبطالهم النظر   وساعتمـاداً علـى سـلطة اإلمـام        ، والقياس، والرأي، واالستدالل، م
االسـتعداد  و م إليـه وألنهم ال يعطوا تعاليمهم السرية للفرد إال بعد اطمئنـانه        " ،)1(."ةـوم التعليمي ـالمعص
 . )3("وأن العلوم ال تدرك إال بالتعليم" )2( ،" لتقبلها

والنتـسابهم  ". )4("وهو لفظ أعجمي ينبئ عن الشيء المستلذ المستطاب الذي يرتاح له اإلنسان " :المزدكيـة  . 9
 )5(."ل بإلهية االثنين ومذهبهم في استباحه األموال والفروج القائإلي مزدك

وهو تقويض وزعزعة اإلسالم وإباحـة      ، ذات هدف واحد  ،  لدعوة واحدة  هي األلقاب المسميات و  ه  ذه
حيث يعرفون بالعراق   ، المكان الزمان و  باختالف سماءاأل  ،واختالف  القديمة  الوثنية  العقائد حياءوإ، المحرمات

وفي الـشام   ، وفي مصر بالعبيدية  ، ون في خراسان بالتعليمية والمالحدة والميمونة     سموي، مزدكيةبالقرامطة وال 
  )6(.وفي بالد العجم بالبابية، وعند األكراد بالبكداشية، يعرفون بالنصيرية والدروز والتيامنة

 باسـم  وبعد هذا العرض الموجز أللقاب اإلسماعيلية الباطنيـة يتبـين ، أن هـذه الفرقـة اشـتهرت        
اإلسماعيلية من بين األلقاب واألسماء التي ذكرت وأنها أخذت شهرتها من إسماعيل بن جعفر الصادق لقـولهم   

  .زهم عن غيرهم من فرق الشيعة األخرى بهذا االسمولتمي" نحن اإلسماعيلية"

   :الجذور الفكرية والعقائدية لإلسماعيلية: ثالثاً
     : في شخصيتين قيادتين خطيرتين هماالحقيقة أن جذور اإلسماعيلية نجدها"

  اللذين سعيا معاً لتأسيس حركة تتخذ من التشيع طريقاً         )8( وأبي الخطاب  )7(إسماعيل بن جعفر  محمد بن   
  )9( ."سهالً للخروج عن تعاليم اإلسالم وهدمها

                                         
  ) .15ص (،اإلسماعيلية المعاصرة  )1(
  .) 71ص (، دراسات في الفرق والمذاهب )2(
  ) .153ص (، تلبيس إبليس  )3(
  ) .152ص (، المرجع السابق  )4(
  ) .24ص (نقال عن بيان مذهب الباطنية وبطالنه ) 193ص ( المسلولة اليمانيات )5(
  ) .16، 15ص (، اإلسماعيلية المعاصرة: انظر )6(
كـان  ، وكان يعرف بـاألعرج     ، سماعيليةوإليه تنسب اإل  ،إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر جد الخلفاء الفاطميين          )7(

وقـد  ،قيل أن إسماعيل لم يدع اإلمامة وإنما ادعاها قوم له غاطاً لمحبة أبية فظنوا أنه اإلمـام  ،أكبر إخوته وأحبهم إلى أبيه   
  ) .1/311(، األعالم ، هـ 145وقيل،هـ143توفي في حياة أبيه بالمدينة المنورة سنة

أن لكل شيء من العبادات  : وقد عرف أنه يقول،  األسدي يكني بأبي الخطاب وأبو إسماعيل هو محمد بن مقالص أبي زينب      )8(
، هــ  143وقد ظل على انحرافه ومخرقته إلي أن قتله وإلي الكوفة عيسى بن موسى من قبل خلفاء العباسيين سنة       ، باطنا
  ) .247ص (، الفرق بين الفرق: انظر

  ) .58ص (، مي الحركات الباطنية في العالم اإلسال )9(
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 من أعظم واضـعي أسـس       )1(إن ميمون القداح  ": غير أن مصطفي غالب اإلسماعيلي المعاصر يقول      
وقد كان ميمون فيلسوفاً وعالماً مـن       ، الحركة اإلسماعيلية وعلى يده ويد أوالده وأحفاده ازدهرت هذه الحركة         

  )2( ."أنبغ علماء عصره
أن ميمون القداح هو الذي وضع دعامة المذهب اإلسماعيلي حتـى اعتقـد             " يعتقدون   ليون  ياإلسماعف    

واعتقد البعض األخر أنه كان يصدر في عمله عن         ، نفسهالبعض أنه هو محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق          
 )3(".ميول شعوبيه ترمى إلي مقاومة اإلسالم وإعادة النفوذ للفرس

  :عقائدهمأهم :رابعاً 
ال يثقون في حكم أي إنـسان    ، فاإلسماعيلية   "  شخصيته دور حول وتمحور العقيدة   اإلمام عند اإلسماعيلية     . 1

القيادة طالما ال يمتد نسبه إلي علي بن أبي طالب وفاطمة رضـي اهللا            وإن توافرت فيه كل صفات      ، مسلم  
 )4(".عنهما

 .يؤمنون بالتقية والسرية ويطبقونها في الفترات التي تشتد عليهم فيها األحداث" . 2

ظاهراً جاز أن يكـون حجتـه       فإن كان اإلمام    ، األرض ال تخلو من إمام ظاهر مكشوف أو باطن مستور          . 3
 .)5("ير ذلك فالبد أن تكون صحته ودعاته ظاهرين وإن كان غً,وراً تمس

ينكرون صفات اهللا ألن اهللا في نظرهم فوق متناول العقل، فهو ال يوجد وال غير موجود وال عـالم، وال                    " . 4
وهو ضرورة وجـود إمـام   ، وال يقولون باإلثبات المطلق وال بالنفي المطلق ، جاهل، وال قادر، وال عاجز    

 )6( ."حمد بن إسماعيل على أن يكون االبن األكبرمعصوم منصوص عليه من نسل م

 . )7("خصونه بعلم الباطن وي،صفات ترفعه إلي ما يشبه اإلله فون على اإلمام علي ضي" . 5

وإذا نـسب إلـيهم     ،  ورفع الحجاب    ،ة المطلقة ياإلباح و ، واستباحه المحظورات واستحاللها   ،إنكار الشرائع  . 6
 )1( .هذا القول ينكرونه

                                         
"  مبعث النبي صلي اهللا عليه وسلم وأخباره     " هو عبد اهللا بن ميمون بن داود المخزومي فقيهاً من أهل مكة، وله مؤلفات منها               )1(

، وكان يعمل بصناعة القداح وهـي الـسهام         ، أن أبوه فارسي األصل من موالي بني مخزوم         : يقال، " صفة الجنة والنار  "
   .  )4/141(، األعالم 

  .م1996 -هـ1416، طبعة، دار األندلس للطباعة والنشر، )92ص (، مصطفي غالب. الحركات الباطنية في اإلسالم  د )2(
، دار الجيل للنـشر والتوزيـع   ، ) 3/203(، حسن إبراهيم حسن . د، تاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي واالجتماعي     )3(

  .م 2001 -هـ 1422قاهرة،  الطبعة الخامسة عشرة  ال، مكتبة النهضة المصرية ، بيروت 
الطبعة  الثانية   ، بيروت  ، أوراق مصرية للطباعة والنشر   ، ) 93ص  (، عبد الحكيم العفيفي  ، حدث إسالمي   1000موسوعة   )4(

  .م 1997 -هـ 1418
  ) .192/ 1(، الملل والنحل )5(
، ومـا بعـدها     ) 840ص  (مذاهب اإلسالميين   : انظر، ) 387 /1(، الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب        )6(

  ) .65,66ص (دراسات في الفرق والمذاهب 
  ) .387/ 1(المرجع السابق  )7(
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 وليس اهللا هو الذي يدبر هـذا الكـون   ،من حقائق الدين سماعليون بما نقله لنا رسول اهللا      ال يعترف اإل  " . 7
 )2(."وأرسل الرسل والوحي إلي أنبيائه

: شخص، وأنكـروا المعـاد وقـالوا   زعموا أن جبريل عليه السالم عبارة عن العقل الفائض عليه، ال أنه         " . 8
 )3(."لنفس إلي أصلها وتعود ا ، المعاد هو عود الشيء إلي أصلهمعنى

لدرجة ،  فهاجموهم وانتقموا منهم   ،وقد أدرك الخلفاء العباسيون خطر اإلسماعيلية عليهم وعلى دولتهم        "
 ، أنه قتل في مدينة مولتان من أرض الهند اآلالف وقطع أيدي ألف مـنهم ،أن محمد بن سبكتكين سلطان غزنه  

  )4(."طنية في تلك المنطقةوباد بذلك نصراء اإلسماعيلية ومن وقف معهم من البا

  ." تنبسط وتنقبض وتضيق وتتسع حسب الظروف حتى يومنا هذا اإلسماعيليةومع هذا كله ظلت

  :أنواع فرقة اإلسماعيلية وانقساماتها: خامساًً
  :اإلسماعيلية الفاطمية) 1

  :وهي الحركة اإلسماعيلية األصلية وقد مرت بعدة أدوار
وقد اختلفوا في أسـماء أئمـة     ، هـ إلي ظهور عبيد اهللا المهدي     143  من موت إسماعيل سنة    :دور الستر "  .  أ

  .هذه الفترة بسبب السرية التي انتهجوها
قد كان مع ظهور الحسن بن حوشب الذي أسس دولة اإلسـماعيلية فـي الـيمن سـنة                  : ورـبداية الظه  .  ب

 .هـ 266

ـ يبدأ بظهور عبيد اهللا المهدي الذي كان مقيماً      : ورـدور الظه  -ج   ملَ في ساإلسـماعيلية   ومـن زعمـاء   ،ةي
 .الفاطمية 

  .هـ341 -334) أبو طاهر إسماعيل(المنصور باهللا  . 1
 . هـ361وفي عهده فتحت مصر سنة ) أبو تميم معد(المعز لدين اهللا  . 2

 .هـ 386- 365) أبو منصور نزار(العزيز باهللا  . 3

 .هـ411- 386) أبو علي منصور(الحاكم بأمر اهللا  . 4

 .هـ427 – 411) أبو الحسن علي(الظاهر  . 5

                                                                                                                                        
  ) .15ص (،فضائح الباطنية  : انظر) 1(
  ) .66ص (، دراسات في الفرق والمذاهب )2(
  ) .156ص (، تلبيس إبليس) 3(
  ) .176ص (، الفرق بين الفرق  )4(
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 وبوفاته انقسمت اإلسماعيلية الفاطميـة إلـي فـرقتين         "هـ487 توفى سنة    )1( )أبو تميم (المستنصر باهللا    . 6
وفرقة أيـدت إمامـة نـزار       ،  فرقة أيدت المستعلي فسموا بالمستعلية     ،متناحرتين بينهما خصومات شديدة   

  )2( ."وسموا بالنزارية
  :اإلسماعيلية الحشاشون) 2

  :)3("اعيلية نزارية انتشروا بالشام وبالد فارس ومن أبرز شخصياتهموهم اإلسم"
 وأسس الدولـة اإلسـماعيلية     ، وكان يدين بالوالء لإلمام المستنصر      ، األصل يالحسن الصباح وهو فارس    . 1

 )4( . الذين عرفوا فيما بعد بالحشاشين–النزارية الشرقية 

  .م1135كيا بزرك أمير توفى سنة  . 2
  .م1162مير توفى سنة محمد بن كيا بزرك أ . 3
  .م1166الحسن الثاني بن محمد توفى سنة  . 4
  م1210محمد الثاني بن الحسن توفى سنة  . 5
  .م1221الحسن الثالث بن محمد الثاني توفى سنة  . 6
  م1255محمد الثاني بن الحسن الثالث توفى سنة  . 7
 )5(.حيشهم إلي أن انتهت دولتهم وسقطت قالعهم أمام هوالكو و1255ركن الدين خورشاه من سنة  . 8

  :إسماعيلية الشام) 3

لقد أبقوا خالل هذه الفترات الطويلة على عقيدتهم يجـاهرون بهـا فـي              " )6( "وهم إسماعيلية نزارية  "
ـ         ، غير أنهم ظلوا طائفة دينية ليست لهم دولة       ، وحصونهم  ، قالعهم   لّال يزالون إلى اآلن فـي منطقـة سة مي

  :ومن شخصياتهم، بالشام
    .)7(بشيخ الجبل وقد كون لنفسه مذهب السنانية والذي يعتقد إتباعه بالتناسخ الملقب  "راشد الدين سنان"

                                         
  ) .36ص (إسالم بال مذاهب : انظر ، )784ص (، لموسوعة الميسرة في األديان المذاهب ا )1(
دار المعـالي للنـشر     ، ) 47ص  (، يوسف إبراهيم الـشيخ عيـد     ، أثر الحركات الباطنية في عرقله الجهاد ضد الصليبين         ) 2(

  .م 1998 -هـ 1419الطبعة األولي ،  األردن–والتوزيع عمان 
) 735ص (، إحسان إلهي ظهير، اإلسماعيلية تاريخ وعقائد    : انظر  ، )385ص  (، سرة في األديان والمذاهب   الموسوعة المي  )3(

محمود شكري  ، أخبار الشيعة وأحوال رواتها     : انظر  ، بدون طبعة   ،  باكستان   -الهور، ترجمان الُسنة للطباعة والنشر     ، 
  . بدون طبعه ، تقديم وتعليق محمد مال اهللا ، األلوسي 

إسالم بال مذاهب ، ) 47ص (أثر الحركات الباطنية  ، ) 25,26ص  ( إمام أهل السنة والجماعة أبو الحسن األشعري      : انظر   )4(
  ) .38ص (

  ) .385ص (، الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب ) 5(
  ) .26ص (، طائفة النصيرية تاريخها  وعقائدها ) 6(
  ) .385ص (،اهب الموسوعة الميسرة في األديان والمذ )7(
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  )1( ."والتناسخ مذهب ظهر في زمان موسى عليه السالم"

   :اإلسماعيلية البهرة) 4

وهـم  ،  يعترفون باإلمام المستعلي ومن بعده األمر، ثـم ابنـه الطيـب           " )2( "وهم إسماعيلية مستعلية  "
ياسة وعملوا بالتجارة، وعرفوا بالبهرة، وهو لفـظ هنـدي قـديم            ـوا الس ـ، ترك  نـد واليم ـة الهن إسماعيلي

  . بمعني التاجر

  :وقد انقسمت البهرة إلي فرقتين
  .نسبة إلي قطب شاه داوود وينتشرون في الهند والباكستان ومركزهم بومباي: البهرة الداوودية . 1
 )3(."سن ومركزهم اليمن حتى اليومنسبة إلي سليمان بن ح: البهرة السليمانية . 2

   :نيةاإلسماعيلية األغاخا) 5
ظهرت هذه الفرقة في إيران في الثلث األول من القرن التاسع عشر الميالدي وترجع عقيـدتهم إلـي        "

  :اإلسماعيلية النزارية ومن شخصياتهم
ـ ا عليه لقـب أغا    ان األول وقد استعمله اإلنجليز لقيادة ثورة وقد خلعو        خوهو األغا : حسن علي شاه    . أ  ان خ

  .م1881ومات سنة 
ن  محمد الحسيني وهو األغاخـا     )4(ثم يليه ابنه  ، م1885 -1881: وهو األغاخان الثاني  : األغا علي شاه   . ب 

 .م1957 -1888الثالث 

   :اإلسماعيلية الواقفة) 6
ـ             ه وهي فرقة إسماعيلية وقفت عند إمامة محمد بن إسماعيل وهو أول األئمة المستورين وقالت برجعت

  )5(.بعد غيبته

  

  
                                         

  ) .116ص (، تلبيس إبليس )1(
أثر الحركـات الباطنيـة     ، ) 61ص  (دراسات في الفرق والمذاهب     : انظر  ، ) 26ص  (طائفة النصيرية تاريخها وعقائدها     ) 2(

  ) .47ص (
  ) .386ص (، موسوعة الميسرة في األديان والمذاهب  )3(
مختصر التحفة االثنـى    ، ) 187ص  (الشيعة النشأة السياسية    : انظر، ) 386ص  (موسوعة الميسرة في األديان والمذاهب       )4(

  ) .17ص (عشرية 
  ) .35ص(، إسالم بال مذاهب ) 1/100(، مقاالت اإلسالميين ) 1/67(الملل والنحل  )5(
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  :حكم علماء اإلسالم في فرقة اإلسماعيلية
بأن مقالتهم مرتبتين إحداهما توجب التخطئة والتضليل والثانية توجـب التكفيـر       ": يقول أبو حامد الغزالي    . 1

الـرفض  ه  إن مذهب الباطنية واإلسماعيلية منهم مذهب ظاهر      :"  ويقول في موضع أخر    )1(.والبراءة منهم 
  )2(."وباطنه الكفر

 ونوالذي صح عندي أن من دين الباطنية أنهم يقولـون بقـدم العـالم وينكـر           :" يقول البغدادي في كتابه    . 2
إن ضـرر   :  ويـضيف قـائالً    )3(، والشرائع كلها لميلها إلي استباحة كل ما يميل إليه الطبـع           الرسول  
ـ          – واإلسماعيلية منهم    -الباطنية   ضرة مـن اليهـود      أشد ضرراً على اإلسالم والمسلمين بل أعظـم م

 )4(.والنصارى والمجوس بل ومن الدهرية وسائر أنواع الكفرة
هم مجوس، وأجاز أخذ الجزيـة      : واختلف أصحابنا في الحكم عليهم، فمنهم من قال       : "يقال اإلمام البغداد   . 3

 إال قتلـوا وهـذا هـو       وحكمهم حكم المرتدين إن تابوا،      :  ذبائحهم ونكاحهم، ومنهم من قال     م  منهم، وحر
  .)5("صحيح عندناال

لما صار لهم دولة في المغرب ومـصر والـشام          : ولقد كفّرهم اإلمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بقوله        " . 4
 لكنهم خالفوا الشريعة وظهر منهم ما يدل على نفـاقهم           ،وإقامة الجمعة والجماعة  ، أظهروا شرائع اإلسالم  

  )6("ع إظهارهم شعائر اإلسالم فأجمع أهل العلم أنهم كفار ودارهم دار حرب م،وشدة كفرهم
 فقد داخلتهم فلسفات وعقائـد كثيـرة        ،وقد أجمع أهل العلم أن عقائدهم ليست مستمدة من الكتاب والسنة          " . 5

 )7( ."أثرت فيهم وجعلتهم خارجين عن اإلسالم

م  ومن هم علـى شـاكلته      النصيريةو إن الباطنية الذين منهم اإلسماعيلية       :وقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية      . 6
المحمرة والمنافقين والكفار الذين يظهرون اإلسالم، ويبطون الكفر، ال ريـب أن هـؤالء              مثل الخرمية و  

 )8(.دينهم باطل هم ومن اتبعهم

فمن كانت هذه   " )1(."ا كانوا عند عامة أهل العلم والدين من أجهل الطوائف الداخلين في المسلمين            ولهذ"
  )2(."ة في الحكم على إخراجه عن دائرة اإلسالم وأهله فال مشاحم وآرائهمعقائدهم وأفكارهحال 

                                         
  ) .146ص (، فضائح الباطنية  )1(
  ) .38ص (، المرجع السابق  )2(
  ) .177ص (، الفرق بين الفرق  )3(
  ) .282ص (، السابق المرجع )4(
  .م 1981 -هـ 1400الطبعة الثالثة ،  لبنان –،  بيروت ) 133ص ( ، إمام عبد القاهر البغدادي ، أصول الدين ) 5(
من مطبوعات وزارة الشئون اإلسـالمية و األوقـاف         ،  )51ص  (،الشيخ محمد عبد الوهاب     ،  مختصر سيرة الرسول     )6(

  .هـ 1418طبعة عام ، عودية الس–الرياض ، والدعوة واإلرشاد 
  ) .388ص (، الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب) 7(
   .)28/435(مجموع فتاوى ابن تميمة : انظر) 8(
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 إلى اآلن، هو هدم هذا الدين، والعمل على نشر الفرقة           إن سعي أعداء اإلسالم منذ أن جاء الرسول         
  .بين المسلمين

وقد اتخذت فرق الشيعة كلها في السابق وفي الوقت الحاضر وغيرها من الفرق الضالة ، والتي منهـا                  
  .عملت من خالله على تفتيت وحدة المسلمين، التشيع ستاراً اإلسماعيلية 

والحقيقة أن التشيع كان وال زال مدخالً لكل من أراد هدم اإلسالم، والعمل علـى إضـعافه، بإدخـال        
. شتية، وغيرهـا  مخرقة، مثل الهندية، وزراد   ل الباطلة الم  نحليم اليهودية، والنصرانية، المحرفة، وإدخال الِ     االتع

  .ون من خالله حقدهم وأكاذيبهمثفستاراً ينن التشيع آلل البيت تخذوا موهؤالء ا

إن الناظر في الفكر الشيعي يجده فكراً منحرفاً في فكره ومعتقده، وهو يخـالف عقيـدة أهـل الـسنة          
ن الخـالف محـصور فـي    أ،  العامة والجماعة، وهذا الخالف في األصول وليس الفروع كما يعتقد كثير من  

  .مسائل الفروع

، بين الفكر الشيعي المنحرف الـدخيل إن هذا التباين واالختالف يجعلنا ندرك ونجزم باستحالة التقريب  
بين الفكر اإلسالمي، وأي محاولة للتقريب بين المذهبين هي محاولة فاشلة، وال يمكن التقريب بينهمـا إال إذا             و

  .ستحيل عقيدتهم وفكرهم، وهذا ممنجمعت بين الضدين، وانسالخ المسلمين 

             فـة، فكيـف بالمـسلم      إن الشيعي ال يمكن بأي حال من األحوال أن يتنازل عن معتقداته، وهي محر
  .، أن يتنازل؟ ... صاحب الديانة السمحة

ي مستَقيما فَاتَّبِعوه ولَا تَتَّبِعوا السبلَ فَتَفَرقَ بِكُم عن سبِيله [  :قال تعالى اطرذَا صه أَنولَّكُملَع بِه اكُمصو كُمذَل 
153:األنعام{] تَتَّقُون{    

 ليستشعر األمانة التي وضعها اهللا تعالى في عنقه،  ،إن كل مسلم حر غيور على دينه وعقيدته
 في عدم تبيين الحق وتوعية المسلمين وغيرهم بخطورة الشيعة، وحقيقة  ،ل عنها أمام اهللا يوم القيامةأوسيس

أَبين أَن يحملْنها[  :لباطنية الضالة قال تعالىالفرق ا ضِ واجلِبالِ فَ األَرو اتاوملَى السانَةَ عا األَمضْنرا إِنَّا علَهمحا وهنم فَقْنأَشو 
  .72:األحزاب{] اإلِنْسان إِنَّه كَان ظَلُوما جهولًا

وعلى الـصحابة   ، وبهم تفيض حقداً وغالً على اإلسالم وأهله        فما زال الشيعة يخادعون المسلمين وقل     
  .وغيرهم، وطلحة والزبير وعائشة رضي اهللا عنهم   أبي بكر وعمرالكرام أمثال

                                                                                                                                        
تحقيق محمد  ، ) 1/68(، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم ابن تيمية        ، منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة والقدرية          )1(

  .بدون طبعة ، القاهرة ، ر الحديث دا، أيمن الشيراوي 
  ) .165ص(، اإلسماعيلية المعاصرة  )2(
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   :المباركية : المطلب الثالث

أنـه  : وهو كوفي ويقال  " ، )1("المبارك"نسبة إلي رئيسهم يقال له      ، ةـة بالمباركي ـذه الفرق ـسميت ه "
ده ـإلمامة بع وجعلوا ا ، روا بموت إسماعيل    ـماعيلية أق ـة من اإلس  ـوهم فرق "، )2("مولي إسماعيل بن جعفر   

وهو خاتم األئمـة والمهـدي       ")4(،"دون أخيه  ) "3("برجعته وغيبته : ه محمد بن إسماعيل بن جعفر وقالوا      ـالبن
  .)5("المنتظر

، وال تكون إال فـي األعقـاب   ، وفي نظرهم أن اإلمامة ال تنتقل من أخ إلي أخ بعد الحسن والحسين         
كما لم يكن لمحمد بن الحنفية فيها حق مـع          ،  اإلمامة حق     في -"عبد اهللا وموسى   "-ولم يكن ألخوي إسماعيل   

  .)6(علي بن الحسين
وتـشعبت  . )7(أن محمد بن إسماعيل بن جعفر مات ولم يعقب ، وقد ذكر أصحاب األنساب في كتبهم       " 

كـانوا فـي األصـل علـى عقيـدة      ،  قرمطويةىمن المباركية فرقة تسمي القرامطة نسبة إلي رئيسهم المسم   
 ).8(" ثم خالفوهم،المباركية

 عنـه   ىومحمد بن إسماعيل هو الذي يرو     ،ة محمد بن إسماعيل بن جعفر       ـون بإمام ـ يقول ةالمباركي
فـأذن لـه   ،ي الخروج إلى العـراق وأن يوصـيه        ـه ف ـأن يأذن ل  ،ى  ـأنه سأل عمه اإلمام أبا الحسن موس      

ولما وصـل إلـى العـراق    ، درهم 1500وأعطاه ،  دينار   150وأعطاه ثالث صرر في كل صره       ، وأوصاه  
موسـى بـن    ، ي األرض   خليفتان ف : يا أمير المؤمنين    : فقال له   ، دخل على هارون الرشيد الخليفة العباسي       

فـأمر  ، فقال واهللا   .واهللا  : الـفق. راج  ـك الخ ـوأنت بالعراق يجبى ل   ، يجبى له الخراج    ، جعفـر بالمدينـة 
وذهب بها إلى منزله أخذته الريح فـي الليـل          ، ا قبضها   ـولم، م  ـف دره ـة أل ـد بمائ ـة الراش ـله الخليف 

  )1(.فمات ولم يعقب

                                         
 ) .187ص ( ، الشيعة النشأة السياسية) 1(

  ) .82ص (، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ) 2(
  ) .47ص (الفرق بين الفرق :  انظر ،  )1/101(،مقاالت إسالميين ) 3(
 ) .82ص  ( ،اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ) 4(

 ) .187ص (، مختصر التحفة اإلثني عشرية) 5(

 ) .187ص (، الشيعة والنشأة السياسية : انظر ) 6(

 ) .64ص (، الفرق بين الفرق ) 7(

 ) .187ص (، الشيعة النشأة السياسية) 8(
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   :القرامطة : المطلب الرابع
 ويقولون أن محمد بن إسماعيل بن جعفـر         ةأصلهم إمامي "،  )1("القرامطة جزء من الطائفة اإلسماعيلية    "

خطر وأشهر الفرق الباطنية اإلسماعيلية     وهم واحدة من أ   " ،)2("هو القائم المهدي وخاتم النبيين وأنه حي لم يمت        
   .)3("الشيعية
   :نسبتهم

" يتقرمط" قيل أنه كان داهية ، قصيراً         القرمطي األشعث حمدان بن     يدعي  إلى شخص  ينتسب القرامطة 
 ،كان له أخ يدعي مأمون ظهر بأرض فارس، ولذلك يقال لقرامطة فارس              من خوزستان في األهواز    إذا مشي 
 حمدان الـدعوة كانـت لـه طريقتـه         ،بدأ على الكوفة فنزل في مكان اسمه النهران         حمدان  رحل ، المأمونية

وتظـاهر  ستدارجية، فاتبعه الكثيرون فصنع منهم الدعاة وبثهم في البالد المجاورة، وأخذ في جمع األموال               اال
لبيت فاعتنق أهل   والورع وأذاع أن الصالة المفروضة خمسين صالة في اليوم، ودعا إلى إمامة أهل ا             . بالزهد

 وأقام من كل قرية رجالً مختاراً من ثقاتها عهـد إليـه بجمـع               القرية مذهبه وانشغلوا بالصالة  عن أعمالهم،      
  . )4( فتنبه لذلك أمير تلك المنطقة فسجنه يريد قتلة فساعده أتباعه على الهرب فافتتن الناس به".أموال القرية

 وكان دعاتهم يدعون إلى مؤاخاة النـاس علـى          االشتراكيةت  ولذلك يمكن أن يعدوا من أول الجمعيا      "
اختالف دياناتهم وطبقاتهم وأجناسهم وتحمس األتباع لهذه الدعوة وانتشرت دعوتهم في البالد العربيـة حتـى                

   .)5("وصلت إلى جنوب الجزيرة العربية
  : سبب تسميتهم بالقرامطة

 ،قرمط لقصر قامته وساقيه مما جعله يشعر بـالنقص        سموا بذلك ألن زعيمهم حمدان بن األشعث يلقب ب        " -1
تنسب إلى رجـل  أن القرامطةُ ": ديا، يقول البغد)6("فانعكس ذلك على نفسيته فأظهر الحقد والبغض للناس      

  .)7( "يقال له حمدان قرمط لقب بذلك لقرمطة في خطه أو خطوة

                                         
المجلـد الثـاني،   ، غزة ، عاليتصدر عن كلية التربية الحكومية، وزارة  التعليم ال       ، )134ص(، مجلة كلية التربية الحكومية    )1(

صالح حسن ،مقال بعنوان القرامطة نشأتهم قيام دولتهم عالقتهم بالدولة الفاطمية  ، م  1998 -هـ1418 األول ، طبعة     العدد
  .          العاوور 

 مـدبولي ، مكتبـة  )538ص (عبد المنعم الحنفي .موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب واألحزاب والحركات اإلسالمية، د   ) 2(
 .م 2005الطبعة الثالثة ، عربية للطباعة النشر

  ).94ص(،الوسيط في المذاهب ) 3(
الكامل في التاريخ أبي الحسن على بـن أبـي          : ، انظر   ) 536,537ص(، موسوعة الفرق الجماعات والمذاهب واألحزاب    ) 4(

 لبنـان  –بيروت ،  العربي للطباعة والنشر ، دار الكتاب ) 6/69(،محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني       
  ) .75ص(دراسات في الفرق ، هـ 278حوادث سنة  ، 1980 - هـ 1400الطبعة الثالثة 

  ) .4/32(، ضحي اإلسالم ) 5(
  ) .75ص(، دراسات في الفرق والمذاهب ) 6(
  ) .141ص (مجلة كلية التربية الحكومية : ، انظر ) 282ص (، الفرق بين الفروق ) 7(
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 . )1("مطسموا بذلك ألن أول من أسس لهم هذه النحلة محمد الوراف المقر" -2

 يونانية ومعناهـا الحـرف   مة كلهيو)  ketamidi(أو ) Grammate( أن أصل هذه اللفقظ مشتق من " -3
 .)2("وهذا بلغة المكدين بالعراق

4- "س3(وا بذلك الن لهم رئيساً من السواد من األنباط يلقب بقرمطوية فنسبوا إليةم(. 

قروي فعربت إلى قرامطة، وقيل مـأخوذة مـن   كلمة قرمط مستعملة في جنوب العراق معناه الفالح أو ال          -5
ومعناهـا المـدلس أو الخبيـث أو       ) قرمطونا(أي غضب وعبس، وقيل أصلها نبطي مشتق من         ) أقرمط(

 .)4( المحتالأوالمكَّار 

 وقيل أن حمدان لقب بهذا اللقب ألنه كـان أحمـر البـشرة         - المعلم السري  – اآلراميةمعنى قرمط في    "  -6
 .)5("الطوب األحمرتشبيهاً بالقرميد وهو 

 )6(."سموا بذلك ألن قرمط كان عامالً إلسماعيل بن جعفر الصادق فنسبوا إليه ألنه أحدث لهم مقاالتهم" -7

هد ودعا إلى إمام من أهل بيت       زم سواد الكوفة فأظهر ال    دقَ" ستانزخو" وسموا بذلك أن رجالً من ناحية       " -8
 بهذا لحمرة عينية، وهو بالنبطية حـاد العـين، فأخـذه    قبه لُت ونزل على رجل يقال له كرمي    الرسول  

أمير تلك البالد فحبسه، وترك مفتاح البيت تحت رأسه ونام، فرقت له جارية فأخـذت المفتـاح ففتحـت                   
 ولم يجده زاد افتتان الناس بـه، فخـرج       المفتاحاح إلى مكانه، فلما طلب      ـه وردت المفت  ـالبيت وأخرجت 

 فقيل قرمط، ثم تـوارث مكانـه         الكلمة ه، ثم خففت  ـان نازال علي  ـ الذي ك  إلى الشام فسمي كرميته باسم    
 .)7( "أهله وأوالده

   :القرامطةألقاب 
  :يطلقون على أنفسهم عدة ألقاب يتميزون بها عن غيرهم وهي

يطلقون على أنفسهم المؤمنون المنصورون باهللا والناصرون لدينه والمـصلحون          " المؤمنون المنصورون  -1
  )8("في األرض

 .)9("هم هم الذين أطلقوا عليهم هذه التسمية في العهود المبكرهيري البعض أن  أعداء" القرامطة -2

                                         
  .م 1981، الطبعة األولى، بيروت ، ، دار العلم للماليين ) 27ص (، طه الولي، القرامطة أول حركة اشتراكية في اإلسالم) 1(
  ) .27ص (، المصدر السابق ) 2(
الطبعـة األولـى   ، دمـشق  ، دار حسان للطباعـة والنـشر     ، ) 388ص(، سهيل زكار . د،  ع في أخبار القرامطة     ـالجام) 3(

  .م  1987 -هـ 1407
  ) .209ص(،  المسلولة اليمانياتحاشية : انظر ) 4(
 ) .209ص (، المرجع السابق ) 5(
  ) .27ص (، القرامطة أول حركة اشتراكية في اإلسالم ) 6(
  ) .535ص(موسوعة الفرق بالجماعات :  ، انظر ) 151ص(، تلبيس إبليس) 7(
  ) .25ص (، القرامطة أول حركة اشتراكية في اإلسالم ) 8(
  ) .132ص (، الحركات الباطنية في اإلسالم ) 9(
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  : انتشار القرامطة

انتشر مذهب القرامطة باليمن والبحرين واليمامة ودخلت دولهم في صراعات مسلحة ضد كـل مـن                
لشام والعراق والحجاز حيث قتلـوا الجميـع        الدولتين العباسية والفاطمية، فهاجمت جيوشهم أجزاء عديدة من ا        

فجاء قرمطي فضرب الحجر بمثقل     ) 2("وسبوا النساء وانتزعوا الحجر األسود     ")1(بمكة ودنسوا بيت اهللا الحرام،    
 وأخذوه معهم فمكـث عنـدهم اثنـين         ثم قلعة " أين الطير األبابيل أين الحجارة من سجيل        : في يده وهو يقول   

   )3(من اهللا للمسلمين في ذلك الوقتء وعشرين سنة وهو ابتال

ن الذين قتلهم القرامطة في تلك السنة من الحجاج ثالثة آالف غير الذين ماتوا من               إ: يقول المؤرخون "
   )4(".الجوع وغير من وقع أسير

ودخلها أبو طاهر وأصحابه يقتلون أهلها ومن كـان فيهـا   ، وقد هجم القرامطة على مكة مرة أخرى    "
وأقام بمكة ستة أيام وهـو  ،  المسجدبالقتلىوهدم زمزم وفرش  ، ى من تعلق فيها بأستار الكعبة       من الحجاج حت  

فهـل  "  أجهزوا على الكفار وعبده األحجار    : " وينتقل من مكان إلى مكان ويقول     ، يحرض أصحابه على القتل   
  ) 5(؟"األمن بين الرعيةتحقق ما كانوا يقولونه من أنهم يريدون القضاء على الدولة العباسية لنشر العدل و

القرامطة فرقة من الزنادقة والمالحدة أتباع الفالسفة من الفرس الذين يعتقدون بنبـوة         : "يقول ابن كثير  
ويدخلون إلى الباطل من جهـتهم      ، وهم أتباع كل ناعق إلى الباطل     ، زرادشت ومزدك وكانا يبيحان المحرمات    

وبسط بعضهم أيديهم يسفك الدماء وقتلـوا جماعـة       ،  فيهم الفجور  وقد ظهر  ")6 "(ألنهم أقل الناس عقوالً وجهالً    
فأظهر موافقتهم كثير من مجاوريهم جزعـاً  ، واستوحشوا من ظهور السالح بينهم    ، ممن خالفهم فخافهم الناس     

  .)7(" منهم
  :فرق القرامطة

  : توزع القرامطة إلى ثالث فرق رئيسية 

                                         
  . )25ص (القرامطة أول حركة اشتراكية في اإلسالم : بتصرف ، وانظر ) 96ص (، الوسيط في المذاهب ) 1(
دار ، أبي فرج األصبهاني، تحقيق محمد عبد القادر وعطا مصطفي عبـد القـادر عطـا    ، المنتظم في تاريخ الملوك واألمم ) 2(

 ) .79ص(، دراسات في الفرق :  م ، انظر 1992 -هـ 1412الطبعة األولى ،   لبنان –بيروت ، علمية الكتب ال

 ) .11/161(، البداية والنهاية : انظر ) 3(

  ) .4/132(، ضحي اإلسالم ) 4(
  ) .4/134(، ضحي اإلسالم ) 5(
  ) .11/161(، البداية والنهاية ) 6(
مقـال  ، مركز التوثيـق واألبحـاث   ، م 1983، العدد األول لسنة )134ص  (، ان بشير سليم، مجلة جامعة النجاح لألبحاث    )7(

 .بعنوان اإلسماعيلية والقرامطة بين التفويض الوحي والعدالة االجتماعية 
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: متهواد لكثرة النخيل الذي يغطي أرضـها، وأبـرز دعـا        وسمي الس ) سواد العراق  : ( قرامطة السواد "  -1
 .  وآل مهروية – عبدان –حمدان 

 . آل الجنَّابي : وأبرز دعاتهم  : قرامطة البحرين والخليج -2

وهو مـن أقـوى   "  الفوارس وأبوأبو حاتم البوراني    : وأبرز دعاتهم    : قرامطة القطيف وجنوبي البصرة    -3
 .)1("  والقطر المصريوهناك فرق آخرى في سوريا" دعاتهم 

  : نهاية القرامطة
رين انتهـي   وقد مرت هذه النهاية في طو      ، كانت نهاية القرامطة في عهد الخليفة المستنصر الفاطمي       "

  .  شأفتهم في بالد البحرينباستئصالانتهي الثاني و ،ة أوالالطور األول منهما بطردهم من جزير
ون ني في بالد البحرين نفسها فقد اتصل الس       م األثر عليه  وكانت هزيمة القرامطة في جزيرة أوال بعيدة      

هـ بجيوش جـرارة أحلـت بهـم        462  فبعثوا إليهم سنة   ،ين في العراق  يفي بالد البحرين بالسالجقة وبالعباس    
  . م متتاليةهزائ

، والـسالجقة  ساء، وقد شجعت هذه الهـزائم العباسـيين       واضطر القرامطة إلى االرتداد إلى بالد اإلح      
ر قوادهم فهزموهم وانتصروا علـيهم فـي موقعـة          ه جيوشاً جرارة بقيادة طائفة من أم      ء على اإلحسا  افأرسلو

  . )2( "وتعد هذه الموقعة من المواقع الحاسمة في التاريخ" 1078 -1077" هـ 470الخندق سنة 

 مـن   تم القضاء نهائياً على القرامطة الذين كان مصدر رعب زهاء قرنين          وفي تلك المعركة الفاصلة     
3( كان أوله دينياً وأخره شيوعياًنوا مذهباًالزمن بعد أن كو(.  

  : عقائدهم
له عالقة باهللا وبالرسول وبالمالئكة واإلسـالم،  وجود إن أساس عقيدتهم قائمة على اإللحاد وإنكار أي         

  .وقد أظهر منهم ما يجعلهم يحقدون على اإلسالم وناصبوه العداء
، )4(" الكفر، وهي تطبيق فعلي لمبادئ اإلسماعيلية السرية       فض، وباطنه إن مذهب القرامطة ظاهره الر    "

 ،)5("ة التي لم تستطع اإلسماعيلية تطبيقها خوفاً من ثـورة النـاس عليهـا             ـي التطبيقي ـبخالف بعض النواح  "

                                         
  ) .55ص (، القرامطة أول حركة اشتراكية في اإلسالم ) 1(
بيـروت ، مكتبـة      ، ، دار الجيل  ) 4/496( إبراهيم حسن،    حسن. تاريخ اإلسالم السياسي والديني و الثقافي واالجتماعي، د        )2(

  . م 2001 -هـ 1422القاهرة ، الطبعة الخامسة عشر ، النهضة المصرية 
دار الفكـر   ، محمد أبو الفـرج العـشي       . ، مراجعة د  )164ص  (يونس العشي،   . تاريخ عصر الخالفة العباسية د    : انظر  ) 3(

  . م 1982 -هـ 1402 الطبعة األولى،  دمشق، للطباعة والنشر 
  .بحث سابق، مقال بعنوان القرامطة نشأتهم قيام دولتهم عالقتهم بالدولة الفاطمية ، )143ص (، مجلة كلية التربية) 4(
    ) .80ص(، دراسات في الفرق) 5(
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ة مـن مـذاهب شـتي وكلهـا خـبط           ـار ملفق ـة أفك ـي مجموع ـم ه ـال فإن عقائده  ـان الح ـومهما ك "
م أنهم يستدلون على كفرهم ومحاربه اإلسالم ببعض اآليـات مـن القـرآن     ـب أمره ـواضطراب ومن عجي  

ـ        الكريم وبأحاديث مختلفة مكذوبة على النبي         وقـف   ى وأحاديث صحيحة يحرفون معانيها ويؤولونهـا عل
  .)1("اعتقادهم اإللحادية

  : عقيدتهم في األلوهية : أوالً
الزمن إال أن أحدهما علة لوجود الثاني، اسم العلة السابق،          قالوا بوجود إلهين ال أول لوجودهما من حيث         " -1

  . اسم المعلول التالي ، وأن السابق خلق العالم بواسطة التالي ال بنفسه
واعتقدوا أن السابق والتالي هما المراد باللوح والقلم واستدلوا من القرآن الكريم بما جاء فيه من صـيغة                   -2

زلْناإِنَّا{: مثل قوله تعايل  )2("الجمع    )32(،الزخرف أية  "حنن قسمنا بينهم: " وقوله) 9(، احلجر آية} نَحن نَ

وهم يعتقدون أن العقل قد فاض ، وظهر عنه النفس الكلية أو التالي بواسطة العقل والنفس وجدت جميـع    " -3
ه المبـدأ و  المخلوقات والمبدعات، وبما أن العقل هو أول فيض ظهر عن اهللا فهو إذا أصل اإليجاد ، وإلي              

 .)3("المعاد ولذلك سمي بالسابق

ـ  ـم الذين وضع  ـة مسلمين وه  ـار القرامط ـكيف يمكن اعتب  " -4 ـ     ـوا عل ـ  ـى اهللا عـز وج روطاً ـل ش
 وهو ما أعلنه أحد شعرائهم في جوابه إلى زوجته التي المته علـى تـرك                ،دوه ويقيموا له الصالة   ـليعب

 : الصالة فقال

  فقلت أغربي عن ناظري أنت طالق    يـي للصالة حليلتـى تركـتلوم عل
  ل وفائقـه الشيخ الجليـي لـيصل    اًـــت هللا مفلسـا صليـاهللا م فو

  قـي والمناطـي والحلـوأين خيول    يـلماذا أصلي ، أين ربعي ومنزلت
قـي لمنافــي ؟ أنـه بمينـعلي     من األرض يحتويأصلي، وال فتر  

  )4(" في الجو بارقه ما الح أصلى ل    م أزلـع لـي اهللا وسـبلي إن عل

  : عقائدهم في الوحي والنبوة والرسالة : ثانياً
ما كَان محمد أَبا أَحد من رجالكُم ولَكن رسولَ اللَّه وخاتَم النبِيني {: أما بالنسبة إلى النبوة قال تعالى

يء عليما بِكُلِّ ش اللَّه كَان40(ب آيةاألحزا }و(  

                                         
  ) .1/375( ، فرق معاصرة )  1(
  ) .376/ 1(، المرجع السابق) 2(
  .بحث سابق، عنوان القرامطة نشأتهم قيام دولتهم عالقتهم بالدولة الفاطمية مقال ب، ) 145ص (، مجلة كلية التربية) 3(
  ) .92ص (، أول حركة اشتراكية في اإلسالم: القرامطة) 4(
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ِإن مثَلي ومثََل الَْأنْبِياء من قَبلي كَمثَِل رجٍل بنَى بيتًا فََأحسنَه وَأجملَه ِإلَّـا   "قَاَل   رسوَل اللَّه قال و
 ه قُولُونيو لَه ونبجعيو بِه طُوفُوني َل النَّاسعفَج ةاوِيز نم لَبِنَة عضواللَّبِنَةُ قَاَل فََأنَا اللَّبِنَـةُ  م هذتْ هعضلَّا و

ينالنَّبِي مَأنَا خَات1 (." و(   
 على إنكار األنبياء جميعاً وإنكار الوحي والمالئكة وهو مذهب إلحادي كـافر ال              تقوم عقيدة القرامطة  

 -:ومن عقائدهم.ء من اهللا يعترف بالغيبيات حتى أن النبي عندهم مجرد إنسان عادي وأنه ليس اصطفا

وأن جبريـل عبـارة   ، أن النبي عبارة عن شخص فاضت عليه من السابق بقوة التالي قوة قدسية صافية               -1
 وأن القرآن هو تعبير محمد عن المعارف التي فاضت عليه مـن             ،عن العقل الفائض عليه ال أنه شخص      

 الفائضة على النبي ال تفيض عليه مـن أول  العقل فسمي كالم اهللا مجازاً ألنه مركب من جهته وهذه القوة    
 . )2( "، وإنما تتربي كنقطةه أمر

ة ، فإذا انقضت مدته بعث اهللا نبيـاً جديـداً ينـسخ             نيعكل نبي شريعته مدة م    لومن اعتقاداتهم أنهم قالوا     " -2
ثـم   ، وحددوا لشريعة كل نبي سبعة أئمة أولهم النبي الناطق، تم األساس الـصامت             ، قبله انشريعة من ك  

 ويعني الناطق عندهم أن شريعته ناسخة لما قبله، وأساس الصامت أن يكون قائماً على ما أسسه                 ،السوس
  .)3("غيره

هم، والحج زيارته وإدمـان     ماله إما اوقد أولوا كل ركن من أركان الشريعة فزعموا أن معنى الصالة مو           " -3
 . )4(" إفشاء سرهم وخير عهد وميثاقوالزنا عندهم. خدمته ، وأن الصوم اإلمساك عن إفشاء سر اإلمام

  : اعتقادهم في اآلخرة: ثالثاً
 بأنهم رمز إلـى     لوا القيامة وم وتعاقب الليل والنهار وأ    ينكر القرامطة يوم القيامة ويزعمون أن هذا النظا       "  -1

  . )5("خروج اإلمام
وأن اإلنسان  " لى أصله   إن معنى المعاد هو عود كل شيء إ       " أنكروا بعث األجسام والجنة والنار وقالوا       "  -2

خالط األربعة وهـي    وهو مركب من األ   مركب من عالم روحاني وعالم جسماني، فالجسماني منه الجسد          
الصفراء التي تصير ناراً، والسوداء التي تصير تراباً، والدم يصير هواء والبلغم يصير ماء، وهذا المعاد                

لة في اإلنسان فإنهم إن صفيت بالمواظبـة علـى    أما الروحاني وهو النفس المدركة العاق     ،الجسدي عندهم 
العبادات وغذيت بغذاء العلوم والمعارف المتلقاة عن األئمة الهداة اتحدت عند مفارقـة الجـسد بالعـالم                 

 . )6("الروحاني

                                         
 ) .3342(، الحديث رقم، أخرجه البخاري  في صحيحة، كتاب المناقب ، باب خاتم النبيين)  (1

  ) .1/192(، الملل، والنحل ) 2(
  ) .46ص ( ، فضائح الباطنية) 3(
  ) .296ص(، الفرق بين الفرق ) 4(
  .بحث سابق ، مقال بعنوان القرامطة نشأتهم قيام دولتهم عالقتهم بالدولة الفاطمية ، )149ص (، مجلة كلية التربية )5(
  ) .1/384(فرق معاصرة :  ، انظر ) 45ص (، فضائح الباطنية) 6(
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وبهذه الخرافات فسروا المعاد األخروي ، وال شك أنها مأخوذة عن مذاهب الهنـدوس، والبـوذيين                " 
لى القول بالتناسخ الموجود عند البراهمة والبوذيين وصبغوه في الظاهر باإلسالم فـصار  ولذلك أجمع هؤالء ع  

  . )1("ً الكالم مسلماً والفكر هندوسياً وبوذياً ووثنيا
إن الحركة القرمطية في حقيقتها تعبير حي وفعلي للعقائد اإلسماعيلية لهذا فقد آخذت هـذه الحركـة        " 

لتي كانت تحلم بها اإلسماعيلية، وهي إيجاد مجتمع يعتبر الدين خرافة والثـواب    على عاتقها تنفيذ كل األحالم ا     
  .)2("والعقاب والمعاد أموراً ال تصدق، ويرى في اللذة واإلباحية والشيوعية الملجأ الوحيد له

  :حكم علماء اإلسالم في فرقة القرامطة
  : أجاب شيخ اإلسالم ابن تيمية حين سئل عن النصيرية فقال 

هؤالء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكفر من اليهود والنـصارى، بـل                " -1
:  أعظم من ضرر الكفار المحـاربين مثـل        وأكفر من كثير من المشركين، وضررهم على أمة محمد          

ة أهل البيت وهـم  الفرنج وغيرهم، فإن هؤالء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع ومواال    وكفار التتار   
وال جنـة   ،عقـاب    وال،وال ثواب   ،وال بأمر وال نهي     ، وال بكتابه    في الحقيقة ال يؤمنون باهللا وال برسوله      

  كـالم اهللا ورسـوله   يأخذونبل ، وال بملة من الملل السالفة  بأحد من المرسلين قبل محمد     وال،وال نار 
ولهم فـي معـاداة   ... رونها يدعون أنها علم الباطنالمعروف عند علماء المسلمين يتأولونه على أمور يفت 

اإلسالم وأهله وقائع مشهورة وكتب مصنفه، فإذا كانت لهم مكنة سفكوا دماء المسلمين كما قتلـوا مـرة                  
 وقتلوا مـن علمـاء المـسلمين        ،الحجاج وألقوهم في بئر زمزم، واخذوا الحجر األسود وبقي عندهم مدة          

وال ريب أن جهاد هؤالء وإقامة الحدود عليهم من أعظم الطاعـات         . هللاومشايخهم ماال يحصي عدده إال ا     
وأكبر الواجبات، وهو أفضل من جهاد من ال يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب، فإن هؤالء من                 

 بجهاد المرتدين قبـل جهـاد الكفـار مـن أهـل      بدؤوا والصديق وسائر الصحابة  .جنس جهاد المرتدين  
  . )3("الكتاب

 والمجـوس   والنـصارى إن ضرر الباطنية على فرق المسلمين أعظم من ضرر اليهـود            : يقول البغدادي  -2
  )4 (وسائر أصناف الكفرة عليهم. عليهم بل أعظم من مضرة الدهرية

هم مجوس،  :  أصحابنا في حكمهم فمنهم من قال      اختلففي الحكم عليهم    " : يقول البغدادي في أصول الدين     -3
حكمهم حكم المرتدين إن تابوا     :  ومن العلماء من يقول    ،نهم، وحرم ذبائحهم ونكاحهم   ويجوز أخذ الجزية م   

   )5(."وإال قتلوا وهذا هو الصحيح عندنا

                                         
  ) . 1/384(، فرق معاصرة ) 1(
  .بحث سابق، مقال بعنوان القرامطة نشأتهم قيام دولتهم عالقتهم بالدولة الفاطمية ، )144ص (، ربيةمجلة كلية الت) 2(
  .  وما بعدها،)28/435(، البن تيمية، انظر النص كامالً لفتوى شيخ اإلسالم في النصيرية كامالً في كتاب الفتاوي الكبرى ) 3(
  ) .282ص (، بين الفرق : الفرق ) 4(
  )  .330ص(، نأصول الدي) 5(
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على جانب كبير من اللؤم والخبث والدهاء، وكـانوا         دينيين  لال ا ال شك أن هؤالء المفسدين اإللحاديين       
 فهم يعرفون مدى تعلق المسلمين بحب        ، سموم أفكارهم  يختارون بذكاء ميادين وأماكن إفسادهم وزندقتهم لبث      

زن علـى آل    ح على ال  فعملوا وحقدهم على اإلسالم،     همآل البيت، فاتخذوا هذا الحب ذريعة ووسيلة لبث سموم        
 رفعوهم إلى مرتبة النبوة ثم       ثم ،يل عملوا بعد ذلك على تقديس آل البيت خاصة ع         ثم الغضب لهم،    ثمالبيت  

 في منزلة واحـدة، ثـم نفـي صـفات األلوهيـة      وربنا عز وجلات األلوهية، وجعلوهم هم خلعوا عليهم صف 
  .عالهل في جوالربوبية عن اهللا سبحانه وتعالى ووصفوه بصفات ال تليق به 

ولـم يؤمنـوا   ،وا الصالة والصوم والحج وسائر العبادات      غ فأل ،فأنكروا المالئكة والرسل واليوم اآلخر    
  .بهم آلل البيت دعوة لبث حقدهم من خاللهاإلخ وهكذا كان ح... بها

ولكن وهللا الحمد أن هذه الفرق وغيرها من الفرق الباطنية عددها قليل، وال تكاد توجد منها واحدة في                  
  . قليلةوجد فهيهذا العصر وإن 

  سلسلة دعاة القرامطة 
  ميمون القداح 

  
  عبد اهللا بن ميمون 

  
  ) قرمط ( شعىحمدان بن األ    مد بن عبد اهللا مح
  

     سعيد بن الحسين بن عبد اهللا بن ميمون           عبدان     أحمد بن عبد اهللا 
                )ابن محمد أو أخوة(

  الحسن أبو القاسم
  ) بن جعفرإسماعيلقيل أنه ولد محمد ابن ( 

  
   بن الحسنإسماعيل

  
  معبد أبو تميم

  
  أبو منصور فزار بن معد

  
  539لفرق والجماعات والمذاهب واألحزاب والحركات اإلسالمية ص نقالً عن كتاب موسوعة ا* 
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الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات ثم الحمد هللا سلك بعبادة طريقاً مـستقيماً وهـداهم إلـى أوضـح       
  . سهل لي جميع العقباتوالشكر له سبحانه على نعمائه وتوفيقه بأن،المسالك

ا بفضل اهللا جل وكان هذ، نعمه اإلسالمهياهللا بها على المسلمين  نعمإن من أعظم النعم التي أ
ي ورضيت لَكُم اإلِسلَام دينا[ :قال تعالى،جالله تمعن كُملَيع تمأَتْمو كُميند لَكُم لْتأَكْم مو3:املائدة{] الي{ .   

  :ي على النحو التالي وأخلص فيه إلى النتائج وهوبعد هذا العرض ينتهي البحث
عند أهل السنة والجماعة هو من ساللة الحسن وليس من ساللة الحسين كما تزعم  المهدي المنتظر -1

 . الشيعة

الفهم الصحيح لحب آل البيت وأن حبهم واجب وحبهم يعني العمل على إحياء السنة النبوية وعدم رفع  -2
 . األئمة إلى مرتبة األنبياء والرسل

 .العباسية السنية كانت على حق في محاربتها للبدع والخرافات التي تزعمها الشيعةالدولة األموية و -3

 وقد ظهر ذلك من خالل كتبهم حيث توعدوا أبو بكر وعمر وعثمان السنة على أهل  المطلقحقد الشيعة -4
 .الغتصابهم الخالفة منهم 

ا مهدي منتظر مخالف فكل فرقة منهم تدعى أن له،الشيعة فرق وأحزاب وكل حزب بما لديهم فرحون -5
 .رالمنتظوهذا دليل كذبهم في أدعائهم بالمهدي ،لألخر

 . المنتظرالمهديتدعى أن محمد بن الحسن العسكري هو " اإلثنا عشرية"فالجعفرية -6

 . المنتظرالمهديواإلسماعيلية تدعى أن إسماعيل بن جعفر الصادق هو  -7

 .ر المنتظالمهديهو  والبابية تدعى أن على محمد الشيرازي -8

 . المنتظرالمهدي محمد بن الحنفية لم يمت هو أنيدعون ، والكيسانية والمختارية والكربية -9

 . المنتظرالمهديلم يمت هو  والهاشمية قالت أن أبو هاشم عبد اهللا بن محمد بن الحنفية -10

 . بن أبي طالب هو المهدي المنتظربن جعفرجعفر والمعاوية تزعم أن عبد اهللا بن معاوية  -11

لم  ة زعموا أن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن محمد بن على بن أبي طالب وهو حيالناووسي -12
 .يمت هو المهدي المنتظر 

 .الواقفية يزعمون أن موسى الكاظم بن جعفر الصادق لم يمت هو المهدي المنتظر  -13

  الخاتمة
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 أبي ن ب اهللا محمد بن الحسن بن الحسين بن عليدالنفسية والمغيرية والمحمدية يزعمون أن أبو عب -14
 .طالب الملقب باألرقط وبالنفس الزكية وهو المهدي المنتظر 

 الباقرية يزعمون أن أبو جعفر محمد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب لم يمت  -15
 .وهو المهدي المنتظر 

 .دالً فيمأل األرض عالقيامة علياً لم يمت وانه يرجع إلى الدنيا قبل يوم أنالسبئية يزعمون  -16

 لم يمت  حيالمباركية والقرامطة يزعمون أن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق وخاتم النبيين وأنه  -17
 .وهو المهدي المنتظر

فأي مهدي سننتظر من هؤالء، وبذلك يتبين أن المهدي المنتظر عند الشيعة هو مجرد وهم وخرافة 
 حقهم في الخالفة، وأنهم ادعوها ألهداف سياسية فقد قالوا بذلك حتى يتمسكوا باألمل وذلك تعويضاً لهم عن

  .وتحقيق مصلحة شخصية
  .:التوصيات

 على نشر العقيـدة اإلسـالمية       الجادأوصى المسلمين حكاما وشعوبا ومؤسسات ومثقفين بضرورة العمل          -1
  .السمحة وتعاليم الدين في مجتمعاتهم حتى يشب أبناءنا على عقيدة السلف الصالح

عـن  تدريس مقـرر     تحصين شباب األمة ب    بضرورةالجامعات العربية واإلسالمية     القائمين على    أوصي -2
 الوافـد ،ليكونـوا     حتى يكون طالب العلم على بصيرة من هذا الفكر         بطريقة علمية منهجيه     الفكر الشيعي 

 . في الحفاظ على عقيدة األمة أمام هذه المعتقدات التي تتناقض مع عقيدتهم سدا منيعا

   . لجمهور المسلمين حتى يفهم الناس طبيعة هذه العقيدة والندواتات وعقد الدوراتأوصي بإصدار النشر -3
هذه أهم النتائج وأبرز التوصيات التي توصلت إليها في هذا البحث المتواضع، واَهللا أسأل أن يعلمنـي                 

ا بـذلت مـن   ما ينفعني، وينفعني بما علمني، وأن يزيدني علماً وعمالً، إنه سميع قريب مجيب الدعاء، ومع م          
جهد ومشقة في إعداد هذا البحث إال أنني أعترف أن هذا الجهد ال يعطي الموضوع حقه تمامـاً، ألن الكمـال     
المطلق هللا وحده، والنقص من صفات خلقه، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا                   

  .  محمد وعلى آله وصحبه وسلم

                                                             الباحث                          

  محمد يوسف محمود صيام
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  فهرس اآليات القرآنية
  

  رقم الصفحة  اآلية  م
ْوأن هذا رصاطي مستقيام فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم [ -1 َ ْ َّ ُّ ْ ُُ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ِ ِْ َ ُ ُ َ ُ ُ َ َِ َ َ ََ َّ َ َّ ََ ً َ َ َّ ِوصاكم به َ ِ ْ ُ َّ َ

َلعلكم تتقون ُ َّ ََّ َ ْ ُ  } 153:األنعام{] َ
2 ، 188  

َفإن مل يستجيبوا لك فاعلم أنام يتبعون أهواءهم ومن أَضل ممن اتبع هواه بغري هدى من اِهللا [ -2 ُ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ ُِ ًِ َّ َّ َِ ْ َ ْ َ ْ ْ ََ َِّ َّ َ ُّْ َ ََ َ ََ ِ َِ َ ََ ِ ْ َ
َإن اهللاَ ال هيدي القوم الظاملني ِِ َِّ َ ْ َ ْ َ َ َّ  } 50:القصص{] ِ

2  

ٌوإذ تأذن ربكم لئن شكرتم ألزيدنكم ولئن كفرتم إن عذايب لشديد[  -3 ُ َ َ ُ َِ ِ َِ ُ َّ َ َُ َ َ َّ ِْ َ َ ْ َ ْ ُّ ََّ َِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ ََ َِ َ َ   4 } 7:إبراهيم{] َ

َوأنذر عشريتك األقربني[ -4 ِ َ ْْ َ َ َ َ ِ َِ َْ   13 } 214:الشعراء{] َ

َوقالوا لن متسنا النار إال أ[ -5 َّ ِ ُ َّ ََّ َ َ ْ ََ ُ ْياما معدودة قل أختذتم عند اِهللا عهدا فلن خيلف اُهللا عهده أم َ ْ َ ً ََّ َُ َ ْ َ َ َْ ً َ ْ ُ ُْ َْ ِ ِْ َُ ًَ ْ َُ ْ َّ
َتقولون عىل اهللاِ ما ال تعلمون َُ ََ َ ُ ُْ ََ  } 80:البقرة{] ََ

ِذلك بأهنم قالوا لن متسنا النار إال أياما معدودات وغرهم يف دين[ ِ ٍ ِِ َْ َّ َ ً َّ ُ َّ َ ْ ُُ َ َ ْ ْ ََّ َ َُ َّ ََ َّ ِ َ ُ َ َهم ما كانوا يفرتونَِ ُ َ ْ َ َ ُْ َ آل {] ِ
 } 24:عمران

20  

ًوقل جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا[ -6 َ ُ ْ ُُ َ َ َ َ َ ََ َ ََ َّ َ ُِّ ِِ َ   55 } 81:اإلرساء{] َ

ْيولج الليل يف النهار ويولج النهار يف الليل وسخر الشمس والقمر كل جي[ -7 َ َ َ ُ َ َُ ٌّ َ َّ َ َُّ َّ َّ ََّ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َُّ ِ ِ َِ َِ َ ري ألجل مسمى ِِ ُ ٍ َ َ ِ ِ
ٍذلكم اهللاُ ربكم له امللك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمري ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ ْ ُ َ َ ُ َُّ َُ ُ ُْ َ َ ْ َ ُْ َ َّ ْ َ َُ َإن تدعوهم ال * ُ ْ ُ ُ ْ َ ْ ِ
ُيسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون برشكك ْ ُِ ِ ِ ِ ِْ ِ َ ُ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َُ ْ َ ُ َ ُ ْ َ َ ُ َُ ََ ُ ُم وال ينبئك مثل َ ْ ِ َ ُ َِّ َُ َْ

ٍخبري ِ  } 14-13:فاطر{] َ

61  

ٍكل من عليها فان[ -8 َ َ ْ ََ َُّ ْ ِويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام * ُ َ َ َْ ِ َ ِّ ُ ْ َ ْ َِ َ َ ُ   70 } 27- 26:َّالرمحن{] ََ

َكل نفس ذائقة املوت ونبلوكم بالرش واخلري فتنة وإلينا[ -9 َ ْ ُ ُْ ْ َْ ً َّ ُ ُ َ َ ُِّ َ َ ْ َ ِْ ِ ِِ َ َِّ ِ َ ٍَ َ ترجعونْ ُ َ ْ   70 } 35:األنبياء{] ُ

ُوجاءت سكرة املوت باحلق ذلك ما كنت منه حتيد[ -10 ْ َ ْ ُ ِْ ِ ِ َِ ُ ْ َ ََ َ ََ َ ِّ َ َِ ُ ْ   70 } 19:ق{] َ

ِإن اهللاَ يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي [ -11 ْ َ ََ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َِ ِْ ْ َ ُْ ِ ِ َِ ِ َ َ ْ َ ُ ُ َُ ِ ِِ ِْ ِ َّ
ُيعظك ُ ِ َم لعلكم تذكرونَ ُ ْ َّْ ََ ُ َّ  } 90:النحل{] ََ

74  

َإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون[ -12 ُ ِ ََ ُ َ ُ َْ َّْ َ َ َِّ َِ ْ َ  ، 123 ، 74 } 9:احلجر{] َِّّ
134 ، 175  

َولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي الصاحلون[ -13 َُِّ ِ ِ ِ َِّ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ََ ُ َ َِ َِ َْ َ َِ ْ َّ َ َ َ ِّْ   79 ، 77 } 105:األنبياء{] ِ
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َهو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره عىل الدين كله ولو كره املرشكون[ -14 ُِّ َ ُ ِّ َِ ْ َ ِّ َ َ َ َُّ ََ ْ َ َ ُ َ ُ َ ُِ ِِ ِ ِ ِِ َِ ُ ُ َ َ ِْ َْ ُ [
 } 9:َّالصف{

  

َّوعد اهللاُ الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفن[ -15 ْ َ ْ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ََ ُ ََّ َّ َ َ َ َ َُ َهم يف األرض كام استخلف الذين َ ِ َّ ََ ْ َ َْ ْ َْ ِ َ ِ ُ
َمن قبلهم وليمكنن هلم دينهم الذي ارتَىض هلم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ال  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُِّ ً َ َّ ِّ َ َ َُ ْ ْ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َْ ْ ْ ْ ُ ْ ْ ُ ْ َ ُ َْ ِ ُِ َُ َ َّ َ ََُ َُ

َيرشكون يب شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك  َِ َِ َ ُْ َ َ ََ َ ً ُْ َ ْ ََ َ ْ ُِ َ َهم الفاسقونِ ُ ِ َ ُ  } 55:النور{] ُ

79  

ً وقاتلوا املرشكني كافة ...[ -16 ْ ُ ََّ َ َ ِ ِِ ُ   79 } 36:التوبة{] ...َ

ِحتى إذا جاء أحدهم املوت قال رب ارجعون[ -17 ُِ ِّ ْ ُ َ َ َْ َ َُ َ َُ َ ََّ َ َ َلعيل أعمل صاحلا فيام تركت كال إهنا  * ِ َ ََّ َ ْ َِ َّ َ ُ ْ َ َ ِ ِ ً ُ ِّ ََ
َكلمة هو قائلها و َ َُ ُ َ ٌِ َِ َمن ورائهم برزخ إىل يوم يبعثونَ ُ ََ ْ ْ َ َ ُْ َ ْ ْ َِ ِ ٌ َ ِ ِ  } 100-99:املؤمنون{] ِ

84 ، 149  

َأمل يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أهنم إليهم ال يرجعون[ -18 ُ َّ َ ْ ْ ِْ ِْ َ ْ ْ ْ ُ ُ ْ ْ َ ََ َِ َ َ ََ ُ َ َ َِ ِ ُ َ َْ   84 } 31:يس{] ْ

ُوأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقو[ -19 َ ُ َ َ ََ ُ َ ْ َ ََ ِ َِ ِْ َّ ِ ْل الذين ظلموا ربنا أخرنا إىل أجل قريب نجب ْ َ َّ َِ ُ ٍَ ِ َ َ َ ٍَّ َ َِ ْ َ ُِّ َ َ ِ ُ
ٍدعوتك ونتبِع الرسل أومل تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال َ ْ ْ ْ َ َ َ ْ ََ ُ َ َّ َِ ِْ َ ْ ْ َ ُ ُُّ ُ ُ ََ ُ َ ْ ََ َْ َ ِ  } 44:إبراهيم{] َ

84  

َولو ترى إذ املجرمون ناكسو رءوسهم عند ر[ -20 ْ ُ ُ ُ ََ ْ َِ ِ ِ ِِ ُ َ َ ِ ْ ْ َُ ِ ًِهبم ربنا أبرصنا وسمعنا فارجعنا نعمل صاحلا َ َِ ْ ْ ْ َ ْ َّْ َ ْ َ َ َ ْ َِّ ََ َ َِ َ ْ َ ِ
َإنا موقنون ُ ِ ُ َّ  } 12:السجدة{] ِ

84  

َكل نفس ذائقة املوت وإنام توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل اجلنة [ -21 َ ُ َ َ َُّّ َّ ُ ُ ُ َُ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ ْ ْ ُ ْ َ َ ُْ ُِ ِ ٍِ َ َ َ َ َ ْ ََ َّ َْ َ َّ َِ
ْفقد َ ِ فاز وما احلياة الدنيا إال متاع الغرورَ ُ َ َ َ َُ ُْ ََ ُّ ََّ َِ ُ  } 185:آل عمران{] َ

84  

ِليجزي اهللاُ كل نفس ما كسبت إن اهللاَ رسيع احلساب[ -22 َِ َ َ َ َِ ُِ َ َ َّْ ِ ْ َ ٍُ ْ َ َّ    } 51:إبراهيم{] ِ
َوالذين كفروا أعامهلم كرساب بقيعة حيسبه الظمآ[ -23 ْ َ َ ْ َُّ ُُُ ُ ْ َ ْ َ ََ ٍ ِ ِِ ٍ َ ََ ََ َ َن ماء حتى إذا جاءه مل جيده شيئا ووجد َّ ً ْ ََّ َ َ ُ ُ َ َْ ََ ِ َ ْ َ َ ًَ ِ ُ

ِاهللاَ عنده فوفاه حسابه واهللاُ رسيع احلساب َِ َ َِ ِ ُِ َ ُ َ ُ َ َُّ َ َ  } 39:النور{] ْ
84  

ِاليوم جتزى كل نفس بام كسبت ال ظلم اليوم إن اهللاَ رسيع احلساب[  -24 َِ َ َ َ َ َ َ َِ ُ ْ َ َّْ ِْ ْ ُُّ َ ْ َ ُ ََ ِ ٍ ُْ   84 } 17:غافر{] َ

ِإن الذي فرض عليك القرآن لرادك إىل معاد قل ريب أعلم من جاء باهلدى ومن هو يف [ -25 َ ُ ْ َ َ ْ ْ ِّ َ ُّ ََ َ ُ َ َ َ ْ ْ ََ ُ ِ ََ َ ْ ُ َ َ ُ َ ََّ ٍ ِِ َِ َ ََّ َ َ
ٍَضالل مبني ِ ُ ٍ  } 85:القصص{] َ

85  

ْفاطر الساموات واألرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن األن[ -26 ُ ْ َُ ََ َ ً َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ْ ْ َّ ُُ ََ َ ِ ِعام أزواجا يذرؤكم فيه َ ِ ْ َ َُ ُْ ِْ ً َ ََ
ُليس كمثله يشء وهو السميع البصري ِْ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ َ ََّ ٌْ َ ْ  } 11:ُّالشورى{] ََ

114  

ْقل إن املوت الذي تفرون منه فإنه مالقيكم ثم تردون إىل عاملِ الغيب والشهادة فينبئكم [ -27 ُ ْ َ َّ ْ ُ ُُّ َّ َ ُ َُّ َ ُ ْ َ َِّ َ َ َ ُّ ُ ُ َْ َِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ َ ُ َّ ْ ُِ ِ َِ َ ََّ َبام َ ِ
َكنتم تعملون ُ َ ْْ َ ُ ْ  } 8:اجلمعة{] ُ

118  
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ًأحيسب اإلنسان أن يرتك سدى[ -28 ُ ُ َ ََ َ ْ َْ َُ َْ ِ ُ َأمل يك نطفة من مني يمنى * ْ ْ ُ ٍّ َ َِ ِْ ً َ ْ ُ ُ ْ َ َّثم كان علقة فخلق فسوى * َ ََ ََّ ََ ََ ً َ َ َُ َ 
َفجعل منه الزوجني الذكر واألنثى*  َْ ُ َ َ ْ ُ َ ََ َْ َّ َّْ ِ ِ َأليس ذلك بقا * َ َ َِ َ ِ َ ْ َدر عىل أن حييي املوتىَ ْ ْ ََ َ ِ ُ ْ َ َ ٍ - 36:القيامة{] ِ

40 { 

118  

َأفحسبتم أنام خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ال ترجعون[ -29 ُ َ َ َ َ ْ َْ ْ ْ ْ ُْ َ ُ َ َ َُ َ ً ْ َِ ُ َّ ََّ َ ََ ِ   118 } 115:املؤمنون{] َ

ِيا أهيا اإلنسان ما غرك بربك الكريم[ -30 َ ِْ َِ َِّ َ َّ َ َ ََ ُ ِ َ ُّ َّالذي خلقك فسو * َ َ َ َ َ َ ََّ َاك فعدلكِ َ َ َ َ َيف أي صورة ما شاء  * َ َ َ ٍَ ُ ِّ َ ِ
َركبك َ َّ  } 8- 6:االنفطار{] َ

118  

ُالرمحن[ -31 َ ْ َعلم القرآن * َّ َ ْ َُ َّ َخلق اإلنسان * َ ََ ْ ِ َ َعلمه البيان * َ َ ََ ُ   125 } 4-1:َّالرمحن{] ََّ

ُيريدون ليطفئوا نور اهللاِ بأفواههم واهللاُ متم ن[ -32 ُُّ ُ ْ َ ُ ُِ ِ ِ َِ َِ ْ َ ِ ُِ ُْ َوره ولو كره الكافرونَ ُ ِ َِ َ ْ َِ َ َ   139 } 8:َّالصف{] ِ

َليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اهللاَ عند [ -33 ْ ُ ُ َ َ َِ ٍ ِ ُِ َ ْ ْ َ ْ ْ ْْ َ َ ََ َ َ َ ََ ْ ِّ ْ ْ ٌ ُ َ َْ َْ َِ ُ ُ ًُ ْ
ِاملشعر احلرام واذكروه كام هداكم وإن كنتم من قبل ِْ ْ َ َ ُ َ ََ ْْ ْ ُ َُ ْ ُ ُ َ َ ُْ ِ َ ِ َْ َه ملن الضالنيَِ ِّ َّ َ ِ  } 198:البقرة{] َِ

159  

ٌوإن يروا كسفا من السامء ساقطا يقولوا سحاب مركوم[ -34 ْ َ َ َ َ َّ ْ َ َُ ٌ َ َ ْ َُ ُ ً ِ ِ ِ َِ ً ْ   165 } 44:ُّالطور{] ِ

َإنا عرْضنا األمانة عىل الساموات واألرض واجلبال فأبني أن حيملنها وأ[ -35 ََ ْ َ َ َ َ َ َ ََ ََ َْ َ َِ َِ ْ ْ ْ َّ َ ََ َِ ِ ِ َ ََ َ َّ َشفقن منها ومحلها ِ ََ َْ َ ََ ْ ِ َ ْ
ًاإلنسان إنه كان ظلوما جهوال ُ َ ًُ َُ َ َ َُ َّ ِْ  } 72:األحزاب{] ِ

165 ، 188  

َإنا عرْضنا األمانة عىل الساموات واألرض واجلبال فأبني أن حيملنها وأشفقن منها ومحلها [  -36 َ َ ََ ْ ْ َ ََ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ََ ْ َ َِ ِ َِ ْ ََ ََ ْ ْ ْ َّ َ ََ ِِ ِ َ ََ َ َّ ِ
َّاإلنسان إن ِْ ُ َ ًه كان ظلوما جهوالِ ُ َ ًُ ُ َ َ  } 72:األحزاب{] َ

165  

َّكمثل الشيطان إذ قال لإلنسان اكفر فلام كفر قال إين بريء منك إين أخاف اهللاَ رب [ -37 ََ َ ْ َ ْ َُ َ ْ َ ْ ََ ِّ ِِّ ِ َِ ِ ٌِ ِ َِ ْ ََ َ َ ْ ََ َ َُّ ِ ِْ ََّ ِ
َالعاملني ِ َ  } 16:احلرش{] َ

165  

َإن اهللاَ يدافع عن الذين آم[ -38 َُ َ َ ُِ َِّ ِ َ َّ ٍنوا إن اهللاَ ال حيب كل خوان كفورِ ُ َ َ ُ ٍُ َّ َُّّ ِ ُ َ َّ   166 } 38:احلج{] ِ

ْها أنتم أوالء حتبوهنم وال حيبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا [ -39 َ َ َ ُّ َ َ ُّ ََ َ ُ َ ُ َ َ َِّ َّ ُ ُ َ ُ ُ ُِ َِ ْ ْ ْ ُ َْ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ُ َ ُْ َ َُ ُ َ
َعضوا عليكم األنامل من الغ َ َُ َ َِ َِ ََ ُ ْ ِيظ قل موتوا بغيظكم إن اهللاَ عليم بذات الصدورُّ ُ ُُّ َِ ِ ِ َِ ِ ٌِ ْ ْ ُ َّْ ِ ُ َ ْ آل {] ُ

 } 119:عمران

175  

ٍإن الذي فرض عليك القرآن لرادك إىل معاد يف َضالل مبني[ -40 ِِ ِ ُِ َ َ ْ ْ ٍَ َ ٍَ َِ ُّ ََ َ ُ َ ََّ ََّ َ َ   176 } 85:القصص{] َ

ِإنا عرْضنا األمانة عىل الساموات [ -41 َ َ ََ َّ َ ََ َ َ ََّ َ َواألرض واجلبال فأبني أن حيملنها وأشفقن منها ومحلها ِ َ َ ََ ْ َْ َ َ َ ْ َ َ َ ََ ْ َِ َِ ْ ََ ََ ْ ْ َْ ِِ ِ َ
ًاإلنسان إنه كان ظلوما جهوال ُ َ ًُ َُ َ َ َُ َّ ِْ  } 72:األحزاب{] ِ

  

 
َأهم يقسمون رمحة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم يف احلياة الدنيا [ -42 َ ْ َ ْ ْ ْ َ َ َ ُ َ ْْ َ َُّ َ َ َِ ِ َِ ِ ُ ُ َ ُ ْ ِّ َ َُ َ َْ ْ َ َورفعنا بعضهم فوق َ ْ ْ َ ْ ََ َْ َُ َ َ195  
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َبعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورمحة ربك خري مما جيمعون َُّ ْ ِّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ََ ْ َ َ  ُ ْ َ ََ ً ُِ ِ ِ ٌٍ َ ْ ََّ ُ ْ ِ ُ َ  } 32:ُّالزخرف{] ٍ
َما كان حممد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اهللاِ وخاتم النبيني[ -43 ِّ َ ُ َ ْ َّ َِ َّ َ َ ٌ ََ ْ َ َ ْ َ ََ ِ ِ ِ ٍَ ُ ِ َ َ َ ُ ٍ وكان اهللاُ بكل يشء َ ْ َ ِّ ُ ِ َ َ َ

ًعليام ِ  } 40:األحزاب{] َ
196  

ِ اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا فمن ....[ -44 َ َ ْ ُ َ َ ْ ْ ْ َ ْ ْ َ َ ََ ً ُ ُ َ ُ ِْ ِ ِ ِ َِ ِ ُ ُ ُ َُ َ َ َْ ْ َ َ ْْ َ َ
 } 3:املائدة{] ...

200  
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  فهرس األحاديث النبوية
  

  رقم الصفحة  الحديث  م
  151  )أن في ثقيف كذابا ومبيدا  ... ( -1

2-  )يدهالْم ني متتْرع نم لَدةَ وم51 ، 24   )فَاط  

  24  ) عمي العباس ولد من المهدي ( -3

4-  )وَئتْ جلا ملًا كَمدعطًا وسق ضلَُأ الَْأرمي َأقْنَى الَْأنْف ةهبلَى الْجنِّي َأجم يدها الْمر
يننس عبس كلما يظُلْمو(   

91 ، 95  

5- ) النَّبِي اهما سكَم ديذَا سي هناب ِإن  كُممِ نَبِيى بِاسمسٌل يجر لْبِهص نم جخْريسو
ي الْخَلْقف هشْبِهلَا يو ي الْخُلُقف هشْبِهي (    

44  

6-  )ي وثَلم ِإنم اءثََل الَْأنْبِينَمٍل بجثَِل ري كَملقَب ىن عضوِإلَّا م لَهمَأجو نَهستًا فََأحيب 
 هذتْ هعضلَّا وه قُولُونيو لَه ونبجعيو بِه طُوفُوني َل النَّاسعفَج ةاوِيز نم لَبِنَة

   )ةُ وَأنَا خَاتم النَّبِييناللَّبِنَةُ قَاَل فََأنَا اللَّبِنَ

196  

7-  ) تُ النَّبِيعمس ًةرم هِإلَيةً ورِإلَى النَّاسِ م نْظُري نْبِهِإلَى ج نسالْحرِ ونْبلَى الْمع 
  ) مسلمينويقُوُل ابني هذَا سيد ولَعلَّ اللَّه َأن يصلح بِه بين فَئتَينِ من الْ

44  

  45  ) وجوراً سيخرج من صلبه رجل باسم نبيكم، يمأل األرض عدالً كما ملئت ظلماً ( -8

  47   )لَا تَذْهب الدنْيا حتَّى يملك الْعرب رجٌل من َأهِل بيتي يواطُئ اسمه اسمي(  -9

10-  )كلمتَّى يةُ حاعالس ا لَا تَقُوملًا كَمدع ضلَُأ الَْأرملَى َأقْنَى يي َأجتيِل بَأه نٌل مجر 
يننس عبس كُونا يظُلْم لَهَئتْ قَبلم(   

91 ، 95  

م اتَّفَقُوا لَو لَم يبقَ من الدنْيا ِإلَّا يوم قَاَل زاِئدةُ في حديثه لَطَوَل اللَّه ذَِلك الْيوم ثُ(  -11
ه رجلًا منِّي َأو من َأهِل بيتي يواطُئ اسمه اسمي واسم َأبِيه اسم ـحتَّى يبعثَ في

  ) َأبِي

46  

12-  ) موالْي ذَِلك َل اللَّهلَطَو هيثدي حةُ فاِئدقَاَل ز موا ِإلَّا ينْيالد نقَ مبي لَم اتَّفَقُوا لَو ثُم
ي َأو من َأهِل بيتي يواطُئ اسمه اسمي واسم َأبِيه اسم ـحتَّى يبعثَ فيه رجلًا منِّ

  ) َأبِي

47 ، 56  

  162   )ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر(  -13

14-  )اللَّه شْكُرلَا ي النَّاس شْكُرلَا ي ن4   )م  
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أرأيت إن جئت فلم أجدك ؟ : إليه قالت‘ فأمرها أن ترجع  النبي امرأةأتت ( -15
  )إن لم تجديني فأتي أبا بكر : كأنها تريد الموت قال

162  

  85   )اثْبتْ ُأحد فَِإنَّما علَيك نَبِي وصديقٌ وشَهِيدانِ( -16

،  متخذاً خليال التخذت أبا بكر خليال ولو كنت، إلى كلِّ خليل من خُلْيته أال إني أبرأ( -17
  )إن صاحبكم خليل اهللا 

162  

اليوم أسبق أبا بكر :  أن نتصدق ووافق ذلك ماالً عندي فقلت أمرنا رسول اهللا ( -18
ما أبقيت ألهلك؟ : إن سبقته يوما، قال فجئت بنصف مالي، فقال لي رسول اهللا 

ما أبقيت ألهلك؟ : ل له رسول اهللا مثله، وأتى أبو بكر بكل ما عنده، قا: قلت
  )ال أسابقك إلى شيء أبدا : "أبقيت لهم اهللا ورسوله، فقلت: فقال

162  

ِإن في ُأمتي الْمهدي يخْرج يعيشُ خَمسا َأو سبعا َأو تسعا زيد الشَّاك قَاَل قُلْنَا وما ( -19
قَاَل فَي يننقَاَل س ذَاك ي لَهثحي قَاَل فَينطي َأعنطَأع يدها مقُوُل يٌل فَيجر هِإلَي جِيء

لَهمحي َأن تَطَاعا اسم بِهي ثَوف(   

97  

  85  )ال تسبوا أصحابي لعن اهللا من سب أصحابي ( -20

 رجالً من أهل حتى يبعث فيه، لطٌول اهللا ذلك اليوم ،لو لم يبقى في الدنيا إال يوم ( -21
واسم أبيه اسم أبي يمأل األرض قسطا وعدال كما ملئت ، بيتي بواطئ اسمه اسمي

  )ظلما وجورا 

53  

  97   )من خُلَفَاِئكُم خَليفَةٌ يحثُو الْماَل حثْيا لَا يعده عددا( -22

 يعطى و نباتها األرض تخرج و الغيث اهللا يسقيه المهدي أمتي آخر في يخرج( -23
   )حججاً يعني ثمانياً أو سبعاً يعيش األمة تعظم و الماشية تكثر و صحاحا المال

97  

يوشك َأهُل الْعراق َأن لَا يجبى ِإلَيهِم قَفيز ولَا درهم قُلْنَا من َأين ذَاك قَاَل من قبِل ( -24
وشقَاَل ي ثُم ذَاك وننَعممِ يجقُلْنَا الْع يدلَا مو ينَارد هِمى ِإلَيبجلَا ي ُل الشَّْأمِ َأنَأه ك

 وُل اللَّهسقَاَل قَاَل ر ةً ثُمنَيكَتَ هس ومِ ثُمِل الربق نقَاَل م ذَاك نَأي نم  يف كُوني
هدعا لَا يثْياَل حي الْمثحيفَةٌ يي خَلترِ ُأماآخددع   لَاءَأبِي الْعةَ ورقَاَل قُلْتُ ِلَأبِي نَض

   )َأتَريانِ َأنَّه عمر بن عبد الْعزِيزِ

97  
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  فهرس المصادر والمراجع
  

 دمشق ،الترقي الغماري ، مطبعة الصديق بن محمد بن ، أحمد خلدون ابن كالم من المكنون الوهم إبراز -1

    .هـ 1347طبعة  ،  
دار المعـالي   ، يوسف إبراهيم الـشيخ عيـد       ، الحركات الباطنية في عرقله الجهاد ضد الصليبين        أثر   -2

  .م 1998 -هـ 1419الطبعة األولي ،  األردن–للنشر والتوزيع عمان 
الطبعة الثانية  ،  دمشق -المكتب اإلعالمي للطباعة والنشر بيروت      ،أحاديثها محمد ناصر الدين األلباني       -3

   .م1984 -هـ 1404 ،
  . الطبعة الثانية ،  مصطفى الشكعة ، الدار المصرية اللبنانية للطباعة والنشر . د، اإلسالم بال مذاهب  -4
  .م 1969طبعة ، بيروت ، دار بيروت للطباعة والنشر، علي حسني الخربوطلي.د، اإلسالم والخالفة  -5
  .م 1994 - هـ1414، الطبعة األولى ، محمد بن أحمد الجوير ، اإلسماعيلية المعاصرة  -6
،  باكـستان  -الهور، ترجمان الُسنة للطباعة والنشر    ، إحسان إلهي ظهير    ، اإلسماعيلية تاريخ وعقائد     -7

  . بدون طبعة 
تحقيق أحمد عبـد الموجـود علـي    ، أحمد بن علي بن حجر العسقالني ، اإلصابة في تمييز الصحابة      -8

  .م 2002 -هـ 1423 الثانية الطبعة،   لبنان –دار الكتب العلمية بيروت  ، محمد معوض 
  .م 1981 -هـ 140الطبعة الثالثة ،  لبنان –إمام عبد القاهر البغدادي ،  بيروت ، أصول الدين  -9

  .بدون طبعة ، ناصر بن عبد اهللا بن علي القفاري .  عشرية، داالثنيأصول مذهب الشيعة األمامية  -10
، م 2003 -هــ  1424،  حمـد  جمع وترتيب مصطفى بـن م ،  رق اإلسالميةـول وتاريخ الف  ـأص -11

  .بدون طبعة 
 -القـاهرة   ، مكتبة الكليات األزهريـة     ، فخر الدين محمد بن عمر الرازي       ،  اعتقادات فرق المسلمين   -12

  .م 1987  -هـ 1398طبعة ، مصر 
  .م 1980الطبعة الخامسة ،  دار العلم للماليين، خير الدين الزركلي، األعالم -13
، دار الفكر العربي للطباعـة والنـشر   ، مجمد أبو زهرة    ، ةـه الفقهي ره وآراؤ ـاإلمام زيد حياته وعص    -14

  بدون طبعة
، ريـاض زركلـي   . د، سهيل زكار. تحقيق د،  أحمد بن يحيي بن جابر البالذري       ، أنساب األشراف    -15

  .م 1996 -هـ 1417الطبعة األولى ،  لبنان -بيروت ، دار الفكر للنشر والتوزيع 
الطبعـة  ،  باكستان   –الهور  ، الناشر إدارة ترجمان السنة     ، ، لهي ظهير إحسان إ ، البابية عرض ونقد     -16

  .م 1981 -هـ 1401الثالثة 
من مطبوعـات  ، محمد الخضر حسين، مصطفى الحديدي الطير وآخرين    ، البابية والبهائية في الميزان      -17

  ، بدون طبعة ، األزهر
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  ، مكتبة المعارف للنـشر والتوزيـع ،          شيالقر كثير بن عمر بن الفداء إسماعيل  أبو، البداية والنهاية    -18
 .م 1979الطبعة الثانية ،  لبنان –بيروت 

الطبعة ، البهائية بين أحكام الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية واألحكام القضائية، سامح سيد محمد              -19
  .  أصلة رسالة ماجستير ، م 2007 -هـ 1428الثانية 

مطبعة مدني للطباعـة    ، لباطنية والصهيونية ، عبد الرحمن الوكيل     البهائية تاريخها وعقيدتها وصلتها با     -20
 .القاهرة ، م 1986 -هـ 1407الطبعة الثانية ، والنشر

م 1990طبعـة   ، القاهرة  ،مكتبة وهبة   ،محمود ثابت الشاذلي    ، التوجه   ةالبهائية صليبية الغرس إسرائيلي    -21
. 

دار الـسحاب للطباعـة والنـشر       ، اهللا سـالم    عبد المعطي حاب    ، البهائية نشأتها عقيدتها بيان كفرها       -22
  .م 2007الطبعة األولى ،   مصر –القاهرة ، والتوزيع 

الطبعـة األولـى    ، القاهرة    ، دار الهدى للطباعة والنشر     ، طه الدسوقي   . د، البهائية وسائل وغايات     -23
  .م  19845  -هـ 1405

ة الحياة للطباعـة والنـشر      ـكتبدار م ، ديـد مرتضي الزبي  ـمحم، تاج العروس من جواهر القاموس     -24
 .بدون طبعة

دار الجيـل للنـشر     ، حسن إبـراهيم حـسن    . د، تاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي واالجتماعي      -25
  .م 2001 -هـ 1422القاهرة،  الطبعة الخامسة عشرة  ، مكتبة النهضة المصرية ،بيروت ،والتوزيع 

تحقيـق  ، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الـذهبي        ا، تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم       -26
  .م 1990-هـ 1410الطبعة األولي ، عمر عبد السالم تدمري دار الكتاب العربي للطباعة والنشر 

المكتـب اإلسـالمي للطباعـة      ، محمود شاكر ، ) الخلفاء الراشدون والعهد األموي   (التاريخ اإلسالمي    -27
  .م 1991-هـ 1411عة الطبعة الساب،  دمشق –بيروت ، والنشر

 . بدون طبعة ، محمد خضري بك ، ) الدولة األموية(، تاريخ األمم اإلسالمية -28

  . بدون طبعة ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، تاريخ الجدل ، محمد أبو زهرة   -29
جالل الدين عبد الرحمن الكمـال أبـو الفـضل    ، هـ  903 إلى سنه    تاريخ الخلفاء من الخالفة الراشدة     -30

الطبعة األولى  ، القاهرة  ، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع     ، تحقيق رضوان جامع رضوان     ، سيوطي  ال
  .م 2004 –هـ 1425

تحقيق محمد أبو الفـضل     ، ألبي جعفر محمد بن جرير الطبري     ، تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك       -31
   0الطبعة الرابعة، مصر، دار المعارف للنشر، إبراهيم 

  .بدون طبعة ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر ،  اإلسالمية ، محمد أبو زهرة تاريخ المذاهب -32
 –بيـروت   ، دار صادر للطباعة والنـشر      ، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب         ، تاريخ اليعقوبي  -33

 . بدون طبعة ، لبنان 
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 دار الفكـر    ،محمد أبو الفـرج العـشي       . يونس العشي،  مراجعة د    . تاريخ عصر الخالفة العباسية د     -34
  . م 1982 -هـ 1402الطبعة األولى ،  دمشق، للطباعة والنشر 

أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا بن عبـد اهللا الـشافعي المعـروف بـابن            ، تاريخ مدينة دمشق     -35
  .دمشق ، من مطبوعات مجمع اللغة الغربية، تحقيق سكينة الشهابي، عساكر

 ، المبـاركفوري  الـرحيم  عبد بن الرحمن عبد محمدي العال   أب ، الترمذي جامع بشرح األحوذي تحفة -36
  .م 1990_هـ1410الطبعة األولى ،  لبنان–بيروت ، دار الكتب العلمية

دار عمار للطباعـة  ، تقديم سعيد حوى   ، محمد البندراني   ، التشيع بين مفهوم األئمة والمفهوم الفارسي        -37
  .م  1988 -هـ 1408الطبعة األولى  ، عمان ، والنشر

تعريف عام بالشيعة االثني عشرية ، د صالح حسين الرقب مكتبة بيت مقدس للطباعة والنشر ، الطبعة                  -38
  .  فلسطين –خان يونس ، م 2008 -هـ 1429األولى 

  -الشريف على بن محمد الجرجاني ،  دار الكتب العلمية للطباعـة والنـشر ، بيـروت                  ، التعريفات   -39
  .م 1983 - هـ 1403لبنان الطبعة األولى 

عبـد المـنعم الحنفـي، دار الراشـد         . علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني ، تحقيق د        ، التعريفات -40
  .للطباعة والنشر، طبعة القاهرة 

  .محمد بن أحمد الملطي ، بدون طبعة ،  األهواء والبدع ىالتنبيه والرد عل -41
 ، دار الرشيد للنـشر والتوزيـع ،      التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية ، عبد العزيز الناصر الرشيد          -42

 .بدون طبعة 

تحقيق خليـل   ، تهذيب التهذيب، اإلمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي الشهير بابن حجر العسقالني               -43
  . م 1996 -هـ1417الطبعة األولى ،  لبنان - المعرفة للطباعة والنشر  بيروت مأمون شيحا، دار

تحقيق محمد علي النجـار، الـدار المـصرية    ، د األزهري    أبي منصور محمد بن أحم    ، تهذيب اللغة    -44
  . بدون طبعة ، للتأليف والترجمة

 الدين أبو القاسم علي بن الحسن هبة اهللا الـشافعي  المعـروف بـابن                ثقة، تهذيب تاريخ دمشق الكبير    -45
  .م 1979 -هـ 1399الطبعة الثانية ، بيروت، دار المسيرة ، عساكر

مركز شعاع الخير للدعوة والبحـث      ، عبد اهللا بن محمد بن حميد       ، لفية النقية   التوحيد وبيان العقيدة الس    -46
  .م2009 -هـ 1430طبعة، العلمي

دار الفكـر   ، لتوفيق على مهمات التعريف، محمد عبد الرءوف الميناوي، تحقيق أحمد رضوان الداية             ا -47
  . م 1989 -هـ 1410الطبعة األولى ، بيروت ،  والنشرالمعاصر للطباعة

حقيـق  ، مسجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن األثيـر  ،  األصول في أحاديث الرسول      جامع -48
الطبعـة  ،   بيـروت  -لبنان ،  دار الفكر للطباعة والنشر   ، أبو عبد اهللا عبد السالم محمد عمر علوش         

  .م 1997 - هـ 1417األولى 
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، ركز الثقـافي العربـي ،  بيـروت           وعلي خريس ، الم    اأمير مهن ، جامع الفرق والمذاهب اإلسالمية    -49
  .م1994الطبعة الثانية 

الطبعـة األولـى    ، دمشق  ، دار حسان للطباعة والنشر   ، سهيل زكار . د،  الجامع في أخبار القرامطة      -50
 .م  1987 -هـ 1407

مطبعـة دار الكتـب     ، أبي عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي       ، الجامع ألحكام القرآن الكريم      -51
 ،  بدون طبعة ، ، القاهرة المصرية 

محمد بن أبي بكر بن عبـد اهللا بـن موسـى         ، الجوهرة في نسب النبي عليه السالم وأصحابه العشرة          -52
ـ  ، يـد التو نج  ـق محم ـتحقي،  اري التلمساني ـاألنص الطبعـة األولـى    ، ز زايـد للتـراث      ـمرك
  م 2001 -هـ 1421

الطبعة الثانيـة   ، القاهرة  ، دني للطباعة والنشر  دار م ، محمد فاضل   ، الحراب في صدر البهاء والباب       -53
 .م 1986 -هـ 1407

طبعـة  ، دار األنـدلس للطباعـة والنـشر      ، مصطفي غالب .  د ،ي اإلسالم   ـة ف ـات الباطني ـالحرك -54
  .م 1996 -هـ1416

،  األردن -عمـان  ، مكتبة األقـصى ، محمد أحمد الخطيب . د، الحركات الباطنية في العالم اإلسالمي     -55
  .م 1984هـ 1404، ألوليالطبعة ا

  .بدون طبعة ، بغداد ،  دار الصحوة للطباعة والنشر، محسن عبد الحميد . حقيقة البابية والبهائية ، د -56
حلية األولياء وطبقات األصفياء ، أبو نعيم األصبهاني ، مطبعة الـسعادة للطباعـة والنـشر ، طبعـة           -57

  .م 1974 -هـ 1394
دار الكتب العلمية   ،  المذاهب واألديان ، محمد صديق حسن حان           خبيئة األكوان في افتراق األمم على      -58

 . الطبعة األولى 

، الخطوط العريضة لألسس التي قام عليها دين الشيعة اإلمامية اإلثني عشرية  ، محب الدين خطيـب                   -59
 .بدون طبعة ، مطبعة السلفية ومكتبتها للطباعة والنشر، ) 13ص (

، دار النهضة العربية للطباعة والنشر      ، بد األمير عبد حسين دسكن      ع، الخالفة األموية دراسة سياسية    -60
  .م  1973الطبعة األولى 

_ بغـداد     ، منشورات مكتبـة المثنـى      ، فاروق عمر ، الخالفة العباسية في عصر الفوضى العسكرية      -61
  .هـ 1397 -م 1977العراق الطبعة الثانية 

سـيد  . تحقيـق د  ، سليمان بن كمال باشـا      شمس الدين أحمد بن     ، خمس رسائل في الفرق والمذاهب       -62
  .م 2005 -هـ 1425الطبعة األولي ،  مصر –القاهرة ، دار السالم للطباعة والنشر، باغجوان 

،  األردن –دار عمـار عمـان   ، تقديم سعيد حوى ، الخميينة وريثه الحركات الحاقدة واألفكار الفاسدة    -63
  .م 1988 -هـ 1408 ىالطبعة األول
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 األولـى الطبعـة   ، القـاهرة ، دار الفكـر العربـي      ، د إبراهيم الفيومي    ـمحم، ة  ئـالخوارج والمرج  -64
  .م 2003 -هـ 1423

مركـز  ، راجعه حسن حبشي ومحمد عناني    ، إشراف محمد سمير سرحان     ، دائرة المعارف اإلسالمية     -65
  .م 1998 -هـ 1419الطبعة األولى ، الشارقة لإلبداع الفكري

دار ، جـالل الـدين الـسيوطي     ب أبي بكر المعروف  عبد الرحمن بن     ، ثوربالمأ التأويل في لدر المنثور ا -66
  .1993  طبعهالفكر بيروت ،

 رشـاد  محمد   تحقيق   ،العباس أبو الحراني تيمية بن الحليم عبد بن  أحمد  ،والنقل العقل تعارض درء -67
  .هـ 1391  طبعة، الرياض ، األدبية الكنوز  دار ،سالم

، دار الفكر للطباعـة والنـشر     ،  عمان  ، صالح ذياب الهندي    ، مية  الـة اإلس ـي الثقاف ـات ف ـدراس -68
  .الطبعة الخامسة 

، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة     ، عبد العزيز الدوري ، دراسات في العصور العباسية المتأخرة       -69
  .هـ 2007طبعه، بيروت لبنان 

، شير للطباعـة والنـشر      عرفات عبد الحميد ، دار الب     . ي الفرق والعقائد اإلسالمية ، د     ـات ف ـدراس -70
  .بدون طبعة 

الطبعة ، دراسات في الفرق والمذاهب القديمة المعاصرة ، عبد اهللا أمين ، دار الحقيقة  للطباعة والنشر                -71
  .م 1986 -هـ406األولى 

أحمد محمد أحمد جلي ، الطبعـة الثانيـة،   . دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين الخوراج والشيعة، د     -72
   .م1988 -هـ1408

شهاب الدين أحمد بن على بن محمد بن على بن أحمد الـشهير      ، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثمانية      -73
  . بدون طبعة ، بيروت ، دار الجيل، بن حجر العسقالنياب

مكتبـة زهـراء   ، حجازي حسن علي طـراوة  ، دور بني سهل السياسي في خالفتي األمين والمأمون     -74
  .م 2007ولىالطبعة األ، القاهرة ، الشرق 

  .م 1987طبعة، القاهرة ، مكتبة نهضة الشرق  ، صام الدين عبد الرءوف الفقيع، الدولة العباسية  -75
صادق مكي ، دار الفكـر اللبنـاني للطباعـة والنـشر،     . الديانة اإلسالمية عقيدة وأخالق وشريعة ، د      -76

  . م 1995الطبعة األولى ، بيروت لبنان 
 ، عتحقيق محمد سيد كيالني ، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزي         ، الشهرستاني  ، ذيل الملل والنحل     -77

  . م 1982 -هـ1402 لبنان ، طبعة –بيروت 
مكتبـة التقـوى للنـشر والتوزيـع، الطبعـة الثانيـة،            ، ة إلى الدار اآلخرة، محمود المصري،     ـرحل -78

  . م2003 -هـ1424
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 الفياض ، مطبعة اليوسفية للنشر والتوزيع       الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية ، زيد بن عبد العزيز          -79
  .هـ 1388الطبعة الثانية، 

محمد بن أحمد السفاريني األثري الحنبلي الطبعة الثانية        ، لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية      -80
 . السعودية –الرياض ، م 1982 -هـ 1402

 مكتبـة  ، محمد ناصر الدين األلبـاني     ، والموضوعة وأثرها السيئ في األمة      الضعيفة  األحاديث سلسلة -81
  .م 2000 -هـ 1420 الثانية الطبعة ، الرياض،  والتوزيع للنشر المعارف

طبعـة  ، الريـاض   ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع     ، محمد ناصر الدين األلباني   ، السلسلة الصحيحة    -82
 .م 1995 -هـ 1415

مكتبـة  ، تحقيق محمد ناصر الدين األلباني  ، سنن أبو داود ، أبي داوود سليمان بن األشعث السجستاني          -83
  .الطبعة األولى ، الرياض ، المعارف للنشر والتوزيع 

تحقيـق صـدقي جميـل      ، أبى عيسى محمد عيسى الترمذي      ، سنن الترمذي المعروف بالجامع الكبير     -84
 م 2005 -هـ 1426طبعة ،  لبنان –بيروت ، العطاء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

 ، طتحقيـق شـعيب األرنـؤو   ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الـذهبي        ،  أعالم النبالء   سير   -85
  .م 1993 -هـ 1413الطبعة التاسعة ،  لبنان –بيروت ،  للطباعة والنشر والتوزيع مؤسسة الرسالة

 ،الطبعـة األولـي   ، أبي الفالح عبد الحي بن العماد الحنبلـي     ، ب في أخبار من ذهب    ـذرات الذه ـش -86
 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،   م1979 – هـ 1399

طبعـة  ، تحقيق أحمد محمود شاكر، شرح الطحاوية في العقيدة السلفية لعلي بن محمد أبي العز الحنفي      -87
  .الرياض ، هـ 1400الثانية 

ون دار الـشئ  ، حسن حميد عبيد الغربـاوي      ، الشعوبية ودورها التخريبي في مجال العقيدة اإلسالمية         -88
  .م 1993طبعة ، بغداد ، الثقافية العامة التابعة لوزارة الثقافة واإلعالم العراقية 

، القاهرة، دار الفكر العربي    ، محمد إبراهيم الفيومي    ، شيخ أهل السنة والجماعة أبو الحسن األشعري         -89
  .م 2003 -هـ 1423الطبعة األولى 

 -مدينة نـصر ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر    ، محمد إبراهيم الفيومي  . د، الشيعة العربية والزيدية   -90
 .م 2002 -هـ 1423الطبعة األولى  ، القاهرة 

الطبعة ،  مصر   –الجيزة  ، مكتبة النافذة     ،  الشيعة النشأة السياسية والعقيدة الدينية صالح أبو السعود            -91
 .م   2004الثانية 

  سمحمد ح، الشيعة في التاريخ 

  Aahuraa Universityِ        الجامعة الحرة
 the Netherlands            داــفي هولن
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  .م 1979 -هـ 1399الطبعة الثانية ، بيروت، دار اآلثار للطباعة والنشر والتوزيع ، ين الزين  -92
 -م، الهـور 1984 -هـ 1404سنة ، الطبعة األولى، إحسان إلى ظهير  ، الشيعة والتشيع فرق وتاريخ      -93

  .باكستان
 ،البغـا  ديب مصطفى. د ، تحقيق ،   الجعفي البخاري إسماعيل بن محمد هللاعبدا    أبو صحيح البخاري ،   -94

  .م 1987 -هـ 1407 الثالثة الطبعة ، بيروت - اليمامة ، كثير ابن دار
دار الفكـر للطباعـة والنـشر        ، النيـسابوري  القشيري الحسين أبو الحجاج بن مسلم صحيح مسلم ،   -95

  .م 2003-هـ1424الطبعة األولى ،  لبنان –والتوزيع بيروت 
، دار التقـوى للطباعـة      ، رح النووي ، لإلمام أبي زكريا يحيي بن شرف النووي         ـلم بش ـصحيح مس  -96

  .بدون طبعة 
 القـاهرة   –مـصر   ، دار المعـارف  ، كامل مصطفى الشيبي  . د، يعـوف والتش ـن التص ـة بي ـالصل -97

  .الطبعة الثانية 
 العباس أحمد بن محمد بن محمـد بـن          أبي ،   الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضالل والزندقة       -98

مؤسـسة   ،    التركي وكامل محمـد الخـراط      عبدا هللا  بن   نتحقيق عبدا لرحم   ،  حجر الهيتمي  ابنعلي  
 .م 1997الطبعة األولى ، ، ت بيرو، الرسالة 

 .  م 1982،الطبعة العاشرة، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ضحى اإلسالم، أحمد أمين  -99

  .طبعة القاهرة، المطبعة السلفية ومكتبتها ، سليمان الحلبي . د، تاريخها وعقائدهاطائفة النصيرية  -100
تحقيق محمد الحلو ومحمود محمد الطنـاحي   ، طبقات الشافعية الكبرى ، تاج الدين عبد الوهاب السبكي         -101

  .دار إحياء الكتب العربية ، بدون طبعة 
  . م 1999الطبعة السابعة ،  اهرة الق، مكتبة النهضة المصرية ، ن يظهر اإلسالم أحمد أم -102
  .م 1984 -هـ 1404طبعة ، عبد الشافي محمد عبد اللطيف ، العالم اإلسالمي في العصر األموي  -103
دار الكتـب   ، تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني  زغلول          ، الحافظ الذهبي   ، العبر في من غبر    -104

   .بدون طبعة،   لبنان –بيروت ، العلمية للطباعة والنشر
دار صـادر للطباعـة   ،  العرب ، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ، الشهير بابن منظور   لسان   -105

  .بدون طبعة ،  لبنان –بيروت ،  والنشر
  .م1987-هـ1407ناصر الدين شاه طبعه ، العقائد اإلسالمية ورجال القرن العشرين -106
  .م 1988 -هـ 1409ألولى الطبعة ا، محمد كامل الهاشمي .د، عقائد الشيعة في الميزان  -107
الطبعـة الثانيـة،    ،  لبنان   –بيروت  ، عبد القادر صالح، دار المعرفة للطباعة والنشر      ، العقائد واألديان  -108

  .م 2006 -هـ1427
دار الكتـب   ، ، تحقيق محمد علـي بيـضون         السلمي  بن يحيى   يوسف عقد الدرر في أخبار المنتظر ،      -109

 .م 1997-هـ 1418طبعة األولى ،  لبنان–العلمية بيروت 
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، محمد رواس قلعه جـي . د، محمد أبو الغيط الفرث  . د، العقيدة اإلسالمية في مواجهة المذاهب الهدامة      -110
  . م 1983 -هـ 1403الطبعة األولى ، الكويت، دار البحوث العلمية للطباعة والنشر

ـ ، ) اإلذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة (عالمات الساعة الصغرى والكبرى ،   -111 ديق حـسب  ص
اري ، تحقيق مسعد عبد اهللا محمد السعدني ، مكتبة الفرقـان للطباعـة والنـشر،      ـخان القنوجي البخ  

  .بدون طبعة 
، أبي الفرج عبد الرحمن بن علي إبن الجوزي التيمي القرشـي            ، العلل المتناهية في األحاديث الواهية       -112

  0م 1983 – 1403لطبعة األولى ا،  لبنان –بيروت ، دار الكتب العلمية ، ضبطه خليل الميس 
  البغدادي يالدار قطن  الحسن أبو مهدي بن أحمد بن عمر بن علي ، النبوية األحاديث في الواردة العلل -113

 ، األولـى  الطبعـة ،  ، الريـاض  ، طيبـة  دار ، الـسلفي  اهللا نـزي نـالرحم محفوظ. د  قـتحقي
  .م 1985 – هـ1405

دار الكتب العلميـة      ،  شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب      محمد ،   عون المعبود شرح سنن أبي داود      -114
  .هـ 1415الطبعة الثانية ، ،    لبنان – بيروت

بركات عبد الفتـاح  . تقديم د، فتحي محمد الزغبي  . د، غاله الشيعة وتأثرهم باألديان المغايرة لإلسالم        -115
  .طنطا ، م 1988 - هـ 1409دويدار  الطبعة األولى 

  .بدون طبعة ،  سيد حامد اإلدريسى، شيعة اإلماميةالفاضح لمذهب ال -116
، الفتاوى الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي حنفية النعمان ، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهنـد                    -117

  .  م 1973 -هـ 1393الطبعة الثالثة  ،  تركيا -المكتبة اإلسالمية ، ديار بكر، تحقيق محمد ازدفير 
أحمد بن علي بن حجر العـسقالني، دار المعرفـة للطباعـة            ، البخاري  فتح الباري في شرح صحيح       -118

 .هـ 1379طبعة ، والنشر، بيروت 

  .م 2006الطبعة األولى ، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، فجر اإلسالم ، أحمد أمين  -119
لنـشر  محمد حسن بخيت  ، مكتبة آفاق للطباعة وا        . الفرق القديمة المعاصرة في التاريخ اإلسالمي ، د        -120

  . م  2006 -هـ1427الطبعة الثالثة  ، غزة 
، القـاهرة   ، مكتبة  وهبي للطباعـة والنـشر      ، علي عبد الفتاح المغربي   .د، الفرق الكالمية اإلسالمية     -121

  .م 1982-هـ1407الطبعة  األولى 
عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميـد ،                ، الفرق بين الفرق     -122

 . لبنان -دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت 

دار البينة  ،  غالب بن علي عواجي     . د، تنسب إلى اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها      ، فرق معاصرة    -123
  .م 1997 -هـ 1418الطبعة الثالثة ، للنشر والتوزيع 

، ة للطباعة والنـشر دار المعرف، أبي محمد على بن حزم الظاهري    ، الفصل في الملل واألهواء والنحل       -124
 .بدون طبعة ،  لبنان –بيروت 
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الطبعـة األولـي    ،  األردن   –عمـان   ،  دار النـشر والتوزيـع       ،أبو حامد الغزالي  ة  ـفضائح الباطني  -125
  .م 1993 -هـ 1413

فقه أشراط الساعة ، محمد بن إسماعيل المقدم  ، دار ابن الجوزي للطباعة والنشر ، الطبعـة األولـى        -126
  .م 2007 -هـ1428

دار المعرفـة للطباعـة     ، دار الفتوى ، اعتنى بها وعلق عليها إبراهيم رمضان       ، ابن النديم   ، هرست  ف -127
 .م 1994 -هـ 1415الطبعة األولى ،   لبنان –بيروت ، والنشر والتوزيع 

تحقيق عبد الرحمن بن يحيـي  ، محمد بن على الشوكاني ، الفوائد المجموعة من األحاديث الموضوعة   -128
  .  لبنان -بيروت ، دار الكتب العلمية للطباعة والنشر ، ني المعلمي اليما

إحسان عباس، دار اإلصـدار للطباعـة   . تحقيق د، فوات الوفيات والذيل عليها، محمد بن شاكر الكتبي  -129
  .بيروت ، والنشر 

،  لبنـان    -علي فضل اهللا الحسيني ، دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر ،  بيـروت             ، في ظالل الوحي     -130
  .   طبعة بدون

، دار الفكر للطباعة والنـشر    ، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي الشيرازي       ، القاموس المحيط    -131
 .م 1978 -هـ 1398طبعة ، بيروت 

مركز األهرام للترجمة   ، " بنت الشاطئ " قراءة في وثائق البهائية ، دكتورة عائشة عبد الرحمن الملقبة            -132
  .م 1986 - هـ 1406الطبعة األولى ، والنشر

، الطبعة األولـى  ، بيروت   ، للماليينطه الولي ، دار العلم      ، القرامطة أول حركة اشتراكية في اإلسالم      -133
  .م 1981

أبي الحسن علي بن أبي محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعـروف               ، الكامل في التاريخ     -134
 .م 1998-هـ1402، الرابعة الطبعة ،دار الكتاب العربي للطباعة والنشر،  األثيربناب

الطبعـة  ، دار البشير للطباعة النـشر ، أحمد يوسف أبو حلبية  .د، الكشاف المبين عن مناهج المحدثين       -135
  . فلسطين –غزة ، م 1996األولى 

عبد اهللا بن زايد محمود ، مطابع قطر الخيرية للنـشر           ، ال مهدي ينتظر بعد الرسول محمد خير البشر        -136
  . م 1980هـ 1400طبعة الثانية ال، والتوزيع ،  قطر 

دار الفكـر للطباعـة     ، شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العـسقالني              ، لسان الميزان    -137
  .م 1995 -هـ1414طبعة  ،  لبنان–بيروت ، والنشر 

، الحافظ نور الدين على بن أبي بكر بن سـليمان الهيثمـي المـصري           ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد    -138
الطبعـة  ،  لبنـان  –بيروت ، دار الكتب العلمية للطباعة والنشر  ، مد عبد القادر أحمد عطا      تحقيق مح 

  .م 2001_ هـ 1422األولى 
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أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي ، تحقيق زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسـالة              ، مجمل اللغة    -139
 . م 1986 -هـ1406الطبعة الثانية ، للطباعة والنشر، الجمهور العراقية 

، وعـامر الجـزار  ، بن تيمية ،  تحقيق أنور الباز     عبد الحليم    بنألبي العباس ، أحمد     ، مجموع فتاوى    -140
 . م 2005 -هـ 1426، الطبعة الثالثة ، دار الوفاء 

فخر الدين محمد بـن عمـر       ، محصل  أفكار المتقدمين  والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين            -141
 .م 1984 -هـ1404الطبعة األولى ، ، تاب العربي للطباعة والنشردار الك، الخطيب الرازي 

 -بيـروت ،  دار الكتب العلمية للطباعة والنـشر     ، اإلمام محمد بن أبي بكر الرازي       ، مختار الصحاح    -142
  .بدون طبعة ، لبنان

المختار من مناقب األخيار مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بـن عبـد الكـريم الـشيباني                    -143
والطبعة ، الناشر مركز زايد للتراث والتاريخ      ،  وعدنان عبد ربه     يتحقيق مأمون الصاغرج  ، جزريال

  .م 1424 -هـ 2003األولى 
اختصره وهذبه محمود شكري    ، شاه عبد العزيز غالم حكيم الدهلوي       ،  عشرية   االثنيمختصر التحفة    -144

  .م 1979 -هـ 1399  طبعة ، تركيا–استانبول ، مطبعة باألوفست للطباعة والنشر، األلوسي 
مـن مطبوعـات وزارة الـشئون اإلسـالمية و          ، الشيخ محمد عبد الوهاب      ، مختصر سيرة الرسول   -145

  .هـ 1418طبعة عام ،  السعودية –الرياض ، األوقاف والدعوة واإلرشاد 
  – بيـروت ، دار المعرفة للطباعة والنـشر    ، عماد الدين إسماعيل أبي الفدا    ، المختصر في أخبار البشر    -146

  .بدون طبعة، لبنان 
  . م 1996الطبعة األولى ، دار العلم للماليين ، عبد الرحمن بدوي ، مذاهب اإلسالميين  -147
،  لبنـان  –بيـروت  ، دار المعرفـة  ، أبو عبد اهللا الحاكم النيسابوري، ى الصحيحين ـتدرك عل ـالمس -148

  .بدون طبعة 
 الطبعـة  ، الرسـالة  مؤسسة ، وآخرون طاألرنؤو شعيبتحقيق   ، حنبل بن أحمد مسند اإلمام أحمد ،    -149

   .م1999 - هـ1420 الثانية
المسيح الدجال قراءة سياسية في أصول الديانات الكبرى، سعيد أيوب،  دار االعتصام للطبع والنـشر                 -150

 .م 1986 -هـ 1406طبعة ، القاهرة ، والتوزيع

خ العربـي للنـشر     دار المـؤر  ، بتـصرف   ، يوسف محمد عمرو  ، المسيح الموعود والمهدي المنتظر    -151
  .والتوزيع ، الطبعة األولى 

األلباني  ، المكتب     محمد ناصر الدين     تحقيق،  مشكاة المصابيح ، محمد بن عبد اهللا الخطيب التبريزي         -152
  . م 1985هـ ،1405اإلسالمي ، بيروت ، طبعة الثالثة 

 إدارة الـشئون    ،تحقيق عبد اهللا بن إبـراهيم األنـصاري       ، مصرع الشرك والخرافة ، خالد محمد علي       -153
  .  م 1978 -هـ1398طبعة ، الدينية بدولة قطر
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تحقيق محمد حـسن    ، الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني         ، المعجم األوسط    -154
الطبعـة األولـى    ،  األردن –عمـان   ، ة والنشر والتوزيع    ـر للطباع ـدار الفك ، افعيـإسماعيل الش 

 .م 1999 – 1420

 .بدون طبعة ، بيروت، دار صادر، أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الحموي. نمعجم البلدا -155

دار إحياء التـراث    ، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي    ،  أبي القاسم بن  أحمد الطبراني     ، المعجم الكبير    -156
  .م1986 -هـ 1406، طبعة ، العربي

يق شهاب الدين أبو عمـرو، دار       تحق، أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا        ،معجم في مقاييس اللغة      -157
  .م 1998 -هـ 1418الفكر للطباعة والنشر، الطبعة الثانية 

تحقيق هلموت أثيـر،  ، أبي الحسن علي بن إسماعيل األشعري   ، مقاالت اإلسالميين واختالف المضلين    -158
  .الطبعة الثالثة

، ن عبـد الحميـد      مقاالت اإلسالميين،  أبي الحسن بن إسماعيل األشعري ، تحقيق محمد محي الـدي              -159
 . لبنان –بيروت ، المكتبة العصرية للطباعة والنشر

  .الطبعة الرابعة ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، مقدمة ابن خلدون  -160
تحقيق محمـد سـيد     ، الملل والنحل ،  أبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني                 -161

 .  م 1980 -هـ 1400طبعة ،  لبنان –بيروت ،  شردار المعرفة للطباعة والن، الكيالني 

تحقيـق  ، ي بكر أيوب الزرعـي   ـد بن أب  ـمحم د اهللا ـأبو عب  ، لمنار المنيف في الصحيح والضعيف    ا -162
 .1983 - 1403الطبعة الثانية ،  ،  حلب، المطبوعات اإلسالمية مكتب ، عبد الفتاح أبو غدة

ألصبهاني، تحقيق محمد عبد القادر وعطا مصطفي عبد        أبي فرج ا  ، م في تاريخ الملوك واألمم    ـالمنتظ -163
  .م 1992 -هـ 1412الطبعة األولى ،   لبنان –بيروت ، دار الكتب العلمية ، القادر عطا 

محمـد أيمـن   . تحقيـق د  ، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العبـاس          ،   نهاج السنة النبوية  م -164
  .م 2004 -هـ 1425طبعة   الشيراوي ، دار الحديث ،

، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم ابن تيميـة           ، منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة والقدرية          -165
  .بدون طبعة ، القاهرة ، دار الحديث ، تحقيق محمد أيمن الشيراوي 

بن الفضل بن منصور الحـسيني      لنحل ، أحمد بن يحيى بن المرتضى        المنية واألمل في شرح الملل وا      -166
هـ 1410الطبعة الثانية   ، دمشق  ، دار الندى للطباعة والنشر     ، محمد جواد مشكور  .تحقيق د ، اني  اليم
  .م 1990-

،  مـصر    –دار ابن الجوزي للطباعة والنشر،  القـاهرة         ، المهدي ، محمد بن أحمد إسماعيل المقدم           -167
  . م 2008 -1429الطبعة العاشرة 

  .م 1983 -هـ 1403الطبعة األولى ، الزرقاء ، نارمكتبة الم، إبراهيم المشوخي، المهدي المنتظر -168
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المهدي بن تومرت  حياته وآراؤه وثورته الفكرية واالجتماعية وأثره بالمغرب ، أبو عبـد اهللا محمـد                   -169
  .م 1983 -هـ 1403الطبعة األولى ،  لبنان -دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،بن عبد اهللا المغربي ا

، بيـروت   ، أوراق مصرية للطباعـة والنـشر     ، حكيم العفيفي   عبد ال ، حدث إسالمي   1000موسوعة   -170
  .م 1997 -هـ 1418، الطبعة  الثانية 

الطبعـة األولـى    ، ة والنـشر  ـالة للطباع ـة الرس ـمؤسس، نـي يك ـفتح، ة  ـوعة الحركي ـالموس -171
 ، م 1980 - هـ 1400

ـ  ، عبد المنعم الحفني  ،موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب اإلسالمية       -172 د للطبـع و النـشر      دار الراش
  .م 1993 -هـ 1413، الطبعة األولى،والتوزيع 

عبد المنعم الحنفي ، مكتبـة      .موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب واألحزاب والحركات اإلسالمية، د        -173
  .م 2005الطبعة الثالثة ،  عربية للطباعة النشرمدبولي

، الريـاض ، المية للـشباب اإلسـالمي    الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب المعاصرة ، الندوة الع         -174
 .م  1989  - هـ 1409الطبعة الثانية 

الناشر دار الندوة العالميـة للطباعـة       ،  الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة        الموسوعة -175
  . هـ 4142، الطبعة الرابعة ، هني مانع بن حماد الج. شراف وتخطيط دإ، والنشر الرياض 

  .بدون طبعة ، تنسيق أعضاء شبكة الدفاع عن السنة ، ممدوح حربي ، موسوعة فرق الشيعة -176
دار الفكـر   ، اإلمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الـذهبي             ، ميزان االعتدال في نقد الرجال       -177

  .  بدون طبعة ،للطباعة والنشر 
الطبعة ، القاهرة  ، نشردار المعارف للطباعة وال   ، علي سامي النشار  . د، نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم     -178

  .الثانية 
مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجـزري الـشهير           ، ي غريب الحديث واألثر   ـة ف ـالنهاي -179

هـ 1399طبعة  ،  لبنان –بيروت  ، مكتبة العلمية ، تحقيق  طاهر الزاوي ومحمود الجزري     ،  األثير نباب
 .م 1979 -

ـ    ،   على األكوع    إسماعيل بن ،  نشأتها ومعتقداتها    ةالزيدي  -180   -دمـشق   ،   والنـشر  ةدار الفكـر للطباع
  .م 1997-هـ1418الطبعة الثالثة ،  لبنان -بيروت ، سوريا ، دار الفكر المعاصر للطباعة والنشر

،  نهضة مصر للطباعـة والنـشر     ، محمد عمارة   . الوسيط في المذاهب و المصطلحات اإلسالمية ، د         -181
 .م 2000طبعة،  مصر –القاهرة 

  ، خلكـان  بن بكر أبي بن محمد بن أحمد الدين شمس العباس  أبو  ،الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات -182
 .م 1971الطبعة األولى  ، بيروت ، صادر  دار ،عباس إحسان تحقيق

  ،تحقيق  محمـد ناصـر الـدين األلبـاني      ،   محمد بن عبد اهللا الخطيب التبريزي      ،   مشكاة المصابيح   -183
  .1985 – 1405الطبعة الثالثة   ، وتبير، المكتب اإلسالمي 
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المرابط  محمد يـسلم المجتمعـي ،        . تحقيق د ، زين العابدين بن يوسف الكوراني    ، اليمانيات المسلولة    -184
  .م 2000 -هـ،142الطبعة األولي ، مكتبة اإلمام البخاري للطباعة والنشر

  كتب الشيعة
  

دار ، تحقيق محمد بـاقر الخرسـان        ،  أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي        ، االحتجاج   -1
  .م 1966 -هـ 1386طبعة ، النجف االشرف ، النعمان للطباعة والنشر

 .بدون طبعة ، نور اهللا  التستري، إحقاق الحق  -2

  .بدون طبعه ، تقديم وتعليق محمد مال اهللا ، محمود شكري األلوسي ، أخبار الشيعة وأحوال رواتها  -3
، دار مفيد للطباعة والنـشر والتوزيـع        ، يق مؤسسة آل البيت عليهم السالم       تحق، الشيخ مفيد   ، اإلرشاد   -4

  .م1993-هـ1414الطبعة األولى الثانية 
مؤسـسة األعلمـي للطباعـة      ، محمد بن محمد بن النعمان      ، اهللا على العباد     اإلرشاد في تاريخ حجج      -5

  .م 1979طبعة ،  لبنان -بيروت ،  والنشر 
 .هـ 1421طبعة ، إيران، ء الدين، دار الوالية للطباعة والنشراإلسالم المحمدي ، مهدي عال -6

مؤسـسة اإلمـام علـي    ، محمد الحسين كاشف الغطاء ، تحقيق عالء آل جعفر    ، أصل الشيعة وأصولها   -7
  . هـ 1415للطباعة والنشر، الطبعة األولى 

دار ، يوسف البقاعي . تحقيق محمد جواد مغنية، د    ، أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني       ، أصول الكافي    -8
  . م  1992 -هـ1413الطبعة األولى ،   لبنان -بيروت ، راألضواء للطباعة والنش

دار المفيد للطباعة والنـشر      ،   تحقيق عصام عبد السيد    ،    الشيخ الصدوق   ، في دين اإلمامية  االعتقادات   -9
 . م1993 -هـ 1414 الثانية:  الطبعة ، لبنان– بيروت -والتوزيع 

تحقيق ونشر مؤسسة آل البيـت      ، أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي         ، بأعالم الهدى   إعالم الورى    -10
  .هـ  1417، الطبعة األولى ،  إيران –قم ، عليهم السالم إلحياء التراث 

،  لبنـان  –تحقيق حسن األمين ، دار التعارف للطباعة والنشر ، بيروت  ، محسن األمين ، أعيان الشيعة    -11
  .بدون طبعة 

 .بدون طبعة ،  لبنان -بيروت ، دار الثقافة للطباعة والنشر، أبي فرج األصفهاني  ، األغاني -12

  .تحقيق علي الميداني ، طبعة طهران ، محمد سعيد موسوي ، اإلمام الثاني عشر -13
الطبعة األولى  ،  إيران   –علي الحسيني الميالني، الناشر مركز األبحاث العقائدية ،  قم           ، اإلمام المهدي    -14

  .هـ 1420
 -هــ  1403، الطبعـة الثانيـة    ، دار المرتضى للطباعة والنشر     ، علي محمد دخيل    ، إلمام المهدي   ا -15

  . لبنان –بيروت ، م 1983
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اإلمام المهدي واإليمان بالغيب ، محمد تقي المدرسي ، انتشارات مدرسي للطبع والنشر، الطبعة األولى                -16
 .هـ 1417

مركز األبحاث العقائدية للطباعة والنشر ، الطبعة األولـى          علي الحسيني الميالني ،      ، قيه األئمة إمامة ب  -17
  .هـ 1421

 –قـم  ، تحقيق ونشر مؤسسة النشر اإلسـالمي  ، عباس القمي، األنوار البهية في تواريخ الحجج اإللهية    -18
  .هـ 1417إيران الطبعة األولى 

، ق  مـشتاق المظفـر     تحقي ،   الحر العاملي ، محمد بن الحسن     اإليقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة      -19
 .هـ 1422  األولىالطبعة

، مؤسسة الوفاء للطباعة والنشر   ، محمد باقر الحسيني  ، بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار       -20
  . لبنان –بيروت ، م 1983-هـ1403الطبعة الثانية 

طبعـة   ،  لبنـان    –بيـروت   ،  للمطبوعات   فدار التعار ، رمحمد باقر الصد  ، دي  ـول المه ـبحث ح  -21
 .م 1992 - هـ 1412

تحقيق حبيـب قيـصر العـاملي ،    ،  ر محمد بن الحسن الطوسيـأبي جعف، رآن ـالبيان في تفسير الق  -22
 .بدون طبعة 

الطبعة الثانيـة   ،   لبنان –بيروت  ،  آية اهللا الخميني ، دار الطليعة للطباعة والنشر       ، الحكومة اإلسالمية    -23
  .م 1979

ين الرواندي تحقيق مؤسسة اإلمام المهدي بإشراف محمد بـاقر الموحـد            قطب الد ، الخرائج والجرائح    -24
  . هـ  1409الطبعة األولى ،  إيران –قم ، الناشر مؤسسة اإلمام المهدي ، األبطحي 

الناشـر مركـز    ، محمد باقر اإللهـي القمـي     ، الروض الفسيح في بيان الفوارق بين المهدي والمسيح          -25
  ،األبحاث العقائدية بدون طبعة 

تحقيق محمد مهدي السيد الخرسان ، من منـشورات         ، محمد بن الفتال  النيسابوري      ، وضة الواعظين ر -26
  .بدون طبعة ،  إيران -الشريف الرضا للطباعة والنشر، قم 

تحقيق عبد الزهراء الحسيني الخطيـب ، مؤسـسة الـصادق           ، الشريف مرتضى   ، الشافي في اإلمامة     -27
  . إيران -هـ، قم1410للطباعة والنشر، الطبعة الثانية 

المكتبـة اإلسـالمية للطباعـة      ، محمد صالح المازنـداني   ، شرح جامع على الكافي األصول والروضة      -28
  .هـ 1384طبعة ، طهران ، والنشر

تحقيق محمد أبو الفضل إبـراهيم ، دار إحيـاء الكتـب العربيـة              ، حديد  ابن أبي   ، شرح نهج البالغة     -29
  .م 1959 -هـ1378الطبعة األولى ، للطباعة والنشر

  . م 1978 -هـ 1408طبعة ، موسى الموسوي . د، الشيعة والتصحيح الصراع بين الشيعة والتشيع  -30



 -216-

، زين الدين أبي محمد علي بن يونس العاملي النباطي البياضي           ، الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم       -31
  .بدون طبعة ، ة للطباعة والنشرتحقيق محمد الباقر البهبودي، المكتبة المرتضوية إلحياء اآلثار الجعفري

  .م1992 -هـ 1413، الطبعة السادسة ، سيد مرتضي العسكري ، عبد اهللا بن سبأ وأساطير أخري  -32
، انتشارات أنصاريان للطباعة والنـشر ، حامد حفني داود    .تحقيق د ، محمد رضا المظفر  ، عقائد اإلمامية  -33

 .  بدون طبعة ،  إيران –قم 

وء مدرسة أهل البيت ، جعفر السبحاني ، مؤسسة الصادق للطباعة والنـشر ،    العقيدة اإلسالمية على ض    -34
  .م 1998هـ،1419الطبعة األولى ،  إيران –قم 

المكتبة الحيدرية  ،  محمد صادق بحر العلوم     تحقيق ،بن علي بن الحسين بن بابوية القمي      ، علل الشرائع    -35
  .م 1966 -1383طبعة  ، األشرفالنجف 

تحقيق عباد اهللا الطهراني وعلي أحمد ناصع ، مؤسـسة          ، مد بن الحسن الطوسي   أبي جعفر مح  ، الغيبة   -36
  ، هـ 1411الطبعة األولى ، إيران _ المعارف اإلسالمية للطباعة والنشر، قم 

  . عن المكتبة الشاملة الشيعية  ، لنعماني ، لالغيبة -37
الطبعـة  ،  إيـران    –قم  ، ية  مركز األبحاث العقائد  ، فاضل المالكي ، الغيبة الصغرى والسفراء األربعة      -38

  .  هـ 1420األولى 
الطبعـة الثانيـة   ،   لبنان –بيروت ، دار األضواء للطباعة والنشر  ، الحسن بن النوبختي    ، فرق الشيعة    -39

  .م 1984 -هـ 1404
 .م 1979الطبعة األولى ، دار األندلس للطباعة والنشر ، عبد الهادي الفضلى ،في انتظار اإلمام  -40

 .م 1970  هـ1390 ، طبعة الصدر صادق محمد محمد، كبرىال الغيبة كتاب -41

دار األوضـاع  ، أبي الحسن علي بن عيسى بن أبي الفـتح األربلـي            ، كشف الغمة  في معرفة األئمة        -42
  .م  1985 -هـ1405للطباعة والنشر، الطبعة الثانية 

ـ       ،  عشر   اإلثنيكفاية األثر في النص على األئمة        -43  ى الخـزار القمـي    أبي القاسم على بن محمد بن عل
  .هـ 1401طبعة ، قم ، مطبعة الخيام ، اللطيف الحسيني الكوة كمري الخوئيتحقيق عبد ، الرازي  

 مؤسـسة    ،علي أكبر الغفاري    تحقيق ،كمال الدين للصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابوية القمي           -44
  .1405طبعة   ، قم ،النشر اإلسالمي 

النجـف  ، من منـشورات المطبعـة الحيدريـة         ، الحلييمان  حسن بن سل  ، مختصر بصائر الدرجات     -45
  .1950 – 1370الطبعة األولى ، فاألشرا

دار األندلس للطباعـة  ، أبي الحسن على بن الحسن بن على المسعودي     ، مروج الذهب ومعادن الجوهر    -46
  .م 1983الطبعة الخامسة ،  لبنان –بيروت ، والنشر

  .م 1990بيروت ، طبعة ، المسيرة  دار ، معجم الفرق اإلسالمية عارف تامر -47
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  إيـران   –تقديم كاظم المظفر،  دار الكتاب للطباعة والنشر، قم ، أبي فرج األصفهاني   ، مقاتل الطالبين    -48
  .م  1965 -هـ 1385الطبعة الثانية 

 ، مؤسسة اإلمام الهـادي و  تحقيق  مؤسسة اإلمام الهادي      ،  بهاء الدين النجفي   ،   منتخب األنوار المضيئة   -49
  .هـ  1420طبعة ، إيران  – مق

 ، العـراق  - األشرف النجف، الصدر محمد صادق  ، الصغرى الغيبة تاريخ ، المهدي اإلمام موسوعة -50
  .م  1970 - هـ 1390 طبعة

  .الطبعة األولى ، مطبعة دار الحديث ، تحقيق دار الحديث ، محمد الري شهري  ، ميزان الحكمة  -51
  .طبعة القاهرة ، عباس بن علي المكي ، نزهة الجليس  -52
دار البالغة للطباعة والنشر والتوزيع     ،  على نجل محمد آل سيف الخطي       ، وفيات األئمة عليهم السالم      -53

  .م 1991 -هـ 1412الطبعة األولى ،  لبنان–بيروت 
آية اهللا العظمى الشيخ بشير النجفي  ، الناشـر أشـرة موقـع الحكمـة للثقافـة               ، والدة اإلمام المهدي     -54

  .طبعة طهران  ، اإلسالمية
  كتب للمستشرقين: ثالثاًً 

م ، مؤسسة المفيـدة للطباعـة و النـشر ، الطبعـة        .روفلدس ، تعريب ع   . عقيدة الشيعة  ، دوايت م      -1
 .م  1990 -هـ 1410، األولى، بيروت 

 –دار الرائد العربي للطباعة والنـشر، بيـروت       ، أجناس جولد تسهير  ، العقيدة والشريعة في اإلسالم      -2
   .بدون طبعة، لبنان 

، المؤسسة  الجامعية للدراسات والنـشر     ، دكتورة  . ترجمة د ، كلوس كريزر   ، معجم العالم اإلسالمي   -3
  .م 1991 -هـ 1411الطبعة األولى ،  لبنان –بيروت 

 المواقع اإللكترونية: رابعاً 
1- http://www.dd-sunnah.net شبكة الدفاع عن أهل السنة   . 

2- http://www.tru-islam.netالمنتظر عند أهل السنة والجماعة حقيقة المهدي .  
3-  http//www.allatib.com/Shaikheah.htm      أولدت الحركـة     الموقع الجديد للشيخية الفرقة األم التي 

  .البابية والبهائية 
4- http://www.d.alsonah.com عربيمنتدى الدفاع عن السنة في المغرب ال.  
5- http://www.ahewar.org/debatجلة الحوار المتمدن  م موقع.  
6- http://www.alehkaky.net  موقع أنباء أإلحقاقي.  
7- http://www.nrnr10.com قع منتديات النرجس  مو.  
8-  ،http://ar.wikipedia.orgويكيبيديا الموسوعة الحرة .  

http://www.dd-sunnah.net
http://www.tru-islam.net
http://www.allatib.com/Shaikheah.htm
http://www.d.alsonah.com
http://www.ahewar.org/debat
http://www.alehkaky.net
http://www.nrnr10.com
http://ar.wikipedia.org
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  المقاالت: خامساً 
، مقـال   12597 العـدد    37، الـسنة    2006 يونيو   -هـ  1429 جماد األخرى    20القبس الدولي، الثالثاء     -1

  .يراني والعشرات يدعون المهدية بعنوان الخرافات تنتشر في المجتمع اإل
  الدوريات: سادساً 

، العدد الرابـع واألربعـين      ، القاهرة  ، تصدر عن المجلس الصوفي األعلى      ،  مجلة التصوف اإلسالمي   -1
  .بعنوان البابية والبهائية ، مقال للدكتور أحمد شلبي ، م 1982 - هـ 1403لسنة 

مقال لعبد القادر شـيبة     ، م1974-هـ1394 الثاني لسنة    العدد، مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة       -2
 . السعودية  –الرياض ، الحمد بعنوان البهائية مطايا االستعمار والصهيونية 

مقال ، مركز التوثيق واألبحاث    ، م  1983العدد األول لسنة    ، سليمان بشير ، مجلة جامعة النجاح لألبحاث    -3
  .فويض الوحي والعدالة االجتماعية بعنوان اإلسماعيلية والقرامطة بين الت

المجلـد  ، غـزة  ، تصدر عن كلية التربية الحكومية، وزارة  التعليم العـالي    ، مجلة كلية التربية الحكومية    -4
مقال بعنوان القرامطة نشأتهم قيام دولـتهم عالقـتهم         ، م  1998 -هـ1418 األول ، طبعة     الثاني، العدد 

          .  صالح حسن العاوور ،بالدولة الفاطمية
العـدد  ، مجلة منبر اإلسالم  تصدر عن المجلس األعلى للشئون اإلسالمية بوزارة األوقـاف المـصرية               -5

ـ 1407 عشر لسنة    الحادي بعنوان مع البهائية حـول     ، يمقال للدكتور حسن محرم الجو ين     ،م  1987 - ه
  .شخصية البهاء ودعوته

العـدد  ، سالمية بوزارة األوقـاف المـصرية         األعلى للشئون اإل   يصدرها المجلس ، مجلة منبر اإلسالم     -6
  . بعنوان البهائية تهدم اإلسالم ، مقال ألحمد الجبالي ، م 1985 -هـ1405لسنه ، الرابع 
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  ملخص البحث

  .قدم هذا البحث استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العقيدة اإلسالمية

   :البحث يدرس

  )دراسة نقدية مقارنة -شيعة ند فرق الالمهدي المنتظر ع(
  :على النحو التالي ، م البحث إلى  فصل تمهيد وفصلينوقد قس

المراحل  و ، مع نشأة الشيعة  ،  الصطالحوا في اللغة    الشيعة فعرف    ،ذكر الباحث فيه  : في الفصل التمهيدي     
ثم ذكرت   ، تطلق على الشيعة  واألسماء التي    ،وأثر المعتقدات القديمة في الفكر الشيعي        ،  مر بها التشيع   التي

  .انقسام فرق الشيعة

وحياتـه      ،  وحياته الـسياسية    ، وعن عصره  ، المهدي المنتظر عند الشيعة     تحدثت فيه عن   :األولوفي الفصل   
ثـم ذكـرت     ، ورجعته، وغيبته  ،  ومولده، وكنيته  ، ونسبه  ، وعن اسمه    ، وحياته الدينية  ، الثقافية والعلمية 

 البعد الـسياسي لتبنـي فكـرة    ثم،  عند الشيعة وأهل السنة والجماعة     ، هدي الخَلقية والخُلقية  صفات اإلمام الم  
 ، والـشيخية  ، المحمديـة ،  وذكرت فرق الشيعة التي انبثقت عن الشيعة وهي        ، الشيعة عندالمهدي المنتظر   

  .  والبهائية ، والبابية ، والرشتية

،  المختارية ، وهي الكيسانية ، منتظر عند فرق الكيسانيةتحدثت فيه عن المهدي ال: وفي الفصل الثاني
  . الباقرية ، النفسية ،الواقفية ،  المغيرية، الناووسية ،  المعاوية ، الهاشمية،  الكربية

   .   المباركية،  القرامطة، اإلسماعيلية، وهي السبئية ، المهدي المنتظر عند فرق الباطنية وذكرت كذلك
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The Research Abstract 

 
This research id prepared in order to obtain a master degree in the Islamic beliefs. The 
research will concentrate on the shiats point views of a man who is known as "Al 
Mahedy Al- Monatather" in meaning the saver of his believers when he will appeare 
on a later time. 
 
The research is divided into sessions:- 
 
The first session is focusing into two following:- 
 

1. defining the meaning of shiats as in language and as the explanation 
detention.  

2. Shiats starts. 
3. Shiats cotegories.  
4. Old shiats affections. 
5. What other names is shiats called by? 

 
The second session is divided into two parts. 
 
Part One: 
 

1. The research talked about Al.Mahdy Al-Montather in shiats point view 
and his life from born to death. 

2. The research talked about the characteristics of Al.Mahdy Al-Montather. 
3. The researcher talked about types of shiats such as Imamia, Mohamadia, 

El.Shikhia, El-Rushtia, El-Babia and El-Bahaia. 
 
Part two: 
 

1. The research talked about how El.Kisanis groups think of Al-Mukhtaria, 
El-Karbia, Al-Hashmeia, El-Moawea, El-nawesia, El.muogheria, El-
wagfeia, El-Nafcia and El.Bakeria. 

 
2. The research talked about how El-Batenia groups think of Al-Mahdy Al-

Montather, these groups are El-Sabia, El-Smailia, El-Karatma and Al-
Mubarka. 
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