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 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الرابعاملجلد 

  "ً           أنموذجا "طعن يارس احلبيب  "ريض اهللا عنها "حول الطعن يف أم املؤمنني عائشة   من بيانات املراجع الشيعية يف اخلليجنامذج 

  
  

ْاحلمــد هللا الــرحيم الــرمحن، الكــرمي املنَّــان، ذي الفــضل والرمحــة واإلحــسان، ِ ِ ُ                            َّ                              ْ ِ ِ ُ        ُ والــصالة ُ
َّوالسالم على سيد ولد آدم حممد  َ ِّ َّ                           َّ َ ِّ َّ-  .ِ    

   :َّ       َّأما بعد
َّفقـــد أظلتنـــا يف اآلونـــة األخـــرية ســـحب خبيثـــة، وأنفـــس خسيـــسة، تـــسمى بأمسائنـــا،  ُ ٌ ْ ٌ ُ

ِ ِ َّْ                                                               َّ ُ ٌ ْ ٌ ُ
ِ ِ َّْ

ِوتتكلم بألسنتنا، أصمت آذاننا مبقالة تنوء األطواد حبملها، وختر اجلبال هـدا لعظـم  ِ� ِ ُّ َ ْ َ ُ َّ َّ                                                                         ِ ِ� ِ ُّ َ ْ َ ُ َّ َّ

ْجرمها، وتكاد السمو ُ                  ْ ْات يتفطرن لفداحة خطبهاُ َ َ ْ                      ْ َ َ ْ.   
ََّتلكــم األلــسن احلاقــدة، الــيت زيــن هلــا الــ

ِ ِْ                                ََّ
ِ َشيطان عملهــاِْ ُ           َ ْ، وجرأهــا علــى أطهــر عــرض، ُ

ِ ِ َّ                       ْ
ِ ِ َّ

َّفخاضــت فيــه، وســو ْ َ               َّ ْ ِ بالنيــل ممــن برأهــا امللــَ          َدت صــحيفتهاَ َّ َّ                     ِ َّ ِ                   ِك اجلليــل مــن فــوق ســبع َّ

   .      مسوات
َإال أن السماء لن تطوهلـا يـد شـالء، ولـن يـضري الـسحاب َّ َ َّ ٌ َ َّ َّ                                             َ َّ َ َّ ٌ َ َّ ُ                   ُ نـبح الكـالب، فاخلـائض َّ

ــــيس وحزبــــه، نــــازع مبقالتــــه اآلمثــــة رئاســــة ابــــن أيب بــــن ســــلول  ِّاحلاقــــد مــــن جنــــد إبل ُ َ
ِ ِ ِ ِ                                                                ِّ ُ َ
ِ ِ ِ ِ

يقة بنــــت الـــصدِّيق؛ أمنــــا أم املـــؤمنني، وزوج خــــري  ُّللمنـــافقني، واملـــتكلم فيهــــا الـــصدِّ ُُّ ِّ ِّ َّ                            ِّ            ِّ                           ُّ ُُّ ِّ ِّ َّ

ْالنبيني، وحبيبة رسول رب العاملني، إن مل يكن من مناقبهـا إال أن  ِْ ِّ ِ ِّ                                                         ْ ِْ ِّ ِ َّ    َّ جـل -        أنـزل اهللا ِّ
ً يف شــأ�ا قرآنــا يتعبــد املــسلمون بتالوتــه إىل يــوم القيامــة، لكفــى �ــا منقبــة -ُ      ُثنــاؤه  َ َّ َ ً                                                                 ً َ َّ َ ً

َوفضيلة ومأثرة، غري أن مآثرها 
ِ َّ ً                            َ
ِ َّ ْ جيـل عنهـا الوصـف، وفـضائلها -              رضي اهللا عنهـا -ً ُّ                         ْ ُّ

   .                يقصر عنها البيان
يقة عائشة  ِّولقد أعطيت الصدِّ ِ ُ ْ          ِّ               ِّ ِ ُ َتـعطه امرأة بعـد مـرمي ابنـة        ما مل -              رضي اهللا عنها -ْ َ ْ ُ                         َ َ ْ ُ

   :     عمران
ِّفلقد نزل جربيل بصور�ا للنيب   •  ُ ْ                          ِّ ُ ْ-  -ُهذه زوجتك  : ٍ                    ٍ يف حريرة خضراء، وقال         ُ.   
ُّولقد تزوجها النيب   •  َّ                 ُّ َّ-  -بكرا، ومل يتزوج بكرا غريها ً ًَّ ِ                         ً ًَّ ِ.   
ْ يف بيتها، وهو بني سحرها وحنرها، ورأسه يف حجرها، وقربه -  -ُِ          ُِوقبض النيب   •  ْ ْ ْْ َ                                                  ْ ْ ْ ْْ َ
   .     بيتها  يف 
ِوإ�ا البنة خليفته وصديقه، وثانيه يف اهلجرة والغار  •  ُ َّ                                              ِ ُ َّ.   
   .ُ                      ُولقد خلقت طيبة عند طيب  • 
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ِولقد حفت املالئكة بيتها  •  َّ َ                     ِ َّ َ.   
ًولقد نـزل عذرها من السماء، ووعدت مغفرة ورزقا كرميا  •  ً ِ ْ

ِ
ُ ُ ََ                                                 ً ً ِ ْ

ِ
ُ ُ ََ.   

َبل إن رسول اهللا  َّ              َ َّ-  -منحها وساما فريدا حني قال ً ً ِ َ َ                         ً ً ِ َ ُكمل من الرج    : ((َ َ           ُ         ال كثري، َ
ُ                                                                     ُومل يكمل من النساء إال مرمي بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفـضل عائـشة علـى 

ْكفضل الثريد على سائر الطعامِّ       ِّالنساء  َ                           ْ َ((    .   
َويف ذات الــسالسل ســأل عمــرو بــن العــاص رســول اهللا  َُ                                        َ َُ-  - :   ُّمــن أحــب النــاس َ             ُّ َ

َمن الرجال؟ قال  :      ، قال  ))     عائشة    : ((         إليك؟ قال
ِ              َ
     )).     أبوها    : ((ِ

ِ عائشة حافظة النساء، فأكثر أحاديث رسول اهللا َّ   َّإ�ا ِ
ُ ِّ ُ ُ                                          ِ ِ
ُ ِّ ُ ُ-  - اخلاصة يف بيته؛ من ِ َّ                  ِ َّ

ِيقظــة ومنــام، وعبــادة وذكــر، عــن عائــشة، فالطــاعن يف عائــشة طــاعن يف ديــن اهللا  ِ ِ ْ                                                                 ِ ِ ِ ْ
ْوشرعه َ     ْ َ.   

ِّإ�ــا عائــشة فقيهــة النــساء؛ قــال الزهــري ُ                                  ِّ ِلــو مجــع علــم عائــشة إىل علــم مجيــع أزواج   : ُ ِ ُِ                                 ِ ِ ُِ

ِيع النساء، كان علم عائشة أكرب    ومج-  -ِّ     ِّالنيب  ِّ                            ِ ِّ.   
ِّبــل إ�ــا فقيهــة الرجــال؛ قــال أبــو موســى األشــعري  َّ                                         ِّ َمــا أشــكل   : -             رضــي اهللا عنــه -َّ ْ        َ ْ

ِ أصـحاب رسـول اهللا -      علينا 
َ               ِ
َ-  - حـديث قـط، فـسألنا عائـشة عنـه، إال وجـدنا ْ َّ ُّ ٌ                                     ْ َّ ُّ ٌ
ًعندها منه علما

ِ              ً
ِ.   

َحنلف باهللا، لقد رأينا األكابر مـن أصـح  :              وعن مسروق قال ْ ِ
ْ                                َ ْ ِ
  -  -           اب رسـول اهللا ْ

ِيسألون عائشة عن الفرائض؛  َ                         ِ     ).       املواريث  :   أي (َ
ِإ�ـــا عائـــشة حبيبـــة رســـول اهللا  ُ                        ِ ُ-  - حـــني خاصـــمته النـــساء فيهـــا، وأرســـلن إليـــه َ ْ ْ ِّ ْ                                    َ ْ ْ ِّ ْ

ِّفاطمة تكلمه يف ذلك، فقال هلا ُ َ                          ِّ ُ    .              وأشار إىل عائشة   )) ِّ        ِّفأحيب هذه    : ((َ
ُومـــا أوىل رســـول اهللا  َْ                ُ َْ-  -أحـــدا اهتمامـــه مثلمـــا أوال َ َ ً                       َ َ ْ                  ْهـــا، فحـــني وقعـــت إحـــدى ً
ِال تـــؤذيين يف عائــشة؛ فــإن الــوحي مــا نـــزل علــي يف حلــاف     : ((ِ                  ِنــسائه فيهــا، قــال هلــا

َّ َ َ َّ ْ ُ                                              ِ
َّ َ َ َّ ْ ُ

     )).ٍ              ٍامرأة إال عائشة
َّولمــا قـفــل مــن إحــدى غزواتــه أمــر اجلــيش فتقــدم، فــسابقها فــسبقته، فلمــا مــر زمــن  َّ َّْ َّ َ َ َ َ َ                                                                     َّ َّ َّْ َّ َ َ َ َ َ

َوبدنت، أمر اجليش فتقدم، فسابقها فسبـقها، وق َ َّ َ َ َ ْ                                          َ َ َّ َ َ َ      )).        هذه بتلك    : ((  الْ
َحــىت يف مــرض وفاتــه  َ               َ َ-  -ًأيــن أنــا غــدا؟    : ((َِ         َِ طفــق يقــول ْ            ً َّ؛ يريــد أن ميــرض يف   ))ْ ُ ُ                َّ ُ ُ

ِبيت عائشة، فلما وصل بيتها سكن، وكان آخر عهدها به أن اخـتلط ريقـه بريقهـا  ُ ِ ِ َ َ َّ                                                                      ِ ُ ِ ِ َ َ َّ
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ُِحــني لينــت لــه الــسواك بريقهــا، فلمــا اســنت بــه رفــع يــده، وقــبض  َّ َ َّ ِ ْ َّ                                                    ُِ َّ َ َّ ِ ْ َّ-    -و يف     وهــ    
ْ بني سحرها وحنرهاْ     ْحجرها ْ ْ               ْ ْ ْ. ) ١(   

                                                                      وقد صدر عن بعض اجلهات، واجلمعيات، و املراجع الشيعية، بيانات إدانة ملا قام 
                                                                    به ياسر اخلبيـث و صـدور البيانـات مـن مثقفـي وعلمـاء الـشيعة باالسـتنكار، شـيء 

    !!                 جيد، لكنه ال يكفي؟
      ائــشة،                                 العبــارة، ، حتاشــت تربئــة أم املــؤمنني ع                            إلنــه  اتــسم  بنــوع مــن الغمــوض يف

                                         واكتفــت البيانــات بعبــارات فــضفاضة ، عموميــة،                           رضــي اهللا عنهــا، بامسهــا الكــرمي،
                                                                   تتذرع بوحدة املسلمني، ، وال تتربأ من الرتاث البغيض ألسالفهم، املـشحون بأقـذع 

   .                        املؤمنني، والصحابة الكرام               السباب، ألمهات
  م                                                            وقـــد مجعـــت  يف هـــذا البحـــث بعـــض تلـــك البيانـــات مـــن مراجـــع الـــشيعة وســـأقو

                                                                 بتحليلهـــا وتوضـــيح مـــا أحتـــوت عليـــة مـــن إســـتغفال وعموميـــة مـــا هـــو اإل نـــوع مـــن 
  .                             املؤقتة، اليت فضحها ياسر اخلبيث   )       التقية (

                أهمية الموضوع 
  .             بالنسبة هلم  ة ي          راجع الشيع  امل       بيانات      أمهية   . ١
    خذ  يؤ    ممن   و   ،        الغالب   يف       ا�تمع      علية    من      يكون          البيانات   يف       يشارك    من   أن   . ٢
  .      برأيه 
                  بيانــات إدانــة ملــا   من                                 عــن بعــض اجلهــات، و املراجــع الــشيعية،   صــدر   مــا      بيــان   . ٣
   .         ونقدها             ه ياسر اخلبيث     قام ب
                أسباب اختياره     
          هو نوع مـن  و                  إستغفال وعمومية        ماهو إال            ه البيانات         أحتوت علي           بيان أن ما   . ١

  .   )      التقية (
              املوضـوع دراسـة     هـذا    حبـث    قـد ً     ً أحـدا     أجـد   مل     حيـث         وحداثتـه        املوضـوع     جدة  . ٢

  .     مستقل      علمي    حبث   يف       اجلديد        النظام    مع        مقارنة
  .                                              بيان فضل الصحابة ومكانتهم يف الشريعة اإلسالمية   . ٣

                                                           

   .     إمام     بن     أمحد     أمين     أبو  .        األلوكة       شبكة  -          واملارقون      األمة  ِّ       ِّـ صديقة  ١
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                                                    ال تتـربأ مـن الـرتاث البغـيض ألسـالفهم، املـشحون بأقـذع الـسباب،          البيانات   . ٤
  .                        املؤمنني، والصحابة الكرام       ألمهات

  
                  الدراسات السابقة

      امللـك       مكتبـة   ل   دليـ و                  املـسجلة باجلامعـات ،          العمليـة         الرسـائل      دليـل    إىل       رجوعي     بعد  
         اجلامعـــات    مــن       وغريهــا      نـــايف        وجامعــة      ســعود      امللــك       جامعـــة        ومكتبــة          الوطنيــة،     فهــد

  ً     ً كتابـــة       البحـــث       موضـــوع      بـــنفس     كتـــب    قـــد         البـــاحثني    مـــن ً     ً أحـــدا     أجـــد   مل          الـــسعودية
     .       أكادميية  ً      ً مستقلة

   :         خطة البحث
ـــشتمل علـــى   :         المقدمـــة  ـــاره ، الدراســـات   :           ت ـــة الموضـــوع ، أســـباب اختي                                          أهمي

   .  حث                السابقة، خطة الب
   :      وفيه  :         التمهيد 

     .                               نبذة عن الفكر اإلمامي االثني عشري   :            المبحث األول     
     .                         أهمية البيانات عند الشيعة    :               المبحث الثاني     

   .                        بيانات المراجع الشيعية     :             الفصل األول 
     .                             بيان المجمع العالمي ألهل البيت   :             المبحث األول
   .                  مرجع شيعة العرب                             بيان العالمة محمد علي الحسيني     :               المبحث الثاني
   .                              بيان علي آل محسن  قاضي القطيف   :                المبحث الثالث
     .                    بيان السيد حسن النمر  :              المبحث الرابع

    .                       بيان الشيخ حسن الصفار   :             المبحث الخامس
                                                     مناقـشة بيانـات المراجـع الـشيعية علـى ضـوء مـنهج أهـل الـسنة   :   ني          الفصل الثا
   .         والجماعة 

   .                    وفيها أهم النتائج    :       الخاتمة
  
  
  



       
  
 

 
 ١٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الرابعاملجلد 

  "ً           أنموذجا "طعن يارس احلبيب  "ريض اهللا عنها "حول الطعن يف أم املؤمنني عائشة   من بيانات املراجع الشيعية يف اخلليجنامذج 

  .نبذة عن الفكر اإلمامي االثني عشري:  لتمهيدا
  .                               نبــــذة عــــن الفكــــر اإلمــــامي االثنــــي عــــشري  :             المبحــــث األول 

       الــشيخني  ً                                                 ًهــم  الــذين زعمــوا أن عليــا هــو األحــق يف وراثــة اخلالفــة دون        اإلماميــة     
       اإلمامـة                                                             وعثمان رضي اهللا عنهم أمجعني وقد أطلق عليهم اإلمامية أل�م جعلوا من

ً      ًإمامـا  ُُّ                                                   ُُّاسـية الـيت تـشغلهم ومسـوا بـاالثىن عـشرية أل�ـم قـالوا بـاثين عـشر          القـضية األس
                       وهــم يعملــون لنــشر مــذهبهم   .                                       دخــل آخــرهم الــسرداب بــسامراء علــى حــد زعمهــم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعم العــــــــــــــــــــــــــــــــــــامل  .      اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــالمي           ل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهم    :               مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم عقائ

                علـى اإلمـام الالحـق                                        وتكون بالنص، إذ جيب أن ينص اإلمام الـسابق   :        اإلمامة • 
            يفـارق النـيب                                             وصـف، وأن اإلمامـة مـن األمـور اهلامـة الـيت ال جيـوز أن           بـالعني ال بال

األمــة ويرتكهــا مهــال يــرى كــل واحــد مــنهم رأيــا� ً                                    � ً                  ًجيــب أن يعــني شخــصا هــو    بــل  . ً
               د نـص علـى إمامـة    قـ      النـيب                        ـ يستدلون على ذلـك بـأن.َّ                       َّاملرجوع إليه واملعول عليه

                         ال يثبتهـا حمـدثو أهـل الـسنة                خـم، وهـي حادثـة  ً                ًا ظاهرا يوم غـدير�               �علي من بعده نص
   ..      وهكـذا   .. �                               �عليا قد نـص علـى ولديـه احلـسن واحلـسني             ـ ويزعمون أن.          وال مؤرخوهم

 .               ويـــــسمو�م األوصـــــياء  .          بوصـــــية منـــــه                             فكـــــل إمـــــام يعـــــني اإلمـــــام الـــــذي يليـــــه
                            والنــسيان، وعــن اقــرتاف الكبــائر                            كــل األئمــة معــصومون عــن اخلطــأ :        العــصمة   •

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصغائر  .        وال
     ، مبــا ُ                          ُأودع العلــم مــن لــدن الرســول                   كــل إمــام مــن األئمــة   :              العلــم اللــدني • 

�علما لدنيا وال يوجد بينه وبني النـيب مـن فـرق سـوى أنـه                       يكمل الشريعة، وهو ميلك ً                                                � ً
                                        أسرار الشريعة ليبينوا للناس ما يقتضيه        رسول اهللا                           ال يوحى إليه، وقد استودعهم

 .     زمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�م
    ذلـك                        ق على يد اإلمـام، ويـسمون                      جيوز أن جتري هذه اخلوار :               خوارق العادات   •

                                                                معجـــزة ، وإذا مل يكـــن هنـــاك نـــص علـــى إمـــام مـــن اإلمـــام الـــسابق عليـــه وجـــب أن 
 .                                إثبـــــــــــــــــات اإلمامـــــــــــــــــة يف هـــــــــــــــــذه احلالـــــــــــــــــة باخلارقـــــــــــــــــة     يكـــــــــــــــــون

ًحجة هللا عقال وشـرعا، ويرتتـب علـى ذلـك                           يرون أن الزمان ال خيلو من :        الغيبة •  ً                               ً ً
                             عمـوا، وأن لـه غيبـة صـغرى وغيبـة  ز                                        أن اإلمام الثاين عشر قد غاب يف سـردابه، كمـا

 .                    كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربى، وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطريهم



       
  
 

 
 ٢٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الرابعاملجلد 

  "ً           أنموذجا "طعن يارس احلبيب  "ريض اهللا عنها "حول الطعن يف أم املؤمنني عائشة   من بيانات املراجع الشيعية يف اخلليجنامذج 

                              سيعود يف آخر الزمان عندما يأذن   ) ١ (                          يعتقدون أن احلسن العسكري    :      الرجعة   •
                                               بعضهم يقـف بعـد صـالة املغـرب ببـاب الـسرداب وقـد قـدموا                    اهللا له باخلروج، وكان

        ينـــصرفون                            للخـــروج، حـــىت تـــشتبك النجـــوم، مث  ً                            ًمركبـــا، فيهتفـــون بامســـه، ويدعونـــه
ً                                ًبأنه حني عودته سيمأل األرض عدال كما         ويقولون  .                               ويرجئون األمر إىل الليلة التالية

ــــــى مــــــدار ا ــــــشيعة عل ــــــت جــــــورا وظلمــــــا، وســــــيقتص مــــــن خــــــصوم ال ًملئ ً                                                 ً ــــــاريخً     .      لت
                       تركهـا كـان مبنزلـة مـن تـرك  ً                                  ً وهـم يعـدو�ا أصـال مـن أصـول الـدين، ومـن :        التقيـة • 

                    تركهـا قبـل خروجـه فقـد                 خيرج القائم، فمـن                                الصالة، وهي واجبة ال جيوز رفعها حىت 
  :           بقولـه تعـاىل                                                        خرج عن دين اهللا تعاىل وعن دين اإلمامية، كما يستدلون على ذلـك

ًإال أن تـتـقـــوا مـــنـهم تـقـــاة { َ ُُ َْ ُ ْ ِ ْ َّ َ َّ ِ                          ً َ ُُ َْ ُ ْ ِ ْ َّ َ َّ                      وينـــسبون إىل أيب جعفـــر    ].   ٢٨  :              آل عمـــران، آيـــة   [ }ِ
    وهــم   ”       قيــة لــه                                    التقيــة ديــين وديــن آبــائي وال إميــان ملــن ال ت“ :                اإلمــام اخلــامس قولــه

ـــــــــري                       يتوســـــــــعون يف مفهـــــــــوم التقيـــــــــة   .        كماســـــــــيأيت  .         إىل حـــــــــد كب
           مـستدلني علـى                                                 يـرون بـأن متعـة النـساء خـري العـادات وأفـضل القربـات :        المتعـة • 

ًفما استمتـعتم به منـهن فآتوهن أجورهن فريضة {  :               ذلك بقوله تعاىل َ ِْ َ َ ََّ َّ َُّ ُ َْ ْ َُ ُْ ُ ُ
ِ ِِ ُ َ َ ْ                                           ً َ ِْ َ َ ََّ َّ َُّ ُ َْ ْ َُ ُْ ُ ُ
ِ ِِ ُ َ َ   :       النساء {   } ْ

  .                                 الـــــزواج الـــــذي تـــــشرتط فيـــــه مـــــدة حمـــــدودة          اإلســـــالم هـــــذا          وقـــــد حـــــرم  }   ٢٤
   )٢ (ُ             ُ ويروي الكليـين :                                          يعتقدون بوجود مصحف لديهم اسمه مصحف فاطمة   • 

                                                           

                 وامســه الكامــل هــو           اإلثــىن عــشرية         للـــشيعة                                       احلــسن بــن علــي العــسكري هــو اإلمــام احلــادي عــشر   ـ ــ  ١

                                بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن                                           احلسن بن علي بن حممد بن علي بن موسى بن جعفر 

     نوات    ســ ٦  :             مـدة اإلمامـة  هـــ   ٢٦٠             ربيـع األول ٨  :       الوفاة  هــ   ٢٣٢              ربيـع الثــاين ٨  :               أيب طالـب الـوالدة

                                                              تؤمن الطائفة اإلثناعشرية بعصمة اإلمام احلسن العسكري كعصمة الرسول  .      سامراء  :           مكان الدفن

        نـــدهم غـــري                                                                   صـــلى اهللا عليـــه وســـلم، إال أنـــه لـــيس بنـــيب، وبالتـــايل فـــإن االمـــام احلـــسن العـــسكري ع

                    موقع املوسوعة احلرة   /      أنظر  .                   خاضع للجرح والتعديل

 

                                                                         حممـــد بـــن يعقـــوب الكليـــين الـــرازي يف النـــصف الثـــاين مـــن القـــرن الثالـــث ، يف عـــصر اإلمـــام ُ   ُولـــد  ــــ   ٢

َاحلسن العسكري ، يف قرية كلني على بعد  ُ                                  َ َكيلو مرتا من مدينة ري ، الواقعـة يف جنـوب     )   ٣٨  ( ُ ً                                      َ ً
                                                 كــان الكليــين شــيخ الطائفــة الــشيعية يف مدينــة ري ، وكــان   :      جاشــي         يقــول الن  .               العاصــمة طهــران 

ّ          ّاحلــق أنــه مل   :         ا�لــسي      ويقــول .                   للعمــوم دون منــازع                                   يــضبط احلــديث أكثــر مــن اجلميــع ، واملعتمــد
  .                   منتدى علماء الشيعة  /    أنظر   .                    ء الشيعة مثل الكليين             يظهر بني علما
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 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الرابعاملجلد 

  "ً           أنموذجا "طعن يارس احلبيب  "ريض اهللا عنها "حول الطعن يف أم املؤمنني عائشة   من بيانات املراجع الشيعية يف اخلليجنامذج 

             جعفر الصادق “                هـ عن أيب بصري أي     ١٢٧٨       طبعة   ٥٧                     يف كتابه الكايف يف صفحة 
                وما مصحف فاطمـة؟   :    قلت  :                            ملصحف فاطمة عليها السالم، قال          وإن عندنا    ):١ (

                                 ثــالث مـرات، واهللا مــا فيـه حــرف واحـد مــن         نكم هـذا                مـصحف فيــه مثـل قــرآ  :    قـال
  .”      قرآنكم

                                                اخللفـاء الثالثـة أيب بكـر وعمـر وعثمـان وينعتـو�م بـأقبح             يتـربؤون مـن :         البـراءة • 
                                       اغتـصبوا اخلالفـة دون علـي الـذي هـو أحـق مـنهم                           الـصفات أل�ـم ـ كمـا يزعمـون ـ

           بــال، وهــم                    التــسمية يف كــل أمــر ذي                                    �ــا، كمــا يبــدؤون بلعــن أيب بكــر وعمــر بــدل
                      عـن النيـل مـن أم املـؤمنني                                                  ينالون كذلك من كثري من الصحابة باللعن، وال يتورعون

  .                 عائشة رضي اهللا عنها
                                         شخـصية علـي رضـي اهللا عنـه واملغـالون مـن الـشيعة                بعـضهم غـاىل يف :         المغاالة • 

                                                                        رفعوه إىل مرتبة األلوهيـة كالـسبئي، وبعـضهم قـالوا بـأن جربيـل قـد أخطـأ يف الرسـالة 
�بـدال مـن أن ينـزل علـى علـي ألن عليـا يـشبه النـيب   ،            زل علـى حممـد   فنـ ً                                         � ً كمـا      

َالغـــــــــــــــــراب الغـــــــــــــــــراب ولـــــــــــــــــذلك مســـــــــــــــــوا بالغرابيـــــــــــــــــة     يـــــــــــــــــشبه ُ                                 َ ُ. 
                                                      حفـالت العـزاء والنياحـة والجـزع وتـصوير الـصور وضـرب الـصدور       يقيمـون   •

                                              اليت تصدر عنهم يف العشر األول من شهر حمـرم معتقـدين                      وكثري من األفعال احملرمة
   ) (٢   .               سيئا�م وذنو�م            وأن ذلك يكفر                   لك قربة إىل اهللا تعاىل     بأن ذ

                           أهمية البيانات عند الشيعة  :                المبحث الثاني  
َخلــق    {     فطــري       إنــساين      مــسلك   و      مطلــب           االتفاقيــات   و          البيانــات َ َ    َ َ َاإلنــسان  َ َ

ِ       َ َ
ُعلمــه    . ِ َ ََّ     ُ َ ََّ  

َالبـيـان ََ        َ     اد  يــر   و       معلنــه      كو�ــا      ســيما     ،      فيهــا      يـصاغ    ملــا ً     ً تبعــا       ا�تمــع       يــسلكه      طريــق   و    } ََ
        األحــــداث       نتيجــــة      تكــــون          البيانــــات   و   ،         التطبيــــق   و        التــــأثري        ليتحقــــق         االنتــــشار      منهــــا

   يف       يـــــشارك    مــــن   و   ،        األهـــــواء   و       اآلراء      فيهــــا        تتــــضارب     الـــــيت   و         العــــصيبة   و        املدهلمــــة
                                                           

    ٨٠             ربيـع األول  ١٧        ولد يـوم    .          حممد الباقر                             هو أبو عبد اهللا جعفر الصادق بن   /             جعفر الصادق   ـ   ١

      اإلثنــا  (                                     يعتــرب اإلمــام الــسادس لــدى الــشيعة اإلماميــة    )  هـــ   ١٤٨                وتــوىف فيهــا ســنة              املدينــة املنــورة    يف   هــ

               يعة االثـــين عـــشرية               ولـــذلك تـــسمى الـــش  .                             وإليـــه انتـــشار مدرســـتهم الفقهيـــة  )          اإلمساعيليـــة ( و  )      عـــشرية

  .                                                                                  باجلعفرية أيضا، استطاع أن يؤسس يف عصره مدرسة فقهية وتتلمذ على يده العديد من العلماء

  .                 موقع املوسوعة احلرة  /     أنظر

  .   ٢٩٧ /  ص   .                            الندوة العاملية لشباب اإلسالمي .                                        املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب املعاصرة     ـ ٢



       
  
 

 
 ٢٢
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      تكـون     هـذا     علـى   و       برأيـه      يأخـذ    ممـن   و   ،        الغالب   يف       ا�تمع      علية    من      يكون          البيانات
   .          البيانات      أمهية

     :       التالية         للمحاور       نتطرق      عليه    ما   و      ماله     يان   الب     على       نتعرف    حىت   و  
           االجتماعيـة         الـشبكات       وسـائل         تناقلتـه   و ً     ً قويـا     صـدى     خلق        البيان ف      الظن     حسن  - ١
         متـــضاربة      تكــون        األفعــال      ردود    أن        الطبعــي    مــن   و          الفــضائية         القنــوات   و       الــصحف   و

      يكـون    أن    جيـب          املبـادرين     جتـاه      الظـن     حـسن     فـإن     نظـر        وكوجهـة   ،      مـادح   و      قـادح    بني
      تكـــون    أن       ينبغـــي   ال      كـــذلك   و   ،     فيـــه      جنـــدهم   ال      الـــذي       اليـــوم  ِ   ِ يـــأت   ال    حـــىت ً      ً حاضـــرا

      نكـون    أن     بنـا     حـري   و   ،        املقدمـة    مـن         علمائنـا   و        رجالنـا      تبعد     حبيث      بقوة       الفعل      ردود
     .      املخلصني          املبادرين    مع ً    ً صفا

     حجـم   يف        البيـان   ،        الكتـاب      يعـرف         العنـوان    مـن      يقـال        ألصحا�ا       عنوان          البيانات  - ٢
           املنهجيـة   و         العلميـة      األسـس     علـى      يـصاغ    أن    جيـب      قوتـه   و     يتـه   توق   يف   و      عليه     وقع    من
.   
      حتتمــــل   ال   و       فيــــه     لــــبس   ال        بأســــلوب         صــــياغتها      تكــــون    أن    جيــــب          البيانــــات   و  -   ٣

     لــــيس   و   ،        األحــــداث      تعــــرف        طريقهــــا    عــــن   و        تارخييــــة       وثيقــــة       ســــتكون     أل�ــــا         التأويــــل
   ف   يعـــر   ال        البيـــان     هـــذا     قـــرأ    لـــو         القادمـــة        األجيـــال    أو        املنطقـــة    عـــن        البعيـــد   و       العكـــس
   . )١ (          البيان   يف      املعين   و       املقصد

  
  
  
  
  

  .بيانات المراجع الشيعية  : ولالفصل األ
  .البيت  المجمع العالمي ألهل: المبحث األول 

  .البيت  التعريف بالمجمع العالمي ألهل: المطلب األول 
   : منها ّ                                         مت تأسيس ا�مع العاملي ألهل البيت لعدة أهداف

                                                           

    ١٩  ،     مـــارس  :      النـــشر       تـــاريخ           العبـــدالنيب       عبـــداهللا    بـــن     أمحـــد  :       الكاتـــب .       الـــشيعة        علمـــاء       لبيـــان         ــــ تبيـــان  ١

   .      املطرييف          منتديات   و      موقع         ٢٣:٣٥      ٢٠١٤
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) (ّ                          كتاب اهللا تعاىل ، وعرتة نبيه :  أساس الثقلني ً                         حتقيقا للوحدة اإلسالمية على
  كما قالوا

وأملهم أن خيطو ا�مع خطوات رائدة بالتنسيق مع كل املسلمني العاملني ـ رغم 
ّ                                                                 اختالف مذاهبهم اليت جتتمع كلها على اإلميان بكتاب اهللا وسنة رسوله واحلب  ّ

يخ لقواعد الوحدة اإلسالمية لعرتته وأهل بيته امليامني ـ لرفع راية اإلسالم وترس
  .املباركة 

ّ                                                              وتتنوع نشاطات ا�مع بني التأليف والتحقيق للرتاث والرتمجة لإلصدارات 
  .ّ                                 اإلسالمية النافعة بعدة لغات عاملية 

  :التأسيس 
ّ                                                         آية اهللا العظمى السيد علي احلسيين السيستاين ، مت تأسيس مركز برعاية مكتب

 مدينة قم ، وذلك يف ذكرى عيد الغدير األغر آل البيت العاملي للمعلومات يف
  . م ١٩٩٨ هـ ـ ١٤١٨ ذي احلجة ١٨

  :األعمال 
  :قام مركز آل البيت العاملي للمعلومات بإجناز األعمال التالية 

ً      أوال  ويبث املوقع  .www.al-shia.orgالشيعة :  إنشاء موقع كبري بعنوان :ّ
ً                             اده حاليا بثمان وعشرين لغة مو ّ.  

ّ                                                           إنشاء موقع ختصصي كبري حول القرآن الكرمي ، وذلك يف ذكرى والدة :ً       ثانيا 
: شبكة القرآن الكرمي :  هـ ، بعنوان ١٤٢٥ مجادي الثانية ٢٠فاطمة الزهراء  

http://quran.al-shia.org  
ّ                                                     وقع ختصصي كبري حول �ج البالغة ، وذلك يف ذكرى عيد الغدير  إنشاء م:ً       ثالثا 
: شبكة �ج البالغة :  هـ ، بعنوان ١٤٢٥ ذي احلجة ١٨

www.balaghah.net.   
ّ                                                   تقدمي خدمات فنية تتعلق بشبكة اإلنرتنت ، نذكر أمهها :ً       رابعا  ّ:  

حوزة العلمية ، ومكاتب املراجع والعلماء ، ـ تقدمي خدمات إنرتنت لل١
  .ّ                                                واملؤسسات العلمية ، واملراكز الثقافية والتحقيقيه 

بفضاء الزم وبكيفية  ) Domain( ّ                                   ـ بث املواقع اخلاصة على شبكة اإلنرتنت ٢
  .عالية 
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  : قسم شؤون املشرتكني :ً       خامسا 
فنية للمشرتكني يف إعطاء خطوط االتصال بشبكة اإلنرتنت ، وتقدمي اخلدمات ال

نصب الربامج ، والصيانة ، واخلدمات الفنية : الشبكة ، ومنها على سبيل املثال 
  )١. (األخرى 

  .البيت  بيان المجمع العالمي ألهل: المطلب الثاني 

                                 بسم اهللا الرمحن الرحيمنص البيان
  الن بي أولى بال مؤمنين م(

 
   

               ْ          َّ   ِ ِ
َ

ِ ْ ُ
ِ َِ ْ َ ْ                                                                              ن أنفسهم وأزواجه أمهاتـهم وأولو األرحام بـعضهم ُّ َ ْ َ َ ُْ ُ َُ ْ َ َ ْ ْ ُِ َ ْ ُ ُ ُ َ َُ َّ ُ ْ ِ ِ ُ ْ
ٍ                 أولى ببـعض ْ َِ َ ْ   )٦أية /األحزاب ()َ

لقد وصل إلينا خرب التصرحيات اجلهولة املثرية للفتنة يف حق إحدى زوجات النيب 
 اليت أطلقها شخص يرتدي زي رجال – صلى اهللا عليه وآله وسلم - األكرم 
وحنن نرى أن هذه التصرحيات خمالفة للشرع، .  الشيعة مما أثار أسفنا الشديدالدين

وتأيت يف ظروف حرجة يواجه فيها املسلمون أشد التحديات، ويتعرضون هلجمات 
فمن جهة تواجه بعض البلدان اإلسالمية غزوا .  شرسة من أعدائهم املرتبصني �م

صهيوين يوغل يف تقتيل املسلمني يف أجنبيا كأفغانستان والعراق، كما أن الكيان ال
فلسطني ولبنان ويضرج أبناء األمة اإلسالمية بدمائهم ؛ ومن جهة أخرى يواجه 

املسلمون حربا ناعمة جتسدت يف األيام األخرية بنوايا بعض املتعصبني إحراق 
القرآن الكرمي، وكل ذلك يهدد ا�تمع اإلسالمي واهلوية اإلسالمية ؛ ومن جهة 

ن اإلرهابيني التكفرييني قد ولوغوا يف دماء أبناء األمة، ونراهم يزهقون يف ثالثة فإ
كل يوم أرواح الكثري من املسلمني األبرياء يف الباكستان والعراق وسائر البلدان 
اإلسالمية ؛ وأخريا نرى مجعا من املتعصبني اجلهلة يؤججون نار الفتنة والتكفري 

  .اليت أشعلها هؤالء اإلرهابيون
يديل " ياسر احلبيب: " خضم هذه األجواء املتأزمة مسعنا شخصا نكرة يدعىويف

بتصرحيات ليست خمالفة للمعتقدات اإلسالمية وملتبنيات مدرسة أهل البيت 

                                                           

    هـ     ١٤٣١     .    قم  /                                        مركز آل البيت العاملي للمعلومات ـ إيران   /         ـ  موقع   ١
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فحسب، بل هي خمالفة للعقالنية والسياسة، وتصب يف صاحل األهداف القدمية 
ن واإلرهابيون ألعداء اإلسالم ومذهب أهل البيت، واليوم يستغل املستكربو

وتأيت هذه التصرحيات لتهتك حرمة .  التكفرييون هذه التصرحيات أبشع استغالل
الشريف، وتسيء إساءة    وتتعرض حلرمه املقام الشامخ املعصوم للرسول األكرم

. بشعة لعرضه الطاهر، وتتناىف بوضوح مع تعاليم القرآن الكرمي وسرية أهل البيت
بالقرآن الكرمي، وبسرية اإلمام      م النيب األكرم وحنن نقتدي ونتأسى يف إحرتا

، )عليهم السالم( علي بن أيب طالب، والسيدة فاطمة الزهراء، واألئمة األطهار
 إلسالمية اإلمام اخلامنئي  خصوصا قائد الثورة ا–وفتاوى مراجع الشيعة الكبار 

  .اجهوألصحابه وأزو   حيث حرموا اإلساءة بأي حنو كان ألسرة النيب–
 هو ما يبتغيه  ومن هنا فإن توجيه التهم الباطلة غري الالئقة لبعض زوجات النيب

يف كتابه آيات شيطانية مما " سلمان رشدي"أعداء اإلسالم، وهو ما أثاره املرتد 
أدى اىل غضب األمة اإلسالمية عامة والشيعة على وجه اخلصوص، وكان على 

  .ميينرأس املتصدين هلذا املرتد اإلمام اخل
وال يبنغي أن ننسى أن جذور هذه التصرحيات غري الالئقة والكاذبة تعود اىل 
املستعمرين والساسة املعادين لإلسالم، ونرى أيديهم القذرة تقف وراء هذه 

ولن ينسى التاريخ املؤامرات االستعمارية إلجياد التفرقة بني املسلمني، . التصرحيات
ع األسف يستمثر هؤالء األشخاص الذين وم. وتشتيت أبناء األمة اإلسالمية

يثريون هذه التصرحيات التسهيالت اليت تقدمها هلم الدول املعادية لإلسالم 
  .وللتشيع، ويلتحقون بعملهم بصفوف عمالء اإلسالم

وا�مع العاملي ألهل البيت يدين بشدة هذه التصرحيات، ويعلن بصراحة أن هؤالء 
ت، وال تنبع هذه التصرحيات عن مدرسة أهل األشخاص ال ميثلون شيعة أهل البي

 وآل حممد  باألسى البيت ومعارفهم النقية، ومن هنا يشعر أتباع النيب األكرم
  .الشديد والتأثر العميق من هذه التصرحيات الباطلة

وا�مع العاملي ألهل البيت يناشد مراجع التقليد العظام، واملؤسسات الشيعية 
التصرحيات، وأن ال يسمحوا لكل جاهل ومتقمص للباس واملفكرين للتنديد �ذه 

رجال الدين أن يبدي تصرحيات باطلة خمالفة لإلسالم واملذهب اجلعفري مما يؤدي 
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اىل تعكري صفو املسلمني، ويقدم بذلك ذريعة ألعداء مدرسة أهل البيت لكي 
  .يكفروا الشيعة ويسفكوا دمائهم

إلسالم الواعني أن يتنبهوا هلذه املؤامرات، ويف اخلتام ندعو مجيع املسلمني وعلماء ا
وأهل بيته الكرام، ) لى اهللا عليه وسلم ص( وأن يتمسكوا بالقرآن الكرمي وسنة النيب

وأن ال يسمحوا لبعض القنوات اإلعالمية واملنشورات املنحرفة بشق وحدة 
  .املسلمني

ينا، وكثرة  وغيبته ول– صلواتك عليه وآله –اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا 
  )١.(ربنا أفرغ علينا صربا وثبت أقدامنا وأنصرنا على القوم الكافرين .عدونا

  

  

  

  

بيان العالمة محمد علي الحسيني مرجع :المبحث الثاني 
  .شيعة العرب 

  .التعريف بالعالمة محمد علي الحسيني : المطلب األول 

واألمني العام احلايل  حممد علي احلسيين، املرجع اإلسالمي للشيعة العرب العالمة
  .ريب يف لبنانللمجلس اإلسالمي الع

 حممد علي احلسيين أحد املراجع الدينية البارزة يف لبنان والعامل العريب ويعد العالمة
الذين حيظون باالحرتام والتقدير نظرا لنشاطاته وجهوده الداعية إىل الوحدة الوطنية 

العريب يف لبنان والدول العربية حيث يقوم بنشاط فاعل على الصعيد اإلسالمي و

                                                           

   .     ١٤٣١               رمضان املبارك   ٢٩   /                     ا�مع العاملي ألهل البيت  /        ـ موقع   ١
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  .لدعم مسألة اندماج الطوائف يف جمتمعا�م، والتعاون مع السلطات الوطنية
 ذاتيةالنبذة مختصرة عن السيرة  

ة العالمة السيد حممد علي احلسيين ، لبناين اجلنسية يقيم يف الضاحية اجلنوبي
م احلايل للمجلس هو املرجع اإلسالمي لشيعة العرب واألمني العا. لبريوت 

اإلسالمي العريب يف لبنان ، كما يرتأس مجعية ذو القرىب اللبنانية املرخصة من 
  ) . أد /٥٠(الدولة اللبنانية حتت رقم 

ً                                                            باحث إسالمي سياسي لديه أكثر من سبعني كتابا يف املواضيع اإلسالمية 
احلسيين اليت مؤلفات السيد . وهي مطبوعة وترجم منها إىل االجنليزية ، والسياسية

تزيد عن السبعني تشمل الكتب الفقهية واألصولية والسياسية ، وكتب السرية ، 
  .والكتب اإلسالمية العامة ، وسلسلة معارف املسلم ، ورسائل وأحباث 

 البحرين -شارك يف عدة مؤمترات إسالمية وسياسية يف لبنان والدول العربية
  .ةواألوروبي  -الكويت السعودية العراق سوريا

على املستوى الشيعي البحت ترتكز دعوة السيد احلسيين على مبدأ أساسي وهو 
أن أبناء هذه الطائفة اإلسالمية يف أي دولة عربية هم جزء ال يتجزأ من نسيجها 

ً                                                             وا�م ملزمون باحرتام سيادة وقانون كل دولة منعا الستغالهلم من أية .االجتماعي 
من القومي العريب، ال سيما يف املرحلة جهة خارجية وضرورة احملافظة على األ

  .ً                                                            األخرية اليت شهدت متددا للمشاريع غري العربية باجتاه االمة العربية 
لذا عمل السيد احلسيين على تأسيس قوة شيعية ثالثة يف لبنان تكسر احتكار 

  .الطائفة وتثبت عروبة الشيعة اللبنانيني
 لشيعية لبنانية يف األساس  اسالميةلقد حتول العالمة السيد احلسيين من مرجعية 

  ).١(إىل قطب الرحى واملرجعية اإلسالمية للشيعة العرب 
  

  .بيان العالمة محمد علي الحسيني : المطلب الثاني 
يف رموز  حنرم من موقعنا املرجعي املساس أو الطعن أوالسب :العالمة احلسيين 

 األمة من الصحابة وأمهات املؤمنني
                                                           

  م     ٢٠٠٧ / ٥ /  ٢٣                                     املرجعيــة اإلســالمية لــشيعة العــرب  تــاريخ                    ا�لــس اإلســالمي العــريب ـ  /       املرجــع   ـ ــ  ١

   .                       األمني العام السيد احلسيين 
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وأمثاله ونتعاون مع علماء االمة وقيادييها لقطع دابر   احلبيبو نتربىء من ياسر
مساحة العالمة السيد حممد علي احلسيين خطبة  القى. الفتنة اليت ختدم األعداء

وتناول فيها املعاين اليت يتضمنها اخلطاب  اجلمعة يف مصلى بين هاشم يف بريوت
ّ                     ملعىن األول هو ما يصدر ا. اخلطاب  هناك معنيان اساسيان هلذا: وقال . الديين 

ّ                              الدين على أساس ما ميثلوه، وما  ُ                                          عن مراجع األمة وعلمائها، فيمثل كالمهم ظاهرا
َّ                                             وصلوا له ظاهرا حيسب على الدين، وال إشكال يف أن هذا املعىن من اخلطاب  ً

ُّ              األمة من خالل  ً                                                      الديين، وخصوصا على صعيد التطبيق، كان له األثر السليب على
مراجع  ويف املقابل هناك. تخذ صفة الدين، والدين منه براء فكر وخطاب ي

ملبادئ  وعلماء لديهم اخلطاب الديين القومي، السليم املرتيث واملنفتح، والذي يدعو
وهذا . اإلسالم احلقيقية، وينشر الدعوة اإلسالمية باليت هي أحسن وبال عنف 

 .العربحالنا وأسلوبنا حنن يف املرجعية اإلسالمية للشيعة  هو
ّ                        ، والعقالء الذين يقدمون )عليهم السالم( َّ                  مسة األنبياء واألئمة ان الالعنف هو

ويف التاريخ برزت من صفات الرسول . ّ                شىت حيثيات حيا�م ّ                األهم على املهم يف
ً                 إنه كان ال عنفيا}{األعظم  ّ                                         إىل أبعد حد، وقد دعا القرآن الكرمي املسلمني  ّ

 .القانون ّ                          قاطبة أن يدخلوا حتت ظل هذا
ّ                                                     أما املعىن الثاين للخطاب الديين، وهو احلكم الشرعي املتمثل بالقرآن الكرمي  ّ

العنف مبختلف                   ُّ  وكلها تدعو اىل جتن بَّ                ، وروايات األئمة}{وأحاديث الرسول 
تعنيه  وهذا ما.أشكاله وصوره، وتدعو يف الوقت نفسه اىل السلم والعفو والصفح 

َُّ         يا أيـ{: اآلية الكرمية             ها الذين آمنوا ادخلوا في السلمَ
                                ِ ْ ِّ ِ ُِ ُ ْ َُ َ
َّ ُ                          كافة و ال تـتبعوا  َ ََِّ َ َ ً َّ َ

ٌّ                                          خطوات الشيطان إنه لكم عدو ُ َ ْ ُ َ َُِّ ِ َِ ُْ َّ َ ٌ       مبين ُ فحث على العفو ) (أما رسول اهللا .}ُِ
ًّ                                    العفو ال يزيد الناس إال عزا، فاعفوا« َّ          يعزكم اهللا ّ ُ". 
حبلقة جديدة من حلقات التطرف  مياليوم يفاجأ العامل اإلسال :يها االخوة أ

كما ان التشيع من . ومعانيه  الذي ال ميت بصلة اىل ديننا احلنيف ، وال ميثل قيمه
" ياسر احلبيب "اساسه العريب الصحيح ، يرفضه وينبذه ، حيث جرح املدعو

من  مشاعر وعقائد أكثر من مليار مسلم كعادته بالطعن والسب يف رموز األمة
 . ت املؤمننيالصحابة وأمها

العرب نؤكد أن التشيع براء من هؤالء  اننا من موقعنا املرجعي االسالمي لشيعة
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التعقل يف الرد عليهم ، وحصر التطرف  املتطرفني املنحرفني كما ندعو إىل احلكمة
اختاذ موقف سليب او عدائي او حىت  وال جيوز. بفاعله، وعدم الوقوع يف فخ الفتنة

يسمعوا �ذه الفتنة ومل خيوضوا فيها  ة األبرياء من الذين ملتكفريي من عموم الشيع
 .اصحا�ا ، وهم بالتأكيد يرفضو�ا وينبذون

وهناك  اننا نأسف لقيام بعض اخلطباء وشيوخ الفضائيات وأئمة املساجد هنا
 إذ. باستغالل احلادثة الفردية واطالق محالت تكفري عموم الشيعة وحتليل دمائهم 

 فاهللا سبحانه وتعاىل. موقف فرد أو مجاعة على عموم طائفة أو أمةال جيوز حتميل 
 ."وال تكسب كل نفس إال عليها وال تزر وازرة وزر أخرى:"يقول

اآلونة األخرية كيف قام قس أمحق يف فلوريدا مبحاولة إحراق نسخ من  لقد رأينا يف
راينا كيف �دف احداث حرب طائفية بني املسلمني واملسيحيني، و القرآن الكرمي

املسيحي أن هذا املتطرف احلاقد واالمحق ال ميثل اال نفسه  أعلن اجلميع يف العامل
بنا حنن املسلمني ان نتعاطى حبكمة مع هذه املسألة  وحري. وأ�م بريئون منه 

يردها لنا اعداء االمة ، وحقنا لدماء ينبغي توفريها  اخلطرية ، جتنبا للفتنة اليت
 . عداءللجهاد ضد هؤالء األ

الطعن  لقد سبق لنا من موقع املرجعية اإلسالمية للشيعة العرب حترمي املساس أو
وبراءة  واليوم نعلن براءتنا ،. أوالسب يف رموز األمة من الصحابة وأمهات املؤمنني 

كل الشيعة العرب من ياسر احلبيب وأمثاله ، اىل اي مذهب او دين انتموا ، 
 .هو التحريض والتطرفعلى يقني ان دين هؤالء  وحنن

الفتنة وإطفائها باليت هي أحسن، كما نطالب  اننا نطالب املسلمني مبحاصرة
واجلامعات االسالمية بتعزيز فرص الوحدة  املراجع واحلركات واجلمعيات واحلوزات

والتخلي عن أي شكل من أشكال  بني املسلمني وخصوصا بني الشيعة والسنة ،
 .واالعتدال تحلي بالوسطيةالتطرف والتحريض الديين وال

للوحدة االسالمية  لقد دأبت مرجعيتنا على قرن القول بالفعل ، ومل تكون دعوتنا
حيا ، حيث  جمرد كالم مناسبات ، بل كانت على الدوام ، فعال ملموسا ، وواقعا

حماوالت  عملنا على توعية أبنائنا الشيعة العرب يف كل الدول العربية اليت شهدت
اخلارجية ،  الشعال الفنت املذهبية ، ملنعهم عن االحتاق بركب املشاريعغري عربية 

مرجعيتنا  ومن هذا املنطلق نضع. وجنحنا يف اطفاء الكثري من احملن يف مهدها 
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 اإلسالمية للشيعة العرب جمددا يف خدمة الدين احلنيف ، والعمل مع اخواننا
واملشبوهة  دابر هذه احملاولة اخلبيثةاملراجع والعلماء يف خمتلف الدول العربية ، لقطع 

والسياسية،  من خالل اللقاءات واحلوارات يف املؤمترات واملنتديات الدينية والفقهية
 او املقابالت االعالمية ، أواالجتماعات مع املسؤولني مع املعنيني بالشأن

   . االسالمي يف هذه الدول ، لنعمل معا خلري وصالح االمة
اهللا العظمى السيد صادق الشريازي  يد حممد علي احلسيين آيةودعا العالمة الس

الرباءة منه بإعتباره الميثل  إلختاذ موقف جدي من املدعو ياسر احلبيب و إعالن
الشارع الشيعي  شيئا من رأي و موقف املرجعية الشيعية بشکل خاص و ال

للهجة ا بشکل عام، وأکد املرجع االسالمي للشيعة العرب يف بيان خاص شديد
الرجل  له عقب التداعيات الصادرة عن املواقف املشبوهة و املرفوضة االخرية لذلك

املتخفي حتت مالبس رجل دين و الدين براء منه حيث قام املذکور ويف وقت 
القرآن فيه يف توقيت مشبوه بإثارة مواضيع يسعى من خالهلا التعرض و النيل  حيرق

کرام أمال و سعيا منه للسري بفتنة محقاء النيب االکرم و صحابته ال من زوجات
و تولد بينهم احلزازيات و الکراهية و تفسح جماال و مساحة  تشق وحدة املسلمني

املتصيدين يف املياه العکرة، وشدد العالمة احلسيين القول  مطلوبة ملثريي الشغب و
 للشيعة العرب نرفض و ندين بقوة هکذا مواقف و على أننا کمرجعية اسالمية

أمام اهللا سبحانه تعاىل اوال وامام االمة  تصرحيات و نعلن برائتنا التامة منها
الدعي و االقتصاص منه کي يصبح عربة  االسالمية ثانيا، داعيا اىل مالحقة هذا

  .احلمراء للمسلمني لکل من اعترب وسولت له نفسه يف املساس باخلطوط
مثريي الفنت و  ب و غريه منوخلص العالمة احلسيين للقول اىل أن ياسر احلبي

جهدا يف  االحقاد و الضغائن هم من صنع و توجيه نظام والية الفقيه الذي اليألو
الشيعة  سبيل إثارة الفوضى وعدم االستقرار بني أبناء االمة االسالمية من السنة و
 احليطة و حىت يتسىن له االصطياد يف املياه العکرة و دعا االمة االسالمية اىل أختاذ

 احلذر و اليقظة الدائمة من دسائس هذا النظام املعادي آلمال و تطلعات االمة
  .  (١)العربية و أمنها االجتماعي 

                                                           

                    القـسم اإلعالمـي ا�لـس  .                                                 ا�لس اإلسالمي العريب ـ املرجعية اإلسالمية لشيعة العرب    /       املرجع   ـ   ١

     .    ٢٠١٠- ٩-  ١٧  .             اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريب
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  .علي آل محسن  قاضي القطيف : المبحث الثالث 
  .التعريف بعلي آل محسن   : المطلب األول 

هـ ١٣٧٥صفر عام العشرين من  يف ولد الشيخ علي آل حمسن : والدته ونشأته
إىل  ً                                            ، مث التحق باملدرسة االبتدائية ومرورا باملتوسطةدينة ونشأ يف أسرة موالية مت

 لاللتحاق ١٣٩٨الثانوية، مث دخل اجلامعة لدراسة الطب ولكنه تركها عام 
 .الطرق وهو طلب العلم بأفضل

فأخذ هـ ١٣٩٨الشيخ إىل مدينة قم املقدسة يف عام  هاجر : الهجرة إلى قم
   .املقدمات والسطوح 

 الشيخ حمسن     - .التارويت  لدى الشيخ عبد الرسول البيايب  :أخذ المقدمات 
  .املعلم اجلارودي
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 اهللا الشيخ حممد علي املراغي ـ  السيد حممد حسن آية لدى  :و السطوح
 .  الشيخ حممد رضا املامقاين .الرتحيين

رشاد والوعظ و التدريس وقد هـ وبدأ باإل١٤٠٥إىل البالد عام  مث عاد الشيخ
  . الطلبة خترج على يديه الكثري من

هـ وتوىل ١٤١٦الشيخ إىل العراق عام  سافر:   الهجرة إلى النجف األشرف
تدريس كتاب كشف املراد يف شرح جتريد االعتقاد ، وكتاب كفاية األصول 

 يزال هـ وهو ال١٤٢٢مث عاد من النجف إىل بلده عام  .اخلراساين للمحقق
 .يواصل التأليف والتدريس 

 حصل الشيخ على إجازات خمتلفة من عدد من العلماء : الوكاالت واإلجازات
 :منهم

 .الشيخ حمي الدين املامقاين  ـ آية اهللازا علي الغروي التربيزيآية اهللا العظمى املري -
 .آية اهللا الشيخ حممد علي املراغي- 

العظمى الشيخ حممد  آية اهللا:  كما يحمل اآلن الوكاالت للمراجع العظام
 .إسحاق الفياض 

آية اهللا العظمى السيد حممد -.السيستاين  آية اهللا العظمى السيد علي احلسيين -
 .صادق الروحاين 

وهو كتاب يبحث يف بيان :  يف بيان الناجني :المتحيرين دليل  :من مؤلفاته 
ىل إثبات أن الفرقة الناجية  إتوصلزعم أنه هذه األمة، وقد  الفرقة الناجية من فرق

السالم، وهم الشيعة اإلمامية االثنا عشرية، وقد صدر  هم أتباع أهل البيت عليهم
  .هـ١٤١٥بريوت سنة  هذا الكتاب عن دار الصفوة يف

 .أليب بكر اجلزائري) نصيحيت إىل كل شيعي هذه(رد على  : كشف الحقائق - 
 

اها حقائق، زعم أنه استخلصها من موارد سبع مس  اجلزائري يفوالكتاب يرد على
الكتاب من قبل دار الصفوة يف بريوت، سنة  كتاب الكايف للكليين، وقد طبع هذا

 هـ١٤١٦
 

اهللا بن   وهو كتاب يتناول شخصية عبد : دراسة وحتليل: عبد اهللا بن سبأ - 
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سبأ ويكشف زيف ما حيك حوهلا من أباطيل و�ويالت جعلت هذا الرجل 
شخصية  وخيلص املؤلف من هذا البحث إىل أن عبد اهللا بن سبأً         أسطورياً      شخصا

 أحرقه ، وقدا األلوهية يف أمري املؤمنني من الغالة الذين ادعوً                   حقيقية ، وكان رجال
  .الستار عليه  بالنار، و�ذا انتهى خربه وأسدلأمري املؤمنني

ُ         وقد طبع . أبكما اشتمل الكتاب على بيان أنه ال عالقة للشيعة بعبد اهللا بن س
 .هـ١٤٢٢عام  هذا الكتاب من قبل دار اهلادي

 السيد حسني املوسوي ، ملؤلفه :للتاريخ  رد على كتاب هللا مث :هللا وللحقيقة - 
علماء الشيعة وفقهائهم، واجلدير بالذكر أن هذا الكتاب فاز  وزعم أنه واحد من

ـ يف إيران، وحصل ه١٤٢٥الوالية لعام  جبائزة على مستوى الكتاب املمتاز لسنة
  .السيد حممد خامتي ً                                        أيضا على شهادة تقديرية من الرئيس اإليراين

وهو كتاب يتناول فيه مسألة إمام  : هذا العصر من هو خليفة المسلمين في
 . العصر حممد بن احلسن العسكري

ً                                                                    وأصدر وزير العدل السعودي قرارا وزاريا يقضي بتعيني الشيخ علي آل حمسن  ً
 وهو .طيفيئة التمييز التابعة حملكمة األوقاف واملواريث مبحافظة القً          قاضيا يف ه

وينضم ، "ج"سيهات والوسط الشيعي بالسعودية قاضيا على الفئة    البارزين يفمن
بذلك إىل قاضيي متييز آخرين يف اهليئة مها الشيخ عبد الرسول البيايب والشيخ 

  )١(غالب احلماد 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

   .                          ـ موقع شبكة راصد اإلخبارية   ١
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 . علي آل محسن   بيان: المطلب الثاني 
ً                                                                  من األمور اليت أثارت جدال واسعا بني الشيعة وخصومهم ا�ام الشيعة بأ�م "   ً

ً                                                                    يطعنون يف عرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله، ويتهمون خصوصا عائشة بالزنا  َّ
وهذا الطعن جعله خصوم الشيعة من أعظم الطعون يف الشيعة ويف . والفجور

وألجل ذلك فإن من . قدمي، مل يكن وليد هذا العصرمذهبهم، ويظهر أنه ا�ام 
ّ                                                                    املهم جدا إيضاح هذه املسألة، وبيان عقيدة الشيعة يف زوجات نبينا صلى اهللا 

َّ                                          إن كلمات علماء الشيعة قدميا وحديثا صرحت : عليه وآله من هذه اجلهة، فأقول ً ً
الفجور؛ ومل يدل َّ                                                          بأن مجيع نساء األنبياء عليهم السالم منزهات عن ارتكاب الزنا و

دليل واحد على أن زوجة واحدة من زوجات األنبياء عليهم السالم زنت، أو 
َّ                                                                 أقدمت على فاحشة، ونساء األنبياء عليهم السالم وإن مل يكن معصومات عن 
الزنا والفواحش، إال أن اهللا تعاىل صان كل نيب من أنبيائه عليهم السالم عن أن 

نه تعاىل صان كل امرأة اقرتنت بنيب عن أن تزين أو يقرتن بعاهرة أو بزانية، كما أ
تفعل فاحشة؛ والسبب يف ذلك أن زنا الزوجة يشني زوجها، ويعيبه، وحيط من 

َّ                                                                    قدره، واهللا تعاىل نزه أنبياءه عن كل ما يعيبهم، وصا�م عن كل ما يقلل من 
اب وهذا خبالف ارتك. مكانتهم عند الناس، ومنه زنا زوجا�م وفعلهن الفواحش

الذنوب املوجبة للفسق، فإن اهللا تعاىل مل يعصم نساء أنبيائه عن ذلك، وإال 
لوجب القول بعصمتهن عن الذنوب واملعاصي، وهذا مل يقل به أحد؛ ألنه قد 

. ً                                                              ثبت متواترا أن بعض زوجات األنبياء صدرت منهن بعض الذنوب واملعاصي
ً                     ضا على نساء األنبياء وحال الكفر بالنسبة إليهن كحال الفسق، فإنه جائز أي

عليهم السالم؛ ألن اهللا تعاىل ذكر يف كتابه العزيز مثالني ملن كفر من زوجات 
األنبياء السابقني عليهم السالم، ومها زوجتا نوح ولوط عليهما السالم، فقال 

                     ضرب الله مثال للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كا(: سبحانه
                                                        َ ٍَ ُِ َ َ ًَ ََ َ ُ َْ َْ ٍ ُ َ َ
ِ َّ ََّ َ ُ َ َ              نـتا تحت َ ْ َ ََ

 عبدين من عبادنا صالحين فخانـتاهما فـلم يـغنيا عنـهما من الله شيئا وقيل 
  
           

   
        

             
 

 
                                                                          َ

ِ ِ
َ َ ْ ًَْ ْ َْ َّ َ

ِ ِ ِ
ُ ْ ََ ََ َ َ

ِْ ُ َ َ َُ ََ َِ ِِ
َ

ِ
ْ ْ َ

 ادخال الن ار مع الداخلين
                      َّ        َ
ِ ِ َّ َ َ َ ُ ومن الواضح أن فسق الزوجات أو ]. ١٠:التحرمي [)ْ

، وهلذا صا�ن كفرهن ال يعيب أزواجهن وال ينقصهم، خبالف زناهن وفحشهن
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وهذا الذي قلناه من براءة . اهللا تعاىل عن الزنا، ومل يصنهن عن الفسق والكفر
ً                                                                        نساء األنبياء عن الزنا والفجور صرح به أعالم الشيعة قدميا وحديثا يف كتبهم  ً َّ

 قال السيد علي بن احلسني العلوي املعروف - ١: وفتاواهم، وإليك بعض منها
ِّ                ، يف رده على من ١/٥٠٣يف أماليه ) هـ٤٣٦ت (بالشريف املرتضى قدس سره 

ُ                                                           زعم أن ابن نوح مل يكن ابنا له يف احلقيقة، وإمنا ولد على فراشه األنبياء عليهم : ً
ُّ                                                                            الصالة والسالم جيب أن ينزهوا عن مثل هذه احلال، أل�ا تـعر وتشني وتـغض من  ُ َ َ َِ ُُّ َّ ُ

والسالم ما هو دون ذلك              َّ                              القدر، وقد جن ب اهللا تعاىل أنبياءه عليهم الصالة 
ِّ                                                     تعظيما هلم وتوقريا ونفيا لكل ما ينفر عن القبول منهم ً ً ً.  

يف تفسري ) هـ٤٦٠ت ( قال شيخ الطائفة الشيخ حممد بن احلسن الطوسي -٢
            ضرب اهللا مثال للذين كفروا امرأة نوح (:  يف تفسري قوله تعاىل١٠/٥٢التبيان 

                                         ٍ ُ َ ًََ ُ َْ َ َ َ
ِ َِّّ َ َ ُ َ َ

ٍ                 وامرأة لوط ُ َََ ْ                  كانـتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانـتاهماَ
 
 

   
                                                    َ ُ َ ََ َ ََ َ ِ ِْ ْ َْ َ

ِ
َ

ِ ِ ِ
ْ ْ َ َ َ َ  قال ابن ):َ

وكانت امرأة لوط تدل . إنه جمنون: كانت امرأة نوح كافرة، تقول للناس: (عباس
؛ ملا يف ذلك من )على أضيافه، فكان ذلك خيانتهما هلما، وما زنت امرأة نيب قط

ً                                            مة به، فمن نسب أحدا من زوجات النيب إىل الزنا التنفري عن الرسول وإحلاق الوص
ِّ                                        فقد أخطأ خطأ عظيما، وليس ذلك قوال حملصل ً ً ً.  

بالنفاق ) فخانتامها): (هـ٥٤٨ت ( وقال الشيخ الفضل بن احلسن الطربسي -٣
إنه جمنون، وامرأة لوط دلت على : والتظاهر على الرسولني، فامرأة نوح قالت لقومه

خانتامها بالنميمة، إذا أوحى اهللا إليهما أفشتاه إىل : ضيفانه، وعن الضحاك
املشركني، وال جيوز أن يراد باخليانة الفجور؛ ألنه نقيصة عند كل أحد، مسج يف 

ما زنت : كل طبيعة، خبالف الكفر؛ ألن الكفار ال يستسمجونه، وعن ابن عباس
جوامع . (هامرأة نيب قط؛ ملا يف ذلك من التنفري عن الرسول، وإحلاق الوصمة ب

  ).٣/٥٩٧اجلامع 
وأما تولد كافر من ): هـ٨٧٧ت ( وقال حممد علي بن يونس العاملي البياضي -٤

ً                                      إن كنعان كان لنوح ربيبا، ومل يكن ابنا: النيب فال حمال فيه، وقد قيل وروي عن . ً
: ُ                                                                  احلسن وجماهد أنه ولد على فراشه، وهذا باإلعراض عنه حقيق، قال ابن عباس

  ).١/٣٥٤الصراط املستقيم إىل مستحقي التقدمي . ( نيب قطما زنت امرأة
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مث أشار إىل التمثيل بامرأة نوح ): هـ٩٩٣ت ( وقال املقدس أمحد األردبيلي -٥
ً                                                               وامرأة لوط، بأنه ال ينفع أحدا صالح أحد حىت حفصة وعائشة وغريمها صالح 

فإن امرأتيهما النيب صلى اهللا عليه وآله كما يف امرأيت هذين النبيني العظيمني، 
بأن كانت امرأة نوح كافرة، : بالنفاق، وقيل: قال يف الكشاف والقاضي. خانتامها

إنه جمنون، وإذا آمن به أحد أخربت به اجلبابرة من قوم نوح، وكانت : تقول للناس
امرأة لوط تدل على أضيافه، فكان ذلك خيانتهما، فما بغت امرأة نيب، فكذا 

قطع اهللا �ذه اآلية طمع من ركب املعصية رجاء : ذا قالوانبينا بالطريق األوىل، وهل
  ).٥٧٤: زبدة البيان. (أن ينفعه صالح غريه

: فامرأة نوح قالت لقومه): هـ١٠٨١ت ( وقال املوىل حممد صاحل املازندراين -٦
إنه جمنون، وامرأة لوط دلت قومه على ضيفانه، وليس املراد باخليانة البغي والزنا، 

  ).١٠/١٠٧شرح أصول الكايف . (مرأة نيب قطإذ ما زنت ا
أي بالنفاق، ) فخانتامها: (قوله): ١٠٨٥ت ( وقال فخر الدين الطرحيي -٧

إنه �نون، وامرأة لوط دلت على : والتظاهر على الرسولني، فامرأة نوح قالت لقومه
جيوز وال . خانتامها بالنميمة، إذا أوحي إليهما أفشتاه إىل املشركني: وقيل. ضيفانه

ما زنت امرأة نيب قط، ملا يف ذلك من : أن يراد باخليانة الفجور، قال ابن عباس
  ).١/٧١٥جممع البحرين . (التنفري عن الرسول صلى اهللا عليه، وإحلاق الوصمة به

فإن ): هـ١١٧٣ت ( وقال حممد إمساعيل بن احلسني املازندراين اخلاجوئي -٨
زنا، فال جيوز ذلك عليهن، أم جيوز، هل جتب عصمة نساء األنبياء من ال: قلت

لو مل جيز لكان على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : ولكنه مل يقع منهن؟ قلت
ً                                                                    حني قذفت زوجته أن خيرب بأنه ال جيوز عليها، ولكنه بقي أياما والناس خيوضون 

يب يا نساء الن: (فيه إىل أن نزل الوحي برباء�ا، وكيف ال جيوز وقد قال اهللا تعاىل
فال ختضعن بالقول فيطمع الذي يف : (إىل قوله) من يأت منكن بفاحشة مبينة

ً                                        قلبه مرض وقلن قوال معروفا وقرن يف بيوتكن ولذلك مل يشرتط أحد من العلماء ) ً
عصمتهن عنه، ولكن الالئق مبنصب النبوة نزاهتهن عنه وسالمتهن منه، ومل يقع 

  ).٣٨: جامع الشتات. (ة نيب قطما زنت امرأ: من واحدة منهن، فعن ابن عباس
الشيعة تعلن جلميع املأل أ�ا تعتقد ): هـ١٣٧١ت ( وقال السيد حمسن األمني -٩

أنه ال جيوز أن تكون زوجة النيب زانية، وأنه جيب تنزيه مجيع أزواج األنبياء عن 
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: ً          وقال أيضا. ذلك، فال يقبل منهم، وتلصق هذه التهمة �م؟ إن هذا لعجيب
 هذه العجالة أن أبني لكم خالصة عقيدة الشيعة املتفق عليها يف فيمكنين يف

نساء األنبياء عليهم الصالة والسالم عامة، ويف أمهات املؤمنني نساء النيب صلى 
فتحصل من ذلك أن زوجة النيب جيوز أن : إىل أن قال... اهللا عليه وآله خاصة

ال جيوز أن تكون زانية؛ تكون كافرة، كما يف امرأيت نوح ولوط عليهما السالم، و
ألن ذلك من النقائص اليت تلحق النيب، فتوجب سقوط حمله من القلوب، وعدم 

االنقياد ألقواله وأفعاله، وذلك ينايف الغرض املقصود من إرساله، وحينئذ فقوله 
يراد منه اخليانة بغري ذلك، وال عموم ) فخانتامها: (تعاىل يف حق امرأيت نوح ولوط

  ).١/١٢٠أعيان الشيعة . (ةيف لفظ اخليان
: ً            يف الرد أيضا) هـ١٤٠٢ت ( قال العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي - ١٠
أنه على ما فيه من نسبة العار والشني إىل ساحة األنبياء عليهم السالم، : وفيه

ِّ                                                                والذوق املكتسب من كالمه تعاىل يدفع ذلك عن ساحتهم، وينزه جانبهم عن 
أنه ليس مما يدل عليه اللفظ بصراحة، وال ظهور، فليس يف أمثال هذه األباطيل، 

   إنه ليس من أهلك إنه عمل غيـر صالح(: القصة إال قوله
                  

 
                                   ٍ ِ ِ

َ ُ ٌْ َْ َ َ ُ َُّ َِّ َِ ْ َ ْ
ِ

َ ، وليس بظاهر فيما )َ
 مرأة نوح وامرأة لوط كانـتا تحت عبدين من   ا(: َّ                              جترؤوا عليه، وقوله يف امرأة نوح

                                                                 ْ
ِ ِ ْ ْ َْ ْ َْ َ َ ََ َُ ٍ ُ َ ََ ََ ََ ٍ

 عبا
    َ
          دنا صالحين فخانـتاهماِ

 
 

                      َ ُ ََ ََ َ ِ ْ َ
ِ
َ

ً                              ، وليس إال ظاهرا يف أ�ما كانتا ١٠: ، التحرمي)ِ
. كافرتني، تواليان أعداء زوجيهما، وتسران إليهم بأسرارمها، وتستنجدا�م عليهما

إن تسرب الفحشاء إىل أهل : ً          وقال أيضا). ١٠/٢٣٥امليزان يف تفسري القرآن (
اجب أن يطهر اهللا سبحانه ساحة أزواج األنبياء النيب ينفر القلوب عنه، فمن الو

عن لوث الزنا والفحشاء، وإال لغت الدعوة، وتثبت �ذه احلجة العقلية عفتهن 
ً                                                                     واقعا ال ظاهرا فحسب، والنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أعرف �ذه احلجة منا،  ً

زان يف املي(فكيف جاز له أن يرتاب يف أمر أهله برمي من رام أو شيوع من إفك؟ 
  ).١٥/١٠٢تفسري القرآن 

: ّ                                                             وقال املرجع الديين السيد حممد صادق الروحاين يف رده على سؤال نصه- ١١
َّ       مل يكن : هل زوجات النيب صلى اهللا عليه وآله معصومات عن الزنا؟ قال ما يلي

يف أنفسهن معصومات عن ذلك، ولكن كرامة النيب صلى اهللا عليه وآله تقتضيه، 
. هللا تعاىل من أن تقرتن به امرأة ال تتورع عن ارتكاب الفواحشفإنه أجل عند ا
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وأود أن أنبه القارئ العزيز إىل أن بعض علماء الشيعة ). ٩٢: أجوبة املسائل(
الشيخ الواعظ نصري الدين عبداجلليل “ً                                       السابقني، ألف كتابا يف تنزيه عائشة، وهو 

كتاب ... ِّ              فصيح، دين، لهعامل، ] وهو: [بن أيب احلسني بن أيب الفضل القزويين
الرباهني يف إمامة أمري املؤمنني، كتاب السؤاالت واجلوابات سبعة جملدات، كتاب 

قال البحاثة ). ٨٧: فهرس منتجب الدين. (”مفتاح التذكري، كتاب تنزيه عائشة
للشيخ الواعظ نصري الدين عبداجلليل ) تنزيه عائشة: ٢٠٣٩: (آغا بزرك الطهراين

 -٣بن أيب الفضل القزويين صاحب بعض املثالب املذكور يف ج بن أيب احلسني 
الذريعة . (َّ                                                    ، نزه فيه عائشة عما ا�مت به، ذكره الشيخ منتجب الدين)١٣٠ص 

، حيث )فخانتامها(وقد أعجبين إنصاف األلوسي يف تفسري قوله تعاىل ). ٤/٤٥٧
َ                                                     نقل ابن عطية عن بعض تفسريها بالكفر، والزنا، وغريه، ول: قال عمري ال يكاد ٍ

يقول بذلك إال ابن زنا، فاحلق عندي أن عهر الزوجات كعهر األمهات من 
، وما )إن احلق منعها يف حق األنبياء عليهم السالم: (املنفرات اليت قال السعد

ينسب للشيعة مما خيالف ذلك يف حق سيد األنبياء صلى اهللا عليه وسلم كذب 
 ويف هذا على ما قيل تصوير حلال املرأتني ً                                   عليهم، فال تعول عليه وإن كان شائعا،

احملاكية حلال الكفرة يف خيانتهم لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالكفر 
فإذا ). ٢٨/١٦٢روح املعاين . (والعصيان، مع متكنهم التام من اإلميان والطاعة

ش تبني رأي الشيعة اإلمامية يف تنزيه زوجات نبينا صلى اهللا عليه وآله عن الفواح
والفجور، فإن كل من ينسب إىل الشيعة اإلمامية خالف ما قلناه فهو إما جاهل 

كما أن كل من قال خالف ما أوضحناه من . مبذهبهم، أو كاذب مفرت عليهم
ِّ                                                                       الشيعة اإلمامية فهو خمطئ جزما، وهو يعرب بقوله عن رأيه هو، ال عن رأي عموم  ً

 مذهب الشيعة اإلمامية، ومل أجد الطائفة، وقوله مردود عليه، ال يصح نسبته إىل
إن زوجة من زوجات نبينا صلى اهللا عليه وآله زنت أو : ً                   فاضال من الشيعة قال

وليس ذلك : ارتكبت فاحشة كما نقلناه عن شيخ الطائفة الشيخ الطوسي أنه قال
ِّ         قوال حملصل وقد صدر يف هذه األيام كتاب زعم فيه مؤلفه أن عائشة خانت النيب . ً
ً                                                                  عليه وآله يف عقيدته ويف فراشه، إال أين ملا قرأته وجدته ركيكا جدا يف صلى اهللا ً

عليه ( عائشة خانت النيب عباراته ومعانيه، ورغم أن كاتبه حاول أن يثبت أن
ً                                                           يف فراشه، إال أين مل أجد يف كل كالمه دليال واحدا صحيحا يدل على ) السالم ً ً
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ً                              يال، وخلط بني أمور كثرية خمتلفة، والعجيب أن الكاتب جعل اإلمكان دل. مزاعمه
َّ                                                                      ومحل النصوص ما ال حتتمل، ويظهر أنه كتبه بنتائج مسبقة، مع أنه ال مثرة مهمة 

يف أمثال هذه البحوث إال إثارة الفتنة وتوسيع شقة اخلالف بني الشيعة وأهل 
  )١(القاضي �يئة التدقيق لدائرة األوقاف واملواريث بالقطيف •. السنة

  
  
  
  
  
  
  

  .السيد حسن النمر: مبحث الرابع ال
  .التعريف بالسيد حسن النمر: المطلب األول 

 السيد حسن بن السيد مال حممد بن السيد مال ناصر النمر الصائغ : نسبه• 
وينتهي نسبه إىل احلسني القطعي بن موسى أيب سبحة بن إبراهيم ،   املوسوي

  .املرتضى بن اإلمام موسى الكاظم 
وأ�ى أربع سنوات من االبتدائية ، هـ ١٣٩١املدرسة يف سنة  دخل :  الدراسة• 

هاجر بعد ، مث انتقل إىل الدمام حيث أكمل االبتدائية واملتوسطة ، يف اإلحساء 
 هـ لالنتساب حلوز�ا العلمية لدراسة العلوم ١٤٠٠ذلك إىل النجف األشرف سنة 

مهورية اإلسالمية يف الشرعية ، مث انتقل يف السنة نفسها إىل قم املقدسة يف اجل
ىل البالد من أجل اإلرشاد  هـ حيث عاد إ١٤١٤إيران ، وبقي فيها حىت العام 

  :ً                              درس يف احلوزة علوما عدة ، منها  .. الديين
لسيد عبد األمري  ا:  على عدد من األساتذة ، منهم : العلوم األدبية - أ  

  . السيد حممد املروج  . الشيخ جعفر املبارك. السيد عدنان الغافلي   .السلمان 

                                                           

     .     حمسن          علي آل           موقع الشيخ  ـ ١
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: لى عدد من العلماء ، منهم ع]:  املنطق والفلسفة والكالم[ املعقول –ب 
 ). الفلسفة] ( املوسويالسيد عبد الصاحب ).املنطق(الشيخ عبد اهللا الدندن

  ).علم الكالم] ( الشيخ علي بناه االشتهاردي).الفلسفة(م فياضي الشيخ غال
  :   لهما الثالث مبراح:  علم الفقه واألصول- جـ 

  .السيد حممد اجلاليل و.  الشيخ رستم الرستم على  :المرحلة األولى 
 آية . الشيخ حسني شب زنده دار. يخ نور حممدي  الش على:المرحلة الثانية 

  .اهللا الشيخ حسني الراسيت 
آية اهللا الشيخ . آية اهللا السيد حممود اهلامشي الشاهروديى عل:المرحلة الثالثة 

  .آية اهللا السيد أمحد املددي .. الفاضل اللنكراينحممد
   الشيخ عبداهللا اجلوادي اآلملي- : تفسري القرآن -د 
  . آية اهللا الشيخ حسني املظاهري . اهللا الشيخ علي املشكيين  آية: األخالق -هـ 
 دروس متهيدية يف أحكام احلج - :    له العديد من املؤلفات منها:المؤلفات • 
 دروس يف -. اجلامع ألحكام احلج -).   باالشرتاك(اج الفقهي  دليل احل-.

حماضرات أستاذه ( رسالة يف قاعدة نفي احلرج - ).دروس أخالقية للشباب(البناء 
دروس أستاذه آية اهللا اجلوادي ( منهج التفسري -).آية اهللا الشيخ اللنكراين

  ).اآلملي
   : ، منهمراجعجماز بالرواية من عدد من امل

  .رجع الديين آية اهللا العظمى السيد حممد سعيد احلكيمامل. ١
  .املرجع الديين آية اهللا العظمى الشيخ ناصر مكارم الشريازي.٢
  .املرجع الديين آية اهللا العظمى الشيخ الفاضل اللنكراين. ٣
  املرجع الديين آية اهللا العظمى الشيخ بشري النجفي. ٤

ة آية اهللا العظمى السيد علي وهو وكيل شرعي ألبرز مراجع الدين الشيع
  السيستاين وآية اهللا العظمى السيد علي اخلامنئي

) السيد علي (  متزوج وله ستة أبناء من الذكور ثانيهم :الحالة االجتماعية • 
  )١.(يا يف احلوزة العلمية بقم يدرس السطوح العل

                                                           

    .                    موقع السيد حسن النمر    .     ١
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  .بيان السيد حسن النمر: المطلب الثاني 
ً                                         د حسن النمر، يف بيان بثه شخصيا ما صدر عن يف مدينة الدمام أدان السي

ً                                   ٍّ        التطاول على أم املؤمنني عائشة ميثل تعد يا على "ً                    والشريازي، مؤكدا أن  احلبيب
التطاول الذي حصل من املدعو "وقال إن ". وطعنا يف اإلسالم واملسلمني األمة

َ          ق للمنكر قبله جمتىب الشريازي املقيمني حاليا يف لندن هو مصدا ياسر احلبيب ومن
 ."َ        املستنكر

النمر إىل التمسك بثقافة الوحدة الداخلية لألمة واحملبة بني البشر وحماصرة  ودعا
 ."املتطرف مذهبيا ودينيا الفكر

على ثقافة الوحدة الداخلية لالمة واحملبة  وشدد النمر يف مقابل ذلك على التأكيد
 تكريس مبدأ العدالة للجميع�         ودينيا و �                                    بني البشر وحماصرة الفكر املتطرف مذهبيا

)١. (  
ً                                                                 وقال السيد حسن النمر ان األمة ابتليت مبن اليراعي حكما والحكمة يف ما  ً

قام بعض املقيمني يف لندن من التعدي على األمة من خالل  يفعل من قبيل ما
عائشة بظن أنه خيدمها فإذا به يطعن اإلسالم واملسلمني،  التطاول على أم املؤمنني

حصل من املدعو ياسر احلبيب ومن قبله جمتىب   ان التطاول الذيمشريا إىل
َ                                    مصداق للمنكر املستنكر وأضم صويت لكل  �                               الشريازي املقيمني حاليا يف لندن هو َ

  .) ٢(والفاعل  من يدين الفعل
  
  
  
  
  

  .الشيخ حسن الصفار  :  خامسالمبحث ال
 .التعريف بالشيخ حسن الصفار : المطلب األول 

                                                           

   .                            ـ موقع مؤسسة سيهات ـ كياين  ـ  ١

  .             ـ موقع القمة   ٢



       
  
 

 
 ٤٢
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هـ ـ ١٣٧٧ ولد سنة.  حسن بن موسى بن الشيخ رضي الصفار   هو: نسبة
  .يف مدينة القطيف   م١٩٥٨

  :الدراسة والتحصيل العلمي
  .يف املنطقة الكتاتيب األهلية   تعلم القرآن الكرمي ضمن- 
 درس االبتدائية يف مدرسة زين العابدين بالقطيف، مث التحق مبدرسة األمني - 

  .املتوسطة بالقطيف
هـ ١٣٩١( العراق للدراسة يف احلوزة العلمية سنة -لنجف األشرف  هاجر إىل ا- 
 - هـ ١٣٩٣( إيران سنة - ، مث انتقل إىل احلوزة العلمية يف قم )م١٩٧١ - 

 -هـ ١٣٩٤(يف الكويت سنة   ، مث التحق مبدرسة الرسول األعظم)م١٩٧٣
  ).م١٩٧٤

آية .* ريازياإلمام السيد حممد احلسيين الش * :على يد  تلقى علومه ومعارفه - 
السيد مرتضى .*  السيد حممد تقي املدرسيآية اهللا .* اهللا املريزا حسن احلائري

  . الشيخ علي املرهون.* د ناصر السلمان السيد علي السي.* القزويين
درس على يده عدد كبري من طالب العلوم الدينية من خمتلف املناطق،  :التدريس

البن هشام وشرح ) قطر الندى(ن كتايب حيث قام بتدريس مادة اللغة العربية ضم
ابن عقيل على ألفية ابن مالك، كما قام بتدريس مادة الفقه اإلسالمي ضمن 

، وتدريس مادة أصول الفقه ضمن كتايب للمحقق احللي) سالمشرائع اإل(كتايب 
الشيخ األنصاري، كما قام بتدريس مادة ) ورسائل(للشيخ املظفر، ) أصول الفقه(

سالمي، واألخالق اإلسالمية، وتفسري القران، و�ج البالغة، االقتصاد اإل
  .واخلطابة

ً                                                        تقديرا لكفاءته وتوثيقا لدوره الديين واالجتماعي منحه عدد  : إجازات وشهادات ً
من كبار مراجع الدين وأعالم األمة شهادات وإجازات للرواية والتصدي للمهام 

  :الدينية، ومن أبرزهم
  .العراق/  ـ النجف األشرف السيد علي السيستاين  األعلى  املرجع/ ١    
  .إيران/  السيد حممد رضا املوسوي الكلبايكاين ـ قم  الدييناملرجع/  ٢  
  .إيران/ قم   -  الشريازيالسيد حممد احلسيين املرجع الديين/  ٣   
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 ـ النجف ّ                       الشيخ حممد إسحاق الفياض  املرجع الديين آية اهللا العظمى/ ٤   
  .العراق/ األشرف 
، وعمره إحدى )م ١٩٦٨/هـ١٣٨٨( ّ                              بدأ ممارسة اخلطابة الدينية عام  : الخطابة

ف ا�تمعات إلحياء املواسم واملناسبات الدينية عشر سنة، واستضافته خمتل
مبحاضراته، يف اإلحساء، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر، وديب، 

  .ودمشق، وقم، وطهران
ً                                                      صدر له أكثر من مثانني كتابا يف خمتلف جماالت املعارف الدينية  : المؤلفات

التعددية . ١:ملطبوعةوالثقافية، وترجم بعضها إىل لغات أخرى، ومن مؤلفاته ا
:  الطبعة الثانية-حبث حول حرية املعتقد وتعدد املذاهب: واحلرية يف اإلسالم

  . لبنان- م، دار الصفوة، بريوت ١٩٩٦-هـ ١٤١٦
 الطبعة –رؤى يف بناء ا�تمع وتنمية العالقات : التسامح وثقافة االختالف. ٢

   لبنان–وت هـ،دار احملجة البيضاء، دار الواحة ، بري١٤٢٣:األوىل
 الطبعة - قراءة يف حياة السيدة زينب بنت علي: املرأة العظيمة. ٣

  .لبنان- م، مؤسسة الثقلني، بريوت ٢٠٠٢:الثالثة
 الطبعة -حبث يف تأصيل الوحدة االجتماعية والوطنية: التنوع والتعايش. ٤

   بريطانيا–م،دار الساقي، لندن ١٩٩٩- هـ١٤٢٠:الثانية
ً                                             ه عدد من ا�الت العلمية والثقافية حبوثا ومقاالت  نشرت ل- : نشاطه الفكري

 )الوعي املعاصر( وجملة) البصائر( ، وجملة)الواحة(، وجملة )الكلمة(جملة: منها
 واهليئة االستشارية �لة) الكلمة(  وهوعضو يف اهليئة االستشارية �لة- .وغريها

ي للتقريب بني  عضو يف اجلمعية العمومية للمجمع العامل- ).الوعي املعاصر(
املذاهب اإلسالمية، وشارك يف مؤمترات احلوار الوطين باململكة العربية السعودية، 

ومؤمترات مركز الشباب املسلم يف الواليات املتحدة األمريكية، وبعض مؤمترات 
وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية يف الكويت، ووزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 

ً                                                   أنشأ ورعى عددا من املؤسسات الثقافية واالجتماعية يف - .يف مملكة البحرين
  )١(خمتلف املناطق 

                                                           

   .                           موقع مكتب الشيخ حسن الصفار   ـ   ١
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  .بيان الشيخ حسن الصفار : المطلب الثاني 
التعصبية املتطرفة على  ً                           إن هناك إصرارا من التوجهات: قال الشيخ حسن الصفار

إقامة حفل مشني يف  ورأى أن .إشغال ساحة األمة بالفنت والصراعات املذهبية
وينال من أم املؤمنني عائشة، هو عمل  ، دن يسيء إىل عرض رسول اهللا لن

وإثارة ملشاعر  ،  حلرمة رسول اهللا مشبوه يف غاية القبح واملهانة، وهو انتهاك
 .املسلمني، وتأجيج للضغائن واألحقاد

والتصرحيات اليت صدرت من مؤسسات  وأشاد الشيخ الصفار باملواقف
الرفض واالستنكار هلذا  كة وعدد من البلدان تعلنوشخصيات شيعية يف اململ

 .العمل البغيض
يضم مئات العلماء واملفكرين  حيث أصدر ا�مع العاملي ألهل البيت، والذي

 فيه هتك مقام رسول اهللا ً                                                 الشيعة من خمتلف أحناء العامل بيانا شديد اللهجة أدان
، جيه التهم غري الالئقة والتعرض حلرمه الشريف، واإلساءة لعرضه الطاهر، وتو

بصراحة أن هؤالء األشخاص ال ميثلون شيعة أهل  ويعلن.النيب لبعض زوجات
الشيعية املفكرين للتنديد �ذه التصرحيات  البيت، ويناشد املراجع واملؤسسات

 .الباطلة
الواعني املخلصني من قيادات األمة حماصرة التطرف  إن على: وقال الشيخ الصفار

والتزام الصمت جتاه التكفري لبعض طوائف  ، وعدم السكوتوالتعصب املذهيب
 .باهلالك املسلمني والتحريض عليهم والدعاء عليهم

ً                                                               هذا التحريض الذي صنع تربيرا وتشجيعا ألعمال العنف وسفك الدماء بني ً 
املسلمني، كما حصل يف التفجريات األخرية أيام شهر رمضان املبارك يف 

معات دينية شيعية ذهب ضحيتها مئات القتلى استهدفت جت باكستان، واليت
 .واجلرحى

إن حق االختالف يف تقومي األحداث والشخصيات  :وأكد الشيخ الصفار
 .والرموز احملرتمة عند أتباع املذاهب اإلسالمية التارخيية ال يربر اإلساءة للمقدسات

 .اعلى وحدة األمة، واستقرار جمتمعا� فذلك خمالف لتعاليم الدين، وخطر 
حتقيق أغراضهم، بالوقوع يف فخ  وعلينا أن ال نقدم للمتطرفني فرص النجاح يف
 .يعربون عن طوائفهم ومذاهبهم الفتنة، فهم ال ميثلون إال أنفسهم الشريرة، وال
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وأن يدفع عن أوطاننا املكاره  نسأل اهللا تعاىل أن حيمي أمتنا من املكائد والفنت،
 واألسواء

براءة املذهب الشيعي من أية مسؤولية تصدر عن  الصفار الشيخ حسن وأكد
يف حق أم املؤمنني السيدة عائشة وغريها من زوجات  متعصبني أو متشددين شيعة

  .النيب األكرم
ً                                                    الصفار التوجهات التعصبية املتطرفة حممال إياها مسؤولية  ويف تصريح رفض

 ."والصراعات املذهبية إشغال ساحة األمة بالفنت"
عائشة، بأنه  الذي أقامه احلبيب وتضمن اإلساءة إىل السيدةووصف احلفل 

ملشاعر  وإثارة مشبوه يف غاية القبح واملهانة، وهو انتهاك حلرمة رسول اهللا"
 ."املسلمني، وتأجيج للضغائن واألحقاد
قيادات األمة بعدم السكوت والتزام الصمت  يف مقابل ذلك طالب الشيخ الصفار

 .عليهم والدعاء عليهم باهلالك لشيعة والتحريضجتاه التكفري للمسلمني ا
ً                     وتشجيعا ألعمال العنف  ً                                           وأشار إىل أن هذا التحريض هو الذي يصنع تربيرا

أيام شهر رمضان  وسفك الدماء بني املسلمني، كما حصل يف التفجريات األخرية
مئات  املبارك يف باكستان، واليت استهدفت جتمعات دينية شيعية ذهب ضحيتها

 ). (١ى واجلرحىالقتل
  
  
  

                                                           

   .  م     ٢٠١٠    /  ٩    /   ١٢  -  »             حامد الشهري   :         الدمام –            صحيفة الوطن  ـ   ١
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مناقشه البيانات  المرجعية الشيعية على  : نيالفصل الثا
  .أهل السنة والجماعة ضوء منهج

                                                                     أن  ما صدر من بيانات من املراجع الشيعية  يف أواخر شهر رمضان مـن اسـتنكار 
                                                                   ملا يديل به ياسر احلبيب من تصرحيات، يعتمد على التلبـيس علـى األمـة واسـتغالل 

                       وقــــد جعلــــت الــــرد  علــــى هــــذه  ،                            ر الــــشيعة لتمريــــر بعــــض املغالطــــات          جهلهــــا مبــــصاد
ً                                                               ًالبيانـــات مقــــسما علــــى املوضـــوعات املــــشرتكة بــــني بيانـــات املراجــــع وقــــسمته علــــى 

   .                                      مباحث حىت اليقع التكرار يف الرد واملناقشة 
                                     ً     عــــدم ذكــــرهم اســــم عائــــشة رضــــي اهللا عنهــــا صــــريحاً  وال    " :            المبحــــث األول 

                   .    منين                          وصفها رضي اهللا عنها بأم المؤ
   ومل    " "           زوجـات النــيب  "   و                                         بـل  بــشكل إمجـايل حتــرمي التطـاول علــى عـرض الرســول   

ًينقل البيان نصا واحدا حيرم قذف عائشة رضي اهللا عنها أو تكفريها أو تفسيقها ً                                                                    ً ً.   
                    توجيــه الــتهم الباطلــة       "..."                       إحــدى زوجــات النــيب األكــرم    "                بيــان ا�مــع العــاملي    ففــي 

     " .                          ، هو ما يبتغيه أعداء اإلسالم       النيب                     غري الالئقة لبعض زوجات
     !!.                          ومل يذكروا أمسها رضي هللا عنها   "            إحدى ـ وبعض   :"         ـ فقالوا

                     الطعـن أو الـسب يف رمـوز              حتـرمي املـساس أو   :"                املرجـع حممـد احلـسيين            وجـاء يف بيـان 
             النـيب أالکـرم و                 والنيـل مـن زوجـات          "." ......                              األمة من الـصحابة وأمهـات املـؤمنني 

   "   ام            صحابته الکر
                   دون حتديـد أي مـنهن ؟  "      زوجـات  "        وتعميمـه   "          رموز األمـة  "                      ـ فما الذي يقصد بقولة

.   
  ،                                         إقامة حفل مشني يف لندن يسيء إىل عرض رسول اهللا   أن  "           حسن الصفار     ورأى 

                                                                        وينال من أم املؤمنني عائشة، هو عمل مشبوه يف غاية القبح واملهانة، وهو انتهاك
     "            حلرمة رسول اهللا

                                                حلرصــه الـــشديد علـــى التعـــايش الــسلمي الـــذي يـــسعى إليـــة                 ـــ صـــرح حـــسن الـــصفار
                                                                 باســم أم املــؤمنني ولكــن مل يرتضــى عنهــا ومل يــذكر نــص يبثــث براء�ــا ممــا طعــن بــه 

                               نعــم  ألنـه ضـد مـذهب التقيـة الـيت هــي  .                  وادعـى أنـه حفـل مـشني     .!!              ياسـر وأمثالـه 
  . .               الدين كله عندهم
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                     صريح ومل يتحــدث أحـد مــن        دون التـ .                                   فكـل مــاورد يف بيانـا�م هــو التعمـيم فقــط    ــ 
                                                        طهار�ــا وعفتهــا إال بطريــق التلمــيح، كاســتنكارهم ألن يتعــرض أحــد         هــؤالء عــن

                       ، وعدم جتويزهم إيذاءه    اهللا                    للحديث عن عرض رسول
               ذاك اإل ملـــا حتملـــه ً                                                   ًومل يـــذكروا نـــصا يف بيـــان مكانتهـــا وفـــضلها رضـــي اهللا عنهـــا ومـــا

   .                 كمـا سـيأيت بيانـه  .            �امات باطلـة                                   من تقية حتمل بني طيا�ا حقد وكره وا      عقيد�م
ً                                                                  ًأما ذكر االسـم دون الرتضـي عليهـا عمـدا فهـو يـشري إىل عقيـدة كامنـة يف نفوسـهم 

ً                                                                ًومــا علــى أمنــا عائــشة رضــي اهللا عنهــا مــن هــؤالء شــيئا إذ أن كرامتهــا حمفوظــة     ....
   .                         وصحابته رضي اهللا عنهم امجعني                       عند اهللا جل وعال ورسوله 

ــاني  ــرآة المــذهب  " و  "                      أنهــا التمــت للــدين بــصلة   "     اهم    دعــو    "  :              المبحــث الث             ب
     " .                                   الشيعي وكتبه وفتاواه من تلك المقولة

        " ....                                     وحنن نرى أن هذه التـصرحيات خمالفـة للـشرع      : "                 بيان ا�مع العاملي      جاء يف 
                                                                  يديل بتصرحيات ليست خمالفة للمعتقدات اإلسالمية وملتبنيات مدرسـة أهـل البيـت 

                              وتتنـاىف بوضـوح مـع تعـاليم القـرآن     ".."            نيـة والـسياسة                       فحسب، بـل هـي خمالفـة للعقال
                                            وحنــن نقتــدي ونتأســى يف إحــرتام النــيب األكــرم بــالقرآن   .                     الكــرمي وســرية أهــل البيــت

ــــسيدة فاطمــــة الزهــــراء، واألئمــــة  ــــن أيب طالــــب، وال                                                                  الكــــرمي، وبــــسرية اإلمــــام علــــي ب
        اإلمــام                            خــصوصا قائــد الثــورة اإلســالمية–                                   األطهــار، وفتــاوى مراجــع الــشيعة الكبــار 

                                                        حيــث حرمــوا اإلســاءة بــأي حنــو كــان ألســرة النــيب وألصــحابه وأزواجــه –         اخلــامنئي  
                                                                 وال يبنغي أن ننسى أن جذور هـذه التـصرحيات غـري الالئقـة والكاذبـة تعـود اىل  "   ...

                       أن هـؤالء األشـخاص ال ميثلـون             ". ....   "                                 املستعمرين والساسة املعادين لإلسـالم 
                                       التـــصرحيات عـــن مدرســـة أهـــل البيـــت ومعـــارفهم                            شـــيعة أهـــل البيـــت، وال تنبـــع هـــذه

                                                            وا�مــع العــاملي ألهــل البيــت يناشــد مراجــع التقليــد العظــام، واملؤســسات  "  ..  "       النقيــة
                                                                    الشيعية واملفكرين للتنديد �ذه التصرحيات، وأن ال يسمحوا لكل جاهل ومتقمص 

     "                                                               للباس رجال الدين أن يبدي تصرحيات باطلة خمالفة لإلسالم واملذهب اجلعفري
                               التطـــرف الـــذي ال ميـــت بـــصلة إىل ديننـــا    :"       قـــال                 العالمـــة حممـــد احلـــسيين        ويف بيـــان 

                                      كمـا إن التـشيع مـن أساسـه العـريب الـصحيح ،   .         ومعانيـه                     احلنيـف ، وال ميثـل قيمـه
   "             يرفضه وينبذه 



       
  
 

 
 ٤٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الرابعاملجلد 

  "ً           أنموذجا "طعن يارس احلبيب  "ريض اهللا عنها "حول الطعن يف أم املؤمنني عائشة   من بيانات املراجع الشيعية يف اخلليجنامذج 

ًمــن األمــور الــيت أثــارت جــدال واســعا بــني الــشيعة    : "          يف بيانــه           علــي ال حمــسن     وقــال  ً                                       ً ً
                                            بــأ�م يطعنــون يف عــرض رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه،                     وخــصومهم ا�ــام الــشيعة 

ًويتهمــون خــصوصا عائــشة بالزنــا والفجــور َّ                                  ً                                وهــذا الطعــن جعلــه خــصوم الــشيعة مــن   . َّ
                                                                   أعظــم الطعــون يف الــشيعة ويف مــذهبهم، ويظهــر أنــه ا�ــام قــدمي، مل يكــن وليــد هــذا 

َّإن كلمــات علمــاء الــشيعة قــدميا وحــديثا صــرحت بــأن مج  :      وقــال   ".     العــصر ً ً                                            َّ ً         يــع نــساء ً
َّ                                                                     َّاألنبيــاء علــيهم الــسالم منزهــات عــن ارتكــاب الزنــا والفجــور؛ ومل يــدل دليــل واحــد 
                                                                 علــى أن زوجــة واحــدة مــن زوجــات األنبيــاء علــيهم الــسالم زنــت، أو أقــدمت علــى 

  ً                               ًإىل آخر ماذكر  مستشهدا بعدة أدلة              ..............     فاحشة
           ية تـصدر عـن                                بـراءة املـذهب الـشيعي مـن أيـة مـسؤول       الـصفار    حـسن      الـشيخ      وأكـد

                                           يف حق أم املؤمنني السيدة عائشة وغريها من زوجات                        متعصبني أو متشددين شيعة
                                                      واعتــرب الــشيخ الــصفار فتــوى اإلمــام الــسيد علــي اخلــامنئي بتحــرمي   .. .          النــيب األكــرم

               مــستبعدا ا�املــة   "              مــن صــميم املــذهب "                                    اإلســاءة لــزوج النــيب األكــرم الــسيدة عائــشة 
  .                    ى الـــــــــــــــــــديين يف هـــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــسياق                        واحملابـــــــــــــــــــاة وتقـــــــــــــــــــدمي الـــــــــــــــــــسياسي علـــــــــــــــــــ

                                                                     أن مـــاذكره مراجـــع الـــشيعة  يف بيانـــا�م  تلبـــيس عظـــيم ملـــا عرفنـــاه مـــن عراقـــة هـــذه 
                                 املبحث أبـني حقيقـة عقيـدة الرافـضة يف                  ولعلي يف هذا .                      العقيدة يف مصادر التشيع

                                   والــيت يتــضح مــن خالهلــا بيــان كــذب الرافــضة  ،                            أم املــؤمنني عائــشة رضــي اهللا عنهــا 
               احلــق وينكــشف كــذب        وليظهــر  ،                           �م ودعــو�م للتقــارب والتعــايش    وتلــو ،         وتدليــسهم 

                     خبيـث يـوذي رسـول اهللا                                                 الزنادقـة ولـيعلم  أننـا ال نـضع إ يـدينا يف يـدي زنـديق
ً                                ًمن أخـرج لنـا البيـان متلبـسا بثيـاب                                خاصة أن هنالك من مراجع الرافضة ,       يف أهله

              م ويتــربؤن منهــا                            وينكــرون هــذه العقيــدة يف مــذهبه                          التقيــة ليحــاول خــداع املــسلمني
 .                                 وينكـــــــــــــــــــــــرون وجودهـــــــــــــــــــــــا يف كتـــــــــــــــــــــــبهم وفتـــــــــــــــــــــــاواهم 

                                                الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني والذي يعتقد الرافضة                     إن أمهات املؤمنني ضمن
                                           اثنتـني مــنهن ومهـا عائــشة وحفـصة الن والــديهما أبــا                         كفـرهم والعيــاذ بـاهللا وخيــصون

 .                     بكــــــــــــــــــــــــــــر وعمـــــــــــــــــــــــــــــر رضـــــــــــــــــــــــــــــي اهللا عـــــــــــــــــــــــــــــنهم
                          األصنام األربعة أيب بكر وعمر                  تربؤ أننا نتربأ من             وعقيدتنا يف ال (١) :           يقول ا�لسي

                                                           

 :                        هـ  قال عنـه احلـر العـاملي    ١١١١              هـ واملتوىف سنة     ١٠٣٧           املولود سنة  .                    ـ هو حممد باقر ا�لسي   ١

    أمـل   /    أنظـر .     القـدر                                                          عـامل فاضـل مـاهر حمقـق مـدقق عالمـة فهامـة فقيـه مـتكلم حمـدث ثقـة جليـل



       
  
 

 
 ٤٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الرابعاملجلد 

  "ً           أنموذجا "طعن يارس احلبيب  "ريض اهللا عنها "حول الطعن يف أم املؤمنني عائشة   من بيانات املراجع الشيعية يف اخلليجنامذج 

                 وأم احلكـم ومـن مجيـع                                   ومن النـساء األربـع عائـشة وحفـصة وهنـد  ،                وعثمان ومعاوية 
          اإلميـان بـاهللا                                                         أتبـاعهم وأشـياعهم وأ�ـم شـر خلـق اهللا علـى وجـه األرض وانـه ال يـتم

  (١)  .                                      ورســــــــــوله واالئمــــــــــه إال بعــــــــــد التــــــــــربؤ مــــــــــن أعــــــــــدائهم 
                والعــن صــنمي قــريش                           اللهــم صــلى علــى حممــد وآل حممــد :               ونــص هــذا الــدعاء

             وجحـدا إنعامـك                                                            وطاغوتيهما وافكيهما وابنتيهمـا اللتـني خالفـا أمـرك وأنكـرا وحيـك
                             اللهـم العنهمــا بكـل أيـة حرفوهـا   ٠٠٠                                   وعـصيا رسـولك وقلبـا دينــك وحرفـا كتابـك 

       أبــدا                                                    اللهــم العــنهم يف مكــون الــسر وظــاهرة العالنيــة لعنــا كثــريا  ٠٠              وفريــضة تركوهــا 
   )٢ (     اخل     ٠٠٠٠            دائبا سرمدا       دائما

                          الفـضل الكثـري فنـسبوا إىل ابـن                                               ومل يكتفي الرافضة بذلك بل رتبـوا علـى هـذا الـدعاء
ًعبـاس كـذبا وزورا قولـه ً                    ً                                               عليـا كـان يقنـت �ـذا الـدعاء يف صـلواته وقـال الـداعي    إن "  :ً

  . (٣) "                          يف بـــــدر وحنـــــني بـــــألف ألـــــف ســـــهم                     بـــــه كـــــالرامي مـــــع النـــــيب 
ًالء  احلقــد والــبغض كــذبا وزورا علــى خليفــيت رســول اهللا           فكيــف جيــسد هــؤ ً                                            ً ً      

                                          ومـــــــــــن مثـــــــــــا يـــــــــــدعون ا�ـــــــــــم حيبـــــــــــون أهـــــــــــل البيـــــــــــت واملـــــــــــسلمني ؟  .         وزوجاتـــــــــــه 
         دعـواهم                                               انسالخهم عن دين اإلسـالم وحقـدهم وأذيـتهم لرسـول اهللا          ومما يؤكد

  ه ً                                                               ًاهللا ضرب امرأة نوح وامرأة لوط مـثال لعائـشة وحفـصة رضـي اهللا عنهمـا يف قولـ   أن
ٍضرب الله مثال للذين كفروا امرأة نوح وامـرأة لـوط (     تعاىل ُ َ َ ًَ ََ َ ُ َْ ْ

ِ ِ
َ ٍ ُ َ َ َ

ِ َّ َِّّ َ َ ُ َ َ                                              ٍ ُ َ َ ًَ ََ َ ُ َْ ْ
ِ ِ
َ ٍ ُ َ َ َ

ِ َّ َِّّ َ َ ُ َ ِكانـتـا تحـت عبـدين  َ ْ َ ْ َْ َ َ ََ َ                 ِ ْ َ ْ َْ َ َ ََ َ
ْمـن عبادنــا صـالحين فخانـتاهمــا فـلـم ََ َ َُ ََ ََ ِ ْ َ َ

ِ
َ

ِ ِ ِ
ْ                                 ْ ََ َ َُ ََ ََ ِ ْ َ َ

ِ
َ

ِ ِ ِ
َيـغنيــا عنـهمــا مـن اللــه شـيئا وقيــل ادخــال  ْ ُ ْ َ

ِ ِ
َ ًَْ َ َّ َ

ِ
ُ َْ َ

ِْ ُ                                     َ ُ ْ َ
ِ ِ
َ ًَْ َ َّ َ

ِ
ُ َْ َ

ِْ ُ
َالنَّار مع َ َ      َّ   َ َ َالداخلين َ

ِ ِ َّ         َ
ِ ِ          عنـد تفـسري   ) ٤ (                    ويف ذلك يقـول الكاشـاين    ]  ١٠ :         التحرمي    [  ).َّ

   وال   ،                                                     اهللا حــال الكفــار واملنــافقني يف ا�ــم يعــاقبون بكفــرهم ونفــاقهم     مثــل   : "     اآليــه 
                                           واملـؤمنني مـن النـسبة واملواصـلة حبـال امـرأة نـوح          وبـني النـيب                حيـابون مبـا بيـنهم

                                                                                                                                           

                  وال بعــده جــامع مثلــه                           هــو اجلــامع الــذي مل يكتــب قبلــه  (                    وقــال عنــه الطهــراين    ٢٤٩ \ ٢     الآلمــل

   ٢                   ذريعة لتصنيف الشيعة  ال  /     أنظر  ).

           ٥١٩  /               ـ   حق اليقني١

       ٧٠٢ / ٢ :                        وايضا علم اليقني للكاشاين    ١١٣ :                  والزيارات واألذكار                        ـ مفتاح اجلنان يف االدعية  ٢

     .   ٧٠١ / ٢                         ـ علم اليقني يف أصول الدين  ٣

ًكـان فاضـال عاملـا مـاهرا حكيمـا حمـدثا فقيهـا :                    قال عنه احلـر العـاملي  /          ـ الكاشاين   ٤ ً ً ًً ً                                     ً ً ً ًً     أمـل  /  ر   أنظـ .ً

  .   ٣٠٥ \ ٢    اآلمل



       
  
 

 
 ٥٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الرابعاملجلد 

  "ً           أنموذجا "طعن يارس احلبيب  "ريض اهللا عنها "حول الطعن يف أم املؤمنني عائشة   من بيانات املراجع الشيعية يف اخلليجنامذج 

           بإفــشاء       ل اهللا                                       وفيــه تعــريض بعائــشة وحفــصة يف خيانتهمــا رســو  ،            وامــرأة لــوط 
         عنهما من           فلم يغنيا  ،                                                         سره ونفاقهما إياه وتظاهرمها عليه كما فعلت امرأتا الرسولني 

  " (١)  .       اهللا شيئا
                      البـصري والفطـن اخلبـري مـايف                 الخيفـى علـى الناقـد    : "      اآليـه                     وقال ا�لسي معلق علـى

 ٢) (        وكفرمهـــا                             بـــل التـــصريح بنفـــاق عائـــشة وحفـــصة  ،                      تلـــك اآليـــات مـــن التعـــريض 
                                                  قد اخـرب اهللا عـن امـرأيت نـوح ولـوط ا�مـا مل يغنيـا عنهمـا مـن (٣) :(            وقال البياضي

            وتنبيهـا علـى   ،                                              وكـان ذلـك تعريـضا مـن اهللا لعائـشة وحفـصة مـن فعلهمـا   ،         اهللا شيئا 
  (٤) "                                      اليتكالن على رسوله فإنه مل يغن شيئا عنهما     ا�ما

             يف الطعـــن يف                           البياضـــي يف كتابـــه فـــصلني خاصـــني                          وقـــد افـــرد هـــذا احلاقـــد الوضـــيع
                              القبح والكفر أن مسى الفـصل األول                                    عائشة وحفصة رضي اهللا عنهما بل جتاوز به

                      وقـد أورد فيـه الكثـري مـن   ،                          ويعـين �ـا عائـشة رضـي اهللا عنهـا (               فـصل يف أم الـشرور :
 .            مساها شيطانه       بل قد  ،                 الطعن والقدح �ا 

             قها �ا فقبحه                  وما ترك مسبة إال أحل                  فصل يف أختها حفصة:               ومسى الفصل اآلخر
     اهللا

                                      واحلـق أن مـن يقـراء صـفحة حيـاة عائـشة جيـدا  "   ) :٥ (                    ويقول حممـد صـادق الـصدر
ـــة للنـــيب    ).٦ (                               بأفعاهلـــا وأقواهلـــا وســـائر حركا�ـــا                            يعلـــم أ�ـــا كانـــت مؤذي

                                                           

     .   ٧٢٠ / ٢            تفسريه الصايف     ـ   ١

    .   ٣٣ /  ٢٢             حبار االنوار     ـ ٢

ًكـان عاملـا فاضـال حمققـا مـدققا ثقـة متكلمـا شـاعرا أديبـا :        العـاملي            قـال عنـه احلـر   /         ــ البياضـي  ٣ ً ً ً ًً ً                                                ً ً ً ً ًً ً 

   .   ١٣٥ \ ٢        أمل اآلمل  /    أنظر  ً.      ً متبحرا

   .   ١٦٥ / ٣                  ـ  الصراط املستقيم   ٤

    /  ٣    /   ٢٣            هـــــ املوافـــــق     ١٣٦٢                ربيـــــع االول عــــام   ١٧ (    يف      ولــــدّ                     ّ الــــسيد حممــــد صـــــادق الــــصدر  ـــــ   ٥

ًكـــان فقيهـــا عمليـــا واقعيـــا معاصـــرا ثوريـــا    ).                       م يف مدينـــة النجـــف االشـــرف    ١٩٤٣ ً ً ًً                                    ً ً ً      موقـــع  /     أنظـــر    .ًً

   .             املوسوعة احلرة 

    .    ١٥٩ :                 ـ الشيعة االمامية   ٦



       
  
 

 
 ٥١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الرابعاملجلد 

  "ً           أنموذجا "طعن يارس احلبيب  "ريض اهللا عنها "حول الطعن يف أم املؤمنني عائشة   من بيانات املراجع الشيعية يف اخلليجنامذج 

         تفـسريه إيل   (  يف  ) ١ (                                               أوردوه يف حـق عائـشة رضـي اهللا عنهـا مـا أسـنده العياشـي     وممـا
ًالصادق كذبا وزورا      جعفر ً                  ً ْوال تكونـوا كـالتي نـقـضت (                 يف تفسري قوله تعاىل ً ََ َ ََ َُِّ ْ ُ َ َ                      ْ ََ َ ََ َُِّ ْ ُ َ ََْغزلهـا  َ َ      ََْ َ

ًمن بـعد قـوة أنكاثا ََّ َ ٍ ُ ِ
ْ َ

ِ                   ً ََّ َ ٍ ُ ِ
ْ َ

 ).      إميا�ا              عائشة هي نكثت ( ِ
    )٢     (  )             ا�لسي يف كتبه (                وقد نص على ذلك

 
      عائـشة    :"                                         الطائفه لديهم وممن أشاروا اليه يف بيانا�م         وهو شيخ  ) ٣ (            وقال الطوسي 

  . (٤)     عليـه                                          �ا لعلي ومل تتب وهذا يدل على كفرها وبقائهـا                كانت مصره على حر
  ً.                     ً وذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك البياضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضا

     فيمــا                                                              إن الرافــضة يعتقــدون كفــر أم املــؤمنني عائــشة رضــي اهللا عنهــا وهــذا واضــح
                                                                  أوردنـاه ولكـن اخلبــث اليهـودي املتــسرت بـستار اإلســالم زاد علـى ذلــك بـأن ا�مــوا

ـــــشه وحفـــــصة رضـــــي اهللا عنهمـــــا ا�مـــــا قت  .   بـــــاهللا                    التـــــا رســـــول اهللا والعيـــــاذ                                عاي
          تـدرون مـات  :        انـه قـال   )٥ (                                          يـروي العياشـي يف تفـسريه بـسنده إىل جعفـر الـصادق 

                                                           

   ات                                   جليـل القـدر واسـع األخبـار بـصري بالروايـ : "              طـائفتهم الطوسـي            قـال عنـه شـيخ     /         ــ العياشـي  ١

   "      عليها     مطلع

ًعلما وأدبا وفهما ونيال يف زمانه                أكثر أهل املشرق  (          وقال عنه  ً ً ً                              ً ً ً      ٤٩٧              رجال الطوسي ص   /     أنظر  ) ً

    أمـا :                                           علـى تفـسري العياشـي الـذي نـال فيـه مـن أم املـؤمنني                             ويقـول حممـد حـسني طباطبـائي مثنيـا

        بـالقبول            عشر قرنـا                                                                  الكتاب فقد تلقاه علماء هذا الشأن منذ ألف إىل يومنا هذا ويقرب من أحد

    ١٥                    مقدمة تفسري العياشي ص  /    أنظر .                                    من غري أن يذكر بقدح أو يغمض فيه بطرف

     ٢٨٣ / ٢                    والبحراين يف الربهان    ٤٥٤ / ٧            ـ حبار االنوار  ٢

                   عظـيم املنزلـة ثقـة عـني                                      شـيخ األماميـة ورئـيس الطائفـة جليـل القـدر  (              قـال عنـه احللـي      /        ــ الطوسـي  ٣

            ويقـول عنـه    ٢٤٨     احللـي      رجـال  /     أنظـر )               والكـالم واألدب                                 صدوق عارف باألخبار والرجال والفقه

                                      الـشريعة شـيخ الطائفـة علـى اإلطـالق ورئيـسها                           هـو عمـاد الـشيعة ورافـع أعـالم :           عبـاس القمـي

    ٣٥٧ \ ٢        واأللقاب      الكىن  /    أنظر .                     الذي توىل إليه األعناق

       ٣٦٥                             االقتصاد فيما يتعلق يف االعتقاد   ـ   ٤

    ٨٠             ربيـع األول  ١٧        ولـد يـوم    .          حممد الباقر              عفر الصادق بن                هو أبو عبد اهللا ج  /               ـ جعفر الصادق   ٥

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوىف فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــنة              املدينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة    يف   هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    )  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ١٤٨                وت

                     وإليـه انتـشار مدرسـتهم   )          اإلمساعيليـة ( و  )            اإلثنا عشرية (                                     يعترب اإلمام السادس لدى الشيعة اإلمامية 



       
  
 

 
 ٥٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الرابعاملجلد 

  "ً           أنموذجا "طعن يارس احلبيب  "ريض اهللا عنها "حول الطعن يف أم املؤمنني عائشة   من بيانات املراجع الشيعية يف اخلليجنامذج 

                            أفـان مـات أو قتـل انقلبـتم علـى     : "         اهللا يقـول                                 النـيب صـلى اهللا عليـه والـه أو قتـل إن
  "                                   فقلنا ا�ما وأبومها شر من خلق اهللا "                       فسم قبل املوت ا�ما سقتاه  "         أعقابكم 

  يف    )١ (                وشـيخهم احلـويزي    ٦٤١ /  ١٣             ا�لـسي يف حبـاره                      د هـذه الروايـة كـل مـن    وأور
     ٤٠١ / ١                 تفسريه نور الثقلني 

                    وهــم يؤذونــه بعــد موتــه                         هــؤالء اخلبثــاء لرســول اهللا                       أي حمبــة هــذه الــيت يــدعيها
                      بـل وصـل �ـم اجلـرم والكفـر ,                                  على زوجه ووصفهم إياه بـأقبح الـصفات         بتشنيعهم

                                                 ان رمــوا أم املــؤمنني عائــشة الطــاهرة املطهــرة املــرباءه مــن                    واالنــسالخ عــن ديــن اهللا بــ
                            ســـــــــــــــــــــبع مســـــــــــــــــــــوات بالزنـــــــــــــــــــــا والعيـــــــــــــــــــــاذ بـــــــــــــــــــــاهللا    فـــــــــــــــــــــوق

َضـرب  (  :                   يف تفسريه قوله تعاىل    )  ٣ (                    علي بن إبراهيم القمي   )٢ (               يقول شيخ الكليين َ َ    َ َ َ
َاللــه مــثال للــذين كفــروا امــرأة ًََ ُْ

ِ َ َ َ
ِ َّ َِّّ َ َ ُ                           َ ًََ ُْ

ِ َ َ َ
ِ َّ َِّّ َ َ َنــوح وامــرأة لــوط كانـتــا تحــت ع ُ َ ْ َ ََ َُ ٍ ُ َََ ْ

ِ
َ ٍ                            َ َ ْ َ ََ َُ ٍ ُ َََ ْ
ِ
َ َبــدين مــن عبادنــا ٍ ِ َ

ِ ِ
ْ ِ ْ َ ْ               َ ِ َ

ِ ِ
ْ ِ ْ َ ْ

                                                                                                                                           

                                                                  ولـــذلك تـــسمى الـــشيعة االثـــين عـــشرية باجلعفريـــة أيـــضا، اســـتطاع أن يؤســـس يف عـــصره   .        الفقهيـــة

   .                 موقع املوسوعة احلرة  /     أنظر  .                                             مدرسة فقهية وتتلمذ على يده العديد من العلماء

                                                                             ـــ  عبــد علــى اخلــويزي العروســي مــن مفــاخر خورســتان ولــد يف اخلــويزة يف القــرن احلــادي عــشر مــن   ١

                                             كان من فضالء عـصره تتلمـذ علـى يديـه كبـار العلمـاء  .        سر بليغ                   كان شاعرا وحمدث ومف .      اهلجرة 

  .                          موقع األدب العريب يف خوزستان  /     أنظر  .

ُ                                                                        ُ ولــد الـشيخ حممـد بــن يعقـوب الكليـين الــرازي يف النـصف الثـاين مــن القـرن الثالــث ، يف  /        ــ الكليـين  ٢
َعـــصر اإلمـــام احلـــسن العـــسكري ، يف قريـــة كلـــني علـــى بعـــد  ُ                                            َ َ         َينـــة ري ، ً              ًكيلـــو مـــرتا مـــن مد    )   ٣٨  ( ُ

    .                              الواقعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يف جنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب العاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمة طهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران 

                                                                 كان الكليين شيخ الطائفة الشيعية يف مدينـة ري ، وكـان يـضبط احلـديث أكثـر   :              يقول النجاشي 

   .                                    مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن اجلميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ، واملعتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد للعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم دون منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازع 

  ه ّ                                                           ّاحلـق أنــه مل يظهـر بـني علمـاء الــشيعة مثـل الكليـين ، واملتتبـع يف أخبــار  :                    ويقـول العالمـة ا�لـسي 

َونظم آثاره جيد أنه كان مؤيدا من عند اهللا عز وجل  َّ ً َّ ّ                                             َ َّ ً َّ    .                   منتدى علماء الشيعة  /    أنظر .ّ

     رجـال   /    أنظـر .                                  بقيـة يف احلـديث ثبـت معتمـد صـحيح املـذهب :                قـال النجاشـي عنـه   /       ــ القمـي  ٣

                 انه شيخ من مـشايخ     : (             اجلزائري عنه                              يقول عالمتهم السيد طيب املوسوي    ١٨٣          النجاشي ص 

       طعــن أم                             ويقـول عـن تفـسريه الـذي جــاء فيـه  .                           دث مـن أعيـان الطائفـة وكـربائهم             اإلجـازة فقيـه حمـ

                                   التفاسري اليت وصلتنا ولوال هذا ملا كان                                        ألريب هذا التفسري الذي بني أيدينا من أقدم   :"       املؤمنني

    ١٤                   مقدمة تفسري القمي ص   /                 جهابذة الزمن أنظر                                   متنا متينا يف هذا الفن وملا سكن إليه
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ِصــالحين ْ َ
ِ

َ       ِ ْ َ
ِ

َفخانـتاهمــا فـلــم يـغنيــا عنـهمــا مــن اللــه شــيئا وقيــل ادخــال َ ُ ْ َ
ِ ِ
َ َ ْ ًَْ َ َّ َ

ِ
ُ ْ ََ َ

ِْ ُ َ َ َُ ََ                                                     َ ُ ْ َ
ِ ِ
َ َ ْ ًَْ َ َّ َ

ِ
ُ ْ ََ َ

ِْ ُ َ َ َُ َالنَّــار مــع  ََ َ َ      َّ   َ َ َ
َالداخلين

ِ ِ َّ         َ
ِ ِ َُفخانـتامهـا (               واهللا مـاعىن بقولـه   (       ويقـول                يقسم القمـي ) َّ ََ َ َ         َُ ََ َ   مث          الفاحـشة   إال  ) َ
                     وكان فالن حيبها فلما    ٠٠٠٠         ت يف طريق                             وليقيمن احلد على فالنة فيما أت :     يقول

                         الحيـــل لـــك أن خترجـــي مـــن غـــري حمـــرم   :              قـــال هلـــا فـــالن    ٠٠٠                ارادت ان ختـــرج ايل 
 .      من فالن            فزوجت نفسها

         ومــلء هــذه                         ولكــن ا�لــسي نقــل هــذا اخلــرب                           هكــذا جــاء الــنص يف تفــسري القمــي
       قل اخلرب                                             ألنه كان يعيش يف زمن الدولة الصفويه الشيعية فن                     الفراغات وكشف التقية

 .                إىل آخر الرواية  ٠٠                                            وليقيمن احلد على فالنة فيما أتت يف طريق البصرة  :      واضحا
                                    كــشف عــن هــذه التقيــة بــل صــرح بــذلك عبــداهللا                        ومل يكــن ا�لــسي وحــده الــذي

                                                 ولـيقمن احلـد علـى عائـشة فيمـا أتـت يف طريـق البـصرة وكـان  "      تفـسريه   يف  ) ١ (  شـرب
          الحيــل لــك أن   :                 بــصرة قــال هلــا فــالن                        فلمــا أرادت أن ختــرج إيل ال ,          طلحــة حيبهــا

                         واملقـصود بقـوهلم ليقـيمن احلـد  "                    فزوجـت نفـسها مـن طلحـة ,               خترجـي مـن غـري حمـرم
 .   "                 أي مهــــــــــــــــــــــــديهم املزعــــــــــــــــــــــــوم 

                  تربئـة اهللا عـز وجـل إلم  )    ١٦١ / ٣  :               الصراط املستقيم   (                       و ينفي البياضي يف تفسريه 
       يقـول   )        ا يقولـون             أولئـك مـربؤون ممـ  (                                      املـؤمنني عائـشة رضـي اهللا عنهـا يف قولـه تعـاىل 

          أي مفـسروا  (                                                     قلنـا ذلـك تنزيهـا لنبيـه عـن الزنـا ال هلـا كمـا أمجـع املفـسرون :      اخلبيـث
ـــــــضة  .                                    فـــــــأي حتـــــــدا هـــــــذا هللا وأي أذيـــــــة هـــــــذه لرســـــــوله.    )         الراف

                                                           

ّو عبـداهللا بـن الـسيد حممـد رضـا شـرب احلـسيين الكـاظمي النجفـي، الـذي ينتهـي هـ   /          ـ عبـداهللا شـرب  ١ ّ ّ ّ ّ ّ                                                            ّ ّ ّ ّ ّ ّ 

ّولـد يف مدينـة النجـف األشـرف أيـام  .                                   نـسبه الـشريف إىل اإلمـام زيـن العابـدين
ِ
ُ                            ّ
ِ
                 إقامـة والـده فيهـا  ُ

ّ              ّواحلديث واللغة               التفسري والفقه  :                       حاز مجلة من العلوم، مثل )     هـ     ١٢٣٠  ت  ّ       ّ هجرية،    ١١٨٨    سنة 

ّوصنف يف أكثر العلوم الشرعية فأكثر وأجاد، وانتشرت        واألخالق،  ّ                                               ّ          أثىن عليه   .              كتبه يف األمصار ّ

ّالـسيد عبـداهللا شـرب مـن أجـالء علمـاء  : ّ                        ّ حـسني بـن حممـد رضـا  قـال فيـه. ّ ّ                            ّ ّ                    اإلماميـة، لـه تـصانيف  ّ

ًمعرفــا بــه  ) ّ            ّروضــات اجلنــات   ( ّ                ّ حممــد بــاقر قــال يف .ّ             ّيــروي عــن األجلــة   ..     كثــرية ّ        ً              كــان مــن أعيــان   : ّ

ّوحمـــدثيهم، فقيهـــا متبحـــرا جامعـــا متتبعـــا، لـــه مؤلفـــات كثـــرية يف التفـــسري            هـــذه األواخـــر     فـــضالء  ً ً ًّ ًّ ّ                                                            ّ ً ً ًّ ًّ ّ
  .                 شبكة اإلمام الالضا  /    أنظر.                      والفقه واألصول، وغري ذلك       واحلديث
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            وقالـت لعلنـا  ،                                     أن عائـشة زينـت يومـا جاريـة كانـت عنـدها     ) : ١ (            وذكـر الطربسـي 
ــــأن يكــــون مــــشغ  . )٣ ()  ٢ (        وفا �ــــا                                       نــــصطاد �ــــا شــــابا مــــن شــــباب قــــريش ب

                    الروايات على عوامهم                                                      وحىت يستطيع هؤالء الروافض أعداء الدين وامللة  ميرروا هذه
                 رووا أن رسول اهللا                                                     وان يزرعوا البغض والكره إلم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها

                      عنــه يطلقهــن ويبقــيهن إن                                            قــد جعــل أمــر نــساءه مــن بعــده يف يــد علــي رضــي اهللا 
 .       هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا           فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأي اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخفاف  ،    شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

                                                            وأخــريا هــذا فـــيض مــن غــيض  ولكـــن حــسب املـــرء اإلشــارة فمــن كـــان هــذه حالـــه 
                               الطيـب الـذي الخيتـار إال طيبـه فمـاهو           آدم حممد                        ومعتقده يف زوجة أفضل بين

                     دو�ــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــدرا ومكانــــــــــــــــــا ؟؟؟                اعتقــــــــــــــــــاده يف مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــو
ّ                                                 ّالـشيعة ينـصون بـأن مـا يقولـه ياسـر احلبيـب ال ميـت للمـذهب                  ومع هذا فـإن هـؤالء

   إذ   ،                                                    جيعلنا نشعر بأن ما صدر عـنهم هـو نـوع مـن أنـواع االسـتغفال          وهذا ما     بصلة،
         إ�ـا ال متـت   :                                   علـى هـذه العقيـدة العفنـة مث يقـول هـؤالء ُ                    ُكيف جتمع مصادر الشيعة

ً                                             ًمنهم أن يتـربأوا مـن القـول أيـا كـان قائلـه، والـرد                 لذلك فإن املنتظر  .            للمذهب بصلة
                                  والــرباءة منهــا كمــا تــربأوا مــن احلبيــب        ملــا فيهــا                              علــى هــذه املــصادر، والنقــد الــصريح

                                مــن ياســر احلبيــب ليــست كافيــة يف تربئــة                         ولــذلك فــرباءة هــؤالء املثقفــني  .      وصــهره
ً                                      ًالرباءة من القول نفسه وممـن قالـه أيـا كـان                                     الشيعة من هذا املعتقد اخلبيث ما مل تتم

.  

                                                           

                                       اجلليـل صـاحب االحتجـاج عـامل فاضـل حمـدث ثقـة مـن       الـشيخ    : (               يقول عنه ا�لـسي   /        ـ الطربسي  ١

     ١٤٠                قدمة حبار األنوار  م     أنظر .        املتقدمني             أجالء أصحابنا

         .    ٨٢ /        االحتجاج   (        ـ كتابه  ٢

       املصدر    .                         مركز إحياء تراث آل البيت   )                          وثائق مصورة من كتب الشيعة    .(                     علماء الشيعة يقولون   ـ   ٣

                عبــــــدالكرمي احلطــــــاب!!..                        ياســــــر اخلبيــــــث وآيــــــات الــــــشيطان :   ال     مقــــــ   .           موقــــــع جلينيــــــات  :        البينــــــة 

                                                      ذكرت من علماء الرافضة هم كبار القوم وعليهم معول عقيـدة                  ومجيع األمساء الذين  ـ  .       بإختصار .

                                                 يعتقد أي شخص أن هذه األمساء شاذة بل هـي مقدسـة لـدى         عشرية فال                    الشيعة االمامية االثىن

                                          وترمجـت هلـم مـن كتـبهم لنعـرف مكـانتهم عنـد قـومهم .           الـصفار وغـريه                   كبـارهم اآلن مثـل حـسن

     .                  كتب الشيعة املعتمدة                      ومجيع األمساء والرتاجم من
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   )١   ).(                                            وقد أمجع العلماء على تكفري من قذفها بعد براء�ا   : (           قال ابن كثري
َّمـــن قـــذف عائـــشة مبـــا برأهـــا اهللا منـــه كفـــر بـــال    : (                          قـــال القاضـــي أبـــو يعلـــى احلنبلـــي َ َ                                    َّ َ َ

ّوقــد حكــى اإلمجــاع علــى هــذا غــري واحــد، وصــرح غــري واحــد مــن األئمــة   .    خــالف ُ َ َ                                                     ّ ُ َ َ
    ).        �ذا احلكم

                مطالبـــة المـــسلمين   "  و  "               وحـــدة المـــسلمين   "              الـــدعوة إلـــى  :              المبحـــث الثالـــث 
   "                        بمحاصرة الفتنة وإطفائها 

                                                  ولن ينـسى التـاريخ املـؤامرات االسـتعمارية إلجيـاد التفرقـة      : "         مع العاملي       بيان ا�    ذكر 
   "                                     بني املسلمني، وتشتيت أبناء األمة اإلسالمية 

       الفتنـــة                          اننـــا نطالـــب املـــسلمني مبحاصـــرة     : "         حممـــد احلـــسيين                  وجـــاء يف بيـــان املرجـــع 
                                                                 وإطفائهـا بـاليت هـي أحـسن، كمـا نطالـب املراجـع واحلركـات واجلمعيـات واحلـوزات

                                                              واجلامعــات االســـالمية بتعزيـــز فــرص الوحـــدة بـــني املــسلمني وخـــصوصا بـــني الـــشيعة 
                                                         والتخلـي عـن أي شـكل مـن أشـكال التطـرف والتحـريض الـديين والتحلـي          والـسنة ،
                       للوحــدة االســالمية جمــرد كــالم                ومل تكــون دعوتنــا        ". "...          واالعتــدال          بالوســطية

          وسعيا منـه         " .... "ً   ً حيا    عاً                                                ًمناسبات ، بل كانت على الدوام ، فعال ملموسا ، وواق
                                   و تولــد بيــنهم احلزازيــات و الکراهيــة و                                 للــسري بفتنــة محقــاء تــشق وحــدة املــسلمني

   "                       املتصيدين يف املياه العکرة                                     تفسح جماال و مساحة مطلوبة ملثريي الشغب و
                                                       إىل التمــسك بثقافــة الوحــدة الداخليــة لألمــة واحملبــة بــني البــشر      النمــر    حــسن      ودعــا

                                   وشدد النمر يف مقابل ذلك على التأكيد  ."ً                  ًتطرف مذهبيا ودينيا  امل             وحماصرة الفكر
 �                                                                         �على ثقافة الوحدة الداخلية لالمة واحملبة بني البشر وحماصرة الفكر املتطرف مذهبيا

   "�                                  �ودينيا وتكريس مبدأ العدالة للجميع 
                                    حــق االخــتالف يف تقــومي األحــداث والشخــصيات   إن  :            الــشيخ الــصفار     وأكــد 

                               والرمــــوز احملرتمــــة عنــــد أتبــــاع املــــذاهب                   ر اإلســــاءة للمقدســــات             التارخييــــة ال يــــرب
                        علــى وحــدة األمــة، واســتقرار                               فــذلك خمــالف لتعــاليم الــدين، وخطــر    ....       اإلســالمية
              حتقيــق أغراضــهم،                                        وعلينــا أن ال نقــدم للمتطــرفني فــرص النجــاح يف     ....        جمتمعا�ــا

                                                           

    ).   ٤٨٦ / ٨ (                   ـ البداية والنهاية   ١
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               ربون عـن طـوائفهم   يع                                                       بالوقوع يف فخ الفتنة، فهم ال ميثلون إال أنفسهم الشريرة، وال
  .        ومذاهبهم

     وعلـى        .!!!!                            وأي تقارب وتعايش يدعون إليه     !!!                             فأي وحدة يريدها هؤالء الشيعة 
               وكـــل مـــايهم هـــؤالء  .                            إذا كـــان اخلـــالف يف أصـــول العقيـــدة                  أي مـــذهب ســـتكون ؟

                                            والــصمت عـــن اســتنكار ماقالــه ياســـر مــن الطعـــن يف أم    .                     الــسعي إىل إمخــاد الفتنـــه 
                                              ب يف بيانـــا�م حيـــث ركـــزوا علـــى نبـــذ الفرقـــة ودعـــوا إىل               ولعـــل هـــذا الغالـــ .       املـــؤمنني 

    .                                                            الوحدة أكثر من تركيزهم على الدفاع عن أم املؤمنني رضي اهللا عنها 
   .                                         وصفهم أهل السنة بالتطرف والجهل واإلرهاب  :              المبحث الرابع 

                                           نـرى مجعـا مـن املتعـصبني اجلهلـة يؤججـون نـار الفتنـة      : "           ا�مع العاملي           جاء يف بيان 
                                 واليــوم يــستغل املــستكربون واإلرهــابيون     ". "                            ري الــيت أشــعلها هــؤالء اإلرهــابيون       والتكفــ

    ".                                   التكفرييون هذه التصرحيات أبشع استغالل 
                     التعـصبية املتطرفـة علـى  ً                          ًإن هنـاك إصـرارا مـن التوجهـات  :           حسن الصفار          قال الشيخ 

  ا                              وأوضح الصفار بأن الشيعة غضو.                                       إشغال ساحة األمة بالفنت والصراعات املذهبية
ــــذين                                                                الطــــرف يف مناســــبات ســــابقة عــــن بعــــض التوجهــــات املتطرفــــة مــــن الــــسنة وال
                                                                   تعجبهم املعارك الطاحنة، ويرون أنفسهم وحضورهم مـن خالهلـا، ويـسعون لتـصفية 

   .                                                                حسابا�م مع دعاة التعايش من السنة والشيعة وتوسيع الفجوة بني الطرفني
             د دفــني ضــد أهــل                                                 ومــاذكره هــؤالء مــن أوصــاف تــدل علــى ماحتملــه قلــو�م مــن حقــ

   .                                       وهو ماأخفته التقية وأظهره ياسر وأمثاله  .      السنة 
                                                 أن ســبب صــدور البيانــات  مــاهو إال دعــوة للــدفاع عــن  :              المبحــث الخــامس 

                                  أو تكفـريي مـن الـشيعة األبريـاء ولـيس                                  حقوق الشيعة وعدم  اتخاذ موقف سلبي
   .      عنها                                                         غضبهم ألم املؤمنني وللقرآن الكرمي الذي ثبتت فيه براء�ا رضي اهللا

                                       ممـا يـؤدي إىل تعكـري صـفو املـسلمني، ويقـدم بـذلك      : "           ا�مـع العـاملي           جاء يف بيـان 
         ويف اخلتـام  .                                                            ذريعة ألعداء مدرسة أهل البيت لكي يكفـروا الـشيعة ويـسفكوا دمـائهم

                                                                 نــــدعو مجيــــع املــــسلمني وعلمــــاء اإلســــالم الــــواعني أن يتنبهــــوا هلــــذه املــــؤامرات، وأن 
ـــبعض                            يتمـــسكوا بـــالقرآن الكـــرمي وســـنة                                           النـــيب وأهـــل بيتـــه الكـــرام، وأن ال يـــسمحوا ل

     "                            ورات املنحرفة بشق وحدة املسلمني                     القنوات اإلعالمية واملنش
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                      التعقــل يف الــرد علــيهم ،                   كمــا نــدعو إىل احلكمــة     :"          حممــد احلــسيين            وقــال العالمــة 
              اختـاذ موقـف سـليب        وال جيـوز  .                          ، وعـدم الوقـوع يف فـخ الفتنـة                    وحصر التطرف بفاعلـه

           يــسمعوا �ــذه                                              حــىت تكفـريي مــن عمـوم الــشيعة األبريـاء مــن الـذين مل           أو عـدائي أو
     إننــا          "......"       أصــحا�ا                                                    الفتنــة ومل خيوضــوا فيهــا ، وهــم بالتأكيــد يرفــضو�ا وينبــذون

      وهنـــاك                                                        نأســـف لقيـــام بعـــض اخلطبـــاء وشـــيوخ الفـــضائيات وأئمـــة املـــساجد هنـــا
   إذ  .             حتليل دمائهم                                                    باستغالل احلادثة الفردية وإطالق محالت تكفري عموم الشيعة و

    ".                                                   ال جيوز حتميل موقف فرد أو مجاعة على عموم طائفة أو أمة
                                   الـــواعني املخلـــصني مـــن قيـــادات األمـــة حماصـــرة        إن علـــى   : "            الـــشيخ الـــصفار     وقـــال 

                              والتـزام الـصمت جتـاه التكفـري لـبعض                                   التطـرف والتعـصب املـذهيب، وعـدم الـسكوت
ـــــــــدعاء علـــــــــيهم ـــــــــف املـــــــــسلمني والتحـــــــــريض علـــــــــيهم وال  .   هلالك  بـــــــــا                                          طوائ

ًهــذا التحــريض الــذي صــنع تربيــرا وتــشجيعا ألعمــال العنــف وســفك الــدماء بــني ً                                                             ً ً 
                        قيــادات األمــة بعــدم الــسكوت                              ومقابــل ذلــك طالــب الــشيخ الــصفار   ."       املــسلمني

                    علـيهم والـدعاء علـيهم                                                  والتـزام الـصمت جتـاه التكفـري للمـسلمني الـشيعة والتحـريض
     "     باهلالك

                                   لــك البيانــات  الــدفاع عــن حقــوق الــشيعة                                  وهــذا مــادعى املراجــع الــشيعية إلصــدار ت
                                                               وعدم  اختاذ موقف سليب أو تكفريي من ياسر  ولـيس غـضبهم ألم املـؤمنني رضـي 

   .                              املهم التعايش وعدم إيثاره الفنت  .        اهللا عنها 

                                       بــأن الــشيعة ينــشرون الــدعوة اإلســالمية بــالتي   "          دعــواهم  :              المبحــث الــسادس 
     " .               هي أحسن بال عنف 

                                         حيث عملنا على توعية أبنائنا الشيعة العرب      : "        مد احلسيين حم                 جاء يف بيان املرجع 
                                    حمــاوالت غــري عربيــة إلشــعال الفــنت املذهبيــة ،                             يف كــل الــدول العربيــة الــيت شــهدت

                                     اخلارجيـة ، وجنحنـا يف إطفـاء الكثـري مـن احملـن                               ملنعهم عن االلتحاق بركـب املـشاريع
   .        يف مهدها 

ً              ًوتــشجيعا ألعمــال  ً       ً نع تربيــرا                              إىل أن هــذا التحــريض هــو الــذي يــص        الــصفار     وأشــار
         أيـام شـهر                            ، كما حصل يف التفجريات األخرية                             العنف وسفك الدماء بني املسلمني
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 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الرابعاملجلد 

  "ً           أنموذجا "طعن يارس احلبيب  "ريض اهللا عنها "حول الطعن يف أم املؤمنني عائشة   من بيانات املراجع الشيعية يف اخلليجنامذج 

                                                                  رمضان املبارك يف باكستان، واليت استهدفت جتمعات دينية شيعية ذهب ضحيتها
   .                  مئات القتلى واجلرحى

      صفوية                                                                  وهذا خمالف ملا عرف عن الشيعة من عنـف ومـا قـاموا بـه منـذ أيـام الدولـة الـ
                      ومل يكــون فيهــا ســوى أربــع    ،                                            فقــد كانــت إيــران تــدين مبــذهب اهــل الــسنة واجلماعــة

                              وعقب تتويج إمساعيـل الـصفوي ملكـا   .   قم          ، سبزوان،      قاشان     آوه،   :             مدن شيعية هي
ًعلى إيران أعلن املذهب الشيعي مذهبا رمسيا للدولة ً                                             ً                       توجهت أنظـار إمساعيـل إىل   .   ً

                                                                       منطقة جبل عامل يف لبنان اليت كانت آنذاك أحد معاقل الشيعة، وفيها الكثري من 
        الـــشاه –                        رأى مؤســس الدولــة الــصفوية    : "                    يقــول الباحــث حــسن غريــب  .        علمــائهم
                                                               أنــه مــن العــسري عليــه أن يــوفر للنــاس حقيقــة املعتقــد وترســيخ مبادئــه يف –      إمساعيــل

ً                                                                ًنفوســهم، ووجــد أيــضا أن الكتــب غــري متــوفرة، فعمــد إىل مــلء الفــراغ مــن خــالل 
                                     وقد غادر هؤالء العلماء إىل إيران بدعوة   .                                 استحضار علماء الشيعة من جبل عامل

                      بحت اســتمالة علمــاء جبــل                              ويف عهــد امللــك الــصفوي طمهاســب، أصــ .         وبغــري دعــوة
                                                                    عامل للتوجه إىل إيران من السياسات األساسية للحكومة هناك، وهكـذا اسـتمرت 

           ..........                                                        هجرة العلماء العامليني منذ ذلك احلني، وحـىت سـقوط احلكـم الـصفوي
                                                                كانت قبائل األوزبك تعتنق املذهب السين، وحتت زعامة حممد شـيباين الـذي جنـح 

                                           اب الدولــــة التيموريــــة، وأن يــــستوىل علــــى عاصــــمتها                      يف أن يقــــيم ملكــــا علــــى حــــس
      وهكذا   ). م    ١٥٠٧  =    هـ    ٩١٣ (           يف مطلع سنة   "     هراة "                  وأن ميد سيطرته على   "      مسرقند "

                                                             وجها لوجه أمام إمساعيل الصفوي، وزاد من الصراع بينهما الرتاشق       األوزبك     أصبح 
                                                                املـــذهيب بينهمـــا، وبلـــغ مـــن اعتـــداد حممـــد شـــيباين أن أرســـل إىل إمساعيـــل الـــصفوي 
                                                                    يدعوه إىل ترك املذهب الشيعي والعودة إىل مذهب السنة واجلماعة، ويهدده حبرب 

    )   ١ (    اخل       .......                                       ان ذا�ا، و�ذا أصـبح ال مفـر مـن احلـرب بينهمـا              ضروس يف قلب إير
   .                                            فأي سلم عند هؤالء وهم من أسس العنف ودعى إلية 

                                                           

    حممـد   –                                 ـ  تـاريخ الدولـة العليـة العثمانيـة                     بـديع مجعـة أمحـد اخلـويل –                        ــ تـاريخ الـصفويني وحـضار�م ١

                 حتقيق إحسان حقي    .      بك    فريد
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                                             كل ماذكر في البيانـات إنمـا هـو البـراءة مـن ياسـر    " :              المبحث السابع 
       ووصـفهم  .                                                  الحبيب ومن صهره ومن قولهم الذي ماهو إال دعوة فردية 

   .                       التأسف لمثل هذه األصوات                             بالتطرف والجهل والسفاهة  ثم 
                                              أطلقها شخص يرتـدي زي رجـال الـدين الـشيعة ممـا أثـار     :"                بيان ا�مع العاملي    ذكر 

    ".             أسفنا الشديد 
                                                                      ومن هنا يشعر أتباع النيب األكـرم وآل حممـد  باألسـى الـشديد والتـأثر العميـق مـن  "

   "          ياسر احلبيب   : "                   مسعنا شخصا نكرة يدعى     ". "                      هذه التصرحيات الباطلة 
                                   إننـا مـن موقعنـا املرجعـي اإلسـالمي لـشيعة     :"                 العالمة حممد احلسيين         ء يف بيان    وجا

                      واليوم نعلن براءتنا ،    " "                                                   العرب نؤكد أن التشيع براء من هؤالء املتطرفني املنحرفني 
                                                                        وبراءة كل الشيعة العرب من ياسر احلبيب وأمثالـه ، إىل أي مـذهب أو ديـن انتمـوا 

             ودعــا حممــد علــي   "                   هــو التحــريض والتطــرف                     علــى يقــني أن ديــن هــؤالء       ، وحنــن
                                                    اهللا العظمـى الـسيد صـادق الـشريازي إلختـاذ موقـف جـدي مـن املـدعو           احلسيين آيـة

                                                    الـرباءة منـه بإعتبـاره الميثـل شـيئا مـن رأي و موقـف املرجعيـة                   ياسر احلبيـب و إعـالن
    ".                      الشارع الشيعي بشکل عام                     الشيعية بشکل خاص و ال

                                        لتطاول الذي حصل من املدعو ياسر احلبيب ومن    إن ا     : "         حسن النمر           وقال السيد 
َقبله جمتىب الشريازي املقيمني حاليا يف لندن هو مصداق للمنكر ً                                                    َ    ."َ       َاملستنكر  ً

       عائـشة،                                                احلفـل الـذي أقامـه احلبيـب وتـضمن اإلسـاءة إىل الـسيدة        الـصفار    ووصـف
     شاعر  ملـ       وإثـارة                                                    مـشبوه يف غايـة القـبح واملهانـة، وهـو انتهـاك حلرمـة رسـول اهللا "     بأنـه 

ّ                                   ّوأكد يف حديثه بأن كل األديان واملـذاهب ."                              املسلمني، وتأجيج للضغائن واألحقاد
                                                                      والتوجهات الدينية والفكرية يوجد فيها العاقل واألمحـق وال ميكـن ألحـد أن يـستثين 

   .                           دينه أو مذهبه من وجود احلمقى
ًاحلبيــب لـيس موقفــا معــزوال عـن الــرتاث املعتمــد                          كمـا تبــني ممـا ســبق فموقــف ياسـر ً                                     ً ً  

                                  مـذهبهم تقـول يف عائـشة األقـوال اخلبيثـة                  فكتـبهم املعتمـدة يف  ،                 عنـد مراجـع الـشيعة
                               الــشريازي، ومــن قــبلهم حممــد العــاملي                                    نفــسها الــيت تفــوه �ــا ياســر احلبيــب وصــهره

  ."           خيانة عائشة "          مؤلف كتاب 
                                                                  ال شك أن ما يتفوه به ياسر احلبيب ومن لف لفه تكذيب للقـرآن الكـرمي الـذي   و

                    هلـذا فـإن جمـرد اسـتنكار   .                                 اهللا عنهـا وحكـم علـى متهميهـا بالنفـاق    رضـي           بـرأ عائـشة
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                                            غــري كــاف يف إدانتــه بــل املطلــوب الــنص علــى حكــم مكــذب                قــول ياســر احلبيــب
             ولــو ســكت هــؤالء  .                       وتطبيقــه علــى ياســر احلبيــب                              القــرآن أو آيــة منــه عنــد الــشيعة

           مــن تلقــاء               أمــا وقــد بــادروا  ،              طــالبهم أحــد �ــا ً                               ًاملثقفــون الــشيعة عــن الــرباءة أصــال ملــا
                                     براء�م هذه على أسـس متينـة قويـة هلـا صـفة                                   أنفسهم، فمن حقنا أن نطالبهم ببناء

      ونقول .                           بتغري األحوال واألزمان واألمكنة                   ال على أسس هشة تتغري  ،                الدميومة والبقاء
ً                     ًتـصديقــا علـى إعرتاضـكم   ،                                          أننـا النـصدق تلـك البيانـات حـىت حترقـون كتبكـــم  ،   هلم 

ـــ  ،           وإحتجـــاجكم            والـــيت هـــي يف   )             تقيــــة اي كـــذب  (                  ـول أن فعلكـــم هـــذا         وحـــىت النقـ
  –             رغــم تأخرهــا –                       وأحــسنت احلكومــة الكويتيـة  ...            أعـشارهــا             عقيـدتكم تــسعة

                                                                 بإصـــدار قـــرار ســـحب اجلنـــسية الكويتيـــة مـــن الداعيـــة الـــشيعي ياســـر احلبيـــب بعـــد 
    ١٧                                                                    ارتكابه جلرمية بيوم وفاة السيدة عائشة أم املـؤمنني رضـي اهللا عنهـا، وذلـك يـوم 

                                                                رمــضان املاضــي يف لنــدن، خــالل احتفــال نظمتــه هيئــة خــدام املهــدي الــيت يرأســها 
   .     احلبيب

   :                                              ولكن هناك عدة مالحظات ال بد من الوقوف عندها، وهي
         ، فمنـذ -    ١٩٧٩            مـن مواليـد -                                     ليست هذه هي اجلرمية األوىل لياسر احلبيب -   ١

       ن بسبب                                                      وهو ينفذ جرائمه بالشتم والتطاول على الصحابة، وقد سج    ٢٠٠٠    سنة 
    !! !    سجنه                                 لكن مت تسهيل هروبه بعد شهرين من     ٢٠٠٣        ذلك سنة 

                                                                  ما يقوم به هذا ا�رم لـيس زلـة لـسان أو قلـم، بـل هـو مـنهج راسـخ عـن سـبق -   ٢
                      كتـب علـى موقعـه االلكـرتوين   "                ألننـا حنـبكم نـؤملكم "ْ                        ْإصرار وترصـد، فتحـت عنـوان 

                  نهجـه ونطرحـه يتـسبب                                            كنا ومـا نـزال يف غـري مقـام اإلنكـار حلقيقـة أن مـا من   : "    يقول
ــــف الدينيــــة ســــيما العامــــة  ــــذاء مــــشاعر بعــــض أتبــــاع الطوائ        يقــــصد –                                                          يف إيــــالم وإي

      ومـــن مث   "                                     وال شـــك أ�ـــم يتـــساءلون عـــن ســـبب هـــذا اإلصـــرار     ...-            املــسلمني الـــسنة
ً                                            ًعـــذرا علـــى اآلالم فإننـــا ال نقـــصدها لكـــم ولكنهـــا تـــأيت    : "                    خيـــتم هذيانـــه هـــذا بقولـــه

    ".ً                              ًعرضيا كما يفعل الطبيب مع مريضه
                                                            إن التطــــاول بالــــسب والتكفــــري لــــصفوة املــــسلمني، وهــــم الــــصحابة وأمهــــات -   ٣

                                                                      املــؤمنني، لــيس موقفــا انفــرد بــه هــذا ا�ــرم، بــل هــو جرميــة ارتكبهــا كثــري مــن الرمــوز 
  :                                                                                الشيعية السياسية والدينية، العربية واإليرانية، املعتدلة واملتشددة، فعلى سبيل املثال

                              يف خطـاب عـام علـى القنـاة الثالثـة   "             مود أمحـدي جنـاد حم "ِّ                      ِّكفر رئيس مجهورية إيران 
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       دفعـة -                  صـلى اهللا عليـه وسـلم–ً                    ً ثالثة من أصحاب النيب     ٢٠٠٩                 اإليرانية يف يونيو 
                      طلحـة والـزبري معروفـون يف    : "ً                                            ًواحدة، ومتهما إياهم بالردة عن اإلسالم، حيث قـال

                  دوا، ومحـاهم معاويـة                                                          التاريخ، هؤالء جلؤوا إىل معاوية من منطلق احلمية القبليـة، وارتـ
ـــا بكـــر   "           �ـــاء األعرجـــي "      ، أمـــا  "      وآواهـــم ـــواب العراقـــي فقـــد ا�ـــم أب                                        عـــضو جملـــس الن

                    الــذي يأخــذ األغلبيــة يف    : "                                                  الــصديق بأنــه تــآمر علــى العــراق، بقولــه لقنــاة البغداديــة
    ".                                        العراق جيد أن عليهم مؤامرة منذ يوم أيب بكر

                       فإنــه يــشتم أبــا بكــر وأبــا                                                أمــا الــشيخ حــسن الــصفار، داعيــة التعــايش يف الــسعودية 
ِّ                                                                     ِّهريرة واملغرية بن شعبة وعمرو بن العاص ومسـرة بـن جنـدب، ويكفـر معاويـة بـن أيب 

ـــه                  الـــذي صـــدر عـــن دار   "              املـــرأة العظيمـــة "                                ســـفيان، رضـــي اهللا عـــن اجلميـــع، يف كتاب
                                           ، أما آية اهللا العالمة احملقـق الـشيخ حممـد مجيـل محـود     ٢٠٠٠                   االنتشار العريب، سنة 

          حــول خيانــة   "           فتـوى وكتــاب "                                 عة لبنــان املعاصـرين فينــشر علــى موقــع              العـاملي مــن شــي
                                          فماذا يعـين تعاقـب هـذه املواقـف علـى نفـس اجلرميـة  .                         السيدة عائشة رضي اهللا عنها

    ؟؟
ـــــدد جبرميـــــة ا�ـــــرم الفـــــار -   ٤ ـــــات شـــــيعية تن                                                           بـــــسبب فداحـــــة اجلرميـــــة خرجـــــت بيان

       ف يكفـــر                                                       ياســر،لكن حنتـــاج معاجلـــة أصــل املـــشكلة وهـــو وجـــود تــراث شـــيعي متطـــر
                                                                     ويشتم الصحابة وأمهات املؤمنني يف الكتب والروايات الشيعية يسكت عنه مراجع 
                                                                         الشيعة املعاصرون، املشكلة احلقيقيـة أنـه إذا مل يقـم الـشيعة مبراجعـة نقديـة ملـذهبهم 
ـــة املـــسلمني،                                                                  للـــتخلص مـــن الغلـــو والتطـــرف جتـــاه الـــصحابة وأمهـــات املـــؤمنني وبقي

   .                            أت أشعلها من جديد متطرف جديد                            فستبقى املشكلة قائمة، كلما هد
                                                                 لـــذا جيـــب مطالبـــة الـــشيعة بعمـــل مراجعـــات علـــى غـــرار كثـــري مـــن املـــؤمترات الرمسيـــة 
                                                                ملراجعــة الفكــر اإلســالمي املعاصــر كمــؤمتر رســالة عمــان، أو مراجعــات اجلماعــات 
                                                                     اجلهادية، حىت نصل ألرضية مشرتكة حقيقية ميكن بناء التعاون والوحدة عليها بني 

   .  عة           السنة والشي
                                                              كلمــا خــرج مــن الــشيعة معتــدل يــسعى لتــصويب املــسار خــرج مــن أفــسد عليــه - ٥

             احلــوار الــصريح  "                                                   حماولتــه، ففــي لنــدن حــاول الــشيخ علــي األمــني مــن خــالل برنــامج 
ًعلـــى قنـــاة املـــستقلة أن يقـــدم خطابـــا شـــيعيا يـــسعى الحـــرتام   "                بعـــد صـــالة الـــرتاويح ً                                                ً ً

                       م، لكنـه مل جيـد مـن املراجـع                                             الصحابة وأمهات املـؤمنني مـع تفـضيل آل البيـت علـيه
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                                                          املعاصـــرين أي عــــون، بـــل مل جيــــد ســــوى حتـــريض الــــسفهاء عليـــه عــــرب االتــــصاالت 
                                                                  الــشيعية الــيت هامجتــه وشــتمته ونفــت عنــه االنتــساب للتــشيع، ومــن مث كانــت جرميــة 
                                                                االحتفــال مبــوت الــسيدة عائــشة رضــي اهللا عنهــا يف لنــدن، وكأ�ــا اجلــواب الــشيعي 

                                           علــي األمــني والــذي بــسبب حماولتــه القيــام باإلصــالح يف                     هلــذه احملاولــة مــن الــشيخ 
ُ                                                                  ُالوضع الشيعي صودرت مكاتبه يف مدينة صور وحولت ملقرات حزبيـة تابعـة حلـزب 

ً                                                             ًومــن الغريــب أيــضا حــزب اهللا مل يــستنكر هــذه اجلرميــة علــى أم املــؤمنني لكنــه   !   اهللا
        سيــستاين،                                                           سـبق أن اســتنكر تــصرحيات الــشيخ حممــد العريفـي جتــاه املرجــع الــشيعي ال

                                                                   فهل مقام السيستاين عند حـزب اهللا أرفـع مـن مقـام الـسيدة عائـشة رضـي اهللا عنهـا 
   )١  !( ؟

                   لقد درج الشيعة على     : "                        رد على بيان على آل حمسن  .            لطف اهللا خوجة   .       يقول د
                                                                     إنكار ما تضمنه تراثهم من موقف سليب جتاه الصحابة، متثـل يف التفـسيق والتكفـري 

ـــــار جهـــــن                                    م، وهـــــذا انـــــسحب علـــــى أمهـــــات املـــــؤمنني، ويف                       واحلكـــــم خبلـــــودهم يف ن
                                                                مقـــدمتهم عائـــشة رضـــي اهللا عنهـــا، فلهـــم فيهـــا قـــول شـــنيع، ال يرضـــاه رجـــل ألمـــه، 

ً                                  ً، وقـد نطـق بـه آخـر ولـيس أخـريا أحـدهم،                               فكيف بأم املؤمنني حبيبة رسـول اهللا 
           مل يــأت بــشيء   .                                      كفرهــا، وأدخلهــا النــار، ورماهــا بالفاحــشة  :                 املــدعو ياســر احلبيــب

ـــده، ـــل مـــا درســـه وتعلمـــه، وقـــرأه يف الـــرتاث واملـــصادر ومسعـــه مـــن املراجـــع         مـــن عن                                                           ب
                                                                     الــشيعية، واالطــالع عليــه متــاح للجميــع اليــوم، فإنكــارهم الكلــي، رمبــا أكــد فكــرة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يف مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواقفهم    .                     رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوخ التقي
                                                                 وصـــدور البيانـــات مـــن مثقفـــي وعلمـــاء الـــشيعة باالســـتنكار، شـــيء جيـــد، لكنـــه ال 

    !!     يكفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي؟
ً                                             ًربئــة التــشيع مطلقــا أن يكــون يف تراثــه تعــرض وإســاءة                      أل�ــا تــضمنت أغلوطــات، كت

ـــــــــــــــــــــــــشة رضـــــــــــــــــــــــــي اهللا عنهـــــــــــــــــــــــــا، وهـــــــــــــــــــــــــذا اســـــــــــــــــــــــــتغفال واضـــــــــــــــــــــــــح؟     !!                                      لعائ
   .                        ، مـع مـا عـرف عـنهم عكـس ذلـك )     اخلميـين (                              ونسبة املواقف املعتدلة إىل أشخاص 

                                                           وال يكفــــي أل�ــــم حتاشــــوا ذكــــر اســــم عائــــشة والرتضــــي عليهــــا، وكــــأ�م يف حــــرج، 
    ).                        تكفريهــا، ولــو أقــروا برباء�ــا (        قلــو�م                               يكــشف عــن تغلغــل ذلــك الظــن الــسيء يف

                                                           

       هـ     ١٤٣١ /  ١٠ /  ١٧               أسامة شحادة              مواجهة اجلذور   ..                جرمية ياسر احلبيب     مقال   ـ   ١

  



       
  
 

 
 ٦٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الرابعاملجلد 

  "ً           أنموذجا "طعن يارس احلبيب  "ريض اهللا عنها "حول الطعن يف أم املؤمنني عائشة   من بيانات املراجع الشيعية يف اخلليجنامذج 

                                                              ويكشف عن موقف سياسي يسعي يف حتقيق املصاحل اخلاصة للطائفـة، ال يف بيـان 
   .      احلقيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ًال يكفــي؛ ألن املراجــع املعتمــدة لــدى الــشيعة، مل تــصدر بيانــا واحــدا إىل اليــوم، يف  ً                                                                     ً ً
   .               الكفـــــــــــــــــــــــــــــر، والفاحــــــــــــــــــــــــــــــشة  : ً                    ًبراء�ـــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــن األمـــــــــــــــــــــــــــــرين معـــــــــــــــــــــــــــــا

                                علــــــــــي آل حــــــــــسن مقــــــــــال يف الرســــــــــالة اجلمعــــــــــة   :                  وقــــــــــد نــــــــــشر بعــــــــــضهم وهــــــــــو
                                         بـــراءة زوجـــات األنبيــاء علـــيهم الـــسالم مـــن الفحـــش  “  :          هـــ بعنـــوان    ١٤٣١ /  ١٠ /  ١٥

                                                           نقل فيها أكثر من عشرة نصوص تربئ أزواج األنبياء، مل تـذكر عائـشة   .  ”       والفجور
   .                           رضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اهللا عنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يف أي منهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا باالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ّوقــد أصــل للـــرباءة، وأصــل كــذلك جلـــواز حــصول الكفــر مـــن ّ                                            ّ     ومـــن  “ :          زواج قــال    األّ
                                                             الواضـــح أن فـــسق الزوجـــات أو كفـــرهن ال يعيـــب أزواجهـــن وال ينقـــصهم، خبـــالف 
ــــاهن وفحــــشهن، وهلــــذا صــــا�ن اهللا تعــــاىل عــــن الزنــــا، ومل يــــصنهن عــــن الفــــسق                                                              زن

   . ”      والكفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
ً                                                                       ًوقد كرر هذا املعىن مرارا، فمقاله يف تربئة عائـشة مـن الفاحـشة، ولـيس مـن الكفـر، 

ًة، وجــــــــــــدنا تكفريهــــــــــــا شــــــــــــائعا مــــــــــــشهورا                        ولــــــــــــو رجعنــــــــــــا إىل مــــــــــــصادر الــــــــــــشيع ً                            ً ً.   
                                                                       فالبيان واملقال وغري ذلك من البيانـات الـشيعية الـيت كانـت تـرد علـى احلبيـب، كـان 

    ..                                                                  يف رد التهمــة بالفاحــشة، ولــيس يف الــرد علــى تكفريهــا والقــول خبلودهــا يف النــار
    ..                                                     التبـــــــــــــــاين يف املواقـــــــــــــــف، مـــــــــــــــرده إىل التنـــــــــــــــاقض يف املنطلقـــــــــــــــات والـــــــــــــــدوافع

                                                              بــــالقرآن، والــــرباءة التامــــة مــــن الطعــــن فيــــه بالنقــــصان، أو الزيــــادة، أو             فإميــــان الــــسنة 
                                                                  التحريــف، محلهــم علــى اليقــني بعدالــة الــصحابة، وطهــارة وإميــان عائــشة رضــي اهللا 

    ..    عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم
                                                                       ففي القرآن سورة النور، فيها آيات بينات تـربئ عائـشة رضـي اهللا عنهـا، ممـا ا�مهـا 

                                 ني عـن تنـاول أم املـؤمنني بـالكالم، قـال                                    به املنافقون من اإلفك، تضمنت �ي املؤمن
َولــوال إذ ســمعتموه قـلــتم مــا يكــون لنــا أن نـــتكلم بهــذا ســبحانك هــذا  {   :    تعــاىل َ ََّ َْ َ َ ْ ُ َ ََِ َ

َّ َِ َُ ُ َُّ َ َ َُ َُ ْ ُ ُْ َ
ِ َ ْ                                                            َ َ ََّ َْ َ َ ْ ُ َ ََِ َ

َّ َِ َُ ُ َُّ َ َ َُ َُ ْ ُ ُْ َ
ِ َ ْ

ٌبـهتان عظيم 
ِ َ ٌْ َ ُ            ٌ
ِ َ ٌْ َ َيعظكم اهللا أن تـعودوا لمثله أبدا إن كنـتم مـؤمنين  . ُ

ِ ِ ْ ُّ ُ ْ ُ ِ ً َ ََ َِ ِ ِْ ِ ُ ُ َ ُ ُ ُ ُ ِ                                              َ
ِ ِ ْ ُّ ُ ْ ُ ِ ً َ ََ َِ ِ ِْ ِ ُ ُ َ ُ ُ ُ ُ            سـورة النـور    [ }ِ

: ١٢  [   
                                                                  وقـد بــدأت تلـك اآليــات الواصـفة للحادثــة بوعيـد شــديد ملـن خــاض وتكلـم، بقولــه 

َإن الــذين جــاءوا باإلفــك عــصبة مــنكم ال تحــسبوه شــرا لكــم بــل هــو  {   :    تعــاىل ُ َُ ْْ َ َْ ُْ َُّ ِ َّ� َ ُ ُُ ََ ْ َ َ ْ ِّ ٌ ِ ْ ِ ِ َّ ِ                                                      َ ُ َُ ْْ َ َْ ُْ َُّ ِ َّ� َ ُ ُُ ََ ْ َ َ ْ ِّ ٌ ِ ْ ِ ِ َّ ِ



       
  
 

 
 ٦٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الرابعاملجلد 

  "ً           أنموذجا "طعن يارس احلبيب  "ريض اهللا عنها "حول الطعن يف أم املؤمنني عائشة   من بيانات املراجع الشيعية يف اخلليجنامذج 

َّخيـر لكم لكـل امـرئ مـنـهم مـا اكتـسب مـن اإلثـم والـذي تــول َّ َّ
َ َ ََ ِِّ

َ ْ ٌِ ْ ِ ِ
َ َ ْ َّ ُ ْ ِّ ٍ ِ ْ ُ ُِ

ْ َ                                                    َّ َّ َّ
َ َ ََ ِِّ

َ ْ ٌِ ْ ِ ِ
َ َ ْ َّ ُ ْ ِّ ٍ ِ ْ ُ ُِ

ْ ُى كبــره مـنـهم لـه َ َ ْ ُ ْ ِ ُ َ ْ
ِ                 ُ َ ْ ُ ْ ِ ُ َ ْ
ِ

ٌعـــــــــــــــــــــــذاب عظـــــــــــــــــــــــيم
ِ َ ٌَ َ          ٌ
ِ َ ٌَ    ]  ١١ :          ســـــــــــــــــــــــورة النـــــــــــــــــــــــور  .[   } َ

َّإن   { :                                        حـــــىت انتهــــــت إىل لعـــــن مــــــن يــــــتكلم يف أعـــــراض املؤمنــــــات ِ   َّ َالــــــذين  ِ
ِ َّ      َ
ِ َيـرمــــــون  َّ ُ َْ       َ ُ َْ  

ِاْلمحصنات ََ ْ ُ        ْ ِ ََ ْ ِاْلغافالت  ُ ِ َ       ْ ِ ِ ِاْلمؤمنات  َ َ
ِ ْ ُ        ْ ِ َ
ِ ْ َْالدنـيا  ِ  ِفي  ُُِ     ُُِلعنوا  ُ ُّ       َْ ِواآلخرة  ُّ

َ
ِ

َ       ِ
َ
ِ

ْولهم  َ َُ َ     ْ َُ ٌعذاب  َ َ َ     ٌ َ ٌعظيم   َ
ِ
َ     ٌ

ِ
َ *  

َيــــوم ْ َ     َ ْ ُتـــشهد  َ َ ْ َ     ُ َ ْ ْعلـــيهم  َ ِ ْ َ َ      ْ ِ ْ َ ْأْلـــسنتـهم  َ ُ َُ
ِ َ        ْ ْ ُ َُ
ِ ْوأيـــديهم  َ َِ ِ

َْ        ْ َِ ِ
ُوأرجلهـــم  َْ ُ ُ ْ ََ       ُ ُ ُ ْ َبمـــا  ََ

ِ   َ
ُكـــانوا  ِ َ     ُ َيـعملـــون   َ ُ َ ْ َ        َ ُ َ ْ ٍيـومئـــذ  * َ ِ

َ َْ       ٍ ِ
َ َْ  

ُيـوفيهم ِ ِّ َ ُ        ُ ِ ِّ َ ُاللـه  ُ َّ     ُ ُديـنـهم  َّ ُ َ
ِ       ُ ُ َ
َّاْلحـق  ِ َ    ْ َّ َويـعلمـون  َ ُ ََ ْ َ         َ ُ ََ ْ َّأن  َ َ   َّ َاللـه  َ َّ     َ َهـو  َّ ُ   َ ُّاْلحـق  ُ َ    ْ ُّ ُاْلمبـين   َ

ِ
ُ      ْ ُ

ِ
  :           سـورة النـور  [   } ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٣    ]  ٢٥ ـ
ُاْلخبيثات   {   :               هارة، فقال تعاىل                                          مث ختمت بشهادة إهلية لعائشة رضي اهللا عنها بالط ََ ِ        ْ ُ ََ ِ  

َللخبيثــين
ِ ِ َ ِْ         َ
ِ ِ َ َواْلخبيثــون  ِْ ُ ِ َ َ        ْ  َ ُ ِ َ ِللخبيثــات  َ َ ِ َ ِْ         ِ َ ِ َ ُوالطيبــات  ِْ ََِّّ َ         ُ ََِّّ َللطيبــين والطيبــون  َ ُِّ َِّّ ََّ َ

ِ ِ                 َ ُِّ َِّّ ََّ َ
ِ ِللطيبــات  ِ

ََِّّ
ِ        ِ

ََِّّ
َأولئــك  ِ َِ ُْ      َ َِ ُْ  

ـــــــرؤون ممـــــــا َّمبـ ِ َ ُ َّ َُ           َّ ِ َ ُ َّ ـــــــون  َُ َيـقول ُ ُ َ        َ ُ ُ ُلهـــــــم  َ َ   ُ ٌَمغفـــــــرة  َ
ِْ َّ      ٌَ
ِْ ٌورزق  َّ ْ ِ َ     ٌ ْ ِ ٌكـــــــريم   َ ِ َ     ٌ ِ ـــــــور   .[ }َ    ]  ٢٦  :            ســـــــورة الن

                      طيب مطيب، وهؤالء اآليات                            نها من الطيبات، ورسول اهللا                فعائشة رضي اهللا ع
   .                                       صــــــــــــــــــــــــــرحية يف طهار�ــــــــــــــــــــــــــا وإميا�ــــــــــــــــــــــــــا وثوا�ــــــــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــــــــد اهللا تعــــــــــــــــــــــــــاىل
  :                                                                     لكن يف الرتاث الشيعي عدم ثقة بالقرآن، وطعن فيه بالنقص، وفيه ألف الطربسي

                  وهلـم نـصوص باملئـات يف   .  ”                                     فصل اخلطاب يف إثبات حتريف كتاب رب األربـاب “
   .   ذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

ً                                                                   ًاه الشيعي اليوم صار يعلن إميانه التام بـالقرآن خاليـا مـن أي نقـص، لكنـه        نعم االجت
                                                                 يــصر علــى إنكــار أن يكــون هــذا هــو مــا يف الــرتاث الــشيعي، وهــذا إخفــاء حلقيقــة 
                                                                         واضــحة، يولــد الريبــة، ويعرقــل مــن بنــاء الثقــة، فالواجــب اإلقــرار باخلطــأ، مث الــرباءة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصحيح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه، هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو طري    .                        من
                                                       مـر، ووثقنــا بإميـا�م بــالقرآن كمــا هـو، فثمــة مـشكلة أخــرى تعــرتض               مث لـو جتاوزنــا األ

                                                                     الطريـــق، وهـــو اإلعـــراض عـــن تقريراتـــه وأحكامـــه، والتمـــسك بالعقائـــد املخالفـــة لـــه، 
                                                    أن آيات إميـان وصـدق وبـراءة عائـشة رضـي اهللا عنهـا يف القـرآن   :                والدليل على هذا

    !!                         كالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشمس، فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأين املراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع عنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا؟
                                                 وبالنــار، ومــنهم مــن يــتهم بالفاحــشة كــالقمي يف تفــسريه                        إىل اليــوم يقولــون بكفرهــا،

   .   ١٦٥ / ٣                                                     ، والعـاملي البياضــي يف الــصراط املــستقيم إىل مــستحقي التقــدمي    ٣٧٧ / ٢
                                                                   كـــذلك اآليـــات يف عدالـــة الـــصحابة بينـــات، ويف القـــرآن ذكـــر النبـــوة واليـــوم اآلخـــر 

    مــة،                                                                والثـواب والعقــاب وصــفات الــرب جــل شـأنه، ولــيس فيــه ذكــر اإلمامــة، وال األئ



       
  
 

 
 ٦٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الرابعاملجلد 

  "ً           أنموذجا "طعن يارس احلبيب  "ريض اهللا عنها "حول الطعن يف أم املؤمنني عائشة   من بيانات املراجع الشيعية يف اخلليجنامذج 

                          مــع ذلــك هــم علــى عقائــدهم كمــا    ..                                    وعــصمتهم، وعلمهــم بالغيــب، وتــدبري الكــون
    !!                                                               هـــم، مل يـــصححوا ومل يغـــريوا، بـــل حرفـــوا معـــاين اآليـــات لتتوافـــق مـــع مـــا يقـــررون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأين اإلميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقرآن؟؟     !!                    ف

                                                                         إذا أتينا إىل السنة، فمـوقفهم منهـا واضـح يقـرون بـه؛ إ�ـم ال يؤمنـون بالـسنة، أل�ـا 
                                                    الــصحابة، وهــم عنــدهم مرتــدون، وهكــذا أعرضــوا عمــا فيهــا مــن              جــاءت مــن طريــق 

                                                                           تزكية لعائشة، فلم ينتفعوا منها بشيء، كما مل ينتفعوا من القـرآن ملـا سـبق ذكـر مـن 
   .     أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب

                   أن اهللا تعــاىل اختارهــا   :                                          وقــد جــاء يف الــصحيحني يف فــضل عائــشة رضــي اهللا عنهــا
                 ، جـــاءين بـــك امللـــك يف                        أريتـــك يف املنـــام لـــثالث ليـــال   : (        ، يف مـــسلم           زوجـــة لنبيـــه 

    ).                          فاكـــشف عـــن وجهـــك، فـــإذا أنـــت هـــي  .           هـــذه امرأتـــك  :                   ســـرقة مـــن حريـــر، يقـــول
                                                                    وهي زوجه يف الدنيا واآلخـرة، وكـان جربيـل يقرؤهـا الـسالم، ويـأيت الـوحي النـيب 

                           فـضل عائـشة علـى النـساء، كفـضل    : (                                      وهو يف حلافها دون بقيـة األزواج، وقـال فيهـا
    ).                      الثريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائر الطعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

                                                             بض بــني ســحرها وحنرهــا، وهــو مــا كــان يتمنــاه، وقــد ســأله عمــرو بــن العــاص      وقــد قــ
                                 فاالتفاق على فضلها بـني األمـة مـشهور،     ).       عائشة   : (                       عن أحب الناس إليه، فقال

ًفمـــــــــــــــــا محـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــؤالء علـــــــــــــــــى اإلســـــــــــــــــاءة إليهـــــــــــــــــا تكفـــــــــــــــــريا وتفـــــــــــــــــسيقا؟ ً                                           ً ً!   
     ه مبـا ً                                                                    ًالضعف يف األخذ بالقرآن، تارة بالنظر إليه ناقصا، أو بتحريف معانيـه وتفـسري

ًمل يكــــن مــــربرا صــــحيحا   : ً                                         ًمل يــــدل عليــــه، مث اإلعــــراض عــــن الــــسنة مجلــــة وتفــــصيال ً                 ً ً
                                                                للطعــن؛ ألن اإلعــراض عــن املــصدر حيمــل علــى إنكــار مــا فيــه، وال حيمــل إىل إلقــاء 

          إىل أن قـال       ......                                                     التهم بغري بينة، فهل هلـم دافـع ومنطلـق آخـر، محلهـم علـى هـذا؟
                                ر مــسري اجليــوش لفــتح فــارس؛ أي الكــره                                 فهــؤالء يبغــضون عائــشة أل�ــا بنــت أيب بكــ

                                                                    هلــا بــالتبع، واألصــل ألبيهــا، كحفــصة وأبيهــا عمــر املكمــل ملــا بــدأه أبــو بكــر، وقــد 
ً                                                                     ًجعلـوا التـشيع لطميـات وأحزانـا ليبقـى احلـزن يف نفـس كـل الـشيعة أبـدا، حـزن علــى 

   )١  .(                      احلسني، خلط حبزن على كسرى

                                                           

      .                                   ملحق أسبوعي يصدر مع صحيفة املدينة        الرسالة  ـ   ١



       
  
 

 
 ٦٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الرابعاملجلد 

  "ً           أنموذجا "طعن يارس احلبيب  "ريض اهللا عنها "حول الطعن يف أم املؤمنني عائشة   من بيانات املراجع الشيعية يف اخلليجنامذج 

                       بعض رموز الشيعة واليت                                        الشيخ سعد الربيك على البيانات اليت صدرت من     وعلق
   :               معلال ذلك بقوله   "                     هذه البيانات ال تكفي    : "                          انتقدت كالم ياسر احلبيب وقال

                                                           أ�ـا مل تتـضمن اإلشـارة إىل اسـم أم املـؤمنني عائـشة رضـي اهللا عنهـا إحـدى   :   أوال
   .   اهللا            زوجات رسول

       املــصادر                                                مل يــصدر بيــان واضــح وصــريح وجلــي يــشف قلــب كــل مــسلم مــن  :      ثانيــا
      احلبيـب                                                               اجع الشيعية يتربأ من هذا الكالم الكاذب املختلق الذي تفوه به ياسـر    واملر

   .                  ويردده البعض منهم 
                        والكتـب الـشيعية الـيت حتتـوي                                             ان هـذه البيانـات املـستنكرة مل تتـربأ مـن املراجـع :     ثالثـا

                           وأكـد الـشيخ الربيـك علـى ضـرورة .                      ويتم تداوهلا بني الـشيعة  ،                 على هذه األكاذيب 
                                املـؤمنني عائـشة بـراءة مـن كـل قـول أو                           إدانـة مـا قالـه احلبيـب عـن أم            تضمني بيانات 

                 ونفى الشيخ الربيـك  .         واألكاذيب                                        تصريح أو كتاب أو مرجع يتضمن هذه الرتهات
                   السنة عن عائشة رضي                                                    أن يكون دفاع علماء ودعاة ومشايخ وطلبة العلم من أهل

  ،      هـذا؟       نة عـن                  كيـف يـسكت علمـاء الـس  :      وقـال   ،                  مـن قبيـل رد الفعـل   ،         اهللا عنهـا 
                                 أو التـزام الـصمت حيالـه ألنـه ميـس بيـت  ،                                مؤكـدا انـه أمـر ال ميكـن الـسكوت عنـه 

  ،                        وحنــن نــذب عــن عــرض رســول اهللا   ،                        وميــس عــرض اشــرف اخللــق أمجعــني   ،        النبــوة 
   مــن    : "     وقــال   ،                                            اإلســاءة ألم املــؤمنني عائــشة إســاءة آلل البيــت مجيعــا          مــضيفا ان

     مشريا     ،                      طعن يف زوجات رسول اهللا                    حقا وصدقا ال يقبل ال               انتسب آلل البيت
            وتبــصري أبنــاء   ،                                            حتــصني أبنــاء املــسلمني الــسنة مــن هــذا الفكــر البغــيض          إىل ضــرورة

   فــال   ،                                    وهــذا مــن أهــدافنا يف تنــاول هــذه القــضية   ،         األكاذيــب                  الــشيعة حبقيقــة هــذه
  ١) (    اخل     .....                     بفكر مضلل بغيض وكاذب                         ميكن ان نرتك الشباب يضللوا

                                                         الفوزان يف تعقيبه على تطاول الرافضي اخلبيث على أم املؤمنني           عبد العزيز  .       وقال د
                                                              أحب أن أقول إلخواين وأخوايت أن مثل هذه الكلمات الظاملة الفاجرة من   :      عائشة

                                                               هــذا ا�ــرم لــن تــضر الــدين اإلســالمي شــيئا، ولــن تــضر عائــشة بــشيء ولــن متــسها 
                   عنهـا، ولـن يزيـدها                                                  بسوء، فهنيئـا هلـا حـسنات �ـدى إليهـا وهـي يف قربهـا رضـي اهللا

  .                                              مثل هذا القول الفاحش الظامل إال علوا وكرامة وعزة

                                                           

     .     البيت               شبكة أنصار أهل     .          صحيفة املسك  ـ   ١



       
  
 

 
 ٦٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الرابعاملجلد 

  "ً           أنموذجا "طعن يارس احلبيب  "ريض اهللا عنها "حول الطعن يف أم املؤمنني عائشة   من بيانات املراجع الشيعية يف اخلليجنامذج 

     مـن   ١٦           الـذي عـرض يف   "         يـستفتونك "       برنـامج   "        الرسالة "                      جاء ذلك يف حديثه لقناة 
                                                        ، موضحا أن عائشة رضي اهللا عنها يكفيها شرفا أ�ا ضجيعة رسول     ١٤٣١     شوال 

                         بـن العـاص رضـي اهللا عنـه         سأله عمـرو  ،                                     اهللا عليه الصالة والسالم وأحب الناس إليه
   .     أبوها  :                ومن الرجال؟ قال  :    قال  .      عائشة  :       ؟ فقال                   من أحب الناس إليك  : 

ـــاس إىل رســـول اهللا، ورســـول اهللا هـــو أحـــب اخللـــق إىل اهللا، وال                                                              إذن هـــي أحـــب الن
   .                                      ميكن أن حيبب اهللا عز وجل عنده إال طيبا كرميا

ً                  ً غريبـا، بـل لـه سـلف ً                                                   ً وأوضح الشيخ أن كـالم هـذا الرجـل لـيس شـيئا نـشازا أو شـيئا
                                                                كثــريون يف احلاضــر والــسابق، وكتــبهم طافحــة بــسب عائــشة وأبيهــا رضــي اهللا عنــه 
                                                                  وعنها وسب عمر وكبار الـصحابة رضـي اهللا عـنهم، بـل بتكفـريهم والتقـرب إىل اهللا 

   .                             عز وجل بلعنهم وذمهم صباح مساء
           متـىن أن تفهـم  أ  :                                                           وبني الشيخ الفوزان أن كتبهم مليئة بالكثري من هـذا التجـين، وقـال

               مــضى عهــد التقيــة   :                                  هــذا الرجــل كأنــه يقــول للغــالة مــن قومــه  ،                 القــضية علــى وجههــا
          هـــذه ناحيـــة   :          وأنـــا أقـــول  ،                                             وجيـــب أن نعلـــن عقيـــدتنا علـــى املـــأل ويتبـــىن هـــذا املـــشروع

                                                          أعــين وضــوح هــذا الرجــل �ــذه الوقاحــة، حــىت يعــرف النــاس الــشر والــبالء   ،       إجيابيــة
                                     ه قضية غاية يف األمهية جيب أن تفهم، لذلك   هذ  .                           الذي ينطوي عليه معتقد هؤالء

                                                                جتد أن الكثريين تنـادوا السـتنكار مـا حـدث حـىت مـن طائفتـه وهـذا شـيء حيمـدون 
   .    عليه

                                                                 لكن أيضا نقول ال يكفي، جيب أن يستنكروا ما هـو موجـود يف كتـبهم ويـدرس يف 
                                                                 معاهــدهم ومدارســهم يف إيــران وغريهــا، وجيــب أن يــستنكر وأن يوقــف هــذا الكــره 

                   هـؤالء أعظـم واهللا خطـرا   .                                           راح الذي يرىب عليـه مـع األسـف أمثـال هـؤالء اجلهلـة   الص
                                        ال يـــستطيع يهــودي أو نــصراين أن يقــول مثــل هـــذا   ،                     علــى اإلســالم وأهــل اإلســالم

                    أما هذا فيتحدث باسم   ،                                                الكالم ولو قاله لقيل هذا غري مسلم أو ال يفهم اإلسالم
ــــشديد-              اإلســــالم واملــــسلمني                      ا القــــول الظــــامل املنكــــر           ويقــــول هــــذ-              مــــع األســــف ال

                                                       لـــذا أمتـــىن مـــن هـــؤالء الـــذين أصـــدروا بيانـــات الـــشجب واإلدانـــة، وحنـــن   ،       الفـــاحش
                                                               نــــشكرهم علــــى ذلــــك، أن يتبعوهــــا ببيانــــات أخــــرى بــــضرورة إبطــــال هــــذه الكتــــب 
                                                                   الطافحــة �ــذا الظلــم الــصراح لــدين اهللا عــز وجــل وهللا عــز وجــل ولرســوله ولــصحابته 

     .               ال حتسبوه شرا لكم .       الكرام 



       
  
 

 
 ٦٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الرابعاملجلد 

  "ً           أنموذجا "طعن يارس احلبيب  "ريض اهللا عنها "حول الطعن يف أم املؤمنني عائشة   من بيانات املراجع الشيعية يف اخلليجنامذج 

ُتحسبوه   ال  {   :                                         الفوزان أن كالم هذا ا�رم كما قال اهللا تعـاىل   .    د د   وأك ُ َ ْ َ       ُ ُ َ ْ �شـرا  َ َ   � ُلكـم  َ َّ   ُ َّ  
َفأولئــك  {                                       وأنــه بعــد أن قــال اهللا عــز وجــل يف أهــل اإلفــك  ،                بــل هــو خــري لألمــة } َِ َُ       َ َِ َُ  

َعند ِ    َ ُهم  َِّ     َِّالله  ِ ُ   ُ َاْلكاذبون   ُ ُ
ِ َ        ْ َ ُ
ِ             بـل هـي زانيـة   ،                                   يـأيت هـؤالء وكـأ�م يقولـون كـذبت يـا اهللا }َ

   .                       اذ باهللا يكذبون رب العاملني            فاجرة، والعي
                                                                 كذلك فإن اهللا عـز وجـل يرتضـى عـن الـصحابة ويبـني أن هلـم اجلنـة يف سـورة التوبـة 

                                                   وهؤالء كأ�م يقولون كذبت يا اهللا، بل هؤالء كفار ومرتدون   ،                  وسورة الفتح وغريها
                    أن أبــا بكــر وعمــر يف -       مــع األســف-                                      وأ�ــم أهــل النــار، بــل كمــا يقولــون يف كتــبهم 

   .                                           سفل من النار حتت إبليس، أي جعلوهم أكرب الكفرة        الدرك األ
ـــدين مـــن أصـــله وإن قـــالوا أ�ـــم مـــسلمون ـــشيخ أن هـــؤالء يهـــدمون ال   ،                                                               مث أوضـــح ال

                                                              وجيـــب علـــى العقـــالء فـــيهم إن كـــانوا فعـــال صـــادقني ويريـــدون اإلنـــصاف واحلـــق أن 
                                                                 يــستنكروا هــذا الكفــر وهــذا الــضالل الــذي يهــدم اإلســالم مــن أصــله، ومعلــوم أن 

                                                             يف عائشة وأيب بكر وعمر وسائر الصحابة رضي اهللا عنهم ليس املقصود به       الطعن 
               وإمنــا املقــصود بــه   ،                                                   الطعــن بأشخاصــهم فهــو لــن يــضريهم واهللا ولــن يزيــدهم إال رفعــة

                                                                       هدم اإلسالم من أصله، أل�م هم الذين نقلوا لنا القـرآن والـسنة فـإذا طعنـت فـيهم 
                             ا�ام هللا وسوء ظن باهللا وبرسـول اهللا     هذا   :                إىل أن قال الشيخ            !...........        ماذا بقي

                                                               وأنــــه بدرجــــة مــــن الغبــــاء والــــسذاجة حبيــــث ال حيــــسن اختيــــار أصــــحابه وجلــــساءه، 
                                                                     وأوضــح الــشيخ تأملــه للعــوام مــن هــؤالء الــذين يربــون علــى هــذا الظلــم ويظنــون أ�ــم 

   )١  .(      على حق
   ثة                                                                      وأكد فضيلة الشيخ الدكتور ناصر العمر املشرف العام على موقع املسلم أن حاد

                                                                  اإلفك ضـد أم املـؤمنني عائـشة رضـي اهللا عنهـا الـيت مت إثار�ـا مـؤخرا مـن قبـل بعـض 
ً                                                                       ًالرافضة جيب أن يتم دراسـتها جيـدا ومعرفـة مـن الـذين أطلقوهـا؟ ومـا هـي مـواقفهم 

  .                 على مدار التاريخ 
                                إىل ضـرورة العـدل يف املواقـف مـع هـؤالء   "            منـار الـسبيل "                     كما أشار فـضيلته يف درس

                                                فمنهم من أنكر احلادثة وأعلن براءة عائـشة رضـي اهللا   ،       درجات               الرافضة فهم على
      ومــنهم   ،                            وهــؤالء قلـة وصــو�م أضـعف األصــوات  ،                            عنهـا مــن هـذه اال�امــات الباطلـة

                                                           

   .                   عبد العزيز الفوزان  .        بإشراف د .                   ـ موقع رسالة اإلسالم   ١
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                                                                 مــن أنكــر علــى الرجــل الــذي أطلــق هــذه التــصرحيات وأنكــر ا�ــام أمهــات املــؤمنني 
         ة رضـي اهللا                     ولكنهم مل يـذكروا عائـش  ،                                    وزوجات الرسول صلى اهللا عليه وسلم بذلك

      ويرون                                                               عنها وال ذكروا أباها رضي اهللا عنه أل�م يرون أ�ا ليست زوجة للرسول 
         وأشـار إىل   ،                                    كالما خبيثا وهؤالء من مراجع الرافضة                               أنه طلقها، فهم أرادوا أن يبثوا

            فهـم مل يـربؤوا   ،                                                         أن هذه تقيـة فيجـب أن نقـرأ كـالم هـؤالء بدقـة ونفهـم مـاذا يريـدون
   .  ها               عائشة رضي اهللا عن

                   إ�ـا ـ عائـشة رضــي اهللا   :                                                وأوضـح فـضيلته أن بعـض النــاس ناقـشوا هـؤالء فقــالوا هلـم
       علـى حـد   ،                               حـىت طلقهـا كمـا جـاء يف سـورة التحـرمي                          عنها ـ كانت زوجة للرسـول 

   .      زعمهم 
                                                  إن مواقـــف هـــؤالء مل يفهمهـــا لألســـف بعـــض طلبـــة العلـــم وأثنـــوا   :             وأضــاف فـــضيلته

   .                        على من أصدر هذه البيانات
                                                           ته بـــأن هنـــاك نوعـــا آخـــر مـــن الرافـــضة وهـــم مـــن كبـــار مـــراجعهم أعلنـــوا           وأفـــاد فـــضيل

                                                                   االستنكار بعد أكثـر مـن شـهر علـى اال�امـات وبعـد أن ثـار العـامل اإلسـالمي ثـورة 
                                ال جيـــوز اإلســـاءة لرمـــوز أهـــل الـــسنة ألن   :                                   عارمـــة؛ وعنـــدما أنكـــروا اال�امـــات قـــالوا

               وال تـسبوا الـذين  "    معـىن              وإنكارهم حيمل   ،                                 عائشة رضي اهللا عنها ليست من رموزهم
                             وهو ال يعين براءة عائشة رضي اهللا   "                                       يدعون من دون اهللا فيسبوا اهللا عدوا بغري علم

   .                                                      عنها؛ فالنهى عن اإلساءة آلهلة املشركني ال يعين براء�م وطهار�م
                                                                      وأشار إىل أن هؤالء أرادوا أن حيسنوا وجوههم القبيحـة ولكـن اهللا أىب إال أن تظهـر 

                                                          حقيقتها ولو أرادوا أن ينكروا حقا فكـان أوىل �ـم اإلنكـار وقـت               هذه الوجوه على
   .                                           بداية اال�امات وعدم االنتظار طوال أكثر من شهر

                                                                   كمــا أشــار الــشيخ العمــر إىل موقــف بعــض طلبــة العلــم الــذين مل يــشاركوا بقــوة يف 
                                                                      احلملة ضد افرتاءات الشيعة وتعجب من ثناء بعضهم على بيانات املراجع الشيعية 

   .                                                  استنكرت اال�امات بشكل عام ومل تذكر عائشة رضي اهللا عنها    اليت 
                                                                   وأوضح أن األمر مل خيل من فائدة حيث أقيمت املؤمترات والندوات يف الدفاع عن 

ُتحـسبوه     ال "                  الفتـا إىل قولـه تعـاىل   ،                                 أمهات املؤمنني والـصحابة رضـي اهللا عنـه ُ َ ْ َ       ُ ُ َ ْ �شـرا  َ َ   � َ  
ُلكم َّ   ُ ْبل  َّ َ   ْ َهو  َ ُ   َ ٌخيـر  ُ ْ َ     ٌ ْ ْلكم   َ ُ َّ    ْ ُ َّ"  .     



       
  
 

 
 ٧٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الرابعاملجلد 
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                                                         ضيلته كــالم شــيخ اإلســالم بــشأن الطعــن يف عائــشة رضــي اهللا عنهــا عنــدما       ونقــل فــ
                                                          مـــن قـــذف عائـــشة رضـــي اهللا عنهـــا قبـــل نـــزول ســـورة النـــور يقـــام عليـــه حـــد    : "   قـــال

    ".                                                          القذف أما من قذفها بعد نزول سورة النور فيقام عليه حد الردة
     الـذي                                                                  وأشار إىل أن امرأة من الرافضة أعلنت عـن اسـتنكارها للحملـة ضـد الـشيعي 

                                       مؤكـدة أن هـذه اال�امـات موجـودة يف كتـب كبـار   ،                        طعن يف عائشة رضي اهللا عنهـا
   .                                                                   مراجعهم على مدار التاريخ فلماذا يتم اإلنكار على الضعيف؟ على حـد وصـفها

                                                                  وأبــدى الــشيخ العمــر اندهاشــه مــن ثبــات أهــل الباطــل علــى بــاطلهم وعــدم ثبــات  
                أن مشاريع اإلصـالح        فضيلته            إىل ذلك، أكد  .                            أهل احلق على ما هم عليه من حق

                                                                      اليت يعرضها بعض طلبة العلم يف الفرتة األخرية ينبغي عرضها على الكتـاب والـسنة 
                                                وعــدم االغــرتار مبــا يــتم طرحــه يف وســائل اإلعــالم مــن مــشاريع   ،              وفهــم ســلف األمــة

   )١  .(  اخل    ....                              اإلصالح وعدم إخضاع اإلسالم لألهواء 
                               املراجــع، وأنــا علــى يقــني أن مــا ختفــي         اســتنكره   ً                             ًوختامــا فهــذا مــا أظهــره ياســر ومــا

                                                             صــــدورهم أعظــــم علــــى اإلســــالم وأهلــــه، وأقــــول هلــــم وألمثــــاهلم كمــــا قــــال ســــبحانه 
ْقــــل  {  :     وتعــــاىل ُ   ْ ُموتــــوا  ُ ُ     ُ ْبغــــيظكم   ُ ُ ِ

ْ َ ِ       ْ ُ ِ
ْ َ                                   فقــــد قــــال ربنــــا تبــــارك وتعــــاىل وهــــو أصــــدق   .  }ِ

َهو   { :       القائلني ُ   َ ِالذي  ُ َّ    ِ َأرسل  َّ َ ْ َ     َ َ ْ ُرسوله  َ َ ُ َ      ُ َ ُ ٰباْلهدى  َ َ ُ ِ     ْ  ٰ َ ُ ِودين  ِ ِ
َ     ِ ِ
ُليظهـره  َ ْ   ِّ َاْلحـقِّ  َ َ ِ ْ ُ

ِ       ُ َ ِ ْ ُ
َعلـى  ِ َ   َ ِالـدين  َ ِّ      ِ ِكلـه  ِّ ِّ ُ    ِ ِّ ُ  

ْولـو ََ    ْ َِكـره  ََ َ    َِ َاْلمـشركون  َ ُِ ْ ُ        ْ َ ُِ ْ                                    نعـم ولــو كـره الكـافرون مـن أمثـال ياســر   .    ]  ٦١      الـصف  [      }ُ
                                                                     ومــن علــى شــاكلته، وســيبقى هــذا الــدين شــاخما وســتبقى أم املــؤمنني أمــا لنــا معــززة 
                                                                        مكرمــة، وأحــب إلينــا مــن أمهاتنــا وبناتنــا وأزواجنــا وأخواتنــا وعــن رغــم أنــف ياســر 

   .       وأمثاله
  .هذا وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبة وسلم 

  
  
  
  
  

                                                           

       هـ     ١٤٣١ /  ١٠ /  ٢٥              ناصر العمر .         أشراف ، د  :      املسلم     موقع   ـ ١
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 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الرابعاملجلد 

  "ً           أنموذجا "طعن يارس احلبيب  "ريض اهللا عنها "حول الطعن يف أم املؤمنني عائشة   من بيانات املراجع الشيعية يف اخلليجنامذج 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    *الخــــــاتمة* 
 إن صدور البيانات من مراجع وعلماء الشيعة  اتسم  بنوع من الغموض يف

  : .ولعلي يف �اية هذا البحث توصلت إىل أهم النتائج التالية العبارة، ،
 والكتب الشيعية اليت  ربأ من املراجع والفتاوىإن هذه البيانات املستنكرة مل تت

 .ويتم تداوهلا بني الشيعة، حتتوي على هذه األكاذيب 
  اكتفت البيانات بعبارات فضفاضة، عمومية، تتذرع بوحدة املسلمني، ، وال تتربأ

املؤمنني،  من الرتاث البغيض ألسالفهم، املشحون بأقذع السباب، ألمهات
 .ولصحابه الكرام

  صدر من بيانات من املراجع الشيعية  من استنكار ملا يديل به ياسر أن  ما
احلبيب من تصرحيات، يعتمد على التلبيس على األمة واستغالل جهلها مبصادر 

 .الشيعة
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  "ً           أنموذجا "طعن يارس احلبيب  "ريض اهللا عنها "حول الطعن يف أم املؤمنني عائشة   من بيانات املراجع الشيعية يف اخلليجنامذج 

  مل تنقل البيانات نصا واحدا حيرم قذف أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها أو                                                                   ً ً
ني عائشة، رضي اهللا عنها، بامسها بل حتاشت تربئة أم املؤمن. تكفريها أو تفسيقها

 .الكرمي
  وتلو�م ودعو�م للتقارب والتعايش،بيان كذب الرافضة وتدليسهم. 
 من أخرج لنا البيان متلبسا بثياب التقية ليحاول خداع  أن من مراجع الرافضة                                                    ً

وينكر هذه العقيدة يف مذهبهم ويتربؤون منها وينكرون وجودها يف  املسلمني
  .كتبهم وفتاواهم

فالتقية عندهم هي الكذب والنفاق، ومع هذا يعتربون ذلك من الدين، بل هو 
 .الدين كله

 احلبيب ليس موقفا معزوال عن الرتاث املعتمد عند مراجع الشيعة موقف ياسر                                                        ً ً ،
مذهبهم تقول يف عائشة األقوال اخلبيثة نفسها اليت تفوه �ا  فكتبهم املعتمدة يف

 .الشريازي ياسر احلبيب وصهره
  الغالب يف بيانا�م  نبذ الفرقة والدعوة إىل الوحدة أكثر من تركيزهم على الدفاع

 .عن أم املؤمنني رضي اهللا عنها 
  وصفهم أهل السنة بالتطرف واجلهل واإلرهاب. 
   أن سبب صدور البيانات  ماهو إال دعوة للدفاع عن حقوق الشيعة وعدم

س غضبهم ألم املؤمنني وللقرآن اختاذ موقف سليب أو تكفريي من الشيعة  ولي
 .الكرمي الذي ثبتت فيه براء�ا رضي اهللا عنها

 
  
 

   *المراجع والمصادر* 
 .مصادر أهل السنة 

  الندوة العاملية لشباب .املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب املعاصرة
  .هـ  الرياض ١٤٠٩الطبعة الثانية .اإلسالمي

  حممد بن مكرم بن منظور، دار إحياء للعالمة مجال الدين. لسان العرب 
  .،الرتاث بريوت 
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  فتح الباري شرح صحيح البخاري اإلمام أيب عبداهللا حممد بن إمساعيل
الناشر .عبد العزيز بن باز رمحة اهللا :أشرف على التصحيح والتحقيق .البخاري 

 .رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ،السعودية :
 مطبعة مصطفى البايب . جامع البيان عن تأويل آي القرآن .  الطربي تفسري

 هـ١٣٨٨الثالثة /احلليب ، ط
 جمد الدين أبو السعادات املبارك  ابن :النهاية يف غريب احلديث واألثر

  هـ١٣٨٥القاهرة :حممود الطناجي ،املكتبة اإلسالمية ،ط:األثري،حتقيق 
 الطبعة  دار عامل الكتب: لفراء الناشر معاين القرآن أيب زكريا حيىي بن زياد ا :

 م١٩٨٣ -  هـ ١٤٠٣الثالثة سنة 
  الثالثة /دار الرضا ط.الدكتور ناصر بن عبداهللا القفاري.أصول مذهب الشيعة

 هـ١٤١٨
  على البجاوي :حممد بن عثمان الذهيب ،حتقيق:ميزان االعتدال يف نقد الرجال

 هـ١٣٨٢ األوىل/ ،دار إحياء الكتب العربية ،القاهرة ط
 أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري ،مكتبة املعارف ،بريوت :البداية والنهاية

 م١٩٧٩الثالثة /،ط
  بديع مجعة أمحد اخلويل ـ  دار الرائد العريب –تاريخ الصفويني وحضار�م – 

 م١٩٧٦ –القاهرة 
 دار  – حتقيق إحسان حقي –تاريخ الدولة العلية العثمانية :  بكحممد فريد

  .م١٩٨٣= هـ١٤٠٣ – بريوت – النفائس
  أبو العباس تقي الدين :منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية

 .مكتبة الرياض احلديثة .أمحد بن تيمية 
  الضعفاء الكبري ، أبو جعفر حممد بن عمرو بن موسى بن محاد العقيلي املكي

:  بريوت الطبعة–دار املكتبة العلمية : طي أمني قلعجي الناشرعبد املع: احملقق
 م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤األوىل، 

 حممد مصطفى أبو :أبوحامد حممد الغزايل ،حتقيق . االقتصاد يف االعتقاد
 العال، مكتبة اجلندي ،القاهرة

 



       
  
 

 
 ٧٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الرابعاملجلد 

  "ً           أنموذجا "طعن يارس احلبيب  "ريض اهللا عنها "حول الطعن يف أم املؤمنني عائشة   من بيانات املراجع الشيعية يف اخلليجنامذج 

  .مصادر الشيعة اإلمامية 
 النجف ، احلسن بن يوسف بن املطهراحللي ،مطبعة احليدري:احللي  رجال ، 
 هـ١٣٨١الثانية / ط
 أمحد احلسيين ، مكتبة :حتقيق) احلر العاملي (حممد بن احلسن :أمل اآلمل

  هـ١٣٨٥احملققة األوىل :ط:األندلس ،بغداد 
 حسني األعلمي ، مؤسسة :الفيض الكاشاين ،تصحيح .تفسري الصايف

  .األعلمي ،بريوت 
  نس النباطي البياضي علي بن يو: الصراط املستقيم إىل مستحقي التقدمي

  هـ١٣٨٤.حممد باقر البهبودي ،مطبعة احليدري ،الطبعة األوىل :،حتقيق 
  حممد صادق حبر العلوم ، :رجال الطوسي ،حممد بن احلسن الطوسي ،حتقيق

 هـ١٩٦١املطبعة احليدرية 
  هاشم الرسويل :تفسري العياشي حممد بن مسعود العياشي ، تصحيح وتعليق

 .العلمية ،طهران احملاليت ،املكتبة 
 عباس القمي ،مطبعة العرفان ،صيدا.واأللقاب  الكىن.  
 وتسمى عقائد الصدوق ،أو دين اإلمامية ابن بابوية القمي، ط. االعتقادات /

 ١٣٢٠إيران 
 حممد باقر ا�لسي ،إحياء :اجلامعة لدررأخبار األئمة األطهار. حبار األنوار

  هـ١٤٠٣الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة الثالثة 
  علي أكرب :حممد بن يعقوب الكليين ، تصحيح وتعليق : أصول الكايف

 هـ١٣٨٨:الثالثة /الغفاري ، دار الكتب اإلسالمية ،طهران ،ط
 هـ١٣٣١إيران /أمحد بن حممد الربقي ،ط. احملاسن  
 هـ١٣١٥إيران / ـ تفسري احلسن العسكري ،ط 
 طيب املوسوي :على بن إبراهيم القمي ،تصحيح وتعليق : تفسري القمي

  هـ١٣٨٧الثانية ،بريوت /اجلزائري ،ط
  حممد باقر :االحتجاج أ محد بن على بن أيب طالب الطربسي ، تعليق

 هـ١٤٠١اخلرسان ، األعلمي ،بريوت 



       
  
 

 
 ٧٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الرابعاملجلد 

  "ً           أنموذجا "طعن يارس احلبيب  "ريض اهللا عنها "حول الطعن يف أم املؤمنني عائشة   من بيانات املراجع الشيعية يف اخلليجنامذج 

  حممد بن احلسن بن بابويه القمي :إكمال الدين وإمتام النعمة يف إثبات الرجعة
 هـ١٣٨٩املطبعة احليدرية ، النجف 

  طهران  /تفسري القرآن ، هاشم بن سليمان البحراين الكتكاين طالربهان  يف
 .الثانية .
 علم اليقني للكاشاين 
  الفضل بن احلسن  الطربسي تصحيح وتعليق :أعالم الورى بأعالم اهلدى
 هـ١٣٩٩علي الغفاري ،دار املعرفة ،بريوت /
  كشف الغطاء عن خفيات مبهمات الشريعة الغراء  جعفرخصر النجفي

  هـ١٣١٧/ة مرتضى  دارطباع
  هـ١٣٥٤إيران / ط) الصدوق (جامع األخبار  ابن بابوية القمي 
 الذريعة إىل تصانيف الشيعة، أغابزرك الطهراين ،داراألضواء ،بريوت ،ط /

  هـ١٤٠٣الثالثة 
 عبداهللا شرب ،دار األضواء ،بريوت ، ط:يف معرفة أصول الدين  حق اليقني /

  هـ١٤٠٤األوىل 
 

 النتمواقع وشبكات على 
  قم/ مركز آل البيت العاملي للمعلومات ـ إيران / موقع.  
 موقع املوسوعة احلرة.  
  منتدى علماء الشيعة.  
  موقع ومنتديات املطرييف.  
 موقع ا�لس اإلسالمي العريب ـ املرجعية اإلسالمية لشيعة العرب. 
  موقع شبكة راصد اإلخبارية. 
  موقع الشيخ علي آل حمسن. 
  معارف الفقه اإلسالمى طبقا ملذهب أهل البيت موقع مؤسسة دائرة                                        ً.  
 موقع السيد حسن النمر.  
 موقع مؤسسة سيهات ـ كياين  ـ.  
  موقع القمة.  



       
  
 

 
 ٧٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الرابعاملجلد 

  "ً           أنموذجا "طعن يارس احلبيب  "ريض اهللا عنها "حول الطعن يف أم املؤمنني عائشة   من بيانات املراجع الشيعية يف اخلليجنامذج 

  موقع مكتب الشيخ حسن الصفار. 
  شبكة األلوكة. 
  عبدالكرمي !!..ياسر اخلبيث وآيات الشيطان:مقال .   جلينياتموقع: البينة

  .احلطاب
  منتدى مركز الدراسات التخصصية يف اإلمام املهدي. 
  موقع األدب العريب يف خوزستان. 
 شبكة اإلمام الرضا. 
 البيت  ة أنصار أهلشبك. 
  عبد العزيز الفوزان .بإشراف د.موقع رسالة اإلسالم. 
 ناصر العمر.أشراف د/ موقع املسلم  . 

 الصحف والمجالت
 الرسالة ملحق أسبوعي يصدر مع صحيفة املدينة. 
  صحيفة املسك. 
 م ٢٠١٠ / ٩ / ١٢ -» حامد الشهري : الدمام  – وطنصحيفة ال.  
 
  
  
 
  



       
  
 

 
 ٧٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الرابعاملجلد 

  "ً           أنموذجا "طعن يارس احلبيب  "ريض اهللا عنها "حول الطعن يف أم املؤمنني عائشة   من بيانات املراجع الشيعية يف اخلليجنامذج 

   *فهرس الموضوعات* 
  الصفحة  املوضــــــــــــــوع

  ١٥   قدمة امل

  ١٩  عشري   اإلمامي االثنانبذه عن الفكر : تمهيد  ال

  ١٩  عشري  اإلمامي االثنانبذه عن الفكر  : ولاملبحث األ

  ٢١  د الشيعة  أمهية البيانات عن: ملبحث الثاين ا

  ٢٣  .بيانات المراجع الشيعية  : ولالفصل األ

  ٢٣  البيت  ا�مع العاملي ألهل: املبحث األول 

  ٢٣  البيت  التعريف با�مع العاملي ألهل: املطلب األول 

  ٢٤  ٠البيت  بيان ا�مع العاملي ألهل: املطلب الثاين 

 مرجع شيعة بيان العالمة حممد علي احلسيين:املبحث الثاين 
  العرب 

٢٦  

  ٢٦  التعريف بالعالمة حممد علي احلسيين : املطلب األول 

  ٢٧  بيان العالمة حممد علي احلسيين : املطلب الثاين 

  ٣٠  علي آل حمسن  قاضي القطيف : املبحث الثالث 

  ٣٠  التعريف بعلي آل حمسن : املطلب األول 

  ٣٢  بيان علي آل حمسن : املطلب الثاين 

  ٣٦  السيد حسن النمر :  رابعحث الاملب

  ٣٦  التعريف بالسيد حسن النمر: املطلب األول 

  ٣٨  بيان السيد حسن النمر: املطلب الثاين 

  ٣٨  الشيخ حسن الصفار :  امساملبحث اخل



       
  
 

 
 ٧٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الرابعاملجلد 

  "ً           أنموذجا "طعن يارس احلبيب  "ريض اهللا عنها "حول الطعن يف أم املؤمنني عائشة   من بيانات املراجع الشيعية يف اخلليجنامذج 

  الصفحة  املوضــــــــــــــوع

  ٣٨  التعريف بالشيخ حسن الصفار : املطلب األول 

  ٤٠  يخ حسن الصفار بيان الش: املطلب الثاين 

مناقشه البيانات  المرجعية الشيعية على  : نيالفصل الثا
  .ضوء منهج أهل السنة والجماعة

٤٢  

عدم ذكرهم اسم عائشة رضي اهللا عنها : "املبحث األول 
  ً     صرحيا

٤٢  

  ٤٣  "أ�ا المتت للدين بصلة " دعواهم : " املبحث الثاين 

  ٥٠  "ملسلمني وحدة ا" الدعوة إىل : املبحث الثالث 

  ٥١  وصفهم أهل السنة بالتطرف واجلهل: املبحث الرابع 

أن سبب صدور البيانات  ماهو إال دعوة :  املبحث اخلامس 
  للدفاع 

٥١  

بأن الشيعة ينشرون الدعوة " دعواهم : املبحث السادس 
  اإلسالمية

٥٢  

كل ماذكر يف البيانات إمنا هو الرباءة من : "املبحث السابع 
  احلبيب ياسر 

٥٣  

  ٦٥   اخلــــــامتة

  ٦٦  املراجع واملصادر

  ٧٠  فهرس املوضوعات 

  
 


