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مفهوم اإليمان بين أهل السنة والجماعة
والشيعة االثنا عشرية
المقذمة :
اذتُددهلل

رب ايعددني،

ٚايةدداٚ ٠ايضدداّ يًددٓٝ،ْ ٢ددني ستُددهلل ٚيًدد ٢يدد٘  ٚددش٘،

أمجع ٚ .بعهلل :
فإٕ َضأي ١اإلمينيٕ َٔ َضني ٌ٥ايعكٝهلل ٠ادتً َٔٚ ١ًٝأٚا ٌ٥ا،ضني ٌ٥اييت ٚقع فٗٝني
ارتاف ٚممني ٜهللٍ يً ٢أُٖ ١ٝايتةٛر ايةشٝح هلني َني ٜرتتب يًٗٝني َٔ أسهنيٍّ
َٚضني ٌ٥يًُ ١ٝيرب يٓٗني ايعًُني ٤مبضني« ٌ٥األمسنيٚ ٤األسهنيّ » مبعٓ :٢اصِ ايع،هلل يف
ايهللْٝني َٖ ٌٖ ٛؤَٔ أ ٚننيفز أْ ٚنيقص اإلمينيٕ..؟ ٚسهُ٘ يف اآلخز ٠أَٔ أٌٖ ادتٓ١
ٖ ٛأّ َٔ أٌٖ ايٓنير أّ ممٔ ٜهللخٌ ايٓنير ثِ خيزز َٓٗني ُٜٚدًهلل يف ادتٓ١؟
ٚإلدراى يًُني ٤أٌٖ ايضٓٚ ١ادتُنيي ١أُٖٖ ١ٝذ ٙا،ضأي١

ٓفٛا فٗٝني ا،ةٓفنيت

ٚيهللٖٚني َٔ َ،نيسح ايعكٝهلل ٠ايه،نير.
ٚقهلل احنزف نجري َٔ أٌٖ األٖٛاٚ ٤اي،هللع ئ ايك ٍٛايةٛاب يف َفٗ ّٛاإلمينيٕ
فهنيْٛا ب

غنيٍٍ َتغهللد َٚفزط َزدَ ٞتضنيٌٖ  َٔٚب

ٖؤال ٤آ،شزف

ايغٝع١

االثٓني يغز ١ٜفأدخًٛا يف َضُ ٢اإلمينيٕ َني يٝط َٓ٘ ٚقهلل دني ٤قٛهلِ َططزبّني ب
ا،زدٚ ١٦ايٛيٝهللَ ١ٜتأثزّا مبني أ ً َٔ ٙٛيكني٥هلل سنينُٛا ايٓنيظ يًٗٝني فُٔ ٚافكِٗ
نير َؤَّٓني َٛسهللّا  َٔ ٚخنييفِٗ

نير َٔ ا،ضتشك يًٛيٝهلل  ٚٚف ٙٛبأ ٚنيف تةٌ

إىل سهلل ايتهفري ٚاي،هللي ١ا،ػًع.١
يذا دنيٖ ٤ذا اي،شح يٝهغف ئ قٛهلِ ٚأديتِٗ اييت اصتهلليٛا بٗني دراصْ ١كهلل١ٜ
حتت يٓٛإَ :فٗ ّٛاإلمينيٕ ب أٌٖ ايضٓٚ ١ادتُنييٚ ١ايغٝع ١االثٓني يغز ;١ٜدعًت٘ يف
متٗٝهلل ٚثاث،َ ١نيسح:
ايتُٗٝهللٚ :ف ٘ٝايتعزٜف بأٌٖ ايضٓٚ ١ادتُنييٚ ١بنييغٝع ١االثٓني يغز.١ٜ
ا،،شح األ :ٍٚبٝنيٕ َفٗ ّٛاإلمينيٕ يٓهلل أٌٖ ايضٓٚ ١ادتُنييٚ ١أديتِٗ يً.٘ٝ
ا،،شح ايجنيَْ :ٞفٗ ّٛاإلمينيٕ يٓهلل ايغٝع ١االثٓني يغزٚ ١ٜأديتِٗ يً.٘ٝ
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ا،،شح ايجنييحْ :كض شتنييفنيت ايغٝع ١االثٓني يغز ١ٜيف اإلمينيٕ.
ٚختُت اي،شح غنيمتٚ ١فٗٝني أبزس ايٓتني٥ر ٚأِٖ ايتٝ ٛنيت.
ٚقهلل قُت بعش ٚاآلٜنيت ٚاألسنيدٜح ايٓٚ ١ٜٛ،تٛثٝل ايٓكَ َٔ ٍٛةنيدرٖني ٚيٌُ
ايفٗنيرظ اياسَ.١
صني٥اً ا

إٔ ٜتكٚ ً٘،إٔ ٜٓفع ب٘ ٢ً ٚ .ا

ٚصًِّ يًٓٝ،ْ ٢ني ستُهلل ٚيً ٢ي٘

 ٚش ٘،أمجع .
أوالً :التعريف بأهل السنة والجماعة:
ايضٓ ١يف ايًػ :١ايضريٚ ٠ايطزٜك ١محٝهلل ٠ننيْت أ ٚذَ َ٘ٓٚ .)1(١ُٝق ٍٛايٓيب (( :
يتت،عٔ صٓٔ َٔ قً،هِ عربّا بغرب ٚذرايّني بذراعٚ .)2( ))..صٓٔ ايذ َٔ ٜٔقًٓ،ني ايٛارد٠
()3

ٖٓني مبعٓ :٢طزٜكتِٗ.

ٚايضٓ ١يف ا،فٗ ّٛايعكهلل ٟيٓهلل يًُني ٤ايضًفَ ٖٞ :ني ٚافل ايهتنيب ٚايضٓٚ ١إمجنيع
()4

ايضًف َٔ االيتكنيدات ٚايع،نيدات ٚتكنيبًٗني بٗذا ا،عٓ ٢اي،هللي.١

َ ٖٞٚزاد ابٔ َضعٛد يف قٛي٘(( :ايكةهلل يف ايضٓ ١خري َٔ االدتٗنيد يف
اي،هللي.)5())١
ٜكنيٍ :فإ َٔ أٌٖ ايضَٓ ١عٓني َٔ :ٙأٌٖ ايطزٜك ١ا،ضتك ١ُٝاحملُٛد ٠نُني قنيٍ
اذتنيفغ ابٔ ردب

-رمح٘ ا

ٚ((:-ايضٓ ٖٞ ١ايطزٜل ا،ضًٛى فٝغٌُ ذيو

ايتُضو مبني ننيٕ يًٚ ٖٛ  ٘ٝخًفنيؤ ٙايزاعهلل َٔ ٕٚااليتكنيدات ٚاأليُنيٍ ٚاألقٛاٍ
ٖٚذ ٖٞ ٙايضٓ ١ايهنيًَٚ ;١هلذا ننيٕ ايضًف قهللميني ال ٜطًك ٕٛاصِ ايضٓ ١إال يًَ ٢ني
ٜغٌُ ذيو نً٘))(.)6

(  )1اهظش :ملاًيغ اللغت ( ،)121/ 3لعان العشب( . )89/17
(  )2مخفم عليه :أخشحه البخاسي كخاب :أحادًث ألاهبياء ،باب :ما ركش عً بني إظشائيل ص ( )581ح( ،) 3456ومعلم كخاب :العلم ،باب :اجباع ظيىاليهىد
والىصاسي ص( )1162ح(.) 6781
(  )3اهظش :ششح الىىوي على معلم (.)219/16
(  )4اهظش :املىافلاث (. )3/4
(  )5أخشحه الذاسمي في ظيىه ( )83 /1بشكم ،223واملشوصي في العىت بشكم 88ص  ،31والاللكائي في ششح أصىل اعخلاد أهل العىت والجماعت ج61/1( 1ـ.)62
(  )6حامع العلىم والحكم( ،)121/2واهظش :ششح أصىل اعخلاد أهل العىت والجماعت لآللكائي(155/1ـ .)164
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ٚادتُنيي ١يػ َٔ :١االدتُنيع ٚضهللٖني ايتفزم ٚادتُنيي ِٖ ١ايك ّٛايذ ٜٔادتُعٛا يً٢
()7

أَز َني ٚايعهللد ايهجري َٔ ايٓنيظ ٚايطني٥ف َٔ ١ايٓنيظ جيُعٗني غزض ٚاسهلل.
ٜٚطًل يكب أٌٖ ايضٓٚ ١ادتُنيي :١يً ٢ا،ضتُضه بهتنيب ا
اجملتُع يًٗٝني َٔ ايةشنيبٚ ١ايتنيبع

ٚصٓ ١رص ٍٛا



ٚأ ١ُ٥اهلهلل ٣ا،ت،ع هلِ  َٔٚصًو صًِٗٝ،

يف االيتكنيد ٚايكٚ ٍٛايعٌُ إىل  ّٜٛايهلل ٜٔايذ ٜٔاصتكنيَٛا يً ٢االت،نيع ٚدنيْٛ،ا
()8

االبتهللاع يف أَ ٟهنيٕ ٚسَنيٕ  ِٖٚبنيقَٓ ٕٛةٛر ٕٚإىل  ّٜٛايكٝنيَ.١

ٚبعهلل ْغ ٤ٛايفِزم ٚٚدٛد َٔ ال ٜأخذ بنييضٓ ١ايةشٝش ١ايجنيبت ١ئ ايٓيب دعٌ
بعض ايعًُني، ٤ةطًح أٌٖ ايضٓٚ ١ادتُنيي ١إطاقي: ِٔٝ
إطام ينيّٜ :هللخٌ ف ٘ٝمجٝع أٌٖ اإلصاّ يهللا ايزافط . ١فٝكنيٍ ٖذا صين يف َكنيبٌ
ايزافطٖٚ ٞذا اال طاح َغتٗز يٓهلل ايعنيَ ;١ألٕ ايزافط ِٖ ١ا،غٗٛر ٕٚيٓهللِٖ
()9

مبدنييف ١ايضٓ ١فإذا قنيٍ أسهللِٖ :أْني صين فإمنني ٜكةهلل بذيو أْ٘ يٝط رافطّٝني.

ٚإطام خنيصٜٚ :كةهلل بِٗ أٌٖ ايضٓ ١احملط ١ارتنيية َٔ ١اي،هللع ٚخيزز بذيو
صني٥ز أٌٖ األٖٛاٚ ٤اي،هللع.
ٚقهلل ب ّٔٝعٝذ اإلصاّ ابٔ ت - ١ُٝٝرمح٘ ا

ٖ -ذ ٜٔاإلطاق

ألٌٖ ايضٓ١

بكٛي٘ (( :فًفغ أٌٖ ايضٜٓ ١زاد ب٘ َٔ أث،ت خاف ١ارتًفني ٤ايجاث ١فٝهللخٌ يف ذيو
مجٝع ايطٛا٥ف إال ايزافطٚ ١قهلل ٜزاد ب٘ أٌٖ اذتهللٜح ٚايضٓ ١احملط ١فا ٜهللخٌ ف٘ٝ
إال َٔ ٜج،ت ايةفنيت

تعنيىل ٜٚك ٍٛإٕ ايكز ٕ غري شتًٛم ٚإٕ ا

ُٜز ٣يف

اآلخزٜٚ ٠ج،ت ايكهللر ٚغري ذيو َٔ األ  ٍٛا،عزٚف ١يٓهلل أٌٖ اذتهللٜح ٚايضٓ.)10())١
ثانيًا :التعريف بالشيعة االثنا عشرية:
ايغٝع ١يف ايًػ :١أت،نيع ايزدٌ ٚأْةنيرٚ ٙأيٛاْ٘ ٜ َٔٚز ٣رأٚ ٜ٘ايك ّٛإذا ادتُعٛا يً٢
()11

أَز.

(  )7اهظش :لعان العشب ( ،)53/8اللامىط املحيط ص.917
(  )8اهظش :مجمىع الفخاوي ( ،) 375/3مباحث في عليذة أهل العىت والجماعت ،د .هاصش العلل ص. 9
(  )9اهظش:مجمىع الفخاوي(.) 356/3
(  )11منهاج العىت الىبىيت ( ،)132/ 2واهظش :وجىاكض أهل ألاهىاء والبذع في العليذة(21/1ـ ،)23وظطيت أهل العىت بين الفشق ص .53- 52
(  )11اهظش :حمهشة اللغت( .) 63/3
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ٚيف اال طاح ِٖ:ايذ ٜٔعنيٜعٛا يًٝدّني ٚ قهللَ ٙٛيً ٢صني٥ز أ شنيب ايٓيب ٚ قنييٛا
بإَنيَت٘ ْةدّني ٚ ١ٝ ٚٚايتكهللٚا إٔ اإلَنيَ ١ال ختزز َٔ أٚالدٚ ٙإٕ خزدت ف،عًِ
ٜه َٔ ٕٛغري ٙأ ٚبتك َٔ ١ٝيٓهلل.)12(ٙ
ٚقهلل بهللأ ايتغٝع ٜعٗز دًًّٝني بعهلل َكتٌ يجُنيٕ ٚ حتهللٜهللّا يف َٛقع١

ف صٓ١

ٖ 37د يهٔ ايتغٝع نفهز ٚيكٝهللَ ٠زَّ مبزاسٌ يهللٚ ٠أ ٌ ْغأتٗني يًٜ ٢هلل
(ايض )١ٝ٦،أت،نيع ي،هلل ا

بٔ ص،أ ايذ ٜٔادّيٛا إَنيَ ١يً ٞبنييٓص ٚقنييٛا بنييػ١،ٝ

ٚايزدع.١
ٚيف ا طاح اإلَنيَ ١ٝاالثٓ ٢يغز ِٖ :١ٜعٝع ١يً ٞبٔ أب ٞطنييب .آ،كطع
ايكني ً٥بإَنيَت٘.

إي٘ٝ

()13

ايغٝع ١االثٓني يغزْ :١ٜعت ٜطًل يً ٢ايغٝع ١اإلَنيَ ١ٝايكني ١ً٥بنيثين يغز إَنيَني تعِٗٓٝ
بأمسنيٚ ِٗ٥ديٛاِٖ إٔ اإلَنيّ آ،تعز ٖ ٛايجنيْ ٞيغز َٔ ْض ٘،إىل يً ٞبٔ أب ٞطنييب
– رض ٞا

يٓ٘ . -

()14

ٚظٗٛر ٖذا االصِ ننيٕ بعهلل ٚفني ٠اذتضٔ ايعضهز( ٟصٓ )ٖ260١سٝح إْ٘(( :قٌ،
ٚفني ٠اذتضٔ مل ٜهٔ أسهلل ٜك ٍٛبإَنيَ ١آ،تعز إَنيَِٗ ايجنيْ ٞيغز ٚال يزف َٔ سَٔ
يًٚ ٞدٚي ١بين أَ ١ٝأسهلل ادي ٢إَنيَ ١االثين يغز))(. )15
ومً ألقاب الشيعة االثيا عشرية:
()16

 )1ايكطع :١ٝألِْٗ قطعٛا يًَٛ ٢ت َٛص ٢بٔ دعفز ايةنيدم.

 )2ايزافط :١ذٖب مجع َٔ ايعًُني ٤إىل إطام اصِ ايزافط ١يً ٢االثين يغز١ٜ
ٚأطًل يً َٔ ِٗٝبنيب ايذّ يزفطِٗ إَنيَ ١أب ٞبهز ٚيُزٚ )17(.ق ٌٝيزفطِٗ سٜهلل

(  )12امللل والىحل (. )169/1
(  )13اهظش :امللاالث والفشق لللمي ص ،3فشق الشيعت للىىبختي ص .21
(  )14اهظش :الفشق بين الفشق ص  .64الاثىا عششيت وأهل البيت ملحمذ حىاد مغىيت ص.15
(  )15منهاج العىت لشيخ إلاظالم ابً جيميت (.)219/4
( )16اهظش :امللاالث والفشق لللمي ص  ،89ملاالث إلاظالميين لألشعشي( ،) 91/1امللل والىحل للشهشظخاوي(.) 169/1
(  )17اهظش :ملاالث إلاظالميين ،89/1 :امللل والىحل للشهشظخاوي  ،155/1اعخلاداث فشق املعلمين واملششكين للشاصي ص ،77املىيت وألامل البً املشجض ى
ص.21
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بٔ يً ٞبٔ أب ٞطنييب ،ني خزز بنييهٛف ١أٜنيّ ٖغنيّ بٔ ي،هلل

اً،و (.)18
 )3ادتعفزْ :١ٜض ١،إىل دعفز ايةنيدم إَنيَِٗ ايضنيدظ – نُني ٜشئَُ ٖٛٚ – ٕٛ
بنيب ايتضُ ١ٝيًعنيّ بنيصِ ارتنيص .ننيٕ ٜطًل يً ٢اإلمسنييٚ ١ًٝٝاالثين يغز ;١ٜألٕ
()19

االفرتام ب ايطني٥فت مت بعهلل ٚفني ٠دعفز.

وللشيعة االثيا عشرية أصولٌ يقوو عليَا معتقدٍه ،وٍي :
 )1اإلَنيَ ٖٞٚ :١يٓهللِٖ َٓةب إهل ٞننييٓ َٔٚ ٠ٛ،نهلل أرننيٕ اإلمينيٕ ٚأِٖ
َطنييب ايهللٜٚ ٜٔشيُ ٕٛأَّْٗني ث،تت بنيي ١ٝ ٛيعًّ ٞبٔ أب ٞطنييب  ثِ يذرٜت٘
َٔ بعهللٚ ٙاتفكٛا يً ٢إَنيَ ١يً ٞثِ اذتضٔ ثِ اذتض ٚ اختًفٛا يف األ١ُ٥
بعهللِٖ ٚصٝأتَ ٞشٜهلل بٝنيٕ ٛ،قفِٗ َٔ ٖذا األ ٌ يف َفٗ ّٛاإلمينيٕ يٓهللِٖ.
 )2يةُ ١األ ٖٞٚ :١ُ٥ايتكنيدِٖ يةُ ١أُ٥تِٗ َٔ صني٥ز ايذْٛب

ػريٖني

ٚن،ريٖني فا تكع َِٓٗ ايذْٛب ٚيْ ٛضٝنيْدّني.
 )3ايتكٜٚ :١ٝعٓ ٕٛبٗني نتُنيٕ اذتل ٚصرت االيتكنيد فٚ ٘ٝنتُنيٕ ا،دنييف
ٚتزى َعنيٖزتِٗ مبني ٜعكب ضزرّا يف ايهلل ٜٔأ ٚايهللْٝني .
 )4ايػَ :١،ٝتعتكهلل غنييب ايطٛا٥ف ايغٝع ١ٝبنييػٜٚ ١،ٝكةهلل ٕٚب٘ إَنيّ غنيب ئ ايعنيمل
ٚئ األْعنير ستٜ ٢أذٕ ا
ٚدٛرا.

ي٘ بنييعٗٛر يُٝأل األرض يهللال نُني ًَ٦ت ظًُني

()20

ٚهلِ يكني٥هلل أخز ٣بنيطً :١ننييتكنيدِٖ بتشزٜف ايكز ٕ ٚردَّ ٠ايةشنيب ١إال ص،ع١
َِٓٗ

-يً ٢أسهلل األقٛاٍ ٚ -ايك ٍٛبنييزدع ١د أ ٟردع ١األ ١ُ٥إىل ايعٗٛر بعهلل

ممنيتِٗ د ٜٚكٛي ٕٛبنيي،هللا ٤يً ٢ا

 أ ٟإٔ ا

تعنيىل حيهللخ ي٘ رأ ٟدهللٜهلل مل

(  )18هلل هزا الشأي شيخ إلاظالم ابً جيميت في منهاج العىت ( ،)131/2وال حعاسض بيىه وبين أصحاب اللىل ألاول إر أن سفضهم لضيذ ملا أظهش ملالخه في
الشيخين  .أهظش :البذاًت والنهاًت( ،)329/9وشزساث الزهب( ،) 158/1أصىل املزهب الشافض ي (. )86 /2
(  )19اهظش :أصىل الكافي ( ،) 77/2اعخلاداث فشق املعلمين للشاصي ص .84
والفشق لععذ اللمي ص ِ ،78فشق الشيعت للىىبختي ص،62
الفشق ص ، 39الخبصير في الذًً ص  ،34امللاالث ِ
(  )21اهظش :ملاالث إلاظالميين ص  ،16الفشق بين ِ
الفشق في جاسيخ املعلمين ص  ،213أصىل مزهب الشيعت إلاماميت الاثني عششيت عشض وهلذ لللفاسي الباب الثالث في أصىلهم ومعخلذاتهم،
دساظت عً ِ
ِفشق معاصشة (. )411/1
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ٜهٔ َٔ قٚ ٌ،يٝط ا،كنيّ ٖٓني يًزد ٚبٝني ٕ سٜؼ ٖذ ٙايعكني٥هللٚ .قهلل ُِّٓفت ايعهللٜهلل َٔ
ا،ةٓفنيت ٚأيفت ايزصني ٌ٥يف ذيو(. )21
المبحث األول  :تعريف اإليمان عنذ أهل السنة والجماعة
اجملُع يً ٘ٝيٓهلل أٌٖ ايضٓٚ ١ادتُنيي ١إٔ اإلمينيٕ إقزار بنييًضنيٕ ٚايتكنيد بنيدتٓنيٕ
ٚيٌُ بنيألرننيٕ ٜشٜهلل بنييطنييٜٓٚ ١كص بني،عةَٚ . ١ٝع ٖذا اإلمجنيع ٚاالتفنيم َِٓٗ يف
َفٗ ّٛاإلمينيٕ فكهلل تٓٛيت ي،نيراتِٗ يف تعزٜف٘ فتنيرٜ ٠كٛي ٖٛ :ٕٛقٚ ٍٛيٌُ ٚتنير٠
ٜكٛي :ٕٛق ٍٛبنييًضنيٕ ٚايتكنيد بنييكًب ٚيٌُ بنيدتٛارح ٚتنيرٜ ٠كٛي ٖٛ :ٕٛقٚ ٍٛيٌُ
ٚ ١ْٝٚتنيرٜ ٠كٛي :ٕٛقٚ ٍٛيٌُ ٚ ١ْٝٚات،نيع ايضٓٚ ١ال إعهنيٍ يف ٖذا ايتٓٛع َني داّ
ا،هللي َٔ ٍٛاألقٛاٍ ٚاسهللّا فٝعهلل َٔ اختاف ايتٓٛع ال ايتطنيد ٚنٌ َني ٚرد يِٓٗ
شٝح ٚأقٛاهلِ نجري ٠دهللّا ْهتف ٞمبني حيةٌ ب٘ ا،كةٛد ٖٓني فُٔ ذيو :
َني دني ٤ئ اإلَنيّ اي،دنيرٟ

« :-نت،تُ ئ أيف ْفز َٔ ايعًُني٤

-رمح٘ ا

ٚسٜنيدٚ ٠مل أنتب إال ئ َٔ قنيٍ :اإلمينيٕ قٚ ٍٛيٌُ»(.)22
« :-اإلمينيٕ قٚ ٍٛيٌُ ٜشٜهلل ٜٓٚكص»(.)23

ٚق ٍٛاإلَنيّ أمحهلل بٔ سٓ– ٌ،رمح٘ ا

 -بنيبّددني يف نتنيبدد٘ «ايغ ددزٜع » ١يْٓٛدد٘ بكٛيدد٘:

ٚيكددهلل اإلَددنيّ اآلدددز - ٟرمحدد٘ ا

«بنيب ايك ٍٛبإٔ اإلميدنيٕ تةدهللٜل بنييكًدب ٚإقدزار بنييًضدنيٕ ٚيُدٌ بدنيدتٛارح ٚال ٜهدٕٛ
َؤَّٓني إال إٔ جيتُع فٖ ٘ٝذ ٙارتةنيٍ ايجاخ»(.)24
ٚقنيٍ أب ٛيجُنيٕ ايةدنيب- ْٞٛرمحد٘ ا

َ « :-دٔ َدذٖب أٖدٌ اذتدهللٜح :إٔ اإلميدنيٕ

قٚ ٍٛيٌُ َٚعزفٜ ١شٜهلل بنييطنييٜٓٚ ١كص بني،عة.)25(» ١ٝ
ٚقددنيٍ اإلَددنيّ اي،ػدد- ٟٛرمحدد٘ ا

«: -اتفكددت ايةددشنيبٚ ١ايتددنيبع ٕٛفُددٔ بعددهللِٖ َددٔ

يًُدني ٤ايضدٓ ١يًد ٢إٔ األيُدنيٍ َدٔ اإلميددنيٕ ٚ ..قدنييٛا إٕ اإلميدنيٕ قدٚ ٍٛيُدٌ ٚيكٝدهللٜ ٠شٜددهلل
بنييطنييٜٓٚ ١كص بني،عة.)26(»١ٝ
الفشق د.أحمذ حلي ،و ِفشق معاصشة د .غالب عىاجي ،وغيرها .
(  )21كأصىل الشيعت د .هاصش اللفاسي ،ودساظت عً ِ
(  )22العىت لإلمام عبذ هللا بً أحمذ بً حىبل (. )317/1
(  )23ششح أصىل اعخلاد أهل العىت لأللكائي (.)959/5
(  )24الششيعت لآلحشي ص .119
(  )25عليذة العلف وأصحاب الحذًث ص .264
(  )26ششح العىت (.)38،39/1
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فٝتطح َٔ خاٍ ٖذ ٙايٓك ٍٛاتفنيم ايضًف ٚإمجدنييِٗ يًدَ ٢فٗد ّٛاإلميدنيٕ ٚأْد٘ قدٍٛ
ٚايتكددنيد ٚيُددٌ ٜشٜددهلل ٜٚددٓكص .فنييعُددٌ يٓددهللِٖ دددشَ ٤ددٔ اإلميددنيٕ خافًددني يًُزد٦دد ١ايددذٜٔ
أخزددٛا ايعُدٌ يددٔ َضدُ ٢اإلميدنيٕ ٖٚددذا ايكدَ ٍٛضدتُهلل َددٔ ْةدٛص ايهتدنيب ٚايضددٓ١
ا،تٛاتز ٠فُُني دٍ يً ٢إٔ تةهللٜل ايكًب َٔ اإلمينيٕ ق ٍٛا

تعنيىل:ﭽﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ (املجادل ــتٚ )22 :قٛيددددد٘ تعدددددنيىل:ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤﭼ (املائذة.)41 :

 َٔٚاألدي ١يً ٢إٔ اإلميدنيٕ إقدزار بنييًضدنيٕ قد ٍٛا
ﭨ ﭼ(البلشةٚ .)136 :قٛي٘ تعنيىل

تعدنيىل :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

:ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ (العىكبىث.)46 :

ومً األدلة الدالة على أٌ اإلمياٌ عنل باجلوارح ما يلي:
تضدددُٝت٘ ا

تعدددنيىل يًةدددا ٠بنيإلميدددنيٕ نُدددني يف قٛيددد٘ يدددش ٚددددٌ :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ (البلـشةٚ .)143 :قٛيد٘ تعدنيىل :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ (العىكبىث . )3 -1

ٚتةزٜح ا

يدش ٚددٌ يف ايعهللٜدهلل َدٔ اآلٜدنيت اقدرتإ األيُدنيٍ ايةدنيذت ١بنيإلميدنيٕ ممدني

ٜهللٍ يً ٢أْٗني دشَٗٓ َ٘ٓ ٤دني قٛيد٘ ت،دنيرى ٚتعدنيىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭼ (البلشة.)25 :

ٚإطاق٘ تعنيىل يً ٢نجري َٔ األيُنيٍ اي،هللْٚ ١ٝا،نيي ١ٝإمينيّْدني نُدني يف قٛيد٘ صد،شنيْ٘
ٚتعددنيىل يف أ ٍٚصددٛر ٠األْفددنيٍ :ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳﭴ ﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ (ألاهفال. )4 – 2 :
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وأما األدلة مً السية اليبوية على أٌ األعنال مً اإلمياٌ فنً أشَرٍا :
سهللٜح ععب اإلمينيٕ ايذ ٟقنيٍ ف ٘ٝايٓيب ﷺ« :اإلمينيٕ بطدع ٚصدت ٕٛأ ٚبطدع ٚصد،عٕٛ
عددع ١،أفطددًٗني قدد ٍٛال إيدد٘ إال ا

ٚأدْنيٖددني إَنيطدد ١األذ ٣يددٔ ايطزٜددل ٚاذتٝددني ٤عددعَ ١،ددٔ

اإلمينيٕ»(.)27
ٚق ٍٛايٓيب ﷺ يٛفهلل ي،هلل ايكٝط َ « :زنِ بنيإلمينيٕ بني

ٚسهلل ٙأتهللرَ ٕٚني اإلمينيٕ

ٚرصٛي٘ أيًِ قنيٍ :عٗنيد ٠إٔ ال إي٘ إال ا

بني

ٚسهللٙ؟ قنييٛا :ا

ا

ٚإقنيّ ايةاٚ ٠إٜتني ٤ايشنني ّٛ ٚ ٠رَطنيٕ ٚإٔ تؤدٚا ارتُط َٔ ا،ػِٓ»(. )28
ٚئ أبٖ ٞزٜز ٠رض ٞا

ٚأ ٕ ستُهللّا رصٍٛ

يٓ٘ ئ ايٓيب ﷺ قدنيٍ « :ال ٜشْد ٞايشاْد ٞسد ٜشْدٖٚ ٞدٛ

َؤَٔ ٚال ٜضزم ايضنيرم س ٜضزم َ ٖٛٚؤَٔ ٚال ٜغزب ارتُز س ٜغزبٗني ٖٛٚ
َؤَٔ»(.)29
يًدل يًٝد٘ اذتدنيفغ ابدٔ رددب بكٛيد٘  «:فًدٛال إٔ تدزى ٖدذ ٙايه،دني٥ز َدٔ اإلميدنيٕ ،ددني
اْتف ٢اصِ اإلمينيٕ ئ َزتهب عَٗٓ ٤ٞني ألٕ االصِ ال ٜٓتف ٞإال بنيْتفني ٤بعدض أرندنيٕ
ا،ضُ ٢أٚ ٚاد،نيت٘ »(.)30
المبحث الثاني :مفهىم اإليمان عنذ الشيعة االثنا عشرية
ٚفَ ٘ٝطً،نيٕ:
ا،طًب األ :ٍٚأقٛاٍ ايغٝع ١االثٓني يغز ١ٜيف اإلمينيٕ ٚأديتِٗ.
ا،طًب ايجنيْ :ٞايزد يً ٢ايغٝع ١االثٓني يغز ١ٜيف قٛهلِ يف اإلمينيٕ.
املطلب األول :أقوال الشيعة االثيا عشرية يف اإلمياٌ وأدلتَه
مجع ايغٝع ١االثٓني يغز ١ٜيف َضأي ١اإلمينيٕ ب

ق ٍٛايٛيٝهلل ١ٜا،عتشيٚ ١قٍٛ

ا،زدٚ ١٦ذيو يه ِْٗٛدعًٛا اإلمينيٕ ٜك ّٛيً ٢اإلمينيٕ ٚاإلقزار بٛال ١ٜيً - ٞرضٞ
ا

يٓ٘ ٚ -األ َٔ ١ُ٥بعهللٚ ٙس ِٗ،فُٔ يزفِٗ ٚأقز بِٗ ٚس ِٗ،أ ،ح َؤَّٓني ٚيٛ

تزى ايعٌُ.
(  )27أخشحه البخاسي في كخاب :إلاًمان ،باب :أمىس إلاًمان ص( )5ح ( .)9ومعلم في كخاب :إلاًمان ،باب :عذد شعب إلاًمان» ص( )38ح(. )152
(  )28أخشحه البخاسي كخاب :إلاًمان ،باب :أداء الخمغ مً إلاًمان ص(  )12ح(.)53
(  )29أخشحه البخاسي كخاب :ألاششبت باب :كىل هللا حعالى( :إهما الخمش وامليعش وألاهصاب وألاصالم) ص( ) 991ح( ،)5578ومعلم كخاب إلاًمان ،باب :بيان
هلصان إلاًمان باملعاص ي ص( ) 45ح(.)212
( )31حامع العلىم والحكم (. )115/1
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زٜح ق ٍٛأُ٥تِٗ ننييهًٝين ايذ ٟيكهلل بنيبّني بعٓٛإ(( :بنيب إٔ اإلمينيٕ

ال ٜطز َع٘ صٚ ١٦ٝايهفز ال ٜٓفع َع٘ سضٓ))١

()31

ٚذنز ف ٘ٝأسنيدٜح َٓٗني قٍٛ
()32

أب ٞي،هلل ا (( :اإلمينيٕ ال ٜطز َع٘ يٌُ ٚنذيو ايهفز ال ٜٓفع َع٘ يٌُ)) .
ٚنذيو اجملًضٜ ٞةزح بإٔ ايٛال ١ٜننيف ١ٝيألَنيٕ َٔ ايٓنير ٚيكهلل يذيو بنيبّني
يٓ ْ٘ٛبكٛي٘(( :بنيب ثٛاب سٚٚ ِٗ،الٜتِٗ ٚأِْٗ أَنيٕ َٔ ايٓنير))(.)33
اذتني ٌ ٖٓني إٔ ممني أثَّزَ يف َفٗ ّٛاإلمينيٕ يٓهلل ايغٝع ١االثٓني يغز ٖٛ ١ٜإدخنيهلِ
رنٔ ايٛال ١ٜضُٔ أرننيٕ اإلمينيٕ ٚيف َضُ ٢اإلمينيٕ(ٖٚ .)34ذا َني

زسٛا ب٘ نُني

دني ٤يف أ  ٍٛايهدنييف يف بنيب ديني ِ٥اإلصاّ :ئ أب ٞدعفز يً ٘ٝايضاّ :قنيٍ :بين
اإلصاّ يً ٢مخط :يً ٢ايةاٚ ٠ايشننيٚ ٠ايةٚ ّٛاذتر ٚايٛالٚ ١ٜمل ٜٓنيد بغ٤ٞ
نُني ْٛد ٟبنييٛالٚ .١ٜئ صٝهللْني ستُهلل اي،نيقز يً ٘ٝايضاّ :بين اإلصاّ يً ٢مخط:
إقنيّ ايةاٚ ٠إٜتني ٤ايشننيٚ ٠سر ايٝ،ت  ّٛ ٚرَطنيٕ ٚايٛال ١ٜيٓني أٌٖ ايٝ،ت
فذعٌ يف أربع َٓٗني رخةٚ ١مل جيعٌ يف ايٛال ١ٜرخة.١
ٚق ٍٛابٔ ا،طٗز اذتً(( :ٞإٕ َضأي ١اإلَنيَ( ١إَنيَ ١االثين يغز) ٖ ٞأسهلل أرننيٕ
اإلمينيٕ ا،ضتشل بض ٘،،ارتًٛد يف ادتٓنيٕ ٚايتدًص َٔ غطب ايزمحٔ))(.)35
ٚق ٍٛستُهلل دٛاد ايعنيًَ(( :ٞاإلمينيٕ يٓهللْني إمنني ٜتشكل بنياليرتاف بإَنيَ ١األ١ُ٥
االثين يغز يً ِٗٝايضاّ إال َٔ َنيت يف يٗهلل أسهللِٖ فا ٜغرتط يف إمينيْ٘ إال َعزف١
إَنيّ سَنيْ٘  َٔٚق.)36( ))ً٘،
بٗذا ٜتَٛ ،افك ١ايغٝع ١االثٓني يغزٚ ١ٜافكٛا ا،زد ١٦يف تأخري ايعٌُ ئ َضُ٢
اإلمينيٕ.

()37

ٖٚذا فٚ ُٔٝافكِٗ يف اإلقزار بنييٛال ١ٜيعًٚ ٞاأل َٔ ١ُ٥ذرٜت٘ بعهلل.ٙ

أَني َٛقفِٗ َع َٔ خنييفِٗ يف أ ٌ ايٛال ١ٜفٛيٝهللٜٛ :١ٜدٗ ٕٛإي ٘ٝايٛيٝهلل بنييٓنير
ٚايتهفري ٜٚضُ،َ ْ٘ٛتهلليّني ٖٚذا يف سل نٌ َٔ خنييفِٗ يف أ ٌ ايٛالٚ. ١ٜقنييٛا:
(  )31أصىل الكافي(.) 463/2
(  )32أصىل الكافي(.) 464/2
(  )33بحاس ألاهىاس(.)144- 73 /27
(  )34اهظش :ملاالث إلاظالميين (. )125/1
(  )35منهاج الكشامت في معشفت إلامامت ص .1
(  )36مفخاح الكشامت (. )81/2
(  )37اهظش :ملاالث إلاظالميين  ،234- 213/1امللل والىحل ،146- 139 /1 :الفشق بين الفشق ص  ،217- 212الخىبيه والشد ص.43
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غًٛد أ شنيب ايه،ني٥ز َٔ اٛ،سهلل ٜٔيف ايٓنير

َتفك

| د.يوسف المحمادي

َع ا،عتشي١

نُني

ذنزاألععز ٟبأِْٜٗ(( :ج،ت ٕٛايٛيٝهلل يً ٢شتنييفٜٚ ِٗٝكٛي :ٕٛإِْٗ ٜعذبٚ ٕٛال ٜكٛيٕٛ
بإث،نيت ايٛيٝهلل يف َٔ قنيٍ بكٛهلِ))(.)38
ٚقنيٍ ا،فٝهلل–َٔ أ ١ُ٥ايغٝع ١االثٓني يغز ١ٜت(ٖ413د) (( :-اتفكت اإلَنيَ ١ٝيً ٢إٔ
ايٛيٝهلل بنيرتًٛد يف ايٓنير َتٛد٘ إىل ايهفنير خني  ١دَ ٕٚزتهيب ايذْٛب َٔ أٌٖ
ا،عزف ١بني

تعنيىل ٚاإلقزار بفزا٥ط٘ َٔ أٌٖ ايةاٜٚ .)39())٠ك ٍٛيف تهفريِٖ

أل شنيب اي،هللع (( :اتفكت اإلَنيَ ١ٝيً ٢إٔ أ شنيب اي،هللع نًِٗ نفنير ٚإٔ يً٢
اإلَنيّ إٔ ٜضتت ِٗ،ٝيٓهلل ايتُهٔ بعهلل ايهللي ٠ٛهلِ ٚإقنيَ ١ايٓٝ،نيت يً ِٗٝفإٕ تنيبٛا ئ
بهلليِٗ  ٚنيرٚا إىل ايةٛار ٚإال قتًِٗ يزدتِٗ ئ اإلمينيٕ ٚإٔ َٔ َنيت َِٓٗ يً ٢تًو
اي،هللي ١فٗ َٔ ٛأٌٖ ايٓنير))(.)40
ومما يستدل بُ الشيعة االثيا عشرية يف قوهله بأصل الوالية وأىَا أٍه أركاٌ اإلسالو
ما يلي:
 )1اصتهللالهلِ بك ٍٛا

ص،شنيْ٘ ٚتعنيىل :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ (البلشة.)137 -136

رٚٚا يف تفضريٖني ئ أب ٞدعفز أْ٘ قنيٍ(( :إمنني يين بذيو يًّٝني ٚاذتضٔ
ٚاذتض

ٚفنيطُٚ .١دزت بعهللِٖ يف األ .١ُ٥قنيٍ :ثِ ٜزدع ايك َٔ ٍٛا

يف

ايٓنيظ فكنيٍ :في ِإِٕ ََُٓٛاْ يين ايٓنيظ بُِِ ِجٌِ ََني ََٓتُِ بِِ٘ ٜعين يًّٝني ٚفنيطُٚ ١اذتضٔ
ٚاذتض ٚاأل َٔ ١ُ٥بعهللِٖ فيكيهللِ اِٖتَهللَٚاْ َّٚإِٕ َتََّ ٛيِٛاْ فيإََُِّْني ُِِٖ فِ ٞعِكينيمٍ))(.)41
ٚ )2بك ٍٛا

تعنيىل  :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ

(املائذةٖٚ . )55 :ذ ٙاآلٜ ١ٜطًل يًٗٝني ايغٝع ١ٜ ١ايٛال – ١ٜبهضز ايٛاٜٚ –ٚفضزْٗٚني
(  )38ملاالث إلاظالميين(.)126/1
(  )39أوائل امللاالث ص .14
(  )41أوائل امللاالث ص  .16واهظش :أصىل املزهب الشافض ي لللفاسي (.)97 /2
(  )41جفعير العياش ي( ،) 62/1جفعير الصافي(.) 92/1
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بٛال ١ٜيً- ٞرض ٞا

| د.يوسف المحمادي

يٓ٘  ٚ -ي٘ َٔ األٚ ١ُ٥أٚردٚا فٗٝني ايزٚاٜنيت َٔ َني
يً ٘ٝايةاٚ ٠ايضاّ يف ق ٍٛا

ْكً٘ ايهًٝين(( :ئ أب ٞي،هلل ا

يش ٚدٌ

تعنيىل :إََُِّْني َٚيُِّٝهُُِ ايًُّ٘ َ َٚرصُٛيُُ٘ قنيٍ :إمنني ٜعين أٚىل بهِ أ ٟأسل بهِ
ٚبأَٛرنِ ٚأْفضهِ ٚأَٛايهِ ا

ٚرصٛي٘ َٚا يّذََُِٛٓ َٜٔاْ ٜعين يًّٝني

ٚأٚالد ٙاأل ١ُ٥يً ِٗٝايضاّ إىل  ّٜٛايكٝنيَ)) ١

()42

املطلب الثاىي :الرد على الشيعة االثيا عشرية يف قوهله يف اإلمياٌ
ت َٔ ّٔٝ،خاٍ يزض أقٛاٍ ٚأدي ١ايغٝع ١االثٓني يغز ١ٜيف اإلمينيٕ إٔ ايض،ب
ايزٝ٥ضٛايعنيٌَ ا،ؤثز فُٝني ذٖٛ،ا إي ٖٛ ٘ٝإدخنيهلِ ايٛال ١ٜيف َضُ ٢اإلمينيٕ ٚأرننيْ٘
ٚايزد يًٚ َٔ ِٗٝدَ ٙٛتعهللدَٗٓ ٠ني:
ايٛد٘ األ:ٍٚ
إٔ ٜكنيٍ نٝف ميهٔ إٔ ٜك ٌ،قٛهلِ يف ايٛالٚ ١ٜإٔ ته ٕٛبٗذ ٙآ،شي ١اييت
ذنزٖٚني ٚمل ٜزد فٗٝني ْص

زٜح َٔ نتنيب أ ٚصٓٚ ١نٌ َني ذنزٚ ٙٚاصتهلليٛا ب٘

فٗ ٛإَني أْ٘ اصتهللالٍ خنيط ٞيف غري َٛضع٘ شتنييف يًتأ ٌٜٚايةشٝح ٚا،عٓ ٢ا،زاد ي٘
أ ٚأْ٘ مل ٜةح أ ًًنيٚ .يف ا،كنيبٌ فإٕ مجٝع أ  ٍٛايهللٚ ٜٔأرننيٕ اإلصاّ تٛاتزت فٗٝني
األدي ١ايةزحيٖٚ ١ذا ٚاضح يهٌ َضًِ ٜكزأ ايكز ٕ ايهزٚ ِٜايضٓ ١ايٓ.١ٜٛ،
ايٛد٘ ايجنيْ:ٞ
إٔ اآل ١ٜاييت ٜتُضدو بد٘ ٖدؤال ٤ايدزٚافض ٜٚضدُْٗٛني بلٜد ١ايٛالٜد ١إمندني ْشيدت يف ي،دنيد٠
بٔ ايةنيَت س تربأ َٔ سًف٘ ايضنيبل َع ايٛٗٝد ،ني أئً ايٛٗٝد اذتدزب يًٝد٘ .نُدني ر٣ٚ
ابٔ دزٜز أْٗني ْشيت يف ي،نيد ٠بٔ ايةنيَت ،ني سنيربدت بٓد ٛقٓٝكدنيع رصد ٍٛا
ي،نيد ٠إىل رص ٍٛا
ا

فُغد ٢إيدِٗٝ

ٚننيٕ أسهلل بين يٛف بٔ ارتشرز فدًةِٗ إىل رصد ٍٛا

ٚإىل رصدٛي٘ َدٔ سًفٗدِ ٚقدنيٍ :أتدٛىل ا

ٚتدربأ إىل

ٚرصددٛي٘ ٚا،دؤَٓ ٚأبدزأ َدٔ سًدف ايهفددنير

ٚٚالٜتِٗ)43(.

(  )42أصىل الكافي (.) 288/1
(  )43جفعير الطبري ( )288/6وجفعير ابً كثير(.) 71/2
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| د.يوسف المحمادي

ايٛد٘ ايجنييح:
أِْٗ ٜه ْٕٛٛبكٛهلِ يف ايٛال ١ٜقهلل أتٛا بتغزٜع دهللٜهلل مل ٜأذٕ ب٘ ا
َٖ ٛعً ّٛقهلل نٌُ نُني قنيٍ ا

فنييهلل ٜٔنُني

تعنيىل :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ (املائذة.)3 :

ايٛد٘ ايزابع:
مبني ذنز ٙعٝذ اإلصاّ َٔ أْ٘(( :إذا ننيْت ايض٦ٝنيت ال تطز َع سب يً ٞفا
سنيد ١إىل اإلَنيّ ا،عة ّٛايذ ٖٛ ٟيطف يف ايتهًٝف فإْ٘ إذا مل ٜٛدهلل إمنني تٛدهلل
ص٦ٝنيت َٚعنيص فإذا ننيٕ سب يً ٞننيفّٝني فضٛاٚ ٤دهلل اإلَنيّ أ ٚمل ٜٛدهلل))(.)44
ايٛد٘ ارتنيَط:
ٚقدددٛيِٗ يف ايتٓدددنيقض سٝدددح مجعدددٛا بد د ا،تٓنيقطد د يف قدددٛهلِ بكددد ٍٛا،زد٦ددد ١يف
َٛافك ِٗٝيف اإلقزار بنييٛال ١ٜست ٢يٚ ٛقعٛا يف ايه،ني٥ز ٚبكد ٍٛايٛيٝهللٜد ١يف شتدنييفِٗٝ
ٖٚذا َع َني فٝد٘ َدٔ تٓدنيقض بعٝدهلل يدٔ ايعدهللٍ ايدذ ٟأَدز ا

تعدنيىل بد٘ فُدٛافكِٗ َدؤَٔ

َضتهٌُ اإلمينيٕ ٚي ٛاقرتف ايه،دني٥ز ٚشتدنييفِٗ ٚيد ٛأتد ٢بهدٌ ا،دأَٛرات ٚخدنييف يف
ايٛالٜدد ١فٝعهللْٚدد٘ نددنيفزّا َددٔ أٖددٌ اي،ددهللعٖٚ .ددذا ايكدد ٍٛا،،تددهللع َددٔ ايددزٚافض يف اإلَنيَدد١
نُني قنيٍ عٝذ اإلصاّ ابٔ ت (( :١ُٝٝال ٜٛافكِٗ أسهلل يً َٔ ٘ٝأٌٖ ايضٓ)45())١
الخـاتمة :
اذتُهلل

ايذ ٟبٓعُت٘ تتِ ايةنيذتنيت ٚايةاٚ ٠ايضاّ يً ٢خنيمت األْٝ،نيٚ ٤صٝهلل

ا،زصً ٚيً ٢ي٘  ٚش ٘،أمجع .
ٚبعهلل:
فإْ٘ َدٔ خداٍ ٖدذ ٙاي،شدح يف َضدأي ١اإلميدنيٕ َٚفَٗٗٛدني يٓدهلل أٖدٌ ايضدٓٚ ١ادتُنييد١
ٚايغٝع ١االثٓني يغزٜ ١ٜتَ ،ني:ًٜٞ
أٚالً  :أُٖٝدد ١فٗددِ ٚضدد،ل َضددني ٌ٥اإلميددنيٕ ٚفددل فدد٘ ايضددًف هلددني ،ددني ٜرتتددب يًدد ٢ذيددو َددٔ
أسهنيّ َٚضني.ٌ٥
(  )44منهاج العىت ( .)31/1واهظش :أصىل املزهب الشافضيلللفاسي (.)92 /2
( )45منهاج العىت الىبىيت (.)342 /3
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| د.يوسف المحمادي

ثنيّْٝني :إٔ َفٗ ّٛاإلمينيٕ يٓهلل أٌٖ ايضٓٚ ١ادتُنيي ١جيُع ب االيتكنيد ٚايكٚ ٍٛايعٌُ
ٚأْ٘ ٜتفنيٚت يف دردنيتَ٘ٚ .زدعِٗ يف ذيو أدي ١ايهتنيب ٚايضٓ.١
ثنييجّني :إٔ ايغٝع ١االثٓني يغزٚ ١ٜقعٛا يف اضطزاب يف َفٗ ّٛاإلمينيٕ ٚص ٘،،أِْٗ أدخًٛا
رنّٓني دهللٜهللّا  ٖٛٚرنٔ ايٛالٚ ١ٜدعًَ ٙٛكٝنيصّني يف ش ١اإلمينيٕ  ٚنيرٚا ٚيٝهللَ ١ٜع
شتنييفَ ِٗٝزدَ ١٦ع َٛافك ِٗٝفُٔ

هللَّم بنييٛال ١ٜأ ،ح َؤَّٓني ٚي ٛتزى األيُنيٍ

 َٔٚنذَّب بٗني اصتشل ايٛيٝهلل بنييعذاب ٚاذتهِ يً ٘ٝبنيي،هلليٚ ١ايهفز.
رابعّني :أْ٘ ال ٜٛدهلل ديٌٝ

زٜح إىل َني ذٖب إي ٘ٝايغٝع ١االثٓني يغزَٚ ٜ٘ني اصتهلليٛا ب٘

َٔ ْةٛص تأٚيٖٛني يً ٢غري َزادٖني ال ٜةح االصتهللالٍ بٗني َ ٖٞٚزدٚد ٠يً.ِٗٝ
ٚأخريّا فإٕ َضني ٌ٥اإلمينيٕ يٓهلل ايغٝع ١االثٓني يغز ١ٜحتتنيز إىل دراصْ ١كهللَ ١ٜفةً١
يً ٢ض ٤ٛايهتني ب ٚايضٓٚ ١يكٝهلل ٠أٌٖ ايضٓٚ ١ادتُنيي ١ظُع صني٥ز َضنيًٗ٥ني َٚني
ذٖٛ،ا إي ٘ٝفٗٝني.
ْضأٍ ا

إٔ ٜشٜهللْني إمينيْنيً ٖٚهللٚ ٣تٛفٝكًني  ٚخز ديٛاْني إٔ اذتُهلل
 ٢ً ٚا

رب ايعني. ،

ٚصًِ يًٓٝ،ْ ٢ني ستُهلل ٚيً ٢ي٘  ٚش ٘،أمجعد .

المصادر والمراجع :
)1

أ ددَ ٍٛددذٖب ايغددع١ٝاإلَنيَ١ٝاالثين يغددز ١ٜيددزض ْٚكددهلل دْ .ني ددز بددٔ ي،ددهلل ا
ايكفنير ٟطٖ1414(1د).

)2

األ  َٔ ٍٛايهنييف ستُدهلل بدٔ ٜعكدٛب ايهًدٝين حتكٝدل :يًد ٞأندرب ايػفدنيرٟ
دار

)3

عب  َٚدار ايتعنيرف -د يٓ،نيٕ طٖ1401(4د) .

االيتةنيّ ألب ٞاصدشنيم إبدزاٖ ِٝبدٔ َٛصد ٢ايغدنيطيب حتكٝدل د .ستُدهلل ايغدكري
د.صعهلل ٍ محٝهلل دٖ .غنيّ ايةٝين دار ابٔ ادتٛس ٟد ايضعٛد ١ٜطٖ1431(2د) .

)4

ايتكدددنيد فدددزم ا،ضدددًُ ٚا،غدددزن

فددددز ايدددهلل ٜٔايدددزاس ٟرادعددد٘ :يًددد ٞصدددنيَٞ

ايٓذنير َهت ١،ايٓٗط ١ا،ةزٖ1356( ١ٜد).

)5

اقتطددني ٤ايةددزاط ا،ضددتك، ِٝدنييفدد ١أ ددشنيب ادتشدد ِٝيغددٝذ اإلصدداّ ابددٔ تُٝٝدد١
حتكٝلْ :ني ز بٔ ي،هللايهز ِٜايعكٌ دار ينيمل ايهتب د بريٚت طٖ1419(7د) .
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| د.يوسف المحمادي

اي،هللاٜدددٚ ١ايٓٗنيٜددد ١إمسنييٝدددٌ بدددٔ ندددجري ايهللَغدددك ٞأعدددزف يًددد ٢حتكٝكددد٘ ايغدددٝذ
َةطف ٢ايعهلل ٟٚدار ابٔ ردب طٖ1425(1د) .

)7

تفضري ايكدز ٕ ايععد ِٝإمس نييٝدٌ بدٔ يُدز بدٔ ندجري ايكزعد ٞحتكٝدل :صدنيَ ٞبدٔ
ستُهلل صاَ ١دار ط ١،ٝيًٓغز ٚايتٛسٜع طٖ1420(2د).

)8

تٓددنيقض أٖددٌ األٖددٛاٚ ٤اي،ددهللع يف ايعكٝددهلل ٠د .يفددنيف بٓددت سضددٔ شتتددنير َهت،دد١
ايزعهلل د ايزٜنيض طٖ1426(2د).

)9

ايتٓٚ ٘ٝ،ايزد يً ٢أٌٖ األٖٛاٚ ٤اي،هللع ستُهلل بٔ أمحهلل اً،طد ٞايغدنيفع ٞحتكٝدل :
ستُددددهلل ساٖددددهلل بددددٔ اذتضددددٔ ايهددددٛثز ٟا،هت،دددد ١األسٖزٜدددد ١يًددددرتاخ َ -ةددددز
ط. )ّ1977(2

)10

دددنيَع ايٝ،ددنيٕ يف تأٜٚددٌ ايكددز ٕ ستُددهلل بددٔ دزٜددز ايطددرب ٟحتكٝددل أمحددهلل ستُددهلل
عنينز َؤصض ١ايزصنيي ١د بريٚت طٖ1420( 1د) .

 )11ددنيَع ايرتَددذ ٟستُددهلل بددٔ يٝضدد ٢بددٔ صددٛر ٠ايرتَددذ ٟإعددزاف َٚزادعدد ١ايغددٝذ/
ددني

بددٔ ي،ددهللايعشٜش ٍ ايغدددٝذ إ ددهللارات ٚسار ٠ايغددؤ ٕٚاإلصدداَٚ ١ٝاألٚقدددنيف

ٚايدددهلليٚ ٠ٛاإلرعدددنيد بنييضدددعٛد ١ٜدار ايضددداّ يًٓغدددز ٚايتٛسٜدددع د ايزٜدددنيض ط2
(ٖ1421د) .

)12

سددنير األْددٛار ادتنيَعدد ١يددهللرر أخ،ددنير األُ٥دد ١األطٗددنير ستُددهلل بددنيقز اجملًضدد ٞط،عدد١
دهللٜهللٚ ٠ستكك ١دار إسٝني ٤ايرتاخ ايعزب.ٞ

 )13دراصدددنيت يف األٖدددٛاٚ ٤ايفدددزم ٚاي،دددهللع َٛٚقدددف ايضدددًف َٓٗدددني أ.د ْني دددز بدددٔ ي،دددهلل
ايهز ِٜايعكٌ دار نٓٛس أعًٝٝ،ني د ايضعٛد ١ٜطٖ1432(3د) .
 )14دراص ١ئ ايفزم يف تنيرٜذ ا،ضًُ " ارتٛارز ٚايغٝع " ١د .أمحهلل بدٔ ستُدهلل دًدٞ
َزنش اً،و فٝص يً،شٛخ طٖ1408(2د).
 )15ايضٓ ١يإلَنيّ ي،هلل ا

بٔ أمحهلل بٔ سٓ،دٌ حتكٝدل د .ستُدهلل صدعٝهلل ايكشطدنيْ ٞدار

ابٔ ايك ِٝط.1
 )16ايضددٓ ١ستُدددهلل بدددٔ ْةدددز ا،دددزٚس ٟحتكٝددل :صدددنيمل بدددٔ أمحدددهلل ايضدددًفَ ٞؤصضددد١
ايهتب ايجكنيف – ١ٝيٓ،نيٕ طٖ1408(1د).
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صٓٔ ايهللارَ ٞي،هللا

| د.يوسف المحمادي

بدٔ ي،دهللايزمحٔ أبد ٛستُدهلل ايدهللارَ ٞحتكٝدل :فدٛاس أمحدهلل

سَزي ٞخنييهلل ايض،ع ايعًُ ٞدار ايهتنيب ايعزب ٞد يٓ،نيٕ طٖ1407(1د)

)18

عدذرات ايدذٖب يف أخ،دنير َدٔ ذٖدب ي،دهلل اذتد ٞبدٔ أمحدهلل اذتًٓ،د ٞد ابدٔ ايعُدنيد
حتكٝددل :ي،ددهلل ايكددنيدر األرْددنيؤٚط َ ٚستُددٛد األرْددنيؤٚط دار ابددٔ نددجري د دَغددل
بريٚت طٖ1413(1د).

 )19عدزح أ دد ٍٛايتكددنيد أٖددٌ ايضددٓٚ ١ادتُنييدَ ١ددٔ ايهتددنيب ٚايضددٓٚ ١إمجددنيع ايةددشنيب١
ٚايتددنيبع َددٔ بعددهللِٖ ٖ،دد ١ا

ابددٔ اذتضددٔ ايايهددني ٞ٥حتكٝددل :د .أمحددهلل صددعهلل

محهللإ ايػنيَهلل ٟدار ط ١،ٝطٖ1416(4د) .
 )20عدزح أ دد ٍٛايتكددنيد أٖددٌ ايضددٓٚ ١ادتُنييدَ ١ددٔ ايهتددنيب ٚايضددٓٚ ١إمجددنيع ايةددشنيب١
ٚايتددنيبع َددٔ بعددهللِٖ ٖ،دد ١ا

ابددٔ اذتضددٔ ايايهددني ٞ٥حتكٝددل :د .أمحددهلل صددعهلل

محهللإ ايػنيَهلل ٟدار ط ١،ٝطٖ1416(4د) .
 )21عدددزح ايضدددٓ ١يً،ػددد ٟٛحتكٝدددل عدددعٝب األرْدددنيؤط دار ا،هتدددب اإلصددداَ ٞط2
ٖ1403د .

)22

ايغزٜع ١ستُهلل بدٔ اذتضد اآلددز ٟحتكٝدل د  .ي،دهللا

ايدهللَٝذ ٞدار ايدٛطٔ

طٖ1418 1د .

)23

ددشٝح اي،ددددنير( ٟادتدددنيَع ايةددشٝح ا،ضدددٓهلل َدددٔ سدددهللٜح رصدد ٍٛا

د ٚ صدددٓٓ٘

ٚأٜنيَدد٘) ستُددهلل بددٔ إمسنييٝددٌ اي،دددنيرَ ٟددٔ إ ددهللارات ٚسار ٠ايغددؤ ٕٚاإلصدداَ١ٝ
ٚاألٚقنيف ٚايهلليٚ ٠ٛاإلرعنيد بنييضعٛد ١ٜط دار ايضاّ يًٓغز ٚايتٛسٜدع ايزٜدنيض
طٖ1419( 2د) .

)24

دشٝح َضدًِ َضدًِ بدٔ اذتذدنيز بددٔ َضدًِ ايكغدري ٟايٓٝضدنيبٛرَ ٟدٔ إ ددهللارات
ٚسار ٠ايغدؤ ٕٚاإلصدداَٚ ١ٝاألٚقدنيف ٚايددهلليٚ ٠ٛاإلرعدنيد بنييضددعٛد ١ٜط دار ايضدداّ
يًٓغز ٚايتٛسٜع ايزٜنيض طٖ1421( 2د) .

 )25يكٝددددهلل ٠ايضددددًف ٚأ ددددشنيب اذتددددهللٜح حتكٝددددل دْ .ني ددددز ادتددددهللٜع  .دار ايعني ددددُ١
طٖ 2 1419د .
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 )26فِزم ايغٝع٘ اذتضٔ بدٔ َٛصد ٞايٓدٛغيت

| د.يوسف المحمادي

دشش٘ ٚيًّدل يًٝد٘ :ستُدهلل دنيدم ٍ

عز ايعً ّٛدار ايذخني٥ز إٜزإ ٚا،ط،ع ١اذتٝهللر - ١ٜايعزام (ٖ1355د) .

)27

ايفزم ب ايفِزم ي،دهللايكنيٖز بدٔ طدنيٖز اي،ػدهللاد ٟايتٓد ٢بٗدني /إبدزاٖ ِٝرَطدنيٕ
دار ا،عزف ١د يٓ،نيٕ طٖ1415(1د)

 )28فددزم َعني ددز ٠تٓتضددب إىل اإلصدداّ ٚبٝددنيٕ اٛ،قددف اإلصدداّ َٓٗددني د .غنييددب بددٔ يًددٞ
يٛاد ٞايهللار ايعةز ١ٜد ايضعٛد ١ٜطٖ1430(7د) .

)29

ايكددنيَٛظ احملددٝل ستُددهلل بددٔ ٜعكددٛب ايفريٚس بددنيدَ .ٟؤصضدد ١ايزصددنيي ١بدددريٚت
ايجنيْٖ1407 ١ٝد .

)30

نتددنيب ايتفضددري ستُددهلل بددٔ َضددعٛد بددٔ يٝددنيق ايضددًُ ٞايضددُزقٓهلل ٟا،عددزٚف
بتفضري(ايعٝنيع )ٞحتكٝل :بنيعِ ايزصٛي ٞاحملاتد ٞا،هت،د ١ايعًُٝد ١االصداَ١ٝ
طٗزإ.

)31

يضدنيٕ ايعدزب ستُدهلل بدٔ َهدزّ ابدٔ َٓعدٛر اإلفزٜكد ٞدار دنيدر بدريٚت ط3
(ٖ1414د).

،َ )32نيسددح يف يكٝددهلل ٠أٖددٌ ايضددٓٚ ١ادتُنييددَٛٚ ١قددف اذتزنددنيت اإلصدداَ ١ٝا،عني ددز٠
َٓٗني دْ .ني ز بٔ ي،هللايهز ِٜايعكٌ دار ايٛطٔ  -ايضعٛد ١ٜطٖ1412( 1د).
 )33زتُٛع فتني ٣ٚعٝذ اإلصاّ ابٔ ت ١ُٝٝحتكٝل ستُهلل بٔ قنيصِ ط،ع ١زتُدع اً،دو
فٗهلل يط،نيي ١ا،ةشف ايغزٜف ٖ1416د .
َ )34كنيالت اإلصاَٚ ٝاختاف ا،ةً

أبد ٞاذتضدٔ يًد ٞبدٔ إمسنييٝدٌ األعدعزٟ

يين بتةشٝش٘ ًُٖٛت رٜرت دار ايٓغز فزاْش عتنيٜشبكٝض،نيدٕ ايجنيْٖ1382 ١ٝد .

)35

َكددنيٜٝط ايًػدد ١أبدد ٛاذتض د أمحددهلل بددٔ فددنيرظ بددٔ سنزٜددني حتكٝددل ي،ددهلل ايضدداّ
ستُهلل ٖنير ٕٚدار ايفهز (ٖ1399د) .

)36

اٚ ًٌ،ايٓشدٌ ستُدهلل ي،دهلل ايهدز ِٜايغٗزصدتنيْ ٞحتكٝدل :أَدري يًدَٓٗ ٞدني ٚيًدٞ
سضٔ فنييٛر دار ا،عزف ١د بريٚت طٖ1410(1د) .

َٗٓ )37ددنيز ايضددٓ ١ايٜٓٛ،دد ١عددٝذ اإلصدداّ بددٔ تُٝٝدد ١حتكٝددل :د .ستُددهلل رعددنيد صددنيمل
َؤصض ١قزط ١،ط. 1
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 )38اٗٓ،نيز عزح
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شٝح َضًِ بٔ اذتذنيز حيٝد ٢بدٔ عدزف ايٓد ٟٚٛدار إسٝدني ٤ايدرتاخ

ايعزب – ٞيٓ،نيٕ طٖ1392(2د).
 )39اٛ،افكدددنيت يف أ ددد ٍٛايغدددزٜع ١ألبددد ٞاصدددشنيم ايغدددنيطيب عدددزح ٚختدددزٜر ايغدددٝذ
ي،هللا

دراس َٔ ا هللرات ٚسار ٠ايغؤ ٕٚاإلصداَٚ ١ٝاألٚقدنيف ٚايدهلليٚ ٠ٛاإلرعدنيد د

ايضعٛد.١ٜ
ٚ )40صط ١ٝأٌٖ ايضٓ ١ب ايفِزم د.ستُهللبني نز ِٜستُدهلل بدني ي،دهلل ا

َهت،د ١ايعًدّٛ

ٚاذتهِ د ايضعٛد ١ٜطٖ1429(1د) .
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