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 المقدمة

 
إن الحمد هللا, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا, ومن سيئات أعمالنا من يهـده اهللا فـال 

إال اهللا وحــده ال شـريك لـه, وأشـهد أن محمـًدا عبــده مضـل لـه, ومـن يضـلل فــال هـادي لـه, وأشـهد أن ال إلـه 
 .ورسوله

, وشر األمور محـدثاهتا, وكـل محدثـة بدعـة, ملسو هيلع هللا ىلص إن أصدق الحديث كتاب اهللا, وأحسن الهدي هدي محمد
 .وكل بدعة ضاللة, وكل ضاللة يف النار

َها  حمس يُّ
َ
أ ِيَن  َيٰٓ َ  ٱتَُّقواْ  َءاَمُنواْ  ٱلَّ َّ َ  ُتَقاتِهِۦ  َحقَّ  ٱ َّ  َتُموُتنَّ  َو ِ نُتم  إ

َ
ۡسلُِمونَ  َوأ אن[ ىجسمُّ   ]. ١٠٢: آل 

َها  حمس يُّ
َ
أ ِي  َربَُّكُم  ٱتَُّقواْ  ٱلَّاُس  َيٰٓ ٗ  ِمۡنُهَما  َوَبثَّ  َزوَۡجَها  ِمۡنَها  وََخلََق  َوِٰحَدةٖ  نَّۡفٖس  ّمِن  َخلََقُكم  ٱلَّ ْ  َونَِساٗٓءۚ  َكثِٗيا  رَِجا ُقوا  َوٱتَّ

  َ َّ ِي  ٱ رَۡحاَمۚ  بِهِۦ  تََسآَءلُوَن  ٱلَّ
َ
َ  إِنَّ  َوٱۡل َّ   ].١: النساء[ ىجسَرقِيٗبا َعلَۡيُكۡم  َكَن  ٱ

ٗ َسِديٗدا حمس َ َوقُولُواْ قَۡو َّ ِيَن َءاَمُنواْ ٱتَُّقواْ ٱ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ ۡعَمٰلَُكۡم  لَُكۡم  يُۡصلِۡح   ٧٠َيٰٓ

َ
َ  يُِطـِع  َوَمـن  ُذنُـوَبُكۡمۗ  لَُكۡم  َوَيۡغفِۡر  أ َّ ٱ

 ].٧١ـ ٧٠: األحزاب[ ىجسَعِظيًما فَۡوًزا  فَاَز  َفَقۡد  َورَُسوَلُۥ  
 :أما بعد

ومهوى أفئدة قلوب المؤمنين يلفت انتباهـه وجـود طائفـة ملسو هيلع هللا ىلصمدينة الرسول : فإن القادم إلى المدينة النبوية
انغلقـت علـى نفسـها وبمـن يوافقهـا يف مـذهبها بأسـرارها و −رغم مجاورهتا لهـم−أهل المدينة  قد تميزت عن

 ).النخاولة(ومعتقاداهتا وعباداهتا, أال وهي طائفة 
وقد كنت أبحث منذ فرتة طويلة عن شيء مكتوب عن هذه الطائفة ومن وافقهم, ومن تـبعهم يف معتقـدهم, 

 .أن اإلجابة كانت دائمًا بالنفيإال ملسو هيلع هللا ىلصولكن رغم البحث الدقيق وسؤال أهل العلم والخربة يف مدينة الرسول 
وقد كنت قرأت يف كتاب تحفة المحبين للمدين أن أحد علماء المدينة وهو خير الدين المدين قد ألف كتابًا 
يف أصول النخاولة وفروعها, فبحثت عن هذا الكتاب بحثًا مضنيًا إال أنه اتضح لي أن هذا الكتاب مفقـود وال 

تعالى, واستشرت العلماء يف كتابة كتاب يعرف هبذه الطائفة ومـن وافقهـا علـى أثر له, فاستخرت اهللا سبحانه و
فكـان هـذا الكتـاب, . معتقاداهتا من أهل المدينة, فوافقت االستشارة االستخارة, فانشرح الصدر وبـدأ العمـل
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اهللا وهـو بـإذن . وهو نتيجة خلطة هبم, ومناقشة لعلمائهم, وسـؤال لمـن لـه خـربة هبـم, وجـرد لمـا كتـب عـنهم
 :يجيب عن أسئلة كثيرة منها

 .متى وكيف نشأ المذهب الشيعي يف المدينة النبوية? −
 .ماهي جماعات الشيعة يف المدينة النبوية? −
 .ما أصول النخاولة وفروعها? −
 .هل يوجد يف المدينة شيعة كيسانية? أو أي فرقة أخرى غير اإلثني عشرية? −
 .المدينة? ما األماكن التي يزورها الشيعة يف −
 .ما هي عقيدة النخاولة? وكيف الرد عليهم? −
 

وأن يهـدي اهللا بـه . أسأل اهللا أن يبلغني هبذا الكتاب أعلى الرتب, وأن يتقبله مني أفضل مـا تقبـل مـن القـرب
قومًا ضالين, وأن ينير به طريق قوم مهتدين, وصلي اللهم وسلم علـى النبـي األمـين وعلـى آلـه وصـحبه ومـن 

 .يوم الدين تبعهم إلى
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 الموقع الجغرايف والتضاريس للمدينة النبوية

 
روضــة, وغــدير كبيــر, وبقيــع الغرقــد وبقيــع الخيــل, وقــد حصــرت مــن الجنــوب بــالحرة  :المدينــة النبويــة

أمـا الشـمال ). حـرة واقـم(, ومـن الغـرب الـذراع األيسـر )حرة قريظة(المستعرضة, ومن الشرق بذراع الحرة 
 .وحتى الغابة فاالنسياح حتى أجد

يسـيل  ووادي قنـاةغرب المدينة,  ووادي العقيقيمر وسطها,  )رانوناء(بطحان : والمدينة تحاط بأودية ثالثة
تسيل واديا متحدًا عندها يصبح اسمه وادي الحوش, زغابةمن شرق المدينة, وهذه الوديان الثالثة تجتمع يف

 .يسيل إلى الغابة
الذي يقـع  ويليه يف األهمية جبل عسيرع يف الشمال الشرقي من المدينة, ويقأما الجبال فأضخمها جبل أحد 

 .ثم جبل سلعيف جنوب المدينة, 
وقد كانت المدينـة النبويـة محاطـة بسـور لحمايتهـا, حتـى زال بسـبب هـدم السـيول لـه وكانـت بدايـة ذلـك 

 .ولعدم الحاجة إليه بسبب شيوع األمن) هـ١٣٦٦:(سنة
 : يف السوروكان من األحياء الداخلة 

باب المجيدي, واألغوات, والتاجوري, والنخاولة, وزقاق الطيـار, وبـاب الشـامي, والمناخـة, والعنربيـة, 
حـي النصـر, وسـلطانة, والعنـابس, والحـرة : أما األحياء التي نشأت خـارج السـور وتعتـرب حديثـة فهـي. وقباء

 .دخل المحدود, والهجرة, والعروةالشرقية, والحرة الغربية, والحزم, وسيد الشهداء, والجرف, وال

 
 خريطة قديمة تظهر جبال وأودية المدينة سور المدينة القديم



 لنبوية

 

شيعة المدينة الن النخاولة ش                                                    

  النبوي

 دينة

                       

 

 

ديمة للمسجد

 أحواش المد

                       

صور قد

بقايا

                                             

  

                       ٦               
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 التركيبة السكانية ألهل المدينة
 

المدينـة الدينيـة, وهجـرة الكثيـر  يعترب سكان المدينة مزيج مختلط من أرجاء العالم اإلسالمي بحكم مكانة
لها للمجاورة وهروبا مـن الواقـع األلـيم يف بالدهـم وخاصـة يف أوقـات احـتالل الـبالد اإلسـالمية فيمـا يسـمى 

 . باالستعمار
 :ومجمل السكان يتكونون من العناصر التالية

الجزيـرة ومـن وهم ينقسمون إلى أقسام عديـدة بحسـب المنـاطق التـي جـاؤوا منهـا مـن داخـل : العرب −١
 :خارجها فمنهم

وعـامتهم  :البوادي المحيطة بالمدينـةو. وهم األوس والخزرج أهل المدينة األصليون وحاضرهتا :األنصار
وكـان أكـرب قـدوم لهـم  :المصريونو. والحضارم واليمنيون. وعامتهم من القصيموالنجديون . من قبيلة حرب

. فلسـطين, وسـوريا, واألردن, ولبنـان :أقطـاره األربعـةأهـل الشـام بو. مع حملة محمد علي باشا حاكم مصـر
وهـم الشـيعة, علـى خـالف يف أصـولهم سـيأيت  :النخاولـةو. وقد كانوا تجـار فبنـوا البيـوت الكبيـرة :المغاربةو

 .تفصيله إن شاء اهللا
مـن وكثيـر مـن هـؤالء . ويقصد هبم سكان القارة الهندية التي تشمل الهند وباكستان وبنجالدش: الهنود −٢

األغنياء والعلماء الذين  مكثوا يف المدينة بعد أداء فريضة الحج رغبة يف المجاورة, وقد كـان لهـم نفـع واضـح 
 .للمنطقة بإنشاء المشروعات التعليمية واألعمال الخيرية

 .وقد كان وجودهم بسبب الحكم العثماين :األتراك −٣
النظـر عـن الـبالد التـي جـاءوا منهـا والتـي كـان بصـرف التكارنـة: ويطلق عليهم أهل الحجـاز :األفارقة −٤

 .أرض دكرور:العرب األوائل يسمون بالدهم
ويطلق علـيهم أهـل الحجـاز البخـاريون, وقـد قـدم أكثـرهم بعـد احـتالل الـروس  :سكان آسيا الوسطى −٥

 .لبالدهم
 .وهم أقل من سابقيهم :األفغان −٦
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 الشيعة والتشيع
 

ف بلفظـة الشـيعة ونعـرض لنشـأة التشـيع وأهـم دولـه التـي قامـت, قبل التحدث عن الشيعة يف المن طقـة ُنَعـرِّ
 :بشيء من اإليجاز فنقول

 .تطلق كلمة الشيعة ويراد هبا األتباع واألعوان والخاصة :الشيعة يف اللغة
ورأى أن ڤ اسم لكـل مـن فضـل عليـًا علـى الخلفـاء الراشـدين قبلـه ) الشيعة(: أما الشيعة يف االصطالح

 .يت أحق بالخالفةأهل الب
 متى ظهر التشيع ?

اختلفت أقوال العلماء من الشيعة وغيرهم يف تحديد بدء ظهور التشـيع  تبعـا الجتهـاداهتم, وإليـك أقـوالهم 
 :باختصار

وعلى يديه, حيث كان يدعو إلى التوحيـد ومشـايعة علـي جنبـًا إلـى ملسو هيلع هللا ىلص أنه ظهر مبكرًا يف زمن الرسول  −١
من علماء الشيعة, وغيره وهو مـا ذكـره النـوبختي أيضـا يف ) محمد حسين الزين(: جنب, وقد تزعم هذا القول

 .فَِرقه, وهو ما أكده الخميني أيضًا
 .)ابن النديم(أنه ظهر يف معركة الجمل, حين تواجه علي, وطلحة والزبير, وقد تزعم هذا القول  −٢
. لخونسـابوري, وأبـو حمـزة, وأبـو حـاتموهو قول لبعض علمـاء الشـيعة كا. أنه ظهر يوم معركة صفين −٣

 .ابن حزم, وأحمد أمين: كما قال به أيضا غيرهم من علماء السنة, مثل

                                                     
 .١٣٦: ص الحكومة اإلسالمية ٣٩: لشيعة صفرق ا ١٩: لتشيع صالشيعة وا) ١(
 .٢٤٩: الفهرست البن النديم ص) ٢(
 .٢٥: الشيعة والتشيع ص) ٣(
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كامل مصطفى وهو شيعي, حيث زعم أن التشيع بعد مقتـل : , وهو قولڤأنه كان بعد مقتل الحسين  −٤
 . الحسين أصبح له طابع خاص

 .ڤد علي أنه ظهر يف آخر أيام عثمان وقوي يف عه −٥
والواقع أن القول األول الذي قالت به الشيعة مجازفة وكذب صريح ال يقبله عقل وال منطـق, فـإن الرسـول 

إنما بعث إلخراج الناس من الظلمات إلـى النـور, ومـن الوثنيـة إلـى التوحيـد, وإلـى جمـع الكلمـة وعـدم ملسو هيلع هللا ىلص 
 .لفرقةونصوص القرآن والسنة مملوءة بالدعوة إلى اهللا وعدم ا. التحزب

حيـث انشـقت الخـوارج ) أي بعد معركة صفين ( هو القول الثالث  −واهللا أعلم−والراجح من هذه األقوال 
, حيـث بـدأت فكــرة التشـيع تشـتد شــيئًا ڤوتحزبـوا يف النهـروان, ثـم ظهــر يف مقـابلهم أتبـاع وأنصــار علـي 

وأهـل بيتـه قبـل ڤ بة للخليفـة علـي على أنه ال مانع أن يوجد التشيع بمعنى الميل والمناصرة والمح. فشيئًا
ال التشـيع بمعنـاه السياسـي عنـد الشـيعة, فـإن هـؤالء ليسـوا شـيعة أهـل  −إذا جازت تسمية هذا تشـيعا  −ذلك 

 .البيت, وإنما هم أعداؤهم, والناكثون لعهودهم  يف أكثر من موقف
 

 لمراحل التي مر بها مفهوم التشيعا
 

بمعنى المناصرة والوقـوف إلـى جانـب علـي ڤ ي وقعت يف عهد علي كان مدلول التشيع يف بدء الفتنة الت
, وأن من نازعه فيها فهو مخطـئ يجـب رده إلـى ڤليأخذ حقه يف الخالفة بعد الخليفة عثمان بن عفان ڤ 

ومما يذكر لهـم هنـا أهنـم لـم . بمعنى أنصاره وأعوانهڤ  وكان هؤالء من شيعة علي −ولو بالقوة −الصواب 
علـى المخـالفين لهـم, فلـم يكفـروهم, ولـم يعـاملوهم معاملـة الكفـار, بـل يعتقـدون فـيهم  يكن فيهم من بغى

 .اإلسالم, وأن الخالف بينهم لم يتعد وجهة النظر يف مسألة سياسية حول الخالفة
                                                     

 .٢٣: الصلة بين التصوف والتشيع ص) ٤(
 .٤٢: رسالة الرد على الرافضة ص) ٥(
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ومناصرته إذ انتقل نقلة أخـرى تميـزت بتفضـيل ڤ ولم يقف األمر عند ذلك المفهوم من الميل إلى علي 
 بذلك غضب وتوعـد مـن يفضـله علـى الشـيخينڤ  , وحينما علم عليڤ الصحابةعلى سائر ڤ علي 

 .بالتعزير, وإقامة حد الفرية عليهڤ 
ثم بدأ التشيع بعد ذلك يأخذ جانب الغلو أكثر والخروج عن الحق, وبدأ الرفض يظهر, وبدأت أفكار ابـن   

ويكفروهنم ويتـربؤون مـنهم, ولـم ڤ  ابةسبأ تؤيت ثمارها الخبيثة فأخذ هؤالء يظهرون الشر, فيسبون الصح
بـالكفر والـردة لعـدم ) غـدير خـم(وحكمـوا علـى كـل مـن  حضـر  −ثالثـة أو سـبعة  −يستثنوا منهم إال القليـل 

وكان عبد اهللا بن سبأ هو الذي تولى كرب هـذه الـدعوة الممقوتـة الكـافرة, . ڤببيعة علي −بزعمهم −وفائهم 
 .ائنبذلك فنفاه إلى المدڤ وقد علم علي

وقـد أحـرق . ڤوأخيرًا بلغ التشيع عند الغالة إلى الخروج عن اإلسالم, حيث نادي هؤالء بألوهية علـي 
 .كل من ثبت أنه قال هبذا الكفرڤ علي 

وبدراسـة تلـك الفـرق . وانقسمت الشيعة إلى فرق عديدة أوصلها بعض العلماء إلى ما يقارب سبعين فرقـة
 .عن اإلسالم وهم يّدعونه ويّدعون التشيع, ومنهم دون ذلكيتضح أن منهم الغالة الذين خرجوا 

ومن الطبيعي جدا أن يحصل الخـالف بـين الشـيعة, شـأهنم شـأن بقيـة الفـرق أهـل األهـواء, فمـا دامـوا قـد  
خرجــوا عــن الــنهج  الــذي ارتضــاه اهللا لعبــاده, واســتندوا إلــى عقــولهم وأهــوائهم فــال بــد أن نتوقــع الخالفــات  

 . ون الخالف مرادا لذاتهخصوصًا حينما يك
 
 

 
 

                                                     
 .٦−٥: مختصر التحفة االثني عشرية ص)  ٦(
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 الشيعة والتشيع يف المدينة النبوية

 
أول ما ظهر التشيع واشتد يف الكوفة وسواد العراق حيث كانت الثورات الشيعية تخرج بين الحـين واآلخـر 

 :على دولة بني أمية, وأبرز هذه الثورات والتي كان لها اتصال بالمدينة
ثورة المختار, والتي سميت فرقته,ڤوالذي دعى إلى محمد بن الحنفية بعد مقتل الحسين  بالكيسانية ,
وذلك لزعمه علـم الغيـب,  −تعالى اهللا عن ذلك علوًا كبيراً −داء على اهللا عى إلى بدعة كفرية وهي قوله بالبَ دَ  و

 .بدا هللا أمر: فإذا خالف الواقُع ما تكهَن به قال
مـن أشـهرهم الشـاعر المشـهور كثيـر عـزة وهـو أحـد عشـاق وقد كان لهذه الفرقـة أتبـاع يف الحجـاز, وكـان 

وقد زعمـت . العرب, وقد أضيف إلى معشوقته عزة, وهو رافضي خبيث, كان يقول بتناسخ األرواح والرجعة
وعنده عين مـن المـاء وعـين مـن العسـل  رضوىن الحنفية لم يمت وأنه حي يف جبلهذه الفرقة أن محمدًا ب

وقـد كـان كثيـر . نمر يحفظانه من أعدائه إلى وقت خروجه, وهو المهدي المنتظـر وعن يمينه أسد وعن يساره
 :عزة يدافع عن هذه العقيدة بشعره فمن ذلك قوله

 
ـــــريش ـــــن ق ـــــة م  أال إن األئم

 
 والة الحــــــق أربعــــــة ســــــواء

ـــــه ـــــن بني ـــــة م ـــــي والثالث  عل
 

 هــُم األســباط لــيس هبــم خفــاءُ 

 فســـــبط ســـــبط إيمـــــان وبـــــر
 

 وســــــــبط غيبتــــــــه كــــــــربالءُ 

                                                     
بل بالمدينة وهو ما بين المدينة وينبع وهو إلى ينبع أقرب ومنه يقطع حجر المسن ويحمل إلـى الـدنيا ج: رضوى بفتح أوله وسكون ثانيه ) ٧(

 .كلها
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 بط ال يـذوق المـوت حتـىوس
 

ـــواءُ  ـــدمها الل ـــل يق ـــود الخي  يق

ـــًا ـــيهم زمان ـــرى ف ـــب ال ي  تغي
 

ــاءُ  ــده عســل وم  برضــوى عن

وبعد مقتل المختار تفرقت هذه الفرقة وتشتت شملها, ولم يعد لهم ذكر يف المدينة النبوية, وأصبح مذهب 
القــرن الرابــع, ففــي أولــه اســتولى  ولــم ترفــع للــرفض رايــة حتــى. أهــل الســنة هــو الظــاهر يف إقلــيم الحجــاز

 )البـاطنيون(, وأصـبح يف يـدهم حتـى جـاء القرامطـة )هـ ٣٥٠−٣٣٥(على الحجاز ) الشيعة(األخيضريون 
حيـث ) ٣٥٩( واستمر الحجاز تحـت سـلطاهنم حتـى عـام. وعاثوا الفساد يف الحجاز, وسرقوا الحجر األسود

مـا ) السـنة(ثم للسالجقة  ,)هـ٤٦٣−٣٥٩(ما بين ) الباطنية العبيديين(أصبحت السلطة يف الحجاز للفاطميين 
−٦٥٠(مــا بــين ) الســنة(ثــم للمماليــك )  هـــ٦٥٠−٥٦٧(مــا بــين ) الســنة(ثــم لأليــوبيين  ,)٥٦٧−٤٦٣(بــين 
 .إلى الحكم السعودي) هـ٩٢٣( :منذ سنة السنة ثم للعثمانيين)  هـ٩٢٣

                                                     
 :وقد رد عليه عبد القاهر البغدادي بأبيات قال فيها ) ٨(

ـــــــن ـــــــة ولك ـــــــق أربع  والة الح
 وفـــاروق الـــورى أضـــحى أمامـــًا
ــــًا ــــدهم أضــــحى إمام ــــي بع  عل
ـــــْينٍ  ـــــاه َلِع  ومـــــبغض مـــــن ذكرن

 قـــوم كالنصـــارىوأهـــل الـــرفض 
 

ـــــالءُ  ـــــد ســـــبق الع ـــــين ق ـــــاين اثن  لث
ــــــه العــــــالءُ  ــــــورين بعــــــد ل  وذو الن
ـــــــزل القضـــــــاءُ  ـــــــي لهـــــــم ن  برتتيب
ــــــه الجــــــزاءُ  ــــــار الجحــــــيم ل  ويف ن
ـــــــــرهتم دواءُ  ـــــــــارى مـــــــــا لحي  حي

 
 ]٤١:ص. الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي[ 

رة وإقليم القطيف ومكـان الحجـر األسـود الـذي سـرقه القرامطـة منطقة البحرين تشمل دولة البحرين المعاص( ظهر القرامطة يف البحرين) ٩(
ع يهـ وارتكبوا أفضع األعمال وأشنعها تحت راية التشـ٢٨٦وتفاقم أمرهم مع بداية عام  )موجود يف منطقة القطيف بما يسمى عين الكعبة

هــ وقتـل الرجـال ٣١٧م الحجاج يف مكة عـام هاج آلل البيت ومحبتهم فمن أعمالهم التي يتقزز من ذكرها اإلنسان فضال عن المسلم أنه
وهم متعلقون بأستار الكعبة وردم هبم بئر زمزم وأسر النساء واألطفال واقتلع الحجـر األسـود مـن مكانـه وارتكـب أسـوأ الفضـائع تحـت 

 ة تـاريخ الطـربيصـل«وسار على خطاهم آية الشيطان الخميني فأفسد على الناس حجهـم بالتخريـب والتفجيـر . شعار المحبة آلل البيت
 .»)١٢١ – ١/١٢٠( تجارب األمم البن مسكويه) ١١/٢٤٢(تكملة تاريخ الطربي للهمذاين ) ١٠٤– ١١/١٠٣ (لقرطبيل
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م علـى الحجـاز, ونقـل أهلهـا إلـى االعتقـاد يف عهد الـدول الشـيعية حـاول حكـام هـذه الـدول بسـط نفـوذه
فبعـد أن خضـعت ) العبيـدي(وبـرز ذلـك جليـًا يف العهـد الفـاطمي لكن عجزوا عن ذلك, بالمذهب الشيعي, 

أنفذ المعز عسـكرًا ) العبيديين(ولتأكيد سلطة الفاطميين . ألحقت الحجاز هبا) العبيدي(مصر للنفوذ الفاطمي 
وعين طاهر بن مسـلم الحسـني مـن األشـراف وهـو  عي له فيهاودُ ) هـ٣٥٩: (وأحماًال للحرمين وذلك سنة

ــنة ــة س ــة النبوي ــرة المدين ــى أم ــن مصــر عل ـــ٣٦٠: (رافضــي م ــنة) ه ــاطميين ) ٣٦٤: (ويف س ــدأ يخطــب للف ب
, وولى القضاء واإلمامة والخطابة أشراف المدينـة ممـن تبعـه علـى هـذا المـذهب الخبيـث, وممـا )العبيديين(

لمـذهب الرافضـي وصـول أسـرة القيشـاين مـن العـراق, وهـم رؤسـاء الشـيعة االثنـي عشـرية ساعد على نشـر ا
 .الشيعة, وكانوا أصحاب مال عظيم استطاعوا به تأليف قلوب الناس إلى مذهبهم وإغرائهم به

 واستمرت إمرة المدينة رافضية بتولي بنو مهنا الحكم والقضاء واإلمرة, وهم ينتسبون إلى أبـي عمـارة مهنـا
 . بن داود الذي كان من عقبه عبد الوهاب جد قضاة اإلمامية من بني سنان

والعجيب أن هذا الوضع استمر حتى يف عهد الدولة األيوبية, وربما ذلك يعود لمكانة أهل البيت يف قلـوب 
, وعـدم إظهـار اعتقـادهم للمـأل يف حـال الضـعف وسـيطرة أهـل السـنة المسلمين واشـتغال الدولـة بـالحروب

; لــذا اســتمرت اإلمــرة والقضــاء والخطابــة يف أيــدي آل ســنان األشــراف اإلماميــة إلــى أن جــاء العهــد لحكــمل
المملوكي, حيث بدأت األوضاع يف التحول التدريجي لصالح أهل السنة; وذلك ابتداء من النصف الثـاين مـن 

إلماميـة وأسـند أمرهـا إلـى هـ أخذت الخطابة من آل سنان خطبـاء وأئمـة وقضـاة ا٦٧٢القرن السابع; ففي سنة 
سراج الدين األنصاري الدمنهوري الشافعي وهو من أهل السنة, ثم أخذ القضاء واإلمامة وقويت شـوكة أهـل 
السنة; وذلك بسبب هيبة الدولة المملوكية, حتى أن التشـهير بـبطالن مـذهب الشـيعة كـان يعلـن علـى رؤوس 

األســيوطي فقــد فضــح الشــيعة وأبطــل مــذهبهم علــى المنــابر, مــن ذلــك مــا كــان يفعلــه القاضــي شــرف الــدين 
 .)كما ذكر ذلك ابن فرحون(المنابر

                                                     
 .للمقريزي ٢٢٥:اتعاظ الحنفاء ص)  ١٠(
 .مخطوط) ٧٦٩: (نصيحة المشاور البن فرحون ت ) ١١(
 ).١٢/٦١(تاريخ العيني هبامش ابن األثير ) ١٢(
 .مخطوطة٩٠:النصيحة ورقة) ١٣(
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فقـد ) هــ٧٥٠( :كما أبرز أهل السنة من األشراف ومن ذلك سعد بن جماز الشريف الذي تولى اإلمرة سـنة
لقاضي الشـافعي كان قامعًا لبدعة الرفض, وقد أمر بأن ينادى يف المدينة وأسواقها أن ال يحكم يف المدينة إال ا

ولـم تقـم لهـم قائمـة أيضـًا يف العهـد العثمـاين, وال يف العهـد . فبطل أمر الشيعة بالكلية ولم تقـم لهـم قائمـة
  .السعودي يف عصرنا الحاضر

وأصـبحوا . لم يعد للشيعة بعد ذلك ذكر يف المدينة النبوية, ودخلوا يف الناس, واشتغلوا يف تحصيل أقـواهتم
شعائرهم سرًا يف المزارع, إال أنـه يخـرج مـنهم بـين الفينـة واألخـرى مـن يمجـد المـذهب يمارسون عبادهتم و

وهـو رافضـي متعصـب سـخر شـعره يف نصـرة المـذهب, وبـدا   الرافضي وينافح عنه, من ذلك ابـن معصـوم
 فهـو يطيـل يف ترجمـة مـن وافقـه يف المـذهب, ويختصـر الـرتاجم األخـرى, سالفة العصر:ذلك جليًا يف كتابه
 .ويتحامل عليهم

 :ڤ, ويسب الشيخين ڤومن شعره الذي يمدح فيه علي 
 لنا من شأنك العجب العجاب أمـير المؤمنين فدتك نفـسي
 ونـاواك الذين شقـوا فخـابوا توالك األلى سعدوا وفـازوا
 ولـوال أنـت لـم يخـلق تـراب فـلوال أنت لـم يخـلـق سـماء
 ب مـن يعـاب أو يثـابيعـاقـ وفيك ويف والئك يوم حـشر

 نصيـب يف الخـالفة أو نصاب غدير خموهـل لسـواك بعد 
 وهم سيان إن حضروا وغابوا فَمـْن تيـم بن مـرة أو عـديٌّ

 فبـاألشـقـين ما حل العقـاب إلن جحدوك حقك عن شقاء
 فكنـت البدر تنبـحه الكـالب فكم سفهت عليك عقول قوم

                                                     
 .مخطوط ١٠٩النصيحة البن فرحون ص) ١٤(
سـالفة :أشـهر مؤلفاتـه) هــ١١٢٠: (ويف سـنة وت) هـ١٠٥٢( :علي صدر الدين بن النظام وشهرته ابن معصوم المدين ولد بالمدينة سنة ) ١٥(

نزهـة : ترجمتـه.  الشـيعة الـدرجات الرفيعـة يف طبقـات:وهـو رافضـي متعصـب لـه كتـاب يف تـراجم الشـيعة اسـمه. العصر وأنـوار الربيـع
 ).١/٤٢٨(والبدر الطالع للشوكاين  ,)١/٢٠٩( الجليس للموسوي
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أنشأ قصيدته السينية التي يفضل فيهـا النجـف علـى المسـجد األقصـى حيـث )  ( !وعندما حج إلى النجف  

 :يقول فيها
ـــا ـــت لن  أعالمـــــــه والمعهـــــــد األنفـــــــس والنجـــف األشـــرف بان

 ينجــــاب عــــن آللئهــــا الحنــــدس والقبــــة البيضــــاء قــــد أشــــرقت

 ال المســجد األقصــى وال المقــدس حضــرة قــدس لــم ينــل فضــلها

اإلطالة يف ذكر ما جادت به قريحة هذا الرافضي الخبيث, ولكن قصـدت مـن  عذرًا أيها القارئ الكريم على
إيرادها بيان أن الشيعة يف كل زمان ومكـان يعتقـدون العقائـد الخبيثـة نفسـها, وإال فـإن هـذا الغثـاء ال يسـود بـه 

 :سالفة العصرالورق, لذلك قال أحد معاصري هذا الرافضي الخبيث وعن كتابه
 

ـــا أحســـن الحـــق حـــين ي ـــدوم ـــه ب ـــرى خالف   رغمـــا علـــى مـــن ي

  تناســـــبًا عنـــــد ذوي الظرافــــــة فـــــــإن لالســـــــم والمســـــــمى

ـــة مجموعـــــة ابـــــن النظـــــام لمـــــا ـــرجس كـــل آف   حـــوت مـــن ال

  روافـــــض جاحـــــدي الخالفـــــة وضــــمنت مــــدح قــــوم ســــوء

  لمــــــا حوتــــــه غيــــــر الســــــالفة مــــــــا ســــــــهل اهللا أن تســــــــمى
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 شيعة المدينة النبوية يف العصر الحاضر

 
من طوائف الشيعة من يمثل جماعة إال الشـيعة االثنـي عشـرية  مدينة النبوية يف العصر الحاضرال يوجد يف ال

 :وهم أربع جماعاتاإلمامية, 
  )المشاهدة − بعض األشراف − الجهمية الحروب − النخاولة( 

 .هل يوجد يف المدينة شيعة كيسانية?: ولكن السؤال الذي يطرح نفسه
نــة النبويــة يف عهــد الملــك عبــد العزيــز وهــو فــؤاد حمــزة أن الشــيعة ظــن بعــض المــؤرخين ممــن أرخ للمدي

ويوجـد :وأهنـم شـيعة كيسـانية, فكتـب يقـول الموجودين يف المدينة و وادي الفرع أن لهم صلة بجبل رضوى
من الشيعة يف الوقت الحاضر أتباع لمحمد بن الحنفية, يقيمون يف جبل رضوى, بقرب ينبع, وهـم علـى شـيء 

آلف, اوأما عددهم فإنه ال يكاد يزيـد عـن عشـرة . اوة والتوحش, والبعد عن مخالطة أهل المدنعظيم من البد
. الفًا, غير أن العدد األول هو األقرب إلى الصـحة فيمـا نعتقـد) ١٢٥( :ويبالغ بعضهم يف عددهم فيوصله إلى

عـدًال كمـا مـألت جـورًا وهؤالء القوم ما زالوا ينتظـرون عـودة محمـد بـن الحنفيـة مـن اسـتتاره لـيمأل األرض 
 . وظلمًا
بما كتبه فـؤاد حمـزة عـن خرافـة المنتظـرين لخـروج محمـد بـن  اً تأثرمالدكتور محمد حسين هيكل  َأْغَربو

ويثيـر الدهشـة أن بعضـهم تسـلق قمـة :رضوى, فكتب شيئًا أعجب وأعرق يف الخرافة فقـالجبل الحنفية من 
هل يف حياهتم, ويرون يف نزوله المعرة الكربى, فإذا احتاجوا إلـى رضوى فرأى عجبًا, رأى قومًا لم ينزلوا الس

شيء فأتباعهم وضعافهم هم الذين ينزلون, ورأوا هؤالء القوم يعيشون يف الكهوف والمغارات عيش الحيوان 
المفرتس, ورأوا أحدهم إذا ظفر بغنيمة مما كانوا يذبحون فر هبا إلـى كهفـه, وآوى إليـه, وانبعـث ينهشـها كمـا 

نهش الحيوان المفرتس فريسته, وجعل يذب عنها مـن يحـاول اقتحـام الكهـف عليـه; بـأن يدفعـه برجلـه كمـا ي
 . يفعل الذئب والنمر

                                                     
 .٩٥ :ص فؤاد حمزةل قلب جزيرة العرب )١٦(
 .٤٠٧ :ص محمد حسين هيكلل منزل الوحي )١٧(
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هذا ما قااله عن الكيسانية, وهي خرافة منشؤها صعوبة الوصول إلـى أعلـى جبـل رضـوى, وعالقـة الشـيعة 
والخرافات عن هذا الجبل العجيب وهـذه الطائفـة الكيسانية به قديمًا, مما جعل أذهان العوام تنسج القصص 

 .األعجب
 

 
 :ڤمرت قال حّسان بن ثابت ٢١٧٠جبل رضوى يرتفع عن سطح البحر

ما          اِضٌر َفعٌم َوباٍد َكَأنَّهُ َلنا َح  ًة َوَتَكرُّ  َشماريُخ َرضوى ِعزَّ
 

 .جد مما قيل من الخرافة شيءعد إلى أعاله ولم يوأما يف وقتنا الحاضر فقد اكتشف جبل رضوى وُص 
فيهـا, وهـي بـالقرب مـن  نـوىاليـزرع  ڤكـان علـي قيل ) النجف(وبالقرب من جبل رضوى قرية اسمها 

, يمتلكها بعض األشراف والتي قـام رئـيس إيـران ڤينبع النخل التي يقال أن هبا مزرعة لعلي ابن أبي طالب 
  .النجف المذكورةخاتمي بزيارهتا ربما للتربك وقام بالمرور على قرية 

 

 
 !!!الطريق إلى النجف
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 التعريف بجماعات الشيعة يف المدينة النبوية
 

 النخاولةـ ١
 

 .وهم األكثر عددًا من بين الطوائف األربع, والعجيب أهنم األقل مكانة أيضًا
ن زراعـة النخيـل نسبة إلى اشتغالهم بزراعة النخيل; فإ االسمهبذا يزعم النخاولة أهنم سموا :سبب التسمية

 .نسبة إلى طائفة النخلية النخلي:والنسبة الموجودة اآلن يف األوراق الرسمية. قائمة هبم
فمـا ,الخـائن: , وتعني يف عرف أهـل المدينـة وغيـرهم)نخولي(وإنما  )نخلي(والنخاولة جمع ليس مفرده 

ذلــك نســبة إلــى هــذه الطائفــة; , و)تكــن نخــولي ال: (أن يظهــر الغــدر مــن أحــد ســكان المدينــة إال ويقــال لــه
ال إلـى النخلـيوتحاشيًا لهذا اللمـز والطعـن انتسـبوا إلـى. الستخدامها لمبدأ الَتِقيَّة الذي هو النفاق الصريح

 .النخولي
اختلفـت  اآلراء حـول أصـل النخاولـة, وإلـى مـن ينتسـبون وقـد ألـف أحـد علمـاء المدينـة  :أصل النخاولـة

ن إليــاس المــدين كتابــًا يف أصــولهم وفــروعهم إال أن هــذا الكتــاب يف حكــم النبويــة, وهــو الخطيــب خيــر الــدي
 .المفقود

 :أما اآلراء التي وقفت عليها فهي على النحو التالي
 قيــل أن أصــلهم مــن بقايــا أوالد النســاء اللــوايت حملــن بالزنــا يف قضــية الحــرة المشــهورة يف أيــام يزيــد −١

 . )هـ٦٣:سنة(
نصار, وبعـض العـرب المعـروفين بالزراعـة مـن منـاطق شـتى اسـتوطنوا المدينـة أهنم بقايا من بعض األ −٢

 .واشتغلوا بما يحسنون, وهو زراعة النخيل

                                                     
 .٢١٠: ص ومرآة جزيرة العرب للباشا, ٤٤٠: ومرآة الحرمين للباشا ص,  ٤٧٩: تحفة المحبين لعبد الرحمن األنصاري ص )١٨(
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وقيل إن بعضهم أصلهم من العبيد, وبعضهم من الهنود, وبعضهم من الـيمن, وبعضـهم مـن المغـرب,  −٣
 .وبعضهم من مصر, وبعضهم من الحجاز, إلى غير ذلك

النخاولـة النخليـون (الطبعة األولى مـن هـذا الكتـاب صـدر كتـاب ألحـد النخاولـة بمسـمى  بعد صدور −٤
, زعـم فيـه أن النخاولـة هـم حسـن بـن مـرزوق رجـاء الشـريمي النخلـيلمؤلفـه ) التكوين اإلجتماعي والثقايف

 .سكان المدينة األصليون وأن أهل السنة هم الوافدون إلى المدينة وأن النخاولة أحفاد األنصار
 

 
 حسن الشريمي النخليمؤلف الكتاب النخاولة النخليون التكوين اإلجتماعي والثقايفغالف كتاب

 
ألحـد الخـرباء يف النخاولـة مـن أهـل المدينـة األصـليين  وللوقوف عل أصول النخاولة الحقيقـة أورد مقـاالً 

سـنة ويـرد يف هـذه  ٨٨عمـره  وممن عاشر النخاولة أكثر مـن ثمـانين سـنة وقـد كتـب هـذه المقالـة وقـد تجـاوز
 :محمد بن حمد الهوشان. د المقالة على مزاعم النخلي صاحب الكتاب, يقول

رة  التكـوين االجتمـاعي يف المدينـة المنـو) النخليـون(النخاولـة «تعليق على كتاب صدر يف بيروت بعنـوان 
لبنـان  –ر العربـي, بيـروت من تأليف حسن بن مرزوق رجاء الشريمي النخلي من منشورات االنتشـا »والثقايف
 . م٢٠١٢

                                                     
 .١٤٠:م ص١٨١٤:رحالت يف شبه الجزيرة العربية لجون لويس الرحلة عام )١٩(
 .٤٨٠:تحفة المحبين ص) ٢٠(
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رة ينتسـبون إلـى يـة شـيعية صـغيرة يف المدينـة المنـواالدعـاء بـأن النخاولـة, وهـم أقل: وخالصة هذا الكتاب
ألتـراك أجـربوهم وأن أهل المدينة وما جاورها كانوا يف األصل شيعة, وأن المماليـك ومـن بعـدهم ا. األنصار

 .أهمية ومزاعم أخرى أقل. ةعلى أن يكونوا سن
, فحـرٌي بنـا إذًا أن )فولتير(تلك جملة قالها الكاتب الفرنسي الشهير −: ف مصطلحاتنا قبل أن نتحاورفلنعر

, » النخاولـة«ولعـل أهـم مصـطلح يجـب تعريفـه هـو مصـطلح . ف مصطلحاتنا قبل أن نعلق علـى الكتـابنعر
 . »النخليون«ويأيت بعده مصطلح 

)  م١٩٢٩ −هـــ ١٣٤٧(رة وأين مــن مواليدهــــا نتســابي إلــى المدينــة المنــوف با أتشــرمــن هــم النخاولــة?  إين
وعشــت يف ربوعهــا وتعلمــت يف مدارســها وأعــرف جيــدًا مكونــات المجتمــع المــديني, وأحســب أين أعــرف 

 ٨٨بحكم سني إذ أبلغ من العمـر  –وحيث أين . تاريخها معرفة جيدة , وما تعرضت له من فتن وأحداث عظام
 . أمثل جيالً مدينيًا يكاد أن ينقرض, يعرف جيدًا من هم النخاولةفإين  –عامًا 
وكـانوا يسـكنون . تدل عليهـا سـحنتهم المميـزة» أصول أفريقية«ية من خاولة الذين عهدهتم عبارة عن أقلالن

 على عشرة آالف مـرت –حسب  تقديري  –حوشا يعرف باسمهم يقع يف جنوب غربي المدينة, ال تزيد مساحته 
خاولة يسكنه عدد منهم ار تقدر مساحته بأقل من نصف مساحة حوش النوحوشا آخر يف هناية زقاق الطيَّ  .مربع
 .كما يوجد عدد أكرب من النخاولة يعملون كأجراء يف حقول النخيل التي تعرف هبا المدينة شرفها اهللا. أيضًا

ويف . ام ليس بعيدًا من قصر أمير المدينةرة على الشارع العالعنربية يف مدخل المدينة المنو وكان بيتنا يف حي
ة الحديـد وراء محطـة سـكالصباح الباكر يأيت عدد من النخاولة العاملين بالزراعة يف البساتين الصغيرة الواقعـة 

مة , وكانوا يأتون زرافات تسمع حديثهم ولغطهم رجاًال ونسـاءًا عند مدخل المدينة من جهة طريق مكة المكر
وإذا اقرتبـوا مـن قصـر األميـر ترجلـوا عـن . التـي تحتـذيها نسـاؤهم» القباقيـب«وات ويغلب على ضجتهم أص

وهـو تقليـد مـوروث مـن أيـام . حميرهم وخلعوا نعولهم ومروا أمام القصر صامتين حتى يتعدوا حدود القصر
 .العثمانيين واألشراف ومن قبلهم

مقيمون من النخاولة يف المدينة نفسـها يعمـل وال. وكان القليل من بناهتم يعملن يف بيوت األثرياء يف المدينة
وكـانوا متخصصـين يف . بعضهم يف الحدادة يف سوق صغير بجانب قصـر آل الخريجـي خلـف مسـجد الغمامـة

يبيعونه علـى » صاع النبوي«ـصناعة آالت البناء والزراعة إلى جانب صناعة آنية من النحاس األحمر محاكاة لل
رون منهم يعملون يف الجزارة والمطابخ الشعبية قرب الباب المصري يف هنايـة وآخ. زوار المدينة يف أيام الحج
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وقـد َأجـرب . دعون إلعـداد والئـم األعـراس والمناسـباتاخوا األفراح الذين كانوا ُيـسوق الحبابين, ومنهم طب
 .زهم عن غيرهماألشراف النخاولة العاملين يف أسواق المدينة على ان يلبسوا ثيابًا ملونة باللون األصفر لتميي

رف النخاولة بـانطوائهم علـى أنفسـهم ولكـن مسـاكنهم المتواضـعة كانـت مفتوحـة للحجـاج اإليـرانيين وعُ 
 .والعراقيين من الشيعة يف موسم الحج

وأذكر أنه يف آخر زيارة للملك عبد العزيز رحمه اهللا, وال أذكر تاريخ هذه الزيارة على وجه التحديد, اجتمع 
ة الحديد والتمس متحدث باسم النخاولة أن يـأمر الملـك بمسـاواهتم يف منورة يف محطة سكدينة المع أهل الم

فقـال . الصدقة التي تأيت من مصر من ريع  أوقاف الخليفة عمر,  والتـي تقـوم بتوزيعهـا آنـذاك التكيـة المصـرية
. يف المحكمـة الشـرعيةالملك عبد العزيز بأن عليهم أن يرتكوا التشيع إذا أرادوا ذلك ويسجلوا رجـوعهم عنـه 

, وكان حاضرًا, بأن يسجل أسماء مـن يعلـن رحمه اهللاوأمر الملك رئيس قضاة المدينة آنذاك الشيخ ابن زاحم 
ويف اليـوم . غ ذلـك للمسـئولين عـن توزيـع تلـك الصـدقةة والجماعة ويبلِّ نالنخاولة بأنه أصبح من أهل السُّ  من

كمة ولكن أحدًا مـنهم لـم يحضـر إلـى المحكمـة يف اليـوم الـذي التالي حضر من النخاولة عدد منهم إلى المح
 . بعده

هنا المكونين من القبائل العربية وخاصة مـن قبيلـة سالم ووئام مع أهل المدينة وسكا وقد عاش النخاولة يف
ولـم يسـجل يف . ك بساتين المدينـة وهـم الورثـة الحقيقيـون لـألوس والخـزرجحرب الذين يكونون غالبية مالَّ 

وقد حدثت فتنة صـغيرة يف أواخـر الخمسـينيات مـن القـرن . خ النخاولة جرائم القتل أو السرقة أو الدعارةتاري
ة وأضـطرت الحكومـة للتـدخل, وحضـر شباب من النخاولة وآخـرين مـن السـنالماضي نتيجة مشاجرات بين 

 .اللقضاء على الفتنة يف مهده) األمير عبد اهللا الفيصل آنذاك(وزير الداخلية بنفسه 
بالمعنى الذي أوجزناه, لم يتزاوجوا قط مع األسر البدوية التـي تنتمـي » النخاولة«ومما يجب تأكيده هنا أن 

ال يكونـون جـزءًا ولـذلك فـإهنم . ة بوجـه عـاما من األقلية الشيعة, أو مع السنإلى القبائل العربية حتى ولو كانو
 . انية متميزةمن أي مجموعة سك

ماعي فتغيرت معـالم المدينـة قتصادية وما صاحبها من تغيير جوهري عمراين واجتثم جاءت أيام الطفرة اال
فقد تمتع النخاولة كغيرهم بالسعة المالية التي تدفقت علـى . رة وتغير معها مجتمع النخاولة ديموغرافيًاالمنو

ق  والبيـوت البالد فأثر ذلك علـى حيـاهتم, فبـدًال مـن البيـوت المتواضـعة يف الحـوش أصـبحوا يسـكنون الشـق
وتغيـرت . وبدأوا يتزاوجون مع الشيعة يف الـبالد المجـاورة وحتـى مـن شـيعة أذربيجـان و أفغانسـتان. الحديثة
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وأصـبح أبنـاء النخاولـة و بنـاهتم . سماهتم فأصبحوا يحاكون من حيث السحنة بقية المكونات العامـة للسـكان
 .اهتا ومنهم المهنيون والمثقفونج من جامعمن تخر ج منهمتعلمون يف المدارس الحكومية وتخري

وجميع ! تاب فلم يورد سندًا واحدًا يثبت ما ذهب إليه مؤلفه من نسبة النخاولة إلى األوس والخزرجأما الكِ 
المكاتبات الواردة أو المشار إليها يف الكتاب ال تتعلق بصلب الموضوع فبعضها يشير إلى انتقال ملكيـة بعـض 

ًا من , وهؤالء ال شك أهنم من البادية ألن أحد»النخلي«ينتهي اسمهم بوصف أشخاص ) أو إلى(البساتين من 
قبائـل أما المسـتندات األخـرى فتتعلـق بإثبـات تحالفـات بـين ال. ك بستانًا يف المدينة النخاولة لم ُيذكر أنه تمل

كاتبـة مـن رة حررت يف النصف األخيـر مـن القـرن الثالـث عشـر الهجـري, ومنهـا مالقاطنة حول المدينة المنو
ًا مألوفًا يف ذلك الوقت الذي عمت فيه الفوضـى وكانت هذه التحالفات أمر. قبيلة تتعهد فيها بحماية النخاولة

ومن الغريب أن يورد المؤلف مكاتبة بإسم العالم الشيعي العراقـي كاشـف الغطـاء مؤلـف كتـاب . ة األمانوقل
ع إلـى إحـدى تلـك القبائـل, وهـو أمـر ال يتعلـق , الغـرض منهـا إثبـات أن أسـرته ترجـ)أصل الشيعة وأصولها(

 . بموضوع الكتاب
منطــوين علــى أنفســهم ال   –كمــا أســلفنا  –عــاش النخاولــة حقبــة طويلــة مــن الزمــان : البحــث عــن الهويــة  

يختلطون يف واقع األمر سوى بشيعة إيران والعراق الذين يأتون كل عام ويستغلون جهـل هـذه األقليـة الفقيـرة 
أن النخاولة إذا أرادوا البحث عن هـويتهم ويف رأينا . عيًا ويمنحوهم القليل من المال لقاء إيوائهمليثقفوهم شي

إن موضـوع االنتسـاب يف بـالد . فإن الحل ليس االدعاء باالنتساب إلى األنصار فهو ادعاء يدعو إلـى السـخرية
مكتوب لها الفشـل, خاصـة يف عـالم  يعتمد تركيبها االجتماعي على النظام القبلي منذ وجودها محاولة مفتعلة

الحقيقي هـو الرجـوع  إن الحل.  مختربات الحمض النووي وضعت فيه الخرائط الجينية والرجوع إلى أنابيب
إلى هوية اإلسالم الصحيح ومحاولة تصحيح وضعهم الديني المستورد من الخارج وربط النخاولـة بالرسـالة 

ن يمتنع النخاولة عـن دخـول المسـجد النبـوي والصـالة فيـه مـع إنه لمن المحزن حقًا أ. المحمدية الصحيحة
. هذا المسجد الذي تشد إليه الرحـال مـن جميـع بقـاع األرض حـرم النخاولـة أنفسـهم منـه. جماعة المسلمين

الواليـة (ة كــوظلوا يدينون هللا بطقوس ومسميات أقل ما توصف به أهنا ال تستقيم مع المنطق أو الفطرة السليم
) العامـة(يف تعاملهم مع مـا يســمونـــهم  بــ ) التقية(وكذلك . التي يعتربوهنا أساس الدين) منين عليألمير المؤ

 ....هكذا يعلمهم اإليرانيون والشيعة العراقيون. ة والجماعةعندما يصفون أهل السن) الناصبة( أو
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المؤلـف حـاول أن يعطـي فنـاهم , ولكـن كمـا عر» ةالنخاولـ«الكتـاب إذًا ال يتعلـق بــ  −:عـودة إلـى الكتـاب
وأراد أن يــدلل علــى هــذه النســبة . »األنصــار«هويــة ال يمكــن أن تنطبــق علــيهم وهــي نســبتهم إلــى » النخاولــة«

 −:باالدعاءات التالية
 وإنما هـم خلـيط مـن الشـيعة أكثـرهم مـن رجـال القبائـل −كما أثبتنا  –ية متجانسة ـ أن النخاولة ليسوا أقل١ 

 . الكبيرقبيلة واحدة كبيرة لها من البطون واألفخاذ العدد  نوااختلطوا وتجانسوا وكو
بة ما شرحناه يف بقاء النخاولـة وحـدة منطويـة علـى نفسـها وال يتزاوجـون مـع غيـرهم وهذا ادعاء باطل يكذ

 .حتى ولو كانوا شيعة
لقبائـل ـ اعتمـد الكتـاب علـى بعـض وثـائق نقـل ملكيـة بعـض البسـاتين واألراضـي الزراعيـة بـين أبنـاء ا٢    

 .نسبة إلى النخل يف هناية بعض األسماء» النخلي«البدوية لوجود مسمى 
تعنـي  »نخلـي«, وال أعتقـد أن صـفة ....والمعروف أن النخاولة ال يملكون مزارع لهم إنما يعملون كأجراء

 .التي تعني االنتساب إلى األقلية الشيعية المعروفة هبذا االسم »نخولي«على عكس كلمة  »شيعي«
استدل الكتاب أيضًا بأن مسـاكن النخاولـة وأحوشـتهم تقـع يف المواقـع التـي كـان يسـكنها األنصـار مـن  ـ٣

األوس والخزرج, وهو دليل مضحك يف نظري, فإن مرور أكثر من ألف وأربعمائة عام كفيل بتغييـر معـالم أي 
 .لفائهوخ ملسو هيلع هللا ىلصفقد غير بنو سلمة من األنصار موضع سكناهم يف عهد النبي . بقعة من األرض

ـ أورد بعض صكوك المحالفات بين عدد من القبائل يقصد هبا طلب الحماية يف عهـد الخـوف والفوضـى ٤
وهـو تعبيـر  ڤوصـحبه  ملسو هيلع هللا ىلصكما أن بعضها ينتهي بالصالة على النبي . والحروب القبلية وال تتعلق بالنخاولة

 .ي معروف ال يستعمله الشيعةسن
الشيعي العراقي كاشف الغطاء المعروف يف القرن الماضـي ليثبـت ق عليها العالم مؤلف وثيقة علـ أورد ال٥

 .رة وال ندري ما عالقة هذه الوثيقة بموضوع الكتاب?لة عربية يف أطراف المدينة المنوفيها نسبته إلى قبي
هنا نأيت إلى الرسالة الحقيقية التي يحملهـا الكتـاب وهـي أن الشـيعة هـم أهـل المدينـة  −:ـ الكذبة الكربى٦
ن المماليك ومن بعـدهم األتـراك غيـروا مـذهبهم وجعلـوهم وأ. ليون وأن أهل المدينة كانوا كلهم شيعةاألص
 )!.هكذا(ة سن
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 –وخاصـة إقلـيم الحجـاز  –ضت المدينة المنورة بالفعل إلى الفتن التي مـرت هبـا األمـة اإلسـالمية تعر لقد
مــن  −األخيضــريين  الشــيعة  حكــم :تعاقبــة هــيوقــد خضــعت المدينــة بالفعــل لحكــم الشــيعة خــالل فــرتات م

 حكــمو, )ســنوات ٩(هـــ ٣٥٩هـــ إلــى ٣٥٠مــن  −و حكــم القرامطــة الشــيعة ). ســنة١٥(هـــ ٣٥٠هـــ إلــى ٣٣٥
  ).سنة ١٠٤(هـ ٤٦٣هـ إلى  ٣٥٩من  −وهي أطولها) اإلسماعيليين(الفاطميين 

كنفهم ُجمعت األحاديث,  ويف.  ة والجماعةلبداية كلهم من أهل السنرة كانوا منذ اأهل المدينة المنو ولكن
 .وكان منهم إمام دار الهجرة اإلمام مالك بن أنس

رة خاللهـا للسـيطرة الشـيعية, فـرض الفرتة التـي خضـعت المدينـة المنـو المدينة كذلك غير أنه أثناء وظلت
األخيضريون ومن بعدهم القرامطـة والفـاطميون علـى المدينـة أن يكـون القضـاء واإلمـارة والخطابـة للحكـام 

ظلـوا علـى ديـنهم الصـحيح  ااهنرين عامـًا تقريبـًا, ولكـن عامـة سـكلشيعة وظل األمر كذلك طوال مائة وعشا
خاصة وأن المذاهب الشيعية البدعية المنبثقة عن الباطنيـة كانـت آنـذاك ال تـزال يف طـور التكـوين ولـم تتبلـور 

 .بعد, بما يف ذلك المذهب اإلثنا عشري
ابـن دلل علـى دعـواه اعتمـد المؤلـف علـى مـا رواه عـن عـالمين سـنيين همـا ومن أجل أن ي: األدبية الخيانة

ار ولكنه لم يلتـزم باألمانـة األدبيـة يف نقـل المعلومـات كمـا أوردناهـا بالنسـبة فرحون وأبو بكر بن يوسف النج
ه لـم هــ أنـ٦٦٦قدومه إلى المدينـة عـام  دار أنه قال عنعي, وإنما اكتفى بأن روى عن النجلسنوات الحكم الشي

مما يدل على قلة اللياقة من طـرف مؤلـف الكتـاب الـذي أراد ). هكذا(يكن فيها من يسمى بأبي بكر أو عائشة 
 .أن يشير من طرف خفي إلى كره الشيعة للخليفة األول وابنته

ومـن المعلـوم أن . الحظنا أن سيطرة الدولـة الفاطميـة علـى المدينـة تمثـل أطـول فـرتة لحكـم الشـيعة ولقد
الفاطمية أتت باسم آل البيت فلم يعلنوا مذهبهم اإلسماعيلي ولـم يـدعوا إليـه ولـو فعلـوا ذلـك لثـارت الدولة 

والخطابة بالـدعاء لخليفـتهم  ضاة,ام والقد اكتفوا طوال حكمهم بتنصيب الحكعليهم األمة بأسرها ولذلك فق
هل سـمعت قـط : ة على حالهمنلك الوقت, وظل أهل المدينة المنورة سعلى المنابر وهي مظاهر السيادة يف ذ

 .رة ?جود إسماعيليين يف المدينة المنوأيها القارئ بو
طع الشـيعة رة لـم يسـتعلـى أن عقيـدة أهـل المدينـة المنـو ولعـل أكـرب شـاهد −: الصـامت.. الـدامغ  الشاهد

يحتـل و ملسو هيلع هللا ىلصة والجماعة هـو البقيـع الـذي يـدفن المـدنيون موتـاهم فيـه منـذ عهـد النبـي تغييرها عن عقيدة السن
ة وهو تقليد درجوا عليه يف كل السن لموتى الشيعة ركنًا صغيرًا جدًا منه إذ أهنم ال يدفنون موتاهم مع موتى أه
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وهذا دليل دامغ على عدم صـحة االدعـاء  بـأن أهـل المدينـة كـانوا شـيعة قبـل حكـم المماليـك .  زمان ومكان
 .واألتراك
 نحن أمام حملة إعالمية ?   هل

مت العـالم وقسـ. مـا سـبق مـن الحركـات الشـيعية خطـرًا مـن جميـع يني إلى دولة أشـدحركة الخم تحولت
ة الغـرض مـن إطالقـه عـدم اسـتثناء سـني أصـبح اسـم السـن» الوهابيين«فة وِص  .اإلسالمي إلى شيعة ووهابيين

شـيعيًا بدعوى أنه كان  يعةهو تحويل العالم اإلسالمي إلى ش» الثورة اإلسالمية«والهدف المعلن لهذه . واحد
وبدأت وسائل إعالمهم يف إيران والعراق تبشـر هبـذه النظريـة الباطلـة تاريخيـًا, والتـي . فيجب أن يعود شيعيًا

لذلك عمد الشيعة علـى تنظـيم حملـة إعالميـة هـدفها تعبئـة . هتدف أساسًا لسيطرة إيران كدولة صفوية حديثة
قية مـن المملكـة عمـد مـا يسـموهنم بنشـطاء الشـيعة ففي المنطقة الشـر. يعةينما وجد الشأ الرأي العام الشـيعي

ان الد األصـليون, وأن اآلخـرين مـن سـكبالزعم بأن الشيعة يف الشرقية يكونون أغلبية السكان وبـأهنم أهـل الـب
عبيــدًا ) الشــيعة(بوا أنفســهم ســادة وأصــبح أهــل الــبالد األصــليون نطقــة عبــارة عــن معتــدين ومحتلــين نصــالم

وليس من قبيل .  م كتابًا من جزأين طبع يف بيروت الهدف منه ترسيخ هذا المفهوموقد أصدر بعضه) . هكذا(
الصدفة أن يصدر كتاب مماثل عن شيعة المدينة يزعم أهنم أهل البالد األصليون وأن أهل المدينة كلهم كـانوا 

اولـة ليسـوا يف النخ إن... .منظم ميإنه بال شك عمل إعال. شيعة وأن النخاولة هم أحفاد األوس والخزرج
حاجــة إلــى أن يقحمــوا أنفســهم يف لعبــة سياســية خطيــرة ألن الوضــع اآلن يختلــف عــن الماضــي فــإن اتصــال 

ا نما هو اتصـال بقـوة أجنبيـة تقـف منـالنخاولة المباشر مع المصادر الشيعية يف العراق وإيران لم يعد خاصًا وإ
 لمـن يثبـت تسـمح باالنتسـاب إلـى األنصـار إال علـى األحـوال المدنيـة أن ال إن... .موقف العداء المكشـوف
 .لف ألغراض مشكوك يف أمرهارج ال لمجرد االعتماد على كتاب أانتسابه لألوس أو الخز

حيـث ُسـمح ) م٢٠٠٩ –هــ ١٤٣٠(اقتحام البقيع  –من قبيل االتعاظ –لنتذكر : من الماضي القريب لنتعلم
وا بين المسجد النبوي والبقيع حيـث رفعـوا أصـواهتم مـن أن يتجمهر لمجموعة كبيرة من الشيعة رجاًال ونساءً 

                                                     
أهـل الـدار «: يف كتابـه عبـد الـرحيم بـن حسـن ِحربـي النخلـيوسبقه يف هذا المعتقد والتشـريع لهـذه الحملـة نخـولي آخـر هـو المـدعو ) ٢١(

ِيَن َتَبوَُّءو حمس: زعم أهنم المقصودون بقوله تعالى »الحسينيون والنخيليون شرافاألالشيعة يف المدينة المنورة  واإليمان يَمٰـَن  َوٱلَّ اَر َوٱۡلِ ٱلَّ
  .وهو كتيب صغير ليس له قيمة علمية, أعرضنا عن ذكر تفاصيله والرد عليه .]٩: الحشر[ ىجسِمن َقۡبلِِهۡم ُيِبُّوَن َمۡن َهاَجرَ 



 النخاولة شيعة المدينة النبوية                                                                                                                                                                                     ٢٦

 
 

اس البقيع يف غفلة مـن الحـر لخالل مكربات الصوت باألدعية الغريبة والصراخ والعويل ثم زحفوا إلى مداخ
 ويملئـونون علـى قبـور آل البيـت بـور وينكبـندفعوا تتقدمهم نسـاؤهم إلـى داخـل البقيـع يركضـون علـى القوا

ليلعنوهـا ويبصـقوا  ڤبالرتاب , واندفع  بعضهم إلـى قـرب أم المـؤمنين عائشـة ) غرتهم(جيوهبم وعباءاهتم و
ن وقد تمكـ. بأحذيتهم وهم يلعنونه ڤعلى قربها كما شوهد رجال منهم يضربون قرب أمير المؤمنين عثمان 

 .... .رجال األمن من السيطرة على الموقف
عـن عـالمهم مقتضـى الشـيرازي المعـروف  درتوصـولكن هذه الحادثة استغلتها وسائل اإلعالم الشـيعية 

أكـرر دعـويت  وإننـي. امهااب ضد هذه البالد وأهلها وحكبلسانه البذيء مجموعة من أشنع وأوسخ أنواع السب
اإلسـالم . د واستقاللية يف أمـر الـدين فيصـلحوا أمـرهم باتبـاع اإلسـالم الصـحيحإلى النخاولة أن يفكروا بتجر

الـدين الصـحيح هـو أن نـدعو اهللا . المغفرة من أصحاب القبور من أهل البيـتليس فيه فوضى وعويل وطلب 
وعندما نزور قبور أهل البيت أو غيرهم من الصالحين ال ندعوهم من دون . ةالمغفرة والجن وحده ونطلب منه

 ملسو هيلع هللا ىلصاهللا وإنما ندعو لهـم اهللا بـأن يجـزيهم خيـر الجـزاء ويزيـدهم مـن فضـله علـى جميـل صـحبتهم لرسـول اهللا 
 .الذود عن دين اهللا وعن التضحيات التي قاموا هباو

واهللا مـن .... فإن من يريد من النخاولة أن يمشوا يف الطرق الوعرة فقد أراد مضرهتم ولم يـرد نفعهـم وأخيراً 
 .وراء القصد

إن تفاخرك للحكم الشيعي للمنطقة ال يتوافـق مـع مـذهبك الرافضـي حيـث : ونقول أيضا للكاتب النخولي
الــذي حكــم  والمــذهب القرمطــي مــذهب اإلثنــي عشــري الــذي تنتمــي إليــه يكفــر المــذهب اإلســماعيليأن ال

 .المدينة بمسمى التشيع, فكيف تفخر بمذهب تكفره

                                                     
نزيـل المدينـة سـابقًا والمحـامي يف . للدكتور محمد بن حمـد الهوشـان» االفرتاء على التاريخ.. ينة المنّورة نخاولة المد«: مقال بعنوان) ٢٢(

 .القانون الدولي يف الرياض
خاتمـة المسـتدرك  ١٥إرشـاد السـائل للكلبايكـاين ص : (انظر لتكفير علماء الشيعة اإلثنى عشرية لإلسماعيلية المراجع الشـيعية التاليـة) ٢٣(

الشـيعة  ٩٣٢−٣٩٣كتاب األربعين للقمي الشيرازي ص ) ٢٧٣−٢/٢٧٢(الصراط المستقيم للعاملي ) ١٤٠−١/١٣٩(ا النوريللميرز
مسـتدرك سـفينة  ١٧٤ − ١٧٣االسـماعيليون والمغـول ونصـيرالدين الطوسـي حسـن االمـين ص  ٥٢−٥٩ص  −يف االسالم للطباطبائي 

 ).٩/٤٠(للشاكري  موسوعة المصطفى والعرتة ) ٥/١٠(البحار للشاهرودي 
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وأيضا الحكام الشيعة من آل البيت الـذين حكمـوا المدينـة يف مـدة الحكـم الشـيعي لـم يكونـوا شـيعة سـبابة 
فـرتاجمهم وسـيرهم تـدل علـى ذلـك مـنهم األميـر زهيـر بـن  , شـريللصحابة مثل مذهبك الرافضي اإلثنـي ع

وكانـت الشـيعة  كـان مناصـرا ألهـل السـنة,( هــ,٦٥٧ولـي المدينـة بعـد  سليمان بن هبة بن جماز بن منصـور,
مقـيم السـنة ومعليهـا, ورافـض الرافضـة (: ومنهم ودي بـن جمـاز بـن شـيحة الحسـيني قـالوا عنـه. )تكرهه

. هم جماز بن هبة بن جمـاز بـن منصـورومن .طفيل بن منصور بن جماز بن شيحةومنهم . )ومقصيها
ناصـر السـنة وقـامع البدعـة, ( :ومنهم سعد بن ثابت بن جماز قال عنه ابن فرحون ,فارس بن شامان ومنهم
ه شـفقة وفيـكـان لـه اعتقـاد حسـن, (: قال عنه ابن فرحون األمير منصور بن جماز,: ومنهم. )قا بذلكمتخل

قاضـي (: قـال عنـه ابـن فرحـون هــ ,٧٥٤ومنهم القاضي نجم الدين مهنا بن سـنان المتـوىف سـنة  .)ورحمة
واختالطا هبـم, وكـان  أنكحتهم وعقودهم, كان من أعظم  الناس مواالة للمجاورين,الشيعة واليه يرجعون يف 

فاإلسـماعيلية أعـداء اإلماميـة اإلثنـي  ,)يرتضى على الصـحابة, ويتـربأ مـن الفقهـاء اإلماميـة ويحـط علـيهم
ألن دعوى اإلسـماعيلية الزنادقـة  إمرة الحجاز عشرية, وأعداء لكل ما هو ليس إسماعيلي وإنما ولو األشراف

لقـد و إن كـانوا ليسـوا علـى مـذهبهم,  ,هي محبة آل البيت, فلن يستقر الحكم لهم إال بتولية هـؤالء األشـراف
ائل المتاحـة لهـم يف التغلغـل يف المجتمـع الحجـازي وبـاألخص يف آل البيـت, سلك هؤالء الباطنيـة كـل الوسـ

وذلك من أجل تأييد دعوهتم المنكرة, كان موقف أشراف الحجاز رافضا لـذلك الكفـر والزندقـة التـي يريـدها 
ءة الـه بـالرباهـ كتب الحاكم العبيدي إلـى عم٤٤٢العبيديون, ولكنه واجهوا الواقع المؤلم لوحدهم, ففي سنة 

, وأنكر ذلك الشريف أبـو الفتـوح أميـر مكـة والمدينـة, وخلـع الحـاكم, فقـام الحـاكم ڤمن أبي بكر وعمر 
بقطع الميرة عن الحرمين, كمـا أمـر بـرد الـذين خرجـوا آلداء فريضـة الحـج, وأمـام هـذا الضـغط لـم يجـد أبـو 

                                                     
 ).٢/٨٥(التحفة اللطيفة ) ٢٤(
 .)٤/٤٠٧(الدرر الكامنة )٢٥(
 )٢/٢٥٩(التحفة اللطيفة ) ٢٦(
 )٢/٧٨( الضوء الالمع)٢٧(
 ).٣/٣٩٢ ( التحفة اللطيفة)٢٨(
 .٢٥٨ − ٢٥٧ :صنصيحة المشاور ) ٢٩(
 .٢٥١ :ص المصدر السابق) ٣٠(
 .٢٠٣ – ٢٠٢ :ص المصدر السابق )٣١(
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دينــة بضــعف الدولــة ولمــا أحــس أشــراف مكــة والم .الفتــوح ســوى اإلذعــان والــدخول يف طاعــة الحــاكم
, قاما بقطع الخطبـة للمستنصـر الفـاطمي, وخطبـا لبنـي العبـاس الخليفـة لعبيدية يف مصر بسب القحط الهائلا

 .»حي على خير العمل«وتركا األذان بـ وأذنوا باألذان المعهود, القائم بأمر اهللا,
ســبه للخــزرج األنصــار وهــو ممــن صــح ن يقــول الشــيخ عبــداهللا فــرج ظــاهر الزامــل الخزرجــي األنصــاري

 :»عوائل أهل المدينة األساس«يف بحث بعنوان  ممن أتفق أهل المدينة على نسبهم, وعائلتهم
بيوت أشراف المدينـة المدينـة المنـورة مـن بعـد رسـول اهللا يف القـرن الخـامس يسـكنها األشـراف آل حيـار  

فهؤالء أقدم األسـر بيـوهتم شـرقي . طمةوالشقادمه الحسينيين وأحفاد زين العابدين بن الحسين بن علي ابن فا
وجنوب المدينة وأمالكهم منتشـرة جنـوب المدينـة وشـماليها ووسـطها وبعـض دورهـم يف مقعـد بنـي حسـين 
مطلــة علــى ســوق الربســيم قــديما, ولهــم حــوش األشــراف وبســاتين كثيــرة ترامــت علــى خــط قربــان وســواله 

كثيــرة تولوهــا عــدة نظــار, ســيرهم حميــدة لهم ولهــم أوقــاف اوغيرهــا, وهــم أنــاس تعــددت أفــرادهم وخصــ
  . وسلوكهم طيب, وشمائلهم واسعة, متصفين بالخلق الحسن الكريم

ظـاهر الزامـل (بيـت : فهاجر أكثرهم فلم يبقى مـنهم إال عـدة بيـوت مـنهممن األوس والخزرج أما األنصار 
رجي هو الـذي ننتسـب إليـه, وبيت ظاهر ابن عبد العزيز ابن حسن ابن محمد ابن زامل الخز) وبيت أبو الجود

وبعضـهم . وبيوت أخرى انتشـرت مـع قبائـل مسـروح وبنـي عمـر وبعضـهم انـدمج مـع أصـحاب وادي الفـرع
خرجوا مع الطالبيين هربـا مـن العباسـيين أمـا البقيـة فقـد أكـرمهم اهللا بالسـفر يف الفتوحـات واختـاروا البقـاء يف 

 .البالد التي فتحوها والتجئوا إليها
القـارئ الكـريم بعـد هـذه الجولـة يف تـاريخ المدينـة اتضـح لـك أن النخاولـة لـيس لهـم تـاريخ  فلعلك أخي

ــزعم الك ــا ي ــة وليســوا كم ــن اوجــودي يف أرض المدين ــاد الصــحابة م ــب النخــولي أهنــم أهــل األرض وأحف ت
صل هـي فأصول النخاولة يف األوإنما تاريخهم مرتبط بالوجود الشيعي اإلثني عشري يف المنطقة, !!! األنصار

                                                     
 ).٢/٩٠( لمقريزيل اتعاظ الحنفاء) ٧/٢١٧( ونبن خلدال العرب) ٣٢(
 ).٥/٨٤(  النجوم الزاهرة) ٣٣(
, ولم يذكر عوائل النخاولة بانتساب لألنصـار ولـو يف قـول »عوائل أهل المدينة األساس ومن نزح إليها«مقالة يف جريدة المدينة بعنوان ) ٣٤(

 .ضعيف, رغم مدحه للنخاولة يف المقال بأهنم مسالمون
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, وال نقـول ذلـك احتقـارا لهـم فـال فضـل لعربـي علـى أفريقية أحضـرهم األشـراف عبيـدًا للعمـل يف مـزارعهم
عجمي إال بالتقوى, وبالل من أصـول أفريقيـه وهـو سـيدنا; ولكـن نـذكر ذلـك لبيـان الحقيقـة وحفـظ أنسـاب 

  .الناس
 

 شيخ النخاولة محمد العمري وابنه كاظم 
 

راف مـن يعتنـق المـذهب الشـيعي الرافضـي فتـأثر هـؤالء العبيـد بأسـيادهم واعتنقـوا وكان مـن هـؤالء األشـ
جـزء مـن  اقتطـاعالمذهب الرافضي, ولم يتملـك النخاولـة النخـل والمـزارع إال بصـدقات األشـراف علـيهم و

لعثماين التمسك هبذا المذهب الرافضي, يدل عليه بعض الوثائق المثبته يف العهد امزارعهم لهم ترغيبًا لهم يف 
 : وثيقة منها

يوقــف حديقتــه المعروفــة  –وهــو مــن أشــراف المدينــة  − )٣٥(»بكربيــت«الســيد محمــد بــن عبــد اهللا الشــهير 
وبعـد انقـراض عتقائـه علـى  −من رجـال النخاولـة –عتقائه  بقباء على» الرملية«بالعوالي واألخرى » بسميحة«

 .)٣٦(ألنه لم يعقب ذكورا وال إناثا عجائز النخاولة

                                                     
د) ٣٥( رف الـدين بـن يحيـى الحمـزي محمـد بـن عبـد اهللا بـن محمـد مـن أحفـاد شـ) م ١٦٦٠ − ١٦٠٣= هـ  ١٠٧٠ − ١٠١٢(كِْبِريت  محمَّ

رحلة الشتاء والصـيف (ف فيها هـ وأل ١٠٣٩برحلة إلى الروم سنة قام . أديب مولده ووفاته يف المدينة: ويعرف بمحمد كربيت ,الحسيني
 −نصر من اهللا وفـتح قريـب (كبير جدا و ) حاطب ليل(و) خ −الجواهر الثمينة يف محاسن المدينة (ومن كتبه . وزار دمشق والقاهرة) ط −
العقـود الفـاخرة يف أخبـار الـدنيا (و اإلثنـي عشـري اختصر به الكشكول للعـاملي الشـيعي) الزنبيل(فيه تراجم بعض فضالء المدينة و ) ط

نقـال عـن األعـالم . −بسبب تبنيه للمذهب اإلثنـي عشـري –ووصمه بعض معاصريه باإللحاد ) بسط المقال يف القيل والقال(و ) واآلخرة
 .للزركلي والبعض نسبه للتصوف الشيعي الغالي
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د تملكهــم للمــزارع يف المدينــة بســبب تــرك النــاس للزراعــة واشــتغالهم بالوظــائف الحكوميــة والتجــارة وزا
فبقيت هذه المزارع ألهل الصنعة وهم النخاولة فاشرتوها بأبخس األثمـان, وإال أهـل المدينـة كلهـم يعلمـون 

 .الحروبأن النخاولة ما هم إال عمال فالحة يف مزارع أهل المدينة وباألخص األشراف و 
وقد اختلطوا بأمثالهم من الشيعة القـادمين للمدينـة للزيـارة حيـث اعتـاد الـزوار الشـيعة السـكنى يف مسـاكن 
النخاولة ومزارعهم والصالة يف حسينياهتم, وقد استقر بعض هؤالء الزوار يف المدينـة خصوصـا ممـن يحسـن 

, ودخلـوا معهـم وتزوجـوا مـنهم –بحـرين لشـيعة مـن القطيـف و األحسـاء واللقـب ل –الزراعة أمثال البحارنة 
 ءامـلع نمـمحمـد بـاقر الشـخص  تنـب جوزتـ يرمـعلا مهخيشـو ومنهم عوائل معروفة يف المدينة وأبو ضـباع

  .ءاألحسا

للـتعلم لـدينهم الرافضـي سـة لـدى الشـيعة يف إيـران والعـراق الرحلة لبعض النخاولة لألمـاكن المقدكذلك 
جوج عبد المنعم محمد علي الهامن مثل شيخهم تزوجوا هناك من إيران والعراق,  على أيدي مراجعهم, وقد

من أم عراقية من بيت قفطان إحدى قبائـل العـراق ولـه صـلة  بالعراقالنجف  هـ يف مدينة١٣١٨ولد سنة الذي 
  .قرابة بالشيخ الوائلي

 
 

   

                                                     
عجــائز «وأبقــى  »عتقائــه«ومــن خبــث الكاتــب النخــولي أنــه حــذف كلمــة  .٤١٣−٤١٢: صتحفــة المحبــين لعبــد الــرحمن األنصــاري ) ٣٦(

 .ليخفي نسبه الحقيقي »النخاولة
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 صفات النخاولة وأحوالهم

 
هـم طوائـف كثيـرة, وخالئـق كبيـرة, وكلهـم شـيعة :يقول خير الدين المدين صاحب كتاب تحفـة المحبـين

وغـالبهم جهلـة ال يكـادون يفهمـون . ويزعمـون أن التقيـة واجبـة عنـدهم. يئًا من ذلـكشنيعة, وال يظهرون ش
وعالمـات رفضـهم  ...شيئًا من مذهب الشيعة, وإنما وجـدوا آبـاءهم علـى ملـة وهـم علـى آثـارهم مقتـدون, 

 :وبغضهم كثيرة
وكــل ذلــك لوجــود . ل جنــائزهم إلــى الحــرممنهــا الشــهرة, وعــدم إدخــال أطفــالهم الحجــرة, وعــدم إدخــا

 .ڤالشيخين فيهما 
وال يــدفنون موتــاهم بــين أهــل الســنة, وال يحضــرون جنــائزهم, وال يحضــرهم وال يغســلهم أحــد مــن أهــل 

وال يتزوجـون وال يزوجـون . وال يسمون أحدًا من أوالدهم أبـا بكـر وال عمـر وال عائشـة وال حفصـة. المدينة
 .إلى غير ذلك مما يطول ذكره. يصلون الرتاويح يف شهر رمضان وال. أحدًا من أهل السنة

والبسـاتين والحقـول يقـوم بحراسـتها والخدمـة فيهـا ورعـي مواشـيها, بـل :ويقول الباشا يف مـرآة الحـرمين
وهـؤالء بالمدينـة أشـبه بـالفالحين يف  النخـولوالخدمة يف البيـوت أيضـًا جماعـة مـن ذريـة األعـاجم يسـمون

واحتقـارًا لهـم وعقابـًا علـى نـزعتهم  وهم رافضة يبغضون أبا بكـر وعمـر,. هم ما قامت الزراعةمصرنا, ولوال
ويجتمـع هبـم األعـاجم يف . الباطلة كلفهم رئيس البلدية بأن يقوموا بطـرد الكـالب مـن حـول المسـجد النبـوي

 .مواسم الحج ويؤجرون منهم الدور بما فيها
يختلطون ببعضهم البعض, ويزاورهم الذين ينتمون إلـى  − لنخاولةأي ا − وأفراد هذه القبيلة:ويقول أيضًا

إن أعداد . نفس المذهب, ويتبادلون بناهتم ونساءهم عن طريق زواج المتعة, وهو الزواج لمدة معينة محدودة
ال يتجـاوز االثنـي  بـالحوضالنخاولة الذين بقوا على قيد الحياة, ويسكنون الحـدائق والغـرف التـي يعـرب عنـه 

ومن الجدير بالذكر أن الشيعة والمالحدة الذين يتوافدون على المدينة المنورة ينزلون علـى منـازل . ألفًاعشر 

                                                     
 .٤٧٩: ص تحفة المحبين) ٣٧(
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ــاء التــي تســمى ــة يف األحي ــاء النخاول ــة, ويســكن أبن ــة والتــي تقــع يف الحــدائق خــارج النخاول حــوش النخاول
 .المدينة

النخاولـة يظهـرون روح العصـبية يف كـل و:شـبه الجزيـرة العربيـة إلـى رحـالتويقول جون لويس يف كتابه
إذا ما كانوا بعيدًا يف بسـاتين النخيـل, ولكـنهم يعـودون ) علي(المناسبات, ويجاهر كثيرون منهم باعتقادهم يف 

للتظــاهر بعقائــد أهــل الســنة إذا مــا رجعــوا للمدينــة, وقــد اســتقر بعضــهم يف الضــواحي, وهــم يحتكــرون مهنــة 
 .الجزارة

وإن للبقيـع الشـريف سـور مجصـص :تاريخ المدينـة للجاسـر, يقـول أحـد المـؤرخين ويف كتاب رسائل يف
فواحـد مـن الثالثـة الغربيـة تجـاه بـاب قبـة آل البيـت ! ثالثـة غربيـة وبابـان شـاميان: حائط به, وله أربعة أبـواب

 .الغربي, وهو مخصوص لتدخيل جنائز النخاولة التي ال يصلى عليها يف الحرم الشريف
 :جالية واأللقاباأللبسة الر

 .   وهو ثوب فضفاض يصل إلى وسط الساق: الدشداشة−١
 .كانت تلبس بدون عقال, وهي مع الدشداشة واإلزار تكون اللباس الذي يلبسه عامة النخاولة: الغرتة −٢
 .قطعة من القماش على شكل فوطة, تلبس بدل السراويل: اإلزار −٣
, أو الخيـوط الحريريـة إذا كـان حواشـيه باألسـالك المذهبـةالبشت ويسمى المشلح أو العباءة وتوشـى  −٤
 .بسه مالال

وتتميز طبقة البسيها حسب لوهنا; فإذا كانت بيضاء فهي تـدل علـى أن البسـها عـالم أو طالـب : العمامة −٥
 .السادةسها من العلويينعلم عندهم, وإذا كانت سوداء فالب
بئـر تحاشـيًا لنسـوة يرتـدين المالبـس السـوداء, وهـو وخرجت من عنـد ال:ويقول أحد الرحالة المعاصرين

لباس قديم لنساء هذه الديار أخذ يتقلص أمام غزو المالبس المزركشة ولكنه يف العوالي ال يـزال ترتديـه نسـاء 
  .طائفة النخلية أو النخاولة كما يسميهم أهل المدينة

                                                     
 ).١/٤٤٠( مرآة الحرمين) ٣٨(
 .٣٠٩: ص شبه الجزيرة العربية إلى رحالت) ٣٩(
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يـوم خمـيس غالبـا يـأتون إلـى مشـهد  ومن عادات النخاولـة أن لهـم عـادة يف كـل:ويقول العياشي يف رحلته
السيد إسماعيل من أول النهار, ويطبخون هناك طعامًا كثيرًا, ويجتمعون رجاًال ونساء بأوالدهم, ويف الغالـب 
يأتون لختان أوالدهم, فإن من له ولد يريد ختانه ال يختنونه إال يف ذلك المكان, وربما جاؤوا لغيـر ختـان, بـل 

وغالــب مــا يطبخونــه هنــاك األرز والهريســة . طعــام, وال يحضــر معهــم غيــرهملمجــرد الزيــارة وإطعــام ال
 .باللحم

 
   

                                                     
 ).٤٢٤−٤٢٣: (رحلة العياشي ص) ٤٠(
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 فروع النخاولة وعوائلهم

 
يبلغ تعداد النخاولة على المشهور إحدى عشر فرعًا ينضـوي تحـت كـل فـرع عـدد مـن األسـر, وهـم علـى 

 :النحو التالي
رفة, الطبالن, بيت وائل, الجداعين, القرينة, بيـت الخوالدة, المالبين, الك: ومنهم ,الشريمي: الفرع األول 

ــدواخين, بيــت  ــدة, بيــت النضــيري, النويقــات, ال ــاقير, الجواي ــة, البق ــان, الطرييــف, الحكاري محاشــي, العلي
بـدير حـرم, العبـابيش, ذوي خليفـة, : , ومـنهمالدراوشـة: الفرع الثـاين ., الكـوابيسحسون, بيت العصاري

, الحمارين, الجواعدة, الفلسة, بيت مناش, الِحرابية أو الِحربي :ومنهم الدواويد, :الفرع الثالث .البديهان
ــيالصــويان, الفحــالن ــواجي, بيــت الروم ــين, الن ــع ., بيــت جب ــرع الراب ــة,: الف ــنهم المحارب المحاســنة, : وم

ــواجيج ــرع الخــامس .اله ــة,: الف ــنهم الزوابع ــ: وم ــيم, الســلمي, الشــالليدالحم ــرع ال .زة, الرباه ــادسالف : س
كراديـة, الشـرقي, بيت حريقة, بيت مالئكة, بيت العسائي, بيت صابرين, الشـوام, لولـو, ال: ومنهم األصابعة,

: ومـنهم الزيـرة,: الفـرع الثـامن .بيـت األصـبع, بيـت الصـاوي: ومنهم الوتشة,: الفرع السابع .الجيد, البناجية
, ذوي أحمـد, ذوي حسـين, سـالم, ذوي عبـد اهللاذوي : ومنهم الجرافية,: الفرع التاسع .الجواعدة السطحان,
الفـرع  .بـد اهللا, الماليحـة, ذوي أحمـد رجـباألواق, ذوي ع: ومـنهم المعـاريف,: الفـرع العاشـر .الكساسير

بيـت  المزيني, بيت ناشي, المدارسة, المراوحة, السـعدي, القصـران, الطـوالن,: ومنهم الفار,: الحادي عشر
 .مسعد, بيت أبو عامر, البغيل

   

                                                     
أهنم ينتمون إلى قبيلة عنزة من بني أعصر وأهنا دخلت مـع النخاولـة طلبـًا للحمايـة فتبنـت ) العصارى(يزعم كبار السن من هذه العائلة ) ٤١(

 .ب واعتنقتهالمذه
 .بفتح الحاء وهي القبيلة العربية المشهورةالَحربيعائلة من عوائل النخاولة خالفًا لـ: الِحربي بكسر الحاء ) ٤٢(
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 األشراف ـ٢

 
 .وهم بعد النخاولة يف العدد, وهم سادة من بني هاشم

نســبة للحســين ابــن علــي «ســينيون ُح  − ڤ»نســبة للحســن ابــن علــي «ســنيون َح (ز واألشــراف يف الحجــا
 .سينيون يف المدينة وإمرهتا فيهمسنيون يف مكة وإمرهتا فيهم, وغالب الحُ , وغالب الحَ )ڤ»

 .الجماعة ولم يظهر فيهم التشيع إال قلة تبنت المذهب الزيديسنيون من أهل السنة ووالحَ 
وكـان هـؤالء  .سينيون من أهل السنة إال أن بعـض فـروعهم تـأثر بالمـذهب الرافضـي اإلثنـى عشـريوالحُ 

الُحسينيون أمراء للمدينة مدة طويلة وسيرهتم مع أهل السنة حسنة وإن كـان يف بعضـهم تشـيع, إال أن الرافضـة 
 حكم أهل السنة ألهنم يعملون بمذهب التقية, مـنهمأيضًا أثناء لوا مناصب يف المدينة وكان ذلك منهم ربما تو

هــ, ويخطـب علـى المنـرب, ٦٥٤ا يف سـنة وكـان حيَّـالـذي تـولى قضـاء المدينـة,  سنان بن عبد الوهاب بن مهنا
ل ذلـك كـل جمعـة ر عن ذلك بكبش يذبحـه ويتصـدق بـه, يفعـثم يذهب الى بيته فيكف ويرتضى عن الصحابة,

 .عقب الصالة
الفقيـه الشـافعي عمـر بـن أحمـد  إال أن اهللا يقيض لهذا الـدين مـن ينصـره ويفضـح هـؤالء الـروافض مـنهم

هــ, متوليـا الخطابـة, وكانـت بأيـدي آل سـنان ٦٨٢قدم المدينـة سـنة : األنصاري السويداوي, قال ابن فرحون
إلـيهم, ولـم يكـن ألهـل السـنة خطيـب وال حـاكم مـنهم,  األشراف الحسينيون, وكذا كان الحكم أيضا راجعـا

وكان لما استقر يف الخطابة عمل معه اإلمامية من األذى ماال يصرب عليه غيره, فصـرب واحتسـب, حتـى أهنـم ...
وكان يصبح فيجد بابه ملطخا بالقاذورات, ويتبعونه بكل  ...كانوا يرجمونه بالحصباء وهو يخطب على المنرب

 .وربما عذرهم, الحرتاقهم على خروج المنصب من أيديهم بعد توارثهم له أذى, وهو صابر,

                                                     
 ).١٩٦ – ٢/١٩٥ (التحفة اللطيفة ٢٠٧ :صنصيحة المشاور ) ٤٣(
 ).٢/٧٢( نوي وطبقات الشافعية لألس) ٣١٥ – ٣/٣١٤ ( التحفة اللطيفةوانظر  ٢٠٨ :ص نصيحة المشاور) ٤٤(
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هــ, كـان ٧٤٥ومنهم القاضي تقي الدين الهوريني, ولي القضاء والخطابة يف المدينة سنة : قال ابن فرحون
أهـل  حكام, وجريت على الصلح, فمال إليددت األني يف الحكم عنه, فسست الناس, وسعادال مهيبا, استناب

وراثة, بل ربما أعطـي مـن أتحقـق ضـرورته مـن  ما وكنت ال آخذ شيئا يف حكم وال بيوت, واليالمدينة, وال س
موا من هذا بحيث اجتمعـوا وتأل. هم, وتركوا المحاكمة عندهمالغرماء, فأعرضوا عن قضاة اإلمامية, واعتزلو

إذا سـكت  :لك من الخصام, فقـال لهـمباألمير طفيل, وشكوا عليه انقطاع رزقهم بسبب ما كانوا يأخذونه يف ذ
وكـان أعلمهـم  –عنكم وعن أحكامكم فال تطلبون منه غيره, وكذا قال لي القاضي نجم الدين مهنـا بـن سـنان 

دت علـى اإلماميـة يف نكـاح معهم, حتى ماتوا وهم أحياء, وشـد ولم يزل ذلك دأبي. قطعت رزقنا –هم وأرأس
ر البدعـة, وأظهـرت نـور السـنة, ى مـذهب مالـك, وأخمـدت نـاوحملـت النـاس علـ. المتعة, ونكلت بفاعلهـا

 .م يف الصحابة, فلم يزد الناس إال طاعة وإقباالً وعزرت من تكل
وال يـنفعهم هـذا النسـب  عوائل اعتنقت هذا المذهب الخبيث,وليس كل األشراف روافض, ولكن منهم 

يـوم أن كـان ملسو هيلع هللا ىلص با لهب قرابته مـن رسـول اهللالرابط الحقيقي للمسلمين هو التقوى, إذ لم ينفع أالشريف ألن 
ِب لََهٖب َوتَبَّ حمس  :مشركًا, قال تعالى

َ
ۡغَنٰ  ١َتبَّۡت يََدآ أ

َ
إال أنـا نـوالي . ]٢−١: المسـد[ ىجس٢َكَسـَب  َوَمـا  َمـاُلُۥ  َعۡنُه  َمآ أ

 .ملسو هيلع هللا ىلصالتقي منهم بمزيد مواالة لقرابته بالرسول 
 .كرنا سابقا بعض سيرهموسيرة من ولي منهم اإلمارة حسنة كما ذ

 ًاعظيمـ ًاسـببفكانـت مكـانتهم يف النسـب, ووجـودهم يف المدينـة  سبب تمسك بعضـهم بـالرفض وقد كان
عظيمة من أجناسهم من الروافض األعاجم يف مواسم الحج حيث يفدون إلـيهم ويكونـون  مالية لتحقيق أرباح

 .تكون من آل البيت حتى تحقق المكاسب العظيمةيف ضيافتهم, ومعلوم غلو الشيعة يف آل البيت, فيكفي أن 
وغالـب مـا فـيهم متصـف بـه بنـو حسـين :يقول صاحب كتاب تحفـة المحبـين بعـد أن ذكـر حـال النخاولـة

  .المشهورون بالمدينة المنورة

                                                     
 ).٢٢٠ – ٢١٩ : (صنصيحة المشاور ) ٤٥(
 .من هذا الكتاب. ٢٧: انظر ص) ٤٦(
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صـًا هبـا, وتشغل هذه األسر حيـًا خا:شبه الجزيرة العربية عن األشراف إلىويقول صاحب كتاب رحالت 
وتوصف هذه األسـر بشـكل عـام . اسب هائلة خاصة من الحجاج الفرس الذين يفدون إلى المدينةوتحقق مك

كمـا يـتهم أهـل . ڤيف علي بن أبي طالب  − الشيعة −بأهنا من أهل البدع بمعنى اعتقادها نفس عقائد الفرس
, نصار عقائد السـنةهذه األسر بأهنم يمارسون شعائر عقيدهتم على نحو سري, وإن كانوا يتظاهرون بأهنم من أ

ين ذوي النفـوذ غير أن يف هذا القول تعميمًا شديدًا, إذ يشكك فيه عدد كبير من خيـار النـاس, ولكـن بنـي حسـ
 .يتبعون ظاهرًا عقائد أهل السنة بشكل صارم, ولذا فإن أحدًا ال يتعرض لهم بأذى الفائق يف المدينة

نظـرا للخلفيـة الدينيـة لـدى سـالطين الدولة العثمانية عهد ت منهم يف ذوبعد أن كانت اإلمارة يف أيديهم أخ
, واشـتغلوا بمعيشـتهمآل عثمان وموقفهم الصارم من الشيعة فقد رضي أشراف المدينة من الغنيمة بالسـالمة, 

يف  –واآلن صــار األمــر : قــال العياشــي حينمــا زار المدينــة. لحكــم المدينــة مــرة أخــرى يتطلعــونولــم يعــودوا 
ولـم يبـق لبنـي  −واليـة مكـة والمدينـة : أي – فجمعـوا الـواليتين −األشـراف السـنة  − سـني الحَ لبن –المدينة 

 .سين إال رسوم من والية المدينة, وصاروا كلهم إال القليل بادية يرحلون وينزلون بنواحي المدينةالحُ 
 .ادي الفرعوأبو ضباع من قرى و الشيعة موجودون اآلن يف المدينة والسويرقيةوالحسينيون 

ــا, بــل  ــة ويف أي عمــل شــيعي علن ــة يف احتفــاالهتم الديني واألشــراف الشــيعة يرفضــون أن يشــاركوا النخاول
لية, يدل على ذلك  اعرتاضـهم  المدينة, لمكانتهم الدينية والقبيرفضون أن يوضعوا ضمن الخارطة الشيعية يف 

مـان الشـيعة يف المدينـة المنـورة األشـراف أهـل الـدار واإلي« :صـاحب كتـاب لعبد الـرحيم النخلـيوهتديدهم 
اعرتضــوا علــى فكــرة الكتــاب والتــي هــي التعريــف بشــيعة المدينــة المنــورة,  حيــث »الحســينيون والنخيليــون

وطالبوه بعدم طباعة الكتاب ومصادرة نسخه, إذ زعم صاحب الكتاب أهنـم أحفـاد األنصـار وأهنـم وأسـيادهم 
األصــليين, وهــذا مــا ينفيــه التــاريخ واألشــراف, » أي المدينــة«ر األشــراف الــذين أعتقــوهم هــم أصــحاب الــدا

 .لمعرفتهم بتاريخ النخاولة وأهنم كانوا عبيدًا ألجدادهم
                                                     

 .٤٧٩: تحفة المحبين ص) ٤٧(
 .٣٠٨: ص شبه الجزيرة العربية إلىرحالت ) ٤٨(
 .٢٣٧ :ص محمد أمحزونل المدينة لمنورة من خالل رحلة العياشي انظر) ٤٩(
 معجـم البلـدانانظـر  .كة والمدينة وهي نجدية وكانت لبنـي سـليم كانـت مشـهورة بالزراعـةبين م) السوارقية( أسمها قديما: السويرقية) ٥٠(

 .قبل المهد وهي إلى يسار الطريق من المدينة الى مكة). ٣/٢٧٦( الحموي ياقوتل
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 بنو جهم ـ٣

 
 .وهم بنو جهم ولد محمود من بني عمرو من حرب

 نة, بل جميع قبيلة بنـي حـربوهم الروافض الوحيدون من بين فروع بني عمرو الحروب, وباقي الفروع ُس 
 .الجهميةنة إال هذا الفرع وهم بنو جهم, ويسمون بـُس 

 

 
 شجرة قبيلة حرب وكلهم سنة إال الجهوم من بني عمر من مسروح من حرب

 

 
 شجرة بني عمرو من حرب ويظهر فيها فروع الشيعة من الجهوم



  النبوية

الريـان, 

رفض يف 

 

 

 شيعة المدينة

: (وهـي ى,

رب مركـز الـر

 

النخاولة        

 عـدة قـرى

ع التي تعترب

 ل القرية

اجد يف القرية

                       

يتكـون مـن

 .كة
ية أبو ضباع

مدخل

أحد المسا

                       

ع الـذي يتر

ى طريق مك
سنة إال قرية

                       

 

ى وادي الُفر

على) كم١٦
لحروب الس

 . شيعة

                       

ي آخر قرى
 ).ضباع
٦٥: ( قرابة

ني عمرو ال
ألشراف الش

آخر الوادي

                      

وهي»ضباع
عيال, أبو ض
دينة النبوية
أهلها من بن
أل وبعض ا

 أبو ضباع يف آ

ثري يف القرية

                       

أبو ض«  قرية
ضيق, أم الع
عد عن المد
ع أدي الُفر

ها بنو جهم

ع وتظهر قرية

د األشراف األث

                       

ن بنو جهم
لسدر, المض

ع يبعي الُفر
ميع قرى واد
لتي يسكنه

طة وادي الفرع

مسجد

٣٩            

 

 
يسكن
الفقير, ال
ووادي

وجمي 
الوادي ا

 

خريط
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 مظاهر التشيع ظاهرة يف القرية

 
 :تاليوهي على النحو ال) الخيف هو المنطقة التي يكثر فيها أشجار النخيل(وهي عدة خيوف 

 ).عين أبو ضباع وقيمها الشريف, خيف الربض, خيف الملبانة, خيف عين البغالية, خيف الحديقة(
 : ويسكن هذه الخيوف قبائل الجهمية الشيعة, وهم

 .قبيلة العبيدي الجهمي, وفيهم رئاسة الجهمية −١
 .الجهمي, ويتبعه القفه والنواصرة قبيلة العالسي −٢
 .وحليفه المالكي الجهمي الجهمي, قبيلة الثميري −٣
 .قبيلة الجعفري الجهمي −٤
 .الجراري الجهمي, ويتبعه البغولي: قبيلة −٥

مهـد ويوجد جزء من هؤالء الشيعة خـارج أبـو ضـباع ووادي الفـرع, وخاصـة يف قريـة السـويرقية يف منطقـة
وكـذلك يوجـدون يف  .بـأم الـربكوتسـمى وبعض الجهمية يسكن القاحـة. التي يسكنها قبيلة البغوليالذهب

 .يف جدة حي يسكنه الكثير من الجهوم الشيعةأحياء من المدينة وكذلك 
ويرجع تشيع هذا الفرع من قبيلة حرب لمجاورهتم لألشراف الشيعة يف أبو ضباع حيث تعترب قرية أبوضـباع 

 .موطن لألشراف من قديم ولهم مزارع فيها
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 أيام مقامي هبا رئيس الجعفريين, أعني أوالد جعفر بن كان يف: هـ عنهم٣٤٦المتوىف عام يقول االصطخري 
 −أبنـاء عمـومتهم  –أبي طالـب, ولـه بـالُفرع والسـائرة ضـياع كثيـرة وعشـيرة وأتبـاع, وبيـنهم وبـين الَحسـنيين 

ــا لهــم  حــروب ودمــاء, حتــى اســتولت طائفــة مــن الــيمن يعرفــون ببنــي حــرب علــى ضــياعهم, فصــاروا حزب
 .)٥١(فضعفوا

 ڤ أن عين أم الِعَيال تسقي أزيد من عشرين ألف نخلـة, وأهنـا صدقــة فاطمــة الزهـراء :وذكر السمهودي
والعمـق واٍد يصـب يف الفـرع ويسـمى َعْمقيــن, لـبعض ولــد الحسـين بـن علـي, : أيضـًا وأن عليها قرية, وقال

ـْقـيــَاقرية من نواحي المدينة عـن يسـار الوهي : ووصف أبوضباع قائال. وقيل هو عين بوادي الفرع بينهـا  سُّ
كما ذكر أيضًا أن فيها عـدة قـرى ومنـابر ومسـاجد لرسـول اهللا . وبين المدينة ثمانية ُبـُرد, وأهنا قرية َغـنـَّاء كبيرة

بــْض والنـَّجــْف . , وأهنا أول قرية ماَرت إسماعيل وأمه التمر بمكـةملسو هيلع هللا ىلص كمـا ذكـر أن فيهـا عينـين يقـال لهمـا الرَّ
 .تسقيان عشرين ألف نخلة

   

                                                     
 ).٥٥٥( ودرر الفوائد ) ٢٢ – ٢١( مسالك الممالك انظر ) ٥١(
 .»أم الربك«تحول اسمها اآلن إلى ) ٥٢(
والذي يظهر أن المقصـود : فلؤملا قال). ١٨١−١٨٠: (ضاع اإلجتماعية يف وادي الفرع للباحث فائز البدراين الحربي صمالمح األو) ٥٣(

 .هنا قرية أبو ُضَباع فهي التي ينطبق عليها هذا الوصف وهي يف أسفل وادي الفرع من جهته الغربية
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 المشاهدة ـ٤

 
 :أصل عائلة المشهدي

من مشهد علي بالنجف بالعراق وتسكن يف المدينة المنورة وهذه العائلة سـكنت حائـل   أسرة المشهدي
 .قديما ولقبهم األساسي السنبلي,  وهم تجار إلى يومنا هذا

 :الموطن األصلي لعائلة المشهدي
يف المدينـة هـو النجـف يف العـراق وسـمو بالمشـهدي نسـبة ) السـنبلي(الموطن األصلي لعائلة المشـهدي 

يف النجف المزعوم وهو ما اعتادت عليه الكثير من العوائل الشـيعية كمـا أن هنـاك ) ڤضريح على (لمشهد 
 .الكثير من العوائل تسمى الكربالئي يف العراق نسبة لمدينة كربالء

 :انتقالهم لحائل
م, كـان مـن أول ١٨٤٧, رئاسـة الـبالد عـام )ثـاين حكـام حائـل(رشـيد عندما تولى األمير طالل العبداهللا ال

ن جديـد للمدينـة, مــع هبــدم السـور القـديم وبنـاء ســور محصـقراراتـه, توسـيع مدينـة حائــل مـن جهـة الشـمال 
, )مستودعات ومخازن ودكـاكين(محل  ٢٠٠ملحقاته, وكذلك ترميم وتوسعة سوق برزان وأضافت أكثر من 

والزخرفـة الجبسـية  اشتهرت بصـناعة األعمـال) السنبلي(لبدة, وألن عائلة المشهدي  وكذلك األمر مع شارع
على مستوى المنطقة, فقد استقدمهم ابن رشيد لبناء الـدكاكين وزخرفتهـا باألعمـال الجبسـية, وبعـد انتهـائهم 

مرار من هذه األعمال طلبوا من ابـن رشـيد أن يـؤجرهم بعـض هـذه المحـالت وكـان لهـم مـا طلبـوا ومـع اسـت
الوقت توافد أبناء عمومة عائلة المشهدي واسـتأجروا المزيد من المحالت حتى سمي السـوق باسـمهم وهـو 

 .سوق المشاهدة الشهير يف حائل
 

                                                     
 .سعودية ولكن مقصودنا هنا هو عائلة السنبلي المشهدي الموجودون يف المدينةالكثير من العوائل ال) المشهدي(يحمل هذا االسم ) ٥٤(
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 ١٣١٧من أعمال عبود المشهدي سنة يف حائل نقش بالجص  سوق المشاهدة بحائل

 
 :اجالئهم من حائل وانتقال بعضهم للمدينة

 الحكم السـعودي نصـب الملـك عبـد العزيـز الشـيخ عبـد اهللا بـن خلـف بـن راشـد آل بعد دخول حائل يف
على قضاء حائل وهو من علماء حائل, فكـان مـن أهـم قرارتـه والتـي يتـذاكرها ) هـ١٣٤٤ −هـ ١٢٦٥( خلف 

جـالء ا اإلذه تفرق المشاهدة بعد .أهل حائل إلى اليوم  وبسببها يدعون له, أن أمر بإجالء الشيعة من حائل
إلى جماعات منهم من رجع إلى النجف ومنهم من ذهب إلى الكويت وقسم منهم ذهـب إلـى المدينـة النبويـة 

 . وهم عائلة المشهدي الشيعية الموجودة يف المدينة
   

                                                     
وروضـة النـاظرين ).٣/١٧٨٠(وتسهيل السـابلة لمريـد معرفـة علمـاء الحنابلـة . ١٦:ص للهندي زهرة الخمائل يف تراجم علماء حائل) ٥٥(

 ).١/٣٨١(عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين 
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 الحجازد الشيعة يف علماء وروادي

 
يــران والعــراق ال يوجــد علمــاء كبــار للمــذهب الرافضــي يف المدينــة كمــا هــو مشــاهد يف معاقــل الــرفض يف إ

واألحســاء و القطيــف, و إنمــا يوجــد ممثلــين للمراجــع لتعلــيم النــاس مبــادئ ديــنهم وجمــع الخمــس وعقــد 
األنكحة; وذلك بسبب تفشي الجهل فيهم واإلشتغال بتحصيل أرزاقهم وباألخص يف المواسم الدينية, ولعلو 

ر التـاريخ اإلسـالمي ال برتجمـة علميـة و ال لذا لم يشتهر منهم أحد علـى مـ. كلمة أهل السنة يف المدينة النبوية
 .بتأليف كتب يف المذهب

ومـن ذكـر بعـض مـن يحـي مواسـمهم الدينيـة وهـم  ,إال أنه ال مانع من ذكر بعض مـن اشـتغل بـالعلم مـنهم
  :المسمون بالماللي والرواديد, وأشهرهم

 
 وابنه كاظم محمد علي العمري

 
ة النخوليــة يف المدينــة أحــد أبــرز الشخصــيات الدينيــ)  هـــ ١٤٣٢ــــ  ١٣٢٧(شــيخهم محمــد علــي الَعْمــري 

م, وعاش فيها حتى بلغ الخامسة أو السادسـة عشـر مـن عمـره أخـذه أبـوه  ١٩٠٩/ هـ ١٣٢٧النبوية, ولد سنة 
ثم . هـ, فأكمل مرحلة المقدمات والسطوح ١٣٤٩صفر سنة  ٢٠متوجها به إلى الحوزة العلمية يف النجف, يف 

 .الخارجابتدأ بدراسة البحث 
. حسـين الحلـي. وقد اهتم بتدريسـه ورعايتـه وزوجـه ابنتـه. محمد باقر الشخص األحسائي: بعض أساتذته
ضـياء الـدين العراقـي حضـر بحثـه الخـارج يف الفقـه فـرتة . وحضر شيئًا من درس النـائيني. محمد جواد مغنيه

 .ي برعايتهمحمد تقي آل صادق عالم لبناين, وقد أخذ هذا الشيخ يحوط العمر. قصيرة
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م وأخـذ علـى عاتقـه زعامـة الطائفـة الشـيعية هنـاك  ١٩٥٢/ هــ ١٣٧٢عاد العمري إلى المدينة النبوية سـنة 
  .مسؤولياته يف رعايتها و توجيهها وتحمل

محمـد حسـن آل . محسـن الحكـيم. أبـو الحسـن األصـفهاين: كما كان وكيال عاما لعدد مـن المراجـع وهـم
عبـد األعلـى . محمود الشـاهرودي. عبد الهادى الشيرازي. أبو القاسم الخوئي. الميالينمحمد هادي . ياسين

محمــد ســعيد . علــي الحســيني الخــامنئي. علــي الحســيني السيســتاين. محمــد رضــا الگلپايگــاين. الســبزواري
 .وغيرهم من المراجع يف إيران والعراق ولبنان. الحكيم

المساجد, فأسس صالة الجماعة ومجـالس الـذكر لتعلـيم الفقـه قام العمري بإنشاء الكثير من الحسينيات و
التي ُعرفت عند أهل المدينـة وزوار » المزرعة«وإحياء جميع المناسبات الدينية, وكان من أشهر تلك األماكن 

وُيحيـى فيهـا المناسـبات الخاصـة صـالة لاالتـي كـان يقـيم فيهـا » مزرعـة الشـيخ العمـري«المدينة من الشيعة بــ
وتعترب مزرعة العمري هي المقـر الرئيسـي للشـيعة وملتقـى . مذهب الرافضي والمناسبات الدينية بوجه عامبال

 .مراجعهم وزوارهم
 .م  ٢٠١١يناير سنة  ٢٦/ هـ ١٤٣٢صفر سنة  ٢٠تويف يوم اإلثنين 

 .تولى كاظم العمري منصب أبيه من بعده, بجميع إمتيازاته من وكاالت وجمع للخمس وتعليم وإمامه
 

 
 صورة حديثة للعمري عندما كربت سنه صورة قديمة للعمري عندما كان يف النجف
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 شيخهم كاظم العمري ينظم أحد مواسمهم الدينية حسينية مزرعة العمري

 
 الهتمالرتبة الحسينية التي يسجد عليها الشيعة يف ص وهنا يصلي هبم يف المزرعة حيث ال يصلي الشيعة يف المسجد النبوي

 
 اللطم والنياحة يف حسينية مزرعة العمري



  النبوية
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من الط هميث

ن حجة يف
ون شيئًا بل

 احتفاالت الن

ركون يف عزاء

                       
حمد رضا ال
 رواية حدي

فقد كان, )ة
وب و لم يد

شاركته يف أحد

اأهل جدة يش

                       
مح −خوئي 

ى إجازة يف

ائل المنطقة
 انه لم يكتب

مش

ة الجهوم من 

                       

 

القاسم الخ
 حصل على

قبا(ألنساب
إال,  الفرع

 .ه بالناس

 .هـ

 

 
الشيعة

                       
أبو  −كيم
وقد). تاين

فة بعلم األ
بائل وادي
لتي تجمعه

١٤٣٢/ ٣

 لحج

                      
محسن الحك
علي السيست

عية والمعر
ة واسعة بقب
لجلسات ا

٣/ ٨موافقة

 د العالسي

ولة يف موسم ا

                       
مح −غروي 
ع − خامنئي 

علوم الشرع
و إحاطةقة 

أثناء اردها 

لماضية المو

علي بن حميد

للنخاو عالسي

                       
مهدي الغ (
علي الخ −

بين الع جمع
 دراية عميق
ات يف موار

ة الجمعة الم

مشاركة الع

٤٨            

 

:الوكالة
راكياأل

وكان يج
صاحب
المعلوما

تويف ليلة

 



  النبوية

ختصار, 
 .حسيني
  ,»عمري

 كــربالء 

 

 

 

 

 

 

 شيعة المدينة

عضهم لألخ
ح العزاء الح
ة محمد الع

يفخارجيــة 

 »د العمري

النخاولة        

ت, نذكر بع
رعا يف طرح

سيرة«ؤلف 
 الدينيــة الخ

سيرة محمد«ف 

                       

 نية
يف الحسينيات
رة وكان بار

مؤ  النخلي
لمناســبات

مؤلف لنخلي

 

                       

سبات الدين
موزعين يف
دينة المنور
ح الجدعان

اركاته يف الم

لح الجدعان ا

                       

 

شايخ المناس
يف المدينة م
طابة يف المد

صالحو ,ي
شــتهر بمشــا
 .إلختصار

صال

                       

رواديد ومش
مناسبات يف
ترأس الخط
حوار الوطني
ي الــذي أش

بة يف اإلغ ر

 طني

                      

ر
ومشايخ الم
 الهاجوج ت
ارك يف الح
مي النخلــي
رضنا عنهم

 يف الحوار الو

                       

 ن الرواديد
حمد علي
خلي المشا
ســن الشــريم
الء كثير أعر

خلي المشارك

 

                       

د العديد من
د المنعم مح
عصاري النخ
لــرادود حس
 وغير هؤال

لعصاري النخ

٤٩            

 

 

يوجد
منهم عبد

فهد العو
ومــنهم ال
وغيرها,

 

فهد ا
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  بعض مشاركات الرواديد النخاولة الداخلية والخارجية
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 »مناسبات اللطم والنياحة«حسينية مزرعة العمري مقر إجتماع الزوار الشيعة إلقامة مناسباهتم الدينية 
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 األحياء التي يسكنها الروافض يف المدينة النبوية وما حولها

 
المدينة جنوب الحرم المدين, حيث يوجد حي كان يسمى فيما مضـى بزقـاق النخاولـة, أو محلـة  وسط −١

النخاولة, ويسمى يف الوقت الحالي بحي الروضة, كما يوجد النخاولة شـمال غربـي المسـجد النبـوي يف بـاب 
 .الكومة
ائهـا الجنوبيـة, ويسـكن كانت قرية تبعد ميلـين عـن المدينـة النبويـة, واآلن أصـبحت حيـًا مـن أحي: قباء −٢

 .الحي أكثرية من النخاولة
 .حي جنوبي المدينة النبوية, ويسكنه إضافة إلى النخاولة شيعة الحروب الجهوم: قربان −٣
 .جنوب شرقي المدينة النبوية, ويسكنه النخاولة والحروب بكثرة, وبعض األشراف: حي العوالي −٣

لحارة الشرقية التي يوجد فيها طائفـة مـن األشـراف وبعـض ويف بعض األحياء يوجد طوائف منهم, كما يف ا
 .النخاولة, وكذا الحارة الغربية, وحي العيون

 .عآخر قرى وادي الُفر: أبو ضباع −٥
ووادي الفرع من أطول أودية الحجاز, وأغناها عيونًا, إذ ال تزال فيـه عشـرون عينـًا جاريـة, وقيـل إهنـا أول 

على ) كم١٦٥( :, وهو يبعد عن المدينة مسافةملسو هيلع هللا ىلصوبه مسجد صلى به النبي قرية مارت إسماعيل التمر بمكة, 
ويسمى وادي النخل أيضًا لكثرة النخيل فيـه, وقـد يسـميه بعضـهم وادي بنـي عمـرو; ذلـك أنـه ال . طريق مكة

أيـن نخلـك مـن وادي : يكاد يخـالط بنـو عمـرو مـن حـرب فيـه أحـد, وكـان إذا ادعـى أحـد أنـه عمـري قيـل لـه
 .!النخل?
آخرهـا قريـة أبـو ضـباع التـي يتمركـز فيهـا الشـيعة مـن الجهميـة ) كمـا سـبق ذكرهـا(لوادي فيه عـدة قـرى وا

 .الحروب, وبعض األشراف
 .مهد الذهب التي يسكنها طائفة من الجهوم الشيعة وبعض األشرافيف منطقة : قرية السويرقية −٦

 .وكذا قرية القاحة التي تسمى بأم الربك
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 المدينة النبويةمزارات الشيعة يف 
 

. يحذر مما فعلـوا ,»َمَساِجدَ  َأْنبَِيائِِهْم  ُقُبوَر  اتََّخُذوا  َوالنََّصاَرى  اْلَيُهوَد  اُهللا  َلَعَن  « :قبل وفاتهملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا 
 .ولوال ذلك ألبرز قربه, ولكن كره أن يتخذ مسجداً  :ڤقالت عائشة 

ُرَج  اْلَمَساِجَد,  َعَلْيَها  ِخِذيَن َواْلُمتَّ  اْلُقُبوِر,  ِت َزائَِرا اُهللا  َلَعْن  « :ملسو هيلع هللا ىلصوقال   .»َوالسُّ
َتتَِّخـُذوا  َفـَال  َأَال  َمَسـاِجَد,  اْلُقُبـوَر  َيتَِّخـُذوَن  َكـاُنوا  َقـْبَلُكْم  َكـاَن  َمـْن  إِنَّ  َأَال « :قبل أن يمـوت بخمـسملسو هيلع هللا ىلص وقال

 .»َذلَِك  َعْن  اُكْم َأْنهَ  َفإِنِّي  َمَساِجَد  اْلُقُبوَر  
 . »إَِلْيَها ُتَصلُّوا  َوَال  اْلُقُبوِر  َعَلى  َتْجلُِسوا   َال  « :ملسو هيلع هللا ىلص وقال

فِـيِهْم  َمـاَت  إَِذا  ُأوَلئِـَك  إِنَّ  « :ملسو هيلع هللا ىلصقال وحين ذكرت له بعض نسائه كنيسة رأينها يف أرض الحبشة فيها تصاوير
ُجُل   الُِح  الرَّ ُروا  ُثمَّ  َمْسِجًدا  َقْبِره  َعَلى  َبنَْوا  الصَّ َوَر  تِْلَك  فِيِه  َصوَّ  .»اهللاِ  ِعنَْد  الَخْلِق  ِشَراُر  ُأْوَلئَِك  الصُّ

ْيَتُه ,  إِالَّ  ُمْشِرًفا  َقْبًرا  َتَدَع  َأَال « :ڤعلي بن أبي طالب  ملسو هيلع هللا ىلصوأمر رسول اهللا  .»َطَمْسَتهُ  إِالَّ  تِْمَثاًال  َوَال  َسوَّ
 . أن يجصص القرب, وأن يقعد عليه, وأن يبنى عليهملسو هيلع هللا ىلص ى النبيوهن

 .أن يكتب على القبورملسو هيلع هللا ىلص وهنى النبي
                                                     

 ).٥٢٩(لم ومس) ١٣٣٠(أخرجه البخاري ) ٥٦(
 ).٢٠٤٣(والنسائى )  ٣٢٠( والرتمذى )  ٣٢٣٦( وأبو داود )  ٣١١٨( أخرجه أحمد ) ٥٧(
 ).٥٢٩(أخرجه مسلم ) ٥٨(
 ).٩٧١(أخرجه مسلم ) ٥٩(
 ).١٣٤١(أخرجه البخاريُّ ) ٦٠(
 ).٩٦٩(أخرجه مسلم ) ٦١(
 ).٩٧٠(أخرجه مسلم )٦٢(
 ).١٥٦٣(وابن ماجة )  ٢٠٢٧(والنسائي )  ١٠٥٢(أخرجه الرتمذي )٦٣(
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كل هذه األحاديث وغيرها الكثير التي تنهى عن كل السبل المفضية إلى الشـرك وتحـذر منهـا, إال أن طائفـة 
العمـل هبـا, وأقبلـت يف معظمهـا من األمة ممن تنتسب إلى اإلسالم لم تلتفت إلى هذه النصوص, ولم تحاول 

تشيد القباب, وتبني األضرحة, وتقيم المشـاهد, وتتخـذ المـزارات, حتـى لكـأن هـذه النصـوص جـاءت تـأمر 
 .ومعاذ اهللا أن يكون ذلك بالبناء على القبور, وتذكر فضله, وتحث عليه, فاستجابت األمه لها,

 .ارات الوثنية يف األمة هم الشيعةمن الثابت أن أول من أحدث هذه المشاهد الشركية, والمزو
فظهرت بدعة التشيع التي هي مفتاح بـاب الشـرك, ثـم لمـا تمكنـت :يقول شيخ اإلسالم بن تيمية رحمه اهللا

الزنادقة أمروا ببنـاء المشـاهد وتعطيـل المسـاجد; محتجـين بأنـه ال تصـلى الجمعـة والجماعـة إال خلـف إمـام 
ها والدعاء عندها من األكاذيب ما لم أجد مثله فيما وقفـت عليـه مـن ورووا يف إنارة المشاهد وتعظيم. معصوم

 .أكاذيب من أهل الكتاب
والشيعة يعظمون القبور والمشاهد أكثر من المساجد, بل إهنم جعلـوا الحـج إلـى كـربالء ومشـهد الحسـين 

 . أعظم من حج بيت اهللا الحرام
سجد النبوي فيها, وإنمـا لوجـود قبـور المعصـومين فيهـا, الم ألنلذا فهم يعظمون المدينة أكثر من مكة, ال 

فهم يشدون الرحال لزيارة هذه القبور والتمسح بعتباهتا, واالستغاثة بأصحاهبا أكثر مما يشدون الرحـال لبيـت 
 .اهللا الحرام ألداء الحج والعمرة

ذه المـزارات, والتعريـف وفيما يلي عرض ألشـهر هـ. والمدينة النبوية مليئة بالمزارات التي يقصدها الشيعة
 :بها
. كبـار العوسـج: والغرقـد. الموضع الذي فيه أروم الشجر من ضروب شتى: البقيع يف اللغة :بقيع الغرقد ـ١

 .وهذا النوع من الشجر كان كثيرًا يف البقيع ولكنه قطع
سالم, حيث أن أهل والبقيع كان مقربة قبل  اإل. يقع بقيع الغرقد يف الجهة الجنوبية الشرقية للمسجد النبوي

 :يثرب كانوا يدفنون موتاهم فيه, وورد ذكره يف مرثية عمرو بن النعمان البياضي لقومه
 ين الذين عهدهتم يف غبطة     بين العقيق إلى بقيع الغرقدأ

                                                     
 ).٢٧/١٦١(مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٦٤(
 .من هذا الكتاب راجع قسم االعتقاد) ٦٥(
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 :القبور التي يزورها الشيعة يف مقبرة البقيع
 .إبراهيم ابن رسول اهللا −١
 .ملسو هيلع هللا ىلصة يشكك يف صحة نسبة بعض البنات إلى الرسول وبعض الشيع. ملسو هيلع هللا ىلصقبور بنات الرسول  −٢
 ).ڤوالدة علي بن أبي طالب (فاطمة بنت أسد  −٣
 .ڤالعباس بن عبد المطلب  −٤
 ).اإلمام الثاين. (ڤالحسن بن علي بن أبي طالب  −٥
 ). اإلمام الرابع). (زين العابدين رحمه اهللا(علي بن الحسين  −٦
 ).اإلمام الخامس. ()هللالباقر رحمه ا(محمد بن علي  −٧
 ).اإلمام السادس. ()رحمه اهللا الصادق(بن محمد  جعفر −٨
 .)ڤ صفية, وعاتكة(  بقيع العمات −٩
 ).ڤزوجة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (أم البنين  −١٠
 .محمد بن زيد بن علي رحمه اهللا −١١
 .اإلسماعيلية الذي تنتسب إليه فرقة. إسماعيل بن جعفر الصادق رحمه اهللا −١٢
, وهـو بجـوار ملسو هيلع هللا ىلصبيت األحزان, حيث يزعم الشيعة أن فاطمة ڤ كانت تبكي فيه بعد وفاة الرسـول  −١٣

ويف زمن الدولة العثمانية بنوا ضريحًا صـغيرًا مـن الحديـد يف ذلـك المكـان, إال أن التهـديم شـمله . بيت عقيل
 ).هـ١٣٤٤(سنة 

 :قبور األئمة يف البقيع, فمن ذلكوقد أوردت كتب الشيعة الفضل العظيم لمن زار 
قال الحسن بن علي عليهما السـالم لرسـول اهللا : عن الصادق عليه السالم عن آبائهم عليهم السالم قال −١

من زارين أو زار أباك أو زار أخـاك كـان حقـًا علـيَّ : يا أبتاه ما جزاء من زارك? فقال:صلى اهللا عليه وآله وسلم
 .أخلصه من ذنوبه أن أزوره يوم القيامة حتى

                                                     
 .الصحيح من سيرة النبي األعظم للمرتضى الشيعي) ٦٦(
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مـن زار الحسـن يف بقيعـه َثبَّـَت قدمـه علـى :عن ابن عباس عن النبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم قال −٢
 . الصراط يوم تزل فيه  األقدام

 . من زارين غفرت له ذنوبه ولم يمت فقيراً :وروي عن الصادق عليه السالم أنه قال −٣
مـن زار جعفـرًا وأبـاه لـم يشـك عينـه, ولـم :العسكري عليه السالم أنه قـال روي عن أبي محمد الحسن −٤

 .يصبه سقم, ولم يمت مبتلًى 
 

                                                     
 ).٩٧/١٤١(بحار األنوار للمجلسي ) ٦٧(
 .المصدر السابق) ٦٨(
 ).٦/٤(المصدر السابق والتهذيب ) ٦٩(
 ).٦/٧٨(التهذيب ) ٧٠(



  النبوية

 مسـجد 
بنـاء قبـة 

مدرسـة 

 شيعة المدينة

, وبجـواره
بب  قاتيبـاي

ه يف جـوار 

النخاولة        

ر الشـهداء,
أشـرف:ن

ويقع مكانه

                       

 

ورش, وقبـ
ـر السـلطان

 .ة

 .ملسو هيلع هللا ىلصي 

, وبعد أحد

                       

رحة المبتدعة

هللا بـن جحـش
لعثمانية أمـ
 داخل القبة

 .ه حمزة

فيه ثنايا النبي

ب ملسو هيلع هللا ىلصل اهللا

                       

 

عد هدم األضر

 
ـر, وعبـداهللا
الحكومة ال
وق القبور

 .ڤ

ي صرع فيه
 .الرماة

ي كسرت في

ح فيه رسو

                       

لبقيع قبل وبع

:ه عدة آثار
ب بـن عميـر

يف زمن ا )هـ
ن الحديد فو

ڤي طالب
 .ملسو هيلع هللا ىلص

لمكان الذي
 وقف فيه ا
مكان الذي

لذي اسرتاح

                      

ا

وقع كان فيه
ء, ومصـعب

هـ٨٩٣( :ة
ضريحًا من
علي بن أبي
 رسول اهللا
الوادي والم
مكان الذي

, وهو الم)يا

و المكان ال

                       

وهذا المو 
سيد الشهداء

ويف سنةمزة
, وجعلوا ض
, ومسجد ع
ي جرح فيه
صرع, وهو 
ة, وهو الم

قبة الثناي(يا 
 .ح

سرتاح, وهو
 . اآلن

                       

:هداء أحد
رب حمزة سي
مسجد حم
ر الشهداء,
سجد أحد,
مكان الذي
سجد المص
سجد الرما
سجد الثنايا
سجد الفسح
سجد المس
ن الجموح

٥٧            

 

 
  
شه) ٢
قرب −١

بمسمي 
فوق قبور

مس −٢
الم −٣
مس −٤
مس −٥
مس −٦
مس −٧
مس −٨

عمرو بن



  النبوية
والعشـاء 
 حكـيم

 

 

 

 شيعة المدينة
المغـرب و
:ت الشـيخ

النخاولة        
ـر وصـالة 

ع مقابـل بيـت

 زةجد حم

 د المصرع

  المسرتاح

                       
صـالة العصـر
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نصـب ملسو هيلع هللا ىلصوالشيعة يعظمـون هـذا المكـان لـزعمهم أن الرسـول ). كم٨(يقع شرق الجحفة على بعد . ديارهم
 .عليًا إمامًا بعده يف هذا المكان

 

 عةمقصد للزوار الشيغدير خم
 

 .ذا المكان لها فضيلة وثواب عظيموالشيعة يعتقدون أن الصالة يف ه
ئ السيول . بالفتح ثم السكون :األَْبَواء) ٧ ع مـن المدينـة, وهي قريـة مـن أعمـال الُفـر. هباسميت بذلك لتبوِّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص وباألبواء قرب آمنة بنت وهب أم النبي ).كم٤٥(بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة حوالي 
 
يقـول الرحالـة بـن جبيـر  .قد كانت البقيع وبقية المشاهد قبل الحكـم السـعودي مليئـة بالقبـب واألضـرحةو

إن البقيــع الغرقــد, واقــع شــرقي المدينــة, تخــرج إليــه علــى بــاب يعــرف ببــاب :واصــفًا البقيــع أثنــاء زياراتــه
ة وأمام هـذه الرتبـة النبيأول ما تلقى عن يسارك عند خروجك من الباب المذكور مشهد صفية عم و...البقيع

وتليهـا روضـة العبـاس بـن عبـد المطلـب ..., وعليه قبة صغيرة مختصرة البنـاءقرب مالك بن أنس اإلمام المدين
, وهـي قبـة مرتفعـة يف الهـواء علـى مقربـة مـن بـاب البقيـع المـذكور وعـن يمـين ڤ, والحسن بن علي ڤ

                                                     
 .أي راجع قسم االعتقادلمناقشة هذا الر) ٧١(
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همـا مرتفعـان عـن األرض متسـعان مغشـيان وقربا. ڤإلى رجلي العبـاس ڤ ورأس الحسن . الخارج منه
وعلـى . بألواح ملصقة أبدع إلصاق, مرصعة بصفائح الصفر ومكوكبة بمسامير على أبدع صـفة وأجمـل منظـر

يعرف ببيت ويلي هذه القبة العباسية بيت ينسب لفاطمة بنت رسول اهللا. ملسو هيلع هللا ىلصهذا الشكل قرب إبراهيم ابن النبي
 ....الحزن

ضرحة باقيـة يفتـتن هبـا المسـلمون حتـى جـاءت الـدعوة اإلصـالحية وهـي  دعـوة استمرت هذه القبب واأل
ــي  ــاب واألضــرحة لنه ــذه القب ــدعوة ه ــذه ال ــة ه ــث أزال أئم ــه اهللا حي ــد الوهــاب رحم ــن عب ــد ب الشــيخ محم

 .وحذر منهملسو هيلع هللا ىلصالصريح عن ذلك كما سبق, وألنه وسيلة للشرك الذي وقع كما أخرب به النبيالنبي
المعاصرين ما حـل هبـذه القبـاب واألضـرحة والمسـاجد المبنيـة علـى القبـور عنـد يصف لنا أحد الروافض 

احتـل الوهـابيون مدينـة ) هــ١٢٢١(يف عـام :فيقول وقد وصفها بنكبة البقيـع) وكله حزن(دخول أئمة الدعوة 
م , فلم يبقوا يف البقيع وال خارجه حجرًا على حجر, حتى المساجد هـدموها, وحـاولوا مـرارًا هـدملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

لقد خرب الوهابيون ودمروا قبور شهداء أحد, والمسجد المقام على ... إال أهنم غيروا رأيهمملسو هيلع هللا ىلصقبة الرسول 
بن عبد المطلب, ودمروا المساجد التي خارج البقيـع, مثـل مسـجد الزهـراء, ومسـجد  قرب سيد الشهداء حمزة

وكذلك مسجد الثنايـا ) سورة المائدةوهو الموقع الذي نزلت فيه على رسول اهللا( المنارتين, ومسجد المائدة
 .التي تكسرت يف معركة أحدالذي دفنت فيه ثنايا رسول اهللا

أما البقيع فأصبح قاعًا صفصفًا, لم يبق به أية قبة, وأصبح ذلك المزار المهيـب علـى مـر القـرون للماليـين 
 .يعرف صاحبهمن المسلمين مجرد مزبلة ال يكاد يعرف الزائر بوجود قرب فيه, فضالً عن أن 

 :يقول الرافضي. وبعد عودة المدينة إلى الحكم العثماين أعادوا بناء القبب
يف عهد السلطان العثماين عبدالمجيـد ثـم يف عهـد السـلطان ) م١٨١٨( وبعد هزيمة الوهابيين, بدئ يف عام

ثم جددت األبنيـة ...عبدالحميد ومحمود إعادة إعمار الحرم المدين والبقيع وتراث المسلمين الخالد يف أحد 
وصرفت مبالغ هائلة قدرت بسبعمائة ألف جنيه إسرتليني بعضها من أمـوال ) م١٨٦٠−١٨٤٨(كما يبدوا عام 
 . الحجرة النبوية

                                                     
 ).٢٣٢−٢/٢٠٥(الشيعة يف السعودية لحمزة الحسن ) ٧٢(
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وكـان ) هــ١٣٤٣(إال أن جيش الملك عبد العزيز من اإلخوان أعـادوا السـيطرة علـى الحجـاز بـدأ مـن عـام 
فأزالوا ما فيها من قبب وأضـرحة ومسـاجد مقامـة علـى ) م١٩٥٢(عام سقوط المدينة قد تم يف أواخر ديسمرب 

 .القبور, وأشاعوا التوحيد وأزالوا وسائل الشرك فجزاهم اهللا عن المسلمين خير الجزاء
 .وبقيت البقيع وغيرها من القبور على السنة إلى يومنا هذا

يتمرغوا برتبتهـا إال أهنـم ممنوعـون مـن والشيعة اليوم يزورون البقيع وبودهم أن يقيموا شعائر الشرك, وأن 
ذلك, وهم يتحينون الفرص ألخذ الرتاب من المقربة ليتربكوا به, وليس لديهم حيلـة إال أن يقفـوا أمـام القبـور 

 .ويقرؤوا زياراهتم
ويف السنوات األخيرة بدؤوا يتجمعون يف ساحات الحرم المقابلة للبقيـع رجـاًال ونسـاًء ويرفعـون أصـواهتم 

وأوراد بعضها يشتمل على الشرك الصريح وسب الصـحابة, ويسـتخدمون مكـربات الصـوت, وتسـمع بأدعية 
 .ومثل هذا الحال يحصل عند مقربة شهداء أحد. لهم بكاًء وعويالً, فال حول وال قوة إال باهللا العظيم
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 عقائد الشيعة

 
 عقيدة الشرك باهللا

 
عـن أبـي عبـداهللا عليـه السـالم ) باب أن األرض كلها لإلمـام( يذكر محمد بن يعقوب الكليني يف أصول الكايف

 .جائز له من اهللا−يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء−قال إن الدنيا واآلخرة لإلمام
ِ  حمس: فماذا يستنبط المسلم المنصف من هذه العبارة, مـع أن اهللا تعـالى يقـول يف محكـم آياتـه َّ ـَمَٰوِٰت  ُمۡلـُك  ِ ٱلسَّ

ۡرِض َوٱ 
َ
ۚ  َوَما  ۡل ٰ  َوُهَو  فِيِهنَّ َ َ  ِ

ءٖ  ُكّ ۢ  َشۡ   .]١٢٠:المائدة[ ىجسقَِديُر

أنـا األول وأنـا اآلخـر وأنـا الظـاهر وأنـا البـاطن : (...وزعموا أنه قالڤ وزادوا يف الغلو فكذبوا على علي     
نها وما هذا إال افرتاء عظيم بريء مڤ وعلي . , وهذه العقيدة أيضا باطلة مثل األولى)وأنا وارث األرض

ِ  َسبََّح  حمس :عليه وحاشاه أن يقول ذلك, واهللا يقول جل جالله َّ َمَٰوِٰت  ِف  َما  ِ ۡرِضۖ  ٱلسَّ
َ
َلُۥ  ١ٱۡلَِكـيُم  ٱۡلَعزِيـُز  َوُهَو  َوٱۡل

ءٖ قَدِ  ِ َشۡ
ٰ ُكّ َ َ ۦ َوُيِميُتۖ َوُهَو  ۡرِضۖ يُۡحِ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ٍء  ٢يٌر ُمۡلُك ٱلسَّ ِٰهُر َوٱۡلَـاِطُنۖ َوُهـَو بُِكـّلِ َشۡ ِخُر َوٱلظَّ ُل َوٱ وَّ

َ
ُهَو ٱۡل

 ].٣−١:الحديد[  ىجس ٣َعلِيٌم 
 

 
 
 
 

                                                     
 .طبعة الهند ٢٥٩: أصول الكايف ص) ٧٣(
 .طبعة الهند١٣٨: رجال الكشي ص) ٧٤(
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 الرحال إلى قبور ومزارات األئمة شد

 
َأْنبَِيـائِِهْم  ُقُبـوَر  اتََّخـُذوا  َوالنََّصـاَرى  اْلَيُهـوَد  اُهللا  َلَعـَن  «: فيهـا الـذي قـال ملسو هيلع هللا ىلص ة قد حفظوا وصـية النبـيأهل السن

, فأخذوا بوصيته حذرًا مـن مشـاهبة اليهـود والنصـارى ومـن الوقـوع يف مغبـات  .يحذر مما فعلوا ,»َمَساِجدَ  
 .الشرك

وا , فأخلصـ »بِـاهللاِ  َفاْسـَتِعْن  اْسـَتَعنَْت,  َوإَِذا  اَهللا,  َفاْسـَأِل  َسـَأْلَت,  إَِذا « : ملسو هيلع هللا ىلص وحفظوا وصـية أخـرى يقـول فيهـا
دعاءهم وعبادهتم هللا, ولم يرتّددوا على قبـور األمـوات ليسـألوهم مـن دون الحـي الـذي ال يمـوت الـذي بيـده 

  .الضر والنفع وحده

أما بالنسبة إلى الشيعة, فإن الذهاب إلى قبور األئمة وإلقـاء األمـوال عنـد عتبـاهتم أمـر مشـاهد ومعـروف لـدى 
بأن زيارًة واحدًة لقرب الحسين تساوي مئـة حجـة  :كتابه اإلرشاد الجميع, حتى إن الشيخ المفيد الشيعي ذكر يف

 .ئة عمرةاوم
, ونظمـوا لـذلك أدعيـة خاصـة تتلـى ا فضـل زيـارة قبـورهم والبكـاء عنـدهوقد وضعوا األحاديث المكذوبة يف

األئمـة هناك, إن مثل هذا ال ُيرضـي أهـل البيـت, وأي اشـتياق أو حـٍب يبقـى لبيـت اهللا الحـرام إن كانـت قبـور 
 .بالقبور) وهي المساجد(تْفُضل عليه يف الثواب, إن هذه دعوة إلى استبدال أماكن العبادة 

إننا إذا ألقينا نظرة على ما يفعله الشيعة اليوم عند القبور والمزارات من تقبيل الجداران, وإلقاء أمـوال النـذور, 
ٌه واضـح بضـالل مـن قبلنـا مـن اليهـود بلمـوتى, إن كـل هـذا يف الحقيقـة تشـوبث الشكوى وضيق الحال إلـى ا

 .والنصارى الذين استحقوا اللعن التخاذهم قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد

                                                     
 ).٥٢٩(ومسلم ) ١٣٣٠(أخرجه البخاري ) ٧٥(
 ).٢٧٦٣(وأحمد ) ٢٥١٦(أخرجه الرتمذي ) ٧٦(
 .طبعة إيران  ٢٥٢: ص اإلرشاد) ٧٧(
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 حعلى جـواز تقبيـل األضـرحة والتمسـ وإنه لمن الغريب أن يتخذ بعض الشيعة من تقبيل الحجر األسود دليالً 
 .شرعيةللقياس يف استنباط األحكام ال هبا, فإهنم من أشد الناس معارضة

إن الذي أباح لنا تقبيل الحجر لم يبح لنا تقبيل أعتاب وأحجار القبور, بل لـم ُيعهـد مثـل هـذا : ومع ذلك نقول
لهـا كمـا يفعـل وقبـور أقربائـه ويقب ملسو هيلع هللا ىلص نـايـرتدد علـى قـرب نبيڤ ولم يكن علي يف جيل الصحابة وحتى اآلل, 

 .المنتسبون إليه اليوم
الشيعة عند قبور األئمة واألولياء يف الـبالد اإلسـالمية, ثـم ليقـارن بينهـا  ويكفي للمنصف أن ينظر إلى ما يفعله

حون بصـور وتماثيـل المسـيح وأمـه, وكيـف مقامات وأديرة رهباهنم, وهـم يتمسـوبين ما يفعله النصارى عند 
لقـاء يفعل البوذيون والهندوس الشيء نفسه يف معابدهم من تقبيل العتبات والبكـاء عنـدها, وتقـديم النـذور وإ

األموال وطلب الحاجة إلى األموات مـن دون الحـي الـذي ال يمـوت, إن مصـدر التشـريع لـدى هـؤالء كلهـم 
لَُهـُم  َزيَّـَن  ۡذ  حمس: واحد إال وهو الشيطان, إذ زين لهم أعمالهم كمـا زيـن لمشـركي قـريش مـن قبـل, قـال تعـالى

ۡيَطُٰن   ۡعَمٰلَُهۡم  ٱلشَّ
َ
ا  لَُّكۡمۖ  َجارٞ  ّنِ  ٱلَّاِس  ِمَن  ٱۡلَۡوَم  ُم لَكُ  َغلَِب  َ  َوقَاَل  أ ٰ  نََكَص  ٱۡلفَِئَتاِن  تََرآَءِت  فَلَمَّ َ إِّنِ  َوقَاَل  َعقَِبۡيهِ  َ

ٓ  ّمِنُكۡم  بَرِٓيءٞ   َرٰى  إِّنِ
َ
ٓ  تََرۡوَن  َ  َما  أ َخاُف  إِّنِ

َ
ۚ  أ َ َّ ُ  ٱ َّ  ].٤٨:األنفال[ ىجسٱۡلعَِقابِ  َشِديُد  َوٱ
وا أهـل البيـت, وبـين مـن أفرطـوا يف حـبهم حتـى توجهـوا إلـيهم بـين مـن سـب لقد بقى أهل السنّة علـى الوسـط

 .باألدعية وشدوا الرحال إليهم وجعلوا زيارة قبورهم أكثر ثوابًا من زيارة بيت اهللا
 يجتمـع المسـجد والقـرب يف دعـاء إن أهل السنة يستنكرون أن تكون القبور واسطة بين العباد وبين رهبم, إنـه ال

د الواثق بـاهللا, إن القـرب والمسـجد نقيضـان ال يجتمعـان يف عبـادة عابـد هللا تعـالى, قـال اهللا تعـالى نَّ  حمس: الموحِّ
َ
َوأ

ِ  ٱلَۡمَسِٰجَد   َّ ِ  َ ِ  َمَع  تَۡدُعواْ  فَ َّ َحٗدا ٱ
َ
رجـل إلـى إنه لمن الشـرك ومـن سـخف العقـول أن يـذهب ال]. ١٨: الجن[ ىجسأ

 .»يا علي يا حسين«: ثم يخطوا قليالً إلى القرب ويقول »يا اهللا«: المسجد يقول
تعـدل  ملسو هيلع هللا ىلص فلمـاذا ال تكـون زيـارة قـرب النبـيإننا لو فرضنا أن مجرد زيارة قبور أئمة أهل البيت تعدل مئة حجـة 

 نـه يف حـق النبـيلـه أو ربمـا أكثـر ممثل هذا األجر أو ربما أكثر? لماذا نجد الغلوَّ يف أهل البيت, بينما ال نجد مث



 النخاولة شيعة المدينة النبوية                                                                                                                                                                                     ٦٦

 
 

ۡعَمٰلَُهۡم  َوَزيََّن لَُهُم حمس, ولكن نقول كما قال الهدهد لسليمان عليه السالم !هل يحبون أهله أكثر منه? ملسو هيلع هللا ىلص
َ
ۡيَطُٰن أ ٱلشَّ

َ َيۡهَتُدونَ  بِيِل َفُهۡم  ُهۡم َعِن ٱلسَّ  .]٢٤: النمل[ ىجسفََصدَّ
 

 غاثة الشيعة باألئمة عند الشدائداست
 

أهنـم ال يرضـون اسـتغاثة الشـيعة بالحسـين وال بغيـر  لحسـين, إالالحسـن وا السنة يتقربون إلـى اهللا بحـب أهل
, وال يرضـون تسـمية الشـيعة )يا علي, يا جعفر, يا حسين, يا مهدي, يا صاحب الزمـان: (الحسين, مثل قولهم

عبـد ( لذين يسمون أنفسـهم , وموقفهم من ذلك كموقفهم من النصارى ا)عبد الحسين, عبد الحسن(أبناءهم 
, فإنـه ال يسـتوي مـن يسـمي ولـده عبـداهللا, ومـن يسـميه عبـد المسـيح أو عبـد الحسـين فـإن المسـيح )المسيح

ن أبغـض , فـإن مـ»عبـداهللا وعبـدالرحمن«: والحسين عباد هللا, وإذا كـان مـن أحـب األسـماء إلـى اهللا تعـالى
 .على العبودية لغير اهللا األسماء إلى اهللا اسٌم دل
م يحبـون أهـل ويتوجهـون بطلـب حـوائجهم وتفـريج كـرهبم إليـه وحـده, إهنـ) يـا اهللا: ( وإنما يقول أهل السـنة

و اليهود فكذلك هـم وسـط فكما أن المسلمين وسط بين النصارى . هوهنمالبيت, لكنهم ال يقدسوهنم وال يؤل
 .اءلوهم على األنبييت, وبين من عبدوا أهل البيت وفضوا أهل الببين من سب

عون اهللا وحده الذي هو أقرب إلينا من حبل الوريد, الذي يسمع دعاء جميع عباده يف وقـت , فأهل السنة يداً إذ
واحد على اختالف أماكنهم وأعدادهم, وهو أرحم بعباده من كل عباده, وأسرع يف إجابة الدعاء منهم, وأعلم 

  قُۡل  حمس: بحوائج عباده وإن لم يرفعوها إليه, قال تعـالى
َ
ِ  ُدوِن  ِمن  نَۡدُعواْ أ َّ َ  يَنَفُعَنا  َ  َما  ٱ نَا  َو ٰٓ  َونَُردُّ  يَُضُّ َ ۡعَقابَِنـا  َ

َ
أ

َٰنا  إِۡذ  َبۡعَد   ُ  َهَد َّ  ].٧١:األنعام[ ىجسٱ

                                                     
 ).٣٧٢٨(وابن ماجه ) ٢٨٣٣(والرتمذي ) ٤٩٤٩(أبو داود  أخرجه) ٧٨(
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َحَلـَف  َمـْن «: حيـث قـال ملسو هيلع هللا ىلصر منـه نبينـا بأهل البيت من دون اهللا شرٌك حذ وكذلك يعتقد أهل السنة أن الحلف
 .»لَِيْصُمْت  َأْو  بِاهللاِ  َفْلَيْحلِْف  َحالًِفا  َكاَن  َمْن «: ملسو هيلع هللا ىلص , وقال»َأْشَركَ  َفَقْد   اهللاِ  َغْيِر بِ  

 .إن ظاهرة الحلف باإلمام نراها عند النصارى الذين يحلفون بالمسيح من دون اهللا
 

 داءعقيدة البَ 
 

ِ  ّمَِن  لَُهم  َوَبَدا  حمس: وهو بمعنى الظهور بعد الخفاء, كما يف قوله تعـالى َّ أو .]٤٧:الزمـر[ ىجسَيۡتَِسـُبونَ  يَُكونُواْ  لَۡم  َما  ٱ
ُواْ  َما  َبۡعِد  ّمِۢن  لَُهم  بََدا  ُثمَّ  حمس: نشأة رأي جديد لم يكن من قبل, كما يف قوله تعالى: بمعنى

َ
َيِٰت  َرأ ٰ  لََيۡسُجُننَُّهۥ  ٱ َحـتَّ

 ].٣٥:يوسف[ ىجسِحيٖ  
فـإن علمـه تعـالى أزلـي  ,ء بمعنييه يستلزم سبق الجهل وحدوث العلم وكالهما محال على اهللا عز وجلوالبدا

َّ  َيۡعلَُمَهآ  َ  ٱۡلَغۡيِب  َمَفاتُِح  وَِعنَدهُۥ  حمس: وأبدي, لقوله تعالى ِ ِ  ِف  َما  َوَيۡعلَُم  ُهَوۚ  إ َّ  َوَرقٍَة  ِمن  تَۡسُقُط  َوَما  َوٱۡلَۡحرِۚ  ٱۡلَبّ ِ َيۡعلَُمَها  إ
  َ ۡرِض  ُظلَُمِٰت  ِف  َحبَّةٖ  َو

َ
َ  ٱۡل َ  َرۡطٖب  َو َّ  يَابٍِس  َو ِ بِيٖ  كَِتٰٖب  ِف  إ  ].٥٩:األنعام[ ىجسمُّ

أصـول (بـوب يف كتابـه  الكلينـي والشيعة ذهبوا إلى أن البداء متحقق يف اهللا عز وجل تعالى اهللا عن ذلك, فمثالً 
عـن زرارة بـن أعـين عـن أحـدهما : (وأتى فيه بروايات كثيرة نذكر بعضها) باب البداء(كامال سماه  بابا) الكايف

ويف رواية ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم عن أبي عبداهللا ( ,)ما عبد اهللا بشيء مثل البداء: عليهما السالم قال
سمعت أبا عبداهللا عليه السالم يقول ما تنبأ : وعن مرازم بن حكيم قال(, )ما عظم اهللا بمثل البداء: عليه السالم

: وعـن الريـان بـن الصـلت قـال(, )بالبداء والمشيئة والسجود والعبودية والطاعـة: نبي قط حتى يقر هللا بخمس
بـدا هللا يف (, ونقل أيضـا )ما بعث اهللا نبيا إال بتحريم الخمر وأن يقر هللا بالبداء: سمعت الرضا عليه السالم يقول

د أبي جعفر ما لم يعرف له, كما بدا له يف موسى بعد مضي إسماعيل ما كشف به عـن حالـه وهـو أبي محمد بع

                                                     
 ).٣٢٩(أخرجه أحمد ) ٧٩(
 ).٢٦٧٩(أخرجه البخاري ) ٨٠(
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وأبو محمد ابني الخلف من بعدي وعنده علم ما يحتاج إليه ومعـه آلـة . كما حدثتك نفسك وإن كره المبطلون
 . )اإلمامة

يـدعون أن اهللا كـان يريـد  − الجاهليـة يظنـون يف اهللا غيـر الحـق ظـن −وقد كذبوا على اهللا يف ذلك وعلى أئمتهم
محمد ففعل,  اإلمامة ألبي جعفر ثم لما مات قبل أن يصبح إماما حينئذ بدا هللا العلي القدير أن يكون اإلمام أبو

بـدا هللا الـرأي الجديـد فغيـر رأيـه  − والعيـاذ بـاهللا −اهللا أن يجعل إسـماعيل إمامـا ثـم  وذلك كما أنه قد كان يريد
وهكـذا يفـرتون علـى اهللا الكـذب سـبحانه إتباعـا ألهـوائهم فلهـم  ,وسى الكـاظم إمامـا للنـاسبق فجعل مالسا

الويل لما يصفون, ونسوا قاتلهم اهللا أنه ينـتج مـن أكـاذيبهم هـذه نسـبة الجهـل إلـى اهللا العلـيم الخبيـر الحكـيم 
 .الجليل, وهو كفر بواح

يا ثابت إن اهللا تبـارك وتعـالى : عليه السالم يقول سمعت أبا جعفر: عن أبي حمزة الثمالي قال: (ونقل الكليني
وقت هذا األمر يف السبعين فلما أن قتل الحسين صلوات اهللا عليـه اشـتد غضـب اهللا علـى أهـل األرض فـأخره 

َيۡمُحواْ  حمسإلى أربعين ومائة فحدثناكم فأذعتم الحديث فكشفتم قناع السرت ولم يجعل اهللا له بعد ذلك وقتا عنـدنا 
  ُ َّ ۥٓ  َوُيۡثبُِتۖ  يََشآُء  َما   ٱ مُّ  وَِعنَدهُ

ُ
: فحدثت بذلك أبا عبداهللا عليه السالم فقـال: قال أبوحمزة ].٣٩:الرعـد[ ىجسٱۡلِكَتٰبِ  أ

ثم إن أقوالهم وادعاءاهتم هذه كلها ظاهرة . يف كالمه هو ظهور المهدي) هبذا األمر(والمراد .)قد كان ذلك
أن اهللا تعالى شأنه كان يجهل هذه األشياء التي جاءت مؤخرا ثم ) نعوذ باهللا(البداء البطالن فإنه يلزم من عقيدة 

نسـبة لما حدثت وعلم هبا اهللا غير سبحانه رأيه القديم وأنشأ رأيا جديدا حسب الظروف واألحـوال الجديـدة و
 .يحرالجهل إلى اهللا تعالى كفر ص

 
 
 

                                                     
 .مطبوعة الهند ٤٠:أصول الكايف ص) ٨١(
 .مطبوعة الهند  ٢٣٢:أصول الكايف ص) ٨٢(
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 عصمة األئمة االثنا عشر

 
الخطـأ سـهوا أم عمـدا, قـال الشـيخ رضـا  أكـانالمطلقة عن الخطأ يف أئمتهم سواء  الشيعة يرون أن العصمة

 .)نعتقد أن اإلمام كالنبي يجب أن يكون معصوما من السهو والخطأ والنسيان( :المظفر
مثـل تعـاليم القـرآن  −كـالخميني وغيـره  −وبمقتضى عصمتهم تصير تعـاليمهم عنـد مشـايخ علمـاء الشـيعة 

 .عن السهو والغفلة ويصيرون منزهين
ما جاء به علي عليه السالم أخذ به وما هنى عنه انتهي عنـه : عن أبي عبداهللا عليه السالم قال: ( جاء يف الكايف

ولمحمـد الفضـل علـى جميـع مـن خلـق اهللا, المتعقـب عليـه يف  ملسو هيلع هللا ىلصجرى له من الفضل مثل ما جرى لمحمـد 
ــرة علــى حــد الشــرك شــيء مــن أحكامــه كالمتعقــب علــى اهللا وعلــى رســوله,  ــه يف صــغيرة أو كبي ــراد علي وال

حجتـه البالغـة  وكذلك يجري ألئمة الهدى واحدا بعد واحد جعلهم اهللا أركـان األرض أن تميـد بأهلهـا...باهللا
على من فوق األرض ومن تحت الثرى, وكان أمير المؤمنين صلوات اهللا عليه كثيرا ما يقول أنـا قسـيم اهللا بـين 

الفاروق األكرب أنا صاحب العصا والميسم ولقـد أقـرت لـي جميـع المالئكـة والـروح والرسـل الجنة والنار أنا 
 . )بمثل ما أقروا به لمحمد ولقد حملت على مثل حمولته وهي حمولة الرب

 نحن خزان علم اهللا نحن تراجم أمر اهللا نحن قـوم معصـومون: قال اإلمام جعفر الصادق: (ونقل الكليني أيضا
 .)الى بطاعتنا وهنى عن معصيتنا ونحن حجة اهللا البالغة على من دون السماء وفوق األرضأمر اهللا تع

                                                     
 .٩٥:عقائد اإلمامية ص) ٨٣(
 ).١١٣−٩٥( الحكومة اإلسالمية) ٨٤(
 .الهند مطبوعة ١١٧:أصول الكايف ص) ٨٥(
 .١٦٥:المصدر السابق ص) ٨٦(
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وقالوا إن تنصيب اإلمام إنما شرع من أجل جواز الخطأ على غير األئمة, فلو جاز الخطـأ علـى اإلمـام وهـو 
لـى هـاد آخـر, وهكـذا الهادي إلى الحق الحتجنا إلى هاد آخر, وهذا الهادي يمكن أن يلحقـه الخطـأ فيحتـاج إ

فيلزم التسلسل, فقطعا للتسلسل ينبغي أن يكون كل إمام من أولئك معصوم يف وقته حسب زعمهم حتى يؤمن 
 .على حفظ الشريعة, وإال احتجنا إلى حافظ آخر, إذ كيف يؤتمن على الشريعة شخص معرض للخطأ

وال تجتمع األمـة علـى ضـاللة, وكـل  ملسو هيلع هللا ىلصالحقيقة غير هذا تماما, فاألمة معصومة بكتاب اهللا وسنة رسوله و
ولذلك فـإن  ملسو هيلع هللا ىلصما سطروه وملئوا به الصفحات من أدلة عقلية تؤكد الحاجة إلى معصوم قد تحققت بالرسول 

تََنٰـزَۡعُتۡم  فَـإِن  حمس: من الكتاب والسنة وال ترد إلى اإلمام قال تعالى ملسو هيلع هللا ىلصاألمة ترد عند التنازع  إلى ما جاء به النبي 
ءٖ  ِف   وهُ فَرُ  َشۡ َ  دُّ ِ ِ  إ َّ  ].٥٩:النساء[ ىجسَوٱلرَُّسولِ  ٱ

هـذه الحجـج . وأدلتهم العقلية التي تؤكد الحاجة إلى إمام معصوم, وإن األمة بدونه ال إيمـان لهـا وال أمـان
هي أيضا تؤدي يف النهاية إلى إبطال عصـمة األئمـة عنـدهم; ألن أئمـتهم لـم يتحقـق هبـم مقاصـد اإلمامـة التـي 

, ومن المعلوم أن المصلحة واللطف الذي كان المؤمنون فيها زمن ڤ ها إال علي بن أبي طالبيتحدثون عن
ــة ــة علــي ڤ الخلفــاء الثالث ــة  ڤ أعظــم مــن المصــلحة واللطــف الــذي كــان يف خالف ــال والفتن زمــن القت

اوى يف عصمة واالفرتاق, وقد جاء يف هنج البالغة الذي ال تشك الشيعة يف كلمة منه ما يهدم كل ما بنوه من دع
ال تخالطوين بالمصـانعة, وال تظنـوا بـي اسـتثقاال يف حـق قيـل لـي, وال ( :ڤ األئمة حيث قال أمير المؤمنين

التماس إعظام النفس فإنه من استثقل الحق أن يقال له, أو العدل أن يفرض عليه, كان العمل هبمـا أثقـل عليـه, 
 .)يف نفسي بفوق أن أخطئ وال آمن ذلك من فعليفال تكفوا عن مقالة بحق, أو مشورة بعدل  فإين لست 

 
 
 
 

                                                     
 .٣٣٥:هنج البالغة ص) ٨٧(
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 تحريف القرآن

 
والتـي تعتـرب عنـدهم  −لمعتمدة التي تتجـاوز ألفـي روايـة روايات الشيعة الصحيحة عندهم المروية يف كتبهم ا

ض كلها تصرح بأن القرآن الموجود بين أيدينا محرف ومبدل نقص منه وزيد فيه, وأمـا مـا يحـتج بعـ − متواترة
 جعفـر الطوسـي وأبـو علـي الشريف المرتضى وأبـو: (وهم الذي نفوا التحريفالشيعة بأقوال العلماء األربعة 
, فاحتجاجهم هبؤالء األربعة احتجاج باطل فإن مدار مذهب الشيعة على مـذهب )الطربسي والشيخ الصدوق

ذهبـت كلهـا إلـى التحريـف,  يـةألفـي روااألئمة المعصومين وجمهور المحدثين منهم ورواياهتم التي تتجاوز 
فما وزن أقوال هـؤالء المسـاكين األربعـة أمـام أقـوال األئمـة المعصـومين وجمهـور المحـدثين مـنهم وأعـالم 

ثم أيضا فإن هؤالء األربعة ما قالوا بعدم التحريف إال تقية ألجـل الظـروف التـي كانـت . الشيعة الكبار القدماء
خاصة إذا علم فضيلة التقية وعظم مرتبتها عندهم وسنذكر شيئا منـه يف ال تسمح لهم فيها بالقول بالتحريف, و

وحتى أن محققي الشيعة نقـدوا أقـوال هـؤالء األربعـة كمـا قـال الحسـين بـن . هذا الكتاب يف محله إن شاء اهللا
, وجمهور المحدثين من الشيعة يعتقدون )لم يعرف من القدماء موافق لهم: (محمد تقي النوري الطربسي

وهـو مـذهب جمهـور المحـدثين : (لتحريف يف القرآن, كما ذكـر الحسـين بـن محمـد تقـي النـوري الطربسـيا
 .)الذين عثرنا على كلماهتم

لوال أنه زيد ونقص من كتاب اهللا ما خفـي حقنـا علـى ذي : عن أبي جعفر عليه السالم قال: (ونقل المال حسن
 .)حجى

                                                     
 .٣٣:فصل الخطاب يف إثبات تحريف كتاب رب األرباب  ص) ٨٨(
 .٣٢:المصدر السابق ص) ٨٩(
 .١١:تفسير الصايف ص) ٩٠(
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عن أبي ذر الغفاري أنه لما تويف رسول اهللا صـلى اهللا عليـه : (حتجاجوذكر أحمد بن أبي طالب الطربسي يف اال
وآله جمع علي القرآن وجاء به إلى المهاجرين واألنصار وعرضه عليهم لما قد أوصاه بذلك رسـول اهللا صـلى 

 يا علـي أردده فـال: اهللا عليه وآله, فلما فتحه أبوبكر خرج يف أول صفحة فتحها فضائح القوم, فوثب عمر وقال
إن : حاجة لنا فيه, فأخذه علي عليه السالم وانصرف, ثم أحضر زيد بن ثابت وكان قارئا للقـرآن فقـال لـه عمـر

عليا جاءنا بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين واألنصار وقد رأينا أن نؤلف القرآن ونسقط منه ما كان فيه فضـيحة 
ن أنا فرغـت مـن القـرآن علـى مـا سـألتم وأظهـر فإ: وهتك للمهاجرين واألنصار, فأجابه زيد إلى ذلك, ثم قال

أنتم أعلـم بالحيلـة, فقـال : فما الحيلة? قال زيد: علي القرآن الذي ألفه أليس قد أبطل كل ما عملتم? قال عمر
ما حيلته دون أن نقتله ونسرتيح منه, فدبر يف قتلـه علـى يـد خالـد بـن الوليـد فلـم يقـدر علـى ذلـك, فلمـا : عمر

يـا أبـا الحسـن إن : عليا عليه السالم أن يدفع إليهم القرآن فيحرفوه فيما بيـنهم فقـال عمـراستخلف عمر سألوا 
هيهـات لـيس إلـى ذلـك سـبيل إنمـا : جئت بالقرآن الذي كنت جئت به إلى أبي بكـر حتـى نجتمـع عليـه, فقـال

أو  ،]١٧٢: األعـراف[ ىجسَغٰفِلِـيَ  َهَٰذا   َعنۡ  ُكنَّا  إِنَّا  حمس: جئت به إلى أبي بكر لتقوم الحجة عليكم وال تقولوا يوم القيامـة
فهـل وقـت : إن القرآن الذي عندي ال يمسه إال المطهرون واألوصياء من ولدي, فقال عمر ما جئتنا به :تقولوا

 .)نعم, إذا قام القائم من ولدي يظهره ويحمل الناس عليه: إلظهار معلوم? فقال عليه السالم
مير المؤمنين قـرآن مخصـوص جمعـه بنفسـه بعـد وفـاة رسـول اهللا صـلى اهللا كان أل: (ويقول النوري الطربسي

عليه وآله, وعرضه على القوم فأعرضوا عنه فحجبه عن أعينهم, وكان عند ولده عليهم السالم يتوارثونـه إمـام 
عن إمام كسائر خصائص اإلمامة وخزائن النبوة وهو عند الحجة عجـل اهللا فرجـه, يظهـره للنـاس بعـد ظهـوره 

أمرهم بقراءته, وهو مخالف لهذا القرآن الموجود من حيث التأليف وترتيب السـور واآليـات بـل الكلمـات وي
أيضا, من جهة الزيادة والنقيصة, وحيث أن الحق مع علـي وعلـي مـع الحـق ففـي القـرآن الموجـود تغييـر مـن 

 ., نعم هكذا بنصه وحرفه قاتله اهللا)جهتين وهو المطلوب
                                                     

 .٧:و يف فصل الخطاب ص ١١:وكذلك يف تفسير الصايف ص طبعة النجف٢٢٥:االحتجاج للطربسي ص) ٩١(
 .٩٧:صفصل الخطاب ) ٩٢(
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م كفر صريح ال يحتاج إلى مزيد كالم يف رده, ألنه مصادم لما أخـرب اهللا يف قرآنـه الكـريم مـن ومثل هذا الكال    
ۡلَا  َنُۡن  إِنَّا  حمس: حفظ كتابه العزيز من التحريف والتبديل قال تعالى  .]٩: الحجر[ ىجسلََحٰفُِظونَ  َلُۥ  نَّا  ٱّلِۡكَر  نَزَّ

 

 سب الصحابة
 

قــد ارتــدوا إال ثالثــة وتزيــد بعــض  ڤ الصــحابة بســبب تــوليتهم ألبــي بكــر تقــول كتــب االثنــي عشــرية أن
ولقـد . رواياهتم ثالثة أو أربعة آخرين رجعوا إلى إمامـة علـي ليصـبح المجمـوع سـبعة وال يزيـدون علـى ذلـك

تداولت الشيعة أنباء هذه األسطورة يف المعتمـد مـن كتبهـا فسـجلوا ذلـك يف أول كتـاب ظهـر لهـم وهـو كتـاب 
  .ثم تتابعت كتبهم يف تقرير ذلك وإشاعته. ن قيسسليم ب

ولو ذهبنا نسرد للقارئ ما رووا من هـذا الغثـاء لبلـغ مجلـدات وسـنكتفي بـذكر بعـض النصـوص التـي فيهـا 
 . التصريح بالتكفير; إذ هو يكشف ويغني عما دونه من سب وطعن

جعلـت فـداك :  −عليه السـالم  −عفر حمران بن أعين قال قلت ألبي ج عن( :روى ثقتهم الكليني يف الكايف
المهاجرون واألنصـار ذهبـوا إال : أال أحدثك بأعجب من ذلك: ما أقلنا لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناها ? فقال

أبـو ذر, : إال ثالثـة ملسو هيلع هللا ىلصإن الصـحابة ارتـدوا علـى أعقـاهبم بعـد مـوت الرسـول (: , وقالوا)ثالثة –وأشار بيده −
أبـو بكـر وعمـر فارقـا الـدنيا ولـم يتوبـا, (: , وجاء عنهم)ك يف كفرهم فهو كافرالمقداد, وأن من شووسلمان, 

 . )ولم يتذكرا ما فعاله بعلي, فعليهما لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعين

                                                     
 .٧٥−٧٤: كتاب سليم بن قيس ص) ٩٣(
 ).٢٤٦−٢/٢٤٤( األخبار الثالثة كلها تجدها يف الكايف ) ٩٤(
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ــة ــالغون يف ســبهم, ولهــذا عقــد لهــم  ڤ والخلفــاء الراشــدون الثالث يكــرههم الشــيعة كرهــا شــديدا, ويب
,  وهكـذا طريقـة أهـل األهـواء )باب كفر الثالثة ونفاقهم وفضائح أعمالهم(: وانالمجلسي يف كتابه بابا بعن

 .إفراط يف المحبة وإفراط يف الكراهية
الـدعوة  وقد حاول بعض الشيعة المعاصرين أن ينفوا هـذه التهمـة ومـنهم الخنيـزي عـالم القطيـف يف كتابـه

ال تمــس كرامــة  −يف هــذا العصـر  −ن األماميـة بــأ(: حيــث يقـول ,اإلسـالمية إلــى وحـدة أهــل السـنة واإلماميــة
 .) الخلفاء البتة فهذه كتاباهتم, وهذه كتبهم تنفي علنا السب عن الخلفاء وتثني عليهم

إن جعفر الصادق يقول مفتخـرا ولـدين أبـو بكـر مـرتين, ألن أمـه أم فـروة بنـت القاسـم بـن (: وقال الخنيزي
ن أبـي بكـر, فهـي بكريـة أمـًا وأبـًا, ويقـول إن مـن قضـاء جعفـر محمد بن أبي بكر وأمها بنت عبـد الـرحمن بـ

 .)الصادق فسق من سب الخلفاء الثالثة
إننـا نقـدر الصـحابة وال ننتقصـهم ونرتضـى عـنهم تلـك كلمـات طيبـة : إننا نقول للخنيزي وغيره ممن يقول

ين المسـلمين, ولكـن أال يعلـم تنزل على قلوبنا بردا وسالما, ومرحبا هبذه الروح الكريمة الجامعة الموحدة بـ
الخنيزي وغيره أن المكتبة الشيعية المعاصرة قد أخرجت كتبا مليئة بالسـب والطعـن والتكفيـر لخيـار صـحابة 

   !., فلم القول بأن شيعة العصر الحاضر ال يسبون, وأن سب الشيخين عندهم فسق ?ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
ة قطعية على أن اعتقاد شيعة العصر هو نفسـه عقيـدة ويكفي لبطالن هذه الدعوة ذكر نموذج واحد يدل دالل

علمائهم السابقين السبابين لخيار هذه األمة مـن الصـحابة رضـوان اهللا علـيهم, فمـن ذلـك أحـد كتـب األدعيـة 
ومـنهم الخـوئي  )آيـة عظمـى(عندهم باللغة األردية وموثق من ستة من شيوخ الشـيعة, وصـف كـل مـنهم بأنـه 

و يف هذا الكتاب دعاء  بالعربية بحـدود صـفحتين يتضـمن  لعـن أبـي بكـر وعمـر مداري,  والخميني وشريعت
اللهـم العـن صـنمي قـريش وجبتيهمـا, ( :وابنتيهما أمهات المؤمنين عائشة وحفصة ڤ, ومما جاء فيه ڤ

                                                     
 ).٢٥٢−٨/٢٠٨(بحار األنوار  ) ٩٥(
 ).٢٥٧−٢٥٦/ ١( الدعوة اإلسالمية ) ٩٦(
 ).٧٤/ ١( الدعوة اإلسالمية) ٩٧(
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وطاغوتيهما, وإفكيهما, وابنتيهما, الذين خالفا أمرك وأنكرا وحيك وجحدا إنعامك, وعصـيا رسـولك, وقلبـا 
 .)وحرفا كتابك, وأحبا أعداءك دينك,

مع لعن وتكفيـر الصـحابة  ومـلء الصـفحات فيمـا يسـمونه بمثالـب الصـحابة ومعـايبهم مـن قبـل : تنبيه هام
منهـاج الروافض, وانشغال أهل السنة يف الرد عليهم وقد أجادوا وأفادوا مـن مثـل شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة يف 

مهمة يف هذا الموضوع  أن إثارة الشيعة لهذه القضايا هو يف حقيقـة أمـره وغيره, أقول مع هذا فالحقيقة ال السنة
تسرت على السبب الحقيقي من موقفهم من الصحابة, ذلك أن الصحابة رضوان اهللا عليهم  لـو كـانوا يف عصـمة 
من كل خطأ, ويف حرز من كل ذنب لما رضي عنهم اإلمامية ألن ذنب الصـحابة عنـد هـؤالء هـو بيعـتهم ألبـي 

فقـد  مـن جـاء بقـراب األرض خطايـا ومعـه جـواز الواليـة ر دون علي وكل ذنب يغفر إال هذا األمر, كما أنبك
وكثيرا تسأل األمامية عما كان من عثمـان يف ( : نجا, وقد تنبه إلى هذه الحقيقة المهمة القاضي عبد الجبار فقال

رة, ومـا ذاك إال لضـعفهم وانقطـاعهم, ألن توليته أقاربه وغير ذلك, ويف سير طلحة والزبير وعائشـة إلـى البصـ
عثمان لو لم يـول أقاربـه ولـم يصـنع مـا صـنع لكـان كـافرا مشـركا عنـدهم بادعائـه اإلمامـة لنفسـه, فمـن يكلـم 
ــة يف الطهــارة أو يكلــم النصــارى يف  ــن يكلــم اليهــود يف وجــوب الني ــة يف إثــارهتم لهــذه المســائل كم اإلمامي

هذا من قال ال ذنب لعثمان إال توليته أقاربه  فاعرف هذا وال تكلم فيه البتـة, استحاللهم الخمر, وإنما يكلم يف 
 .  )وكلمهم فيما يدعونه من النص على اإلمامة فهو األصل

 
 
 
 
 

                                                     
 .٤٢٤−٤٢٣ :تحفة العوام مقبول لمنصور حسين ص) ٩٨(
 ).١/٢٩٤(ة تثبيت دالئل النبو) ٩٩(
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 عقيدة التقية وفضائلها عندهم

 
 .الكذب المحض أو النفاق البين كما هو ظاهر من رواياهتم: معنى التقية عند الشيعة

والتقية واجبـة ( :االعتقادات د الشيعة حالة مستمرة, وسلوك جماعي دائم, قال ابن بابويه يف كتابهوالتقية عن    
مـع أهـل السـنة بالتقيـة وقـد  ويؤكدون على أن تكون عشـرة الشـيعة. ) ال يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم

 :ونسبوا ألبي عبد اهللا أنـه قـال. ةبالتقيَّ  −أهل السنة  − شرة العامةباب وجوب عِ : العاملي فقال ترجم الحر
 .)يف الصف األول  ملسو هيلع هللا ىلصمن صلى معهم يف الصف األول فكأهنا صلى مع الرسول (

 :إن عقيدة الشيعة ورواياهتم يف التقية تخالف وبوضوح نصوص القرآن الكريم    
َها  حمس: قال تعالى يُّ

َ
أ نـزَِل  َمآ  بَّلِۡغ  ٱلرَُّسوُل  َيٰٓ

ُ
ّبِـَكۖ  ِمـن  إَِلۡـَك  أ ۥۚ  بَلَّۡغـَت  َفَمـا  َتۡفَعـۡل  لَّـۡم  ن  رَّ ُ  رَِسـاَلَُه َّ ِمـَن  َيۡعِصـُمَك  َوٱ

ۡعرِۡض  تُۡؤَمُر  بَِما  فَٱۡصَدۡع  حمس: , وقال تعالى]٦٧: المائدة[ ىجسٱلَّاِسۗ  
َ
َهـا  حمس: , وقـال تعـالى]٩٤: الحجـر[ ىجسٱلُۡمۡشِكِيَ  َعِن  َوأ يُّ

َ
أ َيٰٓ

ِيَن   َ  ٱتَُّقواْ  ُنواْ َءامَ  ٱلَّ َّ ِٰدقِيَ  َمَع  َوُكونُواْ  ٱ ِيَن  إِنَّ  حمس: , وقال تعالى]١١٩: التوبة[ ىجسٱلصَّ نَزۡلَـا  َمـآ  يَۡكُتُموَن  ٱلَّ
َ
ٱۡلَّيَِنٰـِت  ِمـَن  أ

ُٰه  َما  َبۡعِد  ِمۢن  َوٱلُۡهَدٰى   ْوَلٰٓئَِك  ٱۡلِكَتِٰب  ِف  لِلنَّاِس  َبيَّنَّ
ُ
ُ  ُم يَۡلَعُنهُ  أ َّ ٰعُِنونَ  َوَيۡلَعُنُهُم  ٱ  .]١٥٩: البقرة[ ىجسٱللَّ

إن التقيـة يف اإلسـالم أشـد حرمـة مــن أكـل لحـم الخنزيـر, إذ يجـوز للمضــطر أكـل لحـم الخنزيـر عنـد الشــدة, 
وكذلك التقية تجوز يف مثل تلك الحالة فقط فلو أن إنسانا تنزه عن أكل لحم الخنزير يف حالة االضـطرار أيضـا 

فإنه آثم عند اهللا, وهذا بخالف التقية فإنه إذا لم يلجأ إليها يف حالة االضطرار ومات فإن له درجة وثوابـا ومات 
 . عند اهللا, فرخصة أكل لحم الخنزير تنتقل إلى العزيمة لكن ال تنتقل رخصة التقية إلى العزيمة

 

                                                     
 .١١٥−١١٤ :االعتقادات ص) ١٠٠(
 ).١١/٤٧:(وسائل الشيعة) ١٠١(
 ).٧٥/٤٢١: (بحار األنوار) ١٠٢(
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 المتعة وفضائلها عند الشيعة

 
من تمتع مـرة كـان درجتـه كدرجـة الحسـين عليـه (: أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصسول اهللا ذكر فتح اهللا الكاشاين يف تفسيره عن ر

السالم, ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن عليه السـالم, ومـن تمتـع ثـالث مـرات كـان درجتـه كدرجـة 
: أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي : , وذكر أيضا)علي ابن أبي طالب عليه السالم, ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتي

, ونقـل يف تفسـيره أيضـا بالفارسـية وترجمتـه )من الـدنيا ولـم يتمتـع جـاء يـوم القيامـة وهـو أجـدعومن خرج (
جاءين جربيل هبدية من ربي وتلك الهدية متعة النساء المؤمنات ولم يهد ( :أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا : بالعربية

ا لشريف على جميع األنبياء السـابقين, اهللا هذه الهدية إلى أحد قبلي من األنبياء, اعلموا أن المتعة خصني اهللا هب
ومن تمتع مرة يف عمره صار من أهل الجنة, وإذا اجتمـع المتمتـع والمتمتعـة يف مكـان معـا ينـزل عليهمـا ملـك 
يحرسهما إلى أن يفرتقا, ولو تكلما بينهما فكالمهما يكون ذكرا وتسبيحا, وإذا أخذ أحدهما بيد اآلخـر تقـاطر 

طايا, وإذا قبل أحدهما اآلخر كتب لهما بكل قبلة أجر الحج والعمـرة, ويكتـب يف من أصابعهما الذنوب والخ
جماعهما بكل شهوة ولذة حسنة كالجبال الشامخات, وإذا اشتغال بالغسل وتقاطر الماء خلق اهللا تعـالى بكـل 

يا علي الذي  قطرة من ذلك الماء ملكا يسبح اهللا ويقدسه وثواب تسبيحه وتقديسه يكتب لهما إلى يوم القيامة,
خفيفة وضعيفة وال يحبها فهو ليس من شيعتي وأنا بريء منه, قـال جربيـل عليـه  − المتعة –يظن أن هذه السنة 

الـدرهم الـذي يصـرفه المـؤمن يف المتعـة أفضـل عنـد اهللا مـن ألـف درهـم أنفقـت يف غيـر  ملسو هيلع هللا ىلصالسالم يا محمد 
 ألهـل المتعـة, يـا محمـد إذا عقـد المـؤمن مـن المتعة, يا محمد يف الجنـة جماعـة مـن الحـور العـين خلقهـا اهللا

 .)...المؤمنة عقد المتعة فال يقوم من مكانه إال وقد غفر اهللا له ويغفر للمؤمنة أيضا
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وروى عن الصادق عليه السالم بأن المتعة من ديني ودين آبائي فالذي يعمل هبا يعمل بديننا والـذي ينكرهـا     
 .وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة ومنكر المتعة كافر مرتد ,اينكر ديننا بل إنه يدين بغير دينن

مـا : وروي أيضا عن الصـادق عليـه السـالم أنـه قـال: وذكر صاحب منتهى اآلمال بالفارسية, وترجمته بالعربية
ر لـه من رجل تمتع ثم اغتسل إال وقد خلق اهللا تعالى سبعين ملكا من كل قطرة مـاء يتقـاطر مـن جسـده ليسـتغف

 .إلى يوم القيامة ويلعن على من يجتنب منه حتى تقوم الساعة
نـورد بعضـها  ته المسـماة المتعـةوقد أورد المجلسي العديد من الروايات يف فضل وأحكـام المتعـة يف رسـال    

مـن ولـم يتقبلهـا فهـو لـيس  − المتعة –من استصعب هذه السنة : قال علي أمير المؤمنين عليه السالم: (للعربة
من تمتـع مـن امـرأة مؤمنـة فكأنـه زار الكعبـة سـبعين : (وسلم , وقال صلى اهللا عليه وآله)شيعتي وأنا بريء منه

من تمتع مرة عتق ثلث جسده مـن جهـنم, ومـن تمتـع مـرتين عتـق : (وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ).مرة
وقـال رسـول  ).له من نار جهنم المحرقةثلثا جسده من جهنم, ومن أحيا هذه السنة ثالث مرات يأمن جسده ك

يا علي ينبغي أن يرغب المؤمنون والمؤمنات يف المتعة ولو مرة واحدة قبل أن ينتقلوا : (اهللا صلى اهللا عليه وآله
من الدنيا إلى اآلخرة, لقد أقسم اهللا تعـالى بنفسـه أنـه ال يعـذب رجـال أو امـرأة قـد تمتعـا, ومـن اجتهـد يف هـذا 

 .)وازداد فيها رفع اهللا درجته − المتعة –الخير 
 

 :وزادوا على ذلك فأجازوا استعارة فرج المرأة
الرجـل : قلـت لـه: عن محمد بن مسلم عن أبـي جعفـر عليـه السـالم قـال: (فقد أورد الطوسي يف االستبصار   

: ضـارب قـالعـن محمـد بـن م: (, ونقل أيضا)نعم ال بأس به له ما أحل له منها :يحل ألخيه فرج جاريته? قال

                                                     
 .٣٥٦: جميع هذه األحاديث أوردها الكاشاين يف تفسير منهج الصادقين ص) ١٠٣(
 ). ٣٤١/  ٢( منتهى اآلمال ) ١٠٤(
 .١٦ − ١٥:قر المجلسي صجميع هذه الروايات يف عجالة حسنة ترجمة رسالة المتعة لمحمد البا) ١٠٥(
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يـا محمـد خـذ هـذه الجاريـة تخـدمك وتصـيب منهـا فـإذا خرجـت فارددهـا : قال لـي أبـو عبـداهللا عليـه السـالم
 .)إلينا

ــه تحريــر الوســيلة يقــول إن المتعــة يمكــن أن تكــون مــع البغــي وتكــون أيضــا لســاعة أو ( :و الخمينــي يف كتاب
علمائهم, حين يطلب منهم الواحد أن يزوجـه , فلماذا يغضب المحرتمون من رجال الشيعة و!!)لساعتين

ألــيس ذلــك دلــيال دامغــا علــى أهنــا ضــد الطبــائع الســليمة, وضــد الفطــرة !. ابنتــه زواج متعــة كمــا هــو مشــاهد?
 .والرجولة والشهامة والغيرة ?

وقـد صـرح بعضـهم للشـيخ محمـد نصـيف بأنـه يجـري عنـدهم ! بل زادوا الطين بلة وقالوا بالمتعة الدورية
ل المتعة الدورية بحيلة وضعها شيوخهم وهي أن المتمتع بالمرأة يعقد عليها بعد هناية متعته منهـا عقـد استعما

فتدور المرأة علـى ... زواج دائم ثم يطلقها قبل الدخول فتصبح ال عدة عليها فيتمتع هبا اآلخر ويفعل كاألول 
 .مجموعة من الرجال هبذه الطريقة بال عدة

لهـا أن تتـزوج بمجـرد ( :هم وهو الخنيزي من علماء القطيف عن المتعة الدورية بقولـهوقد دافع أحد علمائ
كمال صيغة الطالق حتى لو كان الحاضرون عشرة, وكـل مـنهم يعقـد عليهـا ويطلقهـا, ثـم يعقـد عليهـا اآلخـر 

: األلوسيولذا قال .  )ويطلقها, وهكذا إلى كمال العشرة لصح وجاز بال إشكال وال ريب يف زواج المتعة
إن من نظر إلى أحوال الشيعة يف المتعة يف هذا الزمان ال يحتاج يف حكمه عليهم بالزنا إلى برهان, فـإن المـرأة (

الواحدة تزين بعشرين رجال يف يوم وليلة وتقول إهنا متمتعة, وقد هيـأت عنـدهم أسـواق عديـدة للمتعـة توقـف 

                                                     
 ).١٣٦ − ١٣٥/ ٣( االستبصار ) ١٠٦(
 ).٢/٢٩٢(تحرير الوسيلة ) ١٠٧(
 ).٨٤(مجلة الفتح العدد ) ١٠٨(
 ).٢/٢٩(الدعوة اإلسالمية ) ١٠٩(
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, كمـا هـو )اء فيختارون ما يرضـون ويعينـون أجـرة الزنـافيها النساء ولهن قوادون  يأتون بالرجال إلى النس
 .مشاهد يف إيران

واألقوى واألظهـر جـواز وطء الزوجـة : ( كذلك يبيح شيوخهم اللواطة  بالنساء حتى قال شيخهم الخميني
لتـي أيـن عفـة المـرأة وحياؤهـا وكرامتهـا ا. فهذه الصورة بمجموعها ال تبعـد عـن إباحيـة أوربـا. )يف الدبر 

َم ِألُتَ  ُبِعْثُت  إِنََّما  «: ملسو هيلع هللا ىلصأليس هذا يتعارض مع قول النبي ! أعطاها اإلسالم من هذه المتعة?  »اْألَْخـَالِق  َمَكـاِرَم  مِّ
. 

 .وقد استغلوا هذه الفوضى األخالقية يف إغراء طالب المتعة الرخيصة يف اعتناق مذهبهم
 

 عقيدة الغيبة والرجعة
 

ن برجـٍل مـن أهـل البيـت يمـأل األرض عـدًال, كمـا د دينه وعباده يف آخـر الزمـان اهللا يؤيإن أهل السنة يؤمنون أ
, ويؤمنون أنـه يولـد )محمد بن عبداهللا(أبيه  , واسم أبيه اسمملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ظلمًا وجورًا, ويواطئ اسمه اسم ُملئت

سـالم, هكـذا صـحت زول المسـيح عليـه اليف آخر الزمان, ولـيس يف أول الزمـان, وتتـزامن بدايـة دعوتـه مـع نـ
 .راألخبار فيه, وبلغت مبلغ التوات

                                                     
 .٣: كشف غياهب الجهاالت ص) ١١٠(
حفيدة آيـة اهللا  , وهي شيعية إيرانيةيشهال الحا ئر .لـ د» المؤقت عند الشيعةالمتعة الزواج «, وانظر إلى كتاب ١٣٦:الشيعة للنمر ص) ١١١(

وقد فصلت حال اإلباحية الوقعة يف إيران بإسم المتعة, ودعمت الكتاب بمقابالت علـى أرض  إيران, أحد أكرب علماء الشيعة يف يالحائر
  .الواقع

 ).٢٢٤ / ١(تحرير الوسيلة ) ١١٢(
 .)٢(وأحمد )  ٢٧٣(رواه البخاري يف األدب المفرد ) ١١٣(
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محمد بن الحسن العسكري وليس محمد بن عبداهللا, وأنه ولـد : أما الشيعة فيعتقدون أن اسم المهدي المنتظر
واختفـى, وكـان  , وأنـه غـاب عـن األنظـار)الحسن العسـكري(يف القرن الثاين للهجرة من اإلمام الحادي عشر 

 .ات, وال يزال الشيعة ينتظرون عودته إلى اليوم عمره آنذاك خمس سنو
ونحن ال نريد أن ندخل يف جدٍل حول التفسير العقلي المنطقي لفكرة بقاء رجٍل غائبًا آالف السنين, اللهـم إال 

َثْت عن ُعْمر نوح  هـذه  وأصحاب الكهف, وإنما نكتفي يف ردأن يكون هناك نصٌّ شرعٌي كالنصوص التي تحدَّ
أنه ال حقيقة وال وجود لهذا الولـد, وعلـى : نقل ما أكدته كتب الشيعة وعلماء تواريخهم وأنساهبمالفكرة بأن ن

ه, وبموجـب ًا, بسبب صغر سـنافرتاض وجوده, فإن علماء الشيعة قد نصوا يف كتبهم أن الصبي ال يسمى إمام
حسـن التـدبير, العدالـة, العلـم  العقل, البلوغ,: الشروط التي ذكرها مشايخ الشيعة يف اإلمام, فقد اشرتطوا فيه

 .بالقانون اإلسالمي
لقد أكدت كتب الشيعة بحزم أن الحسن العسكري اإلمام الحادي عشـر كـان عقيمـًا ولـم تحمـل منـه زوجاتـه 

هن هــ دخـل أقربـاؤه علـى زوجاتـه وجواريـه لعلهـم يجـدون واحـدًة مـن ٢٦٠ا مـات سـنة أنه لموال جواريه, و
 .مون ميراثه بين أمه وأخيه جعفرمنهن حامالً, مما جعلهم يقس حامالً, فلم يجدوا أحداً 

 .)فلم يظهر له ولٌد يف حياته وال عرفه الجمهور بعد وفاته: (ولهذا قال الشيخ الشيعي المفيد
 .نوٌح عليه السالم وجود هذا الولد الغائب الذي عمر أكثر مما عمر ومع ذلك ُيصرُّ الشيعة اليوم على

وعدم  ت الحسن العسكري كان نكسًة هدمت أركان العقيدة الشيعية المبنية على تسلسل اإلمامةوالحق أن مو
 .بانقطاع النسل من الحسن اإلمام الحادي عشر واألخير عند الشيعة انقطاعها, غير أهنا انقطعت

                                                     
 .٤٦ – ٤٥: الحكومة اإلسالمية للخميني ص )١١٤(
 ). ٧٦٢/ ٢( جالء العيون , ٢٨٩: الفصول المهمة ص, ٤٠٨: كشف الغمة ص,  ٣٣٩: اإلرشاد للمفيد ص) ١١٥(
 .٣٨٠: إعالم الورى بأعالم الهدى للطربسي ص , ٣٤٥: اإلرشاد ص) ١١٦(
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ق وتمزوكان ه إمام مما اضـطر فئـًة مـنهم  عديدة ألنه تركهم بال ق الشيعة إلى فَِرٍق وِشَيعٍ ذا بالتالي سببًا يف تفرُّ
عليـه كتـُب الشـيعة مـن أن  وهـذا معـارض لمـا نصـت –أخي الحسـن العسـكري  –إلى التعلق بجعفر بن علي 

 .اإلمامة تنتقل بعد موت األب إلى ابنه ال إلى أخيه
 :خطير, فانظر إلى رواياهتم ماذا تقول يقوم المهدي بدور وبعد رجعته من غيبته المزعومة    

روى ابن بابويه يف علل الشرائع عـن اإلمـام محمـد : (حمد الباقر المجلسي بالفارسية ما ترجمته بالعربيةنقل م
, وذكـر أيضـًا كالمـا طـويال )إذا ظهر المهدي فإنه سيحيي عائشة ويقيم عليها الحد: الباقر عليه السالم أنه قال

ويخـرج  ملسو هيلع هللا ىلصفإنه سينشق جـدار قـرب الرسـول ) ةقبيل القيام(بالفارسية حاصله أنه إذا ظهر المهدي عليه السالم 
 .)والعياذ باهللا(أبا بكر وعمر من قربيهما فيحييهما ثم يصلبهما 

كيف يحرص الشيعة على تحقيق الوحدة مـع أهـل السـنة, وعنـدهم مـا يسـمى بعقيـدة الرجعـة : والسؤال اآلن
ًا حقـه وظلمـوا أهـل بيـت النبـي ليـ; ألهنم غصـبوا عملسو هيلع هللا ىلصالتي تجعلهم ينتظرون يوم االنتقام من أصحاب النبي 

بزعمهم, إن فكرًة من هذا النوع تزيد من تأجيج نار الفتنـة بـين الشـيعة السـنة وتقضـي علـى كـل بـادرة مـن  ملسو هيلع هللا ىلص
 .بوادر األلفة والتقارب بين الفريقين

 ضون لشتم الشيعة وسبِّهم بالليل والنهار, وكيف يحـرص الشـيعة علـىيتعر ملسو هيلع هللا ىلصلذا ال يزال صحابة رسول اهللا 
, ويشـار باألصـابع فيها عاشوراء تزيد من إثارة األحقـاد نهم وبين أهل السنة, وكل سنة تمرالتقارب والمودة بي

 .ة على أهنم أبناء الظلمة الذين ظلموا أهل البيت وقتلوا الحسينإلى أبناء السن
التقـارب إن فكـرة إنه ما لم ُيعرض الشيعة عن ربط الحوادث بالماضي فإنه يستحيل تصفية األجواء وإحـداث 

المذهب قائمة من أساسها على االرتباط بحوادث الماضـي, ومـن هنـا يصـعب جـدًا حصـول تقـارب حقيقـي 

                                                     
 ).٢٨٥/ ١( أصول الكايف ) ١١٧(
 .٣٤٧: حق اليقين لمحمد الباقر المجلسي ص) ١١٨(
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, فكيف نطمـع ملسو هيلع هللا ىلصصادق خال من التقية والمجاملة, ومن كان مبغضًا ألفضل هذه األمة, وهم أصحاب النبي 
 .ونرجو أن يحبوا من هم دوهنم

 
 −تم بحمد اهللا  −

 

                                                     
كتـاب  انظـرثيرهـا علـى شـيعة المنطقـة والثـورات السياسـية لشـيعة المنطقـة لمعرفة تطور الفكر الشيعي وتبني واليـة الفقيـه ومـدى تأ) ١١٩(

 .ألبي أنس عبد اهللا فهو مهم جدًا يف هذا الباب) السعودية و والية الفقيه(


