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 الفوارق بين السنة والشيعة 

 أ.د.طه جابر العلواني

جيب عن أىم الفروق بُت السنة والشيعة وىل  و واستحلفٍت أن أ  سألٍت سائل وأحل يف سؤال  
هم ويقتلوا أنفسهم ويدمروا بالدىم تستحق ىذه الفروق أن يتقاتلوا حوذلا وخيتلفوا ويسفكوا دمائ  

 النأي أماطل زلاواًل  وقد بقيت  ؟!، ئرىا وأحرارىا الل حراذوتدمَتىا  وإ حتالذلاالويستدعوا غَت ادلسلمُت 
 ادلوضوع ويبدو أن سلسلة مقااليت حول الطائفية قد أغرتو بأن يعيد الطلب ويزيد   ابنفسي عن تناول ىذ

ال  و وتناول ىذا األمر بتسامح وموضوعية  يف اإلحلاح وإين قد قررت أخَتًا النزول على رغبت   وحيادة  
 .مة إال من تتلمذ على تراثهم وما تركوا من أداب اإلختالفأحد أن جياري فيها كبار علماء األيستطيع 

ىذا ادلفهوم مركب من فرعُت، ولكنهما من أىم و فهم طائفة من ادلسلمُت واجلماعة ة نما الس  أ 
وأخطر ما جرى تداولو من مفاىيم يف علم الكالم والفرق والطبقات، وما إليها من ادلعارف اإلسالمّية، 

وىي مضاف « أىل»فهو مركب من كلمتُت: « أىل السّنة»، أّما األول «اجلماعة»و« أىل السّنة»ومها 
، وىم كل َمْن جيمعو وإياىم «أىل الرجل»فهي من « أىل»ألوىل وىي مضاف إليو، أّما ا« السّنة»و

مسكن واحد، مث ذبوزوا فيو فقيل على َمْن جيمعهم وإياه نسب واحد. وتعارف صبهرة ادلسلمُت على 
مطلًقا يف باب « أىل البيت»فهم الذين يقال ذلم  -صلى ا عليو وآلو وسلم-إطالقو يف أسرة النيب 
ويف باب الدعاء «. بٍت ىاشم وبٍت عبد ادلطلب»زكاة حصره صبهور الفقهاء يف الفضائل. ويف باب ال

جعلوه شاماًل لكل َمْن آمن بو ورضيو نبيِّا ورسوالً.  -صلى ا عليو وآلو وسلم-والصالة على النيب 



2  

 

نزواًل عند  -صلى ا عليو وآلو وسلم-، وخصو البعض بأزواجو فقط 1«أىل الكساء»وخصتو الشيعة بـ
، حيث ي فهم منو زوجو وأسرتو يف االستعمال العريف؛ «أىل الرجل»لذي يتبادر إىل الذىن عندما ي قال ا

رَُكْم َتْطِهيًرا: ﴿(تعاىل)وألّن قولو   ﴾ِإنََّما يُرِيُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعْنُكْم الرِّْجَس َأْهَل اْلبَ ْيِت َوُيَطهِّ
الشرعّية ادلتعلقة بأزواج النيب صلى ا عليو وآلو  ( جاءت بعد بيان صبلة من األحكام33)األحزاب:

حُت سأل ا  -عليو السالم-لنوح  (تعاىل)وألّن العرب تقول: "تأىل فالن"، تريد: تزوج. وقولو  ؛وسلم
ُر َصاِلحٍ إنقاذ ولده من الطوفان: ﴿ (تعاىل) ، فكأن لقب (64هود:)﴾ ِإنَُّه لَْيَس ِمْن َأْهِلَك ِإنَُّه َعَمٌل َغي ْ
لنوح أيًضا  (تعاىل)يشتمل على االنتماء والتكافل ادلعنوي، إضافة إىل صلة الدم والرحم، وقولو « أىل»

. ويف (64هود:)﴾ .. َوَأْهَلَك ِإَّلَّ َمْن َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْولُ .. آمرًا إياه دبن حيمل معو يف السفينة: ﴿
-وإضافة أىل إىل السّنة تعٍت أّّنم صاروا للسّنة النبويّة «. فالن أىل لكل خَت»ادلعنويات أيًضا ي قال: 

َوأَْلَزَمُهْم َكِلَمَة .. لإلنسان، وقال القرآن اجمليد يف التقوى: ﴿« األىل»دبثابة  -من حيثّيات سلتلفة
ْقَوى وََكانُوا َأَحقَّ ِبَها َوَأْهَلَها ْقَوى َوَأْهُل اْلَمْغِفَرةِ ُهَو َأْهُل ..: ﴿(تعاىل)(، قال 62الفتح:﴾ ).. الت َّ ﴾ الت َّ

  .(64المدثر:)

فهو مفهوم تعدََّد وتنوّع استعمالو يف اللغة ويف االصطالح، « السّنة»أّما ادلضاف إليو  
على السَتة والطريقة، حسنة كانت أو قبيحة، والسَتة والطريقة دبعٌت يف ىذا « السّنة»ففي اللغة ت طلق 

ألولُت، كما ي قال: ىذا يف طريقتهم، وىناك لفظ ثالث يف ىذا اجملال يقًتب ادلوضع، ي قال: ىذا يف سَت ا
، فالسَتة والطريقة وادلذىب تكاد تتفق معانيها يف ىذا النوع من «ادلذىب»منهما كثَتًا، وىو 

أنّو قال: "َمْن سّن يف  -صلى ا عليو وآلو وسلم-االستعمال، ويف احلديث الشريف عن رسول ا 
                                                           

كان يف بيتها، فأتتو فاطمة بربمة فيها خزيرة   -صلى ا عليو وسلم-عن عطاء بن أيب رباح قال: حدثٍت َمْن مسع أم سلمة تذكر أّن النيب أصل ىذا التعبَت مأخوذ من احلديث الوارد يف مسند أضبد ونصو:  1
سن، فدخلوا عليو فجلسوا يأكلون من تلك اخلزيرة وىو على منامة لو على دكان ربتو كساء لو خيربي، قالت: وأنا أصلي يف فدخلت هبا عليو، فقال ذلا: ادعي زوجك وابنيك، قالت: فجاء علي واحلسُت واحل

َا ي ر يد  اللَّو  ل ي ْذى َب َعْنك م  الرِّْجَس َأْىَل اْلبَـْيت  َوي َطهِّرَك ْم َتْطه َتًا﴾ )األحز  -عز وجلّ -احلجرة فأنزل ا  (، قالت: فأخذ فضل الكساء فغشاىم بو، مث أخرج يده فألوى هبا إىل السماء، مث 33اب:ىذه اآلية: ﴿إ َّنَّ
، قالت: فأدخلت رأسي البيَت، فقلت: وأنا معكم يا رسول قال:اللهم ىؤالء أىل بييت وخاصيت فأذىب عنهم الرجس وطهرىم تطهَتًا، اللهم ىؤالء أىل بييت وخاصيت فأذىب عنهم الرجس وطّهرىم تطهَتًا

 .60062، 60332، 60322رواه أضبد عن أم سلمة يف باقي مسند األنصار، رقم: ؟ قال: إّنك إىل خَت، إّنك إىل خَت.ا



3  

 

سّنة حسنة، فعمل هبا بعده، ك تب لو مثل أجر من عمل هبا، وال ينقص من أجورىم شيء، اإلسالم 
وَمْن سّن يف اإلسالم سّنة سيئة، فعمل هبا بعده، كتب لو من الوزر مثل وزر َمْن عمل هبا، وال ينقص من 

ضهم لفظ "السّنة" َمْن ابتدأ عماًل وداوم عليو، وخّص بع« َمْن َسنّ »، وىنا ي راد بقولو: 2أوزارىم شيء"
 الذي سنأيت إىل بيانو.« أىل السّنة»بالطريقة امودة فقط مالحظة لالستعمال العريف 

يف « الطريقة»يف القرآن بادلعٌت اللغوي نفسو « السّنة»أّما يف االصطالح، فقد استعملت  
الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َويَ ُتوَب َعَلْيُكْم َواللَُّه َعِليٌم يُرِيُد اللَُّه لِيُبَ يَِّن َلُكْم َويَ ْهِدَيُكْم ُسَنَن ضلو قولو تعاىل: ﴿

، ﴾لِيُبَ يَِّن َلُكْم َويَ ْهِدَيُكمْ فسن الذين من قبلنا طرائقهم احلميدة بقرينة: ﴿ (،64)النساء:﴾ َحِكيمٌ 
القانون الكوين يف القرآن كثَتًا دبعٌت « السّنة»وىدايتو تنصرف إىل امود دائًما، وترد  (جّل شأنو)وبيانو 

فَ َهْل يَ ْنظُُروَن ِإَّلَّ ُسنََّة اْْلَوَّلِيَن فَ َلْن َتِجَد ِلُسنَِّة اللَِّه تَ ْبِديًًل َوَلْن َتِجَد ِلُسنَِّة اللَِّه والقانون االجتماعي: ﴿
؛ أي طريقتو احلكيمة وعادتو يف إرسال الرسل، مبشرين ومنذرين؛ لتقوم هبم (64)فاطر:﴾ َتْحوِيًًل 

لى الناس يف السّنة الثابتة، وىي إنزال العذاب واذلالك على الذين كّذبوا رسل ا وأنكروا ما احلجة ع
، ويف ىذه اآلية جاءت دبعٌت «الطريقة»جاءوا بو، وقد الحظنا يف احلديث ادلتقّدم استعماذلا دبعٌت 

كثَتة للسّنة، العادة، ويف كليهما صلد تالزًما مع معٌت الدوام واالستمرار. وىناك معان أخرى  
واصطالحات متنوعة فيها للفقهاء واألصوليُت وادثُت وعلماء الكالم والفرق وادلذاىب، وقد استوعب 

، وأخذت ما يزيد عن «جّية السّنةح  »يف كتابو ادلطبوع  (رضبو ا)جّلها شيخنا عبد الغٍت عبد اخلالق 
 -ىنا-. أّما الذي ي همنا الوصول إليو 3عليوأربعُت صفحة، يستطيع الراغبون يف معرفة ادلزيد االطالع 

، فهذا «أىل السّنة»فهو ادلعٌت الذي تعارف الناس عليو عندما يطلقون قوذلم  -يف ىذا الصدد-وتقريره 
اإلطالق برز لتمييز عامة ادلسلمُت وصبهرهتم وسوادىم األعظم عن الفرق اليت نشأت بعد العقد األول 

مث قابلتهم « نفاة القدر»أواًل وىم « القدريّة»حُت برز  -و وسلمصلى ا عليو وآل-من وفاة الرسول 
                                                           

2
 .0332. كتاب العلم. احلديث رقم صحيح مسلم 

3
 ص. 023 ،2232راجع كتاب شيخنا عبد اخلالق، عبد الغٍت. حجية السّنة. ىَتندن: فَتجينيا، ادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي،  
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، فكان الناس إذا أردوا ىذه الطوائف «ادلرجئة»، مث «اخلوارج»، مث سبّخضت الفتنة الكربى عن «اجلربيّة»
اس، ليتمايز الن« أىل السّنة»من ادلسلمُت ذكروىا بأمسائها، فإذا أردوا ا إلشارة إىل كل َمْن عداىم قالوا: 

، على الناس أن حيذروا تقليدىم وتبٍّت مقاالهتم، ويبتعدوا عنهم، وينضموا «أىل البدعة»فيكون ىناك 
ومل تكن البدعة يف بادئ األمر تطلق على غَت أىل القدر «. أىل السّنة»إىل السواد األعظم، الذين ىم 

، وقابلهم «النواصب»ة، حىت ظهر واالعتزال، فالتشيع كان قائًما، لكّنو مل ينسب بادئ األمر إىل البدع
، بعد معركيت اجلمل وصّفُت بدأ البعض يستعملها يف مقابلة ىذين «الروافض»الغالة الذين أطلق عليهم 

العداء وسّبو على  -رضي ا عنو-االذباىُت للغالة يف مناصبة آل البيت وخاصة أمَت ادلؤمنُت علّي 
فض صبهرة الصحابة عدا نفرًا ال يتجاوز أصابع اليدين، واهتام ادلنابر، وقابل البعض ذلك بغلو شلاثل يف ر 

الصحابة عامة يف دينهم، والتشكيك يف سالمتو، وصار الناس يدرجون ىؤالء مع القدريّة واخلوارج يف 
« النواصب»، وحُت ساد اجلهل، ومل يعد الناس يدركون الفروق الدقيقة بُت «أىل السّنة»مقابل 

« أىل السّنة»ساد ذلك العرف العامي الذي صار يطلق مفهوم « الشيعة»و« ضةالراف»وبُت « السّنة»و
 كان يف مواجهة القدريّة واخلوارج مث ادلعتزلة.  -ابتداءً -، لكن إطالقو التارخيي «الشيعة»يف مقابل 

: )تعاىل(، وقال (99)الكهف:﴾ َفَجَمْعَناُهْم َجْمًعافهي من اجلمع: ﴿« اجلماعة»أّما  
َذِلَك يَ ْوٌم َمْجُموٌع : ﴿)تعاىل(، ويوم اجلمع ىو ادلراد بقولو (9)التغابن:﴾ َمُعُكْم لِيَ ْوِم اْلَجْمعِ يَ ْوَم َيجْ ﴿

ت قال للمجموع، مثل صبع وصبيع. َفَضمُّ أناس « صباعة»و (،344)هود:﴾ َلُه النَّاُس َوَذِلَك يَ ْوٌم َمْشُهودٌ 
وت طلق على صبع اإلنسان وصبع اآلراء واألفكار، وقد  «.صبع وصبّاع»متفاوتُت إىل كيان أو رابطة ي قال لو 

: )تعاىل(، ومنو كذلك قولو (13)يونس:﴾ فََأْجِمُعوا َأْمرَُكْم َوُشرََكاءَُكمْ : ﴿)تعاىل(اجتمعا مًعا يف قولو 
ىم قيل: صبعوا آراءىم وتدابَتىم وجند (،314)آل عمران:﴾ ِإنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُهمْ ﴿

ي يوم  يوم »باجلمعة الجتماع الناس فيو للصالة، وكان يف اجلاىلّية ي سمى « اجلمعة»وقواىم. ومس 
 «.العروبة
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دليل من األدلة األصولّية، ويف السّنة النبويّة وردت « إصباع العلماء»ومنو كذلك  
ة تنهى عن ، كما وردت يف أحاديث كثَت «اجلمع واجلماعات»أحاديث كثَتة يف األمر بشهود صلوات 

عندىا؛ أي عند الفرقة واالختالف. لكن السّنة النبويّة نّصت « اجلماعة»الفرقة واالختالف وتأمر بلزوم 
حسب ادلفهوم الشرعي الذي قصدتو، فال بد أن يكون ذلم « صباعة»ال تكون « اجلماعة»على أّن 

دعامتان:  -ادلتكلمُت عند-إمام، فاجتماع الناس وحده ال يكفي حىت يكون ذلم إمام، فللجماعة 
: أن يكون ىذا االجتماع على إمام منهم، ي طبق األحكام، وجيمع كلمة والثانية: اجتماع الناس، اْلولى

األمة ويوّحد بينها، أو يؤلف بُت قلوهبا، ويرعى مصاحلها، وحيمي بيضة األمة، ومن األحاديث اليت 
صلى ا عليو وآلو -ويف آخره أّن النيب  -الذي رواه اجلماعة كلهم-استندوا إليها حديث حذيفة 

: "فاعتزل تلك -صلى ا عليو وآلو وسلم-قال لو: "تلزم صباعة ادلسلمُت وإمامهم"، قال النيب  -وسلم
. فلم يأمره بالتزام 4ولو أن تعض بأصل شجرة حىت يدركك ادلوت وأنت على ذلك" -كلها-الفرق 

أصحاب فرقة عوًضا عن اجلماعة واإلمام، واإلمام عند طاعة حزب من تلك األحزاب أو طائفة أو 
متكلمي السّنة: ىو الرئيس ادلنتخب الذي تتوافر فيو شروط اإلمامة اليت عنوا بذكرىا تفصياًل يف كتب 

 العقائد والفقو.

، اليت ن سب إىل ابن قتيبة منها كتاب «السياسة الشرعّية»وما صار ي عرف بكتب  
األحكام »، وكتاب أيب يعلى يف «األحكام السلطانّية»كتاب ادلاوردي ، مث  «اإلمامة والسياسة»

 .5وضلو ذلك« السياسة الشرعّية»، وكتاب ابن تيمية يف «طبائع ادللك»، وكتاب ابن األزرق «السلطانّية

                                                           
4
 .2221احلديث أخرجو مسلم يف كتاب العلم، باب َمْن سّن سّنة حسنة، رقم احلديث 

5
دراسة ثالشبائة أعد أخونا وولدنا األستاذ الدكتور نصر عارف دراسة قيمة استقرأ فيها ما ىو متوافر من سلطوطات ومطبوعات يف ىذا اجملال، وقد جاوزت ال 

سياسة مل يرجعوا ألكثر من شبانية عشر مرجًعا، وعّمموا أحكامهم يف الفكر والنظريات السياسّية والتاريخ اإلسالمي، مصدر، يف حُت أّن الكاتبُت يف ال
، ىَتندن: فَتجينيا، ادلعهد العادلي للفكر في مصادر التراث السياسي اإلسًلمي .نصر زلمدعارف، دبقتضاىا ووفًقا دلا ورد فيها. دلزيد من التفاصيل راجع: 

 .2220اإلسالمي، 
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« اإلمامة»وقد اشتد اخلالف بُت فقهاء الشيعة وفقهاء اجلمهور حول ما إذا كانت  
نص ال باختيار الناس، أو ىي منصب دنيوي خيضع إلرادة الناس واختيارىم، ولكّنو منصًبا دينيِّا يرتبط بال

 يكتسب سبام شرعّيتو من التزامو بالشريعة وتطبيقو ذلا.

، وحُت رأى سبط «صباعة ادلسلمُت»إىل ادلسلمُت، فقيل: « اجلماعة»وقد أضيفت  
الف رقة تعصف بادلسلمُت، وأّن  -عنو رضي ا-احلسن بن علي  -صلى ا عليو وآلو وسلم-رسول ا 

رضي ا -تشّبث معاوية ابن أيب سفيان بالسلطة وتذرعو باالقتصاص من قتلة أمَت ادلؤمنُت عثمان 
لن يسمح جبمع كلمة األمة اجتهد، وقّرر التنازل دلعاوية، على أن ي عيد معاوية األمر إىل األمة من  -عنو

، «عام اجلماعة»دلعاوية بذلك الشرط بـ -رضي ا عنو-احلسن بعده، فس مي العام الذي تنازل فيو 
بُت الطائفتُت، وعادت كلمة األمة بو إىل االجتماع من  -رضي ا عنو-حيث أصلح ا دبوقف السبط 

 جديد.

مل يكن متداواًل وال « أىل السّنة واجلماعة»من كل ما تقّدم نستطيع أن نقّرر بثقة أّن تعبَت 
ة الثالثة، ومل يتحول إىل اسم علم على صباعة من ادلسلمُت إال يف أواخر عهد معروفًا يف ال قرون اخلَتِّ

ا عرب تاريخ اإلسالم. ومل يكن ، شأنو يف ذلك شأن كثَت من ادلصطلحات الطارئة الحقً اخلليفة ادلتوكل
ث ادلتقدمُت ال جيد ذلذا ي شَت إىل طائفة معّينة من ادلسلمُت؛ فالناظر يف ترا -اقدديً -استخدام ىذا التعبَت 

ا يف مداوالهتم وأدبياهتم الباقية، فكيف مت ضلت وتطوير ىذا ادلصطلح؟ وكيف سبت تعبئة التعبَت استخدامً 
 ىذا التعبَت بادلعٌت الذي أريد لو؟ وكيف مت تكريس ىذا ادلفهوم يف إلزام احلجة ومساءلة اخلارجُت؟

* * *  * 

 



7  

 

حيث   اخللفاء األربعة الراشديُت ـلها يف إطار رؤية لادلسلمُت بدأ تشك  وأما الشيعة فهم طائفة من 
ويتمنون لو  «ي ا عنورض»على عثمان   «رضي ا عنو» كان بعض الصحابة يفضلون سيدنا علي

نقسامات أن علي جاء بعد عمر مباشرة لصار أمر اإلسالم إىل خَت ودلا وقعت الفتنة الكربى وال اال
ن ألعطي للسن يف أمور الزعامة والقيادة أولوية جتهادي ألن العرب ت  اوىذا أمر  ،والفرقوظهور الطوائف 

السن أمر منضبط بعدد السنُت اليت عاشها اإلنسان يف حُت أن احلكمة والتعقل وحسن القيادة أوصاف 
ليس من السهل الوعي بضوابطها لذلك أقبل ادلبايعون آنذاك على تفضيل عثمان ومبايعتو خاصة 

–بنتُت من بنات رسول ا اأىل مكة وادلدينة فهو زوج ا آيادي بيضاء يعرفه «رضي ا عنو»ولعثمان 
ء وىو من جهز وكرمو عليو الصالة والسالم بلقب ذي النورين ووصفو باحليا -صلى ا عليو وآلو وسلم

جعلتو أقرب إيل الناخبُت  يل غَت ذلك من أمورإسلمُت وقفها على ادلأبار ادلدينة و آجيش العسرة واشًتى 
ستفتاء دلبايعتو وحدث ما قنع عبد الرضبن بن عوف الذي كان مسئول عن االأعُت من سواىم و يوادلبا

بو بكر  أعلى الشيخُت  «كرم ا وجو»نتقل التشيع إىل مرحلة تفضيل علي احدث شلا ىو معروف مث 
ن أإلمامة و ل -لى ا عليو وآلو وسلمص–مث برزت فكرة توريث رسول ا  -رضي ا عنهما-وعمر 

رضوان ا عليهم »ثٍت عشر من أىل بيتو ئمة االبعلي وإنتهاء ببقية األ ءًاوىل الناس هبا ىم آل بيتو بدأ
 .«صبيًعا

يف قولو ية العظيمة اضيُت وفق ذلذه اآلن تنظر إىل ادلاضي وادلأيل إوالقرآن اجمليد قد وجو األمة  
ا َكانُوا يَ ْعَمُلونَ تِْلَك ﴿: (تعاىل)  ﴾أُمٌَّة َقْد َخَلْت َلَها َما َكَسَبْت َوَلُكم مَّا َكَسْبُتْم َوََّل ُتْسأَُلوَن َعمَّ

ولو أن ادلسلمُت بنوا وعيهم يف ىذا ادلوضوع على ىذه اآلية دلا سقطوا يف تلك ( 431)البقرة:
نهم الشفاعة إال من بعد أن يأذن ا اآلن ، ال ديلك أين م ىنقسامات حول رجال ىم صبيع بُت يداال

لكن ادلتقدمُت قد أدخلوا مباحث اإلمامة يف أصول الدين وربطوا بينها وبُت  ا عن ذلك. ويرضى
ختالف يف مة أسست للتكفَت على االكربى على األ ادلعتقد والرؤية الكلية التوحيدية فكانت  كارثة 
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بناء األمة فتأسست أصول فقو وعلوم قرآن وتفسَت أوأصلت ذلك يف نفوس  ةقف السياسياىب وادلو اادلذ
على كثَت من وسائل التقريب بل إن   ييخ ربط هبذه القضايا برباط يستعصوحديث ورجال بل أسس تار 

قت يف تلك الوقت ادلبكر لتكرس لفرقة كل وسائل التقريب ىي أضعف من تلك األسافُت اليت د  
يوقع بعضهم ببعض ويغري بينهم العداوة والبغضاء ويصدىم ن أا يسهل حزابً أا و ادلسلمُت وذبعلهم شيعً 

وحديث وسواىا كلها   صول فقو طائفي  وعلوم تفسَتأولذلك صار ىناك فقو طائفي و  ؛عن السبيل
ختالفات وتفريق كلمة ادلسلمُت وتدمَت األواصر بينهم وإغراء بعضهم تكريس اال ىلإ ىكانت تسع

األعداء لإليقاع بالطائفة األخرى وكلما طال على الناس  ببعض حيت فشت فيهم عمليات التحالف مع
رتب أ القراء وتسعت الفرقة ولكي ال أطيل على او األمد وزاد قسوة القلوب زادت تلك ادلشاعر البغيضة 

تلك  بأىمللتعريف  ءقرالختالفات بُت الطائفتُت فقد اخًتت لثار ذكر الفوارق واالآبقدر ما أستطيع من 
رسل هبا إىل شيخ الطائفة الشيعية أالذي  003،تويف  031ادلولود   ابن منَت الطرابلسيالفوارق قصيدة 

ة نّ يف بغداد الشريف ادلرتضى الذي عرف بأدبو وخلقو العايل وحرصو على وحدة الصف يف بغداد بُت الس  
ىذا قد أىدى ابن ادلنَت و  ،والشيعة فكان خيف لتهدأ اخلالفات بينهم وحيول بينهم وبُت العنف والتحارب

قد أرسل تلك اذلدايا مع غالم و  ،للشريف ىدايا رغبة منو يف احلصول على تقدير الشريف لتلك اذلدايا
فبعث خبطاب  ،لو كان حيبو جًدا وال يصرب عن فراقو وكان الشريف يعرف شغف بن ادلنَت بذلك الغالم

وابقي الغالم تًت عنده  ،شكر إىل ابن ادلنَت يشكره ويقدر لو ىديتو اليت اشتملت على ما قدم وحاملها
خطر حرمانو من غالمو تًت كتب ىذه القصيدة الرائعة اليت يهدد ، فلما احس ابن ادلنَت بذلك اخلطر

ذا استمر الشريف بالنظر ايل الغالم إ يف فيها بالتنصل بادلذىب الشيعي والدخول يف ادلذىب السٍتالشر 
لك ادلرحلة من مراحل التاريخ أىم الفوارق بُت الطائفتُت يف ت والقصيدة تبُت ،يةنو جزء من اذلدإعلى  تًت

ىو أشبة بالرجز فيستسهلو السامع تعد من حبور الشعر ادلعروفة وىو حبر السهل ادلمتنع الذي . و الطائفي
 ن يفعل ذلك .أنو لن يستطيع أاجئ يقول مثلو لكنو حُت حياول يف نأنو يستطيع أويظن و القارئ أ

ص  6بيتا ابن حجة احلموي يف )شبرات األوراق(  222] التًتية [ ذكرىا بطوذلا   ىذه القصيدة ادلعروفة ب
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بيتا، وتوجد برمتها يف تذكرة ابن العراق،  23، وذكر منها يف كتابو ] خزانة األدب [ 03 - 00
 ، نقال عن التذكرة.001ُت ص ورلالس ادلؤمن

 يقول فيها ابن ادلنَت الطرابلسي :مطلع القصيدة و 

 عـذبت طـــــريف بالسهـــــر * وأذبـــــت قلبـــــي بالفــــكر

 ومـزجــــت صفـــــو موديت * من بعـــــد بعـــــدك بالــكدر

 ومنحـــــت جثــماين الضٌت * وكحلت جفـــــٍت بالســهــر

 وجـــــفوت صبا مـــــا لــــو * عــن حسن وجهك مصطرب

 !يا قلب: وحيك كم زبادع * بالغـــرور ؟ ! وكم تغــر ؟

 !م تكلـــــف باألغن * مـــــن الظـباء وباألغـر ؟ اوإلـــــ

الشريف إيل ذكر أىم الفروق بُت السنة والشيعة من خالل ادلنَت وىو يهدد ابن وقد انتقل 
 : اليةاالبيات الت

 واليـــــت آل أميــــة الطهر * ادليـــــاميـــــن الــــغـــــرر

 وجحـــدت بيعة )حيدر( * وعـــــدلت عـــنو إىل عمر

 6وأكـــــذب الــراوي وأطعن * فـــــي ظـــــهور ادلنــــتظر

 * أقـــــول: مـــــا صح اخلرب 7وإذا رووا خـــــرب )الغدير(

                                                           
 أي ادلهدي ادلنتظر. 6
 حديث الغدير الذي يعتربه الشيعة دليل على توصية الرسول بأن يكون اخلليفة من بعده ىو علي بن أيب طالب رضي ا عنو. 7
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 دلالبس * ما اضمحـــــل ومـــــا دثــرولبـــست فيو من ا

 وإذا جــــرى ذكر الصحابة * بـــــيـــــن قـــــــوم واشتهر

 قلـت: ادلقدم شيخ تيم * ثـــــم صاحبـــــو عـــــمــــر

 ما ســـــل قـــــط ظبــا على * آل النـــــبـي وال شـــــهــــر

 عـــــن التـــــراث وال زجـر* 8كـــــال وال صـــــد البــــتول 

 9وأثاهبا احلسٌت وال* شق الكتاب وال بقر

 عثمان الشهيد *  بكاء نسوان احلضر 10وبكيت

 وشرحت حسن صالتو * جنح الظالم ادلعتكر

 11وقرأت من أوراق مصـ * ـحفو براءة والزمر

 ورثيت طلحة والزبَت * بكل شعر مبتكر

 عذروأزور قربمها وأز * جر من حلاين أو 

 12وأقول أم ادلؤمنُت * عقوقها إحدى الكرب

 ركبت على صبل لتص * بح من بنيها يف زمر
                                                           

8
يف أرض فدك وأن سيدنا عمر رضي ا عنو دفعها )الزىراء( على باب  وىذه ما يتعلق دبا ينسبو بعض الشيعة غلي سيدنا أيب بكر الصديق رضي ا عنو أنو منع فاطمة الزىراء من إرثها 

 جبنُت امسو اسن وأجهضها.  -حسب بعض الروايات الشيعية-وكانت حامل 
 يقصد بذلك نفي أنو قدمت لو كتاب من رسول ا صلى ا عليو وسلم يوصي بان تكون فدك ذلا وآلل بيتو. 9

 عنو وعددتو شهيد وىذىا خالف ما يقول صباىَت الشيعة.أي بكيت على عثمان رضي ا  10
 وىو يهدد بذلك دبنح والءه خلصوم آل البيت والرباءة منهم.  11

 
 أم ادلؤمنُت عائشة. 12
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 وأتت لتصلح بُت جي * ش ادلسلمُت على غرر

 فأتى أبو حسن وسل * حسامو وسطا وكرّ 

 وأذاق اخوتو الردى * وبعَت أمهم عقر

 ما ضره لو كان كف * وعف عنهم إذ قدر

 *  وىل بصفُت وفر 13مامكم إوأقول إن 

 وأقول إن أخطأ معا * وية فما أخطأ القدر

 14ىذا ومل يغدر معا * وية وال عمرو مكر

 بطل بسوءتو يقا * تل ال بصارمة الذكر

 واألشعري دبا يئول * إليو أمرمها شعر

 منربًا * فأنا الربئ من احلظر قال انصبوا يل

 فعال وقال خلعت صاحبكم * وأوجز واختصر

 15ختمروا طب النوا * صب ما تتّمروجنيت من ر 

 وأقول ذنب اخلارج *  ين على علّي مغتفر

 ال ثائر بقتاذلم * يف النهر وان وال أثر

                                                           
 أي علي رضي ا عنو وىل بصفُت وفر. 13
 يشَت إيل قضية التحكيم.  14
 أي يشرب النبيذ على مذىب أيب حنيفة.  15
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 وأقول أن يزيد ما * شرب اخلمور وال فجر

 وجليشو بالكف عن * أبناء فاطمة أمر

 والشمر ما قتل احلسُت * وال ابن سعد ما غدر

 من الشعروحلقت يف عشر اّرم * ما استطال 

 ونويت صوم ّناره * وصيام أيام أخر

 ولبســـــت فيــــو أجل ثوب * للمـــــواســــــم يـــــدخـــــر

 وسهــرت يف طبخ احلبوب * مــن العــــشاء إىل السحر

 وغـــــدوت مكتحال أصافـح * مــــن لقيت من البشر

 ووقـــفت يف وسط الطريق * أقـــــص شـــارب من عرب

 ــــلت جــرجَت البقــول * بلحـــــم جـــــري احلـــــفـروأكـ

 وجعـــــلتها خـــــَت ادلـآكل * والفـــــواكو واخلـــــضـــر

 

 * ومسحـــت خفي يف السفر 16ظلًتاوغسلـــــت رجــلي 

 قبلي جهر هبا آمـــــُت أجــهر فـي الصالة * هبــــا كمن

 لكـــــل قبـــــر حيتـــــفــــر*  17وأســـــن تسنـــــيم القــبور

                                                           
 ما لديهم مسح اخلفُت. 16
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 وإذا جرى ذكر الغدير * أقول ما صح اخلرب

 ولبـــست فيو من ادلالبس * ما اضمحـــــل ومـــــا دثــر

 وسكنت جلق واقتديت *هبم وإن كانوا بقر

 وأقول مثل مقاذلم * بالفاشر يا قد فشر

 مكسورة * وفطَتيت فيها قصر 18مصطيحيت

 طيش الظليم إذا نفربقر ترى برئيسهم * 

 وخفيفهم مستثقل * وصواب قوذلم ىذر

 وطباعهم كجباذلم * خبثت وقدت من حجر

 ما يدرك التشبيب تغر * يد البالبل يف السحر

 وأقـــــول فـــــي يــوم ربار * لـــــو البصيـــــرة والبصر

 والصحـــــف ينـــــشر طيها * والنار تـــــرمى بالشــــرر

 ىـــــذا الشـــريف أضلٍت * بعـــــد اذلـــــداية والنــظر أقول:

 فيـــــقال: خـــذ بيد الشريف * فمستقـــــر كـما سقر 

 لواحـــــة تسطـــــو فـــــمــا * تبـــــقي عـــــليو ومــا تذر

 وا يغـــــفـــــر للمـــــسيئ * إذا تـــــنصـــــل واعــتـــذر
                                                                                                                                                                                           

 الشيعة ال يسنموا. 17
 مصطيحيت: الًتبة اليت يضعها الشيعة للسجود عليها لتحرمي السجود على ما قطع من حي مثل السجاد والصوف وما إليو. 18
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 ــــحـد الوصي * والءه ولـــــمن كـــــفــــــرإال دلـــــن جـ

 فاخـــــش اإللو بسوء فعلك * واحتـــــذر كـــــل احلـــــذر

 وإليكها بدوية  *  رقت لرقتها احلضر

 شامية لو شامها  *  قس الفصاحة ما افتخر

 ودرى وأيقن أنٍت  *  حبر وألفاظي درر

 حربهتا فغدت كزىر *  الروض باكره ادلطر

 ديعة كبديعة  * عذراء ترفل يف احلربوب

 وإىل الشريف بعثتها * دلا قراىا وابتهر

 رّد الغالم وما استمر ... على اجلحود وال أصر

 وأثابٍت وجزيتو ... شكراً وقال لقصد صرب

 

تقادية عانة والشيعة من أمور وىي تلخص الفوارق بُت الس  ىذه القصيدة ىي طريفة يف باهبا 
تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت َلَها ﴿ :  (تعاىل)كما يف قولو ن نعود إىل كتاب ربنا فنقول  أفهل لنا  .وفقهية وكالمية

ا َكانُوا يَ ْعَمُلونَ  ونعمل على بناء حاضرنا (، 431)البقرة: ﴾َما َكَسَبْت َوَلُكم مَّا َكَسْبُتْم َوَّلَ ُتْسأَُلوَن َعمَّ
يف صناعتو ومل نسأل عنو يوم القيامة وال يضرنا اجلهل بو وال سهم غلنا بوقائع تاريخ مل ن  ومستقبلنا فلقد ش  

 . ؟!يشفع لنا عند ا العلم بو والتعمق يف الكالم عن آثاره فهل أنتم منتهون


