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 اهللا الرمحن الرحيمبسم 
 ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شـرور أنفسـنا          حنمدهإن احلمد هللا    

ومن سيئآت أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له              
 شريك له وأشهد أن حممـداً عبـده         وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال       

 .ورسوله
ليت على آل إبراهيم    أزواجه وذريته كما ص   اللهم صلِّ على حممد وعلى      

باركت على آل إبـراهيم      أزواجه وذريته كما     ارك على حممد وعلى   وب
 :إنك محيد جميد أما بعد

 ما فتئوا يسعون لنشر مذهبـهم وصـرف         - اهللا خذهلم-فإن الرافضة   
نهم وإجياد القطيعة بينهم وبني سلفهم من أصحاب النيب         املسلمني عن دي  

صلى اهللا عليه وسلم حبجة مواالة آل البيت مما يسقط الثقـة بالكتـاب         
والسنة اليت نقلت عن طريقهم واليت هي أصل ديننا حنن املسلمني فيصري            
املفتونون بعدها اىل أصول الرافضة اليت أكثرها يهودية أو فارسية جموسية           

ؤالء املتشيعون طابوراً خامساً وسرطاناً يسري يف جسم األمة         ويصبح ه 
 عـن   وال يتواىن عبئاً على املسلمني وخطراً حمدقاً م يتربص م الدوائر          

دم منذ القـدمي فتحـالفهم مـع        ديالفتك م عند أدىن فرصة وهذا       
الصليبني مث تآمرهم مع التتار لتدمري الدولة العباسية اإلسالمية شاهد على           

فهم أشد  . ذلك  وجرائم الفاطميني والقرامطة معروفة ال ختفى على أحد         
ومن هنا وجب على ملوك اإلسـالم       . خطراً وأفدح ضرراً من كل عدو     

 األيـام وعلمائهم احلذر منهم والتحذير من خطرهم وقد نشطوا هـذه           



 ٢

لنشر ضالهلم والدعوة إىل أفكارهم يف مناطق عديدة مل يكن هلم فيها أثر             
ن دولتهم يف إيران متكالبة على ذلك وتغدق األموال الكثرية يف           السيما أ 

  هذا السبيل ويسكثري من احلكومـات اإلسـالمية      سكوت  ل مهمتهم   ه
وهلـم  . وغفلتها عن خمططام وتشجيع وإشارات خفية من بعضـها          

أساليب عديدة للوصول إىل مبتغاهم لعل أمهها الدندنة حول حـب آل            
اء صحت أو مل تصح مستغلني حب املسلمني        البيت وذكر مزاياهم سو   

 مث  - وال مـدحاً   ثلباً ال   –آلل البيت دون أي ذكر للصحابة يف البداية         
يبدؤون باختالق أن أهل البيت قد تعرضوا للظلم بعد وفـاة الرسـول             

 وهنـا يصـبح     ، كـثري   وحيف  وأنه ناهلم جور   صلى اهللا عليه وسلم     
    م بشأن الصحابة الكرام وعلـى      مستمعهم الساذج مؤهالً لتقبل افتراءا

رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم مسـتغلني اخلالفـات            
واحلروب اليت حصلت أيام الصحابة وهم يف كل ذلك ال يتورعون عن            
افتراء الكذب واختالق احلوادث والوقائع اليت مل تكن أصـالً إذ أـم             

لعملية الناجعة  ومن أساليبهم ا  . يستحلون الكذب من أجل نشر عقيدم     
االتصال برؤساء العشائر والعائالت الكبرية الغنية ذات املكانة يف اتمع          

ويف . وأكثر تركيزهم على القبائل اليت تدعي أن هلا نسباً إىل آل البيـت            
        البالد اليت تسيطر فيها الصوفية وهي أكثر البلدان تسمهمة الشـيعة    لُه 

صوفة إىل التشيع فالقبور هي القبـور       نتقال عوام املت  اجداً إذ من السهل     



 ٣

 واملوالـد   عتقاد الغييب بأهلها عني االعتقاد    والتمسح ا هو التمسح واال    
 وإال فكيـف  )١( فال يوجد كبري فرق بني الطائفتني أصـالً     نفس املوالد   

 ل غالب أهل العراق إىل التشيع منذ أقل من مئيت عام تقريبـاً             تفسر حتو
 حمدودة كل ذلك من نتائج الدولـة العثمانيـة    بعد أن كان الشيعة أقلية    

املخإىل التصوف والضالل  و االحنراف        نفة اليت صار ملوكها املتأخرو    ر 
ال وفيه قرب    إ للعثمانيني قدمياً   مما آذن بزواهلا وهلذا ال تكاد جتد مسجداً         

ألثرياء من القـوم    ا عن القباب الكثرية اليت بنيت على الدجاجلة و        فضالً
ـ      لذ هو ا  :يف الويل عند الصوفية   ر تعر حىت صا  ين على قـربه قبة أو  ي ب

 هذه الظروف ال جيد الشيعة عنـاًء يف         ثلففي م . الذي دفن يف املسجد   
عن دينهم وحتويلهم إىل دين الرفض ألن التصـوف يف          ملسلمني  صرف ا 

التشـيع أو    أنفسهم وكل من كتب عنةاألصل هو من اختراع الشيع
ريهم  نبه إىل أن التصوف انبثق عن التشيع فهذا          التصوف من علمائنا وغ   

وهذا ). التصوف فرع من التشيع   (  : قدمياً هن خلدون يقول يف مقدمت    اب
د هذه احلقيقة يف كتابه اخلطوط العريضة        يؤكِّ اًحمب الدين اخلطيب حديث   

 مـن   ؛بأن الشيعة هم الذين اخترعوا التصوف لتكريس املعاين املنحرفة        
ألولياء واألقطاب وطلب احلاجات من األمـوات       إعطاء قدرة خاصة ل   

وعى علماء الشيعة  وقد. وغريها من األمور الشركية القادحة يف التوحيد
ـ  هامشي رفَ  يقولاملعاصرون هذه احلقيقة واستغلوها أمجل استغالل        سه 

                                                           
  . لبيان العالقة والتشابه واألصول املشتركة بني الطائفتني سنفرد فصالً)١(



 ٤

كفى الشيعة شرفاً وفخراً أن مجيـع : ( يف خطبة اجلمعة بطهرانيجان 
وعلى هذا  . ـإ ه ) ت عليهم السالم    لبي آل ا  الطرق الصوفية تنتسب إىل   

       أ أبناؤها من تلك النسبة    فيمكن القول إن الصوفية بنت الشيعة مهما ترب .
  جهود الشيعة يف بيئات التصوف تالقـي جناحـاً بـاهراً            ومن هنا فإنّ  

فيستغل الشيعة مناسبات الصوفية كاملوالد لدعوة املسلمني إىل حضـور          
حيث يبثون مسـومهم يف قلـوب املسـلمني         االحتفاالت يف مراكزهم    

مستعينني ببعض املنحرفني والوصوليني من املشـايخ الصـوفية إللقـاء           
احملاضرات واخلطب وتأييد دعاوى الشيعة وينتهي االحتفال بتقدمي وجبة         

الشيعة كرماء أسخياء مع     أن   دمسة لتشجيع املنهومني على العودة وإشاعة     
حيرصون على أن تشمل الدعوة الرجال       و ضيوفاالحتفاء البالغ بكبار ال   

 تكون الدعوة    والنساء ويف كل مراكزهم يوجد قسم كبري للنساء ودوماً        
     ون أئمة املساجد والشخصيات اهلامـة      إىل هذه املهالك عامة ولكن خيص

ببطاقات دعوة خاصة بأمسائهم فإذا ما أرادوا دعوة شيخ أو إمام مسجد            
ستمالته فإم يكتبون لـه بطاقـة       أو من يطمعون بنصرته أو يسعون ال      

 أنيقة صادرة من أكرب مسئوليهم كسفري إيران مـثالً أو نائبـه يف     منمقة
املدن األخرى كحلب ويبالغون يف الثناء على الشخص املدعو فيكتبون          

أو األستاذ الشيخ فالنـاً      الشيخ العالمة إمام مسجد كذا إخل       : له مثالً   
 اإليرانية بدعوتكم حلضور االحتفال     يتشرف سفري اجلمهورية اإلسالمية   

 :ومعلوم أن الثناء خيدع ويغر صاحبه  كما قال الشاعر. مبناسبة كذا



 ٥

 خدعوها بقوهلم حسناء                      والغواين يغرهن الثناء
ـ            ف علـى   فإذا ما مسع ضعيف النفس هذا اإلطراء أُسقط يف يده وتأس

 قـدره   أن يعرفـوا     ل السنة دون    مكوثه كل هذه املدة بني ظهراين أه      
 :وفضله ويكتشفوا مواهبه ومزاياه ويصري لسان حاله 

أضاعوين وأي ثَداِد وِسأضاعوا                ليوم كريهٍة  فىت ِرغ 
 العشائر ألن اقتنـاع   ورؤساء تركيزهم على أئمة املساجد وشيوخ     وجلُّ

 كما حصـل يف     شيخ العشرية بأفكارهم يقتضي تشيع العشرية بالكامل      
العراق منذ قرن ونصف يقول السيد حسني املوسوي من علماء النجف           
يف كتابه كشف األسرار وتربئة األئمة األطهار بعـد أن هـداه اهللا إىل              

 أخذت أحبث عن سـبب      ،بعد وقويف على هذه احلقائق وغريها     : (السنة
 فعرفت أن عشرييت    ، وعن سبب تشيع أهلي وأقربائي     كوين ولدت شيعياً  

مخسني سنة جاء    و ة ولكن قبل حوايل مئ    ،انت على مذهب أهل السنة    ك
 إىل جنوب العراق فاتصلوا ببعض رؤسـاء        التشيعيران بعض دعاة    إمن  

 ،العشائر واستغلوا طيب قلوم وقلة علمهم فخدعوهم بزخرف القول        
فهناك الكثري من العشـائر     )١(فكان ذلك سبب دخوهلم يف املنهج الشيعي      

   ذه الطريقة بعد أن كانت على مذهب أهل السـنة         والبطون تشيعت .
                                                           

قبائل عربية كثرية   "سبباً آخر وهو أنّ     ) ١٠٨١(وذكرت جملة الة يف عددها       )١(
يف العراق بسبب التسلُّط التركي عليها جلأت إىل التشيع عناداً وثورةً على تسـلُّط              

ستحكم بني دولة الفرس ودولـة       وهو سبب متوجه نظراً للعداء امل      ".والة األتراك 
 .الترك



 ٦

 العمري وهم بطـن مـن       ، الزبيدات ،اخلزاعل،   بنو متيم  ،فمنهم بنو ربيعة  
 عشـائر   ، عشـائر العمـارة    ، الدفافعة ، شرطوكة الدوار  ،اخلزرج،  متيم

وهؤالء العشائر كلهم   .  وغريها كثري  ،وبنو الم ،   عشرية كعب  ،الديوانية
 ولكـن مـع األسـف       ،صيلة املعروفة يف العراق   من العشائر العراقية األ   

 بسبب موجات دعاة الشـيعة      ،تشيعوا منذ أكثر من مئة ومخسني سنة      
 فاحتالوا علـيهم وشـيعوهم بطريقـة أو      ،يرانإالذين وفدوا إليهم من     

واآلن يقومون بدعوة كثري من رؤساء العشائر يف سورية         .انتهى)بأخرى
كبار املسؤولني والعلمـاء الشـيعة      يران واللقاء مع    إللقيام بزيارات إىل    

ولقنـاة  . وإغداق األموال عليهم ليعودوا متشيعني أو مؤيدين مبهورين       
التلفزيونية الشيعية اليت تبث من لبنان ويصـل بثهـا إىل           الفضائية  املنار  

شار التشيع يف سورية    ت وتعد عامالً من عوامل ان     سيئالبلدان ااورة أثر    
ا أثناء عملـهم يف     وملتشيعني يف سورية إمنا أُت    والواقع أن أكثر ا    ،وغريها

لبنان كأثر ملساعي دعاة الشيعة هناك، فالعمالة السورية يف لبنان بيئـة            
خصبة لنشر التشيع ال سيما أن أكثر العاملني مثّـة مـن ذوي الثقافـة               
احملدودة أو املعدومة ممن ال مييزون بني الصحيح والسقيم فيسـتدرجهم           

ل مستغلني فقرهم املادي والعلمي ألن اإلنسان بطبيعته        الشيعة بأدىن احلي  
يتأثر بالبيئة اليت يعيش فيها ال سيما إذا كان غريباً طارئاً ولذا جتد غالب              
من يعمل يف جزيرة العرب من السوريني وغريهم يعود إىل وطنه وقـد             

مـن   و ٠استقامت عقيدته وعرف التوحيد ونبذ التصـوف واخلرافـة        
 يف سورية ومنجزام الواضحة ختصـيص حيـز         عالمات نشاط الشيعة  



 ٧

أسبوعي يف التلفزيون السوري ملدة ساعة أو أكثر منذ عـدة سـنوات             
ـ ربا ال خالل هذ  لداعيتهم اخلبيث املشهور عبد احلميد املهاجر ومن       امج ن

        تمع الساذج ولن يينفث مسومه ويبث دعايته يف اعدـ أ داعيـةٌ    م  اًتباع
 العراقي اآلخر عبد الزهرا وهو مقرئ ومنشد        وكذا إفساح اال للداعية   

ال سيما يف رمضان حيث يقوم بتالوة  آيات تعقبها أناشيد ومدائح آلل             
وقد قام حزب اهللا الشيعي يف السنوات األخرية بنشاط واضـح           .  البيت

ة عوامل منها السلطان واملال ومسعته اليت غر        عد مستفيداً من    ةيف سوري 
 م أنّ ماود التكتيكي من جنوب لبنان ومعل   يهولا السذج بعد انسحاب ا    

 حسـب من الشـيعة ف   هي   باملقاومة اإلسالمية يف جنوب لبنان       يسمى
   يوحيظر على أي سضبط اجلنوب اللبنـاين     املشاركة فيها واهلدف هو      ن

واحليلولة دون تسلل  الفلسطينني لضرب إسرائيل حبيث يشكل الشـيعة           
ملدى البعيد من هـذه الناحيـة ومـن         حاجزاً حلماية دولة اليهود على ا     

تسـليح الشـيعة    أهداف ذلك أيضاً ما تسعى إليه األطراف املتنفذة من          
وتقويتهم يف لبنان دون بقية الطوائف حبجة مقاومة العدو الصهيوين وقد           
قام حزب اهللا مؤخراً باختاذ صنائع يف سورية وإشاعة أن صدره يتسـع             

 وإغرائهم باملال واجلاه ودعمهم     هلؤالء كأعضاء يف احلزب أو كحلفاء له      
 وقد قال النيب    خيـفى واهلدف هو نشر التشيع كما ال        ،لدى السلطات 

 أرسال يف غنم بأفسد هلا مـن        ذئبان جائعان ما  ( :صلى اهللا عليه وسلم   
 )٢٤١٦(صحيح رواه الترمـذي     )حرص املرء على املال والشرف لدينه     

      ومنـها  " حوانيـت "ا  ومن أساليب الشيعة احلديثة فتح مكتبات يسمو



 ٨

      ا جماناً ورمبا خصصوا جوائز ورواتب ملن يقرأ     يعريون الكتب أو يوزعو
كتاباً أو أكثر من كتبهم وتزداد اهلبة بازدياد القراءة  وجاءت فكرة هذه             
احلوانيت بعد أن شعروا أن توزيع الكتب من امللحقية الثقافية اإليرانيـة            

 يتناسب مـع نفـوذ الشـيعة        ومن املراكز يف املدن مل يعد يكفي وال       
 ومن ذلك تقـدمي التسـهيالت للـراغبني يف          ٠ةوطموحام يف سوري  

الدراسة يف اجلامعات اإليرانية مبختلف االختصاصات وإغراؤهم علـى         
 ومن األساليب احلديثة القدمية بناء احلسينيات يف القرى واملـدن           ٠ذلك

اشوراء وغريهـا  عك مناسباموهي اليت يقيمون فيها حفالت النياحة يف        
 ورمبا وزع بعض دعاة الشيعة      ،وفيها تتم الدعاية هلذا البالء صباح مساء      

لغ من املال على شكل قروض ظاهرها حسن على         ايف بعض النواحي مب   
بعض املعوزين واحملتاجني فإذا حل موعد التقاضي أعفاه منها ووهبها له           

 وقد قال النيب    فيطمع الذي يف قلبه مرض وال يلبث أن يتشيع هو وأسرته          
فتنـة أمـيت    :(١٧٠٧٢ كما يف مسند أمحد برقم       صلى اهللا عليه وسلم   

ورمبا وضع الشيعة خططاً طويلة األمد لتشييع الناس تعتمد على          ). املال
هجرة دعام وكثري منهم من إيران وغريها واستيطام يف املدن وشراء           

عمل علـى   األراضي والبيوت وشراء ذمم املسؤولني وبعض املشائخ وال       
 يئة األجواء لنشر التشيع بل الستالم احلكم عـن طريـق الثـورات            

االنقالبات ومن ذلك ما نشرته جملة البيان اليت تصدر عـن املنتـدى             و
نقالً عن رابطة أهل السـنة يف       ) ١٢٣(اإلسالمي يف لندن يف عددها رقم     

إيران من خطة سرية موجهة من شورى الثورة الثقافيـة اإليرانيـة إىل             



 ٩

 عاماً على مخس    ونحملافظني يف الواليات اإليرانية ومدة هذه اخلطة مخس       ا
مراحل الغاية منها تشييع أهل السنة املتبقني يف إيران والدول اـاورة             
وتصدير الثورة الشيعية إليها عن طريق أساليب تذكّرك بأساليب اليهود          

ه وبروتوكوالت حاخامات صهيون من العمل على هجرة دعام إىل هذ         
ة ار لزيادة النفوذ الشيعي فيها والعمل على إجيـاد هـو          بصفة جتّ الدول  

وفجوة بني العلماء واملسؤولني هنالك حىت تنعدم الثقة بني الفئتني ليتسىن           
لدعام تقدمي أنفسهم للحكام بديالً لعلماء السنة الذين ال يوثق فـيهم            

أ هلم التحكم فيها    وهكذا يتغلغلون يف مراكز النفوذ يف الدولة إىل أن يتهي         
لعل هجرة كثري من الشيعة     و ،)١(نقالب الشيعي كما يتمنون   وإحداث اال 

اإليرانيني والعراقيني مؤخراً إىل دمشق واستيطام فيها السيما يف منطقة          

                                                           
فينبغي على مجيع احلكومات يف العامل اإلسالمي أن تدرك أن هـؤالء الشـيعة               )١(

 فإم يعملون على تدمريها ويسـعون  -تِقيةً–اإليرانيني مهما بالغوا يف الثناء عليها    
رم جهدهم إلفساد األمور عليها ليتسىن هلم التغلغل يف جمتمعاا وتصـدير ثـو            

املزعومة إليها وتسلُّم السلطة فيها كما نصوا يف خمططام السرية هذا مع تكفريهم             
حىت أـم يكَفِّـرون     ) مذهب اإلمامية االثين عشرية   (لكل من ليس على مذهبهم      

ومـن  ) جعفر فمـا فوقـه    (اإلمساعيلية مع اتفاقهم على الغلو يف مجلة من أئمتهم          
 خمتلف احلكومات أم مع عالقتهم الوطيـدة مـع   الدالئل على خطر الشيعة على 

بعض هذه احلكومات فإم يدعمون ويقيمون عالقات واتصـاالت سـرية مـع             
 .   األحزاب املعادية هلا مما يدل على سوء نيتهم وقبيح فعلهم

  
 



 ١٠

ة طة السرية املشار إليها وهلذا كثر عددهم مثّ        زينب كأثر هلذه اخل    يدةالس
مع العائالت السنية ممـا     أواصرهم  ة  تزوج كثري منهم سنيات لزياد    ورمبا  

 )١(.ينذر بالشر
 وأهـم   ،وسنذكر هنا طرفاً من نشاط الشيعة يف خمتلف نواحي سورية         

 وأهم الرجـال    ،القرى والعشائر املتشيعة أو اليت يستشري فيها التشيع       
 لعله يكون حـافزاً     ،واملشايخ املتشيعني أو الذين يف طريقهم إىل التشيع       

 هذا اخلطر الداهم الذي يوشك      م والوقوف أما  ،ي هلم ألهل السنة للتصد  
يعلم القـارئ الكـرمي أن      لْو. أن يعمهم إن استمروا غافلني أو متغافلني      
 غايـة التوثيـق     -إن شاء اهللا  -املعلومات املدونة يف هذا الكتاب موثّقة     

 .وغالبها متواتر

 
 
 

 

                                                           
نقالً عن جريدة تشـرين     ) وهو بعض ضحاياهم  ( قد ذكر الدكتور حممد حبش       )١(

أي قبل ثورة اخلميين     مـ١٩٧٨ين من إيران إىل سورية عام       الرمسية أن عدد الوافد   
) أي بعد تسـلُّم اخلمـيين األمـر       (كان سبعة وعشرين ألفاً مث بعد مخس سنوات       

ولك أن تتساءل كم بلـغ      ).ألف وافد ٢٠٢٠٠٠(تضاعف العدد حنو تسع مرات    
واهللا العدد اآلن بعد عشرين عاماً من ذاك التاريخ وبعد هذه اخلطط السرية والعلنية              

 .  املستعان



 ١١

 )١(دعوة التشيع يف دمشق
 ضاحية دمشق اجلنوبية مـبين       زينب يف  يدةمركز دعوم يف مسجد الس    

 وباملناسـبة فـإن الشـيعة ال        )٢(على قرب يزعمون أنه لزينب بنت علي      
 سجد أصالً إال أن يكون فيه قرب أو وثن من أوثام وال يقـر             مب نيهتمو

                                                           
لو أردنا ترتيب املدن حسب عدد الشيعة فيها فتأيت السيدة زينب يف دمشـق               )١(

أوالً لكثرة الوافدين والزائرين مث حلب ملكان قرييت نبل والزهراء الشيعيتني مث إدلب             
ملكان الفوعة وكثرة أهلها الشيعة ال كثّرهم اهللا مث دير الزور ملكان حطلة مث محص               

أما من حيث ضـخامة     .  احلميدية أو هي قبل الدير مث الرقة فاحلسكة فدرعا         ملكان
املركز والبناء فمركز زينب يف دمشق مث مركز املشهد يف حلب مث مركز عمار يف               

 .  الرقة
مع أن احملققني يؤكدون على أن السيدة زينب بنت علي ماتت باملدينة ودفنت              )٢(

 ضرائح يف عدد من البلدان أشهرها يف دمشـق          بالبقيع إال أن الرافضة اختلقوا هلا     
وهو القرب األول الذي حيظى حبج مجاهريهم إليه وال يقل عنـه مجاهرييـة ذلـك                
الضريح املنسوب إليها يف القاهرة والذي مل يكن له وجود وال ذكـر يف عصـور                
التاريخ اإلسالمي إىل ما قبل حممد علي باشا بسنوات معدودة كما يذكر أمحـد              

الذي يشهد به العارفون باحلق الصـريح هـو أن          : ( الذي يقول أيضاً   زكي باشا 
السيدة زينب مل تشرف أرض مصر بوطء قدمها املباركة مطلقاً واحلق الذي ليس             
بعده إال الضالل أا قضت حياا باحلجاز إىل أن انتقلت إىل جوار را باملدينـة               

نقالً عن الوثنية )اه إفك وتاناملنورة، فكان دفنها بالبقيع، هذا هو الصواب وما عد      
يف ثوا اجلديد لسمري شاهني وانظر كتاب حقيقة القبورية وآثارها الصادر عـن             

 .املنتدى اإلسالمي يف لندن



 ١٢

يعكفـون عليـه    مزعوم   رثأهلم قرار وال يستقيم هلم دين دون وجود         
احلـوزات  حواليه  ومركز زينب هو أكرب مركز شيعي يف سورية تكثر          

 حبيث تعترب حوزة السيدة زينب عندهم هذه األيام ثالـث           احلسينياتو
تتم احملاضـرات   هذا املركز   ويف  . أكرب حوزة يف العامل بعد النجف وقم      
    موتقام االحتفاالت والنياحة يف مناسبا    قـدم وجبـات    املختلفة وفيه ت

شيعة يف العـامل    الطعام وتوزع الكتب  وحنو ذلك وفيه مكاتب علماء ال         
الذين يسموم مراجع إذ الباب مفتوح لكل الناشطني منهم وإىل هـذا            
املركز حيج الشيعة من أرجاء العامل وقد هاجر كثري من شـيعة العـراق           
وإيران مؤخراً وقطنوا يف منطقة زينب ومتلّكوا البيوت هناك يف خطـة            

تبـات   ومن نشاطات الشيعة يف دمشق فتح مك       .مدروسة على  ما يبدو    
يوزعون من خالهلا كتبـهم وجمالـم ونشـرام         ) يسموا حوانيت (

ومينحون هبات وجوائز تشجيعية للقراء عن كل كتاب ألف لرية سورية           
وللملحقيـة الثقافيـة    . تزداد بازدياد الكتب املقروءة بعد فحص شكلي      

اإليرانية الكائنة يف ساحة املرجة بدمشق نشـاط واضـح يف الـدعوة             
د يستغل الشيعة مناسبات حتفيظ القرآن يف بعض مسـاجد          وق. الشيعية

 .حلضور احتفاالا وتقدمي جوائز للفائزين واهلدف معـروف       املسلمني  
هلا السيما تلك اليت    تقدمي اهلبات   واملعاهد الشرعية   بدعم بعض   تقوم  قد  و

وقد استطاع الشـيعة بنـاء      . ملتعاطفني معهم واهللا املستعان   فيها بعض ا  
منطقة السادات بدمشق يدعى مسـجد رقيـة        -عمارةمسجد يف حي ال   

حبيث صار من مراكزهم، ويف شارع األمني جانب شارع مدحت باشا           



 ١٣

لديهم مكتب نشط خمتص يف الدعوة للتشيع وهو عبارة عن شقة فيهـا             
مكتبة وكمبيوتر وتعقد فيها حماضرات وندوات والقائم عليها هناك أحد          

من اجنازات الشيعة   ا خارج املدينة ف   أم. دعام النشطني املدعو أبو فراس    
 بناء مسجد فخم يف عذرا قرب دمشق على    يف السنوات األخرية  السريعة  

موا تلك األرض من أوقاف دمشق      وثن ينسب حلجر بن عدي، وقد تسلّ      
 وقد لوحظ ازدياد نشاط الشيعة يف قرية التل بعـد تشـيع             .ويالألسف

اهللا عن طريـق توزيـع      بعضهم يف لبنان وهلذا يقومون بالدعاية حلزب        
أقراص ما يسمى باملقاومة على املخدوعني كوسيلة جلذم إىل صفوف          

 .الشيعة
 وذلك لطعنه يف كثري     حممد حبش  الذين يطمع فيهم الشيعة      املشايخومن  

من األحاديث الصحيحة وآلرائه الشاذة املتفقة مع بعـض طروحـات           
ا يسـميه وحـدة      ومدحه للمذهب اجلعفري ودعوته املستمرة مل      الشيعة
وعدم اخلوض يف اخلالفيات هذا مع هجومـه        ) يعين مع الشيعة  (املسلمني

الشرس على السلفيني يف كل جملس ويتمىن أن لـو كـان للمسـلمني              
مذهب ال أربعة مذاهب فقط إذ أن هذا بزعمه يتيح للمسـلم             أربعمئة

األخذ مبا يناسب مصلحته يف كل زمان ومكان مع تركيزه على كلمـة             
يت ودعوته ملؤاخاة النصارى وإباحة ربا البنوك باإلضافة إلجازته         آل الب 

التربك والتمسح بقبور الصاحلني ورده وحماربته حلديث افتـراق األمـة           
صار الشيعة يف الست زينـب      هلذا  ومركِّزاً على العقل ليحل حمل السنة       

والواقع أن أقوال وطروحات    .اآلن يبيعون سيديات حماضراته يف مكتبام     



 ١٤

ل شيوخ الشام الصوفيني األشاعرة مؤيدة لطروحات الشيعة يف وين   جمم
اخلالف معهم ومساعدم على نشر التشيع ال سيما اآلراء الشاذة املنافقة 

 جبامعة دمشق فالرأي العام السائد عنـد        مدرسي كلية الشريعة  لبعض  
 كثري من دكاترة الشريعة أن اخلالف بني السنة والشيعة سياسي هني وقد        

 فيما بلغين بأن اخلالف بني أهل السنة والشيعة خـالف            البوطي صرح
 هداه اهللا فقد أبعـد النجعـة        وهبة الزحيلي لفظي فتأمل، أما الدكتور     

عندما ذهب إىل إيران مشاركاً يف مؤمتر لتكرمي اخلميين أخزاه اهللا ومكثِّراً            
بداية الد  السيما أن الزحيلي قد قرر يف       )١(سواد احلاضرين واحملاضرين  

األول من كتابه الفقهي أن اخلالف بني السنة والشيعة إمنا هو يف الفروع             
وأنا أستغرب كيف يستدرج أمثال هؤالء الفضـالء        . وليس يف األصول  

إىل مثل هذا االحندار وهذه السفاسف وقد علموا أن إعانة الشـيعة يف             
 مذهبـهم   مسعاهم ولو بشق كلمة من قبيل وين اخلالف معهم ومتشية         

واالعتداد به فضالً عن غشيان مؤمترام وتكثري سوادهم إمنا هو خيانـة            
هللا ورسوله واملؤمنني وخيانة ألمانة العلم الذي حيملونه ال سيما أمـام            
هذه اهلجمة لتشييع الناس يف سورية وتكالب دولة إيران علـى ذلـك             

                                                           
وال أدري كيف يسوغ مدح اخلميين مع عقد اإلميان الصحيح فيوشك الـذي              )١(

ـ              ه للصـحابه   ميتدح اخلميين أن يحشر معه ألن املرء مع من أحب وكأنه ميدح ذم
وطعنه يف زوجات النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وقوله بتحريف القرآن ومتنيـه              
هلدم الكعبة وحمو مكة واملدينة من الوجود وتأليهه لألئمة وحنو ذلك من ضـالالته              

 .  واحنرافاته العظيمة



 ١٥

عليهـا  فاملرجو من هؤالء املُدرسني أن يكونوا قلعة صـامدة تـتحطم            
دعاوى الشيعة وشبهام من خالل تصديهم هلذه الدعوة الباطلة وتبيان          

لطلّام والتحذير من االنسياق وراءها ال أن يكونوا         احقيقتها وخطره 
وسائل ومطايا يستخدمهم الشيعة لتأييد أباطيلهم والوصول إىل مراميهم         

عضـهم  اخلبيثة بتحويل املسلمني عن دينهم وإال فبم تفسـر حضـور ب          
 إحدى ندوات التشجيع على التشيع يف مكتبة        مصطفى البغا كالدكتور  

 ال  -يف الواقـع  -مع أن هذا        األسد بدمشق ومشاركته يف هذا الضالل؟     
يكاد يستغرب من البغا هداه اهللا الذي دأب على حضور التجمعـات            
البدعية اليت تقيمها الطائفة اخلزنوية الغالية املنحرفة عـن ديـن اهللا يف             
اجلزيرة محاضراً ومثنياً عليهم غاشاً لنفسه وللمسلمني حىت إنه زعم أن           

شيخ الطريقة اخلزنوية من أفضل طلّابه مع أن اخلـاص          ) حممد اخلزنوي (
والعام يعرف ضالل اخلزنوي هذا واحنرافه عن السـنة بـل انتهاكـه             
ألعراض املسلمني كما هو مشهور والعياذ باهللا، إن ثناء الدكتور البغـا            
على اخلزنوي والطريقة اخلزنوية يف جتمعهم يف عيدهم املبتـدع يف تـل            
معروف هلو من أكرب الغش هلذا اجلمهور املخدوع ألنّ فيـه تشـجيعاً             
للمريد املسكني على متابعة السري يف طريق الضالل وفيه تشجيع لغـريه            
على الوقوع يف هذه املهالك فضالً عن إقرار البدع والتشـجيع عليهـا             

لبغا أن يتوب إىل اهللا تعاىل ويستدرك وينصح للمسلمني فإنه ربما           فعلى ا 
: سئل عن ذلك أمام اهللا وحنن نذَكِّره وإخوانه الدكاترة مبثل قوله تعـاىل            

ومن أظلم ممـن    : (أو قوله سبحانه  ) وحتسبونه هيناً وهو عند اهللا عظيم     (



 ١٦

د هـؤالء   افترى على اهللا كذباً أولئك يعرضون على رم ويقول األشها         
فلْيحذر الذين (وحنن ال نرجو أن يكونوا كذلك      ) الذين كذبوا على رم   

 )١().يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم

 :بعض أوجه نشاط الشيعة يف دمشقوميكن هنا ذكر 
إقامة املعارض اليت تتضمن كتباً إسالمية ككتب اللغة مثل كتب ابن           -١

مع وضع كتب الشيعة ضـمنها      ) طبعات شعبية (صةهشام بأسعار رخي  
وأحياناً يضعون معها بعض كتب املنسوبني ألهل السنة اليت فيها تأييـد            

وهذه املعارض . بعض دعاويهم ضد الصحابة مثل كتب أبو رية وأضرابه        

                                                           
لفية  إن الناظر يف أقوال هؤالء الشيوخ األشاعرة والصوفية يعلم قيمة العقيدة الس            )١(

وجتريد التوحيد واتباع السنة إذ ال ميكن أن يصدر هذا الكالم عن عامل سلفي ألن               
عقيدته تأىب عليه ذلك أما هؤالء املذكورون فمتخبطون ألم ما عرفوا العقيـدة             

 حىت يستطيعوا معرفة ما يناقضها من فاسد العقائد         ية الصاحلة املستقيمة  السلفية النق 
 سلفياً فامحد اهللا على هذا      -أيها القارئ -فإن كنت   كالرفض والتصوف والفلسفة    

التوفيق وإن مل تكن بعد تعرف العقيدة السلفية لعدم اتساع وقتك من قبل للنظـر               
فبادر بقراءة الكتب السلفية كي تصحح عقيدتك وتنأى بنفسك عن السـقوط يف             

 - ترى كما–مثل هذه املهالك واملطبات فهؤالء الشيوخ املردود عليهم هم دكاترة           
نالوا أعلى شهادات ميكن أن متنح لعامل ولكن ملّا نشأوا علـى أيـدي الصـوفية                
واألشعرية واملاتريدية واملتمذهبة املتعصبني خفي عليهم احلق ومل يوفَّقـوا ملعرفـة            
البدعة ومتييزها وإدراك خطرها فضالً عن الرد عليها بل وقفوا منها موقف املشجع             

 .املستعاناملروج كما ترى واهللا 
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أو ) امللحقية الثقافيـة  (تقام إما يف املركز الثقايف اإليراين يف ساحة املرجة        
 .أو املكتبة املركزية للجامعة) ةالسفار(يف املزة

الندوات اليت تقام بني احلني واآلخر تارةً يف مكتبة األسد وتـارةً يف             -٢
املراكز الثقافية أو يف السيدة زينب واليت كان آخرها يف مكتبة األسـد             
ولوحظ فيها مشاركة واسعة ألساتذة كلية الشريعة وحمابـاة واضـحة           

 .والشيعةونفاق ومتييع اخلالف بني السنة 
املهرجانات اخلطابية اليت تتم يف أعيادهم كذكرى عاشوراء ويتركّز         -٣

 .نشاطهم يف هذه املواسم إما يف الست زينب أو يف حي األمني
شراء وإحياء مشاهد موهومة ونسبتها آلل البيت كما حصل يف حي           -٤

 .العمارة وكما حصل يف عذرا ويف داريا
السيدة زينب حيث تكون جماناً     تسهيل وتشجيع الدراسة يف حوزات      -٥

 .مع راتب شهري للطالب دون اشتراطات
تشجيع املتشيع اجلديد بكل الوسائل واملغريات بدءاً من املد املـايل           -٦

وتسهيل عمله وانتهاءاً بتزوجيه أو متتيعه وعلى اجلملة فالـدعم مـادي            
 .ومعنوي

ـ      ) السيديات(توزيع بعض الربامج  -٧ عار اليت حتتوي كتب الشـيعة بأس
املكتبـة  -زهيدة أو رمزية وأحياناً جماناً مثل سيدية السلسلة اإلسـالمية         

اإلسالمية الشاملة، باإلضافة إىل توزيع الكتب والّات واجلرائد الـيت          
 .تطعن يف الصحابة مثل جريدة جيهان باللغة العربية

 



 ١٨

 :متشيعون دعاة
 دمشـق  معةجبا احلقوق كلية خرجية متشيعة داعية :محادة ملياء -:دمشق
 يف اجلامعـة   دراستها أثناء عراقية شيعية طالبة طريق عن تشيعت ١٩٨٧
الـروح   أشـرقت  أخـرياً (كتاب هلا للتشيع للدعوة ذلك بعد ونشطت

تالشت الظلمة ورحلت إىل مرابع الشمس وكان مجل الفتنـة إحـدى            
 .)حمطات استراحيت

عراقـي هلـك     (علي البدري ومن نشطائهم يف دمشق بل يف سورية        
 مرات يدعو -منذ عدة سنوات-وقد جاس يف مدن سورية ) هـ١٤١٩

وهذا البدري من كبار دعاة التشـيع       . اىل الفساد وينشر الضالل والعناد    
م بقصـد نشـر     ١٩٦٧هاجر أوالً من العراق إىل مصر عام      .  يف العامل 

 ٧٩ذكر صاحب كتاب املتحولون إىل التشيع صـفحة       . الدعوة الشيعة 
ملهمة يف مصر هي طباعة بعض كتب مـذهب أهـل           من إجنازاته ا  : "أنّ

وتوزيعها بالتعاون مع بعض اإلخوة املصريني املتشيعني وكان        ) ع(البيت  
مـع  ) طاب ثـراه  (أحدهم ميتلك مكتبة يف السوق فاتفق السيد البدري       

صاحب املكتبة بأن كل شخص يأيت لشراء كتب يهدي له نسخة مـن             
كتاب يعرفك على مذهب أهـل      كتب الشيعة جماناً ويقول له إن هذا ال       

البيت كما كان السيد البدري يذهب دائما إىل جامعة األزهر ويقـيم            
جمالس املناقشة مع شيوخ وأساتذة األزهر وخيوض معهـم مباحثـات           

وصـحة  ) ع(عميقة ووثائقية من مصادرهم إلثبات أحقية أهل البيـت        
جعـل  وملا استقر يف سورية     )...مث هاجر إىل سورية   (املذهب اجلعفري   
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منها مركزاً للدعوة إىل املذهب احلق ملا وجد فيها من جماالت مناسـبة             
لذلك منها وجود احلوزات العلمية يف السيدة زينب اليت تعتـرب اليـوم             
احلوزة الثالثة بعد النجف وقم وحضور كثري من رجال العلـم واملنـرب             

ة وأهل الفكر واألدب من العراقيني وغريهم وقد بدأ وبتنسيق مع احلوز          
وإعالمها بنشر الدعوة فسافر إىل عدة حمافظات وقرى منـها حلـب            
وضواحيها ومحص وضواحيها واحلسكة والقامشلي والرقـة والالذقيـة         
وضواحيها ودير الزور والتقى يف كل من احملافظات والقرى مع أبـرز            
علمائها وشخصياا وحاورهم مبنطقية وحكمة إلظهار احلقائق وتبياا        

 جناحاً كبرياً يشهد له بذلك كل من عرفه ورافقه وقد           وقد جنح يف ذلك   
قام بالعديد من األنشطة والفعاليات باإلضافة إىل التبليغ واحملاورة كـان           
منها افتتاح عشرات املكتبات واملراكز لتجمع الشيعة وتدريسهم الفقـه          
والعقائد الشيعية كما زودهم بكتب واستطاع أيضا جلب كـثري مـن            

وكـل  . لشيعي بعد إقناعهم وتبيان احلقيقة هلـم      األشخاص للمذهب ا  
. حمافظة أو منطقة كان يزورها جيعل فيها آثاراً كبرية للمذهب الشـيعي           

بعد إجنازاته يف سورية سافر إىل السودان وبدأ نشاطه التبليغي فيها وقد            
التقى هناك بكثري من العلماء وتبادل الرأي والعقيدة معهم وقد جنـح يف          

هم ولقد تشيع من األخوة يف السودان مئات األشخاص         إقناع العديد من  
ومن إجنازاته يف السـودان أيضـاً أنـه         . أعلنوا تشيعهم علناً على يديه    

استطاع بعد جهد كبري وواسع من حتصيل موافقة رمسية لطباعة سـبعة            
كتب من أبرز الكتب العقائدية اليت تروج مذهب أهل البيت وتظهـر            
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عات وكتاب عقائد الشيعة اإلمامية وكتـاب       أحقيته منها كتاب املراج   
دعاء كميل وكتاب الوهابية يف القرآن والسنة وكتاب الشيعة اإلماميـة           
كما ساهم ومهد الفتتاح عدة مراكز لدراسة املذهب الشيعي ودعمهـا           

 صحيفة(سودانية   صحيفة إغالق السودان يف إجنازاته أهم ومن. بالكتب
 مع بالتعاون صورته وتشوه الشيعي املذهب تطعن كانت اليت) خرب أخر
طموحات  له وكانت السودان يف واملطبوعات للصحافة القومي الس
 مل املرض ولكن السودان يف واملساجد املؤسسات العديد من  لبناء كبرية
ينـال   لكي سوريا إىل للرجوع اضطر السبب وهلذا به اشتد وقد ميهله

 عـن  يتوقف ومل التبليغي ملهع يتابع كان سورية إىل رجع العالج، وملا 
 كـبرياً  جهـداً  يبذل وكان الشيعية الكتب توزيع وهي الفكرية مهمته

 أشرطة مع كثرية بكتب يبعث وكان وتوزيعها ونشرها الكتب لتحصيل
 الشـيعة  فيهـا  يتواجد اليت للبلدان يستطيع ما وكل عقائدية حماضرات
 وعقائد الشيعي قهالف لتدريس مراكز لبناء البلدان هذه شيعة حيض وكان
 العـامل  أحناء يف املتواجدين األخوة من العديد مع باالتفاق وتوفّق الشيعة
أن  استطاع اليت البلدان ومن للمطالعة ومكتبات للتدريس مراكز إلنشاء
 غينيـا،  تنــزانيا،  اجلزائـر،  املغرب،  اليمن، :املراكز هي  فيها ينشئ

 مبـرض  أصيب. الدامنارك إخل  لندن، السويد،  أملانيا، هولندا، ،سرياليون
 ."هـ ١٤١٩ الثاين مجادى ٦يوم  األجل ووافاه السكر
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 نشاط الشيعة يف حلب
 املشهد يزعمون   أواملركز األساسي للشيعة يف حلب هو مسجد النقطة         

 الشيعة من إيران وغريها بكثرة وهو       هأن فيه أثراً لبعض أئمتهم وحيج إلي      
ضرات والندوات اليت تـدعو إىل      بناء ضخم وله مالحق وفيه تعقد احملا      

تقدم الوجبات الدمسة من     توزع الكتب واملنشورات الشيعية و     الشيع وفيه 
الطعام فضالً عن الشرك والبدع اليت تروج فيه وهـو مركـز شـيعي              

 أو مشهد اإلمام     هذا مشهد النقطة  و .بالكامل كمسجد زينب يف دمشق    
حلب على طريق    يف نفس مدينة     )١(ناحلسني يقع على سفح جبل اجلوش     
                                                           

أنه كان هناك عنـد سـفح جبـل       : ويروي ياقوت احلموي يف معجم البلدان      )١(
اجلوشن املطل على حلب دير يسكنه النساك والناسكات ويوقِّر النصارى أطاللـه            
حىت أقام املسلمون يف نفس مكانه مزاراً إسالمياً زعموا أن احلسني بن علي رؤي               

زارات واملشاهد والقبور اليت يعظمها العـوام       والواقع أن أكثر امل   . وهو يصلي عنده  
ا هي أثار ومعابد وأوثان لألمم السابقة مث حوهلا اجلهال إىل أوثـان إسـالمية               منإ

   قدم أولياء هي يف احلقيقة          فغالب القبور اليت تا لرجال مسلمني يسموزعم أس وي
هودية واألمثلة على ذلك    قبور للمقدسني عند األمم اهلالكة الوثنية أو النصرانية والي        

كثرية ففي قبلة اجلامع األموي يف حلب قرب مبين عليه بناء مستطيل حييط به مـن                
جهاته الثالث شباك خشيب يطوف حوله احللبيون ويتمسـحون بـه ويدعونـه             
ويسألونه حاجام رجاالً ونساًء ويزعمون أن هذا القرب هو قرب نيب اهللا زكريا ، مع               

م مل يثبت إتيانه إىل حلب أصالً ومات يف بيت املقدس، وأصل       أن زكريا عليه السال   
هـ وجدوا تابوت رخام أبيض فلما      ٧٣٨ أثناء توسعة املسجد سنة     أنه هذه اخلرافة 

 =بعض مججمة زعموا أا ليحىي ال لزكريا كما يقول الطباخ يف       فتحوه وجدوا فيه  
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      يف عهـد الدولـة   أنشئك األنصاري غرباً وهو وثن على هيئة قرب مشب 
ة الشيعية الباطنية يف القرن الرابع اهلجري على أنقـاض وثـن            ياحلمدان

مثبت يف لوحة التعريف بالوثن على جداره بـاللغتني          نصراين كما هو  
دعى ديـر    ي هذا املشهد كان يف األصل ديراً نصرانياً       ":العربية والفارسية 

   مارت مروثا وملّا مر حذا الدير         رأسِ ةُلَم احلسني يف طريقهم إىل دمشق 
 أخذ راهب الدير الرأس فقطرت من دم احلسني قطـرات           ـه٦١عام  

   السنة اليت أخذ فيها     ـه٣٣٣ك بأثرها ويف سنة     فصار هذا الراهب يترب 
 على هذه    ثالثة قرون   قرابة يعين بعد مضي  (سيف الدولة احلمداين حلب   

أشاد سيف الدولة عليه بناًء ضخماً وأصبح مزاراً منذ القرن          ) األسطورة
 ـه١٣٧٩الرابع معروفاً مبشهد النقطة أو مشهد اإلمام احلسني ويف سنة     

عمار واإلحسان اإلسالمية اجلعفرية هدفها      اإل شكلت مجعية باسم مجعية   
وبدعم من  ) يرةالصحيح الشر (إعادة البناء وإضافة بعض املشاريع اخلريية     

بناء معهـد اإلمـام     -١: جناز املشاريع التالية  إاملرجعية الدينية للشيعة مت     

                                                                                                                       
 الوردي وكـان أول      نقالً عن ابن   )إعالم النبالء يف تاريخ حلب الشهباء     (تارخيه=

قل هـ يف بعلبك بعد الزلزلة اليت حدثت فيها مث ن         ٤٣٥ظهور التابوت املزعوم سنة   
هـ نقل إىل اجلامع بسبب حريق القلعة مث        ٦٥٩إىل حلب ودفن يف قلعتها ويف سنة      

بين عليه وزِخرف يف األعصار املتأخرة وصار يعبده فئام من الناس وال حـول وال               
كان رأس حيىي حقاً لوجـدوه كـامالً         املؤرخون أنه لو   سي أولئك ون قوة إال باهللا  

إن اهللا حرم علـى األرض أن تأكـل         : (بلحمه وشعره لقوله صلى اهللا عليه وسلم      
 ).أجساد األنبياء
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 بناء صحن آخر املشهد وبناء ميـتم        -٢ ٠احلسني للدراسات اإلسالمية  
 -٤ ٠دماتموقف للسيارات القادمة لزيارة املشهد مع اخل      -٣ ٠ومشغل

د فـات   وق ٠من اللوحة املذكورة   انتهى"بناء مستوصف ومشفى خريي   
حمـل   مؤلف هذه األسطورة وخمتلق هذا الكذب أن الرأس إذا كان قد          

من كربالء إىل مدن العراق مث قطع هذه املسافات البعيدة يف طريقه إىل             
دمشق كما يزعمون حىت وصل إىل حلب بعد أشهر فكيف ال زال دمه             

علماً أن رأس احلسـني مل      !! يقطر ومل ينشف رغم هذه املدة الطويلة؟      
ىل الشام أصالً كما أثبت ذلك احملققون وقد أفرد شيخ اإلسـالم            يأت إ 

ق فيه أن رأس احلسني دفن مع جسده يف         ابن تيمية كتاباً هلذه القضية حقّ     
 والعجيب أن األوثان اليت تنسب للحسني كثرية منها الضـريح           ٠العراق

ـ ٥٤٠ املنسوب للحسني يف عسقالن بفلسطني أُحدث بعد سـنة        ـ،ه
 العبيديـة    يف ظل الدولـة    ـه٥٤٧ القاهرة بين عام      احلسني يف  دومشه
يف : ومثّة مواضع أُخرى يقال أن ـا رأس احلسـني         . )الفاطمية(اخلبيثة

جامع دمشق ويف احلنانة بني النجف والكوفة ويف املدينة عند قرب أُمـه             
فاطمة ويف النجف جبوار القرب املنسوب إىل أبيه فضالً عن القول بأنـه             

ويبدو أن هذا الوثن القـى تعظيمـاً مـن          . يف كربالء أُعيد إىل جسده    
رخون أن آخـر السـالطني       املؤ ركفني فقد ذ  رخالسالطني العثمانيني امل  

ـ ١٣٠٥العثمانيني عبد احلميد الثاين أهدى سنة         سـتاراً حريريـاً     ـه
مزركشاً بآيات قرآنية وضع على حمراب ضـريح احلسـني يف حلـب             
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 اجلميلة وال حول وال قـوة إال        بسورية وفرشت أرض قبيلته بالطنافس    
 )١(.باهللا
هناك قريتان من نواحي حلب شيعيتان بالكامل والتشيع فيهما قدمي مها           -
نوألهلهما نشاط واضح منها دعوة بعض شيوخ الصوفية         .ل والزهراء ب

يف حلب إللقاء حماضرات يف مساجدمها يف بعض املناسبات كاملوالـد           
محد حسون الصويف بعد أن بدر منه ما        واألعراس مثل دعوم مؤخراً أل    

: وأهم العائالت الغنية الناشـطة يف نبـل       . يوحي بسلوكه طريق التشيع   
 ، وشـحاذة  "نسأل اهللا العافيـة   " وعائلة بلوى  ،وعائلة شربو ،  زم عائلة

ومثة قرى يف طريقهـا إىل      . "من التقية ال من التقوى    " والتقي   ،واألبرص
رية خان العسل وقرية كفر داعـل       التشيع وفيها اآلن دعاة منهم وهي ق      

وعلى مستوى أقل قرية النريب غري بعيد من حلب وأكـرب           . واملنصورة
العائالت فيها تأثرت بالتشيع إىل حد كبري مثل عائلة البادجنكي وهم يف            

 ، وعائلـة البـوادقجي    ،األصل صوفية وعندهم زاوية صوفية مشهورة     
عى املالكية رمبا كان     وهناك قرية صغرية يف ضواحي النريب تد       .وغريها

سكاا باطنية متكتمني كما اعترف يل واحد منهم ولعل هـؤالء مـن             
بقايا احلمدانيني القرامطة الذين حكموا حلب يف القرن الثالث اهلجري          

                                                           
بعمارة األضـرحة   "من املناقب اليت يعدوا للدولة العثمانية أن رجاهلامل يكتفوا        )١(

بالعتبات املقدسة عند الشـيعة يف       ا يهتمون والقباب على قبور أهل السنة،بل كانو     
النجف وكربالء والكاظمية وييسرون السبل أمام شيعة فارس واهلند وأفغانسـتان           

 .٣٠٣انظر االحنرافات العقدية للزهراين ص"وغريهم من زيارا
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وبلغين منذ بضـع    . وكان مذهبهم هو السائد يف هذه النواحي وقتذاك       
لى بعض   من أعمال حلب ووزعوا ع     بجسنوات أن الشيعة نشطوا يف من     

شيوخ العشائر هناك عمائم سوداء حبجة أم من آل البيت ومن حقهم            
 .أن يتميزوا ذه العمائم حىت يعرف فضلهم

يف يه الداعني إلو  املتشيعني أو املتأثرين بالتشيعأهم الرجاالت
 حلب

س يف  وهو أخطرهم ألنه دكتور يف الشـريعة ويـدر        :اممود عكّ حم •
التربية فيستقطب كثرياً مـن الطـالب       جامعة حلب يف كلييت احلقوق و     

واملثقفني وثانياً ألنه خيطب يف مسجد التوحيد وهو من أكرب املسـاجد            
وأشهرها وموقعه متميز وثالثاً ألن الناس الزالت خمدوعة به وتظنه مـن            

 سائر يف طريق التشيع وداع من دعاته وإليـك  يف الواقعأهل السنة وهو  
 :اآلن طائفة من األدلة على تشيعه

 الدينية غشيانه مراكز الشيعة وتكثري سوادهم واملشاركة يف  مناسبام         )١
واملسامهة يف ندوام وإعالنه يف بعض هذه املناسبات عن تشيعه مسعتـه            
مرة يف شريط مسجل يف مركز السيدة زينب بدمشق مبناسبة عاشـوراء            

نوايل من ونعادي   : يعلن تشيعه فيقول جلموع الشيعة احملتشدين وغريهم      
 الرجـل   تفهم من كالمه أن   فوهكذا  !   نوايل يزيد أم نوايل احلسني؟     ؛من
 واحلسني مع أنه قتل مظلوماً فإنه ويزيد ال خيتلفان يف العقيدة بل              شيعمت

       م واحدة ومل يكن احلسني شيعياً كما يوقد  ،فهم من كالم العكام   عقيد 
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مل أمسعه   و .تكرر من العكام  تأييد الشيعة على منابرهم مما يؤكد تشيعه          
 .خبري البتةالصحابة  أحداً من ريذكيف تلك اخلطبة 

مث ثبت عندي أن الرجل ينحى منحى الشيعة يف تفضيل علي على باقي             
الصحابة مبن فيهم أبوبكر وعمر رضي اهللا عنهم فقد قال ضمن حماضرة            

علي املرتضى  "هـ بعنوان   ١٤٢١ألقاها يف مكتبة دمشق يف ذي القعدة        
فال واهللا ما أفلحت األمة إن عدلت عن الوصـي          ": (والءبني الثناء وال  

الرضي وال سعدت الربية إن تولّت بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم غـري              
 .للعكام"مقوالت الفكر اإلسالمي" من كتاب ٢٢١صفحة ) علي أوالً

استفتاه طبيب متدرب يف مشفى اجلامعة حبضور زميله عن اعتنـاق            )٢
وهـذا  ). ذهب اجلعفري وأنت مغمض    امل خذ( :املذهب الشيعي فقال له   

يدل على تعصبه للشيعة فال يقال هذا يف حق مذهب أهل السنة فكيف             
خذ مذهب أهل السنة باألدلة الصحيحة الثابتـة وال         : الشيعة؟ بل يقال  

 !تأخذه وأنت مغمض
 .قوله جبواز املتعة ومعلوم أن املتعة ال يقول ا إال الرافضة )٣
:  حني هلك وقال للناس بعد صالة اجلمعة       صالة الغائب على اخلميين    )٤

هذا مع تعليـق صـورة      . اآلن نصلي صالة الغائب على اإلمام اخلميين      
 .اخلميين عند أتباع العكام وتالميذه

 .سفره إىل إيران كثرياً كما هو معلوم )٥
 فاطمة وهي أمساء حيرص عليها الشيعة       - عمار -علي: تسمية أوالده  )٦

والتسـمي  . ت على تشيع الرجـل     دلّ فإذا أضيفت إىل القرائن األخرى    
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بأمساء من يزعمون تعظيمهم من آل البيت مسألة هامة عنـد الشـيعة             
يقابلها التربي من أمساء من يعادوم وهلذا ذكر عبد املنعم النمر يف كتابه             
عن الشيعة أنه ال يوجد يف كل إيران من يتسمى منهم باسم أيب بكـر               

 .وعمر
:  عن الشيعة وله كتب تشري إىل تشـيعه منـها          ةرسالته يف الدكتورا   )٧

كتاب الزهراء بني الثناء والوالء وكتاب احلاكمية والسـلطة يف الفكـر            
إضافة لعديد من املقاالت واحملاضرات اليت      ..السياسي عند السنة والشيعة   

 .متدح اخلميين وتؤيد مذهب الشيعة
 فنحـب أن    ملا قيل له يف أحد االس يا شيخ إن خطر الشيعة يتزايد            )٨
لن أحذر من الشيعة ولكن سأحذر من سـلفية ميينيـة           : ر منهم قال  حتذِّ

 .حاقدة
 فرقة ومعلوم أنه ال     ٧٣تضعيفه حلديث أيب داود يف افتراق األمة إىل         )٩

 .أحد يقدح يف صحة احلديث لكثرة طرقه إال الشيعة
 .خربين بذلك الثقة عنهنه دكتاتور أقوله عن عمر إ)١٠
ب الصحابة أو نال من عائشة فضـالً عـن أن   ال يفَسق من س   ) ١١
مع وينه لقول الشيعة بتحريف القرآن وحماولته متشية هذا القول          . هيكَفِّر

على أهل السنة ونسبته إليهم واعتبار قول الشيعة بالتحريف من قبيـل            
قول أهل السنة بنسخ تالوة بعض القرآن مما يدل على خبث شديد عند             

 .هذا الرجل
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ورمبا كان العكام   . رة التجميع اليت يدندن حوهلا الشيعة     فكيكثر من    ) ١٢
هذا مع تشيعه ماسونياً فثمة عدة قرائن على ذلـك منـها دراسـته يف               
السوربون بفرنسا فمن أين تأيت العافية؟ فمن هناك خترج طـه حسـني             
والترايب وأشباهم ال سيما أن عميد كليته الدراسية واملشـرف علـى            

 امرأة يهودية ومنها تكرار القول بأنه       -ما ذكروا في-رسالته يف الدكتوراة  
ـ      ةيسعى جلمع املسلمني يف بوتق     ظ املاسـونيني   ا واحدة وهذه مـن ألف

والشيعة على حد سواء ولكن أكرب األدلة على ذلك اهتمامـه مبسـألة             
وحدة األديان فقد شارك يف مؤمتر عقد يف السودان يف مقارنة ووحـدة             

وكذلك فتاواه  . صرح هو بذلك مفتخراً   ق له اجلميع كما     األديان وصفّ 
الشاذة تنبئ عن ذلك وقد صرح بأن اجلامعات املختلطة ال فتنة فيها وال             

هذا وقد وقفت على نشرة وزعها      . بأس بدراسة البنت حىت يف الصحافة     
 فيما يسمى   -مشاركاً– العكام على تالميذه ضمنها حماضرة كان ألقاها      

ولعله استفاد من حتريفات الشـيعة      !! مهرجان األغنية السورية السادس     
حبكم خمالطته للقوم فحرف آيات القرآن لصاحل األغنية السورية فكان مما     

وافعلوا  ": الغناء من اخلري الذي ذكره اهللا تعاىل يف كتابه عندما قال           :قاله
 أي أنه سبحانه أمر بفعل اخلري الذي من مجلتـه           "اخلري لعلكم تفلحون  

اء السوري يف مهرجانه السادس مث ذهب العكـام إىل          الغناء ال سيما الغن   
هو ثابت يف الشرائع السابقة بـل       "  أي احلث على الغناء   "هذا األمر   أن  

ووصى " :هو مما وصى به إبراهيم ويعقوب أبناءهم فاستدل بقوله تعاىل         
ا إبراهيم بنيه ويعقوب يا بين إن اهللا اصطفى لكم الدين فال متـوتن إال              
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إن إبراهيم ويعقوب وصيا أبناءهم     : فهو يريد أن يقول   " وأنتم مسلمون 
 :بأن اهللا اصطفى هلم الدين الذي من مجلته الغناء ويصبح تفسري اآليـة            

  ى باألغنية إبراهيمووص  يا بين إن اهللا اصطفى لكم الغنـاء          بنيه ويعقوب 
فال متوتن إال وأنتم مغنون وإال فما معىن إيراد اآلية واالستشهاد ـا يف              
هذه احملاضرة اليت ما قصد منها إال  دعم األغنية السورية مث أيد دعـواه               
مبشروعية الغناء واحلث على حتسني أداء املغنني واملغنيات بعدة أحاديث          

وإذا كانـت   : " مث قال  " حسن الصوت   كان ما بعث اهللا نبياً إال     ":منها
 أحرانا أن   األغنية تقوم على ثالثة أركان هي اللحن والكلمة واألداء فما         

فاللحن إنسـاين   : ندعو إىل لقاء مع التراث هلذه األركان وذلك مبا يلي         
يف ايـة   مث عتـب    " والكلمة مساوية واألداء حيوي واموع حضارة     

عـتيب  " :على بعض املغنني واملغنيات ومل يعتب على الكل فقال        خطبته  
على بعض املغنني واملغنيات ألم يهتمون بالشـكل علـى حسـاب            

إخل فهو يريد أن    "دين على حساب األداء   ضمون وجيعلون الناس مشاهِ   امل
أبدى عتبه على بعض املغنيات ومن هنـا        فجيدد يف أداء األغنية السورية      

وطين سوريةَ أيها  :"وقال يف اخلتام  . جمدد األغنية السورية  : صح أن نسميه  
ـ             وى احلبيب عاشت أغنياتك اليت ترى فيها قوياً خرياً أميناً وسقط ما س

مسامهة يف خدمـة    : إهـ وقد أورد هذه احملاضرة اليت هي بعنوان       "ذلك
 ٤١٣صـفحة   "من مقوالت الفكر اإلسالمي   "يف كتابه    األغنية السورية 

فلما زاغوا أزاغ اهللا    "فهذه التأويالت والتحريفات مما يبني حال الرجل        
نية  ومما الشك فيه أن هذه االستدالالت القرآ       ٠نسأل اهللا العافية   "قلوم
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وبعد . واحلديثية على هذا اون والفسوق هي من الزندقة واهللا املستعان         
كل هذا الذي ذكرناه عن هذا الرجل ال تعجب أن جتد الشـيعة قـد               

 وأثنوا  ٢٥ص) املتحولون من السنة إىل الشيعة    (وضعوه يف مقدمة كتام     
 .عليه وعلى حماضراته

 أمحد حسون مفيت حلب هل تشيع؟ •
 أخرياً مبنصب مفـيت     ئفو نقشبندي نفعي وصويل ك    صويفذا  احلسون ه 

ينم عن   عتقاده بوحدة الوجود الصوفية ما    وقد ظهر منه تبعاً ال     ٠حلب
إمنا املؤمنون  : "مستدالً بقوله تعاىل  رضاه عن النصارى بل عدهم مؤمنني       

ومن خالل خطبه األخـرية     . فمن باب أوىل دفاعه عن الشيعة     "  إخوة
إىل حد كبري وهو اآلن يف طريقـه إىل التشـيع           ظهر أنه متأثر بالشيعة     

 أعلن تشيعه مؤخراً ومواالته للرافضة ومباركته جلهود حزب         مث الكامل
اهللا لتشييع الناس يف سورية فبعد أن أعلن على املنرب طعنه على عائشـة              

يه علـى اهللا بأنـه      رضي اهللا عنها مث طعنه يف معاوية رضي اهللا عنه وتألِّ          
سيكون لك موقف أمام اهللا يسـألك       : (اقبه قائالً سيحاسب معاوية ويع  

هذا مع اتفاق أهل السنة على أن الطاعن يف واحد من           ). عنه يا معاوية  
الصحابة زنديق ومذهبهم يف الفنت واحلروب اليت جرت بني الصـحابة           
أن نكف ألسنتنا عما شجر بينهم وال نذكرهم إال مبا يستحقونه مـن             

تقاد بأن مجيعهم جمتهدون مغفور هلم؛ مـن        املدح والثناء اجلميل واالع   
أصاب منهم فله أجران ،ومن أخطأ فله أجر واحد،ألدلة كثرية منـها            

ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح        : (قوله  تعاىل يف سورة احلديد       
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وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكالً وعـد             
 فتح مكة، واحلسىن هـي اجلنـة، أي أن          والفتح هو . اآلية)اهللا احلسىن   

الصحابة كلهم مبشرون باجلنة سواء منهم من أسلم قبل فتح مكـة أو             
 -ولو للحظة –والصحايب هو من رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم          . بعده

فليت شعري ما الذي جعل احلسون وأشباهه خيرجون        . ومات مؤمناً به  
ومعاوية رضي اهللا عنه    !! سىنمعاوية من عدادهم، وحيرمونه املغفرة واحل     

أمري املؤمنني قاطبة بعد أن بايعه احلسن بن علي وقد مدح النيب صلى اهللا              
 فال ميكن أن جيعل اهللا سبحانه مجيـع         )١(عليه وسلم احلسن على ذلك    

املسلمني على وجه األرض حتت والية كافر سبحانك هذا تان عظيم           
 مناقب معاوية مبشرة لـه      هذا مع أن مثة أدلة عديدة خاصة وردت يف        

كمـا يف   -رضي اهللا عنه باجلنة من أصرحها قوله صلى اهللا عليه وسلم          
أول جيش من أميت يغزون البحر قد       : (-٢٩٢٤صحيح البخاري برقم    

) أول جيش من أميت يغزون مدينة قيصر مغفـور لـه          :" وقال"أوجبوا  
ديث منقبـة   ويف هذا احل  . فعلوا فعالً وجبت هلم به اجلنة     : ومعىن أوجبوا 

ملعاوية وبشارة له باجلنة ألنه أول من غزا البحر حني غزا قربص وفتحها             
هـ إبان خالفة عثمان، ويف احلديث أيضاً منقبة لولده يزيـد           ٢٧سنة  

ألنه أول من غزا مدينة قيصر ويف هذه الغزوة مات أبو أيوب األنصاري             
                                                           

إنّ ابين هذا سـيد ولعـل اهللا أن         : (ال شك أن قول النيب صلى اهللا عليه وسلم         )١(
فيه نص على أن معاوية رضي اهللا عنـه  ) تني عظيمتني من املسلمني   يصلح به بني فئ   

 !.من املؤمنني فكيف وهو أمري إحدى الطائفتني مث أمري مجيع املسلمني بعد ذلك؟
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جلنة قطعا  ودفن حتت أسوار القسطنطينية ومن كان مغفوراً له فهو يف ا          
 من املبشرين باجلنـة علـى       -إن شاء اهللا  –فيمكن عد يزيد بن معاوية      

يف –مث عـاب احلسـون      . العموم رغم أنف احلسون وإخوانه الرافضة     
على املسلمني فرحهم بعاشوراء وتأسف عليهم كيف       -خطبته املشؤومة 

فيه وينوحوا على احلسني الذي مات منذ أكثـر مـن ألـف              مل حيزنوا 
عام كما يفعل الشيعة أخزاهم اهللا حبجة أن عاشوراء يصـادف           وثالمثئة  

يوم مقتل احلسني رضي اهللا عنه ومل يدر املسكني أنه حق للمسلمني أن             
يفرحوا ذا اليوم كيف وهو اليوم الذي نصر اهللا فيه موسـى علـى              

 يغفر للمسلم ذنوب سنة كاملة فـإن مل         -شكراً هللا -فرعون وبصيامه   
هل يفرح باملال واجلاه اللذين حيرص      ! ذا فِبم يفرح؟  يفرح املسلم مبثل ه   

قل بفضل اهللا وبرمحته فبذلك فليفرحوا هو         )    عليهما احلسون وأشباهه؟  
فبعد أن قال ما قال وبئس ما قال أجرت معه جملـة            ). خري مما جيمعون  

مقابلة أعلن احلسـون فيهـا      ) ١٤( يف عددها    )١(املنرب الشيعية الكويتية  

                                                           
 يصدرها الشيعة يف الكويت وهي خمتصة باملتحولني مـن السـنة إىل              جملة املنرب  )١(

 مذهب التشيع من بلدان      تلتقي بشخصيات من أهل السنة حتولت إىل        حيث الشيعة
وبعض أقواهلا اخلطـرية     شخصية معينة     صورة شىت ويف كل عدد تضع على غالفها      

وجتعل من لقائها معها موضوع العدد مثل أمحد حسون العـدد           الدالة على حتوهلا    
ومثـل مـدير    أصغر واحد من أهل البيت هو أعلى من أعلى صحايب           : يقول ١٤

الشيخ املصـري   -١١العدد٠ن يركب السفينة   حياول أ  ٢٥أوقاف طرطوس العدد    
 =:١٤٢١ ربيـع األول    ٢العدد   .األزهري حسن شحاته يتشيع وعنده غلو شديد      
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أكّد رجوع مجيع الطرق الصوفية وانتساا إىل الشيعة،        تشيعه صراحة و  
وأم متبعون يف هذا األمر شيخهم األكرب ابن عريب الذي يقدم عليـاً             

مث زعـم احلسـون أن      )١(على مجيع الصحابة مبن فيهم أبو بكر وعمر       
الصحابة قد ظلموا علياً يوم السقيفة فسلبوا حقه يف اخلالفة دعك مـن             

: عين أم قد خانوا اهللا ورسوله مث تنقصهم قـائالً         ظلم فاطمة مرياثها ي   
يعـين أن   ) إن وضع آل البيت مبنـزلة الصحابة يعد تنقصاً آلل البيت         (

إن أصغر واحد من آل البيت هو       : (مث قرر . اهللاأبعده  الصحابة ناقصون   

                                                                                                                       
املغريب إدريس  : ٣لعدد   ا .الصحايف األندونيسي علوي العطاس اليوم داعية للشيعة      =

فليمنحـوين حريـة التعـبري      : يقول) لقد شيعين احلسني  (احلسيين صاحب كتاب    
: الدكتور الفلسـطيين املتشـيع أسـعد القاسـم        : ٨العدد. بأكمله وسأشيع العامل 

: ١٠العدد .أثبت أحقية الشيعة من صحيح البخاري      الوهابيون أفتوا بكفري عندما   
عاهد ربه أن يدافع عن قضية أهـل        ) أمحد حسني يعقوب  (احملامي األردين املتشيع    

  الباحث السـوداين     :١٤٢٢ السنة الثانية مجادى اآلخرة    ١٦العدد  . البيت العادلة 
فجاء جـوايب   : سألت نفسي ماذا بني الزهراء وأيب بكر      : املتشيع عبد املنعم حسن   

الـزعيم  : ١٤٢١ السنة األوىل رمضـان      ٧العدد "بنور فاطمة اهتديت  "بعد زمن   
يامهدي أدركنـا   : الفلسطيين من منظمة اجلهاد حممد شحادة يعلن تشيعه وينادي        

 .ين وجدت علياً مظلوماًتشيعت أل: شحادة للمنرب. اآلن
ال خيفى أن أصل اخلالف املفترض بني السنة والشيعة هو على اإلمامة واخلالفة              )١(

: والرافضة يقولون . أبو بكر أحق باخلالفة مث عمر مث عثمان مث علي         : فالسنة يقولون 
هذا هو اخلالف األساسي، فالذي يوافق الشيعة ويقدم علياً على          . علي أحق بذلك  

  .  بكر وعمر كما فعل احلسون يصنف معهم ويصري من مجلتهم وال كرامةأيب 



 ٣٤

ومل يدر املسكني أن أكرب واحد من آل البيت         ). أعلى من أعلى صحايب   
 عنه مل يكن بأفضل من عثمان فضالً عن أيب بكـر            وهو علي رضي اهللا   

وعمر رضي اهللا عنهم وأهل السنة متفقون على تقدمي عثمان على علي            
والذي يقدم علياً على عثمان إمنا خيالف املهاجرين واألنصـار الـذين            

أما أبو بكر وعمر فقد     . اختاروا وفضلوا عثمان على علي يوم الشورى      
من : (ه أنه قال على منرب الكوفة ابان خالفته       تواتر عن علي رضي اهللا عن     

فحكْـم  ) فضلين على أيب بكر وعمر جلدته حد املفتري مثانني جلـدة          
تبعـاً  -مث افترى احلسون على اهللا      .  مثانون جلدة  -على األقل -احلسون  

متهماً النيب صلى اهللا عليه وسلم بأنه كـتم حقيقـة           -لشيخه ابن عريب  
    الدين عن مجيع الصحابة وأسر        صها إىل علي وأن علياً كتمها أيضاً وخ

ا بعض أوالده وهؤالء بدورهم مل يودعوها إال عند اخلواص فال شك            
أنّ اعتقاد هذا مع أنه زندقة مكشوفة فهو افتراٌء على اهللا وقـد قالـت               
عائشة رضي اهللا عنها كما يف صحيح مسلم وسنن أيب داود والترمذي            

 زعم أن حممداً كتم شيئاً مما أنزل        من): (٢٩٩٤واللفظ للترمذي برقم  (
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل : اهللا عليه فقد أعظم الفرية على اهللا يقول اهللا      

كمـا يف  -وقد صح عن علي نفسه رضـي اهللا عنـه     ) إليك من ربك  
أَخصكُم رسول اهللا صـلى اهللا      : ( أنه سئل  -٣٦٥٩صحيح مسلم برقم  

اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم       ما خصنا رسول    : عليه وسلم بشيء؟ فقال   
وليس عجيباً أن يقول ابن عريب      . احلديث) يعم به الناس كافة    بشيء مل 

ما قال وقد أكّد الباحثون واحملققون أنه من دعاة الفـاطميني الشـيعة             



 ٣٥

الباطنية الزنادقة وهلذا جتد كتبه تدرس يف جامعات إيران اآلن كما أكد            
ريب هذا معدود من الزنادقة إذ هـو        مث إن ابن ع   . )١( خذله اهللا  احلسون

كالفصـوص  –زعيم طائفة أهل وحـدة الوجـود الضـالة وكتبـه            
 تنضح بالكفر والضالل ومن ذلك دفاعه عـن فرعـون           -والفتوحات

وال زال أتباعه إىل اآلن يدافعون عن فرعون وقد         . وحكمه بإميانه وجناته  
ه إىل  علماء اإلسالم بكفر ابن عريب وزندقته من عصـر        كثري من   حكم  

اآلن كالعز بن عبد السالم والذهيب واحلافظ ابـن حجـر العسـقالين            
" تنبيه الغيب إىل تكفري ابن عريب       : "وغريهم كثري ولإلمام البقاعي كتاب    

قـال  . وقد ألّف كثري منهم املؤلفات للرد عليه وعلى أهل حنلته الباطلة          
ائفة  أي ط  -ويكفيك على كفرهم    : (شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا     

  أن أخف أقواهلم أنّ فرعون مـات مؤمنـاً وقـد علـم               -ابن عريب 
باالضطرار من دين أهل امللل املسلمني واليهود والنصارى أن فرعون من 

 ).أكفر اخللق باهللا
مـن  ولقد صار حضور احلسون هذا يف مناسبات الشيعة أمراً مألوفاً ف          . 

ـ   قريـة الرافضـة    لب إىل ن   املتكرر ذلك ذهابه   اركة يف األعـراس  للمش
 وسفره اىل إيران ومدحه بعدها للخمـيين         اليت يقيمها الشيعة   واملناسبات

وكذا عالقته احلميمة مع مرجع الشيعة يف لبنان حسني          يف خطبة اجلمعة  
                                                           

أثناء جتويل يف مكتبات الشيعة يف الست زينب بدمشق وهي مكتبات شـيعية   (1)
خالصة مل أجدهم يعرضون شيئاً من كتب أهل السنة إال كتب ابن عـريب فقـط                

 .وبعض املكتبات قد تعرض كتب صوفية قليلة أخرى



 ٣٦

مما ال يدع جماالً للشك أن الرجل صار يف عدادهم وهلـذا             )١(فضل اهللا 
ولقد . وأثنوا عليه  ٦٧٨وضعوه يف كتام املتحولون إىل التشيع صفحة        

كان تصدر صورته إلحدى أعداد جملة املنرب الشيعية كافياً للحكم عليه           
شـهار النـاس    بإالـة   ختصاص هذه   وإيذاناً بسلوكه طريق القوم ال    

وعلى كٍل إن حتول احلسـون اىل       برضاهم،  املتحولني عن مذهب السنة     
حلسون هـذا   الشيعة مما ال يؤسف له فأي شيء فات املسلمني بفوات ا          

أصالً؟ فلقد عرفناه غالياً يف التصوف جامداً يف الفقه من املعادين للحق            
وهو يف األساس ينتسب للمدرسـة      ٠وأهله اخلابطني يف مسالك الضالل    

النبهانية املسماة بالكلتاوية املبنية على قرب مؤسسها النبهاين ويتميز أتباع          
وت خطيب الكلتاوية   هذه املدرسة بالغلو يف التصوف ومع أن حممود احل        

تبعـاً  –قد رد على أمحد احلسون يف طعنه يف الصحابة فـإن احلـوت              
  يوافق الشيعة يف أشياء كثرية من أمهها اعتقـادهم إميـان أيب            -لشيوخه

طالب وجناته ولذا يعدونه من الصحابة ومن أهل اجلنة ويترضون عليـه            
 علماؤهم  –ون  يف حني جيمع املسلم   . أبو طالب رضي اهللا عنه    : فيقولون
 على موت أيب طالب على الكفر ويقطعون خبلوده يف النـار            -وعوامهم

بل هذا كاملعلوم من الدين بالضرورة فال جتد من خيتلف يف هذا أصـالً              
كيف وقد أنزل اهللا يف شأنه آيةً تتلى وهي قوله تعـاىل مـن سـورة                

كما يف الصحيحني عن املسـيب      ) إنك ال دي من أحببت    : (القصص
                                                           

 إللقـاء   -مـدعواً -تكرر جميء حسني فضل اهللا هذا إىل مـدن سـورية          وقد   )١(
 .احملاضرات للدعاية للمذهب



 ٣٧

ملا حضرت أبا طالـب الوفـاة       : حزن املخزومي رضي اهللا عنه قال     بن  ا
جاءه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فوجد عنده أبا جهـل بـن               
هشام  وعبد اهللا بن أيب أمية بن املغرية فقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه                

فقال أبـو   ) يا عم قل ال إله إال اهللا كلمة أحاج لك ا عند اهللا            : (وسلم
يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد املطلـب؟         : وعبد اهللا بن أيب أمية    جهل  

فلم يزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم يعرضها عليه ويعودان         
له بتلك املقالة حىت كان آخر ما قال هو على ملة عبد املطلب وأىب أن               

واهللا :  يقول ال إله إال اهللا فقال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم       
ما كان للنيب والذين آمنـوا أن       (ستغفرنّ لك ما مل أنه عنك فأنزل اهللا         أل

إنك ال  (وأنزل يف أيب طالب     ) يستغفروا للمشركني ولو كانوا أويل قرىب     
ويف صـحيح مسـلم     ٠)دي من أحببت ولكن اهللا يهدي من يشـاء        

أهون أهل النار عذاباً أبـو      : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم      ٥١٤برقم
مث يأيت احلوت هذا وجيزم     ). منتعل بنعلني يغلي منهما دماغه    طالب وهو   

بنجاة أيب طالب فهذا بال شك من القواسم املشتركة بينهم وبني الشيعة            
اليت تدل على باطنيتهم إذ ال يقول أحد بـذلك إال الشـيعة وهـذا ال                
يستغرب من احلوت الذي حكم بنجاة فرعون نفسه من النـار تبعـاً             

ه بعقيدة احللول ووحدة الوجود عقيدة ابن عـريب         العتقاده هو وشيوخ  
اليت يكون الناس مجيعهم أمامها مؤمنني وفرعون منهم السيما أن فرعون           

فهو عندهم عارف كاحلالج املقتول الذي قال       ) أنا ربكم األعلى  : (قال
أنا اهللا فصار من العارفني وقد صرح احلوت مراراً بأنه ال توجد آيـة يف               



 ٣٨

 فرعون يف النار وهذا مع أنه كفر صراح  فال يكاد            القرآن تنص على أن   
يصدق  لوال أين مسعته بأذين من شريط للحوت خذله اهللا فإذا أضـفت              
اىل ذلك اعتقادهم بتصرف شيخهم النبهاين يف الوجود وعبـادم لـه            

وقرب النبهاين يف نفس املسجد مرفوع وجملّل وقد رأيتهم         . عرفت حاهلم 
 ٠اه الشمال والعياذ باهللابعيين يسجدون له باجت

ـ     :ومن اُألناس النشطني يف الدعوة الشيعية املدعو       ال  حممد ديـب رح
ع تشـي معرة مصـرين    يسكن يف حلب وهو يف األصل سين من قرية          

 .ونشط 
حىت عده بعـض النـاس      -يطمع فيهم الشيعة    الذين  ومن األشخاص   

دانية  مدرس لغة عربية وخطيب مسجد احلم     أمحد هويس  : املدعو -منهم
سابقاً كان موفداً إىل اجلزائر عدة سنوات، وله آراء شاذة تنبـئ عـن              

كاره الناسخ واملنسوخ يف النصوص وغري      إنخروجه من منهج احلق منها      
     ويساته ولعله إمنا د عليه من نسبه املزعوم إىل آل البيـت         لَِخذلك من 

واهللا أعلـم    حممد الباقر تزعم أن نسبها يعود إىل      " البكّارة"فإن عشريته   
          ىبطبيعة احلال، وهلذا نشطت دعوة الشيعة يف صفوف هذه العشرية أن 

وجدت يف سورية ومثة طائفة منهم يف باب النريب حبلب يتردد الشيعة            
. إىل رؤسائهم وزعمائهم فتوشك أن تعمهم دعوة التشيع خـذهلا اهللا          

 عدة أشخاص متشيعني منهم بوبلغين أن يف حي اجلزمايت من أحياء حل  
اجلديـدة  -ويقال أن مثة مسجد يف حلـب        . ب الصع ةواحد من عشري  

 .ويف باب النريب هلم ذكر. يسيطر عليه الشيعة



 ٣٩

 يف هـذه    باخلدمات الصحية واالجتماعية  وقد بلغين أن الشيعة يهتمون      
البالد كما يفعل دعاة النصرانية مثل منظمة اهلالل األمحـر يف حلـب             

يراين إفى اهلالل األمحر هو مشفى      يسيطر عليها الشيعة فيما زعموا ومش     
وبعض املسلمني الذين عملوا معهم تشيع بل صار من دعـام وقـد             
وقفت بالفعل على نشرة شيعية من أحد موظفي اهلالل األمحر ممن كان            

صيغت بطريقة فيها كثري من التلبيس ضمنها عدة أحاديث         سنياً وتشيع   
 النيل مـن الصـحابة       يظن أا تفيدهم يف    من كتب السنة بعضها مبتور    

ومؤخراً دعوا طائفة مـن املـثقفني       . والدعوة إىل التشيع واهللا املستعان    
يران قال يل بعض من التقاهم بعد عودم إم ميدحون إيـران            إلزيارة  

 وللقنصلية اإليرانيـة    .ويثنون على الشيعة إن مل يكونوا قد تشيعوا فعالً        
طـالب املدينـة    حبلب نشاط واضح خبيث حيث تقوم بدعوة بعـض          

اجلامعية إىل مبناها القريب أصالً وتقدمي وجبات دمسة هلؤالء الزائرين مما           
 .يغريهم على التشيع

 مولد شيعي يف حلب
مبناسبة املولد النبوي وميالد حفيده إمام األئمة جعفر بن حممد وأسبوع           

إذ ملّا كان اخلالف جارياً على تعيني يوم املولد هـل           (الوحدة اإلسالمية 
 منه كما ١٩ أو ١٧ربيع كما يدعي كثري من أهل السنة؟ أو      من  ١٢ هو

يدعي الشيعة؟ اقترح اخلميين وابتدع االحتفال باملولد أسـبوعاً كـامالً      
 )ليشمل التارخيني وتتحقّق بزعمه الوحدة اإلسالمية



 ٤٠

 من  ٣٠هـ املصادف   ١٤٢٣  سنة ربيع األول  من   ١٩اخلميس  : الزمان
 م٢٠٠٢أيار سنة 
 ).املشهد(الوثن املنسوب إىل أثر احلسني-حلب: املكان

ضمن ساحة كبرية مهيئة ملثل هذه التجمعات جتمع األلوف من رجـال            
غالبهم جاء من قرى نبل والزهـراء       ) حوايل مخسة آالف  (ونساء الشيعة 

كان املكان معداً بشـكل  . نسبة النساء كانت كبرية   . وبعض أهل السنة  
صل اإليراين النشـيط يف حلـب عبـد         دقيق ومرتباً مسبقاً جبهود القن    

الصاحب الواحد املوسوي فهناك شاشة عرض كبرية لرؤية احملاِضر ملـن           
ال يتسىن له رؤيته عياناً ومكربات صوت ضخمة وأضواء كاشفة كثرية           

 تستطيع أن تقرأ بوضوح ما علِّق يف الالفتات الضخمة على اجلدار            …
ة موجودة يف كتب أهل     املقابل يف الصدر من قبيل أحاديث غري صحيح       

إين : السنة أو صحيحة ال تفيد يف وجوب اتباع املذهب الشيعي مثـل           
تارك فيكم الثقلني إخل وكل املصادر املذكورة هي من كتب السنة ألم            
قصدوا خماطبة اجلمهور السين املتوقّع حضوره وال يصلح االستدالل على          

وة لـبعض آيـات     بدأ العرض املسرحي بتال   . السين إال من كتب السنة    
بصوت قارئ يدعى مجال طحان يلبس بنطاالً وال حلية له أشبه بالزعران            
منه باملقرئني ونغم وعيط يف قراءته كما كان يفعل عبد الباسـط عبـد              
الصمد ليطرب الناس الذين يقولون بعد كل سحبة وتقليعـة للقـارئ            

ـ       . اهللا اهللا : بصوت مرتفع وصاخب   ت وغري بعيد عن هذا القـارئ كان
تقف فرقة حزب اهللا املوسيقية اليت أصمت اآلذان مبعازفهـا الصـاخبة            



 ٤١

ومبوسيقى حـزب اهللا خـتم      . وأخذت حيزاً كبرياً من وقت االحتفال     
االحتفال أيضاً فاعجب هلذا التناقض وإن كنت أنا محـدت اهللا ألنـه             
سبحانه فضحهم فجمعوا بني القرآن واملوسيقى فبان احنرافهم وضالهلم         

وبدأ املدعو إبراهيم نصر اهللا خطيب الـوثن ومؤلـف          . يننيلكل ذي ع  
بإلقاء أوىل الكلمات حيث دعا يف كلمته إىل        ) كتاب التشيع يف حلب   (

ملعون ملعون ملعون مـن     : (نبذ التعصب زعم واستدل حبديث عندهم     
وبعدها رأساً دعا إىل عصبية الشيعة واتباع أئمتهم فقط         ) دعا إىل عصبية  

كان حزب اهللا حاضراً بقوة يف      .  نفسه الالعن هلا   فكان هو القاضي على   
هذا االحتفال فصور حسن نصر اهللا قائد عصابة حزب اهللا بل حـزب             

وكان ميثله يف هذا احلفل     . الشيطان معلقة حذاء صور اخلميين وخامنئي     
نائبه نعيم قاسم يلف على رأسه لفافة بيضاء وقد تكلم عن منجـزات             

لعله من  -مث تاله شاعر شيعي   . ة للشيعة حزب اهللا يف جنوب لبنان كدعاي     
بقصيدة ميمية حتث   ) من التقية ال من التقوى    (يدعى عبد الكرمي تقي   -نبل

 :على التشيع مل يعد يعلق يف ذهين منها إال قوله
 فصلوا على آل النيب وسلِّموا            وذاك كما صلى اإلله وسلّما

 االثنا عشر فقط،علماً أن     وال يفرح ذا البيت ألن مقصوده باآلل األئمة       
. الثاين عشر من هؤالء األئمة خمترع مل يولد وال يوجد إال يف أذهـام             

. ل كل الكلمات موسيقى صاخبة جداً وأناشيد شيطانية حلزب اهللا         وختلَّ
آية اهللا العالمة الشـيخ عبـد الصـاحب         (وختم احلفل بكلمة للمدعو   

ة ال ختفى ودعـا يف      وهو الرجل تعلوه كآبة وظلم    ) الواحدي املوسوي 



 ٤٢

خطبته صراحة إىل األخذ من األئمة فقط مستدالً ببعض األباطيل مثـل            
ومسى بعض الكتب الـيت تصـلح   ) أهل بييت سفينة نوح من ركبها جنا  (

الصحيفة السـجادية   -ج البالغة : بزعمه أن تكون مرجعاً للتدين مثل     
 يف هذا   ولعل أهم حدث  ). علوم جعفر (وغريها من كتبهم حتت ما مساه       

 عروساً من الشيعة نفقام مدفوعة ٦٠احلفل هو الزواج اجلماعي حلوايل   
) كما صرح عريف احلفـل    (من السفارة اإليرانية ومن مكتب خامنئي       

وأثناء دخول العرسان ذُحبت اخلراف وعرضـت علـى         . دعاية للشيعة 
الشاشة بطريقة مسرحية وختلل احلفل توزيع القهـوة وبعـض اهلـدايا            

ات واألوراد اليت تدعو إىل التشيع وأعلن عبد الصـاحب هـذا            والكتيب
مةً مـن   دقإن هوالء العرسان ستبعث لكٍل منهم هدية م       : الزواج وقال 

وهكذا انفض احلفل الذي كان يكثر      . السفارة اإليرانية ومكتب خامنئي   
فيه التصفيق من الرجال إضافة إىل املوسـيقى الصـاخبة املؤذيـة واهللا             

 .املستعان

 :شاط الشيعة يف مسكنةن
 يقول كما يف املقابلة اليت أجراها معه صـاحب          مصطفى الظاهر احملامي  

 :٦٧٦كتاب املتحولون صفحة 
حتولت نتيجة مطالعايت وهناك صورة مشوهة كانت يف خمـيليت عـن            "

الشيعة ومذهبهم وخاصة عندما يقرأ اإلنسان كتباً كثرية يأيت ا بعـض            
ة تشوه هذا املذهب ولكن أقول لكل قارئ        احلُجاج من الديار السعودي   

إذا أردت أن تكون حراً فاعرف هذا املذهب من أهله ال من أمحد أمني              
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من الكتب القيمـة الـيت      . وال من إحسان إهلي ظهري وال من احلاقدين       
) ملاذا اخترت مذهب الشيعة   (قرأا كتاب للشيخ مرعي األنطاكي احلليب       

هلشام آل قطيط وكتاب معـامل      )قيقةومن احلوار اكتشفت احل   (وكتاب  
املدرستني ملرتضى العسكري وكتـاب املراجعـات وكتـاب الـنص           

فة للشـيخ   يواالجتهاد لشرف الدين عبد احلسني املوسوي وكتاب السق       
واجهت الناس مبرارة وصعوبة إىل     . املظفر وكتاب الغدير للشيخ األميين    

         ذا املذهب وخصوصـاً    أن أفهمتهم واحلمد هللا اقتنع الكثري من املثقفني
أن أغلب شباب منطقة مسكنة واخلفسة والطبقة ومنبج وقراها يشتغلون          

 وحـديث   )١(يف بريوت وتأثروا بانتصارات حزب اهللا ضـد إسـرائيل         
الشباب عن احلجاب اإلسالمي والتزام النساء الشيعيات يف لبنان كذلك          

لفضائية كان  سهل علي املهمة يف نشر مذهب أهل البيت، وإذاعة املنار ا          
هلا الدور الكبري أيضاً يف بيان أمهية هذا املنهج الثوري وهـذا املنـهج              
احلسيين الذي يتمثل يف اإلمام احلسني وثورته اخلالدة اليت مـن خالهلـا    
جعل اإلمام اخلميين قدس سره ثورته على الشاه وحزب اهللا وانتصـاره            

هـذا املـذهب    العظيم على الصهيونية كل ذلك لفت أنظار العامل حنو          

                                                           
 قد استغل حزب اهللا هذه االنتصارات املزعومة للدعاية للشيعة فجال يف مدن  (1)

سورية يشارك يف املهرجانات ويقيم االحتفاالت فمن ذلك إقامته لعرض سينمائي           
ساحة املدينة اجلامعية يف حلب تضـمن استعراضـاً         دعائي على شاشة متنقلة يف      

للعمليات االنتحارية اليت نفّذها احلزب يف اجلنوب مع عرض أللبسة وحاجيـات            
 .  بعض قتالهم وهلكاهم
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والكثري من اإلخوة اتبعوا مذهب أهل البيت دون قـراءة فقـط تـأثراً              
بشخصية اإلمام اخلميين قدس سره وسلوكيته ومنهجه وأفكـاره وأنـا           

كما الحظت هذا العنوان على أحد      ) التشيع عقيدة املستقبل  (إن  : أقول
كتب مساحة الشيخ هشام آل قطيط وهو الرد على الشيخ احلليب حممود            

حلوت عند مهامجته ملفيت حلب الدكتور أمحد حسون الذي صـرح يف            ا
. أصغر واحد من آل البيت هو أعلى من أعلى صحايب         : جملة املنرب قائالً  

واحلقيقة إنين تـأثرت    . علي عليه السالم هو األحق باخلالفة     : وقال أيضاً 
ل تأثراً شديداً ذا الشيخ وخطاباته الثورية اليت هزت مشاعري من الداخ  

يوم عاشوراء صـراع  (حبيث وزعت أكثر من مئة كاسيت عن حماضرته       
وقرأت عن لقائه الصحفي الذي أجراه جاسم الصـفر         ) احلق مع الباطل  

يف جملة املنرب فاندهشت أكثر وأكثر واألعجب من ذلك عندما شاهدت           
وما حتدث عن علـي     )نبل(حماضرته بوالدة اإلمام علي عليه السالم يف        

شاد بالثورة اإلسالمية اإليرانية وباالنتصارات اليت أحدثها       عليه السالم وأ  
حزب اهللا وأنصح مجيع الشباب باملتابعة واحلصول على حماضرات الشيخ          

احلمد هللا أن الشيخ أحدث صحوة حبيث حرك        . الدكتور أمحد احلسون  
 ومما لوحظ من    إهـ"الشباب للبحث واملقارنة والقراءة ملعرفة أهل البيت      

ة يف نواحي مسكنة تشيع بعض الناس يف إحدى القرى قرب    نشاط الشيع 
ومن نشاط الشيعة يف مسكنة دعوة فيصل       . املهدوم بعد عملهم يف لبنان    

العريف شيخ عشرية خفاجة لزيارة إيران وذهابه فعالً مع جمموعة مـن            
 ٠شيوخ العشائر بقيادة محيدي اجلربا شيخ مشّر واهللا املستعان
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 :نشاط الشيعة يف منبج

نشأ وترعـرع يف    .  مؤلف كتاب النهح اخلالد    سر بن إبراهيم احلساين   يا
 السيما أن قبيلتهم احلسـان      –كما يقول -بيئة صوفية حمبة ألهل البيت    
أهـداه يـوم    ) أبو أكرم (ن والده الصويف    إتدعي نسب آل البيت حىت      

وأثناء عملـه يف    . املراجعات وح البالغة وكتب أخرى    : زواجه كتاب 
عن طريق العامل الشيعي حممد علي مرجة وكيل اخلوئي يف          بريوت تشيع   

 .لبنان الذي ربطه بالداعية الشيعي علي البدري يف سورية
 ).فقه العقائد(حيمل ماجستري يف الدراسات العربية واإلسالمية -
خترج من حوزة اإلمام اخلميين قدس سره يف السيدة زينب بدمشق وال            -

 .لعالية يف منطقة الست زينبيزال يتابع دراساته احلوزوية ا
ومن املشجعني له على اختياره التشيع كما يقول هـو يف لقائـه مـع               

 اإلسالمي األسـتاذ    جشاعر منب  :٢١١صاحب كتاب املتحولون صفحة   
اختيارك موفق يا بين، وعليـك      " : الذي قال له مؤيداً    حممد منال غزيل  

  !!جيه والنصحفاعجب هلذا التواهـ "جتنب إثارة االختالفات والنعرات
ومما ظهر من نشاط الشيعة يف ناحية الباب دعوة شيخ عشرية الوهـب             

 ولعل ذلك مبساعي وتزيني رفيق السـوء        عواد العمالة يف قرية البويهج    
محيدي الدهام اجلربا شيخ قبيلة مشر يف اجلزيرة ال سـيما أن عشـرية              

 لبيـت ومن دعام يف قرية بزاعة املدعو شاعر أهل ا        .الوهب فرع منها  
 ).الكاشفة األضواء (كتاب  وله الدرويش عبد الكرمي مسعو
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 دعوة التشيع يف الرقة
للشيعة مركز كبري عند قرب يزعم أنه لعمار بن ياسر وهذه األرض             -١

يف األصل كانت مقربة للمسلمني تدعى مقربة عمار بن ياسر أو مقـربة          
         معركة صفني  تل يف   ن قُ أويس القرين قيل إن يف هذه املقربة بعض قبور م
يوجد دليل علـى مـا       قرب الرقة بني علي ومعاوية وجندمها ولكن ال       

يقولون السيما أن هذه املقربة هي على يسار الفرات يف اجلزيرة يف حني             
        ة وال يوجد داع    دارت رحى صفني على الضفة اليمىن للفرات يف الشامي

. قتلى كـثري  السيما أن ال  اً  لنقل القتلى إىل اجلزيرة ومل ميكن هذا معهود       
رقة موتـاهم فهـي     لفن فيها أهل ا   دوظلت هذه املقربة سنية مئة باملئة ي      

املقربة األساسية ملدينة الرقة ومل نر للشيعة ا أثراً بل مل يكن يف الرقـة               
ولكن الشـيعة   . شيعي أصلي واحد فيما علمت إال حنو مخسة متشيعني        

قلها إىل مكان آخـر     استصدروا قراراً بنبش مجيع قبور املسلمني فيها ون       
واإلبقاء على قربين فقط يزعم أما لعمار وأويس وتسليم كـل تلـك             
األرض للشيعة لبناء مركز هلم كبري مشابه ملركـز زينـب يف دمشـق              
وبالفعل أنذر األهايل يف الرقة بنقل جثث موتاهم إىل مكان آخر بعيـد             

مل ء مـدة  بقي البناوهكذا مهدت األرض وبين عليها وثن للشيعة كبري و      
ينجز كامالً قيل مل يتم البناء بسبب خالفات بني السـلطات السـورية             

 لعـدم لفـت     وأالغنائم   وأواإليرانية على ملكية املركز أو على الثمن        
األنظار مث تتابع العمل بعد أن توسعوا فيه وهو اآلن على وشك اإلجناز             

 .ستقبل واعـد  مببانيه وملحقاته الواسعة ومنها حوزة  يتنبأ هلا الشيعة مب         
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املهم أن الشيعة اآلن يستخدمون هذا املركز لنشر ضالهلم حىت صار هلم            
 فاألذان هناك فيه حي .يف الرقة أتباع بعد أن مل يكن فيها أحد منهم البتة      

على خري العمل ويف هذا املركز يوزعون كتيبام وأشرطتهم على مجوع           
ـ ااملسلمني من نساء وبسطاء ممن اعت      يء إىل هـذه القبـور   دوا على ا

وفيه يقدمون وجبـات الطعـام      . املزعومة قبل أن يستويل عليها الشيعة     
 .وبعض احللويات كالشعيبيات

يف املركز املذكور تقام االحتفاالت الكثرية يف املناسبات املختلفـة           -٢
واستغالل هذه التجمعات اليت حيضرها كثري من عوام املسلمني لتشييعهم          

ففي ايـة ربيـع     . عدد الشيعة يقدر باملئات    حىت صار    بشىت الوسائل 
 دعا الشيعة إىل جتمع كبري يف مركز عمار يف الرقة حضره كبار             م٢٠٠١

رجال الشيعة من كافة أحناء سورية وبعضهم جاء من لبنان وركّزوا يف            
العرب واملسـلمني الدارسـني يف اجلامعـات        لبة  هذه الدعوة على الط   

ين جماناً من املدن    و النقل حلمل املدعو   السورية فهيئوا هلذا الغرض وسائط    
أخربين طالب موريتانيون أم ذهبوا     . املختلفة كحلب وغريها إىل الرقة    

يف باصات أُعدت لنقلهم إىل الرقة حيث القوا ترحيباً بالغاً من الشيعة يف             
مركزهم مثّ أُلقيت الكلمات واخلطب الشيعية وأعقب االحتفال مائـدة          

ض قالوا والتقينا هناك بطالب من دول إسـالمية         كبرية هيئت هلذا الغر   
والواقع أن الشيعة يستغلون غربة     . خمتلفة دارسني يف سوريا قد تشيعوا       

الطالب وقلة ذات يده فيستميلونه باملال ويلقون عليه الشـبهات حـىت            
وقد صار إقامـة    .  من بيئات قبورية صوفية     أصالً يتشيع السيما أنه قادم   
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بر عليه الشيعة ويعملون على تطويره ففي ربيع العام         هذا املولد عرفاً يثا   
م شارك كثري من دعام يف إلقاء اخلطب وكان حلزب اهللا           ٢٠٠٢التايل  

اللبناين دور بارز مبشاركة نائب رئيسه يف هذا االحتفال وكالعادة أعقب          
االحتفال توزيع املأكوالت ولكن هذه املرة أكثروا من توزيع الدجاج،          

م وأعيادهم واحتفاالم اليت يدعون إليها املسلمني قـد         على أن موالده  
واحلاصل أن مركز الشيعة يف الرقة صـار        .  كثرت وتعددت طيلة العام   

من مراكزهم األساسية على الرغم أن دعوم يف الرقة الزالت يف بدايتها            
مل يتنبه أهل السنة      ما  والعوام أتباع كل ناعق     أتباعاً  داعيةٌ مدع ي الولكن  

مث .إىل هذا اخلطر الذي يوشك أن ينتشر يف الرقة انتشار النار يف اهلشيم            
تطورت األمور إىل إقامة خطبة مجعة دائمة يف هذا املركز يعقبـها درس             

ولعل من أخطر ما ظهر من نشـاٍط        . ملدة ساعتني يليه وجبة طعام دمسة     
للشيعة يف الرقة الشروع بإنشاء مطار خاص م مشال الرقـة لتسـهيل             
قدوم شيعة ايران وغريهم للحج إىل هذه األوثان ونشر بالئهم يف هـذه             

 .النواحي مما اليبشر باخلري وال حول وال قوة إال باهللا
قسم منـهم   ) البوسرايا(أهم القبائل اليت بدأ التشيع يدب فيها قبيلة          -٣

يقطنون الرقة، وكثري منهم يسكنون الشميطية بني الرقة ودير الـزور،           
  ا مـن           وكان الذي شجع الشيعة على دعوة أفراد هذه القبيلة ادعاؤها أ

آل البيت فتزعم أن نسبها يعود إىل احلسني بن علي مما جعل كثرياً منهم              
ين إال حماسن   ويتشيعون ال سيما أن الشيعة يف البداية ال يذكرون للمدعو         

أهل البيت دون ذكر لعقائد الشيعة اخلطرية من قول بتحريف القـرآن            
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ين أن مهمة الرافضـة     وهور الصحابة وحنوها بل يومهون املدع     وتكفري مج 
م إكرام املنتسبني آلل البيت وطاملا أنتم معشر البوسرايا تنتسبون          دودي

نـتم أوىل   أإكرامكم و وواجب احلكومة اإليرانية    آلل البيت فمن واجبنا     
من غريكم مبذهب آل البيت مادام أنه مذهب جدكم احلسني فتبدأ الثقة            

يل والتلقي وهكذا رويداً رويداً يلقي الشيعة ضـالالم يف أذهـان            وامل
يهم حىت يلعنوا الصحابة ويكفروا بدين املسلمني ويعلنوا تشيعهم         ومدعو

 ويف قريـة    .بالكامل وهلم جراً تتسع الدائرة وال حول وال قوة إال باهللا          
 ومن القبائل الـيت   .الشميطية ينتشر التشيع اآلن كما أخطرين غري واحد       

يتشيع أفراد منها اآلن قبيلة البو محيد علماً أن قريتهم اجلزرة  تعد معقالً              
 .للطريقة اخلزنوية النقشبندية الضالة

 :أهم الرجاالت الشيعية يف الرقة -٤
و املسؤول عن توزيع الكتب وتنسيق الـدعوة يف مركـز           هأبو علي    •

 السـوري   ، وقد طلع أخرياً يف مقابلـة يف التلفزيـون         الشيعة يف املدينة  
 .كعالمة على التسهيالت اليت تبذل لنشر التشيع

عبد الرزاق حليب متشيع داعية نشط تشيع على يديـه كـثري مـن      •
 .موظفي دائرة مالية الرقة حبكم عمله جابياً يف هذه الدائرة

عائلة الصلييب أثرياء عندهم صيدلية وبعض احملالت التجارية وسـط           •
ة من قبيلة احلليبني اليت تدعي انتساا        وهم يف األصل سن    املدينة يتشيعون 

 .آلل البيت ومن هنا دِخل عليها
 . متشيعالصاحل طبيب جراحة عامة من قبيلة البوسرايا أمحد حممد •



 ٥٠

 
•  اخ الشعييب دكتور يف األدب العريب من قبيلـة البوسـرايا           عالء الشو

مره وهذا الرجل فضالً عن ذلك له آراء شاذة مثرية، والناس حمتارون يف أ           
هل هو ماسوين أم علماين أم عقالين؟ ولكن احلقيقة أنه متِبع هلواه ويتبنى 
أفكار الشيعة يف كثري من آرائهم فهو على األقل مؤيد للشيعة، وأتباعـه             

لديه منتدى أسبوعي علَين يف بيته حيضره عـدد مـن           . مآهلم إىل التشيع  
ذّالش   اد متأثرين به ويع من خالل ما يطرح     م من جملسهم رائحة التشي    ش

فيه من النيل من الصحابة والطعن يف األحاديث الصحيحة واالستهزاء ا           
 :ومن هؤالء الذين حيضرون منتدى عالء الشواخ املذكور

عبد ايد السراوي من دعام وخطبائهم ويهتم بتوزيع منشـورات           •
 .حلزب اهللا

 . الرقة لدى احملاكم الوضعية يفاملدعو حقي وهو قاض •
 احلمد مدرس فلسفة من عشرية البياطرة له آراء شاذة وأفكـار            محد •

واحلاصل أن جملس عالء الشواخ خطوة يف طريق التشيع وهو          . ماركسية
 حال فينبغي التحذير منه قال يل بعض من حضـر           ةمعاد للسنة على أي   

لقيت  فيه عظائم فسألت اهللا السالمة وخرجت نادماُ علـى            أُ :جملسهم
تباعه يروجون هلذا املنتدى ويدعون إليـه كبـار         علماً أن أ  . حضوري

ومن العائالت اليت تشيعت أخرياً وصار فيها       .املثقفني واملدرسني واألطباء  
دعاة عائلة آل ضبة ومنهم علي جبارة يدرس اآلن يف حـوزة زينـب              

وكعادم يستخدم الشيعة اإلغراءات املاديـة      . بدمشق على نفقة إيران   
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زيـت  (كر عن إهداء تنكة زيت زيتون أصلي      لكسب الزبائن مثل ما ذُ    
للمدعو علي السوحية فكانت سبب تشيعه، وكحـال رشـيد          ) كردي

اخلياط وأخيه كانوا فقراء مقلني مث صاروا بني عشية وضـحاها مـن             
املوسرين وميلكون عدة ورشات بعد سلوكهم هذا السبيل ونشـاطهم          

 مـن أجـل     فيه، ولألسف يوجد دائماً من هو مستعد للتخلي عن دينه         
عرٍض من الدنيا، وهلذا تكثر قائمة املتشيعني يوماً إثر يوم، والواقـع إن             
املرء ليأخذه العجب كيف جتاوز عدد املتشيعني يف الرقة هـذه األيـام             
العشرات ورمبا املئات بعد أن مل يكن فيها أحد منهم قبل سنوات ممـا              

ـ            اء يستدعي تكاتف أهل الفضل ووضهم للوقوف يف وجه هـذا الوب
الذي استشرى يف الرقة وغريها واستدرج كثرياً من البسطاء واملفتـونني           

 .فال ينبغي ألحٍد أن يستهني بدعوم
ومن أساليب الشيعة احلديثة القدمية دعوة شيوخ العشائر لزيارة إيـران           
جماناً كما حصل مؤخراً حيث قام طائفة من رؤساء العشائر يف سـورية             

ليها ذكروا أن بعضهم مـن      وسفريها ومسئو بزيارة إىل إيران بدعوة من      
وال أظن أن هذه الزيارة ستكون األخرية بل سـتتبعها زيـارات            . الرقة

. وهؤالء املشائخ غافلون أو متغافلون عما يراد ـم        . واهلدف معروف 
 ومن القرى اليت تشـيع      .واهللا املستعان  واملال واجلاه سلطان كما يقال    
ومل يكن فيها شيعة أصالً ولكن بعض من فيها بعض الناس قرية البو محد    

أما يف الطبقة فقد جتلّـى      . عمل يف لبنان تشيع ونقل هذا البالء من هناك        
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نشاط الشيعة ببناء حسينية فيها مبساعي بعض املتشيعني والشروع ببناء          
 .مدرسة شرعية شيعية
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 دعوة التشيع يف إدلب
ة بالكامل والتشيع فيها قدمي وهـي       مثة قرية كبرية جداً يف إدلب متشيع      

فعائلـة  ) مصرينة  معر(وهناك قرية أخرى فيها تشيع كثري هي        ،  الفوعة
ويف منطقة  . الرحال وهم طائفة كبرية يف القرية كلهم شيعة والعياذ باهللا         

والـدعاة  . أهلها متشـيعون  ) زرزور(جسر الشغور توجد قرية تدعى      
مينح قروضاً ماليـة للفقـراء      الشيعة ناشطون يف تلك النواحي وبعضهم       

بلغـين  وقد   ،حبجة األخوة اإلسالمية مث يعفيهم يف النهاية منها ويزيدهم        
م  أ ومسألة   .لرية٢٥٠٠ن يسمي ابنه حسناً أو حسيناً مبلغ        مينحون م  

األمساء هذه من األمور اليت يستغلها الشيعة قـبحهم اهللا للـدخول إىل             
هم يف حلب يف ايـة االحتفـال        ويف مركز . العوام ونشر التشيع بينهم   

باملولد أعلنوا يف قسم النساء أن كل واحدة من احلاضرات امسها زينب            
 .ورمبا اعتين ببعض الطالب يف اجلامعة رد أن امسـه علـي           . هلا هدية 

وباملناسبة فقد عمل دعاة الشيعة يف خمتلف املناطق عن طريق امللحقيـة            
 لتسهيالت لطاليب الدراسة من الطالب    اإليرانية على يئة الفرص وتقدمي ا     

يف اجلامعات اإليرانية مبختلف االختصاصات مما يكون له أكـرب          السنة  
األثر يف تشييع هؤالء الدارسني كما هو معلوم عن طريق إغرائهم باملال            
 والشهادات والتمكني هلم إذا عادوا إىل ديـارهم باملناصـب املرموقـة          

 يقومون بتوزيع الرز والسـكر يف تلـك          وقد بلغين أن الشيعة    .النافذة
 .النواحي من إدلب حىت ذُكر أن قرية منها تشيع أهلها بالرز والسكر
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حمب ومـوال   ( من زرزور مؤلف كتاب      حسن السيد من دعام احلاج    
 إبـراهيم  البيـت  وشاعرهم يف الفوعة املسمى شاعر أهل     ) حملمد واآلل 

 .جواد حممد
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 ص والساحلدعو ة التشيع يف مح
 اضة يف محص يكثر فيه الشيعة وفيها شارع يسمى شارع إيران           حي البي

قرية احلَِميدية غـري     و .مسجد كبري وعليه علم أسود    يف هذا احلي    وهلم  
 .بعيد من محص أهلها شيعة

 فإن الشيعة اإليرانيني والعراقيني ينشطون مثة جداً طمعـاً  الساحلأما يف   
  كمـا ال   ة اإلمامية وهذا سـهل جـداً      بتحويل أهل الساحل إىل عقيد    

فى وهم من أيام اخلميين يسعون لذلك والسيارات احململة بالكتـب         ـخي
وأبرز ما ظهر للشـيعة مـن نشـاط يف          .  إىل تلك النواحي   تباعاًتصل  

 الدكتورحممد السيد  املدعو   طرطوسالساحل استدراجهم ملدير أوقاف     
دره غالف العدد   صيف ت إىل القول بعقائدهم وطروحام وقد جتلّى ذلك        

أهل : (ن جملة املنرب املختصة باملتحولني إىل الشيعة، وكان من أقواله         م ٢٥
البيت أوىل الناس باألمة بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم ليس بسبب قرابة             

من غري آل حممـد     : (وقوله)  الدم فقط بل ألم أقرم إليه متثالً وطاعة       
لب بإعادة كتابة التاريخ الذي حرفه بنو أمية        يستطيع أن يعلم األمة أُطا    

وقد أكثر املذكور يف لقائه من ) حىت تعرف األمة قدر اإلمام أمري املؤمنني  
 .األلفاظ الذي يستخدمها القوم من قبيل تقريب املذاهب وتوحيد األمة
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 نشاط الشيعة يف دير الزور
دير الزور سـكاا    قرية حطلة قرب مدينة     :  املتشيعة  والقرى أهم القبائل 
  إىل حممـد    اليت تدعي أن نسبها يعـود         فخذ البوبدران  ارةكّمن قبيلة الب
آل البيت مما سهل مهمة الشيعة عندهم حىت كثر التشـيع يف            الباقر من   

ها حبيث تقدر نسـبة املتشـيعني يف      وغري رةاملذكوة   القري يفهذه القبيلة   
 . واهللا املسـتعان   )شيعرمبا أكثر من ألف مت    (حطلة حبوايل ثلث السكان   

ومن األساليب اليت يتبعوا مثة ترخيص املهور دعايةً جلـذب الشـباب            
واآلن يركِّز الشيعة على زعماء البكّارة      . الراغبني يف الزواج إىل مذهبهم    

يف الدير آل راغب البشري وقد حضر بعضهم فعالً االحتفال باملولد الذي            
ومما ذُكر من طريـف نشـاط       . أقامه الشيعة يف حلب مع بعد املسافة      

الشيعة يف قرية حطلة أم كانوا يذحبون يف حسينيتهم يف كل أسـبوع             
بقرة ويدعون إليها أهل القرية األمر الذي كان لـه أكـرب األثـر يف               

ومن قرى البكّارة اليت ينتشر فيها التشيع اآلن وبين يف بعضـها            .تشيعهم
ـ         ومـن القـرى   . رةحسينيات قرية الصغري وقرية الصعوة وقرية الكس

 اليت بدأ يستشري فيها التشيع قرية الشميطية سكاا من عشرية           األخرى
البوسرايا يدعون نسب آل البيت مع أن املشهور رجـوعهم إىل قبيلـة             
العقيدات ومثة من ينسبهم إىل عشرية األسلم اليت هي من بطون قبيلة مشّر            

ـ         دعو فيصـل   الطائية ولعل ذلك بسبب استهتار وتسيب متزعمهم امل
الفياض وقد ذُكر أنه جلب هلم سيارة حمملة بالكتب الشيعية من مراكز            

، وأكرب املتشيعني هناك أمحد الطعمـة       الشيعة يف الساحل ووزعها عليهم    
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حيمل شهادة الدكتوراة من جامعة كراتشي الباكستانية ولعلها جامعـة          
بصـرية  ومن القرى اليت نشط فيها الشيعة قرية خشام قـرب ال          . شيعية

ومن القرى اليت صار للشيعة فيهـا       . حيث جتلّى نشاطهم ببناء حسينية    
يقـال أنـه    (ذكر قرية جديد عكيدات وداعيتهم هناك حسني احلاضر       

 وكذا قرية  )يتقاضى من السفارة اإليرانية حنو مثانية عشر ألف لرية شهرياً         
الف  مبلغ مخسـة آ     املبتدئ جديد بكارة وقد اشتهر أم مينحون املتشيع      

لرية كل شهر مع كسوة يف الشتاء وكسوة يف الصيف ولكل أهل بيت             
ويف إحدى املناسبات نصب    ). سكر، رز، مسن، إخل   (منهم مؤونة كاملة    

الشيعة خيمة كبرية يف القرية املذكورة وكان املأمول عنـدهم حضـور      
الداعية الشهري عبد احلميد املهاجر إللقاء احملاضرات وبث دعاية التشيع          

لك الناحية لوال أن اهللا قيض أحد رجال القرية الغيـورين فحـرق             يف ت 
عليهم اخليمة ففروا مذعورين وكفى اهللا شر ذاك اخلبيث ولو إىل حـني             

أمـا قريـة    . ن مثة حسينية بنيت مكان تلك اخليمة املنكوبـة        إوقد قيل   
موحسن وسكاا من عشرية البوخابور فقد بلغ عدد املتشيعني عنـدهم           

-وايل عشرين رجالً ولعل انتسام ملا يسمى حزب املرتضى          فيما قيل ح  
 . وراء ذلك-الذي هو واجهة للشيعة

 :متشيعون من حطلة 
 السنة دائرة ضمن الشريعة وحي من دفاع (كتاب مؤلف الرجا حسني
 عشرة يقرب من  ما إال حطلة يف ١٩٧٧ عام أوائل يف يكن مل).والشيعة
 سـاعدت  صوفية بيئة نشأ يف  ،هكتاب يف يقول كما فقط متشيعني رجال
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والـده   كـان  فقـد   البيت آل نسب ادعائهم مع التشيع إىل انتقاله يف
 والده وكان مع . الكاظم موسى إىل يرجع نسبه أن يزعم قادري الطريق 

) الشـيش (السـالح  وضرب الدفوف ضرب مثل صوفية بطقوس يقوم
 .ءوادعاء الوجد وشعوذات ال سيما للزائرين الطالبني لالستشفا

يا ليت قـومي    (داعية للتشيع وقد ألّف كتاب      : ياسني املعيوف احلاج  -
 ).يعلمون 

علي - علي املوسى املال عيد مثقف جامعي      - احلاج موسى املال عيد   -
أبو علي خلف   - حممد اجلاسم - خضر اجلاسم - حسن اهلبايل - اجلاسم
 .عيسى اهلالل- حممود السعيد- احلاضر

 من تشيع من أهل حطلة فكان وسيلة عمر العلي بن محادي وهو أول-
أو جسراً مسح بالعبور ملذهب الشيعة إىل املنطقة الشرقية من سورية 

 .وخباصة قرية حطلة واليت تعترب مركزاً للتشيع
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 دعوة التشيع يف احلسكة
هـ ١٤٢١عام  قام الشيعة مؤخراً بإقامة مولد يف معهد احلسكة الشرعي          

ر أم قاموا برشـوة إدارة املعهـد حـىت           والذي يظه  .مما ينذر بالشر  
 ومن آثار ذلك صار بعـض مدرسـي         .استطاعوا إقامة مثل هذا املولد    

 .واحلمـد هللا  بعد ذلـك    املعهد يعلن لطالبه عن إباحة املتعة مث أُسكت         
أبرز ما ظهر للشيعة من نشاط يف عاصـمة اجلزيـرة السـورية             ولكن  

ادي حية اجلبسة الشـد   هو بناء مسجد يسمونه حسينية يف نا      ) احلسكة(
من أعمال احلسكة حيث آبار النفط ومساكن العاملني يف تلك احلقول           

 وهؤالء العاملون غالبهم غرباء عن املنطقة فلعل املسـجد بـين        .النفطية
مبساعي املتشيعني منهم لدى السفارة اإليرانية مع أن الشـائع أن بانيـه             

ويوم . ن علياً ويل اهللا   أشهد أ فيه  واألذان يف هذا املسجد     . شيعي كوييت 
اجلمعة يتوافد املتشيعون من احلسكة إىل هذا املسجد حلضـور خطبـة            
اجلمعة وقد رتبوا هلذا الغرض باصات تنقل الراغبني جمانـاً واخلطيـب            

أبـرز دعـاة    . يستقدمونه من مركز الشيعة يف حلب     ) أبو النور (يدعى  
يلـبس  ) مصـطفىمخيس (أبو فراس اجلبوري  الشيعة يف احلسكة املدعو     

عمامة سوداء وله نشاط واضح فمن ذلك تأليفه لبعض الكتب الشـيعية         
ولديه مكتبة كبرية فيتجمع عنده املتشيعون      ) رسالة حديث الثقلني  (مثل  

وغريهم مساء اخلميس كموعد دائم ومن نشاطه دعوة بعض املرضـى           
وقد قدمنا أن الشـيعة يف سـعيهم        . للعالج يف مشفى اخلميين بدمشق    



 ٦٠

تشييع الناس يستخدمون التسهيالت الصحية مثل بناء املشـايف         احملموم ل 
إىل سيطرم على مشفى اهلـالل      آنفاً  كوسيلة لكسب الزبائن وأشرنا     

 ومن الدعاة املتشيعني حممـود نـواف        .األمحر يف حلب واهللا املستعان    
 مثة  دعاماخلليف وكذا الدكتور حسن األمحد املشهداين ولعلّ من أبرز          

:  مؤلف جمموعـة كتـب منـها   حملسن العبداهللا السراوي  د ا عباملدعو  
وقد قدم له األستاذ عبد اهللا عدنان       ) القطوف الدانية يف املسائل الثمانية    (

ميالدية يف حمافظـة    ١٩٥٧ولد السراوي يف قرية سعدة سنة        .املنتفكي
احلسكة وأمت دراسته اإلعدادية والثانوية يف معهـد الروضـة اهلدائيـة            

مث انتسب إىل كلية الدعوة فرع جامعـة        ) م١٩٨١(امالشرعي حبماة ع  
 وقد كان خالل هـذه      ١٩٨٨وخترج منها عام  ١٩٨٣ليبيا بدمشق عام    

الفترة يشغل منصب رئيس ديوان األوقاف يف حمافظة احلسكة وعضواً يف           
مث انتسب إىل الدراسة احلوزوية يف منطقة السيدة زينـب          . جملسها احمللي 

 :وله املؤلفات التالية  . راسته لعلوم الشيعة   وال يزال يواصل د    ١٩٨٦عام  
فاطمة الزهراء عليهـا السـالم يف       -القطوف الدانية يف املسائل الثمانية    

مسند اإلمام علي   -مسند اإلمام علي من مصادر السنة     -األحاديث النبوية 
الرياض النضرة (حتقيق القسم اخلاص باإلمام علي من -در الشيعةامن مص

ذخائر العقىب يف مناقب ذوي القرىب      (قيق كتاب   حت-)حملب الدين الطربي  
 .مستمسك األحكام اإلسالمية-)حملب الدين الطربي
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 القامشلييف دعوة الشيعة 
محيدي الدهام  املدعو  ) القامشلي(أحد أكرب املرشحني للتشيع يف اجلزيرة       

 وقد قام هذا أخرياً بزيارة إيـران علـى   ة يف سوري   مشّر شيخ قبيلة  اجلربا
عرفـت منـهم    (س وفد من رؤساء عشائر اجلزيرة كاألكراد وغريهم       رأ

من زعماء طيء يف القامشلي وعبد الكرمي الغيـدة مـن            جدعان الغنام 
األكراد وعواد العمالة زعيم عشرية الوهب يف البويهج قـرب البـاب            

والتقى هنـاك باملسـؤولني     ) وفيصل العريف زعيم خفاجة يف مسكنة     
مملوءة جيوم وبعدها صار    مضبوعني   مبهورين   والعلماء الشيعة وعادوا  

هذا يرسل يديه يف الصالة على عادة الشيعة وال يضـعها علـى             اجلربا  
صدره وصار ينال من الصحايب اجلليل احلافظ أيب هريرة رضي اهللا عنـه         

، بل صار يهم ببناء حسينية لوال اعتـراض         )القطط(وينبزه بأيب البسس    
هذا الرجل إىل إيران والشـيعة      مهة  ه  عل توج ول. الغيورين من قبيلة مشّر   

ة فعل علـى    جاء كرد باالضافة ملا يقدمه الشيعة من شهوات وشبهات        
عـده  طرده من السعودية بعد أن تكلم بكالم عند قبيلة مشّر يف حائـل              

مشجعاً على الفتنة فمنعوه بعدها مـن دخـول         املسؤولون السعوديون   
بل لعله الزال يتلقى منهم بعـض        بقاًاململكة مع أم كانوا يكرمونه سا     

 .اهلبات اليت يلتزموا جتاه بعض شيوخ القبائل
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 ورود صورة يف كتـام      تل متر ومما لوحظ من نشاط الشيعة يف ناحية        
املتحولون ملا مسوه حممد السامل شيخ عشرية مع بعض املتشيعني من تلك            

 .الناحية

 ):اخلزنوية ( أوساطنشاط الشيعة يف
مـن املؤيـدين للشـيعة      : مقرهم القامشلي قرية تل معروف    اخلزنوية  

ل البيت كعادة شـيوخ  آلواملشجعني هلم ألم يزعمون أن نسبهم عائد  
الطرق الصوفية مع أن جدهم املدعو أمحد اخلزنوي كردي قـدم مـن             

وهم اآلن  . تركيا بل مثة أدلة على أنه رمبا كان يهودياً من يهود الدومنة           
النقشبندية ويغلون يف شيخهم حىت اعتقاد احللـول        يتظاهرون بالطريقة   

، وقد تواترت األخبار عـن      وعالقتهم بالشيعة هذه األيام واضحة    . فيه
حتفال الذي أقيم يف مركز الشـيعة يف    ويف اال . تشيع طائفة من مريديهم   

كان أحد اخلطباء الغالة علـى      ـ  ه١٤٢٢حلب مبناسبة عاشوراء عام     
إن احلسني أفضل من    : زنوي وكان مما قاله   منرب الشيعة الشيخ معصوم اخل    

والواقع أن الشيعة هذه    .  إخل  إخل  ألن أم احلسني أفضل من أم علي       ،علي
يران الغنية يسيل لعاب كثري من املشايخ للتـهافت         إاأليام ومن ورائهم    

أيضاً كثري، وهـذان     فاملال عندهم وفري، واجلاه    .عليهم ونشدان ودهم  
 .شايخ واهللا املستعانثنان مها مطلب أكثر املاال

 ١٩٦٥ مواليد قطيط آل هشام عبداهللا  :ومن دعام يف منطقة القامشلي    
قرية البابريي تابعة لناحية مسكنة قضاء منبج يف حلب ينتمي إىل البـو             

رمـيالن يف   -ذهب إىل القامشـلي   ) الولدة(مسرة فخذ من البو شعبان      
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 سد الفرات فدرس    اجلزيرة صغرياً مع أسرته كأحد املغمورين بعد إنشاء       
اإلعدادية والثانوية هناك مث التحق بكلية اآلداب قسم اللغة العربيـة يف            
جامعة حلب وبعد إاء الدراسة اجلامعية التحق باخلدمـة العسـكرية           
اإلجبارية وكانت خدمته من سوء حظه يف بريوت وهناك أضله اهللا على            

 الست زينب يف    أيدي دعاة الشيعة مث عاد فالتحق باحلوزات الشيعية يف        
دمشق حيث حشوا دماغه الفارغ بترهام وأباطيلهم حىت صـار مـن            

املتحولون مـن السـنة إىل      : (دعام املوثوقني له عدة مؤلفات أشهرها     
) من احلوار اكتشفت احلقيقة من بريوت كانـت البدايـة         (و  ) الشيعة
 .وغريها
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 نشاط الشيعة يف درعا
رعات ببناء مسـجد للقـوم يف شـارع         لقد جتلى نشاط الشيعة يف أذ     

 يف نفس البلدة وقد كان إجناز هذا املسجد          احلي الغريب  كورنيش املطار 
 بشكل الفت للنظر وميزوه بأضـواء       )ـه١٤٢١سنة(وتدشينه سريعاً   

 واألذان فيه حي على خري العمل مع ترديـد ال           .خضر ليخالف ما عداه   
. وكذلك اخلطيب د شيعي عراقي وإمام املسج. إال اهللا مرتني يف ايته  هإل

وعائلة أم  وأشهر العائالت املتشيعة هناك عائلة الصيديل وعائلة العيثروين         
هم متعلمون أطباء ومهندسون وهـذه العـائالت        فيواألوىل غنية و  جمري  

    ِقكانت فيما سلف تستعمل التة يف تعاملها مع املسـلمني مثّ أظهـرت         ي
 داعية الشيعة يف درعا     .هم يف املدينة  التشيع فجأة السيما بعد بناء مسجد     

ومثة دعاة آخرون كأيب جعفر العراقي      . اف من قرية قر    الغزايل هو املدعو 
كما لوحظ حلـزب    . وبصرى من أعمال درعا يوجد فيها تشيع      . وغريه

 .اهللا اللبناين نشاط يف هذه املناطق
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  املراد نشره يف سوريةبذة خمتصرة عن دين الشيعةن
يثري القلق أن كثرياً من أئمة املساجد يف أكثر البلدان فضالً عـن             إنَّ مما   

 شيئاً عن عقائد الشيعة إال بعض ما يتناقله الناس مـن            نالعوام ال يعلمو  
سب الشيعة للصحابة واحتفاهلم الشنيع بعاشوراء وحنو ذلك فلعلّ كثرياً          

اقصاً محرفاً  منهم ال يعلم أن الشيعة يعدون هذا القرآن الذي بني أيدينا ن           
 انتقصوا حنو ثالثة أرباعه أو أقل أو أكثر وأنه          -بزعمهم-وأن الصحابة   

 هـو النـوري     مزيد فيه وبـدل ومـن ذلـك أن أحـد متـأخريه            
فصل اخلطـاب يف    (ألف كتاباً يف هذا الشأن مساه     ) هـ١٣٢٠(الطربسي

: ٥٤ومن أحاديثهم يف الكـايف ص     ) إثبات حتريف كتاب رب األرباب    
دعى أحد من الناس أنه مجع القرآن كله كما أُنزل إال كذاب ومـا     ما ا (

 )١().مجعه وحفظه كما أُنزل إال علي بن أيب طالب واألئمة من بعـده            

                                                           
إذا قام القائم قرأ كتاب اهللا على : (ويف احلديث اآلخر عندهم قال أبو عبد اهللا (1)

أخرجه علي إىل الناس    : أبو عبد اهللا  وقال  . حده، وأخرج املصحف الذي كتبه علي     
هذا كتاب اهللا كما أنزله على حممد وقد مجعته من   : حني فرغ منه وكتبه، فقال هلم     

) أما واهللا ال ترونه بعد يومكم هذا أبـداً        : ال حاجة لنا فيه، فقال    : اللوحني، فقالوا 
:  السالم فهل وقت إلظهاره معلوم؟ فقال عليه     : (ويف الرواية املكذوبة اُألخرى سئل    

 ٧٧االحتجاج للطربسي ص  )نعم إذا قام القائم من ولدي يظهره وحيمل الناس عليه         
ولنا أن نتساءل ِلم لَم يخرج علي هذا القرآن املزعوم يف مدة خالفته لـو كـان                 
موجوداً؟ إا ال تعمى األبصار وهل القائم الذي لن يقوم أبداً أشجع مـن علـي                

 =ما الفائدة من حفظ اهللا للقرآن عند      :  يقال هنا  وأوىل حىت يخرج هذا القرآن؟ مث     
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وحىت ما أثبتوه رمساً للتقية فإم يؤولونه على غـري السـنن اجلـاري              
والكثري من املسلمني ال يعرف أن الشيعة حيكمون بكفر ولعن          . وحيرفونه

الصحابة الذين تويف عنهم النيب صلى اهللا عليه وسلم عدا مخسة هم            مجيع  
علي وسلمان واملقداد وأبو ذر وعمار ولذا فهم اليقبلـون مرويـات            
الصحابة ويردوا مجيعاً ومينعون أخذ الدين إال عن طريق أئمتهم االثين           
عشر ويثبتون هلم الوحي والعصمة من اخلطـأ والتصـرف املطلـق يف             

األئمة بريئون من الشيعة وما ينسبونه إليهم ولكنهم ابتلوا ذه          و. الكون
الطائفة الزائغة اليت ادعت حمبتهم ومواالم وكـذبت علـيهم وملّـا مل            
يوافقهم أهل السنة على غلوهم يف هؤالء افتروا على أهل السنة بـأم             
ينصبون العداوة آلل البيت وال يعرفون هلم حقاً وهذا كشأن النصـارى            

 يف  (1)ذين يعدون املسلمني كفاراً باملسيح ملّا مل يوافقوهم يف غلـوهم          ال
                                                                                                                       

القائم الذي ال يعرف مىت يقوم وخيرج؟ وكأن القرآن أنزله اهللا سبحانه ِلـيحفَظَ              =
بعد خروج املهدي ال بعد بعثة حممد صلى اهللا عليه وسلم؟ وهل يترك اهللا البشـر                

ئم الذي لن يقـوم     هكذا دون كتاب يعتمد عليه كما يدعي الشيعة حىت يقوم القا          
 أبداً؟                                                  

وهو أيضا شأن متعصبة املذاهب الذين يقولون ملن يأخذ  باحلديث الصحيح            ) ١(  
ويترك قول أحد األئمة إذا أخطأ يف مسألة ما جمتهداً بأنه يطعن يف اإلمـام ملّـا مل                  

وظ معصوم ال خيطىء أبداً وأنه ال خيفى عليه شيء          يوافق املتعصبةَ يف أن اإلمام حمف     
من األحاديث يف األرض وال يف السماء وأن رمحة اهللا يف فهم الدين وفقهه قُصرت               
عليه وأنه ال يترك من قوله شيء البتة فإذا أحل شيئاً فهو احلالل وإذا حرمه فهـو                 

 =ودأب عبـدة  وكذلك هو شأن    . احلرام وأنه اإلمام األعظم وحنو ذلك من الغلو       
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واألئمة الذين يغلو فيهم الشيعة هم يف الواقع أحد عشر فقـط            . املسيح
احلسن بن علي مث أخوه احلسني مث      : علي رضي اهللا عنه وعشرة من ذريته      

ق مث  ولده علي زين العابدين مث ولده حممد الباقر مث ولده جعفر الصـاد            
ولده موسى الكاظم مث ولده علي الرضا مث ولده حممد اجلواد مث ولـده              
علي اهلادي مث ولده احلسن العسكري وهذا األخري تويف عقيمـاً عـام             

هـ ومل يعقِّب ذرية ولكن غالة الرافضة بعد ذلك احلني   اخترعوا             ٢٦٠
ـ            د ثاين عشر فاختلقوا أن للحسن العسكري ولداً يدعى حممداً وأنه ول

هـ أي قبل وفاة احلسن هذا خبمس سنوات فقط  مسوه القائم            ٢٥٥سنة  
أو احلجة أو املهدي صاحب الزمان، زعموا أن ما يسمى باإلمامة آلت            
                                                                                                                       

قبور من يظن أم أولياء إذا أنكر عليهم املوحد ونبههم إىل حترمي رفع القرب أصالً               =
فضال عن تغطيته بالستائر والفتنة به والعكوف عليه والطواف به دعك من الـذبح      
له والتوسل به مث طلب احلاجات منه فإذا أنكر عليهم املوحد ونبههم إىل أن هـذا                

 نفعاً وال ضراً وال موتاً وال حياةً وال نشوراً          -فضالً عن غريه  -فسهامليت ال ميلك لن   
 إىل اهللا وحده وأن هـذا       - ألنه عبادة    -وأن املُتعين على املسلم أن يتوجه بدعائه        

التوحيد هو ميزة دين اإلسالم فإذا ما قال الداعي املهتدي ذلك رماه الغالة مـن               
 املفتونون بـالقبور     هلم قدراً ونسي أولئك    ء وال يعرف  القبوريني بأنه يسب األوليا   

أم يف فعلهم هذا إمنا يسبون اهللا سبحانه وتعاىل وال يقدرونـه حـق قـدره وال                 
يرجون له وقاراً ويسيئون به الظن ألم يشركون به ورمبا قالوا عن هذا الشـرك               

ة املرتكَب تربكاً تسميةً له بغري امسه كمن يشرب اخلمر ويسميها مشروبات روحي           
وكمن يسمي العاهرات واملغنيات والراقصات واملمثالت فنانات وكمن يسـمي          

 .  املخرب القتات مندوباً وهلّم جراً
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فدخل سـرداب   ) مخس سنوات (إليه بعد وفاة والده وهو يف هذه السن         
ـ ٢٦٠أي منذ عام    (دار أبيه يف سامراء وغاب فيه من وقته          وهـم  )  ه

وجه منذ ذلك احلني فإذا ما خرج أحيا مجيع الوالة الـذين            ينتظرون خر 
إىل تارخيه فيقتل   صلى اهللا عليه وسلم     حكموا املسلمني بعد وفاة الرسول      

ويصلب وهذه عقيدة يسموا الرجعة، وعائشة وحفصة رضي اهللا عنهن          
ممن يرجعن فيصلنب مثة مع أم اآلن يلعنون مع مجلة أصحاب الـنيب             

 ويعدون عائشة خائنة كافرة ويقذفوا بالفاحشة       ليه وسلم   صلى اهللا ع  
والعياذ باهللا ويروون يف ذلك أحاديث مثل ما قال ابن رجب الربسـي             

إن عائشـة مجعـت     ": (٨٦مشارف أنوار اليقني صفحة     "أخزاه اهللا يف    
وقد التقيت أنا شخصياً بثالثة أشخاص مـن        ). أربعني ديناراً من خيانة   
خائنة كافرة وامها آخر صراحة     : قال عن عائشة  شيعة العراق  كلهم     

وهذا على مستوى عـوامهم فمـا       . بالفاحشة نعوذ باهللا من غضب اهللا     
 يعين أبا بكر وعمر     -ودعاء صنمي قريش    . بالك بعلمائهم أخزاهم اهللا   

اللهم العن صـنمي قـريش      :"  مشهور عندهم وفيه   -رضي اهللا عنهما    
يعين عائشة  - وابنتيهما - بكر وعمر  أي أبا -وجبتيها وطاغوتيها وإفكيها    

 اللذين خالفا أمرك وأنكرا وحيك وعصيا رسولك وقلبا دينك          -وحفصة
وحرفا كتابك وأحلدا يف آياتك اللهم العنهما وأتباعهمـا وأولياءمهـا           
وحمبيهما ،اللهم العنهم بعدد كل آية حرفوها وسنة غيروها لعناً دائمـاً            
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 وهـذا   (1)املقتدين بكالمهم إخل إخل   هلم وألعوام وأنصارهم وحمبيهم و    
 علـى سـبيل     -الدعاء يقرأ عندهم يف الصالة وغريها وكان اخلميين         

 يقوله بعد صالة صبح كل يوم بل إن غالب أورادهم تتضـمن             -املثال
وكثرياً ما يسـتعملون لعـن      )٢(لعن الصحابة والطعن فيهم والتربؤ منهم     

 يكثرون اللعن كثرياً وقـد      الشيخني بدل التسمية يف بداية األعمال  فهم       
ومب : قُلن. رأيتكن أكثر أهل النار   :  للنساء صلى اهللا عليه وسلم     قال النيب   
تكثرن اللعن احلديث، فما بالك ؤالء الذين مبىن دينهم إمنا          : ذاك؟ قال 

على خرية اهللا من خلقه أصـحاب       ! هو على اللعن واحلقد وعلى من؟     
ومن الطرائف أن الرافضـة يف      !! ! وزوجاته صلى اهللا عليه وسلم     النيب  

حني حيكمون على مجهور الصحابة مبن فيهم أبوبكر وعمر بدخول النار           
واخللود فيها جتدهم حيكمون بنجاة كسرى ملك الفرس الـذي قتلـه            

من كتبهم يروي   ) ٤١/٤(الصحابة رضوان اهللا عليهم ففي حبار األنوار        
أي – اهللا قد خلصـه      إن:(السي عن أمري املؤمنني علي رضي اهللا عنه       

مما يدل على األيادي اخلبيثـة      ).  من النار وإن النار حمرمة عليه      -كسرى

                                                           
 .ليته مساه مفاتيح النريان) ١٤٤(انظر مفاتيح اجلنان للقمي ص  (1)

والرباءة مـن أعـدائهم مـن       ) يعين األئمة االثين عشر فقط    (الوالء آلل البيت     )٢(
وأعداء آل البيت عندهم هم مجيع الصحابة ومن ورائهـم          . شيعةأساسيات دين ال  

كافة املسلمني يف خمتلف العصور، يقول عاملهم اخلونساري يف كتابـه روضـات             
الفرقة اإلمامية جممعون على أن النجاة ال تكون إال بوالية أهل            (٥٧٩اجلنات ص   

 ).البيت إىل اإلمام الثاين عشر والرباءة من أعدائهم
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للزنادقة الفرس الذين وضعوا هذه العقائد للشيعة الذين ال عقل هلم وال            
فهم وقد بات واضحاً اآلن لدى الباحثني أن أصول دين الشيعة أُخذت            

 وآثار ذلك مبثوثة يف     )١(أكثر ما أُخذت عن طائفتني مها اليهود والفرس       
كتبهم وعقائدهم وممارسام وأول من ابتدع هلم هذه البدعة عبـد اهللا            
بن سبأ اليهودي الذي أسلم ظاهراً وادعى الوصاية لعلي رضي اهللا عنـه   
كوصاية موسى ليوشع عليهما السالم مث ادعى األلوهية يف أمري املؤمنني           

 بالنار وبقيت أفكار ابن سـبأ       واتبعه مجاعة منهم فحرقهم رضي اهللا عنه      
فيهم السيما أن أصبهان يف إيران فيها كثري من اليهود وهم خمـالطون             

                                                           
عين هذا عدم تأثر الشيعة بالديانات ااورة األخرى فالناظر يف دين الشيعة            وال ي  )١(

جيد آثار البوذية واملانوية والربمهية واضحة املعامل السيما أن الشيعة قالوا بالتناسـخ         
واحللول وكذلك غلوهم يف علي واألئمة يتفق مع غلو النصارى يف املسـيح مـع               

صور شيوخهم كاخلميين وغريه يف املسـاجد       مشاتهم يف كثري من البدع كتعليق       
فعل النصارى يف كنائسهم وكذلك يصور الشيعة علياً واألئمة كمـا يتخيلـون             
وينشرون تلك الصور بني عوامهم متاماً كما يفعل النصارى الذين يكثرون من نشر             

وهذا يف الواقع ما يفعله بعض شيوخ الطـرق         (صور موهومة للمسيح والقديسني     
دما يوزعون صورهم على أتباعهم ليعبدوهم من دون اهللا فيما يسمونه           الصوفية عن 

الرابطة ورمبا علِّقت الصورة يف القبلة ومتثّلها املريد فإذا ما قال هذا املسكني إيـاك               
نعبد وإياك نستعني انصرفت نيته إىل الشيخ السيما مع خلو القلب مـن سـوى               

يف اجلزيرة والحـول وال قـوة إال   الشيخ كما هو حال طائفة اخلزنوية النقشبندية     
 الشيعة هذه األعياد    النصارى يف كثرة األعياد ويستخدم    وكذلك شابه الشيعة    ) باهللا

 .املبتدعة الكثرية إلقامة احلفالت وإلقاء احملاضرات لنشر التشيع يف خمتلف البلدان



 ٧١

للشيعة هناك ومما يدلك على أن الواضع لدين الرافضـة هـم اليهـود              
األحاديث املثبتة يف كتب الشيعة ومنها أن القائم أي مهـدي الشـيعة             

لة واحلجر األسـود إىل     سيهدم الكعبة ويهدم املسجد النبوي وينقل القب      
كربالء وسيحكم ال حبكم القرآن بل حبكم التوراة ففي أصح كتبـهم            
األصول من الكايف للكليين الذي هو كصحيح البخاري عند املسـلمني           

ما رواه عن أيب عبـد اهللا       ) ١/٣٧٩(عدة أحاديث تدل على ذلك منها       
أن حكم  ومعلوم  ) إذا قام قائم آل حممد حكم حبكم داود وسليمان        :(قال

): ١/٢٠٧(ويف الكايف أيضـاً     . داود وسليمان إمنا هو التوراة املنسوخة     
). عن أيب عبد اهللا أنه كان يقرأ اإلجنيل والتوراة والزبـور بالسـريانية            (

وذكر شيخهم ابن النعمان املشهور بالشيخ املفيد يف كتابـه اإلرشـاد            
 وعشرون  خيرج مع القائم عليه السالم سبعة     : ( عن أيب عبد اهللا    ٤٠٢ص

وإذا عرفت أن ختصيص عدد األئمة عند الرافضة        ) رجالً من قوم موسى   
باثين عشر كأسباط بين إسرائيل ازداد عجبك هذا مع أن طوائف مـن             
الشيعة يكرهون جربيل عليه السالم مثل اليهود ويعتقدون أنـه خـان            

. الرسالة وصرفها من علي رضي اهللا عنه إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم            
ي يتأمل كتب القوم ال يشك أن القائم الذي ينتظر الشيعة خروجه            والذ

إمنا هو املسيح الدجال الذي ينتظره اليهود ال سيما أنه قد ثبت عن النيب              
صلى اهللا عليه وسلم أن الدجال خيرج من خراسان موطن الرافضة وأنه            

 أما األصول . يتبعه من يهود أصفهان سبعون ألفاً عليهم الطيالسة فتأمل        
الفارسية اوسية للديانة الشيعية فظاهرة الحتتاج إىل أدلة كثرية وأكـرب           
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برهان على ذلك اقتصار التشيع يف العصور السابقة بل ويف هذه العصور            
إال ما ندر على الفرس، وكثري من هؤالء الفرس احلاقـدين دخلـوا يف              
 اإلسالم ظاهراً ليتخلصوا من دفع اجلزية مث عن طريق بدعـة التشـيع            
وتسترهم مبواالة آل البيت  شفوا أنفسهم بسب الصحابة الذين هـدوا            
عروشهم وقضوا على ملكهم السيما عمر ابن اخلطاب رضي اهللا عنـه            

 ويعظمـون   (1)الذي مت هذا الفتح يف عصره ولذا يتخذون يوم قتله عيداً          
قاتله أبا لؤلؤة اوسي ويسمونه بابا شجاع الدين وله اآلن يف إيران يف             

، ومما يدل على اآلثار     )٢(ينة كاشـان مشهد يتربك اإليرانيون بزيارته     مد

                                                           
ويسمونه يوم الفرحة ويصادف اليوم التاسع من ربيع األول وهو عنـدهم أول          (1)

 .وبداية ما يسمونه الغيبة الصغرى) املعدوم(يوم يف إمامة املهدي املنتظر
 دراسة تارخيها ودرس طويلة مدة إيران سكن الذي اإلنكليزي املستشرق يقول (2)

ـ           هـذا    يقـول  ٤٧وافية كما ينقل إحسان إهلي ظهري يف كتابه الشيعة والسنة ص
 أنـه  عمر،هو الثاين الراشد للخليفة إيران أهل عداوة أهم أسباب  من (:املستشرق

دينيـة،   صـبغة  لعدائهم  أعطوا )إيران أهل (أم غري ،شوكته فتح العجم وكسر  
 ص  بـراون  للـدكتور  إيـران  أدبيـات  تـاريخ ). بشيء احلقيقة من وليس هذا 

 علي حقوق غصب بأنه اخلطاب بن لعمر وأهلها إيران عداوة ليس (:وقال٢١٧/١
 فارسـية  أبياتاً يذكر مث الساسانية، األسرة على وقضى إيران فتح ألنه بل وفاطمة
 :الفارسية اللغة يف نصها ما إيراين لشاعر

 را اجم هزبران بشت عمر بشكست
 را رريشة ركك فناداد برياد

 =ينست زعلي خالفت برغصب عربده اين
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الفارسية يف الديانة الشيعية االحتفال بعيد النريوز عيداً رمسياً يف ظل مـا             
يسمى اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ولقد افتخر الرئيس اإليراين السابق         

حضارتنا منذ ثالثة آالف    (: رفسه جاني باجلاهلية الفارسية اوسية قائالً     
والناظر يف كتبهم جيد احلقد على العرب واضـحاً فممـا رواه            ). سنة

:" وهو من كتبهم املعتمدة روايـة     ) ٣٣٣ /٥٢(السي يف حبار األنوار     
" اتق العرب فإن هلم خرب سوء أما إنه لن خيرج مع القائم منهم أحـد                

ويف رواية أخرى   .  فقط هم الفرس ) املسيح الدجال (يعين أن أتباع القائم     
وكذا اقتصـارهم   ". ما بقي بيننا وبني العرب إال الذبح      ):" ٦٢/٣٤٩(

على مواالة أوالد احلسني من زوجته شهربانو بنت كسرى العتقـادهم           
وأكثر الغلو يف األئمة ذو أصول      . أن دماء كسرى صارت يف ذرية ابنته      

ا بأهل البيت   وهكذا خيترع اليهود واوس األحاديث ويلصقو     . جموسية
وينبغي معرفة أن الشيعة منذ بدايـة       . وهم بريئون من ذلك طهرهم اهللا     

                                                                                                                       
 را عجم است قدمي كنيه عمر آل با=

مجشـيد   آل جـذور  واستأصل املفترسة، العرين أسود ظهور كسر أنّ عمر  يعين
بل  علي، من اخلالفة غصب أنه على اجلدال ليس .)فارس ملوك أعاظم من ملك(
 أوالد يف وجـدوا  إيران أهل إن: ( ويقول ٤٩/٤) إيران فتح يوم قدمية املسألة إنّ
 ابنـة  هي احلسني بن علي أم أن يعرفون كانوا مبا وطمأنينة تسلية احلسني بن علي

 فمن الدين، حقوق مع اجتمعت قد امللك حقوق دهاأوال يف فرأوا يزدجرد ملكهم
 أـم  العتقادهم ملكهم يقدسون كانوا أم سياسية، وألجل  عالقة بينهم نشأ هنا
  ١/٢١٥) م التمسك فازدادوا يف اهللا ومن السماء إالّ من امللك وجدوا ما
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الدولة الصفوية مطلع القرن العاشر اهلجري صاروا كلهم غالة باطنيـة           
خبثاء فاإلميان يبىن عندهم على مخس أمهها اإلمامة يعين االعتقاد بإمامة           

نيب صلى اهللا عليه    االثىن عشر وأن الوحي استؤنف ينـزل عليهم بعد ال        
وسلم وأم يعلمون الغيب وال خيفى عليهم شيء فمن أبواب الكـايف            
باب األئمة يعلمون مىت ميوتون وأم ال ميوتون إال باختيارهم وباب أن            
األئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه ال خيفى عليهم شيء ومـن              

 الرسول صلى اهللا املتفق عليه عندهم اآلن أن منـزلة األئمة فوق منـزلة      
عليه وسلم وِلم نبعد كثرياً فهذا اخلميين إمامهم اهلالك يقول يف كتابـه             

إن من ضروريات مذهبنا أن ألئمتنا مقاماً       : (٥٣احلكومة اإلسالمية ص  
األئمة كانوا  : (٥٢ويقول أيضاً ص  ) ال يبلغه ملك مقرب وال نيب مرسل      

       حم املتصرفون يف   ). ِدقنيقبل هذا العامل أنواراً فجعلهم اهللا بعرشه موأ
، )وهلم والية وخالفة تكوينية على مجيع ذرات هـذا الكـون          (الكون  

مث .وميلكون الدنيا واآلخرة، وأن هلم حق التشريع والتحليـل والتحـرمي          
ابتدع هلم اخلميين يف هذا العصر والية الفقيه وهي أن الفقيه يلي ما يليه              

إلمام فله أن يلغي الصالة والصوم      اإلمام من أمور الدين وله عليهم حق ا       
و احلج اخل كما هو منصوص  كتبهم ففي كتاب معاهـدة اإلمـام أن               
اإلمام لو أمر بعدم ضرورة عبادة اهللا فإنه يطاع ، هذا مـع أن عبـادة                
األئمة والطواف بقبورهم وأوثام ودعائهم من دون اهللا والسجود على          

 استغاثوا فبهم وإذا ذحبوا فلهم      أعتام من أكرب القرب عند الرافضة فإذا      
وإذا توسلوا فبذوام وقبورهم فالغالب عليهم الشرك يف كل شـؤوم           
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ويعدونه طاعة وإمنا الشرك عندهم طاعة غري األئمة وعالوة على هـذه            
الطامات املهلكات فهم جهمية معتزلة يف الصفات فال يثبتون هللا صـفة            

وال يؤمنون باستوائه على عرشه يف      فال يراه سبحانه املؤمنون يوم القيامة       
السماء وال يؤمنون بنـزوله يف ثلث الليل اآلخر والقرآن مع اعتقادهم           
حتريفه يقولون عنه خملوق وهكذا مجعوا مع ضالالم كـل ضـالالت            
املعتزلة يف حني كان شيوخهم األوائل جمسمة كهشام بن احلكم وهشام           

قدون أن اهللا جسم جمـوف إىل       بن سامل اجلواليقي وحنوهم إذ كانوا يعت      
السرة وبعدها مصمت مث حتول الرافضة بعدها إىل االعتزال والـتجهم           
ومن طامام عقيدة الِبداء املتضـمنة نسـبة اجلهـل إىل اهللا سـبحانه              

وعقائدهم اليت خيالفون فيها املسلمني أهل السنة كـثرية ألـم           .وتعاىل
ا من أساسيات دينهم    حريصون على هذه املخالفة يف كل شيء ويعدو       

بل من عقائدهم أم خلقوا من طينة غري طينة املسـلمني هـذا مـع               
سجودهم أخزاهم اهللا على أوثان صغرية على شكل فخارات يأتون ا           
من طني الوثن املبين على القرب املنسوب  للحسـني يف كـربالء ومـن               

ذا يرون احلج   معتقدام يف كربالء أا أفضل بكثري من مكة واملدينة  ول          
إليها أفضل وأهم من احلج إىل مكة ومن كتبهم مناسك حج املشـاهد             

ومن أهم األمور الـيت يـدينون ـا         . لشيخهم ابن املفيد  ) أي القبور (
وحيرصون على إظهارها خمالفةً ألهل السنة النياحة على مقتل احلسـني           
السيما يف عاشوراء والعشر األوائل من حمرم إذ يضـربون صـدورهم            

رؤوسهم بأيديهم وبالسالسل والسيوف ويـدعون بالويـل والثبـور        و
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ويلعنون الصحابة ويتجمعون ألجـل هـذه املهـازل يف احلسـينيات            
والشوارع رجاالً ونساًء على صورة تشمئز منها النفوس وتعافها القلوب          

وممـا  . عادين ذلك من أكرب مظاهر وشعائر دينهم لعنـهم اهللا         السليمة  
حيرصون على إشاعته والتدين به استحالل املتعة يعين استئجار املرأة مدة           

تكثر للتمتع ا دون إشهاد وال إعالن وال رضـى وليهـا وال              تقل أو 
يترتب على هذا االستئجار أي حقوق للمرأة ال يف النفقة وال اإلرث وال    

 واملتعة اآلن هي    .، وإذا فرغ من ِفعلَِته فارقها دون طالق وال عدة         اغريه
بال شك زنا مكشوف استحلّه الشيعة خذهلم اهللا وحرصوا على تروجيه           
بني أتباعهم وغريهم واختاذه أحد أهم أسباب نشر التشيع بني العاهرين           
والعاهرات ممن تستهويهم هذه املتعة احملرمة وهي عنـدهم مـن أجـلِّ      

ربات بل اليستقيم دين الشيعي وال يتم إميانه مـامل يتمتـع فمـن              الق
) منـهج الصـادقني   (أحاديثهم اليت حتثّ عليها كما عند الكاشاين يف         

الذي يعمل باملتعة يعمل بديننا والذي ينكرها ينكر ديننا         :"٣٥٦صفحة  
من متتع مـرة كانـت درجتـه كدرجـة          ". "ومنكر املتعة كافر مرتد   

ومن متتع أربع مرات فدرجته كدرجة النيب صلى        : لإىل أن قا  ...احلسني
: حديث)  ٣/٦٦٦) (من ال حيضره الفقيه   (ويف كتاب   " اهللا عليه وسلم  

والتمتع اليقتصـر   ". من متتع بامرأة مؤمنة كأمنا زار الكعبة سبعني مرة        "
على املرأة البالغة أو املتزوجة بل حىت الصغرية بل حىت الرضـيعة ففـي              

ال بأس بالتمتع بالرضـيعة،     ): "٢/٢٤١( للخميين   كتاب حترير الوسيلة  
وقد ذكـر    ". - أي يضع ذكره بني فخذيها       –ضماً وتقبيالً وتفخيذاً    
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الشيخ حسني املوسوي من علماء النجف بعد أن تاب من التشيع والتزم            
أنه كان تلميذاً    :" ٣٧ص) تربئة األئمة األطهار  (دين اإلسالم يف كتابه     
ان يف العراق وأنه أثناء مرافقته اخلميين يف إحدى         مساعداً للخميين ملا ك   

الزيارات إىل بغداد متتع اخلميين بطفلة عمرها أربع أو مخـس سـنوات             
وبات اخلميين والصبية يف حضنه وحنـن       : مبوافقة أبيها وفرحه بذلك قال    

نسمع بكاءها وصرخيها ويف الصباح قال لـه اخلمـيين بعـد أن رأى              
سيد حسني، إن التمتع بالطفلـة جـائز،        : عالمات اإلنكار على وجهه   

. اهـ"ولكن باملداعبة والتقبيل والتفخيذ، أما اجلماع فإا ال تقوى عليه           
وهذا األمر جر إىل ما يسمى جواز إعارة الفرج ويروون هلا أحاديـث             

عن حممد بن أيب جعفـر     ) ٣/١٣٦(مثل ما رواه الطوسي يف االستبصار       
نعم البأس به له مـا      :  جاريته؟ قال  الرجل حيل ألخيه فرج   :"قلت: قال

إعـارة  : "٤٩قال حسني املوسوي يف كتابه املشار إليـه ص        ". أحل له 
الفرج معناها أن يعطي الرجل امرأته أو أمته إىل رجل آخر فيحل له أن              
يتمتع ا أو أن يصنع ا ما يريد فإذا ما أراد رجل ما أن يسـافر أودع                 

ه أن يصنع ا مايشاء طيلـة مـدة         امرأته عند جاره أو صديقه فيبيح ل      
سفره، وهناك طريقة ثانية إذا نزل أحد ضيفاً عند قوم وأرادوا إكرامـه             
فإن صاحب الدار يعري امرأته للضيف طيلة مدة إقامته عندهم، فيحل له            

ويف زيارتنا للهند ولقائنا بأئمـة الشـيعة هنـاك          : منها كل شيء قال   
س وعبدة البقر والسيخ وغريهم     كالنقوي وغريه مررنا جبماعة من اهلندو     

من أتباع الديانات الوثنية وقرأنا كثرياً فما وجدنا ديناً من تلك األديان            
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الباطلة يبيح هذا العمل وحيله ألتباعه وزرنا احلوزة القائميـة يف إيـران             
فوجدناهم يبيحون إعارة الفروج وممن أفىت بإباحة ذلـك لطـف اهللا            

. ارة الفروج منتشر يف عموم إيـران      الصايف وغريه ولذا فإن موضوع إع     
أفتوا جبواز إعارة الفرج    ) يعين يف النجف  (ومما يؤسف له أن السادة هنا       

وهناك كثري من العوائل يف جنوب العراق ويف بغداد يف منطقة الثورة ممن             
ميارسن هذا الفعل بناًء على فتاوى كثري من السادة منـهم السيسـتاين             

ي والربوجردي وغريهم وكثري منـهم إذا       والصدر والشريازي والطباطبائ  
حل ضيفاً عند أحد منهم استعار امرأته إذا رآها مجيلة وتبقى مسـتعارة             

فإا ) نكحها يف دبرها  (أما اللواطة يف النساء     . إنتهى" عنده حىت مغادرته  
من املتفق عليه عندهم ومن أحاديثهم املكذوبة املبيحة لـذلك مـارواه            

مسعـت  : عن علي بن احلكم قـال     ): ٣/٢٤٣(الطوسي يف االستبصار    
للرجل أن يأيت امرأته يف     : "قلت لإلمام الرضا عليه السالم    : صفوان يقول 
قال املوسوي يف كتابـه املـذكور آنفـاً         ". نعم ذلك له  : دبرها؟ قال 

إن إتيان النساء  يف أدبارهن مل يقل به إال الشيعة االثين عشرية             :"٥٤ص
لنجف واحلوزات األخرى بل ويف كل      واعلم أن مجيع السادة يف حوزة ا      

بأنه : مكان ميارسون هذا الفعل وكان صديقنا احلجة أمحد الوائلي يقول         
منذ أن اطلع على هذه الروايات بدأ ممارسة هذا الفعل وقليالً ما يـأيت              

ومل يكتف الشيعة أخزاهم اهللا بإباحة اللواط بالنساء بل         ". امرأة يف قبلها  
ويروون هلا أحاديث أيضاً    . ور السيما املُردان  أباحوا حىت اللواطة بالذك   

وجائز نكاح الغـالم    : (ومن منظومام اليت حيفظها طالم يف احلوزات      
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 أن ٥٦ويذكر الشيخ املوسوي يف كتابـه تربئـة األئمـة ص      ) . األمرد
عالّمتهم عبد احلسني شرف املوسوي مؤلف املراجعات أفىت بذلك علناً          

وغريه ملا سئل عن ذلك ونصح السـائل        أمام علمائهم ككاشف الغطاء     
بنكاح الذكر ألنه كان يسافر إىل لندن والزواج من الكتابيات الجيـوز            

إذا طال بـك    : "عند الرافضة واستدل عبد احلسني حبديث عندهم لفظه       
ولقـد رأيـت    : "وقال املوسوي ! ، فتأمل   "السفر فعليك بنكح الذكر     

إهـ " ة وما مسعنا أكثر بكثري    الكثري من حوادث اللواطة يف احلوزة النجفي      
 مسـلمني؟   -وهو مطمئن –فهل جيرؤ عاقل بعد هذا على عد الشيعة         . 

وعلى كٍل فالشيعة متفقون على تكفري املسلمني ولعنـهم واسـتحالل           
دمائهم وأمواهلم، وقد فعلوا ذلك كلما سنحت هلم الفرصة كما أثبـت            

غداد على يد التتـار     التاريخ  إذ كانوا سبباً يف سفك دماء املسلمني يف ب          
خبيانة وتدبري الوزير الرافضي ابن العلقمي وزميله الطوسي وغري ذلك من           

ومن أحاديثهم كمـا يف حبـار األنـوار         . خيانام وتربصهم باملسلمني  
ما تقول يف قتل الناصب     : قلت أليب عبد اهللا عليه السالم     ): ٢٧/٢٣١(
ن قدرت أن تقلب    حالل الدم ، ولكن أتقي عليك، فإ      :"؟ فقال ) السين(

: وقال اخلميين "  فافعل -لكيال يشهد عليك  -عليه حائطاً أو تغرقه يف ماء       
وقال نقمة اهللا   . فإن استطعت أن تأخذ ماله فخذه، وابعث إلينا باخلمس        

إـم  : " يف حكم أهل السـنة    ) ٢/٢٠٦(اجلزائري يف األنوار النعمانية     
 شـر مـن اليهـود       كفّار أجناس بإمجاع علماء الشيعة اإلمامية وإـم       

" والنصارى، وإن من عالمات الناصيب تقدمي غري علي عليه يف اإلمامـة           
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قال الشيخ حسني املوسوي وفقه اهللا يف كتابه كشف األسـرار           . اهـ
 يتحدث عن ذكرياته مع أستاذه اخلمـيين        ٩٧وتربئة األئمة األطهار ص   

يام الثورة  ملّا انتهىحكم آل لوي يف إيران إثر ق       : "قبل توبته من التشيع   
وتسلم اإلمام اخلميين زمام األمور فيها توجب علىعلماء الشيعة زيـارة           
ونئة اإلمام لقيام أول دولة شيعية يف العصر احلديث حيكمها الفقهـاء،            
وكان واجب التهنئة يقع علي شخصياً أكثر من غريي لعالقيت الوثيقـة            

إلمام طهران  فزرت ايران بعد شهر ونصف من دخول ا       . باإلمام اخلميين 
إثر عودته من منفاه باريس فرحب يب كثرياً وكانت زياريت منفردة عن            

: ويف جلسة خاصة مع اإلمام قال يل      .زيارة وفد علماء الشيعة يف العراق     
سيد حسني آن األوان لتنفيذ وصايا األئمة صلوات اهللا عليهم، سنسفك           

اءهم ولـن   ، نقتل أبناءهم ونستحي نس    )يعين أهل السنة  (دماء النواصب   
نترك أحداً منهم يفلت من العقاب وستكون أمواهلم خالصة لشيعة أهل           
البيت، وسنمحو مكة واملدينة من وجه األرض ألن هـاتني املـدينتني            
صارتا معقل الوهابيني وال بد أن تكـون كـربالء أرض اهللا املباركـة              
املقدسة، قبلة للناس يف الصالة وسنحقق بذلك حلـم األئمـة علـيهم             

لقد قامت دولتنا اليت جاهدنا سنوات طويلة من أجل إقامتـها           . مالسال
 ".وما بقي إال التنفيذ

وقد نفّذ اخلميين خططه يف أهل السنة يف ايران حىت قلّ عـددهم             : قلت
 إىل  ١٥يعدون حنو ثلث السكان من      (بعد ثورة اخلميين عما كان سابقاً       

اً باغتيال كثري من    وقد قامت املخابرات اإليرانية مؤخر    ) مليون نسمة ٢٠
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علماء بلوشستان والتركمان وغريهم ضمن محلتها املسـعورة بقيـادة          
مرشد الثورة خامنئي إلخالء ايران من علماء السنة ليتسىن هلم تشـييع            

والواقع إن حقد الشيعة    . الناس كما كتبوا يف خمططام اخلمسينية السرية      
ن بينـهم عـرف     على أهل السنة ال ميكن تصوره ومن خالطهم أو سك         

مقدار ما حيملون يف صدورهم من ضغينة وعداء أباح هلم عرب التاريخ أن             
يستعينوا على املسلمني بكل غاٍز وكافر كالتتار والصـليبيني وغريهـم            
ولقد تواطأ علماؤهم على جواز ت أهل السنة والطعن فيهم ورمـيهم       

رقـوا مـا    وهم متفقون على جناسة السين جناسة عني فرمبا أح        .بالنقائص
: البس السين من أثاثهم وإذا أراد أحدهم املبالغة يف شتم خصمه قـال            

وقد مسعت عوامهم يتداولون بينهم حـديثاً       ). عظام سين يف قرب أبيك    (
مما يدل على العـداوة     ).لعن اهللا رجالً شيعياً رحم رجالً سنياً      : (منطوقه

 . الدينية الشديدة
 فالكتاب  (1) أصول املسلمني  وعلى اجلملة فإن أصول الرافضة ختتلف عن      

والسنة اللذان مها مصدر ديننا حنن املسلمني ال يعتربمها الشيعة ألما عن            

                                                           
بل ، أصل من أصول دين الرافضة    ) أهل السنة (  واعلم أن اخلالف مع املسلمني        (1)

  -أو كلـها  -وجل عبادام   . يف األصول والفروع  ، مبىن دينهم كله على املخالفة    
ال : فعلى سبيل املثـال   ، مع ما يكتنفها من شرك باألئمة وبطالن شروطها       ، فاسد

بـل ميسـحون    ،  شرط الدخول يف الصالة     الوضوء الذي هو   يغسلون أقدامهم يف  
فني مع أنه متواتر عن الـنيب       هذا يف حني ينكرون املسح على اخل      ، عليها وحسب 

 = الشك حرصاً على خمالفة املسـلمني      ويوجبون صيام يوم  ، صلى اهللا عليه وسلم   
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طريق الصحابة نقلوا فتبعاً لتكفريهم للصحابة اليأخذون من السنة شيئاً          
وال   واليعتربوا فال يأخذون من صحيحي البخاري ومسلم وال السنن

ن كتب املسلمني ألم مجيعاً يف عقيدم       املسانيد وال املعاجم وال أي م     
كفار خالدون يف النار والدين عندهم ال يؤخذ إال من األئمة االثين عشر             
فريكِّبون عليهم أسانيد مكذوبة مث يفترون عليهم ماشاؤوا، أما القـرآن           
شرفه اهللا فقد علمت رأيهم فيه وما أثبتوه منه ظاهراً يوسعونه تـأويالً             

اطنية زنادقة فكأم ما أقروا به مع أم يعتقدون حتريفـه           وحتريفاً ألم ب  
ولعل أهم عقائد الشـيعة     . كما أشرنا وهلذا يقلُّ حفاظ القرآن يف ايران       

                                                                                                                       
 ى املسلمني ال جرم أم بالء عل    ،  فللتقية -أحياناً–وإذا ما وافق بعضهم املسلمني      =

 املكذوبة بال شك على إمامهم  -املصدقة عندهم -ومن أحاديثهم املُكرسة للخالف     
 فاستفته يف أمرك فإذا أفتـاك       - السين -إيت فقيه البلد  :(ا أنه قال ألحد شيعته    الرض

وقد روى احلر العاملي يف وسائل الشيعة عـن         ). فإن احلق فيه  ،بشيء فخذ خبالفه  
 ما أنتم واهللا علـى  -أي أهل السنة-خذ مبا فيه خالف العامة  : (إمامهم جعفر قوله  

واهللا مـا بقـي يف      . فخالفوهم،  فيه وال هم على شيء مما أنتم     ، شيء مما هم فيه   
وقد قدمنا أم يسعون هلـدم الكعبـة        ). أيديهم شيء من احلق إال استقبال القبلة      

فليت شعري أي شيء يبقى للتفاهم معهم والتقـارب         . وحتويل القبلة إىل كربالء   
 وقد قال نعمة اهللا بل نقمة اهللا اجلزائري يف كتابه األنـوار             !!بينهم وبني املسلمني  

إنا ال جنتمع مع أهل السنة علـى إلـه          :(٢/٢٧٨لنعمانية بل الظلمات اجلهنمية     ا
إن رم هو الذي كـان حممـد نبيـه          : والنيب وال على إمام وذلك أم يقولون      

بل نقول إن   ، وحنن ال نقول ذا الرب وال بذلك النيب       . وخليفته من بعده أبو بكر    
 ).  ذلك النيب نبيناوال ، الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا
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اليت حتول دون رجوعهم إىل اإلسالم ومتنع ثقة املسلمني م هـي مـا              
يسمونه عقيدة التِقية أي إظهار خالف ما يبطنون وهي تساوي النفاق           

إن تسعة أعشار   ): "٢/٢١٧(الكذب فمن أحاديثهم يف الكايف      والغش و 
 ولذا فال ميكن االتفاق معهم      )١(".الدين يف التِقية وال دين ملن ال تِقية له        

                                                           
أا ال ترتبط حبال اإلكـراه أو       )يعين كتم عقائدهم الفاسدة   ( واملشكلة يف التقية     )١(

ولقد حرص مصممو املذهب على أن تكون التقيـة         . اخلوف بل يف كافة الظروف    
مرتبطة بالدين ارتباطاً ال انفصام له فالتخلي عنها ختٍل عن الدين السيما أا عندهم              

ه وهلذا ال يتركون التقية حىت يف ظل دولتهم وحكم فقهائهم اآلن يف             تسعة أعشار 
إيران وهم آمن ما يكونون بل جعلوا للتقية غاية هي يف نفسها مستحيلة أال وهي               

 ترك التقية أبداً ألن     اب وهذا يعين يف الواقع عدم     قيام مهديهم وخروجه من السرد    
أصالً وهلذا ال يرجى تركهم     كل من له مسكة عقل يعلم أنه ال أحد يف السرداب            

للتقية الذي هي النفاق بعينه إال أن تقطّع قلوم أو يتخلوا عن هذا الدين الباطـل                
 مـن جـامع األخبـار      ٩٥يروون عن إمامهم جعفر كما يف صفحة        . من أساسه 

ويقول شـيخهم   ". من ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا       : "للشعريي أنه قال  
واعتقادنا يف التقيـة    : "١٠٤ كتاب االعتقادات صفحة   يف) وهو كذوب (الصدوق

والتقية واجبة ال جيوز رفعها     ...أا واجبة من تركها كان مبنـزلة من ترك الصالة        
إىل أن خيرج القائم فمن تركها قبل خروجه فقد خرج من دين اهللا وعـن ديـن                 

أمـا اخلمـيين فيقـول يف كتابـه         ". اإلمامة وخـالف اهللا ورسـوله واألئمـة       
جتب التقية وكتمان السر لو كان مأموناً وغري خائف علـى           ): "٢/٢٠١(رسائلال

 ".نفسه
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والتقريب بينهم وبني أهل السنة كما يردد كثري من السطحيني البلهاء أو            
يف ديـن   املغرضني اخلبثاء اللهم إال أن يترك الشيعة دينـهم ويـدخلوا            

املسلمني آخذين عقيدم وعبادام من الكتاب والسنة شأن املسـلمني          
أما سوى ذلك فإمنا هدفهم صرف املسلمني عن دينهم حبجـة دعـوة             
التقريب بني املذاهب وهي ليست جديدة فهذا دأـم منـذ القـدمي             
فيتخذون من دعوة التقريب وغريها كالوحـدة اإلسـالمية واألخـوة           

 ذريعة لتشييع الناس واسـتدراج البسـطاء والسـذج          اإلميانية وحنوها 
 .والنفعيني الوصوليني
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 يف حكم ذبيحة الشيعيفتوى 
 أحد أعضاء    الشيخ عبد اهللا بن عبد الرمحن اجلربين حفظه اهللا         وقد سئل 

هيئة كبار علماء اململكة العربية السعودية عن حكم ذبح الشيعي وهـذا   
 .نص السؤال واجلواب

 :وبعد  عليكم ورمحة اهللا وبركاتهالسالم
 وحيضره أهل السنة كـي      اًيوجد يف بلدتنا شخص رافضي يعمل قصاب      

مع هذا الشـخص     يذبح ذبائحهم وكذلك هناك بعض املطاعم تتعامل      
فما حكـم   ...الرافضي وغريه من الرافضة الذين يعملون يف نفس املهنة        

 ذبيحته حالل أم    الرافضي وأمثاله؟ وما حكم ذحبه؟ وهل      التعامل مع هذا  
 .أفتونا مأجورين واهللا ويل التوفيق حرام؟
فـال حيـل ذبـح      : وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته وبعد     : اجلواب

 مشركون، حيث يـدعون     الرافضي وال أكل ذبيحته، فإن الرافضة غالباً      
الشدة والرخاء، حىت يف عرفات والطـواف         يف علي بن أيب طالب دائماً    

ة دشرك ورِ  ، وهذا اءه وأئمتهم كما مسعناهم مراراً    والسعي، ويدعون أبن  
عن اإلسالم يستحقون القتل عليها، كما يغلون يف وصف علي رضـي            

تصلح إال هللا كما مسعناهم يف عرفـات،         اهللا عنه، ويصفونه بأوصاف ال    
  يف الكون ويعلم    ومتصرفاً  وخالقاً وهم بذلك مرتدين، حيث جعلوه رباً     

 وحنو ذلك، كما أم يطعنـون يف القـرآن          الغيب وميلك الضر والنفع   
    وحذفوا منه أشياء كـثرية تتعلـق        فوهالكرمي ويزعمون أن الصحابة حر

كما أم يطعنون   . بأهل البيت وأعدائهم فال يقتدون به وال يرونه دليالً        



 ٨٦

أكابر الصحابة كاخللفاء الثالثة وبقية العشـرة وأمهـات املـؤمنني            يف
هريرة وحنـوهم، فـال يقبلـون        ر وأيب ومشاهري الصحابة كأنس وجاب   

أحاديثهم ألم كفار يف زعمهم، وال يعملون بأحاديث الصحيحني إال          
حاديث مكذوبة، أو ال دليل فيهـا       أالبيت، ويتعلقون ب   ما كان عن أهل   

ليس يف   لسنتهم ما أب على ما يقولون، ولكنهم مع ذلك ينافقون فيقولون       
ة له فال   لك، ويقولون من ال تقي    نفسهم ما ال يبدون     أقلوم وخيفون يف    
فالنفاق عقيدة  ...إخل خوة وحمبة الشرع  ألدعواهم يف ا   دين له، فال تقبل   

 انتـهى .وسلم عندهم، كفى اهللا شرهم وصلى على حممد وآله وصحبه        
 .كالم ابن جربين

وقدمياً كفّرهم ابن حزم األندلسي رمحه اهللا عندما كـان ينـاظر            : قلت
هلم بأن أناجيلهم حمرفة فاحتجوا عليه بقـول        قساوسة النصارى حماجاً    

نقـل  ).الرافضة ليسوا مسلمني  : (الرافضة بتحريف القرآن فكان جوابه    
 وكذلك نقـل ابـن      .ذلك حمب الدين اخلطيب رمحه اهللا يف بعض كتبه        

: كثري عن اإلمام مالك تكفريه للروافض استنباطاً من مثل قولـه تعـاىل          
داء على الكفار رمحاء بينـهم تـراهم        حممد رسول اهللا والذين معه أش     (

ركعاً سجداً يبتغون فضالً من اهللا ورضواناً سيماهم يف وجوههم من أثر            
السجود ذلك مثلهم يف التوراة ومثلهم يف اإلجنيل كزرٍع أخرج شـطئه            

 ).فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ م الكفـار        
علماؤهم كفار  : قول عن الرافضة  وهناك من العلماء يف هذا العصر من ي       

 . فساقموعوامه



 ٨٧

وألول وهلة فإن املتأمل يف حاهلم واملهتم يف معرفة شأم حيتار يف أمرهم             
ويتوقف يف إطالق حكم عام عليهم فهم يف األصل من أهل القبلـة ال              
سيما أم اآلن يرددون أم مسلمون ويسمون دولتـهم اجلمهوريـة           

حنن مذهب من املذاهب اإلسالمية     : -يف الظاهر ولو  -اإلسالمية ويقولون 
جبـواز  ) كشيخ األزهر األسبق شلتوت   (بل أفىت بعض مبتدعة املسلمني      

         سةً مبذهبهم املذاهبمخبعض كتب الفقه م التعبد مبذهبهم ورمبا طُبعت 
 مثل احلج على املذاهب اخلمسة وما أشبه ذلك يف حـني قـد              األربعةَ

 متت إىل اإلسالم بصلة هـذا مـع خمالفتـهم           عرفناك عقائدهم اليت ال   
املسلمني وحرصهم على هذه املخالفة يف كل شيء حىت إم جيمعـون            

. الصلوات فيصلُّون ثالثة أوقات ال مخسة طيلة حيام يف السفر واحلضر          
ومنذ مئات السنني وإىل عهد قريب مل يكونوا يصلُّون اجلمعـة حبجـة             

ط لصحتها عندهم إىل أن أفـىت       غياب اإلمام يف السرداب وحضوره شر     
هلم اخلميين جبواز أن يلي الفقيه الشيعي ما يليه اإلمام وينوب عنه وهي             

 فما هو احلكم الشايف يف حاهلم؟...ما يسمى عندهم والية الفقيه
 أم منافقون زنادقة تنطبق على الواحد منـهم         -واهللا أعلم -الذي أراه   

ا وال يقَرون عليها بل يعـاملون       صفات املنافقني والزنادقة أو كثري منه     
معاملة املرتدين كما فعل أبو بكر رضي اهللا عنه أو على األقل يعـاملون              

إن -معاملة البغاة كما فعل علي رضي اهللا عنه فالواجب على املسـلمني           
 قتاهلم واستتابتهم وإلزامهم دين املسلمني ويف       -كان هلم سلطان وشوكة   

راجح عدم قبوهلا بعد أخذهم والقدرة عليهم       قبول توبة علمائهم قوالن ال    
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ألم من جنس قطاع الطريق واحملاربني هللا ورسوله الساعني يف األرض           
إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسـوله        ":فساداً قال تعاىل يف سورة املائدة     

ويسعون يف األرض فساداً أن يقَتلوا أو يصلَّبوا أو تقَطّع أيديهم وأرجلهم            
خالف أو ينفوا من األرض ذلك هلم خزي يف الدنيا وهلم يف اآلخرة             من  

إال الذين تابوا من قبل أن تقِْدروا عليهم فـاعلموا أن اهللا            . عذاب عظيم 
 عن علمائهم فإن هؤالء العوام      منعم لو أمكن عزل عوامه    " غفور رحيم 

مسلمون السيما بعد بث دعاة أهل السنة فيهم وتعليم صبيام العقيدة           
أمـا اآلن   . الصحيحة حبيث ال يكون هلم مرجع إال علماء أهل السـنة          

فاملتحول من مذهب أهل السنة إىل مذهب الشيعة كاملرتد إن مل يكـن             
مراعاة عدم أكل ذبيحتـه وعـدم       ) أو االحتياط (مرتداً فعالً فالواجب  

. تزوجيه أو الزواج من إناثه مع هجرانه والتحذير منه ومن مذهبه الفاسد           
ن من اعتقد بالعقائد اليت ذكرناها عنهم أو ببعضها كفر ولزمه           والشك أ 

 فـأخف   ويف كل األحـوال   . حد الردة ال ينبغي التوقف يف مثل هذا       
 أم فرقة ضالَّة متوعدة بالنار الواجب الرباءة        -إن شاء اهللا  -األقوال فيهم 

منها وأقرب األدلة على ذلك قوله صلى اهللا عليـه وسـلم فيمـا رواه               
إن بين إسرائيل تفرقت على ثنتني وسبعني ملـة   : "٢٥٦٥ برقم   الترمذي

وتفترق أميت على ثالث وسبعني ملة كلهم يف النار إال ملة واحدة قالوا             
فخرج الرافضة مـن    ". ما أنا عليه وأصحايب   : ومن هي يارسول اهللا قال    

الفرقة الناجية رأساً ألم مل يكتفوا باخلروج عن منهج الصـحابة بـل             
ولعنوهم ونصبوا هلم العداء وعدوهم ألد أعدائهم يف الدين بل          كفّروهم  
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وكذلك قـول اهللا   ، تقربوا إىل اهللا ذه العداوة وتربؤا منهم يف كل حني         
والسابقون األولون مـن املهـاجرين      (: سبحانه وتعاىل يف سورة براءة    

 واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي اهللا عنهم ورضوا عنه وأعد هلم          
فالشيعة مل يتِبعوهم بإحسان بل أتبعوهم بتكفري وعـدوان         . اآلية)جنات

وشتم ولعن وقذف وتان فاستحقوا ألجل ذلك سخط اهللا بدل رضوانه          
والذين سـبوهم ولعنـوهم     (وعقابه بدل ثوابه فاملفهوم من اآلية وال بد       

 اُهللا  وتربؤا منهم ومل يتبعوهم بإحسان بل باحنراف وعدوان وتان سِخطَ         
وهذا يف مسألة الصحابة فقط فكيف إذا انضاف        ) عليهم وأعد هلم نريانا   

إىل ذلك عقائدهم الباطنية الفاسدة األخرى؟ فاحلذر احلذر مـن هـذا            
 .املذهب الباطل
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 قارنة بني عقائد الشيعة وعقائد متصوفة سوريةم
 ه العقائد املضلة  لى املسلمني حرصاً على دينهم احلذر من هذ       املتعين ع  إنّ

يف شيء من     واحلرص على عدم مشاتهم     والنأي بأنفسهم عنها   للشيعة
مـن  : (أباطيلهم يف الظاهر والباطن ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول          

ومع ذلك فإن املتأمل جيد طائفة من املسلمني هي         ). تشبه بقوٍم فهو منهم   
ارساا واتفقت معهـا    الصوفية شات الرافضة يف كثري من عقائدها ومم       

وأكرب دليل على ذلك أن الذين تشـيعوا يف سـورية            على مجلة منها،  
وصاروا دعاة للشيعة كانوا يف األصل شيوخاً للطرق الصوفية كحسني          

كان شيخ الطريقة القادرية يف ديـر الـزور         ) من حطلة يف الدير   (الرجا  
ـ        : التشيع حيكي حاله قبل     ١٤يقول يف كتابه دفاع من وحي الشريعة ص

سافرت إىل بغداد وبايعت نقيب األشراف الشيخ يوسف بـن علـي            "
فشرعت أسلك بعض الناس    ٠٠٠القادري فأجازين كوكيل عنه يف بلدي     

) الشـيش (يف الطريقة القادرية وأعيش مشاكل ضرب السالح الصويف         
إهـ وهو شأن أمحد حسون النقشبندي مفيت       )الدفوف(وحلقات الذكر   

نية الشيعية الشنيعة اليت ذكرنا بعضها آنفاً وذهابه        فمع أقواله الباط  حلب  
مذهبهم يف تفضيل علي على أيب بكر وعمر بل يف تفضيل أصغر واحد             

 على أكرب صحايب وتروجيه ملذهبهم ومتشيته       -كما يقول -من آل البيت    
لدى مجهور العوام وذلك بالثناء على الرافضة وأئمتهم الضلّال كاخلميين          

فـال زال إىل اآلن     م وحضوره جتمعام ومناسبام     وفضل اهللا وأَضرا  
يدعو إىل الطريقة النقشبندية ويعترب من املقدمني فيها يف حلـب وال زال   
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ميارس طقوسها من ختم اخلوجكان والرابطة والسلسلة وغريهـا مـن           
وكذلك شأن الداعية الشيعي املنبجي ياسر احلساين مؤلـف         . أباطيلهم
فمن املعروف أن أباه وعائلته صوفية يقول عنـه         ) النهج اخلالد (كتاب  

ـ (صاحب كتاب    نشأ وترعرع يف بيئة صـوفية      ): "٢١١املتحولون ص
حمبة ألهل البيت وخصوصاً أنه تلقّى هذا احلب مـن والـده إبـراهيم              
احلساين أبو أكرم الذي أهداه يوم زواجه جمموعة من الكتـب منـها             

يف السـيدة زينـب عـام       التقيت بـه    : املراجعات وج البالغة قال   
وتفاجأت به ألين كما أعلم أنه كان مقيماً  يف اخللـيج العـريب         ١٩٥٥

وتوقعي أن يكون متأثراً بالفكر الوهـايب رغـم جـذوره الصـوفية             
ـ  ال  يتحول  فليس عجباً أن   إهـ"العميقة فكـال   ة إىل الشـيعة إذاً    يوفص

املنامـات    الدين عن طريق   يتلقِّيرى  ممن  والطائفتني من الفرق الباطنية     
الكشف والوساوس واخلطرات والكهانة وحيرف آيـات اهللا حسـب          و

عقيدته الباطنية ويتخذ أرباباً من الناس فـإن يكـن للشـيعة أئمتـهم              
املعصومون فإن للصوفية أولياءهم احملفوظني و لكل منهما مزاراته وقبوره          
وأوثانه وكالمها يثبت التصرف املطلق يف الكون ألقطابه وأغواثه وهـم           
متفقون على الشرك واالستغاثة باألموات ويسمونه توسالً وكذلك فإن         
            ـدعحشر الصوفية لكبار الصحابة يف طرقهم الضالة ونسبتها إلـيهم ي
تنقصاً ألولئك السادة رضوان اهللا عليهم فالنقشبندية مـثالً تـدعي أن            

أيب بكر الصديق والرفاعية عن علي  لمان و وسأطريقتها مأخوذة عن علي     
ذا كل طريقة ترجع عقائدها الضالة وأورادها املبتدعـة إىل أحـد            وهك
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الصحابة فهذا بال شك إساءة متس جناب أصحاب النيب صلى اهللا عليه            
هذا مـع أن     .سلم املربئني من االبتداع رضي اهللا عنهم وأرضاهم       ووآله  

مجيع هذه الطرق حترص على وضع علي رضي اهللا عنه وحده أو مـع              
ي كما يتبني للناظر يف أسانيد كل طريقة مما يؤكـد           غريه مصدراً للتلقِّ  

على سبيل  –على األصول الشيعية ملنشئي هذه الطرق، فالطريقة الشاذلية         
 إىل علـي    -حسب سلسلة شيوخها املنشورة   – ترجع يف أصوهلا     -املثال

أتباع (الرضا اإلمام الثامن للشيعة فهي أقرب إىل الشيعة من اإلمساعيلية           
الذين يتفقون مع اإلمامية على ستة أئمة فقـط إىل          ) رإمساعيل بن جعف  

بينمـا  )  موسى بن جعفر  بإمامة  وال يعترفون   (جعفر بن حممد فحسب     
الشاذليون يرِجعون طريقتهم إىل علي الرضا مث موسـى مث جعفـر إخل             

 .كسلسلة الشيعة
ن كتب عن التصوف أو التشيع      ثري مم وقد الحظ التشابه بني الطائفتني ك     

التصوف فرع  (أو حديثاً كابن خلدون إذ انتهى يف مقدمته إىل أنّ           قدمياً  
وكذلك قرر العالمة حمب الدين اخلطيب رمحه اهللا يف كتابه          ). من التشيع 

أن الشيعة هم الذين اخترعوا التصوف لتكريس هذه        : اخلطوط العريضة 
املعاين املنحرفة؛ من إعطاء قدرة خاصة لألولياء واألقطـاب، وطلـب           

. ت من األموات وغريها من األمور الشركية القادحة يف التوحيد         احلاجا
        ي يف خطبة    وقد وعى هذه احلقيقة علماء الشيعة فيقول هامشي رجان هفَس

كفى الشيعة شرفاً وفخراً أنّ مجيع الطرق الصوفية عند         : (اجلمعة بطهران 
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وعلى ذلك فيمكن   . )١()أهل السنة تنتسب إىل آل البيت عليهم السالم       
 القول إن الصوفية بنت الشيعة مهما تربأ أبناؤها من نسـبتهم إليهـا،  

وسنأخذ الطريقة الرفاعية كمثال لنرى مدى التقارب واملشـاة بـني           
الرمحن دمشقية حفظه اهللا يف كتابه       الرافضة والصوفية، يقول الشيخ عبد    

وآلـه  يعتقد الرفاعية أن النيب صلى اهللا عليه        ([/: ذيب الرفاعية /القيم  
وأنه لو بدا من نوره مثقال ذرة الحترق ما بني العرش  وسلم نور حمض،

، وأن أهل بيته أنـوار الوجـود   /٢٤حالة أهل احلقيقة ص/ )إىل الثرى
بل قالوا عن الرفاعي نفسه إنه مظهـر        /. ٢٧املعارف احملمدية   /الالمعة  

اقـب  إجابة الـداعي يف من    /األنوار اإلهلية ألن اهللا خلقه من نور وجهه         
ويعتقد الشيعة مثل ذلـك فيقولـون بـأن األنبيـاء           /. ١١الرفاعي ص 

كتاب من ال حيضـره الفقيـه       /واألوصياء خملوقون من نور عظمة اهللا       
وقال اخلمـيين يف كتابـه احلكومـة        /. يه الرافضي و البن باب  ٤/٤١٤

ويعتقد الرفاعيـة  ). إن الرسول واألئمة كانوا أنواراً( :٥٢اإلسالمية ص
ولقد قالوا بأن الشيخ عليـاً      . وأئمتهم أمان ألهل األرض   أن مشاخيهم   

قـالدة  (الرفاعي كان أماناً ألهل األرض وظالً ظليالً على سائر اخللق           
وأن اهللا جعل أمحد الرفاعي ظالً يستظل به مجيـع          ). ٣٥٠اجلواهر ص 

ويف املقابل ينقل الشيعة عـن أئمتـهم    ).٣٥قالدة اجلواهر ص(اخللق 
ألهل األرض كما أن النجوم أمان ألهل السماء ولو         وحنن أمان   : (قوهلم

                                                           
وهذا ما أكده أمحد حسون النقشبندي مفيت حلب يف لقائه مع جملة املنـرب              ) ١(

 . سالف الِذكر
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) رفع اإلمام من األرض ساعة ملاجت بأهلها كما ميوج البحـر بأهلـه            
وينسب الرفاعية إىل مشـاخيهم العلـم       /. ١/١٧٨انظر أصول الكايف    /

املهـدي  (املطلق بكل املكنونات وملا أثىن الصيادي الرفاعي على قريبه          
 :وصفه قائالً) الرواسي الرفاعي

 مبكنون الغيوب حوى اطالعاً       تراه بكل آتية خبريا
 )١٣١تنوير األبصار ص (

ويرى الرفاعي أن األولياء خزائن اهللا يف أرضه ومسائه يضع فيهم ودائـع             
طبقـات  . (سره وآياته اليت مل يطلع عليها ملك مقرب والنيب مرسـل          

لـون بـأن    وهذا ما تعتقده الشيعة يف أئمتها فيقو      ). ١/١٧٣الشعراين  
أصول الكايف  .(عندهم علم ما كان وما يكون وأنه ال خيفى عليهم شيء          

إنّ ألئمتنا مقاماً ال يبلغه ملك مقرب وال نيب         :(ويقول اخلميين ). ١/٢٦١
والتوافق ظاهر بني عبـارة     . ٥٣احلكومة االسالمية للخميين ص   ) مرسل

. املالئكـة اخلميين والرفاعي يف تفضيل األئمة واألولياء على األنبيـاء و         
والرفاعية يعتقدون يف الرفاعي والشيخ منصور وغريمها أن اهللا حكّمهم          

وكذلك الشيعة يعتقدون / ١٣انظر ارشاد املسلمني / .يف ذرات الكون
إن ألئمتنـا مقامـاً سـامياً،    : (وال خيفى قول اخلميين   . يف أئمتهم ذلك  

مية احلكومـة االسـال   ) /وخالفة تكوينية ختضع هلا مجيع ذرات الكون      
٥٣./ 

ويكاد الشيعة والرفاعية يتفقان حرفاً ومعىن على رفع علي رضي اهللا عنه            
واهللا لقد كنت مع إبراهيم     : (إىل مرتبة الربوبية فريوي عنه الشيعة أنه قال       
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يف النار وأنا الذي جعلتها برداً وسالماً  وكنت مع نـوح يف السـفينة               
 وأنطقت عيسـى يف     وأجنيته من الغرق وكنت مع موسى فعلمته التوراة       

املهد وعلمته اإلجنيل، وكنت مع يوسف يف اجلب فأجنيته من كيد إخوته            
األنوار النعمائية  ). /وكنت مع سليمان على البساط وسخرت له الرياح       

أنا نقطة بسم اهللا    : (ويروي الرفاعية عنه القول   /.  لنعمة اجلزائري  ١/٣١
أنا القلم أنا العرش وأنـا  أنا جنب اهللا الذي فرطتم فيه أنا اللوح احملفوظ      
ضوء الشمس للصيادي   ). الكرسي وأنا السماوات السبع وأنا األرضون     

الرفاعيـة  .  حرفيـاً  ٢٦/١٥٣وهو موافق ملا يف حبار السي       . ١/١٣١
يعتقدون بإمامة االثين عشر الذين قالت الشـيعة بإمامتـهم وجيعلـون            

ومل يـأت يف    : (يقول الصيادي . شيخهم الرفاعي خري آل البيت بعدهم     
أهل البيت الطاهرين بعد سادة األئمة االثين عشر سالم اهللا علـيهم ويلٌّ             

املعارف ) زلة وأكمل عرفاناً من الشيخ أمحد الرفاعي      ـهللا تعاىل أعظم من   
وال خيفى أن اإلمام الثاين عشر منهم هو الغائب املزعوم          . ٧٣و٢احملمدية  

رفاعية والشيعة يف اعتقـاد     وملّا كانت هذه املوافقة بني ال     . يف السرداب 
 تتنـاىف ونصـوص     )١()ومن بينهم صاحب السرداب   (إمامة االثين عشر    

                                                           
اعلم أن اإلميان بوجود مهدي الشيعة الثاين عشر املزعوم املعدوم  ال يقتصر على              )ا(

ومعلوم أن احلد األدىن للحكـم      -ية وحدهم بل هو اعتقاد أقطاب التصوف        الرفاع
 فلقد أكّـد الشـعراين يف       -على شخص ما بالتشيع االعتقاد ذا املهدي املوهوم       

 هـ  ٢٥٥من أوالد احلسن العسكري ومولده سنة       (اليواقيت واجلواهر أن املهدي     
 =وكرر هذا يف كتابه   .نفسهاعتقاد الشيعة   ) وهو باٍق إىل أن جيتمع بعيسى بن مرمي       
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وال خيفى أن امسه يكون     (السنة اليت حتدثت عن مهدي آخر مل يولد بعد          
ملا كان ) حممد بن عبداهللا وليس ابناً للحسن العسكري كما تعتقد الشيعة   

شرية وخمالفاً ملا يعتقـده أهـل       هذا القول مماثالً العتقاد الشيعة االثين ع      
السنة حاول الرفاعية تربير ذلك باختالق رؤيا حتل املشكلة وتسوغ هذا           
                                                                                                                       

اآلخر الطبقات فقال نقالً عن شيخه حسن العراقي عند كالمه عليه أن حسـناً              =
فبينما أنا  : (املذكور هذا مسع أحدهم يتكلم عن املهدي الغائب فاشتاق لرؤيته قال          

أنا : كتفي وقال يل  ليلة بعد صالة املغرب إذا بشخص جلس خلفي وحسس على           
أخل يل مكاناً   : نعم فذهب معي فقال   : ب معي إىل الدار فقال     تذه :فقلت. املهدي

تصلي كل ليلة مخسمئة ركعة     : أنفرد فيه فأقام عندي سبعة أيام ولقنين الذكر وقال        
فكنت أصلي خلفه مخسمئة ركعة وكنت شاباً أمرد حسن الصـورة           . نعم: فقلت

 -أزعـر الظاهر أن املهـدي هـذا   –ال جتلس قط إال ورائي : فكان املهدي يقول 
وكانت عمامته كعمامة العجم وعليه جبة من وبر اجلمال فلما انقضت السبعة أيام             

: ويف كتاب األنوار القدسية للشعراين نفسه يقول الشعراين يف املقدمة         .اهـ)خرج  
وقد اجتمعنا مبن اجتمع باملهدي وأخذ عنه طريق القوم وذكر يل الشيخ حسـن              (

 الزمان وأقام عنده سبعة أيام وذكر أنه سـأل          العراقي أنه اجتمع باملهدي إمام آخر     
مما يؤكد اعتقاد الشـعراين ـذه       . اهـ)اإلمام عن مولده فقال ولد أواخر املئتني      

العقيدة الشيعية واستحالة دسها عليه لورودها يف كل هذه الكتب كما ترى وهو             
ؤكـد  كذلك اعتقاد ابن عريب يف الفتوحات ونقله عنه الشعراين يف اليواقيت مما ي            

قول الباحثني بأنّ هؤالء املتصوفة كابن عريب وحنوه إمنا هم دعاة للشيعة الفاطميني             
تستروا بالتصوف تقيةً لنشر التشيع السيما أن الصفات اليت أسبغها ابن عريب على             

. تشبه صفات اإلمام عند الرافضة والباطنيـة      ) مرتبة غيبية صوفية  (ما مساه القطب    
 .  يع وامتزجت أفكارهم وتشات طقوسهم وبدعهموهكذا ارتبط التصوف بالتش
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االجتاه الشيعي عندهم فرووا عن الشيخ عبداجلليل الرفاعي أنه كـان ال            
يقبل القول بإمامة األئمة االثين عشر غري أنه غير رأيه حني رأى الـنيب              

ولدي أمحد ثالث عشر األئمـة      : يقول له صلى اهللا عليه وسلم يف املنام       
فكنت ال أقول بإمامة االثين عشر فبعـد        : قال. أئمة اهلدى من أهل بييت    

. هذه الرؤيا تأدبت وقلت بإمامتهم قوالً صاحلاً ال يهدم منارة اإلمجـاع           
ودائماً حيل الصوفية مشاكل البـدع ـذه        ). ٤٥ارشاد املسلمني  ص   (

لناس فيكفي بأن يزعموا بأم رأوا الـنيب        الطريقة اليت تلبس على عامة ا     
صلى اهللا عليه وسلم يف املنام ووافقهم على املسألة الفالنية لتصري بعـد             
ذلك مشروعة عندهم وإن كانت نصوص السنة املنقولة عنه عليه الصالة           

وكم من أحاديث مكذوبة اعتقدوا صحتها بـدعوى        . والسالم ختالفها 
ا من صحتها بسؤال النيب صلى اهللا عليـه         أم خرجوها يف املنام وحتققو    

وسلم شخصياً عنها وكم من بدعة صارت عندهم من السنة بدعوى أنه            
وهذا من خدع الشيطان عليهم فإن النيب صـلى اهللا          . أمرهم ا يف املنام   

اليـوم  : (عليه وسلم ال حيل يف املنام ما قد حرمه يف اليقظة، واهللا يقول            
طنية على إثبات وجود علم باطن مل يبلِّغه        دأب البا ). أكملت لكم دينكم  

وأخـص  . النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل الناس وإمنا أسره إىل خاصـته           
خاصته هو علي الذي أخذ هذا العلم عنه صلى اهللا عليه وسلم مث تلقاه              

وبقي عند اإلمام املعصوم الذي يـأيت مـن لدنـه           . عنه أبناؤه من بعده   
لياً بأنه باب مدينة العلم ووصـي الـنيب         وقد وصفوا اإلمام ع   . التأويل
ويرى أهل احلديث أن من وافق الشيعة يف هذا االدعاء أحلق م            . وسره
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قال : "قال النووي . واستحق وصفه بالتشيع ووا عن أخذ احلديث عنه       
قبح مذهبـه وغلـوه يف   ) أحد الرواة(وملا عرف عن احلارث  :القاضي

 رضي اهللا عنه وسر النيب صلى       مذهب الشيعة ودعواهم الوصية إىل علي     
اهللا عليه وسلم إليه من الوحي وعلم الغيب ما مل يطلع عليه غريه سـيء               

. ١/٩٩شرح النووي على مسلم     )." أي تركوا روايته  (الظن يف احلارث    
وهذا األمر متفٍش عند الصوفية عامة وعند الرفاعية بوجه خاص فاإلمام           

سر باب النيب صلى اهللا عليـه        (و) باب مدينة العلوم  (علي عند الرفاعية    
وقد وافقوا الباطنية يف قوهلم بالعلم الباطن       /. ١٩قالدة اجلواهر   ) / وسلم

وقد صح أن سلمان تلقّى علم الباطن عـن         : فقال الواسطي من الرفاعية   
. أمري املؤمنني علي، وهو أخذه عن ابن عمه صـلى اهللا عليـه وسـلم              

وانظر ترياق  ) لشيعة والباطنية عامة  وسلمان رضي اهللا عنه ممن يغلو فيه ا       (
ويعرف عند الصوفية بالعلم اللدين أو العلم املكتـوم         .  للرفاعية ٧احملبني  

ويدعي الباطنية أم أخـذوا     ). ١١١ميزان العمل   (كما وصفه الغزايل    
وصار هذا  . العلم اللدين عن املهدي املعصوم صاحب السرداب مباشرة       

 العلم اللدين الشرعي الذي أوتيناه من       العلم عند الصوفية علماً آخر غري     
وصارت له أحكـام وفتـاوى      . لدن نبينا والذي أوتيه هو من لدن ربه       

ختتلف عن األحكام املتعلقة بالعلم الشرعي حىت إنك لتجدهم يقولون يف           
درس الشيخ الفالين وأفىت يف علمـي       : (ترمجة سرية شيخ من مشاخيهم    

وقـد  .  للنبهاين ١/١٨٩األولياء  انظر جامع كرامات    ). الظاهر والباطن 
جعلوا البوح ذا العلم كفراً وأوجبوا كتمه وهو عني قـول الشـيعة             
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لطـائف املـنن    ) /إن هذا العلم مكنون فاكتموه إالّ من أهله       : (الباطنية
وال يكاد يستثىن التصوف قدمياً وال حديثاً من االعتقاد         / ٤٨٩للشعراين  

الباطن مسـخوا معـاين اآليـات       ذا العلم الباطن، وحتت هذا العلم       
واألحاديث وحرفوها إىل معان أخرى مثلما فعلت الباطنية على اختالف          

مث صار للكالم معىن غري ما يدل عليه اللفظ وصـار هلـم يف              . طوائفها
روى الصيادي أنّ فقيهاً جاء إىل الشيخ علي . كالم اهللا تفسري غري املأثور    
إن امللوك إذا دخلـوا     : (يل قوله تعاىل  فسر  : بن عثمان الرفاعي وقال له    

: تريد تفسرينا أو تفسريكم؟ قال الفقيـه      : فقال له علي  ) قرية أفسدوها 
ما تفسريكم؟  : قال. نعم: وهل هناك فرق بني تفسرينا وتفسريكم؟ قال      

). ٣٢٥قـالدة اجلـواهر     . (امللك هو اهللا عز وجل والقرية قلبك      : قال
تفسري (ه أمري املؤمنني علي عليه السالم       بأن) النبأ العظيم (وفسر ابن عريب    

ومع أم رووا عن الشيخ الرفاعي إدانته لفكـرة         ). ٢/٧٥٥ابن عريب   
.. كل حقيقة خالفت الشريعة فهي زندقة       : خمالفة الباطن للظاهر كقوله   

. إالّ أم رووا له ما يناقض ذلـك       . الشيخ ظاهره الشرع وباطنه الشرع    
أي اخلع عن قلبك أهلك وولدك      ) ليكاخلع نع (وقيل    : فمن ذلك قوله  

ومن مراسم  ). ١٢٦انظر حالة أهل احلقيقة مع اهللا       (وكل ما سوى اهللا     
الطريقة الرفاعية املتوافقة مع مبدأ التشيع تلك اخللوة احملرمية عندهم واليت        
تدوم سبعة أيام ابتداًء من يوم عاشوراء يعتكفون فيها وميتنعـون عـن             

 ذا روح وإمنا يقتصرون على اللوز والسـكر         النساء وال يأكلون خالهلا   
 ٣١٨تطبيق حكم الطريقة العلية علـى األحكـام الشـرعية           (وأمثاله،  
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الصـلة بـني التصـوف      ( يف كتابه    ييبيقول الدكتور الش  ). للصيادي
فاخللوة احملرمية تعين أنّ على الرفاعي أن يعتكف سبعة أيـام           ): (والتشيع

عاشوراء هو اليوم الثـاين لقتـل       أوهلا احلادي عشر من شهر حمرم فإن        
احلسني كما تفعل الشيعة على صورة فيها من املبالغة يف احلزن، لكـن             
تقادم العهد أنسى أصحاب الطريقة دالالت مرامسها فلـم يلتفتـوا إىل            

ويعتقد الصـوفية أن الـنيب      . اهـ).املمرات السرية اليت تصلهم بالتشيع    
وهي لباس يرمـز    . الب اخلرقة صلى اهللا عليه وسلم ألبس علي بن أيب ط        

وأنّ علياً ألبسها اخلاصة ممن أخذوا هـذا        ) العلم الباطن (إىل أخذ السر    
فشاركوا : (٣٢٣يقول ابن خلدون يف املقدمة      . العلم الباطن عنه وهكذا   

الرافضة حيث جعلوا مستند طريقهم يف لبس اخلرقة أنّ عليـاً ألبسـها             
الطريق وهذا ال يعلم عن علي      احلسن البصري وأخذ عليه العهد بالتزام       

ويف ختصيص هذا بعلي رائحـة مـن        ). وال ضعيف (من وجه صحيح    
التشيع قوية يفهم منها ومن غريها مـن القـوم دخـوهلم يف التشـيع               

وهذه اخلرقة جعل الصيادي فيها سنداً من       . اهـ).واخنراطهم يف سلكه  
علـي  وهو أخذها عـن     : الشيخ أمحد الرفاعي إىل احلسن البصري قال      

ومن املعلوم أن احلسن البصري مل يسمع من علـي          ). ٢٧٤انظر قالدة (
رضي اهللا عنه وكان احلسن بالبصرة صغرياً حني كان علـي بالكوفـة             
ولكن أهل البدع يلصقون كثرياً من بدعهم باحلسن البصري وهو بـراء            

هذا ويرى بعض احملققني أن أصل هذه اخلرقة        . من ذلك كما قال الذهيب    
رجالً عليه خرقة مـن     ) أحد كبار التابعني  (د رأى أبو العالية     نصراين فق 
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وخيربنا اجلـاحظ   . تلبيس ابليس ) إمنا هذه ثياب الرهبان   : (الصوف فقال 
. ])١/١٠٣احليـوان   (أنّ النصراين إذا أراد أن يتنسك يلبس الصـوف          

 ٦٥/انتهى كالم الشيخ عبدالرمحن دمشقية يف كتابه ذيب الرفاعيـة           
لصلة قوية بني الطائفتني، وحنن عنـدما نـتكلم علـى    وهكذا ظهرت ا  

الصوفية ال نعين مجلة األخالق احلسنة والـورع والزهـد ومراقبـة اهللا             
وخشيته اليت ا تزكوا النفوس فهذه خارجة عن القال واألوىل أن تسمى         
هذه إحساناً وإمنا املقصود بالتصوف تلك الفلسفات الباطلة والعقائـد          

 والبدع اليت تنتظم كل الطرق الصوفية اآلن ويشهد كل          الباطنية الفاسدة 
عاقل أن االسالم بريٌء منها وأدىن ذلك القواسم املشتركة بني الصوفية           
والشيعة فما أبعد من جعلهم فرقة باطنية واحدة وهل تقسيم الـدين إىل             
ظاهر وباطن وشريعة وحقيقة إالّ عالمة على أصل النشأة ووحدة اهلدف           

ىل صفات القطب عند الصوفية جندها مطابقة لتلـك الـيت           وإذا نظرنا إ  
إلمام الرافضة وأئمة الباطنية وقد أدرك هذه النتيجة كل الدارسني هلـذه            

يف التصوف االسالمي (الفرق حىت الكفار فهذا نيكلسون يقول يف كتابه     
القطب رأس الصوفية ونظرية القطبية مـأخوذة عـن         ): (١٤٦وتارخيه  

. اهـ).ونه قوة كونية يتوقف عليها نظام العامل وحفظه       اإلمساعيلية ويعترب 
مما محل الباحثني على اعتبار أن دعاة التصوف يف األصل كانوا دعـاة             
للباطنية كشأن السهروردي الزنديق الصويف املقتول يف حلـب سـنة           

هـ بأمر صالح الدين األيويب وهل كان هالكه إالّ بسبب عقيدته           ٥٨٨
م، يقول الدكتور حممد أبوريان يف تعليقه على        الباطنية يف القطب واإلما   
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السهروردي خيفـي نظريـة     ): (١١/هياكل النور (كتاب السهروردي   
خطرية يف اإلمامة عند الباطنية يشري إليها يف حذر يف مقدمـة كتابـه              
حكمة اإلشراق وحبسب هذه النظرية اإلمامة عاملية تبدأ منذ بداية اخلليقة          

 ولإلمام وظيفة مزدوجة فمن ناحية هـو        وتشمل مجيع األمم والديانات   
يف عصره ومن ناحية أخرى هو إحـدى الـدعامات          ) بالتعليم(القائم  

امليتافيزيقية اليت يقوم عليها بناء الكون وهذه الصفات تنطبق متاماً على ما 
يعرف بالقطب عند الصوفية وهو العامل اجلوهري يف حفـظ الكـون            

ملدفون بدمشق فقد عد مـن      وكذلك شأن ابن عريب ا    . اهـ).وتكامله
دعاة الفاطميني وله يف القطب حبوث واسعة منـها قولـه يف كتابـه              

اعلم أن الوالية هي الفلك احمليط بالعامل وهلذا        ): (١٣٤فصوص احلكم   (
. اهـ).فلم تنقطع وهلا اإلنباء العام وأما نبوة التشريع والرسالة فمنقطعة         

 والدولة الباطنيـة إىل قطـب       وقد قسم يف كتابه الفتوحات هذه الوالية      
يدور حوله األوتاد واألبدال والنقباء والنجباء وألمر ما جعل النقباء اثين           

مثّ صارت هذه الدعاوى الباطنية راسخة عند الصوفية املتـأخرين          . عشر
فتجد يف كتاب مثل اإلبريز للدباغ أنه يضرب هلؤالء األوليـاء بقيـادة             

. كل يوم يفصلون فيه مقادير اخلالئق     القطب الغوث ديوانٌ يف غار حراء       
وهكذا تبلورت هذه العقيدة يف أذهان الصوفية املعاصرين على اختالف          

 يصـرح يف    )احلسون(طرقهم ال يساومون عليها فهذا أحد شيوخ حلب       
 )احلـوت (وذاك آخـر  . أحد دروسه بأن القطب خليفة اهللا يف األرض       

 حيدث يف هذا العامل     األبدال مسؤولون عن قرار العامل، أي شيء      : (يقول
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وللمرء أن يتساءل ما بال هؤالء األقطـاب        . اهـ).هم مسؤولون عنه  
الصـوفية وإن   ؟ مثّ إن!!واألبدال ال حيررون بيت املقدس من اليهود إذاً

كانوا قد أخذوا هذه األفكار بداية عن الشيعة فإم طوروها وذهبوا ا            
–صفات الرب جل شأنه     إذ بعد أن أسبغوا على األولياء       . مذاهب أبعد 

 زاد الصوفية فادعوا حلول اهللا يف الويل ومـن          –كفعل الرافضة بأئمتهم  
مث خلف من   .  أنا اهللا : هنا قال كثري منهم كاحلالّج والبسطامي وغريهم      

بعدهم خلْف مل يعد عندهم خالق وال خملوق وإمنا العامل وكل الوجـود             
لسماوات واألرض والشجر   واحد هو اهللا فكل ما تراه بعينك هو اهللا فا         

والدواب واإلنس واجلن إمنا هي أجزاء الرب وأبعاضه وهلذا قال بعضهم           
 :-عياذاً باهللا–

 وما الكلب واخلنـزير إال إالهنا     وما اهللا إال راهب يف كنيسة
وملّا كان كل شيء عندهم هو اهللا ال غريه فكل املعبودات الباطلة إذاً هي        

ا يعبدون اهللا على التحقيق ومن هنـا تبلـورت          اهللا والذين يعبدوا إمن   
عقيدة وحدة األديان اليت تصحح مجيع األديان وتعد أهلها كلهم حمقني           
ويصبح البشر كلهم عابدين هللا فما مثَّ غريه ومن هنا دافعوا عن فرعون             

أنـا ربكـم   (وجناته من النار ألنه كان عارفاً عندما قال  وجزموا بإميانه
الموجود إال  : وصاروا يقولون بدالً من ال إله إال اهللا       . )أنا اهللا (؛  )األعلى

اهللا أو ليس إالّ اهللا ومن مثَّ مساهم الشيخ قطب الدين القسطالين بالليسية             
الذي يفرق بني   وصاروا يعدون التوحيد    . احذروا هؤالء الليسية  : وقال

 اخلالق واملخلوق توحيد الرسل واألنبياء صاروا يسمونه ويعدونه وحـالً       
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و : (كما يف الصالة الكفرية اليت ابتدعها الزنديق عبدالسالم بن مشيش         
أي أن  . إخل...) انشلين من أوحال التوحيد و أغرقين يف عني حبر الوحدة         

. التوحيد املنشود عنده هو وحدة العامل و ِقدمه وأن كل شيء هـو اهللا             
لى يد ابن   وهلذا التعجب أن قُِتلَ ابن مشيش هذا باملغرب على الزندقة ع          

أيب الطواجن، شأن احلالج وابن قسي و ابن برجـان و السـهروردي             
وغريهم من الزنادقة ممن نفذ فيهم حكم اإلسالم وأعدموا على مـدار            

ولألسف ال تزال طائفة الشاذلية حريصة على ترديـد هـذه           . التاريخ
ندية وهؤالء طائفة من النقشب   . الصالة املبتدعة الكفرية وتلقينها ألتباعها    

أن شيخهم إله   (!!) يلقِّنون طُالّب معهدهم الشرعي   ) اخلزنوية(يف اجلزيرة 
وقـد  . أنت اهللا، فال ينكر عليـه     : ورمبا خاطبه بعضهم  )  كذا(جمازي  

فيما يفهم من كالمه بـأن اهللا       ) رمضان ديب (صرح أحد شيوخ دمشق   
جال إخل أقواهلم، ولعل هذه األقوال والعقائد توطئة ومتهيد للد        . حيل فيه 

وهلذا قال الـنيب    . أنا اهللا : املنتظر الذي سيقول كما قال مشايخ الصوفية      
) إنه أعور، و إن ربكـم لـيس بـأعور         : (صلى اهللا عليه و سلم حمذراً     

) إن اهللا ليس بأعور، أال إن املسيح الدجال أعور        : (احلديث، ويف رواية  
من هـم  وال خيفى أن أكثر أتباع الدجال هم من احللوليني و      . متفق عليه 

مهيئون لتقبل هذه الضالالت كاليهود والنصارى والشيعة والصوفية ال         
 وهلذا ال تعجب أن يكون خروج الـدجال         سيما والدجال معه اخلوارق   

ومن أوجه التالقـي  . كما ثبت يف احلديث) موطن الشيعة(من خراسان   
بني الصوفية والرافضة اليت تشي بوحدة املنشأ اتفاقهم علـى إميـان أيب             
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أحد صوفية حلب وخطيب أحد املعاهد (احلوتب وجناته وقد صرح    طال
بأن أبا طالب مؤمن كامل اإلميان ضارباً عرض احلـائط          ) الشرعية فيها 

باألحاديث الصحيحة القاضية على أيب طالب بالنار وليس دفاعهم عن           
وليس هـذا   . أيب طالب عجيباً بعد أن ناضلوا عن فرعون واهللا املستعان         

 فقد ذهب شيخ    ة أيب هلب   جنا هماعتقادبمنهم ما يوحي    فحسب بل بدر    
 يف كتاب ألفه عن سرية والده إىل كراهة         )هو البوطي (من شيوخ دمشق  

مثّ تبين أن الصوفية يتحاشون     . قراءة سورة تبت يدا أيب هلب إالّ يف اخلتم        
هلذه املسـألة   رمبا كان   و). ال سيما يف صالة جهرية     (ة هذه السورة  قراء

تلقوها عن الشـيعة    رمبا   أن القوم    بعث على الظن  لشيعة مما ي  أصالً عند ا  
 حتريـف   إثبـات فصل اخلطاب يف(فقد نقل النوري الطربسي يف كتابه       

رواية عن النعمـاين الرافضـي يف       ) ٢٣٦كتاب رب األرباب صفحة     
كـأين  : (عن علي بن أيب طالب قال     ) املكذوب طبعاً (بإسناده  ) غيبته(

د الكوفة، يعلمون الناس القرآن كمـا       بالعجم يف فساطيطهم يف مسج    
ال، حمـي منـه     : يا أمري املؤمنني أليس هو كما أنزل؟ فقال       : قلت. أنزل

سبعون من قريش بأمسائهم وأمساء آبائهم، وما ترك أبو هلب إالّ لإلزراء            
واملسائل املتفق عليها بني الفـرقتني      !! فتأمل) على رسول اهللا ألنه عمه    

 .له اهلداية اية ملن كُتبت فلعلّ فيما سلف كفكثرية
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 ظاهرة شائعة غريبة
مثة ظاهرة شائعة يف سورية عند بعض الشواذ الشذَّاذ من أهل السنة وهي     
الطعن يف صاحيب النيب صلى اهللا عليه وسلم القرشيني عمرو بن العـاص             
ومعاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنهما تأثُّراً ببعض الكتاب اإلسالميني           

 خطأً فادحاً يف حديثهم عن الفتنة فنالوا من هذين اجلبلني           الذين أخطأوا 
مع أما من أعظم ااهدين يف تاريخ اإلسالم بل يعد عمرو بن العاص             
من أعظم الفاحتني يف التاريخ ألنه استطاع بدهائه وحنكتـه وعبقريتـه            

      الفذة أن يفتح مصر جبيش صغري ويحائياً وقد قال       و النيب هلا إىل اإلسالم
 رواه أمحد   )يأسلم الناس وآمن عمرو بن العاص     : (صلى اهللا عليه وسلم   

رواه أمحد كالمها    )وعمرهشام و  : مؤمنان يابنا العاص : ( وقال والترمذي
وهكذا معاوية رضي اهللا عنه فإنه شارك يف فتـوح          . صحيح اجلامع يف  

     ول هلا إىل اإلسالم فكان بذلك قائـد أ       الشام مث غزا قربص وفتحها وحو
- صلى اهللا عليه وسـلم     جيش من املسلمني يركب البحر وقد قال النيب       

أول جيش من أميت يغـزون      : (-٢٩٢٤كما يف صحيح البخاري برقم      
 ويف  .فعلوا فعالً وجبت هلم به اجلنـة      :  ومعىن أوجبوا  ).البحر قد أوجبوا  

 عن أم حرام بنت ملحان أن الـنيب         ٢٧٨٨صحيح البخاري أيضاً برقم     
ناس من أميت عرضوا علي غُزاة يف سبيل اهللا         : (ه وسلم قال  صلى اهللا علي  

) -أو كامللوك عللى األسرة   –يركبون ثبج هذا البحر ملوكاً على األسرة        
يارسول اهللا ادع اهللا أن جيعلين منهم فدعا هلا رسول اهللا           : فقالت أم حرام  

فركبت البحر مع معاوية رضي اهللا عنه يف غـزوة      .صلى اهللا عليه وسلم   



 ١٠٧

وكذلك فإن معاوية رضي اهللا عنه كان أولَ مـن           .ص وماتت هناك  قرب
جيش جيشاً من املسلمني لغزو القسطنطينية وقد قال النيب صلى اهللا عليه            

أول جيش من أميت يغـزون      : (-٢٩٢٤كما يف البخاري أيضاً     –وسلم  
علماً أن السلف متفقون على أنه ال يطعن         .فتأمل) مدينة قيصر مغفور له   

حد من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم إال زنديق يقول الشـيخ             يف أ 
بكر بن عبد اهللا أبو زيد رئيس جممع الفقه اإلسالمي يف مكة يف كتابـه               

أطبق أهل امللة اإلسالمية على     : "٢٦تصنيف الناس بني الظن واليقني ص     
. إهـ"أن الطعن يف واحٍد من الصحابة رضي اهللا عنهم زندقة مكشوفة          

 أهـل السـنة     بنيمن الصحابة من املسائل القليلة املتفق عليها        واملوقف  
وهـذه املسـألة يف     .  ذلك إال شيعي أو مبتدع     نواألشاعرة فال يشذ ع   

زال أهل السنة    الواقع من مسائل العقائد وليست من األمور الفرعية وال        
إن مـا جـرى بـني       : يضعوا يف قسم العقيدة من مصنفام فيقولون      

 عنهم من الفنت فقد صدر عن تأويل اجتهدوا فيـه           الصحابة رضي اهللا  
فمن كان منهم مصيباً كان له أجران ومن كان منهم خمطئاً فلـه أجـر               

 وجيب أن نكف عن مساوئهم فال نذكرهم إال         .واحد وخطؤه مغفور له   
مبا يستحقونه من الثناء اجلميل وأن نطهر قلوبنا من الغل واحلقد علـى             

يستوي منكم من أنفق من قبل الفـتح   ال(: أحد منهم لقوله تعاىل فيهم
وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكالً وعـد             

واحلسىن هي اجلنة أي أن كـل       .  من سورة احلديد   ١٠اآلية )اهللا احلسىن 
معاويـة  فالصحابة سواء من أسلم قبل فتح مكة أو بعدها موعود باجلنة            



 ١٠٨

ا وغريه ذهب كثري من العلماء إىل أن         منهم قطعاً وهلذ   وعمرو بن العاص  
كل الصحابة مبشرون باجلنة فالواجب أن يكون املسلم سليم الصـدر           

: حنوهم مجيعاً داعياً هلم باملغفرة والرضوان فيكون ممن قـال اهللا فـيهم            
والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا           (

) غالً للذين آمنوا ربنا إنـك رؤوف رحـيم  باإلميان وال جتعل يف قلوبنا  
 ومن هذه اآلية استنبط اإلمام مالـك رمحـه اهللا           ١٠سورة احلشر اآلية  

 الذين يطعنون يف الصحابة من الفيء ألا جاءت يف بيان      الرافضة حرمان
املستحقني للفيء وهم الذين سلمت صدورهم للصحابة يدعون هلم وال          

وطبقاً هلذه   -املردود عليهم  الشواذهؤالء  كحال  -يطعنون يف أحد منهم     
وهكذا كـل   . هلؤالء الطاعنني يف معاوية بفيء املسلمني      قح الفتوى ال 

رمبا صلى اهللا عليه وسلم     من يطعن يف معاوية أو غريه من أصحاب النيب          
ه واحداً منهم وباهللا التوفيقأمكن  تصنيفه مع الرافضة وعد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٠٩

 وريةتلخيص دعوة الشيعة يف س
 املشهد يف   ركز وم ،مركز الست زينب بدمشق   : هلم ثالثة مراكز رئيسية   

 ، الفوعـة  ،نبل، الزهراء : أما قراهم فهي   . ومركز عمار يف الرقة    ،حلب
، احلميدية، حطلة، ومبستوى أدىن خان العسل، كفرداعـل، احلسـينية         

دعوة الناس يف املوالـد     : وأساليبهم  باختصار  . ورمبا الشميطية زرزور،  
ملناسبات الشيعية إىل مراكزهم إللقاء شـبهام وتوزيـع الكتيبـات           وا

عهم بشكل مباشر   يواالت واألشرطة وتقدمي الوجبات واحللويات لتشي     
مع احلرص على دعوة الشيوخ الدائرين يف فلكهم من أهل السنة إللقاء            

 .حماضرات مؤيدة للشيعة يف املناسبات املختلفة للتلبيس علـى العـوام          
دعوة شـيوخ العشـائر     . كافئات ملن يتسمون بأمساء آل البيت     إعطاء م 

واستمالتهم باملـال   أو الدراسة فيها    واملثقفني وطالب العلم لزيارة إيران      
وهناك أساليب وتفاصيل أخرى    .مبهورينأو  والشبهات ليعودوا متشيعني    
 .كثرية ذكرناها أثناء البحث

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١١٠

 شبهامعض لتصدي لدعوة الشيعة والتنبيه على با
ل هذه احلقائق اليت ذكرناها وغريها مما مل نذكر وأمـام هـذه             أمام ك 

اهلجمة الشرسة لتشييع الناس يف البلدان ااورة إليران والعراق السيما          
سورية وجب على املسلمني التصدي هلم وأول ذلك معرفة عقائـدهم           

صـحوا  باالطالع على كتب علمائنا املوثوقني ودعاتنا املخلصني ممن ن        
لألمة فردوا على الشيعة وبينوا زيف عقائدهم ولعل من أهم هذه الكتب            
منهاج السنة يف الرد على ابن املطهر احللي الرافضي يف تسعة جملـدات             
لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا وهو املسمى منهاج االعتدال يف الرد            

 ضخماً  ه جملداً على أهل الزندقة واالعتزال وقد اختصره الذهيب وانتقى من        
طبع بعناية حمب الدين اخلطيب رمحه اهللا وقدم له مبقدمة نافعة وختمـه             

 هليومن الكتب املعاصرة النافعة يف هذا املقام كتب إحسان إ  . خبامتة هامة 
الشـيعة وآل   "و" الشيعة والقرآن "و" الشيعة والسنة : "ظهري الباكستاين 

 تعرية عقائد الشـيعة     وغريها، وللدكتور القفاري جهود طيبة يف     "البيت
ومثة كتيبـات   ، والتحذير من تروجيها بني املسلمني باسم التقريب وغريه       

خمتصرة نافعة لبيان حاهلم أمهها اخلطوط العريضة لدين الشـيعة ملؤلفـه            
حمب الدين اخلطيب ويف جزيرة العرب تكثر الردود على الشيعة وكلها           

هرها التحفة االثنا عشرية    قوية نافعة وكذا يف شبه القارة اهلندية ومن أش        
وكتاب الوشيعة يف نقد عقائد ، للدهلوي وقد اختصرها اآللوسي العراقي   

الشيعة ملوسى جار اهللا، وللشيخ أيب احلسن الندوي املعاصر جهود طيبة           
جهود النيب صلى اهللا عليه وسلم عند أهل السـنة  "من ذلك كتيبه النافع    



 ١١١

عنه وكذلك الشيخ التونسوي    وكتابه يف سرية علي رضي اهللا       " والشيعة
صاحب كتاب بطالن عقائد الشيعة، والزال علماؤنـا واحلمـد هللا يف            
كافة األقطار يردون على الشيعة وعلى غريهم من أهل البدع والضالل           

ال يـزال   : "مصداقاً لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم كما يف الصحيحني         
 وال من خالفهم حـىت      من أميت أمة قائمة بأمر اهللا ما يضرهم من كذّم         

إلّا أن الردود على الشيعة وتزييف عقائدهم ".يأيت أمر اهللا وهم على ذلك
يف سورية قليلة ولعل مرد ذلك إىل غلبة اجلهل بالعقيـدة الصـحيحة             
وسيطرة الصوفية والبدع يف هذه البالد وكذا فرمبا إذا تكلّم الراد علـى             

راكهم يف كثري من العقائـد      الشيعة فال بد أن يشمل ذلك الصوفية الشت       
واملمارسات كعبادة القبور ودعاء أصحاا وأشـياء كـثرية فيمسـك           

أو لندرة الشيعة يف سورية، وهذا إن كان مسوغاً         ، املستطيع ألجل ذلك  
للسكوت فيما سبق فليس اليوم بعذر بعد هجمة الشيعة على سـورية            

اجب علـى   وسلوك كثري من الناس سبيلهم ووقوعهم يف أحابيلهم فالو        
 بعقائد الشيعة مـن     ٍمالعلماء واألئمة واخلطباء مطالعة ما جيعلهم على عل       

هذه الكتب وغريها ويا حبذا لو اطّلع عليها كل طالب علم بل لو أمكن           
أن يوضع أحد هذه الكتب مادة تدرس يف مناهج املعاهد الشرعية لكان            

وخ العشـائر   أمراً نافعاً جداً وينبغي إهداء بعض هذه الكتب إىل شـي          
وعلى من  . وتنبيههم على خطر الشيعة وحتذيرهم مما يراد م وعشائرهم        

وجد سعةً نشر أشرطة الردود على الشيعة كأشرطة إحسان إهلي ظهري           
وأشرطة احلريب وأشرطة عثمان مخيس وأشرطة عبد الـرمحن دمشـقية           



 ١١٢

وغريهم وكذا نشر سيديات نافعة فيها ردود على الشيعة وبيان حـاهلم            
تعميمها على اجلمهور السيما بعد انتشار الكمبيوتر يف كثري من بيوت           و

واألهم من ذلك نشر السنة والعقائد السلفية اليت هي العصمة          . املسلمني
من فتنة الرافضة وغريها من الفنت ونشر كتب احلديث والدعوة إىل فقه            

زوايا ومنع  الدليل ونبذ البدع والتقليد وحماربة اخلرافة والشرك واملوالد وال        
البناء على قبور من يزعم أم أولياء أو دفنهم يف املساجد فضـالًَ عـن               
الطواف بقبورهم والسجود على أعتاب أوثام حبجة التربك األمر الذي          
يستغله الشيعة لنشر ضالهلم بني الناس فالواجب التحذير من كل هـذه            

 والتعصـب   الضالالت والبدع اليت هي رأمسال املتصوفة فالفكر الصويف       
 ومـن   ٠املذهيب ال ميكن أن ينهض باملسلمني بعد أن كان سبب ختلفهم          

 مالقواصالكتب النافعة لرد شبهات الشيعة التارخيية كتاب العواصم من          
 .للقاضي أيب بكر ابن العريب املالكي

 أفضل رد على الشيعة إمنا هي كتبهم نفسها وما حوته من طامات             لعلّو
 السليمة واليت عليها مدار دين الشيعة فتجد يف         وخزعبالت تأباها الفطر  

أيٍّ منها عقائدهم اليت ذكرنا كالطعن يف الصحابة بل يف أئمة آل البيت             
الذين يزعمون مواالم بل يف الرسول األكرم صلوات اهللا وسالمه عليه           

 كالكـايف   )١(فيحتاج املهتم بشأم أن يكون لديه بعض كتبهم املعتمدة        
                                                           

الكـايف  : أهم الكتب املعتمدة عندهم أربعة ويسموا الصحاح األربعة وهي (1)
هـ وكتاب من ال حيضره الفقيه البن بابويه القمي املُلَقّب          ٣٢٨للكليين اهلالك سنة  

 =هـ وكتابا ـذيب األحكـام     ٣٨١عندهم بالصدوق وهو كذوب اهلالك سنة     



 ١١٣

تب عندهم  وليحرص أن يقرأ فيه بعض اخلزعبالت         الذي هو أصح الك   
للتشنيع عليهم والتنفري منهم من مثل حديث احلمار عفـري يف أصـول             

وفيه بعد أن قال العباس رضي اهللا عنه يف نفس احلديث         ) ١/٢٣٧(الكايف
بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا، وقال علي بن أيب طالب رضـي             : املزعوم

 باحلمار يقول نفـس     إذا. ي يا رسول  اهللا    بأيب أنت وأم  : اهللا عنه بعده  
بأيب أنت وأمي يا رسـول اهللا       : الكالم خماطباً النيب صلى اهللا عليه وسلم      

إنّ أيب حدثين  عن أبيه عن جده عن أبيه أنه كان مع نوح يف السـفينة                 
خيرج من صلب هذا احلمـار      : فقام إليه نوح فمسح على كفله مث قال       

) هم، فاحلمد هللا الذي جعلين ذلك احلمار      محار يركبه سيد النبيني وخامت    
فاحلمار قال مثل ما قال علي والعباس ففيه طعن فيهما مث استهزاء            . اهـ

بالرسول صلى اهللا عليه وسلم بأن احلمري تفديه باحلمري ألن احلمار قال            

                                                                                                                       
هـ وثَم كتب أخرى هامة مثـل       ٤٦٠ سنة الستبصار كالمها للطوسي اهلالك   وا=

رجال الكشي وتنقيح املقال للمامقاين واألنوار النعمانية لنعمة اهللا اجلزائري نسـبة            
إىل قرية اجلزائر قرب البصرة وحبار األنوار للمجلسي وغريها وينبغـي معرفـة أن              

شيعة وعقائدها موجهـة ألهـل السـنة        علماء الشيعة قد ألّفوا كتباً للتعريف بال      
مستخدمني فيها التقية إىل أبعد حد وهلذا حرصوا على ألّا تضم كثرياً ممـا يعـاب         
عليهم وإن كانت ال ختلوا واحلمد اهللا من الضالل واالحنراف مثل كتـاب أصـل           
الشيعة وأصوهلا حملمد حسني آل كاشف الغطاء وكتاب عقائد اإلمامية حملمد رضا            

ريها ولعل أهم كتاب يعتمدونه لدعوم يف أوسـاط السـنة كتـاب             املظفر وغ 
 .  لعبد احلسني املوسوياملراجعات



 ١١٤

مث إن واضع هذا احلـديث      . بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا     : يف حديثهم 
 املسلمني عندما جعل سلسلة احلمري متصـلة        قصد الطعن يف احملدثني و    

بالنهيق فلغة احلوار بني احلمار وأبيه وجده إمنا هي النهيق ، فال أشك أن              
واضع هذا احلديث وأمثاله من الزنادقة الفـرس أو اليهـود مقصـوده             
االستهزاء بدين اإلسالم واللعب بالشيعة الذين ال عقل هلـم فتجـدهم            

 املعجزات ويتقربون إىل اهللا بقراءته فإذا       يعدون حديث  احلمار عفري من     
فقد صدق  ) احلمد هللا الذي جعلين ذلك احلمار     : (قال الرافضي يف ختامه   

: النطباق احلال على املقال فإن لكل شيعي نصيباً من ذلك قال تعـاىل            
، )مثل الذين حملوا التوراة مث مل حيملوها كمثل احلمار حيمل أسـفارا           (

رية يف كتبهم فينبغي إظهارها والتنبيه عليها أثناء        ومثل هذه األحاديث كث   
 .مناظرم

ويف كتبهم من الطعن يف النيب صلى اهللا عليه وسلم تصـرحياً وتلوحيـاً              
الشيء الكثري حىت  حكم بعضهم بدخوله صلوات اهللا عليه النار فقـد             
نقل الشيخ حسني املوسوي يف كتابه كشف األسرار وتربئـة األئمـة            

 عن سيدهم علي غروي أحد كبار علماء احلـوزة          ٢٤األطهار صفحة   
إن النيب صلى اهللا عليه وسلم البد أن يـدخل          :(النجفية قوله أخزاه اهللا   

يريد بذلك زواجه من عائشـة      ) فرجه النار ألنه وطئ بعض املشركات     
وينبغي تنبيه الناس على أن ما يذكره الشيعة من اخلالف          . وحفصة فتأمل 

رضي اهللا عنه وبقية إخوانه من اخللفاء الراشدين        املزعوم واحلقد بني علي     
إمنا هو من اختراعات الرافضة وأكاذيبهم فلقد عاش أولئك العظام إخوة           



 ١١٥

حممد رسـول اهللا    : (متآلفني متعاونني متحابني كما وصفهم  اهللا تعاىل       
وال أدلّ على تلك املـودة      ) والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم      

لي رضي اهللا عنه ابنته أم كلثوم من عمر رضـي اهللا            بينهم من تزويج ع   
وينبغـي  . عنه مث تسمية علي لثالثة من أوالده بأيب بكر وعمر وعثمان          

معرفة أن دعوة الشيعة أنفسهم من أصعب األمور وال طائـل وراءهـا             
 ولكـن   )١(وذلك لتسترهم بالتقية فال تدري ظاهر الشيعي من باطنـه         

بطال حججهم وتسفيه آرائهم ليسـقطوا      تستحب مناظرم على املأل إل    
من أعني الناس وليحرص مناظرهم على اإلتيان بشواهده من كتبهم هم           
فإن زعم الشيعي أن هذه الكتب قدمية والشيعة تغريوا اآلن فإنه يستدل            
عليه بكتب املعاصرين ال سيما إمامهم اخلميين فإنه زاد يف ضالله علـى             

إن ألئمتنـا   : (٥٣ومة اإلسالمية ص  سابقيه من مثل قوله يف كتابه احلك      
إن : (٥٣وقوله أخزاه اهللا ص   ) مقاماً ال يبلغه ملك مقرب وال نيب مرسل       

يعين ) ألئمتنا مقاماً سامياً وخالفة تكوينية ختضع هلا مجيع ذرات الكون         
وقوله يف تكفـري الصـحابة يف كتابـه    . يقولون ألي شيء كن فيكون    

 -أي الـنيب  –وأغمض  : (٣٤كشف األسرار بترمجة البنداري صفحة      

                                                           
وأما الرافضي فـال    ): (٣/٣٦٠(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف منهاج السنة          (1)

يعاشر أحداً إال استعمل النفاق معه فإن دينه الذي يف قلبه دين  فاسد حيمله علـى                 
غش الناس وإرادة السوء م فهو ال يألوهم خباالً وال يترك           ذلك الكذب واخليانة و   

وإن مل يعـرف أنـه      ،شراً يقدر عليه إال فعله م وهو ممقوت عند من ال يعرفـه              
 ).رافضي تظهر على وجهه سيما النفاق ويف حلن القول
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عينيه ويف أذنيه كلمات ابن اخلطاب القائمة على الفرية والنابعـة مـن             
وتصرحيه يف مواضع من كتابه مبخالفة الشيخني       ) أعمال الكفر والزندقة  

للقرآن وحتريفه مث مدحه ملؤلف فصل اخلطاب يف إثبات حتريف كتـاب            
ب من حنو مئة رب األرباب علماً أن مؤلف فصل اخلطاب هلك من  قري      

وأكرب األدلة على متسكهم بضالهلم حرصـهم       ). هـ١٣٢٠سنة  (عام  
على طبع هذه الكتب القدمية واحلديثة املليئة بالضالل ونشرها لـيس يف            
احلوزات واألوساط الشيعية فحسب بل بني أهل السنة أنفسهم مما يدل           

 .على كذم ونفاقهم
ليت يثريوا ويتعلقون ا    وينبغي للمتصدي للرد عليهم معرفة الشبهات ا      

وليس فيها متعلّق ال سيما تلك اليت يأتون ا من كتب السنة و هي إما               
مكذوبة ال وجود هلا يف كتب السنة أصالً وإما صـحيحة مبتـورة ال              
تنفعهم ولكن يتكلفون توجيهها على مذهبهم ليخدعوا ا السذج مـن           

 أن الشيعة يستحلون    أماالكذب فهو عندهم دين فينبغي معرفة     . املسلمني
الكذب لنصرة دينهم وهذا معروف عنهم منذ القدمي يقول شيخ االسالم           

وقد اتفق أهل العلم بالنقل والروايـة واإلسـناد علـى أن            : (ابن تيمية 
مل أر  :وقـال الشـافعي   ). الرافضة أكذب الطوائف والكذب فيهم قدمي     

ب عن كـل    يكت: وقال يزيد بن هارون   .أحداً أشهد بالزور من الرافضة    
وقـال  . صاحب بدعة إذا مل يكن داعية إال الرافضة فـإم يكـذبون           

وقـال شـريك    . أدركت الناس وما يسموم إال الكـذابني      : األعمش
امحل العلم عن كل من لقيت إال الرافضة فإم يضعون احلديث  : القاضي
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ورمبا وضعوا كتباً ونسبوها    ). ١/٥٩انظر منهاج السنة    . (ويتخذونه ديناً 
ماء السنة زوراً وقد بىن عاملهم عبد احلسني شرف املوسوي كتابـه            لعل

املراجعات على الكذب فجعله على شكل مباحثات مع معاصره شـيخ           
 عن أشياء خالفية بني السنة      -زعم-فالبشري يستفسر ) البشري(األزهر  

والشيعة ويتربع باجلواب عنها الكذّاب عبد احلسني هذا ويف كل مباحثة           
لم له إىل أن يعلن يف اية الكتاب صحة مجيع ما افتـراه      جتد البشري يس  

والبشري يف كل مباحث الكتاب يتوسل إىل الشـيعي ببيـان           . املؤلف
األمور وال يعترض على شيء مث التسليم له حبيث يدرك أبسط طالـب             
علم أن هذا الكالم موضوع ومكذوب قطعاً على شيخ األزهر السـيما      

اة البشري رمحه اهللا وليس هذا مبستغرب       أن الكتاب ما نشر إال بعد وف      
من الشيعة فهذا ديدم منذ القدمي، ومن ذلك كتاب مذكرات مسـتر            
مهفر اجلاسوس الربيطاين يف البالد اإلسالمية الذي لبسوا به على بعـض            
اجلهلة وهو كتاب مزور مدسوس من الشيعة مقصودهم الدعاية ملذهبهم          

الوهاب رمحه اهللا وهلذا هم الـذين       والتشنيع على الشيخ حممد بن عبد       
طبعوه يف لبنان ويقومون بتوزيعه يف مراكزهم كالست زينب وتالحظ           
فيه املدح ملذهب الشيعة والدعاية له كاملناظرة املزعومة بني العامل الشيعي           
والسين وانتصار الشيعي يف ايتها مما ال يدع جماالً للشك أن الشيعة هم             

ا يسمى مذكرات مستر مهفر واهللا املستعان، وقد        الذين ألَّفوه مستغلني م   
وقع يل كتاب رياض الصاحلني للنووي مطبوع يف لبنان لـيس فيـه إال              
مقدمة النووي وبضع صفحات من باب اإلخالص مث تفاجـأ بكتـاب            
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 صفحة إىل قبل اية الكتاب حيث تركوا خامتـة          ٣٠٠شيعي أكثر من    
يبهم اخلبيثة اليت ال أحسب     وهذا من أسال  . النووي وفهرس الكتاب فقط   

 .أن طائفة على وجه األرض تستحلها فاهللا حسيبهم
وعلى طلّاب العلم إذا مامسعوا بعض شبهات الشـيعة حـول بعـض             
األحاديث املوجودة يف كتب السنة مما يتوهم موافقته لبعض مـا يـثريه             
 الشيعة الرجوع فوراً إىل شروح علمائنا املوثوقني أمثال فتح الباري على          
صحيح البخاري للحافظ ابن حجر وشرح النووي على مسلم وعـون           
املعبود شرح سنن أيب داود للعظيم آبادي وحتفـة األحـوذي شـرح             
الترمذي للمباركفوري وشروح السندي وأمثاهلا من شـروح السـنة          
املعتربة وكذلك العودة إىل التفاسري املعتمدة كتفسري ابن كثري يف حـال            

 .رفون معناها فإن هذا عندهم كثرياستدل الشيعة بأي آية حي
واملسائل والشبهات اليت يثريها الشيعة كثرية وسنمثِّل هنا بشبهتني مـع           
الرد عليهما بإجياز إحدامها مسألة وراثة النيب صلى اهللا عليه وسـلم يف             
املال واإلمامة وأحقية علي وفاطمة وأبنائهما يف ذلك  فينبغـي علـى             

ال نورث مـا    : (حبديث ة ويستدل عليهم  مناظرهم أن يعرف هذه املسأل    
إنا معشر األنبيـاء ال     : ( ومثل ٣٠٩٤رواه البخاري برقم  ) تركنا صدقة 

رواه ) نورث ما تركت بعد مؤونة عـاملي ونفقـة نسـائي صـدقة            
األنبياء مل يورثوا درمهاً وال ديناراً، إمنا ورثوا العلم         : ( ومثل ٩٥٩٣أمحد

دم توريث األنبياء عليهم السالم     وع. احلديث) فمن أخذه أخذ حبظ وافر    
للمال لئال يتهموا صلوات اهللا عليهم بأم كامللوك مجعوا الدنيا وورثوها           
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ألقربائهم وملا كان نبينا عليه الصالة والسالم خامت األنبياء فإنه زاد على            
ذلك أن حرم على نفسه وأهل بيته الصدقة إىل يوم القيامـة حـىت ال               

ناب النبوة يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم كما         يتطرق أي اام ميس ج    
ليس هذا  ). ان آل حممد ال يأكلون الصدقة     : (١٤٨٥يف صحيح البخاري  

 وسلم مجيعاً يف حياتـه      فحسب بل تويف أبناء النيب صلى اهللا عليه وآله        
صغاراً لئلّا يتهيأ ألحدهم أن يتسلّم األمر بعده كما كان يتهيأ ذلك  يف              

)  دون املـال  ( فقد وِرث سليمانُ النبوةَ وامللك من داود       األنبياء السابقني 
وهـو  -وورث حيىي النبوة من زكريا فلو عاش له صلى اهللا عليه وسلم             

 ولد واستخلف بعده فوراً لكان جماالً للكفار بالطعن على          -خامت النبيني 
مقام النبوة اخلامتة بأنه صلوات اهللا عليه ورث ملكه لولده كغـريه مـن       

ولكان جماالً للغلو بأن النبوة وسر الوحي انتقل إىل ولده وهلذا ملّا            امللوك  
خيره اهللا سبحانه وتعاىل بني أن يكون مِلكا رسوالًً أو عبـداً رسـوالً              

 ألن منـزلة النبوة اخلامتة     )١(اختار بتوفيق من اهللا أن يكون عبداً رسوالً       

                                                           
جلس : (بسند صحيح عن أيب هريرة قال) ٢٣١ /٢(كما ثبت يف مسند أمحد  (1)

زل، فقـال   ـ صلى اهللا عليه وسلم فنظر إىل السماء، فإذا ملك ين          جربيل إىل النيب  
يا حممـد   : إن هذا امللك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة، فلما نزل قال            : جربيل

: قـال جربيـل   ) أفملكاً نبياً جيعلك، أو عبداً رسوالً؟     : (أرسلين إليك ربك، قال   
اهللا بن عمر للحسني     ال عبد وهلذا ق ). بل عبداً رسوالً  : تواضع لربك يا حممد، قال    

 =ال تفعل فإنـك : (بن علي ملّا هم باخلروج إىل العراق لقتال بين أمية وتسلم األمر         
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لنيب صلى اهللا عليه    ولو تأمل اإلنسان أنه حىت ذرية ا      . ال تدانيها منـزلة  
 كانوا أطفاالً صغاراً حني تويف      -احلسن واحلسني -وسلم من ابنته فاطمة     

مث ِحرص النيب صلى اهللا عليه وسـلم        . صلوات اهللا عليه لَعِلم سر ذلك     
على عدم تولية أحد من بين هاشم بعده فوراً وذلك بالتلميح والتصريح            

ته من بعده ومن ذلك مهـه       على أحقية أيب بكر بإمامة املسلمني وخالف      
صلوات اهللا عليه يف مرض موته بكتابة كتاب بتولية أيب بكر يوم قـال              

لَقَـد هممـت أَو     : (-٦٦٧٧كما يف صحيح البخاري برقم    -لعائشة  
أَردت أَنْ أُرِسلَ ِإلَى أَِبي بكٍْر وابِنِه فَأَعهد أَنْ يقُولَ الْقَاِئلُونَ أَو يتمنـى              

متمنونَ ثُم قُلْت يأْبى اللَّه ويدفَع الْمؤِمنـونَ أَو يـدفَع اللَّـه ويـأْبى               الْ
 عن عاِئشةَ قَالَت قَالَ ِلـي       ٤٣٩٩ويف صحيح مسلم برقم   ). الْمؤِمنونَ

كْـٍر أَبـاِك    ادِعي ِلي أَبا ب   : (رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِفي مرِضهِ       
وأَخاِك حتى أَكْتب ِكتابا فَِإني أَخاف أَنْ يتمنى متمنٍّ ويقُولُ قَاِئلٌ أَنـا             

مث أراد صـلوات اهللا عليـه أن        ).أَولَى ويأْبى اللَّه والْمؤِمنونَ ِإال أَبا بكْرٍ      
ـ             ه املـرض   يكتب خالفة أيب بكر مرة أخرى يف مرض موته ملا اشتد ب

وحدث لغط يف البيت فترك رسول اهللا صلى اله عليه وسلم ذلك بتوفيق             
من اهللا ألن اهللا سبحانه علم أن املسلمني ال حيتاجون يف تولية أيب بكـر               

ومن الطريف أن الشيعة يزعمون أن اهللا نص يف كتابه على           . إىل كتاب 
ـ            ون أن  إمامة االثين عشر بعد رسول اهللا وقضى بذلك وقدره مث يزعم

                                                                                                                       
لن تنجح يف مسعاك ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم خريه اهللا بني الدنيا واآلخـرة      =

 ).فاختار اآلخرة وأنت ابنه
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الصحابة حالوا دون نفاذ هذا القضاء املربم فصار اهللا سبحانه عنـدهم            
 .عاجزاً واهللا املستعان

واملسألة الثانية اليت كثرياً ما يثريها الشيعة مسألة املتعة فرمبـا اسـتدلوا             
بأحاديث يف كتب السنة على استحالهلم املتعة و اجلواب عن ذلـك أن             

بعد ذلك  تعة أول األمر مث استقر إمجاعهم       بعض الصحابة مل يبلغه حترمي امل     
على حترميها بعد أن أظهر عمر رضي اهللا عنه النهي وأعلنه وألزم النـاس          

وليحرص املناظر للشيعة أن يستدل عليهم حبديث أمري املؤمنني علي          . به
 ملـا   -٦٤٤٦كما يف البخاري برقم   -بن أيب طالب نفسه يف حترمي املتعة        

إنّ رسـول اهللا    : ( يرى مبتعة النساء بأساً فقال     إن ابن عباس ال   : قيل له 
ويف ). صلى اهللا عليه وسلم ى عنها يوم خيرب وعن حلوم احلمر اإلنسية           

إنك رجل  : ( أن علياً رضي اهللا عنه قال لفالن       ٢٥١٠صحيح مسلم برقم  
تائه انا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيرب وعن              

وهذا احلديث بعينـه موجـود عنـدهم يف         ). إلنسيةأكل حلوم احلمر ا   
ولعلهم سرقوه مـن    ) ١٤/٤٤١(ووسائل الشيعة ) ٣/١٤٢(االستبصار

كتب أهل السنة رد أن راويه علي ومع ذلك مل يعملوا به فلم حيرموا              
وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       . ما حرمه رسول اهللا وإنْ رواه علي      

أال إين أوتيت الكتـاب     :(وقال). ما حرم اهللا  إن ما حرم رسولُ اهللا ك     :(
ومـا آتـاكم    : (مع قوله تعاىل  . رواه أبو داود وهو صحيح    ) ومثله معه 

مـن يطـع    : (وقوله سبحانه ). الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا     
ويف صحيح مسـلم بـرقم      .وحنوها من اآليات  ) الرسولَ فقد أطاع اهللاَ   
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قال رسول اهللا صـلى اهللا      : ه قال  عن سربة اجلهين رضي اهللا عن      ١٤٠٦
يأيها الناس إين قد كنت أذنت لكم يف االسـتمتاع مـن            : (عليه وسلم 

ومع أن املتعـة أُبيحـت      ). النساء وإن اهللا قد حرم ذلك إىل يوم القيامة        
بالسنة وحرمت بالسنة يف العهد املدين فعدم ذكر املتعة يف القرآن وإثبات          

 يف قوله تعـاىل مـن سـوريت         مشروعية الزواج وملك اليمني وحسب    
إال علـى   . والذين هم لفروجهم حافظون   : (املؤمنون واملعارج املكيتني  

فمن ابتغى وراء ذلـك     . أزواجهم أو ما ملكت أميام فإم غري ملومني       
؛ فيه إشارة إىل عدم ثبات املتعة يف التشريع أصـالً           )فأولئك هم العادون  

رورة وظروف مراعاة التدرج يف     وأا إمنا كانت مرحلة عابرة أملتها الض      
التحرمي ال سيما أا ما أبيحت إال يف احلرب مـرة أو مـرتني وتلـك                
ظروف استثنائية مث حرمت واستقر حترميها بعد ذلك عند املسـلمني إىل            

 .يوم القيامة ال يشذ عن ذلك إال ضال خمذول
أما أحاديث فضائل آل البيت الثابتة يف كتب أهل السنة فهـي حـق               

ا ال تفيد الشيعة يف استحقاق اإلمامة ومنها أحاديث الوصاة بأهل           ولكنه
أذكركم اهللا يف أهل    : " يوم غدير خم   البيت كقوله صلّى اهللا عليه وسلم     

فاملقصود منها الوصـاة باإلحسـان إلـيهم         ٦٢٢٥رواه مسلم   " بييت
إن شـاء   –واحترامهم وإكرامهم وحمبتهم وعدم بغضهم وهذا مناسب        

قل ال أسألكم عليه أجراً إال املودة       : " يف سورة الشورى    لقوله تعاىل  -اهللا
ومع هذا فالرافضة إمنا  يقصدون بآل البيت أئمتـهم االثـين         " يف القرىب 

فيهم ثاين عشر السرداب املزعوم، أما بقيـة آل البيـت           ) مبا(عشر فقط 
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كزوجات النيب صلى اهللا عليه وسلم وعمه العباس وأبناء عمومته عقيل           
 بن علي بـن  )١(وعبد اهللا وعبيد اهللا ابين العباس وكذا زيد  بن أيب طالب    

احلسني وكذلك جعفر بن علي اهلادي أخو احلسن العسكري يسـمونه           
جعفراً الكذاب ألنه مل يوافقهم يف أن ألخيه ولداً غاب يف السرداب فإنّ             
الرافضة قبحهم اهللا يلعنون هؤالء مجيعاً ويتربأون منهم ويروون يف لعنهم           

. وفروع الكايف ) ٥٤-٥٢صفحة  (  انظر كتام رجال الكشي     أحاديث
إىل اعتبار زينب ورقيـة وأم      ) ومنهم املهاجر (بل ذهب الشيعة املتأحرون   

كلثوم لسن بنات النيب صلى اهللا عليه وسلم حقيقة وإمنا بـالتبين مـن              
زوجته خدجية وما ذاك إال ليمنعوا الفضل عن عثمان ذي النـورين وأيب   

ع رضي اهللا عنهم، بل حىت من زعموا واليتهم من األحد           العاص بن الربي  
عشر مل يسلموا من الطعن و اللمز، ونسبة كل هذه العظائم هلـم مـن               

 .أكرب القدح فيهم
فينبغي على اخلطباء واملدرسني بيان خطر الشيعة ولو بالتورية وذلـك            
بالتركيز على ذكر ما يستحقه الصحابة من ثناء ومدح هم له أهل مث ذم              

- يتنقصهم وعلى كل من عنده علم القيام ذا الواجب الشـريف             من
 من نشر فضائل الصحابة وفضح عقائد الشـيعة         -حسب اجلهد والطاقة  

                                                           
احلسني ملّا خـرج علـى      قد ذكر غري واحد من املؤرخني أنّ زيد بن علي بن             (1)

لينصروه ) أيب بكر وعمر  (هشام بن عبد امللك أراده الشيعة على التربؤ من الشيخني         
 ألجـل   -مها وزيرا جدي رسول اهللا ال أتربأ منهما فرفضوه فسـموا            : فأىب وقال 

 .   رافضة-ذلك 
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وأساليبهم وتعريتها للجمهور ليعرفوها فال ينخدعوا ا والتشنيع علـى          
الدائرين يف فلك الشيعة املداهنني هلم من خطباء الفتنة النفعيني احملسوبني           

هل السنة والذين مهُّهم املكاسب والغنائم ولو على حساب دينهم          على أ 
 .)١(فإن الساكت عن احلق شيطان أخرس

وينبغي عدم االستهانة بدعوة الشيعة والقول بأن الشيعة ال خطر هلم هنا            
وأن املسلمني حيذروم ويعرفوم فهذا ال يقوله إال جاهل مغرور إذ ال            

ع وهكذا ينتشر الشر ومعظم النـار مـن   توجد دعوة إال ويصري هلا أتبا 
مستصغر الشرر وما العراق عنا ببعيد فبعد أن كان الشيعة فيهـا أقليـة              
صاروا أكثرية بعد جهود الشيعة املكثفة هناك وغفلـة علمـاء السـنة             

 خمططات كبرية وأسـاليب شـيطانية       -خذهلم اهللا –ولديهم  . ووالم
 يف الـدول اإلسـالمية      للوصول إىل مبتغاهم يف تشييع عوام املسـلمني       

ااورة هلم فإذا مل يقم الدعاة وأهل العلم مبا أخذه اهللا عليهم من بيـان               
احلق والدعوة إليه وتعرية الباطل والتحذير منه عم البالء وانتشر الـداء            

فأرجو أن يكون ما كتبته يف هذا البحث من         . فيتسع اخلرق على الراقع   

                                                           
 أو   ولْيعلم الذي يسعى مسعى الشيعة اخلاسر أو يمكِّن هلم أو يعينهم ولو بكلمة             (1)

يهون اخلالف معهم فيخدع بسطاء املسلمني إمنا هو خائن هللا ولرسوله وألمته وهو             
يف الواقع يعمل على هدم الدين من حيث يقصد أو ال يقصد ولْيعلم أن الدنيا زائلة                

من العذاب  -إن شاء -عما قريب وأن التاريخ سيذكره بالقبيح مع ما يدخره اهللا له          
إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما       : " عليه وآله وسلم   وليتذكر قول النيب صلى اهللا    

 "فيها يهوي ا يف النار أبعد ما بني املشرق واملغرب
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ساليبهم حافزاً ألهل العلم والفضل     كشف خمططات الشيعة والتنبيه على أ     
 للنضال عن حياض    -حسب الطاقة -للتنبه هلذا اخلطر الداهم والنهوض      

الدين يف هذه البالد املباركة بالد الشام اليت فيها يقتل الدجال وأشياعه            
 ٠من اليهود والنصارى والرافضة وأشباههم

حدين وأن نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن خيذل املبتدعني وينصر املو
م من كيٍد وسوء وأن ي رادكتابالا كتب هلذيصرف عن املسلمني ما ي 

القبول وينفع به مجيع املسلمني وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله 
 .وصحبه وسلم واحلمد هللا رب العاملني

 هـ١٤٢٤ سنة ذي احلجةمن  ٢٠يف  املؤلف
 م٢٠٠٤ سنة  من شباط١١املوافق 
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 هِرسالِف

 املوضوع                                                        الصفحة
مقدمة فيها بيان هجمة الشيعة هذه األيام لتشـييع سـورية وذكـر             

 ١...............................................أساليبهم يف ذلك 
 ١١.........................................دعوة التشيع يف دمشق

 ١٣..................................موقف شيوخ دمشق من الشيعة
 ١٦..............................بعض أوجه نشاط الشيعة يف دمشق     

 ١٨........................................دعاة متشيعون يف دمشق
 ٢١.........................................نشاط الشيعة يف حلب

 ٢٤.........................................رى املتشيعة يف حلبالق
 ٢٥..................................أهم الرجال املتشيعني يف حلب
 ٢٥....................................الدكتور املتشيع حممود عكام

 ٣٠..............................أمحد حسون مفيت حلب هل تشيع؟
 ٣٨.................................................. آخرونخطباء

 ٣٩.................................اهتمام الشيعة باخلدمات الصحية
 ٣٩............................................مولد شيعي يف حلب

 ٤٢.........................................نشاط الشيعة يف مسكنة
 ٤٥...........................................الشيعة يف منبجنشاط 

 ٤٦..........................................دعوة التشيع يف الرقة
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 ٤٩....................................أهم الرجال املتشيعني يف الرقة
 ٥٣.........................................دعوة التشيع يف إدلب

 ٥٥................................دعوة التشيع يف محص والساحل
 ٥٦.....................................نشاط الشيعة يف دير الزور

 ٥٧.............................................متشيعون من حطلة
 ٥٩.......................................دعوة التشيع يف احلسكة

 ٦١......................................ة الشيعة يف القامشليدعو
 ٦٢................................................الشيعة واخلزنوية

 ٦٢.....................................دعاة متشيعون من القامشلي
 ٦٤..........................................نشاط الشيعة يف درعا

 ٦٥...............نبذة خمتصرة عن دين الشيعة املراد نشره يف سورية
 ٨٥...................................فتوى يف حكم ذبيحة الشيعي

 ٩٠.................مقارنة بني عقائد الشيعة وعقائد متصوفة سورية
 ١٠٦...........................................ظاهرة شائعة غريبة

 ١٠٩...............................يص دعوة الشيعة يف سوريةتلخ
خامتة فيها سبل التصدي لـدعوة الشـيعة والتنبيـه علـى بعـض              

 ١١٠......................................................شبهام
 ١٢٦......................................................الفهرس

 
 
 


