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مقدمة
إف حب آؿ بيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فريضة شرعية على كل مسلم ،ولكن من ىم أىل
بيتو ؟ وما ىي مظاىر اغبب الصحيح ؟
ال شك أف آؿ البيت ىم ذوو قرباه اؼبمستجيبوف ؽبدايتو  ،وال شك أف اؼبظهر األرقى للحب ىو
اؼبودة القلبية واالتباع الظاىري .
ومل تزؿ األمة اإلسالمية تتقرب إىل اهلل حبب آؿ بيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  ،ولكنو عرب
شعار حب آؿ البيت وجد التشيع الشاذ الذي ظهر عرب التاريخ بعقائد ومواقف خطَتة خائنة .
وعندما أنتصر اػبميٍت ظن اؼبخلصوف يف ىذه األمة أف اػبمينية إرجاع لألمر إىل نصابو يف حب آؿ
بيت رسوؿ اهلل وربرير التشيع من العقائد الزائفة واؼبواقف اػبائنة  ،خاصة وأف اػبميٍت أعلن يف االياـ
األوىل من انتصاره أف ثورتو إسالمية وليست مذىبية  ،وأف ثورتو لصاحل اؼبستضعفُت ولصاحل ربرير
شعوب األمة اإلسالمية عامة ولصاحل ربرير فلسطُت خاصة .
مث بدأت األمور تتكشف للمخلصُت  ،فإذا باػبميٍت ىذا يتبٌت كل العقائد الشاذة للتشيع عرب التاريخ
 ،وإذا باؼبواقف اػبائنة للشذوذ الشيعي تظهر باػبميٍت واػبمينية  ،فكانت نكسة كبَتة وخيبة أمل
خطَتة .
لقد ظهرت والزالت تظهر كتابات ومقوالت عن بعض أئمة الشيعة تعرب عن عودة صادقة لالصوؿ
يتطابق فيها التشيع العلوي بالتسنن النبوي  ،كتلك الكتابات اليت نقدت الكليٍت يف كتابو الكايف
واليت كاف باإلمكاف أف تكوف مقدمة لتحقيقات ومدارسات ومذاكرات يلتقي فيها اؼبخلصوف من
الشيعة وأىل السنة واعبماعة على كلمة سواء  ،وكاف اؼبفًتض باػبميٍت أف يشجع ىذا االذباه ،
ولكنو بدالً من ذلك تبُت للمخلصُت أنو يقاوـ ىذا االذباه  ،ويتبٌت ما خيالفو فبا يعمق الشذوذ
واالكبراؼ ويؤكد اػبالؼ واالختالؼ .
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فكاف ال بد ألىل العلم من ىذه األمة أف يبينوا للمسلمُت خطورة اػبميٍت واػبمينية  ،وقد روي عن
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قولو  (( :حيمل ىذا الدين من كل خلف عدولو  ،ينفوف عنو ربريف
الغالُت وانتحاؿ اؼببطلُت وتأويل اعباىلُت )) .
اؼبؤولُت اعباىلُت  ،فال بد ألىل
حرفُت واؼبنتحلُت اؼببطلُت و ّ
أما وقد دخل اػبميٍت يف زمرة الغالة اؼبُ ّ
العلم من ىذه األمة أف يقولوا فيو ما يفضح أمره ويبُت حالو كي ال يغًت أحد بو  ،وكي ال يهلك فيو
أحد إال وقد قامت عليو اغبجة وظهر لو من البينات ما يدعوه إىل اجتناب ىذا اػبطر العظيم الذي
ىو مقدمة لسخط اهلل واستحقاؽ عذابو { وقل اغبق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء
فليكفر } .
ىذا ىو الذي دعانا لكتابة ىذه الرسالة  ،وخالصة السبب ىو أف اؼبسلمُت استبشروا يف مشارؽ
األرض ومغارهبا بتيار الصحوة اإلسالمية اؼبعاصرة  ،آملُت أف تعيد إليهم ؾبدىم الغابر وسلطامهم
الزائل ووحدهتم العقدية اليت هبا يواجهوف ربديات عصرىم اليت صارت ربيط هبم من كل حدب
وصوب وجهة ومكاف .
وقد ربقق أعداء اإلسالـ من خطورة ىذه الصحوة اإلسالمية الرشيدة على مصاغبهم  ،وأمها القاضية
اؼباحقة لغاياهتم اليت خططوا ؽبا زماناً  ،فأعادوا لعبتهم القددية اعبديدة  ،وتشاور كهنة اجملوس وأحبار
اليهود يريدوف الكيد لإلسالـ وأىلو  ،وباف ؽبم بأف تشويو ىذه الصحوة الواعية وحرفها عن مقاصدىا
النبيلة الكردية أفضل وسيلة وأقبح طريق لضرهبا وإخراجها من مضمومها اإلسالمي السليم ربريفاً
لغاياهتا وتدمَتاً السسها  ،فسلطوا عليها من اؼبتظاىرين باإلسالـ قوماً  ،علّهم حيققوف ؽبم ما خططوا
لو وبيتوا من سوء ليغتالوا الوليد يف مهده وأوؿ نشأتو ومنائو .
وىكذا كاف األمر ؛ جاءت اػبمينية اؼبارقة ربذو حذو اسالفها من حركات الغلو والزندقة اليت صبعت
بُت الشعوبية يف الرأي والفساد يف العقيدة  ،تتاجر دبشاىر صباىَت اؼبثقفُت اؼبتعلقُت باإلسالـ تارخياً
وعقيدة وتراثاً  ،فتتظاىر باإلسالـ قوالً وتبطن صبلة الشذوذ العقدي واغبركي الذي كاف ظبة مشًتكة
وتراثاً جامعاً للهالكُت من اسالفها من األبامسلمية والبابكية والصفوية  ،فيعيدوا إىل واقع اؼبسلمُت
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كل نزعات الشر والدمار اليت جسدهتا تلك اغبركات اؼبشبوىة الساقطة يف شرؾ الكفر والزندقة
والعصياف  ،وتعيد إىل األذىاف كل ـبططات الربامج الباطنية القائمة على التدليس والتلبيس  ،فتدعي
نصرة اإلسالـ وىي حرب عليو – عقيدة ومنهجاً وسلوكاً – وتتظاىر بالغَتة على وحدة الصف
اإلسالمي وىي تدؽ صباح مساء إسفيناً بعد إسفُت يف أركاف األمة الواحدة  ،متوسلة إىل ذلك بنظرة
مذىبية شاذة  ،وتزعم نصرة اؼبستضعفُت يف األرض وىي ذبند األطفاؿ والصغار وتدفعهم قسراً وإعباءً
إىل ؿبرقة اؼبوت الزؤاـ  ،مث ىي ال تكتفي بكل ىذا الشر األسود بل تقيم فلسفتها صبلة وتفصيالً على
قراءة منحرفة قوامها التلفيق والتدليس لكل تاريخ اؼبسلمُت  ،فتأيت على رموزه وأكابر مؤسسيو ىدماً
وتشويهاً وسبويهاً  ،وذبدد الدعوة بإصرار إىل كل الصفحات السلبية السوداء اؼباضية يف التاريخ  ،واليت
ظن اؼبخلصوف أمها بادت فليس من مصلحة اؼبسلمُت وال يف صاحل اإلسالـ إعادة قراءهتا من جديد ،
فلقد قاسى اعبميع من شرىا ما ال حيصره كتاب .
وىكذا ايضاً خلطت اػبمينية يف منهجها اغبركي الفاسد اؼبدمر كل توجهات اغبركات السرية الباطنية
ومناىجها القائمة على التلقُت السري واالعتصاـ بالتقية واالستمداد من اجملوسية لتتحوؿ – يف الغاية
والنهاية – كاخواهتا يف التاريخ  ،إىل مدرسة فبتازة للغدر واػبيانة  ،وإىل منهجية شريرة ذات شعب
ثالث :
 إفساد للعقيدة .

 وطمس ؼبعامل اإلسالـ  ،وتشويو ؼبقاصده النبيلة .
 ورغبة يف السيطرة واؽبيمنة  ،قد غُلفت بشعارات خادعة .
وستتضمن ىذه الرسالة ؛ فصلُت وخاسبة  ،الفصل األوؿ يف العقائد الشاذة وتبٍت اػبميٍت ؽبا ،
والثاين يف مواقف اػبميٍت الشاذة  ،أما اػباسبة فستكوف حديثاً إىل أبناء ىذه األمة يف ضرورة التمسك
بعقائد أىل السنة واعبماعة ألمها اغبق والعدؿ  ،وألف االكبراؼ عنها ىو الطريق إىل سخط اهلل
والنار .
وآخر دعوانا أف اغبمد هلل رب العاؼبُت .
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اضغصلػاألول ػ
بطضػرػائدػاضذغطظػاضذاذةػوتبظيػاضخطغظيػضؼا ػ
ػ
توطئظ ػ
لقد ظهرت خالؿ التشيع آراء شاذة كثَتة  ،ودخلت باسم التشيع عقائد زائفة كثَتة  ،ولقد كاف
التشيع سبيالً ؼبرور كثَت من األفكار الكافرة  ،فانبثقت عنو فرؽ غالية ؛ كاإلظباعيلية والنصَتية  ،وىي
فرؽ باطنية اجتمع على تكفَتىا الشيعة االثٌت عشرية وأىل السنة واعبماعة سواء بسواء .
ولكن الشيعة االثٌت عشرية – وإف كفَّروا ىؤالء – فإف ؽبم من العقائد الزائغة الكثَت  ،وىم مع
تكفَتىم ؽبذه الفرؽ الغالية ديدوف ايديهم ؽبا ضد أىل السنة واعبماعة  ،فهذه الفرؽ وإف اختلفت
عن الشيعة االثٌت عشرية يف اصوؿ وفروع  ،فإف الشيعة االثٍت عشرية يروف أف ىذه الفرؽ – مع أمها
تقوؿ بألوىية اإلنساف وغَت ذلك من العقائد الزائغة – ىي أقرب إليهم من أىل السنة واعبماعة ،
وىذا وحده دليل اكبراؼ خطَت .
صػل يف وجوه ىذا االكبراؼ كثَتاً  ،ونكتفي بذكر بعض العقائد الشاذة اليت تبناىا
وسوؼ ال نػُ َف َّ
الشيعة االثٌت عشرية واليت تبناىا اػبميٍت وأعلن عنها .
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أوال ػ
اضعضوػسيػاألئطظ ػ
قاؿ تعاىل  { :اتذخوا أحبارىم ورىبامهم أرباباً من دوف اهلل واؼبسيح ابن مرمي }  ،واؼبعروؼ أف
فسر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم كيفية ازباذىم أحبارىم
النصارى قد ازبذوا اؼبسيح ربا  ،وؽ َّ
ورىبامهم أرباباً من دوف اهلل بأمهم أحلُّوا ؽبم اغبراـ وحرموا عليهم اغبالؿ فأطاعوىم .
والشيعة غلو ىذا الغلو فاسبغوا العصمة على أئمتهم  ،فجعلوا القوؿ بعصمة اإلماـ أصالً من أصوؿ
مذىبهم كما أثبت ذلك الكليٍت يف " الكايف " وابن بابويو القمي يف " عقائد الشيعة اإلمامية "
والشيخ اؼبفيد يف كتابيو " أوائل اؼبقاالت " و " تصحيح عقائد الشيعة اإلمامية "  ،فإصباع أئمتهم
من اؼبتقدمُت واؼبتأخرين يفيد أف اإلماـ معصوـ عن اػبطأ والسهو واإلسهاء والنسياف عن قصد أو
عن غَت قصد  ،وأف اإلمامة أعلى مرتبة من النبوة [. ]1
وأف ؽبم حرية االختيار يف التحليل والتحرمي  ،فقد جاء يف أصوؿ " الكايف " إلمامهم الكليٍت القوؿ
بأف اهلل خلق صبيع األشياء فاشهدىم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورىا إليهم  ،فهم حيلوف
ما يشاؤوف وحيرموف ما يشاؤوف [. ]2
فهذا غلو من الشيعة يف االئمة جعلهم يشركوف اهلل سبحانو يف القدرة على تدبَت ىذا الكوف
وتسخَته  ،واهلل عز وجل يقوؿ جعل لذاتو التدبَت فقاؿ تعاىل  { :يُدبر األمر } .
كما غال بعض الشيعة فجعلوا األئمة يشاركوف اهلل يف علم الغيب ويف علم كل شيء  ،فقد أورد
الكليٍت يف " الكايف " باباً بعنواف  ( :إف األئمة يعلموف ما كاف وما يكوف وأنو ال خيفى عليهم

شيء ) [ ، ]3وىذا كلو نقيض قولو تعاىل  { :عامل الغيب فال يظهر على غيبو أحداً إال من ارتضى
من رسوؿ }  ،وكبن ال ننكر أف يطلع اهلل عباده على شيء من غيبو كرامو لو  ،ولكننا ننكر أف
يكوف ىذا ىو األصل يف حق اي ـبلوؽ .
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إف ىذه الضالالت فتحت الباب على مصراعيو لكل مهووس ودجاؿ أف يدعي مقاماً لبعض البشر
يفوؽ مقاـ األنبياء  ،وأف ينسخ من شريعة اإلسالـ ما شاء كما أراد  ،يف حُت أف عقيدة أىل اغبق ؛
أف النبوة مرتبة ـبصوصة واجتباء واصطفاء من اهلل تعاىل ؼبن شاء واراد  ،لقولو تعاىل  { :اهلل يصطفي
من اؼبالئكة رسال ومن الناس } .
وجاء اػبميٍت ليؤكد ىذا الغلو ويعمقو  ،وذلك جحود ؼبا ىو معلوـ من الدين بالضرورة  ،وىو كفر
بواح  ،فانظر إىل اػبميٍت وىو يغلو يف حق ائمتو فيعطيهم العصمة والتدبَت والعلم اإلؽبي ويرفعهم
فوؽ مقاـ األنبياء  ،فيقوؿ يف كتابو " اغبكومة اإلسالمية "  ( :إف لإلماـ مقاماً ؿبموداً ودرجة سامية
وخالفة تكوينية زبضع لواليتها وسيطرهتا صبيع ذرات ىذا الكوف  ،وإف من ضروريات مذىبنا أف
ألئمتنا مقاماً ال يبلغو َملَك مقرب وال نيب مرسل  ،ودبوجب ما لدينا من الروايات واألحاديث فإف
رسوؿ اهلل األعظم صلى اهلل عليو وسلم واالئمة عليهم السالـ كانوا قبل ىذا العامل أنواراً فجعلهم اهلل
بعرشو ؿبدقُت  . .وقد ورد عنهم عليهم السالـ  :إف لنا مع اهلل حاالت ال يسعها ملك مقرب وال
نيب مرسل ) [. ]4
وقاؿ يف موضع آخر من كتابو ىذا  ( :إف تعاليم األئمة كتعاليم القرآف ال زبص جيالً خاصاً  ،وإمنا
ىي تعاليم للجميع يف كل عصر ومصر إىل يوـ القيامة جيب تنفيذىا واتباعها ) [ ]5و ( إنو ال

يتصور فيهم – أي األئمة – السهو والغفلة ) [. ]6
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ثاظغا ػ
شوضؼمػبتحرغفػاضػرآن ػ
من اؼبعلوـ من الدين بالضرورة أف ىذا القرآف ؿبفوظ حبفظ اهلل سبحانو  ،وأف ما قبلو من الكتب
موكوؿ إىل حفظ أىلو  ،ولذلك ُحَّرؼ ما قبلو من الكتب السماوية  ،أما ىو فمحفوظ  ،قاؿ تعاىل
عن التورتة  { :حيكم هبا النبيوف الذي اسلموا للذين ىادوا دبا استحفظوا من كتاب اهلل وكانوا عليو
شهداء } فهذا يدؿ على أف حفظ التوراة قد وكل إىل من أنزلت عليو  ،وأما القرآف فإنو ؿبفوظ
حبفظ اهلل  ،قاؿ تعاىل  { :إنا كبن َّنزلنا الذكر وإنا لو غبافظوف }  ،فهذا القرآف بقراءاتو اؼبتواترة قد

أصبعت عليو األمة منذ عهد الصحابة حىت اليوـ .

أما الشيعة اإلمامية االثٌت عشرية فإف غالة متقدميهم متأخريهم ؾبمعوف على أف القرآف قد حرؼ
وبدؿ وجرت عليو الزيادة والنقصاف  ،منهم كبَت مؤلفيهم وؿبدثيهم وأوثقهم عندىم الكليٍت يف كتابو
" الكايف "  ،وخاسبة ؿبدثيهم ؿبمد باقر اجمللسي يف كتابو " مرآة العقوؿ " وموسوعتو الكربى " حبار
األنوار " .
فقد أورد الكليٍت ؾبموعة من الروايات تؤكد غيمامهم بالتحريف  ،منها رواية نسبها إىل جعفر بن
ؿبمد الصادؽ  ،قاؿ فيها  ( :إف عندنا مصحف فاطمة عليها السالـ  ،وما يدريهم ما مصحف
فاطمة  . . .مصحف فيو مثل قرآنكم ىذا ثالث مرات  ،واهلل ما فيو من قرآنكم حرؼ واحد )
[. ]7
وقد نسب الشيخ اؼبفيد – شيخ علماء الشيعة اإلمامية يف القرف الرابع اؽبجري – القوؿ بالزيادة يف
القرآف والنقص فيو إىل صباعة كبَتة من أعياف متكلمي الشيعة اإلمامية وأىل الفقو منهم واالعتبار

[. ]8

8

سعيد حوى

دراسات منهجية ىدافة

وقاؿ خاسبة ؿبدثي الشيعة ؿبمد باقر اجمللسي  ( :إف كثَتاً من األخبار صرحية يف نقص القرآف وتغيَته
 ،متواترة اؼبعٌت  ،وطرح صبيعها يوجد رفع االعتماد على األخبار رأساً  ،بل أظن أف األخبار يف ىذا
الباب ال تقتصر عن أخبار اإلمامة ) [ ، ]9ومعلوـ أف اإلمامة عندىم ثايتة بالنص والتعيُت

وجاحدىا كافر بإصباعهم .
وقد حاوؿ بعض معتديل الشيعة ذباوز ىذا الرأي وإسقاطو عن اؼبذىب  ،فتصدى ؽبم غَت واحد من
علماء الشيعة  ،فسفهوا رأيهم  ،وضبلوا قوؽبم ذلك على التقية  ،وكاف أبرزىم نور الدين الطربسي

الذي أثٌت عليو اػبميٍت غَت مرة [ ، ]14والذي ألف كتابو الضخم يف أواخر القرف الثالث عشر
اؽبجري ؛ " فصل اػبطاب يف إثبات ربريف كتاب رب اإلرباب "  ،وأورد فيو أكثر من ألفي رواية
من الروايات الشيعية اؼبعتمدة يف كتبهم تفيد القوؿ بالتحريف والنقص  ،وأف ال اعتماد على ىذا
القرآف الذي بُت ايدي اؼبسلمُت اليوـ .
ونقل عن السيد احملدث نعمة اهلل اعبزائري قولو يف كتاب " األنوار "  ( :إف األصحاب قد أطبقوا
على صحة األخبار اؼبستفيضة بل اؼبتواترة الدالة بصرحيها على وقوع التحريف يف القرآف ؛ كالماً
ومادة وإعراباً والتصديق هبا ) [. ]11

وىذا كلو كفر حمض  ،ألنو مناقض ؼبا ىو معلوـ من الدين بالضرورة  ،أي ميزة تكوف لإلسالـ إذا
كاف كتابو ؿبرفاً أو مغَتاً أو ناقصاً .
زكنا نأمل أف يتصدى اػبميٍت ؼبثل ىذه الكفريات وينزه كتاب اهلل سبحانو عنها ويلعن القائليم هبا
ويصرح بكفرىم وخروجهم عن ملة اإلسالـ  ،إال أنو عاد فأكد ىذا الشذوذ العقدي يف كتابو "
كشف االسرار " حينما قاؿ  ( :لقد كاف سهالً عليهم – يعٍت الصحابة الكراـ – أف خيرجوا ىذه
الىيات من القرآف ويتناولوا الكتاب السماوي بالتحريف ويسدلوا الستار على القرآف ويغيبوه عن أعُت
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العاؼبُت  ،إف هتمة التحريف اليت يوجهها اؼبسلموف إىل اليهود والنصارى إمنا تثبت على الصحابة )

[. ]12

وىذا من مخيين كفر بواح ونقض لإلسالم كلو  ،فهذا القرآف اؼبعجز الذي حوى معجزات كثَتة إذا
ُذبَُّرئ عليو  ،فأي سند يف اإلسالـ يبقى لو مكانة  ،وأي سند لإلسالـ يبقى بعد ذلك .
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ثاضثا ػ
طوشفػاضذغطظػطنػاضدظظػاضظبوغظػاضططؼرة ػ
من اؼبعروؼ اجملمع عليو عند علماء الشيعة  ،بل من اصوؿ مذىبهم  ،أف األمة قد كفرت بعد وفاة

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وارتدت عن دين اهلل – والعياد باهلل – إال ثالثة أو أربعة [، ]13
لذلك فإمهم ال يعتمدوف عليهم وال يثقوف بأخبارىم ويطرحومها صبلة وتفصيالً باعتبارىا ساقطة
مكذوبة موضوعة .
لذلك فإف الشيعة أصبعُت – حىت اؼبعتدلُت منهم – ال حيتجوف من السنة إال دبا صح ؽبم من طريق
أىل البيت [ ، ]14يقوؿ الشيخ ؿبمد حسن آؿ كاشف الغطاء – وىو من معتدليهم  ( : -أما ما
يروية مثل ايب ىريرة وظبرة بن جندب ومرواف بن اغبكم وعمراف بن حطاف اػبارجي وعمرو بن العاص

ونظائرىم فليس لو عند اإلمامية من االعتبار مقدار بعوضة  ،وأمرىم أشهر من أف يذكر ) [. ]15

وقد درس الشيخ حسُت بن عبد الصمد العاملي اؼبتويف سنة ٗ 48ىػ يف كتابو اؼبشهور " وصوؿ
األخيار إىل أصوؿ األخبار " – وىو من كتب مصطلح اغبديث اؼبشهورة اؼبرموقة عندىم – ىذا
األمر  ،فتوصل إىل اغبكم العاـ يف كتب حديث اىل السنة حينما قاؿ  ( :فصحاح العامة كلها

وصبيع ما يروونو غَت صحيح ) [. ]16

وقد صرح اػبميٍت يف كتابو " كشف األسرار " أف أبا بكر الصديق رضي اهلل عنو قد وضع حديث :
( كبن معاشر األنبياء ال نورث ما تركناه صدقة )  ،يف معرض حديثو عن ـبالفة أيب بكر للقرآف
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الكرمي [ ، ]17كما صرح يف كتابو " اغبكومة اإلسالمية " أف الصحايب اعبليل ظبرة بن جندب كاف
يضع اغبديث أيضاً [. ]18
ىذا ىو رأي الشيعة وزعيمهم اػبميٍت يف السنة النبوية اؼبطهرة اليت رواىا عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
وسلم اصحابو األتقياء الربرة  ،وإف من اؼبعلوـ عند علماء اغبديث أنو من أنكر حديثاً صحيحاً مع
األدب فقد فسق ومن أنكره مع سوء األدب فقد كفر  ،وكذلك من انكر حديثاً متواتراً  ،وقد تبُت
فبا تقدـ أف اػبميٍت وشيعتو ينكروف كل السنة اليت رويت لنا بأسانيد صحاح  ،ويف ذلك إنكار
ألحاديث صحيحة كثَتة  ،وبعض ما انكروه يبلغ مبلغ اؼبتواتر  ،وصبيع ما أنكروه يدخل ضمناً يف
حد التواتر  ،وىم بذلك ينقضوف األساس الثاين ؽبذا الدين وىو السنة .
وىم بدالً عن السنة الثابتة يعتمدوف روايات عن ائمة الكذب والوضع فبا صبعو الكليٍت وغَته  ،وقد
بلغنا أف بعضهم نقد رجاؿ الكليٍت فذكر عدداً كبَتاً منهم بأمهم كذابوف  ،وتلك شهادة الشيعة
أنفسهم على ما يف كتبهم اؼبعتمدة من دس عند كثَت من اؼبنصفُت منهم  ،أما كبن فال نقبل رواياهتم
أصالً ألمهم منحرفوف يف العقيدة يستحلوف الكذب يف نصرة اىوائهم .
وقد ثبت أف اػبميٍت الذي يقوؿ بارتداد الصحابة بعد وفاة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ويتهمهم
بوضع اغبديث  ،ويطعن يف رواة األمة الثقات  ،ال يستدؿ يف حبوثو إال بكتب فرقتو  ،وىو أمر
مشهور .
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رابطاً ػ
اضطوشفػطنػاضصحابظ ػ
ػ
من اؼبعلوـ أنو مل يبق بعد وفاة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم من اؼبنافقُت إال نزر يسَت  ،وىذا النزر
اليسَت قد اعطي سرىم غبذيفة بن اليماف كي ال يلعبوا أي دور خسيس يف األمة اإلسالمية  ،ومن
ذلك نشر األكاذيب عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عيلو وسلم  ،لذلك فإف علماء ىذه األمة اعتربوا كل
الصحابة يف الرواية عدوالً  ،ونظرت األمة إىل جيل الصحابة الذي أكرمهم اهلل عز وجل بصحبة نبيو
ونصرة دينو وضبل أمانتو نظرة احًتاـ وتقديس  ،ألف اهلل عز وجل شهد ؽبم فقاؿ تعاىل  { :لقد رضي
اهلل عن الذين يبايعونك ربت الشجرة }  ،وقاؿ تعاىل عن ىؤالء  { :وألزمهم كلمة التقوى } .

وقد فهم أىل السنة واعبماعة أف الصحابة ال جيًتئ عليهم إال زائغ  ،وذلك من قولو تعاىل :
{ ومثلهم يف اإلقبيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقو يعجب الزراع ليغيظ هبم
الكفار } .
وبعض الشيعة ُك َّفروا دبوقفهم من عائشة رضي اهلل عنو واهتامهم إياىا وقد برأىا اهلل عز وجل .
وبعض الشيعة ال يكتفوف ببغض الصحابة وتفسيقهم وتضليلهم بل يزيدوف على ذلك وجيهروف
بالسوء يف حق الصحابة وخيصوف دبزيد من اللعن والسب أبا بكر وعمر وعثماف وطلحة والزبَت وابا
عبيدة وعبد الرضبن بن عوؼ  ،فإذا كاف العشرة اؼببشروف باعبنة ال يسلموف منهم فما بالك بغَتىم
؟!
وأي اعتبار يبقى بعد الوقوع باصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ؟ فإذا كانت تربية الرسوؿ
صلى اهلل عليو وسلم مل تصل بالناس إىل الكماؿ فما حاؿ تربية غَته ؟
انظر إىل الكليٍت صاحب " الكايف " وىو يسوؽ رواية موثقة عندىم منسوبة إىل جعفر بن ؿبمد
الص ادؽ تقوؿ  ( :كاف الناس أىل ردة بعد النيب صلى اهلل عليو وسلم إال ثالثة  ،فقلت ؛ من الثالثة
؟ فقاؿ ؛ اؼبقداد بن االسود وابو ذر الغفاري وسلماف الفارسي ) [. ]19
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ويسوؽ يف موضع آخر رواية ينسبها إىل باقر وقد سالو أحدىم عن الشيخُت  ( :ما تسألٍت عنهما ،
ما مات منا ميت إال ساخطاً عليهما  ،يوصي بذلك الكبَت منا الصغَت  ،غنهما ظلمانا حقنا  ،وكانا
اوؿ من ركب أعناقنا  ،واهلل ما أُسست من بلية وال قضية ذبري علينا أىل البيت إال مها أسسا أوؽبا ،

فعليهما لعنة اهلل واؼبالئكة والناس أصبعُت ) [. ]24

ويقوؿ الكشي يف كتابو " الرجاؿ "  ( :سأؿ الكميت بن زيد اإلماـ الباقر عن الشيخُت فقاؿ  :يا
كميت بن زيد ! ما أُىريق يف الغسالـ دـ وال اكتسب ماؿ من غَت ِحلو وال نكح فرج إال وذلك يف
اعناقهما إىل يوـ يقوـ قائمنا ) [. ]21

وىذا األمر مستفيض عند علمائهم وثقات ؿبدثيهم من اؼبتقدمُت واؼبتأخرين أمثاؿ ابن بابويو القمي
وشيخ الطائفة الطوسي والشيخ اؼبفيد وابن طاووس واألردبيلي وابو اغبسن القمي وؿبمد باقر اجمللسي
اؼبلقب عندىم خباسبة احملدثُت والذي اسهب اػبميٍت يف الثناء عليو يف كتابو " كشف األسرار "  ،وقد
اورد اجمللسي يف كتابو " زاد اؼبعاد " و " حق اليقُت " و " حبار األنوار " من األكاذيب واغبكايات يف
حق سادتنا أيب بكر وعمر وايب عبيدة وخالد بن الوليد وغَتىم ما نتادب عن نقلو .
أما اػبميٍت الذي نادى يف أوؿ حركتو بوحدة األمة اإلسالمية  ،فقد كاف من اؼبفروض أف يسدؿ
الستار على مثل ىذه الضالالت حبق اطهار ىذه األمة ويعلنها حرباً على من يقوؿ هبا ودينع الكتب
اؼبؤلفة يف سبهم وتكفَتىم  ،ولكنو بدالص من كل ذلك تبٌت أعىت الشذوذ يف ىذا اجملاؿ .
وكاف اػبميٍت قد كتب فصلُت يف كتابو " كشف االسرار " احدمها يف بياف ـبالفة ايب بكر للقرآف

[ ، ]22واآلخر يف ـبالفة عمر لكتاب اهلل [ ، ]23فيهما من الكذب واالفًتاء واغبقد على ائمة
اؼبسلمُت ما ال يتصور وصفو من رجل يدعي العلم واؼبعرفة والدين  ،فقاؿ يف حق الشيخُت  ( :غننا
ىنا ال شاف لنا بالشيخُت وما قاما بو من ـبالفات للقرآف ومن تالعب بأحكاـ اإللو  ،وما حلَّاله وما
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حرماه من عندمها  ،وما مارساه من ظلم ضد فاطمة ابنة النيب وضد أوالده  ،ولكننا نشَت إىل
جهلهما بأحكاـ اإللو والدين  . . .إف مثل ىؤالء األفراد اعبهاؿ اغبمقى واألفاقوف واعبائروف غَت

جديرين بأف يكونوا يف موضع اإلمامة وأف يكونوا ضمن أويل األمر ) [. ]24

ووصف سيدنا عمر بن اػبطاب رضي اهلل عنو بأف أعمالو  ( :نابعة من أعماؿ الكفر والزندقة
واؼبخالفات آليات ورد ذكرىا يف القرآف الكرمي ) [. ]25
بل ذكر خالصة كالمو عن سبب عدـ ورود ذكر اإلمامة يف القرآف الكرمي وما قاـ بو الشيخاف يف
زعمو من اغتصاب للخالفة ما نصو  { :من صبيع ما تقدـ يتضح أف ـبالفة الشيخُت للقرآف مل تكن
عند اؼبسلمُت شيئاً مهماً جداً  ،وأف اؼبسلمُت إما كانوا داخلُت يف حزب الشيخُت مؤيدين ؽبما ،
وإما كانوا ضدمها وال جيرؤوف أف يقولوا شيئاً أماـ أولئك الذين تصرفوا مثل ىذه التصرفات ذباه رسوؿ
اهلل وذباه ابنتو  ،وحىت غذا كاف أحدىم يقوؿ شيئاً فإف كالمو مل يكن ليؤخذ بو  ،واػبالصة ؛ حىت
لو كانت ؽبذه األمور ذكر صريح يف القرآف فإف ىؤالء مل يكونوا ليكفوا عن منهجهم ومل يكونوا
ليتخلوا عن اؼبنصب } [.]26

ومع أننا نعتقد أف طبيٍت كتب كتابو " اغبكومة اإلسالمية " وفيو الكثَت من اؼبداراة والتقية باعتباره
برناؾباً حركياً لو والتباعو  ،فإنو حرص كل اغبرص على أف ال يذكر اسم الشيخُت وعثماف بن عفاف
رضي اهلل عنهم كلما اضطرتو ضرورة التسلسل التارخيي  ،بل يقفز من ذكر الرسوؿ صلى اهلل عليو
وسلم إىل علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو [ ، ]27ولكن الواضح من عقيدتو اليت نسوؽ نصوصها

من كتابو " اغبكومة اإلسالمية " واليت معناىا أف الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم قد عُت عليّا وصياً
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وخليفة من بعده تقضي بالنتيجة أف الصحابة عصوا أمر الرسوؿ وخالفوه واغتصبوا اػبالفة وعينوا أبا
بكر بدالً منو .
يقوؿ طبيٍت  ( :كبن نعتقد بالوالية  ،ونعتقد ضرورة أف يعُت النيب خليفة من بعده  ،وقد فعل )
[ ، ]28ويقوؿ بعد قليل  ( :وكاف تعيُت خليفة من بعده عامالً ومتمماً ومكمالً لرسالتو ) [، ]29

مث يوضح ذلك فيقوؿ  ( :حبيث كاف يعترب الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم لوال تعيُت اػبليفة من

بعده غَت مبلغ رسالتو ) [. ]34

وىذا ىو الشوذ الذي خيرج قائلو عن دائرة اإلسالم  ،فإف ىؤالء وقعوا يف الضالؿ واإلضالؿ ،
وشاركوا أىل الكتاب فيما مهاىم اهلل عز وجل بقولو  { :يا أىل الكتاب ال تغلوا يف دينكم غَت
اغبق وال تتبعوا أىواء قوـ قد ضلوا من قبل واضلوا كثَتاً وضلوا عن سواء السبيل } .
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خاطداً ػ
اظتػاصؼمػضردولػاضضهػصضىػاضضهػرضغهػودضم ػ
مل تزؿ كتب الشيعة مليئة بانتقاص الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم سواء بذلك انتقاصهم من خالؿ
الطعن يف أزواجو أو من خالؿ الطعن يف اصحابو أو من خالؿ الطعن يف كماؿ رسالتو  ،وجاء
اػبميٍت ليزيد على ذلك بأف ينتقص من مقاـ رسوؿ اهلل فيذكر أنو مل حيقق اإلنصاؼ اإلؽبي مع أف
اهلل عز وجل قاؿ  { :إنا أنزلنا إليك الكتاب باغبق لتحكم بُت الناس دبا أراؾ اهلل }  ،فالرسوؿ
صلى اهلل عليو وسلم حقق اإلنصاؼ اإلؽبي دبا ال مزيد عليو وكل من حقق شيئاً من اإلنصاؼ بعده

فإمنا حققو مقتدياً بو  ،بينما اػبميٍت ينتقص رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يف تصريح نشرتو ؾبلة "
امباكت انًتناشنل " يف لندف [ ]31باالنكليزية  ،وؾبلة " إيشيا " الصادرة بالىور يف باكستاف باللغة

األوردية [ ، ]32ومها ؾبلتاف كانتا صديقتُت ػبميٍت إال أمهما استفظعتا منو ىذا القوؿ وردتا عليو
دبقاؿ عنوانو " ىذا نفي لإلسالـ وتاريخ اإلسالـ " .

 31مجلة امباكت  ،لندن . 1882 / 8 / 42 :
 34عدد ذي الحجة  1242هـ الموافق  43سبتمبر  1882م .
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دادداً ػ
طخاضغتؼمػاإلجطاع ػ
لقد نص القرآف على أف إصباع اؼبسلمُت حجة  ،قاؿ تعاىل  { :ومن يتبع غَت سبيل اؼبؤمنُت نولو ما
توىل ونصلو جهنم وساءت مصَتاً }  ،ومل حيفل بعض الشيعة باإلصباع قط  ،وكذلك شأف اػبميٍت .
وأفظع مثاؿ على ـبالفتهم اإلصباع إباحتهم لنكاح اؼبتعة الذي ال زاؿ قائماً يف إيراف بعهد اػبميٍت ،
وما نكاح اؼبتعة إال زنا صريح بعد انعقاد اإلصباع على ربرديو  ،وفبن قاؿ بتحرديو علي بن أيب طالب
نفسو .
صحيح أف اإلسالـ مل حيرـ نكاح اؼبتعة يف أوؿ األمر  ،ولكن ثبت عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
وسلم أنو حرمو أخَتاً  ،مث أصبعت األمة على ذلك  ،وىا ىو نكاح اؼبتعة الذي يهدـ نظاـ االسرة
ويهدـ أحد مقاصد اإلسالـ العظيمة يف حفظو لألعراض واألنساب ويف رعايتو لالبناء كي ينشؤوا يف
وسط عائلي ما أمكن ذلك  ،كل ذلك يهدمو ىؤالء الشيعة  ،وىا ىو نظاـ طبيٍت يشجعو  ،وكفى
بذلك عالمة على أمهم ال يبالوف باإلصباع كحجة شرعية .
واألمر يف ذلك خطَت وكبَت  ،فهم خيالفوف اإلصباع يف كثَت من أمورىم يف العقيدة والعبادة ومناىج
اغبياة  ،أال تراىم خيالفوف اإلصباع يف الصلوات ويف الصوـ ويف اغبج ويف غَت ذلك من شعائر الغسالـ
وشرائعو .
واػبميٍت يؤكد ىذه اؼبخالفة  ،بل يكرسها يف دستوره  ،عندما يعتمد مذىب االثٍت عشرية كمذىب
وحيد وإىل األبد  ،وجيعل ىذه اؼبادة غَت قابلة للبحث والتعديل " اؼبادة ٕٔ " .
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دابطاً ػ
اضطوشفػطنػأعلػاضدظظػواضجطارظ ػ
ربرـ عليو اعبنة ويدخل النار
إف الشيعة االثٌت عشرية تعد كل من ال يؤمن باألئمة وعصمتهم ناصبَّياً ُ
 ،ومن مقوالهتم اليت ذكروىا يف كتبهم وتبناىا اػبميٍت يف كتبو ضرورة ـبالفة أىل السنة واعبماعة .
صحيح أف ىذا جاء يف سياؽ ضرورة اتَّباع الكتاب والسنة أوالً  ،ولكن أي كتاب والكتاب عندىم
ؿبرؼ  ،واي سنة والسنة عندىم ما تناقلو الشيعة وحدىم .
انظر إىل اػبمُت ناقالً ومتبنياً يف رسالتو " التعادؿ والًتجيح " وىو يبحث يف األخبار الواردة يف
ـبالفة العامة  -أي أىل السنة واعبماعة [ -التعادؿ والًتجيح  ، 8ٔ - 8ٓ :وأصل الرسالة بالعربية
مطبوعة ضمن رسائل لو يف طهراف] فيقوؿ  ( :وىي طائفتاف ؛ إحدامها وردت يف خصوص اػبربين
اؼبتعارضُت  ،وثانيهما ؛ ما يظهر منها لزوـ ـبالفتهم وترؾ اػبرب اؼبوافق ؽبم مطلقاً )  ،وبعد أف ساؽ
اػبميٍت ؾبموعة من الروايات اؼبختلفة اؼبنسوبة إىل آؿ البيت الكراـ يف وجوب ـبالفة أىل السنة
واعبماعة واستطرد قائالً  ( :وال خيفى وضوح داللة ىذه األخبار على أف ـبالفة العامة مرجحة يف
اػبربين اؼبتعارضُت مع اعتبار سند بعضها  ،بل صحة بعضها على الظاىر واشتهار مضمومها بُت
األصحاب  ،بل ىذا اؼبرجح ىو اؼبتداوؿ العاـ الشائع يف صبيع أبو اب الفقو وألسنة الفقهاء )  ،ةقد
انتهى اػبميٍت يف حبثو الفقهي يف ىذه اؼبسألة بقولو  ( :فتحصل يف صبيع ما ذكرنا من أوؿ البحث
إىل ىنا أف اؼبرجح اؼبنصوص ينحصر يف أمرف  ،موافقة الكتاب والسنة ومالفة العامة ) [التعادؿ
والًتجيح . ]8ٕ :
أال فليعلم شباب أىل السنة واعبماعة من ىذه األمة رأي اػبميٍت يف أىل السنة واعبماعة عامة ،
ولينتبهوا إىل خداعو ومراوغتو وخداع أتباعو فما ىم إال دعاة ضاللة وما ىم إال دعاة إىل النار  ،فاهلل
إىل }  ،وىؤالء يأمروف أتباعهم بوجوب ـبالفة فتوى ائمة
تعاىل يقوؿ  { :واتَّبع سبيل من أناب َّ
االجتهاد من أمثاؿ الشافعي ومالك وأضبد بن حنبل وأيب حنيفة والثوري واألوزاعي  ،بل يأمروف
أتباعهم دبخالفة رأي أي عامل من علماء أىل السنة واعبماعة  ،ويعتربوف ذلك عالمة على صحة
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السَت وسالمة القصد  ،فهؤالء بالنسبة ألىل السنة واعبماعة يروف أف يعامل أىل السنة واعبماعة
كمعاملة اليهود والنصارى يف ضرورة اؼبخالفة حيث ال نص يف الكتاب والسنة واإلصباع .
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ثاطظاً ػ
زضوعمػسيػساططظػاضزعراءػرضيػاضضهػرظؼا ػ
إف ؿببتنا لفاطمة رضي اهلل عنها جزء من ؿببتنا ألبيها وزوجها وأوالدىا  ،فال غرابة أف كببها وكبًتمها
 ،ولكن الغرابة أف ينسب إىل فاطمة ما ليس ؽبا  ،وأف تُرفع فوؽ قدرىا  ،وىذه كتب الشيعة تنص
على أف الوحي تَػنَػَّزؿ على فاطمة بعد ابيها عليو الصالة والسالـ  ،وزاد اػبميٍت فرفعها إىل مقاـ فوؽ
مقاـ األنبياء عليهم الصالة والسالـ  ،يقوؿ يف خطابو الذي ألقاه يف حسينية صباراف ظهر يوـ األحد
اؼبصادؼ ٕ  ٔ48ٙ / ٖ /دبناسبة عيد اؼبرأة وىو يوـ مولد سيدتنا فاطمة الزىراء رضي اهلل عنها ،
يقوؿ تعليقاً على رواية وردت يف كتاب " الكايف " للكليٍت ما نصو  ( :وإف فاطمة الزىراء عاشت
بعد وفاة والدىا طبساً وسبعُت يوماً قضتها حزينة كئيبة  ،وكاف جربائيل األمُت يأيت إليها لتعزيتها
وإبالغها باألمور اليت ستقع يف اؼبستقبل  ،ويتضح من الرواية بأف جربيل خالؿ الػ ٓ٘ يوماً كاف يًتدد
كثَتاً عليها  ،وال أعتقد بأف رواية كهذه الرواية وردت حبق أحد باستثناء األنبياء العظاـ  ،وكاف اإلماـ
علي يكتب ىذه األمور اليت تنقل ؽبا من قبل جربيل  ،ومن احملتمل أف تكوف قضايا إيراف من األمور
اليت نقلت ؽبا . . .ال نعرؼ من اؼبمكن أف يكوف ذلك  ،اي أف اإلماـ علي كاف كاتب وحي مثلما
كاف كاتب وحي رسوؿ اهلل . . .فقضية نزوؿ جربيل على شخص ما ليست بالقضية السهلة
والبسيطة  ،وال تعتقدوا بأف جربيل ينزؿ على كل شخص  ،إذ ال بد من تناسب بُت روح الشخص
الذي ينزؿ عليو جربائيل وبُت جربائيل الذي يعترب الروح األعظم  ،وىذا التناسب كاف موجوداً بُت
جربائيل وأنبياء الدرجة األوىل مثل الرسوؿ األعظم وعيسى وموسى وإبراىيم وأمثاؽبم  ،ومل ينزؿ
جربائيل على أحد غَت ىؤالء  ،حىت إنٍت مل أجد رواية نشَت إىل نزوؿ جربائيل على األئمة . . .إذف
فهذه الفضيلة مل حيظ هبا أحد بعد األنبياء غَت فاطمة الزىراء عليها السالـ  ،وىذه من الفضائل
اػباصة بالصديقة فاطمة الزىراء ) .
إن مثل ىذه األقوال خترج صاحبها من الدين اإلسالمي إبمجاع ادلسلمني مبختلف مذاىبهم .
وبعد فهذه بعض عقائد الشيعة االثٍت عشرية  ،وىذه بعض العقائد اػبمينية  ،ذكرناىا لك باختصار
 ،ويف كتب الشيعة أنفسهم ويف كتب اػبميٍت اؼبزيد الذي يدىشك بشذوذه واكبرافاتو  ،وقد كتب
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اػبميٍت الكثَتوف من قبل ومن بعد يف شذوذات اؼبذىب االثٌت عشري والشذوذات اليت تطالعها يف
كتبهم كثَتة وغريبة  ،وإف من ألف عقائد أىل السنة واعبماعة وعرؼ صفاءىا ونقاءىا وعرؼ
مذاىبهم الفقهية وطرائقهم يف التحقيق واعبرح والتعديل ال يستطيع أف يتحمل ما جيده من شذوذ
وغرائب  ،ولكن بعض شباب أىل السنة واعبماعة ُخدعوا بذلك وغُرر هبم  ،ألف عندىم فراغاً
استغلو ىؤالء اؼبخادعوف  ،فحاولوا أف يقدموا ؽبم اػبمينية على أمها سبثل األصالة واغبيوية  ،وما ىي
إال مقربة لإلسالـ الصحيح وؿباولة لدفن اإلسالـ وأىلو فيا شباب األمة اإلسالمية انتبهوا .
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اضغصلػاضثاظي ػ
سيػاضطواشفػاضذاذةػضضخطغظغظ ػ
لقد ذكر السلطاف عبد اغبميد يف مذكراتو  :أف الصراع بُت الصفويُت والعثمانيُت مل يكن لصاحل األمة
اإلسالمية  ،بل لصاحل الكفر والكافرين  ،وكنا نطمع أف يتعقل الشيعة والسنة ىذا اؼبعٌت فال تتجدد اغبروب
بُت عامل السنة والشيعة  ،ولكن اػبميٍت فرض ىذا الصراع فرضاً فبا أدى إىل انتكاس يف الصحوة اإلسالمية
 ،وربالفات مع الكفر والكافرين  ،وإجهاض للتنمية يف العامل اإلسالمي  ،وربويل وجهة العامل اإلسالمي .
وقد ربدث التاريخ عن حاالت كثَتة كانت فيها عواطف بعض الشيعة مع الكافرين ضد اؼبسلمُت  ،بل
صبعوا إىل العواطف أعماالً ؛
 فهؤالء الشيعة ساعدوا اؽبولنديُت يف القضاء على دولة اليعاربة .
 وىذا نصَت الدين الطوسي يقنع ىوالكو يف إمهاء اػبالفة العباسية .
 وىا ىو ابن العلقمي خيوف خليفتو فيساعد التتار يف القضاء على الدولة العباسية .
 وىا ىم اغبشاشوف حياولن اغتياؿ صالح الدين .
وكم من مرة أظهر غيها بعض الشيعة عواطفهم كبو الكفر والكافرين ضد اإلسالـ واؼبسلمُت  ،وكنا نتمٌت
أال تتكرر ىذه الظاىرة  ،ولكنها ظهرت من جديد باػبمينية وأتباعها .
ولئن كاف حب العرب مركوزاً يف فطرة كل مسلم  ،فإف كثَتاً من الشيعة خالؿ العصور مل يتسطيعوا أف خيفوا
كرىهم للعرب  ،وخاصة الفرس منهم  ،وىكذا كاف كثَت من الشيعة الفرس دعاة ورعاة للشعوبية اغباقدة
على كل ما ىو عريب ومسلم  ،وكنا نأمل أف تكوف الشعوبية قد انتهت إىل األبد  ،ولكن اػبميٍت أثارىا من
جديد .
وىكذا جيتمع يف اػبمينية عقائد شاذة ومواقف شاذة  ،فيحيي بذلك الشذوذ العقدي عند الشيعة واؼبواقف
الشاذة عندىم  ،وكل ذلك على حساب اإلسالـ واؼبسلمُت  ،ومن ىاىنا أصبحت اؼبواقف اػبمينية خطراً
ماحقاً على ىذه األمة  ،ال جيوز ألىل الرأي والفكر أف يسكتوا عنها وعن أىدافها القذرة وأساليبها اؼباكرة
 ،ولقد ظهرت اؼبواقف الشاذة للخمينية يف أمور متعددة آف اآلواف للتنبيو عليها والتحذير منها  ،وىاؾ
أخطر ما يف ىذه اؼبواقف :
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أوالً ػ
روحػاضدغطرةػرضىػاضطاضمػاإلدالطيػوطحاوضظػتذغغطه ػ
إف ما جيري يف تركيا ويف لبناف ويف سورية ويف السند  ،وإف اغبرب العراقية اإليرانية والدعاية اؽبائلة
واألمواؿ الطائلة اليت تبذؽبا اػبمينية ما ىي إال مقدمات لسيطرة الشذوذ الشيعي على األمة اإلسالمية
؛
 فها ىي " حركة أمل " و " حزب اهلل " يتعاوناف على القضاء على الفلسطينُت يف لبناف
دبساعدة سوريا .
السٍت يف بَتوت .
 وىا ىي " أمل " بالتعاوف مع سوريا تصفي الوجود ّ

 وىا ىي النصَتية يف طرابلس متعاونة مع النظاـ السوري تصفي شوكة السنيُت يف طرابلس .
 وىا ىي سوريا بنظامها الباطٍت تعمل على تقويض سلطاف السنة يف تركيا  ،فتمد اليسار
واألرمن وتدفع بالنصَتية كبو التغلغل يف األحزاب اؼبتطرفة .
 وىا ىي سوريا تتحالف مع إيراف مساعدة كل منهما األخرى يف كل شيء .
 وىا ىم الشيعة يف السنة يركبوف موجة بعض األحزاب ليقوضوا استقرار باكستاف .
وما ىي إال أف يسقط العراؽ يف حربو مع إيراف  -ال ظبح اهلل  -حىت يسري التهديد الشيعي اإليراين
إىل كل جزء يف اػبليج  ،بل إىل كل قطر يف اعبزيرة العربية  ،لتقوـ بذلك نواة لدولة قادرة على
السيطرة على العامل اإلسالمي  ،سبتد من السند إىل إيراف إىل العراؽ إىل سوريا إىل لبناف إىل أجزاء يف
اعبزيرة العربية إىل تركيا .
وىا ىي ليبيا جاىزة للتعاوف يف أفريقيا مع ىذه الدولة النواة لتشكل ىي وإيراف ومن يدور يف فلكهما
وإسرائيل واعبهات اؼبسيطرة على طمس معامل اإلسالـ فيو .
ومن ىنا كاف لنا موقف ال بد منو من اغبرب العراقية اإليرانية ؛ ىذا اؼبوقف يتمثل يف وجوب إيقاؼ
ىذه اغبرب  ،ألف إيقاؼ اغبرب ىو الذي ينهي التطلعات اػبمينية اعبنونية للسيطرة اػبطرة على
األمة اإلسالمية .
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ثاظغا ػ
تحاضغاتػادتراتغجغظػطرسوضظ ػ
كاف ال بد للتطلعات اػبمينية من ربالفات ربقق هبا مآرهبا ومطامعها  ،ولقد أدركت دوائر كثَتة أف
عليها أف ترعى التطلعات اػبمينية وأف تتعاوف معها ؼبا يًتتب على ىذا التعاوف من ربقيق مقاصد
مشًتكة سننَّبو عليها يف الفقرات التالية .
ومن ىنا وجدنا ربالفاً عجيباً بُت إيراف وليبيا  ،وبُت إيراف وسوريا وأمل من جهة وإسرائيل من جهة
أخرى  ،ووجدنا ربالفاً بُت إيراف والغرب  ،ووجدنا وفوداً من إيراف تذىب إىل االرباد السوفيايت .

وكل ذلك يتناقض مع كل ما صرح بو اػبميٍت ابتداء  ،وإمنا َجّره إىل ىذا التناقض الذي أفقده
مصداقيتو تطلعاتو للسيطرة على ىذه األمة اإلسالمية  ،ولو كاف ذلك غبساب كل جهة معادية
لإلسالـ واؼبسلمُت .
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ثاضثاً ػ
تظطغظػاألطظػاإلدالطغظػوأطواضؼاػسيػخطر ػ
لقد أصبحت أمواؿ األمة اإلسالمية قبل انتصار اػبميٍت كثَتة تؤىلها للسيطرة االقتصادية على العامل
وتؤىلها لتطوير نفسها  ،وكانت األمة اإلسالمية تتطلع إىل دوؿ اػبليج يف تنميتها  ،فأقدـ اػبميٍت
على هتديد العراؽ الذي كاف مقدمة غبرب شاملة  ،وبذلك فإف أمواؿ دوؿ اػبليج ذىبت ضحية
ؽبذه اغبروب  ،فققدت األمة اإلسالمية بذلك قدراهتا االقتصادية وتنميتها .
وىكذا ساعد اػبميٍت العامل غَت اإلسالمي يف سلب األمة اإلسالمية أمواؽبا وتطويرىا إىل أمد بعيد ،
ألمهم حىت يف حالة انتهاء اغبرب فإف العامل غَت اإلسالمي ىو الذي سيعيد إعمار العراؽ وإيراف ،
وىكذا فإف اعبكومات الكافرة ىي اليت رحبت يف اغبرب ويف ما بعد اغبرب  ،وكل ذلك بسبب
السياسات اػباطئة للخمينية الراغبة يف السيطرة .
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رابطاً ػ
اظتصاسػاضصحوةػاإلدالطغظ ػ
لقد كاف العامل اإلسالمي قبل ظهور اػبميٍت يف طريقو إىل العودة إىل اإلسالـ  ،وبدأت شعوب العامل
تستمع إىل كلمة اإلسالـ الصافية  ،فجاء التطبيق اػبميٍت اسوأ مثل لنموذج تطبيقي لإلسالـ على
أرض اإلسالـ  ،وخاطب العامل خبطاب غَت معقوؿ  ،ودعاىم إىل إسالـ عجيب  ،رأينا مناذجو يف
الفصل األوؿ .
فكاف لذلك ىثار على صحوة الشعوب اإلسالمية  ،وكاف لذلك ىثار على استعداد غَت اؼبسلمُت
لسماع كلمة اغبق  ،فكانت اػبمينية انتكاسة للصحوة اإلسالمية  ،وكانت ربطيماً لتطلعات دعاة
اإلسالـ إىل عامل جديد .
ىز اػبميٍت فطرة اإلنساف فأحدث
وىكذا وبعد أف كاذت جهود اؼبصلحُت واجملددين أف تؤيت شبارىا ّ ،
هبا احتزازاً وارتباكاً  ،ألنو خاطب ىذه الفطرة بغَت اؼبعقوؿ وبغَت اؼبقبوؿ  ،فجعل اؼبذىبية مادة يف
دستوره  ،وحرـ االقلية السنية يف تطبيقو أبسط حقوؽ اإلنساف  ،فغذا عرفت أف طهراف كلها ليس
فيها مسجد واحد ألىل السنة واعبماعة  ،عرفت مدى ما ديكن أف ينظر إليو العامل إىل ضيق األفق
يف التطبيق اإلسالمي الذي ال يعطي فرصة حىت للمخالفُت يف اؼبذاىب أف يقيموا مساجدىم فما
بالك بغَت اؼبسلمُت .
وإذا عرفت أف اػبمينية جددت عادة الصفويُت يف زج من ىم دوف البلوغ يف مقدمة اعبيش اؼبقاتل ،
عرفت إىل أي حد ال تراعي اػبمينية الطفولة الربيئة اليت يعتربىا كل إنساف أمها ىي البقاء عبنس
اإلنساف .
وإذا عرت أف اػبمينية تسد أذنيها عن كل نداء للسالـ مع تعادؿ القوى  ،ؾبافية لقولو تعاىل { وإف
جنحوا للسلم فاجنح ؽبا وتوكل على اهلل } .
إذا عرفت كل ذلك أدركت كم سينظر العامل بإزدراء إىل تطبيق اإلسالـ  ،ىذا العامل الذي ذاؽ مرارة
اغبروب وأصبح عاشقاً للسالـ .
27

سعيد حوى

دراسات منهجية ىدافة

خاطداً ػ
اضتػغظػواضبظدشغظ ػ
بعض الشيعة يستعملوف التقية بأكثر من اغبد الذي ذبيزه شريعة اهلل عز وجل  ،وكنا نتصور أنو بعد
انتصار اػبميٍت يف إيراف أف الشيعة قد ذباوزوا التقية  ،ولكننا من خالؿ الواقع وجدناىم يستعملوف
التقية مع البندقية .
سراً
فهم  -سواء يف ذلك النظاـ اغباكم يف سوريا أو حركة أمل أو إيراف – يتعاونوف مع إسرائيل ّ
ويعطومها الذي تريد ويتظاىروف خبالؼ ذلك  ،وىم حياربوف حرباً طائفية يف كل مكاف ويتظاىروف
بشعارات سوى ذلك  ،وىم يتخَتوف ػبطاب شباب اإلسالـ عبارات وخطابات يلبسومها ثوب
اػبداع ويتسًتوف على حقيقتهم ويقدموف للناس يف إيراف زاداً ويقدموف لشباب اإلسالـ كلهم زاداً
آخر .
كانوا باألمس يستعملوف التقية ضباية ألنفسهم  ،واآلف يستعملوف البندقية للسيطرة  ،ويتسعملوف
التقية ػبداع اآلخرين  ،فيلبسوف لكل حالة لبوسها  ،ويتحالفوف مع اليسار إذا رأوا ذلك يقرهبم من
أىدافهم  ،ويدخلوف يف األحزاب اليسارية  ،ويعلونوف شعاراهتا اليت تناقض مبادئهم وىم يكتموف
أىدافهم اغبقيقية .
انظر إليهم يف سوريا وتركيا ويف باكستاف وأفغانستاف ويف غَتىا  ،فإنك حيث ما رأيتهم – ىنا وىناؾ
– ذبدىم يلبسوف لباساً حزبياً يف الظاىر ويكتموف ـبططاهتم اػبفية يف الباطن حىت يصلوا إىل
مرادىم .
فاجتمع ؽبم يف بعض البلداف التقية والبندقية  ،وال زالوا يف بعض البلداف يظهروف التقية ويبحثوف معها
عن البندقية .
وقد آف لشباب اإلسالـ أف يدركوا خداع ىؤالء  ،وأف يعرفوىم على حقيقتهم .
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فهنالك عقيدة صحيحة واحدة ىي عقيدة أىل السنة  ،وىي اليت ينبثق عنها كل خَت  ،أما ىؤالء
حسن ظنو باػبمينية فقد وقع
فعقيدهتم زائفة وال ُجيتٌت من الشوؾ العنب وال من اغبسك تيناً  ،فمن ّ
بالغلطة الكربى وجٌت على نفسو يف الدنيا واألخرى  ،وجانب حذر اؼبؤمن الذي ال يلدغ من جحر
مرتُت .
تنب
ىذه بعض مواقف اػبمينية الشاذة  ،ومن قبل ذكرنا بعض العقائد الشاذة  ،وما اػبمينية إال ِّ
لعقائد الشيعة الشاذة وؼبواقفهم التارخيية الشاذة وإعطائها زطباً جديداً .
وساعد على وجودىا ىذا الزخم من تطلع شباب أىل السنة واعبماعة وحنينهم لدولة اإلسالـ ،
فخالوا السراب ماء وظنوا اػبمينية ىي دولة اإلسالـ  ،وباػبداع وقعوا وبالوىم سقطوا  ،وإف حنيناً إىل
دولة اإلسالـ ال يوقعنا يف الكفر أو يف الضالؿ .
وال ينبغي أف تنطلي علينا اغبيلة  ،فمجتمع اػبميٍت ليس " ؾبتمع حق " وىو أحد شعارات اغبركة
اإلسالمية اغبديثة  ،وليس " ؾبتمع جرية " وىو أحد شعارات اغبركة اإلسالمية اغبديثة  ،وليس "
ؾبتمع قوة "  ،وأوؿ القوة عندنا قوة االعتقاد الصحيح  ،والقوة إحدى شعارات اغبركة اإلسالمية
اغبديثة .
فيا شباب ىذه االمة تطلعوا إىل دولة اغبق والقوة واغبرية  ،وال زبدعنكم اػبمينية فهي دولة الباطل
واالكبطاط والعبودية  ،وىي عودة باألمة اإلسالمية إىل الوراء .
وكفى باػبميٍت فضيحة صفقات السالح مع إسرائيل وتعاومها الكامل معها  ،فتلك عالمة أنو لن
خيرج من إيراف إال الدمار والوالء ألعداء اهلل .
وألمر ما ذكر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يف أحاديث صحيحة أف الدجاؿ خيرج من خراساف
وأنو خيرج مع الدجاؿ سبعوف ألفاً من يهود أصفهاف عليهم الطيالسة  ،وؽبذا أيضاً أصبع مؤرخة الًتاث
اإلسالمي بأف خراساف عش الباطنية السوداء اغباقدة .
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اضخاتطظ ػ
لقد ذكر ابن عمر رضي اهلل عنهما يف أثر صحيح ؿب ّدثاً عن حاؿ الصحابة قاؿ  :لقد عشنا برىة
وإف أحدنا يُتىا ِإلدياف قبل القرآف .وقد ذكر اهلل يف سورة الفاربة العقائد أوالً ،مث ثٌت بالعبادة ،مث ذكر
منهاج اغبياة ،فبا يدؿ على أف مناىج اغبياة الصحيحة تكوف أثراً عن عبادة وعقيدة صحيحة  ،ومن
ىاىنا فنحن نركز على العقيدة أوالً  ،مث على العبادة ثانياً  ،مث على منهاج اغبياة.
وينص اغبديث الصحيح  ( :تفًتؽ أميت على ثالث وسبعُت فرقة كلها يف النار إال واحدة )  ،وفنحن
نبحث عن عقائد ىذه الفرقة الناجية ونتمسك هبا  ،وعن عاداهتا وقيمها وعن مناىج اغبياة فيها
فنسلكها ونتمسك فيها  .واػبمينية وعقائدىا غَت عقائدنا وعباداهتا غَت عباداتنا  ،ومناىج حياهتا
غَت مناىج حياتنا  ،ألف األصل عندىم ىو أف خيالفونا  ،فما باؿ ٍ
أناس يف الفرقة الناجية يفروف من
اعبنة إىل النار ويسلكوف غَت سبيل اؼبؤمنُت ؟
إف بعض من نفًتض عندىم الوعي غاب عنهم الوعي فلم يدركوا خطر اػبمينية  ،وإف بعض من
نفًتض عندىم العلم قصروا عن إبراز خطر اػبمينية فكادت بذلك تضيع ىذه األمة  ،ولذلك فإننا
نناشد أىل الوعي أف يفتحوا األعُت على خطر ىذه اػبمينية  ،ونناشد أىل العلم أف يطلقوا أقالمهم
وألسنتهم ضد اػبمينية .
مغزوا  ،فاألمة ا ِإلسالمية
لقد آف ؽبذا الطاعوف أف ينحسر عن أرض ا ِإلسالـ  ،وآف للغازي أف يكوف ِّ
عليها أف تفتح إيراف للعقائد الصافية من جديد  ،كما جيب عليها أف تنهي هتديدىا اػبطَت ؽبذه األمة
 ،وليعلم أصحاب األقالـ اؼبأجورة واأللسنة اؼبسعورة الذين ال يزالوف يضللوف األمة دبا يتكبونو ودبا
يقولونو أف اهلل سيحاسبو على ما ضلوا وأضلوا  ،قليس ؽبم حجة يف أف ينصروا اػبمينية  ،فنصرة
اػبمينية خيانة هلل والرسوؿ واؼبؤمنُت  ،أمل يروا ما فعلتو اػبمينية وحلفاؤىا بأبناء ا ِإلسالـ حُت سبكنوا ،
أمل يعلموا بتحالفات اػبمينية وأنصارىامع كل عد ٍو ل ِإلسالـ  ،لقد آف لكل من لو أذناف للسمع أف
يسمع  ،ولكل من لو عيناف ل ِإلبصار أف يبصر  ،فمن مل يبصر ومل يسمع حىت اآلف فما الذي يبصره
وما الذي يسمعو ،فهؤالء أنصار التتار واؼبغوؿ وأنصار الصليبيُت  ،واالستعمار يظهروف من جديد
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ينصروف كل عدو ل ِإلسالـ واؼبسلمُت  ،وينفذوف بأيديهم كل ما عجز عنو غَتىم من أعداء اإلسالـ
واؼبسلمُت  ،أال فليسمع الناس وليبصروا والت ساعة مندـ .
إنو ال يزاؿ للعذر مكاف ؼبن أراد االعتذار  ،وسيأيت يوـ ال يقبل فيو من أحد االعتذار  ،فالساكتوف
عن اغبقيقة لن يُغذروا  ،والناكبوف عن اغبق لن يعذروا  ،والذين صلوا وأضلوا لن يعذروا  ،فهذا رسوؿ
اهلل صلى اهلل عليو وسلم حيدث عن اهلل فيقوؿ  ( :من عادى يل ولياً فقد آذنتو باغبرب )  ،وىؤالء
اػبمينيوف يعادوف أولياء اهلل من الصحابة فمن دومهم فكيف يواليهم مسلم وكيف تنطلي عليو
فنمس ُكم النَّار } .
خدعتهم وكيف يركن إليهم واهلل تعاىل يقوؿ { وال تركنوا إىل الذين ظلموا َّ
وىؤالء اػبمينيوف ظاؼبوف ومن بعض ظلمهم أمهم يظلموف أبا بكر وعمر  ،فكيف يواليهم مسلم واهلل
تعاىل يقوؿ  { :وكذلك نوّيل بعض الظاؼبُت بعضاً دبت كانوا يك ِ
ْسبوف }  ،إنو ال يواليهم إال ظامل ،
َ
َ
ومن يرضى أف يكوف ظاؼباً أليب بكر وعمر وعثماف وأيب عبيدة وطلحة والزبَت ؟ ومن يرضى أف يكوف
يف الصف اؼبقابل للصحابة وأئمة االجتهاد من ىذه األمة ؟ ومن يرضى أف يكوف أداة بيد الذين
يستحلوف دماء اؼبسلمُت وأمواؽبم ؟
أال يرى الناس أنو مع أف ثلث أىل إيراف من السنة ال يوجد وزير سٍت ؟ أال يرى الناس ماذا يُفعل
بأىل السنة يف لبناف سواء يف ذلك اللبنانيوف أو الفلسطينيوف ؟ أال يرى الناس ماذا يفعل حليف إيراف
با ِإلسالـ واؼبسلمُت ؟ أليست ىذه األمور كافية للتبصَت ؟ وىل بعد ذلك عذر ؼبخدوع ؟ أال إنو قد
حكم اؼبخدوعوف على أنفسهم أمهم أعداء ؽبذه األمة وأمهم أعداء لشعوهبم وأوطامهم وأمهم يتآمروف
على مستقبل أتباعهم فهل ىم تائبوف ؟
اللهم إين أبرأ إليك من اخلمبيين واخلمينية
ومن كل من واالىم وأيدىم وحالفاىم وحتالف معهم
اللهم آمني
وصلى هللا على سيدان دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعني
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