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بسم هللا الرمحن الرحيم
املقدمة

إن احلمددهلل حن دمددهللس عيسددونيته عيسددومهلل ه عيددوكن بدده عيوعودداب ميددهو عينددع حن كددن ددرع
أيفستاو كن مهللس هللا فمع املموهللي عكن ضماب فمن جتهلل له عليا كر هللا.
ع أ مهلل أن ال إله إال هللا عحهللس ال ر ك لهو عأ مهلل أن حممهللا بهللس ع سعله ميما ديا
ع ميما منعتو عيف سبيمما جناههللو ع ميما يمقى هللا .أما بعد:

فإن هللا ز عجاب أ ساب سعله هلهللى عد ن احلق ليظمرس مى الهلل ن ومهو عقهلل قدا التد
صمى هللا ميه عسدمم أب بدا الدهلل عا االسدةكيري قدا قيدا و فبمدا الرسدالري عأدى اككايدري عوشد
الغمري حىت حلق لرفيق اك مىو عترك أكوه مى احملجري البيضا و ليممدا وتما هداو ال ز دا تمدا
إال هالك.
عكن ظمري هذا الهلل ن احلتي أن جنمه هللا قيا إىل قيا السا ريو عأيزله سبحايه صاحلا
لك دداب ك ددان عكك ددانو عتكفد داب س ددبحايه فظ دده ك ددن بد د الن دداب ني عحتر د د املب م ددنيو عق ددا
سبحايه :ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ()1و عكن كظاهر حفظه سدبحايه هلدذا
الهلل ن أن هيأ له جاال ذعدعن ته عحيمعيه مى كر اك صا عاككصا ؛ علكن ستري هللا يف
الكعن تقوضي أن الصراع بني احلق عالباطداب ال دزا قاامدا مدى سدام عقدهلل و سدومهلل د تتدا
ع نماب يف دأب ل مس كنامل هذا الهلل ن.
عكن أجاب لكو قهلل اكوأل د تتدا احلتيد بك دا كدن اكد يدا الدذ ن اكدعا حتر فده عتفسداس
حسدده أه دعاامم ع فبددا م فكبددف هللا سددنيممو عفض د ق مددمو عهي دأ كددن أبتددا هددذس املم ددري
احلتيفري كن موك أسوا هم ع هللفع أ طممم.
عكن تمكم اكد يدا الدزا مني يوسداإم إىل االسدة كدع هدالفومم يف النقيدهللا الصدحيحري
لإلسة و الرافضريو عكا أد اك كا الرافضري؟
إهنا فكرا قبي ري كاورا حاومدا عدبرهدا بدهلل هللا بدن سدبأ اليمدعدي الدذي تظداهر السدة
( )1سع ا احلجر و اآل ري (. )٩
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فدداد ى امل دعاالا لنمددي بددن أب طالدده ع وددهو عحددرث مددى قودداب مددان -ضددي هللا تدده -مث
أ مددن أن ميددا هددع عصددي سددع هللا عقميفودده حددىت عصدداب يف هنا ددري اككددر إىل الددز م بوجسدديهلل
اكلعهيري يف مي بن أب طاله ضي هللا ته.
نددز مددى املسددمم أن ددرى جمددعد هددوال الض دة يف الن دامل مددى اكوددهللاد النم دران توجمددع
عتوك لب مسدعكمم مدى أبتدا املسدممني عقاصدري يف اكقميدات االسدةكيريو عقدهلل تسدماب هدذا
املددذهه يف اآلعيددري اكقدداا إىل بمددهللا فددااو عترسدخف جددذع هم فيمددا حددىت مكتدعا كددن سدديس
اجلاكنري يف الناصمريو عجنمعا وخدذعن وداب العسداااب املمكتدري ع وحيتدعن الفدر لتشدر قيدهلل م
عد ع م يف كسممي فااو فمن هتا دا يف قمهللي عق ر ببايل اقويدا هدذا املعضدععو ع لدك
بنددهلل اسوشددا ا كر ددهللي حفظدده هللا لبيددان عسدداااب د ددع م عكددتمجمم يف النقيددهللا؛ ملددا يف لددك
يصرا لمحق عتشجيع كهمه عا رتا هلم جلمياب عاكو ا ككرس دز عجداب :ﭽﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﭼ(.)1
 موضوع الدراسة :وسائل الرافضة وأساليبهم يف الدعوة إىل مذهبهم يف غاان وسبل
التص ّدي هلا .
 أسباب اختياره:
 /1فب ددا يف اقوي ددا كعض ددعع ونم ددق لنقي ددهللا عال ددهلل عا يف الس دداحري ال ددا يش ددأت فيم ددا
عتر ر فو (عليس املخرب واملنا ن)(.)2
( )1سع ا التحاب :اآل ري (. )12٥
( )2أقرجه ابن حبان ( )2088عابن أب حامت فيما ورس ابن و ا ( )248/2عالبزا ( )200عال رباين
( )124٥0كن طر قوني ن أب عايري و ن أب بشر ن سنيهلل بن جبا ن ابن باس قا :
قا سع هللا صمى هللا ميه عسمم  ( :رحم هللا كعسى و ليس املنا ن واملخربو أقربس به زعجاب
أن قعكه فوتعا بنهللسو فمم مق اكلعاحو فمما آهم ع ا تممو ألقى اكلعاح) .عستهللس صحي و وما
قا احلاوم :هذا حهلل صحي مى رط الشيخنيو ععافقه الذه  .ايظر املسوهلل ك مى
الصحيحني لمحاومو قم ()343٥و (.)412/2
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 /2الونر مى عساااب د عا الرافضري يف بةديو عويفيري د ع م.
 /3إن هذا املعضعع جهلل ر لهلل اسري مميري د ع ري؛ عكيده كعضدعع جهلل دهلل مل وتاعلده أحدهلل
كددن البدداح ني كددن قبدداب يف د اسددري كسددوقمري كوخصصددري دداكمري حسدده ممددي ...عكيدده كعضددعع
السددا ريو عودداب سددا ريو كن الص دراع بددني اخلددا عالشددر دااددم كسددومر حددىت قيددا السددا ريو عكممددري
اكيبيا عالنمما ههللا ري التاس إىل اخلاو عكممدري الشدياطني عأ دهللا الدهلل ن هدي صدهلل التداس دن
اخلا عإ قا مم يف الشر.
فال ددهلل اا ددهلل عنو ع ددياطني االي ددس عاجل ددن ص ددهللعنو وم ددا ق ددا

ددز عج دداب :ﭽﭩ

ﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶ
ﭷﭼ(.)1
 /4احوسا عطمبا لم عاب عاكجر النظيم كن هللا دز عجداب لقعلده صدمى هللا ميده عسدمم:
(ك ددن د ددا إىل ه ددهللى و ددان ل دده ك ددن اكج ددر ك دداب أج ددر ك ددن تبن دده ال ددتق ل ددك ك ددن أج ددع هم
يئا. )2( )...
 /٥ا تباط الرافضري ليمعد يف املكر عاخلهللاع عالهللسو عالومبيس مى التاس عأكرهم قدا
مى و ا كن توسبعن إىل النمم تهللا اهيك ن النعا و فيوحدوم بيدان حقيقدومم لمتداس حدىت
كعيعا مى حي ري عتيقظ كتمم.
 /6القيددا بعفيفددري اكيبيددا عاملرسددمني عهددي الددهلل عا إىل هللا ددز عجدداب قددة لدده النبددادا
عختميصمم كن اكفكا اهلهللاكري الا تفسهلل ميمم قيهلل م.
 تساؤالت البحث :
( )1سع ا اكينا و اآل ري ()112
( )2أقرجه كسمم يف صحيحهو وواب النممو ب كن سن ستري حستري أع سيئريو برقم ()2674و
( )2060/4حتقيق حممهلل فواد بهلل الباقي و دا إحيا الرتاث النرب – باعتو دعن ا التشر.
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كىت دقمف الرافضري يف فاا ؟
كا كهللى يشاطمم لمهلل عا إىل كذهبمم ؟
كا هي أحكم السباب ملقاعكري املهلل الرافضي ؟
 صعوابته :
ال ك أن البح يف هذا املعضعع دااق ع دااك ؛ دااق كدن حيد حيع وده عجا بيدري
تعايه عتنمقه ببيئري الهللا يري و عكن فقه الدهلل عا أن نمدم الهللا يدري الظدرع الدا حتديي بده ليكدعن
م ددى بص دداا يف د عت دده إىل هللا و ع ددااك ك ددن حيد د إن املراج ددع في دده قميم ددري ون ددادا اك دداث
امليهللاييددري و عال سدديما كعضددعع الرافضددري ق ددا عصددنه و عتكمددن هددذس الصددنعبري يف أكددع ددهللا
كتما :
 -1اكوتددا مم ددن ل ددم الضددي املوتكددر حالدده تددهللهم ؛ ومددا حصدداب يل أ تددا ل
جلاكنومم و اسوعقفف تهلل البداب الرايسدي عسدئمف دن سدبه الدزل ا فبيتدف أين جئدف لدزل ا
صهلل ق يل قباب مساحمم يل لهللقع .
 -2اكوتا مم ن االفصاح ببنض املنمعكات إال حليمري عالوع ري وما ع ف دن االدا ي
الذي أجر ف ميه املقابمري و عصهلل قي املوشيع الذي أههللاين بنض كولفا م يف فاا واخل ه
املترب ري عفاس أيين أووه ن الهلل عا االسةكيري يف فاا .
 -3صنعبري احلصع مى بنض العاثاق الا تصهللم بنض املنمعكات .
لدذا ؛ قدهلل ت مده كددين هدذا البحد كشددقري وبداا و عمحمدين أ بددا كضدتيري عكوا ده كرهقددريو
عاقوضاين سياحري طع مري يف مجع املنمعكات املبن را يف تدال الكوده عب دعن اتدةت عالصدح
عاملتشع ات عااليرتيف عساار عساااب اال ة كع د اسري كيهللاييري لمجعايه الا حتواج إليما .
 حدود البحث وتشمل اآليت:
 -1احلدود املوضوعية :جمعدهم يف الهلل عا إىل كذهبمم عطرم كقاعكوما.
 -2احلــدود املناةيــة :الرتويددز مددى اككداون الددا توكددا
وأورا -الناصمري -عوماسي و عمايل عفاها .

فيمددا أيشد ري الرافضددري يف فدداا
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 -3احلــدود الزماةي ــة :تت ددعي الهلل اسددري كددن
 1٩84إىل ا  . 2013حعايل ة ني اكا كن
 الدراسات السابقة:
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دده عطددأا أقددهللاكمم يف أ ث فددااو ددا
ه دقعهلم .

مل أقد -حسدده اطة ددي -مددى أ ددري سددالري مميددري كوخصصددري إددذا املعضددعع يف بددةدي
إال كددا ووبدده اكد الددهللووع  /حممددهلل إب دراهيم يف جاكنددري االكددا حممددهلل بددن سددنعد عضددعع الددهلل عا
االس ددةكيري املناص ددرا يف ف دداا يف كرحم ددري املاجس ددوا ددا  1٩٩٥و عحت ددهللث ددن ه ددذس الفرق ددري
دده دقعهلددا يف فدداا عبنددض عسدداااب د ددع م و ع عجددهلل اكد الزكيدداب أكددني
مجدا كددن حيد
سددنهلل كددن ييجددال كودده املعضددعع يفسدده بنت دعان( :عسدداااب الرافضددري عأسدداليبمم يف الددهلل عا إىل
كذهبمم يف ييجال عسباب كقاعكوما).
 خطيت يف البحث:

اقوض ددف طبيند ددري البح د د أن تش ددوماب م ددى كقهللكد ددريو عممي ددهللو عسد ددبنري فصد ددع و عقامد ددريو
عفما س تفصيميري.
املقهللكري -وما سبق -فيما ور أمهيدري املعضدعع عأسدباب اقويدا س و عحدهللعدسو عتسداالالته
عصنع تهو عالهلل اسات السابقري.
 التمهيد( :تعريفات ومدخل ,وفيه أربعة مطالب):
امل مه اكع  :الونر لعسااابو عاكساليه.
امل مه ال اين :الونر لرافضري.
امل مه ال ال  :الونر لهلل عا.
امل مه الرابع :الونر بغااو كعقنما اجلغرايفو عحملري دن دقدع االسدة إليمداو عفمدع
الوشيع عكبهللالس.

 الفصــل الو  :وســائل الرافضــة التعليميــة يف الــدعوة إىل مــذهبهم ,وفيــه أربعــة

مباحث:
املبح اكع  :اسوغة الرافضري اجلاكنات يف الهلل عا إىل كذهبمم.
املبح ال اين :إيشا عاسوغة املهللا س يف الهلل عا إىل كذهبمم.

وسائل الرافضة و أساليبهم يف الدعوة إىل مذهبهم يف غاان

6

املبح ال ال  :إيشا املراوزو عاملوسسات الونميميري يف الهلل عا إىل كذهبمم.
املبح الرابع :االسوفادا كن املت الهلل اسيري كن اخلا ج.

 الفصل الثاين( :وسائل الرافضة الدعوية) .عفيه مخسري كباح :
املبح
املبح
املبح
املبح
املبح

اكع  :الوألي عالتشر.
ال اين :الهلل عس عاحملاضرات.
ال ال  :املراسيم الهللع ري عاالحوفاالتو عالوحال كع الصعفيري.
الرابع :اسوغة كعسم احلج.
اخلاكس :بن د ا م لمهلل عا إىل كذهبمم.

 الفصل الثالث :الوسائل اإلعالمية يف الدعوة إىل مذهبهم ,وفيه ثالثة مباحث.
املبح اكع  :اال ا ري عالومفا .
املبح ال اين :الصح عاتةت الهللع ريو عاملتشع ات.
املبح ال ال  :اسوخهللا االيرتييفو عالهلل ا ري اال ةكيري.
 الفصــل الرابــس :وســائل الرافضــة اادميــة يف الــدعوة إىل مــذهبهم ,وفيــه أربعــة

مباحث:

املبح
املبح
املبح
املبح

اكع  :وفالري اك وا .
ال اين :ال ه عتعفيفه خلهللكري أههللافمم.
ال ال  :االفا ري.
الرابع :اخلهللكات االيساييري.

 الفصــل ااــامس :وســائل الرافضــة يف اســتادام اــو م االاتصــادية للــدعوة إىل
مذهبهم .وفيه ثالثة مباحث:
املبح اكع  :اختا الوجا ا عالز ا ري عسيمري د ع ري.
املبح ال اين :اخلمس.
املبح ال ال  :اال اات كن اخلا ج.

 الفصل السادس :أساليب الرافضة يف الدعوة إىل مـذهبهم يف غـاان ,وفيـه أربعـة

وسائل الرافضة و أساليبهم يف الدعوة إىل مذهبهم يف غاان

7

مباحث:
املبح اكع  :أساليه الرافضري الونميميري يف الهلل عا إىل كذهبمم يف فاا.
عفيه أ بنري ك اله:
امل مه اكع  :فرس حمبري آ البيف عبغض الصحابري يف يفعس طةب النمم.
امل مدده ال دداين :تربيددري ال ددةب مددى أسددمعب احل دعا عاجلددهلل ع لددك كددن قددة د اسددومم
ملادا املت ق.
امل م دده ال ال د  :لي د قم ددعب ال ددةب ددهلل ددهلل الن ددعن هل ددم عإ ف دداامم ددن الرس ددعكات
الهلل اسيري.
امل مه الرابع :تشع ه ه الصحابري املشرم.
املبحد ال دداين :أسدداليه الرافضددري الهلل ع ددري يف الددهلل عا إىل كددذهبمم يف فددااو عحتودده مخسددري
ك اله:
امل مه اكع  :رث كظامل أهاب البيف.
امل مه ال اين :إاث ا الشبه لوشكيك التاس يف الهلل نو عد ع م إىل د تمم.
امل مه ال ال  :تشعبه ه الصحابري املشرم.
امل مه الرابع :اسوغة القضال السياسيري لمهلل عا إىل كذهبمم.
امل مه اخلاكس :بن د ا م لمهلل عا إىل كذهبمم.
املبح ال ال  :أساليه الرافضري اخلهللكيري لمهلل عا إىل كذهبمم يف فااو عحتوه ك مبان:
امل مه اكع  :الوظاهر الهوما أبكر املسممني.
امل مه ال اين :وسه قمعب التاس عجذإم كن قدة اخلدهللكات الدا تقدهلل إىل اتومدع
املسمم.
املبح د الرابددع :أسدداليه الرافضددري اال ةكيددري لمددهلل عا إىل كددذهبمم يف فددااو عحتودده ة ددري
ك اله:
امل مه اكع  :الهلل ا ري.
امل مه ال اين :الكذبو عتمفيق اكقبا يف الصح و عاتةت الهللع ري.
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امل مه ال ال  :إاث ا الشبمات.

 الفصل السابس :مقاومة الرافضة يف الدعوة إىل مذهبهم ,وفيه ستة مباحث:
املبح
املبح
املبح
املبح
املبح
املبح

اكع  :سباب كقاعكري الرافضري الونميميري.
ال اين :سباب كقاعكري الرافضري الهلل ع ري.
ال ال  :سباب كقاعكري الرافضري اال ةكيري.
الرابع :سباب كقاعكري الرافضري اخلهللكيري.
اخلاكس :سباب كقاعكري الرافضري االقوصاد ري لمهلل عا إىل كذهبمم.
السادس :جمعد مما أهاب الستري يف فاا يف كقاعكومم.

مث ااامتة  ,وفيها :أهم النتائج والتوصيات.

مث الفهارس العلمية وهي:
 -1فمرس اآللت.
 -2فمرس اكحاد عاآلاث .
 -3فمرس اك ة .
 -4فمرس الفرم عاكدلن.
 -5فمرس املصاد عاملراجع.
 -6فمرس املعضع ات املونمقري أببعاب البح و عفصعلهو عكباح ه و عأهم كساامه.
 منهجي يف البحث:

لقهلل سمكف شيئري هللا تناىل يف ووابري هذا البح املتمج العصفيو عاملتمج االسوقرااي؛
كن كنظ ددم كف ددردات البح د حتو دداج إىل الوقص ددي عالوجمي ددع ك ددن ب ددعن الكو ددهو عات ددةتو
عالصح و عاملقاالتو عاملتشع اتو ع بكري املنمعكات االيرتيدف كدع د اسدري كيهللاييدري لمجعايده
الا حتواج إليما كع كرا اا كا مي:
أوالا :ددزعا اآللت القرآيي ددري إىل س ددع ها ك ددع و ددر اس ددم الس ددع ا ع ق ددم اآل ددري يف احلعا ددي
عووابوما لرسم الن ماين.
اثةي ـ ـا :خت ددر ج اكحاد د د ك ددن كصد دداد ها؛ ع ل ددك ب ددذور اجل ددز و عالص ددحيفري عالكود ددابو
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كع بيان د جوه إن مل كن يف الصحيحنيو عأكا إن وان فيممدا أووفدي

اثلث ـ ـ ا :االحالد ددري إىل املصد دداد الد ددا أسد ددوتهلل إليمد ددا كد ددن الكود ددهو عالبحد ددعث أع اتد ددةتو

عالصح أع فاها.

رابعــا :االحالددري إىل املراجددع اكجتبيددري بددذور اسددم الكوددابو عاسددم كولفددهو ع دده ال بددع

عالتشر قهلل االككان.

خامسا :اال فدام لبحد قر دري فداا تعضد كعقدع فداا يف إفر قيدا حدىت كدعن القدا

مى إملا ا قرأ.

سادس ا :االلوزا برتمجري اك ة فا املشمع ن.

سابع ا :سيكعن هتاك التوااج الا سأتعصاب إليماو مث الوعصيات.

اثمنا :تذ ياب البح بفما س فتيري تسماب مى الباح االسوفادا كن البح .
شنر وتقدير

بف تهلل أمحهلل عأب داعد عالرتكذي كن حهلل

أب هر را ضي هللا ته قا  :قا

سع هللا صمى هللا ميه عسمم ( كن ال شكر هللا ال شكر التاس ) فبنهلل كر هللا
()1

سبحايه عتناىل مى ينمه الا ال تنهلل عال حتصى؛ عكن تمك التنم كا كن به مي كن
الهلل اسري يف هذس اجلاكنري املباوري عكعاصمري د اسا يف الهلل اسات النميا مث إما هذس الرسالري.
أ كر عالهللي ال َذ ن وان هلما الفضاب بنهلل هللا ز عجاب يف تربيا عتشجيني مى طمه
النمم و عال أيسى أن أ كر أقي الكبا الشيه سنيهلل مر حممهلل؛ الذي وان سببا يف تعسيع
كهللاوتا لنمع الشر يري بنهلل خترجه يف اجلاكنري االسةكيري  .أسأ هللا أن رفع د جومم يف
املمهلل ني ع تع هلم قبع هم ع فس هلمو إيه مى كا شا قهلل ر.
مث أ ين الشكر هلذس اجلاكنري النر قري عالقاامني ميما كن عالا اككر الذ ن مل أيلعا جمهللا
( )1احلهلل أقرجه أمحهلل بستهلل جاله قات ن اك ن بن قيس فنه و عأبع داعد عالرتكذي ن أب هر را كرفع ا
مى اكلستري
عصححه الرتكذي ن أب هر را  .ايظر وش اخلفا عكز اب االلباس ما ا ومر كن اكحاد
المسا ياب بن حممهلل النجمعين و ( . ) 371/2
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يف تيسا سباب الونميم كبتا املسممني كن أدا النامل و جزاهم هللا تا ع ن االسة قاا
عجناب اجلتري ك عاهم .
مث أتعجه ببالا الشكر عالنرفان إىل فضيمري الهللووع بيهلل بن بهلل النز ز النبيهلل الذي
تفضاب ال را مي يف سالا هذس و عبذ جمهللس يف تعجيمي ةحظاته و أسأ هللا أن
حيفظه ع هللفع ته واب سع عككرعس .
وما أتقهلل لشكر النميق عالوقهلل ر لشيخي الفاضمني ؛ اكسوا الهللووع بهلل الرحيم
بن حممهلل املغذعي و عالهللووع سميمان بن بهلل هللا الرعكيو ال َذ ن تفضة ملعافقري مى
كتاقشري هذس الرسالري اجيا كتمما إ را سالا هذس بوعجيما ما القيمري و أسأ هللا أن
جيز مما عمجيع كشا ه القسم قا اجلزا و عأن تفع إم االسة عاملسممنيو إيه مسيع جميه
الهلل ا .
عجزى هللا واب َكن كهلل يل هلل النعن يف إجنا هذس الرسالري قا اجلزا و عأق بذور
بنض املشا ه؛ والشيه قضر آد إد س كن الهلل اا املشمع ن يف فااو عله ع طع اب
روات الرافضري يف فاا و عالشيه بهلل القاد سنيهلل يبا ي -أقي ع يخي -كن أ مر
الهلل اا يف فاا الناكمني حتف ع ا ا الشوعن االسةكيري عاكعقا عالهلل عا عاال اد ملممكري
النربيري السنعد ريو عالشيه بهلل النز ز فا انو أع كن أحتفين جبمعد الرافضري يف فاا و عالشيه
صاحل اكسعد و عالشيه حسني جرجا كن املباد ن إىل إ ايا ملصاد عاملراجع االلكرتعييري
عفاهم و ا .
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التمهيد  :وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول :التعريف بالوسائل واألساليب.
املطلب الثاني :التعريف بالرافضة.
املطلب الثالث :التعريف بالدعوة.

املطلب الرابع :التعريف بغانا ،موقعها اجلغرايف ،وحملة عن
ّ
دخول اإلسالم إليها ،وظهور التشيع ومبدؤه.
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املطلب األول  :التعريف بالوسائل واألساليب:
العساااب لغري :مجع عسيمري.
قدا أبدع كتصدع اك هددري(َ ( :)1ع َسد َاب :قدا الميد  :عسداب فدةن إىل بده عسديمري :إ ا مداب
مة تقرب به إليه.
عالعس دديمري :العص ددمري عالق ددرسو عمجنم ددا العس ددااابو ق ددا تن دداىل :ﭽﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ

()2

.

ع ق ددا ( :تعس دداب ف ددةن إىل ف ددةن بعس دديمري أي :تس ددبه إلي دده بس ددبهو عتق ددرب إلي دده رك ددري
آصدرا) (.)3
عقا ابن فا س(َ (:)4ع َس َاب :العاع عالسني عالة  :ومموان كوبا توان جهللا.
اكعىل :الرفبري عال مهو عهع املراد هتاو قا  :عساب إ ا فهو عالعاساب :الرافه إىل هللا
ز عجاب عهع يف قع لبيهلل:
أ ى التاس ال هلل عن كا قهلل أكرهدم
بم د د ددى و د د دداب ي د د د ددن إىل هللا عاس د د دداب
( )1هع :أبع كتصع حممهلل بن أمحهلل بن طمحري بن يعح بن اك هدري (يسبري إىل جهللس اك هدر)
اهلرعي(يسبري إىل هدراا حي علهلل إا ستري)282( :و عوان فقيما صاحلاو فمه ميه مم المغري
عصت فيه وواب الومذ ه الذي مجع فيه عأع ىو عصت يف الوفسا ووا مساس الوقر هوعفا
لك كن الكوه .تعيف ستري 370 :هلل تري هراا .تظر يف طبقات الشافنيري البن قاضي مبريو
قم()102و (.)144/1
( )2سع ا االسرا و اآل ري (.)٥7
( )3ذ ه المغري كب كتصع اك هدري (.)38٩2/4
( )4فقهلل اقوم يف امسه فذور ابن اجلع ي مى عا ري لقعت احلمعي أن امسه أمحهلل بن ورل بن فا سو
عاقوم أ ضا يف ه عفاته لكن أص اكقعا أن عفاته وايف ستري ( )3٩٥وما ور لك ابن
و ا يف البهللا ري عالتما ري عالسيعطي يقة ن الذه يف بغيري الع ااو تظر كنجم اكد لياقعت
احلمعيو ()411/1و عبغيري الع اا (.)3٥2/1
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أي :افه(.)1
عاكقرى :السرقريو قا  :أقذ إبمه تعسة).
عقددا اجلعه ددري(َ ( :)2ع َس د َاب :العسدديمري كددا وقددرب بدده إىل الغدداو قددا  :عسدداب فددةن إىل بدده
عسمريو عتعصاب إليه بعسيمري أي :تقرب إليه بنماب)(.)3
عقددا ابددن كتظددع (َ ( :)4ع َس د َاب :العس ديمري املتزلددري تددهلل املمددكو عالعسدديمري :الهلل جددريو عالعسدديمري:
القربريو ععساب فةن إىل هللا عسيمري إ ا ماب مة تقرب به إليه).
عالعاس د د دداب( :الراف د د دده إىل هللا .العس د د دديمري :ك د د ددا وق د د ددرب ب د د دده إىل الغ د د دداو عاجلم د د ددع العس د د دداب
عالعساااب)(.)٥
إ ا تبددني كددن هددذس الونددا السدابقري أن كددن كندداين العسدديمري القربددريو عالعصددمري عاملتزلددري تددهلل
املمك عالرفبري عال مه.
أكا العسيمري يف االص ةح النا :
د ددهللا يف االص د د ةح الند ددا و علند دداب أمجنمد ددا تنر د د ابد ددن اك د ددا
فقد ددهلل رفد ددف بون د دا
اجلز ي( )6حي رفما بقعله( :هي كا وعصاب به إىل الشي و ع وقرب به)(.)1
( )1كنجم كقا يس المغري البن فا س

(  )110حتقيق بهللالسة ها عن.

( )2هع إمسا ياب بن محاد اجلعهري أبع يصر الفا اب و وان كضرب امل اب يف حسن اخلي عإكاكا يف
المغري عووابه "الصحاح" أع كنجم لغعي صحي سا مى هنج سر المغري عقرإا عجنمما يف
كوتاع التاس مجيناو عكن يعقه مي أبع مي الفا سيو عأبع سنيهلل الساايفو ع رج الباح عن أن
عفاته وايف ستري 3٩3هد . 1002 -تظر كنجم اكد لياقعت احلمعي (.)6٥6/2
( )3الصحاح لمجعهري

.)1841 /٥( :

( )4هع حممهلل بن ككر املشمع بن كتظع يسبري إىل جهللس السابع كتظع كىن ابن كتظع أبب
الفضاب و ع مقه بد مجا الهلل نوعكن أ مر ووبه(لسان النرب)و علهلل ستري 630هد عتعيف يف نبان
ستري711هد تظر يف كنجم الشيعد الكبا لمذه (.)288/2
( )٥لسان النرب البن كتظع االفر قي ( )72٥-724 /11دا صاد باعت.
( )6هع أبع السنادات املبا ك بن حممهلل بن حممهلل بن بهلل الكرمي بن بهلل العاحهلل الشيباين املنرع بن
=
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معىن الساليب لغة:
اكس دداليه مج ددع اكس ددمعبو ق ددا أب ددع كتص ددع اك ه ددري (:و دداب أس ددمعب عو دداب و ددهلل فم ددع
أسمعب.
قدا  :عاكسدمعب :العجدهو عال ر دقو عاملدذههو قددا  :أيدوم يف أسدمعب درو عجيمدع مددى
أساليه)(.)2
ه) السددني عالددة عالبددا أصدداب عاحددهللو ع هددع أقددذ الشددي فددري
عقددا ابددن فددا سَ (:
(سدمَ َ
عاقو ا ).
عقددا ابددن كتظددع ( :عو دداب طر ددق وددهلل فمددع أس ددمعبو قددا  :عاكسددمعب :ال ر ددق عالعج دده
عاملذهه).
قا ( :أيوم يف أسمعب سع و ع جيمع مى أساليه).
عاكسددمعب( :ال ر ددق قددذ فيدده عاكسددمعب لضددم :الفددن قددا  :أقددذ فددةن يف أسدداليه
كن القع أي :أفايني كته)(.)3
وض كن الونا السابقري أن كن كناين اكسمعب العجهو عال ر قو عاملدذههو عالفدنو
عيد د ددزع الشد د ددي كد د ددن الغد د ددا مد د ددى القم د د ددرو قد د ددا تند د دداىل :ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

اك ا اجلز يو عاملمقه جهلل الهلل ن علهلل يف أحهلل الربينني ستري ٥44هد جبز را ابن مر عهي بمهللا
ف عم كعصاب تعيف ملعصاب ع اخلميس مر ي احلج ستري سف عسومااري عدفن بر طري داقاب
البمهلل محه هللا  .عله كولفات و اا كتما التما ري يف فر ه احلهلل
أبتا الزكان البن قمكان الربككي اال بمي (. )141/4
( )1التما ري يف فر ه احلهلل
( )2اتمهلل ال اين
()3

البن اك ا اجلز ي (. )148٥ /4

( )1728ت :د .اث وي قاسم .

( )20٥8كادا سمه جممهلل )33-23دا املنا .

 .تظر عفيات اك يان عأيبا
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ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ( .)1عود د دداب د د ددي مد د ددى االيسد د ددان كد د ددن
قودادا يف فدزعا حتدني

المباس فمع سمهو عالفناب :سمبوه سمباو إ ا أقذت سمبه عكته حدهلل
قا  :قا سع هللا( :كن قواب قوية له ميه بيتري فمه سمبه)(.)2
عأكا اكسمعب يف االص ةح النا  :فقهلل تنهللدت الوندا االصد ةحيري لدهو فممدا قيداب
يف تنر فه كا مي:
اكسدمعب( :هددع طر قدري الكوابددريو أع طر قددري االيشدا و أع طر قددري اكلفدا و ع ليفمددا لمونبددا
إا ن املناين قصهلل اال ضاحو عالوأ ا أع الضرب كن التظم عال ر قري فيه)(.)3
عقيدداب( :هددع الصددع ا المفظيددري الددا نددرب إددا ددن املندداينو أع يظددم الكددة ع ليفدده؛ كدا
اكفكا و ع رث اخليا ).
عقياب( :هع النبا ات المفظيري املتسقري كدا املناين)(.)4
عقيدداب( :إن اكسددمعب :اقويددا أع ايوقددا و قددع بدده املتشددت لسددمات لغع ددري كنيتددري؛ لغددرث
الونبا ن كعق كنني).
عقيدداب( :إن اكسددمعب :هددع اقويددا اكلفددا عترتيبمددا يف ددكاب لدده أ ددرس عطابندده يف المغددري
املسونممري)(.)٥
عقي دداب( :إن اكس ددمعب ه ددع ال ر ق ددري الكةكي ددري ال ددا س ددمكما امل ددوكمم يف ليد د وةك ددهو
( )1سع ا احلجو اآل ري (.)73
( )2احلهلل أقرجه البخا ي يف صحيحهو وواب فرث اخلمسو ب كن مل خيمس اكسةب عكن قواب
قوية فمه سمبهو برقم ()3142و ()٩2/4و حتقيق حممهلل ها بن اصر التاصر و دا طعم التجاا
(كصع ا ن السم اييري برتقيم فواد بهلل الباقي) ال بنري اكعىل1422-و ع تظر يف بصاار الومييز
لمفاع أ دي ( )244 -243املفردات يف فر ه القرآن لألصفماين
هللان داعدي.
( )3اكسمعب د اسري بةفيري حتميميري كصع اكساليه اكدبيريو أمحهلل ا ه
( )4املرجع السابق

()41٩ت :صفعان
(.)44

. )46 :

( )٥اكسمعب د .حممهلل واكاب أمحهلل مجنري

( )63و كتاهاب النرفان لمز قاين (.)1٩٩/2
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عاقويا ألفافه).
أع (هع املذهه الكةكدي الدذي ايفدرد بده املدوكمم يف د دري كناييده عكقاصدهللس كدن وةكدهو
أع هع طابع الكة عفته الذي ايفرد به املوكمم وذلك)(.)1
عقي دداب( :إن اكس ددمعب :ه ددع ال ر ددق الكةكي ددري ال ددا س ددمكما امل ددوكمم يف ليد د وةك دده
عاقويا كفرداته)(.)2
عميكن تنر اكسمعب :أبيه فن تنبا املر ن أفكدا سو ع مدى يدعع العجمدري الدا جينممدا
يف هذس.
عالنةقددري بددني هددذ ن الونددر فني :المغددعي عاالص د ةحي قع ددري؛ إ إن اكسددمعب أي نددىن
الرتتيدده عااليسددجا ؛ إ مددق مددى طر قددري املولد يف تتسدديق أفكددا سو علكدداب إيسددان أسددمعبهو
عوذلك لكاب صر أسمعبه.
معىن الوسائل والساليب يف االصطالح الدعوي:
أكا العساااب يف االص ةح الهلل عيو فقهلل رفدف بنهللا تنر فات عكن لك كا مي:
تنر الشيه حممهلل بدن صداحل الن يمدني محده هللا حيد قدا ( :هدي ال درم الدا وعصداب
إا الهللا ي إىل تبميا د عته)(.)3
ع رفما الهللووع بهلل الكرمي هللان بقعله( :هي كدا سدونني بده الدهللا ي مدى تبميدا الدهلل عا
إىل هللا مى دع افع ك مدر)(.)4
ع رفمددا الددهللووع مددي بددهلل احلمدديم حممددعد بقعلدده( :هددي كددا وعصدداب بدده الهللا يددري إىل ت بيددق
كتاهج الهلل عا كن أكع كنتع ري عكاد ري)(.)٥
ع رفمددا الشدديه سددنيهلل القح دداين بقعلدده( :هددي كددا سددونني بدده الهللا يددري مددى تبميددا الهلل دعا
( )1كتاهاب النرفان يف مع القرآن و حممهلل النظيم الز قاين (. )1٩٩ /2
( )2قصاا

القرآن الكرمي د .فمهلل بن بهلل الرمحن الرعكي

( )3سالري الهلل عا إىل هللا لمشيه حممهلل بن صاحل الن يمني
( )4أصع الهلل عا بهلل الكرمي هللان

(.) 42٩

( )٥عساااب الهلل عا أ.د .حممهلل إبراهيم اجليعش

(. )28

( )18و (.)130٩
(. )11
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كن أ يا عأكدع )(.)1
عاملهللقق التظدر يف الوندا السدابقري لعسداااب الدهلل عا يف االصد ةح الدهلل عي اخلدا جيدهلل
أن كناييمددا كوقا بددري جددهللاو حيد إن املنددىن املدراد عاحددهلل عهددع :ويفيددري إ صددا الددهلل عا إىل التدداس
وافريو عإمنا االقوة يف تتعع اكلفا عالرتاويهو عليس اقوة تضاد.
عميك ددن بن ددهلل ل ددك تنر د عس دداااب ال ددهلل عا أبهن ددا :أدعات س ددونني إ ددا الهللا ي ددري إىل تبمي ددا
د عته عفق املتمج الصحي .
معىن السلوب يف االصطالح الدعوي:

فاكسمعب يف ر الهلل عا هع :ال ر قري املقهللَّكري املو را يف املهلل ع وتاسه كدع حالده .أع
املذهه الذي مجأ إليه الهللا ي يف د عته إىل هللا.
الفرق بني وسائل الدعوة وأساليبها:

قع ديختا الدهللووع سدميمان بدن بدهلل هللا الرعكدي ( :ختومد عجمدات التظدر يف الوفر دق
بددني العسدديمري عاكسددمعب عكددا ا ومددهلل يف هددذا البح د لموفر ددق بيتممددا هددع أن العسدداااب أع يددري
اكساليه عحاكمري هلاو فمد ة :الكوداب عسديمري د ع دري عكدا سد ر فيده كدن مدم عأحكدا عآداب
عكعا ظ أساليه كن أساليه الهلل عا .عاملسجهلل عسيمري كن عساااب الهلل عاو عكدا مقدى فيده كدن
د عس عق ه عكعا ظ أساليه كن أساليبما.
عقهلل كعن الشي العاحدهلل كدن جايده أسدمع كدن أسداليه الدهلل عاو ع كدعن أ ضدا عسديمري
كن عساامما كن جايه آقر .
فم د ة :اخل بددري أسددمعب كددن أسدداليه الددهلل عا كددن حي د إهنددا ددكاب كددن أ ددكا الونبددا
لوبميدا الددهلل عا  .عهددي كدن جمددري عسدديمري د ع ددري كدن حيد تنددهللد أ ددكا الونبدا فيمددا كددن أكددرو
عهنددي عاسددوفما عكع ظددري عترفيدده عترهيدده إىل فددا لددكو فمددي يف هددذس احلالددري عسدديمري د ع ددري
حاكمري لنهللا أساليه كن أساليه الهلل عا )
()2

( )1احلكمري يف الهلل عا إىل هللا و الشيه سنيهلل بن عه القح اين

(.)126٩

( )2ايظر وواب  :د عا املسممني لمتصا ى يف صر احلرعب الصميبيري لمهللووع سميمان بن بهلل هللا بن صاحل الرعكي و
(. )443 -442
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املطلب الثاني :التعريف بالرافضة وبيان خطرهم

أوال :التعريف بالرافضة .
عقباب اخلعث يف هذا املبح تبغدي أن يندر أن الرافضدري فرقدري كدن الشدينريو عالشدينري يف
المغري هلا كنان هللا كتما:
 قددا اخلميدداب( (( :)1املشددا نري :كوابنوددك إيسدداا م دى أكددر .عالشددينري :قددع وشدديع أي:مععن أهعا قع ع وابنعهنم .ع ينري الرجاب :أصحابه عأتبا ه .عواب قع اجومنعا مى أكر فمم
ينري))(.)2
 عقا ابن د هلل (( :الوشيع :الفرم كن التداس .ع دينف الرجداب مدى أكدر تشديينا :إ اأ توه ميه .عفةن كن ينري فةن :أي ن رى أ ه .عاجلمع :أ ياع))(.)4
 عقددا الفددا اب (( :ددينري الرجدداب :أيصددا س عأتبا دده)) .قددا  ((:ددا نه :كددن الشددينريو ومددا()3

تقع  :عاالس كن العيل)) .عقا  :تشيع :أي اد ى د عى الشينري))(.)٥

( )1هع اخلمياب االكا صاحه النربيري عكتشت مم النرعث و أبع بهلل الرمحن بن أمحهلل بن مرع بن تيم
الفراهيهللي و البصري و أحهلل اك ة و عقهلل حهللث ن أب أ عب السخوياين ع اصم اكحع
عفامها و عكن تةكذته سيبع ه إكا التحاا عها عن بن كعسى التحعي و تعيف ستري  . 170تظر
سا أ ة التبة لمذه و (. )٩6/7
( )2النني لمخمياب بن أمحهلل الفراهيهللي (ت)170:و (. )1٩0/2
( )3ابن د هلل  :هع أبع بكر حممهلل بن احلسن بن د هلل اك ديو علهلل لبصرا ستري  223هجر ري .عيشأ
بنمان عطمه مم التحع عأقذ ن أب حامت السجسواين عأب الفضاب الرل يو عوان كن أوابر
مما النربيري كقهللكا يف المغري عأيساب النربو عأقذ ته أبع سنيهلل الساايف عأبع بهلل هللا
املر ينوعله كولفات و اا كتما اجلممرا عاال وقام .كات ستري  321هجر ري .ايظر يزهري اكلباب
يف طبقات اكد كب الربوات اكيبا يو(.)1٩3/1
( )4مجمرا المغري كب بكر حممهلل احلسن بن د هلل اك ديو(. )87٩/2
( )٥الصحاح ج المغري عصحاح النربيري كب يصر إمسا ياب بن محاد اجلعهري الفا اب املوعىف ستري
=

وسائل الرافضة و أساليبهم يف الدعوة إىل مذهبهم يف غاان

19

 عقددا اك هددري(( :الشددينري :أيصددا الرجدداب عأتبا دده .عودداب قددع اجومن دعا مددى أكددر فمددمينري .عاجلما ري :يعو عأ ياع))(. )1
 عقا ابن فا س(( :الشينري :اك عان عاكيصا ))(.)2 عقددا اجلددعهري(( :أتبدداع الرجدداب عأيصددا س .قددا  :ددا نه .ومددا قددا  :عاالس كددن الددعيل.عتشيع الرجاب :إ ا اد ى د عى الشينري))(.)3
 عقا الفاع أ دي  (( :ينري الرجاب :أتبا ه عأيصا سو ع قع مدى العاحدهللو عاال تدنيوعاجلمعو عاملذور عاملوي ))(.)٥
فالشددينري عالوشدديع عاملشددا نري يف المغددري النربيددري تددهللع حددع كنددىن املوابنددري عاملتاصددرا عاملعافقددريو
عت مددق مددى (اجلما ددري) ع دراد إددا الفرق ددري كددن الت دداس .عت مددق مددى (اكف دراد) نددىن اكيص ددا
عالص ددحه عاكتب دداع عاك د دعان .وم ددا أهن ددا ت م ددق م ددى ( االفد درادو عالو تي ددريو عاجلم ددعو عالو ددذوا
عالوأيي ) بمفظ عاحهلل عكنىن عاحهلل.
عأكا الشينري يف االص ةحو فمي كا مي:
قدا اك هددري بنددهلل تنر فدده لمشددينري لغددري(( :-الشددينري :قددع مددععن هددعى ددرتا التد حممددهلل-
()4

( )3٩3و (. ) 1240/3
( )1ذ ه المغري النربيري كب كتصع اك هري و (. )40/3
( )2كنجم كقا يس المغري كب احلسن أمحهلل بن فا س بن ورل القزع ين الرا ي (ت.)107/1( )2٩٥:
( )3الصحاح ج المغري عصحاح النربيري كب يصر إمسا ياب بن محاد اجلعهري الفا اب (ت)2٩2:و
(.)1240/3
( )4هع حممهلل بن نقعب بن حممهلل بن إبراهيم الشاا ي الفاع أ دي النةكري جمهلل الهلل ن أبع ال اهر
صاحه القاكعسو علهلل ستري 72٩بكا نو عتفقه ببةدسو عكن يعقه حممهلل بن عس الز يهللي
املهللين الصحي و عابن اخلبا عابن القيم عالسبكيو عو ر اآلقذعن ته .كات ستري ( .)817ايظر
بغيري الع اا يف طبقات المغع ني عالتحاا لمسيعطيو ()273/1و قم(. )٥06
( )٥القاكعس احمليي تهلل الهلل ن أب طاهر حممهلل بن نقعب الفاع آ دي(ت)817:و() 73٥و
(. )73٥/1
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صمى هللا ميه عسمم -ع عالعهنم))(.)1
عقددا ابددن كتظددع (( :فمدده هددذا االسددم مددى كددن وددعىل ميددا عأهدداب بيوددهو حددىت صددا امسددا
قاصا ...فإ ا قياب :فةن كن الشينري؛ ر أيه كتمم.)2())...
ًّ
عقددا أبددع احلسددن اك ددنري(( :عإمنددا قيدداب هل دم الشددينري؛ كهنددم ددا نعا ميددا -ض دعان هللا
ميه-و ع قهللكعيه مى ساار أصحاب سع هللا -صمى هللا ميه عسمم.)3())-
عق د ددا الشمرس د ددواين  (( :الش د ددينري :ه د ددم ال د ددذ ن د ددا نعا مي د ددا -ض د ددي هللا ت د دده -م د ددى
اخلصع و عقدالعا كاكوده عقةفوده يصدا ععصديري إكدا جميدا عإكدا قفيداو عا وقدهللعا أن االكاكدري ال
خترج كن أعالدسو عإن قرجف فبظمم كعن كن فاس أع بوقيري كن تهللس))(.)٥
عقا ابدن حدز (( :كدن عافدق الشدينري يف أن ميدا أفضداب التداس بندهلل سدع هللا -صدمى هللا
ميدده عسددمم -عأحقمددم الكاكددريو ععلددهللس كددن بنددهللس؛ فمددع ددينيو عإن قددالفمم فيمددا ددهللا لددك
فيما اقوم فيه املسممعن .فإن قالفمم فيما ورا فميس ينيا))(.)6
()4

( )1ذ ه المغري كب كتصع اك هريو (.)40/3
( )2لسان النرب حملمهلل بن ككر بن مي أب الفضاب مجا الهلل ن ابن كتظع اكيصا ي الرع فني
االفر قيو(.)18٩/ 8
( )3كقاالت االسةكيني عاقوة
)و(.)2٥/1

املصمني كب احلسن مي بن إمسا ياب اك نريو (ت324:

( )4هع أبع الفو حممهلل بن بهلل الكرمي بن أمحهلل و كن أهاب مرسوايري  .علهلل ستري ( .)46٩وان إكاكا
فاضة كوكمما أصعليا ا فا كدب عالنمع و عله تصايي هللا كتما :فا ري املرا يف مم الكة و
عكصا ري الفةسفري .تعيف ستري( .)٥48ايظر الوحبا يف املنجم الكبا لنبهلل الكرمي السمناين
()160/2و عطبقات الفقما الشافنيري البن الصةح و (.)212/1
( )٥املماب عالتحاب كب الفو حممهلل بن بهلل الكرمي بن أب بكر أمحهلل الشمرسواين (ت)٥48:و
(. )146/1
( )6الفصاب يف املماب عاكهعا عالتحاب كب حممهلل مي بن أمحهلل بن سنيهلل بن حز اكيهلللسي القرط
الظاهر ( ت )4٥6 :و (. )٩0/2
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تب د ددني د ددا س د ددبق أن الوش د دديع يف كهلللعل د دده االص د د ةحي -وم د ددا ي د د مي د دده النمم د ددا ك د ددن
تنر فا م -أق كن املهلللع المغعي؛ حيد ختدو امل اع دري عاملشدا نري عاملوابندري فديمن حتدزب
عصحه ميا قاصري .فاملهلللع المغعي أ م كن االص ةحي.
إن لفظ (الشينري) إ ا أطمق اليع فإيده ال وبداد إىل الدذهن إال إىل طاافدري اال دين شدر ريو
أع ك ددا تس ددمى لرافض ددري؛ ع ل ددك كن الرافض ددري ه ددم فالبي ددري الش ددينري الي ددع يف إ د درانو عالند درامو
عسع لو علبتانو عدع اخلميجو عفدا لدك كدن اككداونو عكن كصداد هم يف احلدهلل عالرعا دري
قهلل اسوع بف كنظم آ ا الفرم الشينيري الا قرجف يف فرتا الودا ه( .)1أي :ده االسدة و
لدذا؛ فاملقصدعد بمفددظ ( الشدينري) يف هددذس الرسدالري كدعن (الرافضددري)و أع فدا لددك كدن أمسدداامم
املشمع ا واالكاكيري عاجلنفر ري عاال ين شر ري.
وأما تعريف الرافضة لغة:
ق ددا اجل ددعهري ( :ال ددرفض :ال ددرتك عق ددهلل فَض دده رفض دده ع رفض دده فض دداو عالش ددي ف دديض
عكرفعث) (.)2
ض :فضددين فددةن فضددوه رفضددينو ع فددض إبمدده :ترومددا تبددهللد يف
عقددا الزهشددريَ ( :فَ د َ
املر ىو ع فضف هي :تبهللد) (.)3
عقا الفاع أ دي ( :فَضه رفضهو رفضه فضاو ع فضا :تروه) (.)4
إ ا وض كن هذس الونر فات السابقري أن كنىن الرفض :الرتكو عالرافضري كفرد الرعافض.
عاص ةحا ( :الدرعافض وداب جتدهلل ترودعا قاادهللهمو عالرافضدري الفرقدري كدتمم عفرقدري كدن الشدينري
نددعا ددهلل بددن مددي بددن احلسددني مث قددالعا :تددربأ كددن الشدديخني فددأس عقددا  :ودداا ع ددري جددهللي
( )1تظر يف وواب( قااهلل الشينري اال ين شر ري – سوا عجعاب) لمشيه بهلل الرمحن بن سنهلل الش ريو
(.)24
( )2الصحاح لمجعهري

(. )2٩4

( )3أساس البةفري لمزهشري (. )368/1
( )4القاكعس احمليي لمفاع آ دي ( )٥07/1ب الضاد .
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فرتوعس ع فضعس)(.)1
عأكا تسميومم لرافضريو قهلل ع د يف بيان لك هللا أقعا :
اكع  :ددرى أب ددع احلس ددن اك ددنري أن س ددبه تس ددميومم إ ددذا االس ددم اج ددع إىل فض ددمم
الكاكري الشيخني أب بكر ع مر– ضي هللا تناىل تممدا– حيد قدا محده هللا تنداىل( :عإمندا
مسعا (( افضري)) لرفضدمم إكاكدري أب بكدر ع مدرو عهدم جممندعن مدى أن التد – صدمى هللا ميده
عسددمم – ي د مددى اسددوخة مددي بددن أب طالدده– ضددي هللا تدده – مسدده عأفمددر لددك
عأ منو عأن أو ر الصحابري ضمعا برتومم االقوهللا به بنهلل عفاا الت – صمى هللا ميه عسمم -
....اخل)(.)2
عإىل هذا هه االكا أمحهلل محه هللا تناىل :ن بهلل هللا بن أمحهلل بن حتباب قا ( :قمف
كب :كن الرافضري؟ قا  :الذي شوم أ بكر ع مر محمما هللا) إستادس صحي (.)3
ال اين :عقياب (:كهنم فضعا هلل بن مي بن احلسني الذي قرج يف كان هشدا بدن بدهلل
املمك؛ ع لك ملا سئاب ن أب بكر ع مر فرتحم ميمماو فضه قدع كدتممو فقدا  :فضدومعين
فسمعا افضريو عمسي كن مل رفضه كن الشينري هلل ري اليوساإم إليه.
عإذا قا اخلة عابن تيميري عابن و ا عفاهم)(.)4
ال الد  :عقيدداب ( :إهنددم مسدعا افضددري لرفضددمم حمبددري أو ددر الصددحابري عتكفدداهمو عطندتمم يف
قةفري أب بكر ع مرو ع فضمم هلا).
الرابع :عقياب ( :إهنم مسعا افضري لرفضمم الهلل ن) (.)٥
عأصددحاب هددذا القددع يظددرعا إىل تكفدداهم لمصددحابري عأن هددذا الوكفددا إب ددا لمكودداب
( )1سالري يف الرد مى الرافضري كب حاكهلل حممهلل املقهللسي (ت  )888:و
( )2كقاالت االسةكيني عاقوة املصمني لأل نري

(. )6٥

(. )17-16

( )3الستري لمخة (. )4٩2/3
( )4كتماج الستري التبع ري البن تيميريو

( )3٥/1و الستري لمخة (. )4٩2/3

( )٥كقاالت االسةكيني عاقوة املصمني لأل نري (.)1/8٩
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عالس ددتري الم ددذ ن يقممم ددا إليت ددا الص ددحابري فيت ب ددق م دديمم ق ددع أب ددري(( :)1إ ا أ ددف الرج دداب
تددوق أحددهللا ك ددن أصددحاب سددع هللا ص ددمى هللا ميدده عسددمم ف دا مم أيدده يددهلل قو ع ل ددك أن
الرسددع حددقو عالقددرآن حددقو عكددا جددا بدده حددقو عإمنددا أدى لددك ومده إليتددا الصددحابري .عهددوال
ر هللعن أن جيرحعا معدا ليب معا الكواب عالستريو عاجلرح أعىل إمو عهم ادقري)(.)2
عامل ددومنن التظ ددر يف ه ددذس اكق د دعا ددرى أيد دده ال تن ددا ث بيتم دداو فم ددع اق ددوة تتد ددعع ال
اقددوة تضددادو فمددن فددض إكاكددري الشدديخني فقددهلل فددض مجيددع الصددحابري عالددهلل ن؛ كهنددم يقمددري
هددذا الددهلل نو عال نددن فدديمم طنددن يف الددهلل نو ومددا هددع يف الكددة املددذوع أ ددةس كب ددريو
ع فضمم هلل بن مي إمنا هع يويجري تعليه لمشيخني :أب بكر ع مر ضي هللا تمما.
عهتاك بنض الوسميات لمرافضريو كتما:
 -1االكاكيري :يسدبري إىل االكدا (اخلميفدري) كهندم أو درعا كدن االهومدا الكاكدري يف تنمديممم
وما هع عاقع يف ع مم .باب تنورب أصة كن كنوقهللا م.
أع :لز ممم أن الرسع صمى هللا ميه عسمم ي مى إكاكري مي عأعالدس.
 -2اال تددا شددر ري :عسددبه تسددميومم إددا لقددعهلم كاكددري ا ددين شددر جددة كددن آ البيددف
بوف إكاكومم حسه ممم بت كدن التد صدمى هللا ميده عسدممو عوداب عاحدهلل كدتمم عصدى
إا ملن ميه.
عهوال اكامري اال تا شر هم:
 -1مي بن أب طاله ضي هللا ته.
 -2احلسن بن مي ضي هللا ته.
( )1يقمف هذا الكة كن د اسات كتمجيري لبنض فرم الرافضري عالباطتيريو د .بهللالقاد حممهلل
صعيفو ()1٥-14

ا

( )2تظر النعاصم كن القعاصم البن النرب املالكيو اجلز اكع و ( .)172عأبع ري  :هع أبع
ري الرا ي االكا احلافظ التاقهللو كن أجاب يعد االكا كسمم.و عامسه بيهلل هللا بن بهلل الكرمي بن
ز هلل و تعيف ستري .264تظر ه بغهللاد لمخ يه البغهللادي ( )32٥/10برقم()٥46٩و
ع ذ ه الكما يف أمسا الرجا لممزي(.)8٩/1٩
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 -3احلسني بن مي ضي هللا ته.
 -4مي بن احلسني ضي هللا ته.
 -٥حممهلل بن مي بن احلسني الباقر.
 -6جنفر بن حممهلل بن احلسني.
 -7كعسى بن جنفر الكافم.
 -8مي بن كعسى الرضا.
 -٩حممهلل بن مي اجلعاد.
 -10مي بن حممهلل اهلادي.
 -11احلسن بن مي النسكري.
 -12حممهلل بن احلسن النسكري الغااه املعهع (.)1
فالرافض ددري ز م ددعن كام ددومم ك ددا و دربأ كت دده أعلئ ددك اكام ددريو عق ددهلل س ددجاب الكمي ددين يف وواب دده
(الكايف) ينع لألامري ا ين شدر تدرفنمم كدن كتزلدري البشدر إىل كتزلدري اخلدالق عالدهلللياب مدى لدك
كا ع د يف وواب الكايفو عأووفي بتقاب تاع ن اكبعاب فقي بتصماو كتما:
ب :اكامري نممعن مجيع النمع الا قرجف إىل املةاكري عاكيبيا عالرساب(.)2
ع ب :أن اكامري نممعن كىت ميعتعنو عأهنم ال ميعتعن إال قويا هم(.)3
ع ب :أن اكامري تهللهم مجيع الكوه نرفعهنا مى اقوة ألستوما(.)4
ع ب :مل جيم د د د د د د د د ددع الق د د د د د د د د ددرآن وم د د د د د د د د دده إال اكامد د د د د د د د د ددريو عأهند د د د د د د د د ددم نمم د د د د د د د د ددعن ممد د د د د د د د د دده
ومه(.)٥
( )1تظر كقاالت االسةكيني لأل نري () 8٩/1و سالري يف الرد مى الرافضري كب حاكهلل حممهلل
املقهللسي (ت 888هجر ري ) (.) 70-6٩
( )2أصع الكايف
( )3الكايفو

.2٥٥ :

.2٥8 :

( )4املرجع السابق .260
( )٥املرجع السابق 227
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ب :كا تهلل اكامري كن آلت اكيبيا (.)1
 -3اجلنفر ددري :يسددبري إىل جنفددر بددن حممددهلل الصددادمو الددذي بتددع كددذهبمم يف الفددرعع مددى
أقعاله عآ ااه.
سمعن اخلشبيري ...لقعهلم إا
 -4عكن أمساامم القهللميري :قا يه االسة ( :وما وايعا َّ
ال يقاتاب لسي إال كع إكا كنصع و فقاتمعا خلشه)(.)2
عأكددا ددهللد فددرم الرافضددري فقددهلل اقومد النممددا يف تقسدديمممو كددتمم كددن قسددممم إىل ة ددري
أقسا عهم اجلممع وأب احلسن اك نري يف ووابه ((املقاالت االسةكيري))و عابن اجلع ي يف
((ويددهلل الشددي ان))و عاالكددا مجددا الددهلل ن املنددرع ل فيمددي يف ووابدده ((املتددافرا بددني السددتري
عالرافضددري))و عكددتمم كددن قسددممم إىل أ بنددري أقسددا ونبددهلل القدداهر اجلرجدداين يف ((ال َفددرم بددني
الفرم))و عكتمم كن قسممم إىل مخسري أقسا والشمرسواين (( يف املماب عالتحاب))(.)4
عأقساكمم ة ري وما ور اجلممع و عهي:
القسددم اكع  :فرقددري تسددمى :الغاليددريو قددا الشمرسددواين ((هددوال هددم الددذ ن فم دعا يف حددق
أامددومم حددىت أقرجددعهم كددن حددهللعد اخلمقيددريو عحكم دعا فدديمم االهليددريو فر ددا ددبمعا عاحددهللا كددن
اكامددري اللدده ع ددا ددبمعا االلدده خلمددق ...إىل قعلدده :عبددهللع الغددةا حمصددع ا يف أ بددع :الوشددبيه
()3

( )1املرجع السابق 228
( )2كتماج الستري التبع ري لشيه االسة ابن تيميري و (. )36/1
( )3هع بهلل القاهر بن بهلل الرمحن بن حممهلل اجلرجاينو أبع بكرو عاضع أصع البةفريو وان كن أامري
المغريو كن أهاب قراسان بني طربسوان عقراسانو عله كولفات و اا كتما الفرم بني الفرمو تعيف
ستري  471هجر ري .ايظر اك ة لمزوميو (.)48/4
( )4تظر يف وواب كقاالت االسةكيني عاقوة املصمني لإلكا أب احلسن اك نريو ()6٥/1و
عاملتافرا بني الستري عالرافضري لإلكا مجا الهلل ن املنرع ل فيميو )273( :و عال َفرم بني
()3٩ -38و عاملماب عالتحاب لمشمرسواين
الفرم لإلكا بهلل القاهر بن طاهر البغهللاديو
(.)14٥/1
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عالبهللا عالرجنري عالوتاسه)) .
القسددم ال دداين :االكاكيددري :عهلددم أمسددا أقددرى ومددا سددبقو عهددم الددذ ن ز مددعن أن ميددا هددع
اكح ددق يف ع ا ددري اخلةف ددري دعن الش دديخني ع م ددان ض دي هللا ددتمم أمجن ددني .عه ددم املنتي ددعن يف
سالا هذس؛ كهنم القسم املقاباب كهاب الستري عاجلما ري يف فكرهم عآ اامدم عقاصدري يف صدرا
احلاضرو عهم نممعن لتشر كذهبمم لينم النامل االسةكي.
القس ددم ال ال د  :الز هلل ددري :يس ددبري إىل كوسس ددما (( ددهلل ب ددن م ددي ددن الناب ددهلل ن)) املو ددعىف
ستري 122هجر ريو الذي صاغ يظر ري ينيري يف السياسري عاحلكمو ملا قاد ع ا ينيري يف النرام
ضهلل اككع ني أل هشدا بدن بدهلل املمدك عقدهلل جاهدهلل كدن أجممداو عقوداب يف سدبيمماو عودان درى
صددحري إكاكددري أب بكددر ع مددر ع مددان -ضددي هللا ددتمم مجينددا-و عمل قدداب أحددهلل كددتمم بوكفددا
أح ددهلل ك ددن الص ددحابريو عك ددن ك ددذهبمم ج دعا إكاك ددري املفض ددع ك ددع عج ددعد اكفض ددابو إال أن ف ددرم
الز هلل ري ادرففو كا هللا اهلادع ريو دن كبداد كوسسدماو ع فضدعا قةفدري الشديخني عتدربالعا كدن
مانو عقالعا لرجنري ع صمري اكامري(.)2
عوددابن كددن هددذس الفددرم ال د ةث كتقسددمري إىل فددرم أقددرىو عال وس دع املقددا ورهددا وممدداو
فيكعن جممعع فرم الرافضري إحهللى ع ة ني فرقري كوفر ري كن الفرم ال ةث(.)3
()1

( )1كقاالت االسةكيني عاقوة املصمني لأل نري و

(. )2٥/1

( )2املتافرا بني الستري عالرافضري لإلكا مجا الهلل ن املنرع
( )3املصهلل السابق و

(. )28٥

ل فيميو

(.)273
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ثانيا:خطر الرافضة على األمة اإلسالمية:
إن خت يي الرافضري يف تهللكا االسة ابع كن اكسس( )1الا بتعا ميمدا كدذهبمم حيد
إيه كز ج كن اكحقاد اليمعد ري عالتصراييري عاتعسيري مى االسة كتذ فجرسو عال مهللأ هلم
إال بنددهلل أن مددهللكعا هددذا الددهلل ن الددذي قضددى مددى قااددهللهم .أ قددن الرافضددري أبن أفضدداب عسدديمري
السوئصددا ددأفري االسددة يف يفددعس كنوتقيدده هددي الوشددكيك يف أصددع هددذا الددهلل ن عحماعلددري
ز ري النقيهللا ع لك بوشع ه كنامل الوعحيهلل لمجع إىل االحلاد يف أمسدا هللاو عآلتدهو عحتر د
و ددة هللا عو ددة سد دعله – ص ددمى هللا مي دده عس ددمم – ددن كعاض ددنهو عالوظ دداهر ت ددهلل جمد دا
املسممني لوشيع عكعاالا أهداب البيدف عهدم يف احلقيقدري ال وكتدعن حن عال برسدعله عال بكوابدهو
عحتددف هددذا السددوا أ مم دعا كندداع اهلددهلل يف صددرح قي ددهللا الوعحيددهللو حيتمددا أ ادعا ال ن ددن يف
دسددوع هددذس اككددري – القددرآن الكددرمي – أع ددزعا إىل أتبددا مم بعضددع عالت تفيددهلل أن صددحابري
سع هللا – صمى هللا ميه عسمم – قهلل حرفعا القرآنو عحذفعا كته اآللت الهللالدري مدى إكاكدري
آ البيفو عوذلك اآللت الا تفض املماجر ن عاكيصا و عأن القدرآن احلقيقدي الغدا حمدر
سع أي به املمهللي املز ع الذي فاب يف السراد ه(.)2
( )1املراد كسس هتا :هي اآل ا اال وقاد ري تهللهمو عالا وايف هلا أ ر يف ابونادهم ن ههللي
الكواب عالستري عطر ق أهاب احلق (كتما :ا وقادهم يف اكامري بنض قصاا الربعبيري عاالهليريو
عالهلللياب مى لك كا ورس حممهلل بن نقعب الكميين يف أصع (الكايف) ب (أن اك ث ومما
لإلكا ) ن أب بهللهللا ميه السة قا  :إن الهللييا عاآلقرا لإلكا ضنما حي شا و ع هللفنما
إىل كن شا و جااز له كن هللا ( .أصع الكايف 2٥٩:طبنري اهلتهلل) عحصر اسوحقام اخلةفري
يف مي عآ البيف عأهنا وايف بت كن الت صمى هللا ميه عسمم فيممو د عاهم صمري اكامري
عاكعصيا و تهلل تمم لوقيريوعهي حمض الكذب عالتفام .د عاهم املمهلل ريو د عاهم الرجنري(عكنتاها:
أن أي سع هللا عاكامري ميمم السة عقاصري كن املوكتني عقاصري كن الكفا قباب قيا السا ري
إىل الهللييا لكي نمي اخلا عاالميانو ع قضي مى الكفر عالنصيان .كتومى اآلكا ()341/2
لمشيه باس القمي ترمجري كقبع أمحهلل .عفاها كن اكسس.
( )2كسوقاا كن ووه هلل هللاو كتما :الرافضري عتفضياب ل ا قرب احلسني ضي هللا ته مى حج بيف
=
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حمب ددري الص ددحابري د ددن وق ددرب ب دده إىل هللاو عحمب ددومم تس ددومز النتا ددري ن ددرفومم عك ددا هل ددم ك ددن
حقعمو عالرد مى أ هللاامم عكبغضيمم عكتوقصي أقهللا هم.
عهددذس املسددألري كددن أصددع الشددر نري؛ إ هددم يقمومدداو عال نددن فدديمم طنددن يف املتقددع و عقددهلل
ت د دعاترت التصد ددع يف الكود دداب عالسد ددتري عاالمجد دداع م ددى هللال ددري الص ددحابري عسد ددأتنرث لد ددبنض
التصع يف لك:
أدلة النتاب:

قا هللا تناىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ

(. )1

قددا ابددن و ددا يف تفسددا هددذس اآل ددري( :فقددهلل أقددرب هللا النظدديم أيدده قددهلل ضددي ددن السددابقني
اكعلني كن املمداجر ن عاكيصدا عالدذ ن اتبندعهم حسدانو فيدا ع داب كدن أبغضدمم أع سدبمم أع
أبغض أع سه بنضمم عالسيما سيهلل الصحابري بنهلل الرسع عقاهم عأفضممم أ ين :الصدهلل ق
اكوددرب عاخلميفددري اك ظددم أ بكددر بددن أب قحافددري – ضددي هللا تدده – فددإن ال اافددري املخذعلددري
نادعن أفضاب الصحابري ع بغضعهنم ع سبعهنمو يا ا حن كن لك.
عهدذا ددهلل مددى أن قددعهلم كنكعسددري عقمددعإم كتكعسدريو عأ ددن هددوال كددن االميددان لقددرآن
إ سبعن كن ضي هللا تمم؟...اخل)(.)2
عق د ددا تن د دداىل :ﭽﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
هللا احلرا و لمهللووع بهللاملتنم الساكرااي
املعصميو (.)64/60
( )1سع ا الوعبري و اآل ري (.)100
( )2تفسا القرآن النظيم البن و ا

()7-6و حىت ال يتخهللعو حقيقري الشينري بقمم بهلل هللا

(. )213/4
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ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣﭤﭥ
ﭦﭼ(.)1
قددا اب ددن ح ددز بنددهلل س دديام ه ددذس اآللت( :ه ددذس كعا يددهلل هللا تن دداىلو عع ددهلل هللا كض ددمعن
ماكهو عوممم ن كات كوكتا قهلل آكن ع ماب الصاحلات)(.)2
عق د د ددا تن د د دداىل :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﭼ(.)3
ففي هذس اآل ري دلياب مى هللالري مجيع الصحابري عع هللهم جلتري وما ودر لدك النممدا و
عه ددذا ال وس ددرب إىل ال ددتفس ددك يف ددهللالومم إال القم دده ال ددذي في دده ددا وقم ددعب الرافض ددري
عفاهم كن الفرم الا يف قمعإم ضغيتري دع الصحابري ضعان هللا ميمم.
وأما أدلة السنة:

الو  :ددن بددهلل هللا بددن كسددنعد – ضددي هللا تدده – أن سددع هللا – صددمى هللا ميدده
عس ددمم – ق ددا ( :ق ددا الت دداس ق ددرينو مث ال ددذ ن م ددعهنمو مث ال ددذ ن م ددعهنمو مث جي ددي ق ددع تس ددبق
مادا أحهللهم مييته عمييته مادته)(.)4
وجه الداللة يف احلهلل

قعله( :قا التاس قرين) -:فيده إ بدات أفضدميري القدرن اكع كدن

أكري حممهلل– صمى هللا ميه عسمم – عهم الصحابري ضعان هللا ميمم.

الثـاين :ددن أب هر درا ضدي هللا تدده قدا  :قددا التد صددمى هللا ميده عسددمم (التجدع أكتددري

( )1سع ا اكيبيا .
( )2االحكا يف أصع اكحكا البن حز و (.)٩1/٥
( )3سع ا احلهلل هلل.10 :
( )4أقرجه البخا ي يف صحيحهو وواب املتاقهو ب فضاااب أصحاب الت صمى هللا ميه عسمم
برقم ( )26٥2و ()171/3و حتقيق حممهلل ها بن اصر التاصر و دا طعم التجاا( كصع ا ن
السم اييري برتقيم حممهلل فواد بهلل الباقي )و ال بنري اكعىل 1422 -هجر ري.
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لمس ددما ف ددإ ا هب ددف التج ددع أت ددى الس ددما ك ددا تع دهلل عأا أكت ددري كص ددحابو ف ددإ ا هب ددف أت ددى
أصحاب كا ع هللعنو عأصحاب أكتري ككاو فإ ا هه أصحاب أتى أكا كا ع هللعن)(.)1
الثالث :كا عاس أمحهلل يف كستهللسو عالرتكذيو عابن حبان– محمم هللا – ن بهلل هللا بن

املغفد دداب– ضد ددي هللا تد دده – قد ددا  :قد ددا سد ددع هللا– صد ددمى هللا ميد دده عسد ددمم –( :هللا هللا يف
أص ددحابو ال توخ ددذعهم فرض ددا بن ددهلليو فم ددن أح ددبمم فبح د أح ددبمم عك ددن أبغض ددمم فببغض ددي
أبغض ددممو عكد ددن آ اهد ددم فقد ددهلل آ اينو عكد ددن آ اين فقد ددهلل آ ى هللا تبد ددا ك عتند دداىل عكد ددن آ ى هللا
فيع ك أن أيقذس) عالمفظ كمحهلل(.)2
الرابس :ن أب سنيهلل اخلهلل ي– ضي هللا ته – قا  :قدا سدع هللا– صدمى هللا ميده

عسددمم–( :ال تسددبعا أصددحاب فددع الددذي يفسددي بيددهللس لددع أن أحددهللوم أيفددق ك دداب أحددهلل هبددا كددا
أد ك كهلل أحهللهم عال يصيفه)(.)3
فمددذان احلددهلل ان صددرحيان يف التمددي ددن الونددرث لمصددحابري عال نددن فدديمم عأن بغضددمم
بغض الت – ميه الصةا عالسة – ع لك ودي إىل إقراج صاحبه كن داارا االميان.
وأما اإلمجاع :فقهلل يقاب فا عاحهلل كن أهاب النمم كا هلل مى هللالري الصحابري كتمم
ابن بهلل الدرب؛ فقدهلل حكدى يف كقهللكدري ووابده االسدويناب إمجداع أهداب احلدق كدن املسدممني–
( )1أق رجه كسمم يف صحيحه و وواب فضاااب الصحابري و ب بيان أن بقا الت أكايري كصحابه
عبقا أصحابه أكايري لألكري (ح )2٥31/و ( )1٩61/4و حتقيق حممهلل فواد بهلل الباقي و دا
إحيا الرتاث النرب -باعت و دعن ور

ه ال با ري .

( )2كستهلل االكا أمحهلل (ح)20٥48و()16٩/34و ستن الرتكذيو وواب املتاقه  :ب كن سه
أصحاب سع هللا ()3٥8/٥و كعا د الظمآن لممي ميو وواب املتاقه  :ب فضاب أصحاب
سع هللا عكن بنهللهم ( .)٥6٩-٥68عإستادس حسن و تظر حتقيق نيه اك ا عط ملستهلل
أمحهلل و

(. )16٩/34

( )3أقرجه البخا ي يف صحيحهو وواب املتاقهو ب قع الت لع وتف كوخذا قمية (ح)3673/و
( ) 8/٥و عكسمم يف صحيحه و وواب فضاااب الصحابريو ب حترمي سه الصحابري (ح )2٥40و
(.)1٩67/4
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عهم أهاب الستري عاجلما ري– مى أهنم وممم هللع (.)1
عاجلع ين إكا احلركني؛ وما يقمه ته السخاعي يف فو املغي حي قا ( :ع ن حكى
االمجاع مى القع بنهللالومم إكا احلركني قا ( :عالنمري يف أهنم يقمري الشر نريو فمع بف تعق
عا ددومم الدصددرت الشددر نري مددى مددهلل الرسددع – صددمى هللا ميدده عسددمم– عملددا اسرتسددمف مددى
ساار اك صا )(.)2
عابددن الصددةح؛ حيد قددا يف كقهللكودده( :إن اككدري جممنددري مددى تنددهلل اب الصددحابريو عقددا :
(عكن البس الفنت كتممو عوذلك مجاع النمما الذ ن نوهلل فيمم يف االمجداعو إحسداا لمظدن
إمو عيظرا إىل كا ممهلل هلم كن املآ رو عوأن هللا سبحايه أ ح االمجاع مى لك لكدعهنم يقمدري
الشر نريو عهللا أ مم)(.)3
ع ددن يقدداب دتمم االمجدداع مددى ددهللالومم النراقددي( )4يف ألفيودده ()٥و عابددن و ددا يف البا د
احل ي د ()6و عالتددععي يف ددرحه مددى صددحي كسددمم( )7عالغ دزايل يف املسوصددفى()8و عاخل يدده
البغددهللادي يف الكفا ددري()٩و عابددن حجددر يف الوقر دده( .)10عهددا هددي أق دعا بنددض النممددا الهللالددري
مى هللالومم ع هلل الونرث هلم لسه عالشوم كتما:
( )1االسويناب (.)1٩/1
( )2فو املغي ()103/3و لمسخاعي.
( )3كقهللكري ابن صةح تقي الهلل ن أب مرع الشمر ع ي (ت)643و (. )4٩1
( )4هع ن الهلل ن بن بهللالرحيم بن احلسني بن بهللالرمحن بن أب بكر بن إبراهيمو النراقي أصةو
الكردي يسباو املمراين كعلهللا.
( )٥تظر اكلفيري لمنراقي
( )6البا

()121و ع رح اكلفيري لمنراقي (.)14 -13/3

احل ي (.)182 -181

( )7صحي كسمم بشرح التععي (.)14٩/٥
( )8املسوصفى كب حاكهلل الغزايل (. )130/1
( )٩املسوصفى (.)1٩0 -18٩
( )10الكفا ري ( .)4٩ -
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قع مر بن بهلل النز ز– محه هللا–( :تمك دكا طمر هللا كتما سيعفتا فة خنضده إدا
ألستوتا)(.)1
عقا أبع بهلل الرمحن التسااي صاحه (الستن الكربى) وما يف ( ده ابدن سداور) ملدا
س ددئاب ددن كناع ددري؛ ق ددا ( :االسد ددة و ددهللا هل ددا بو فب دداب االسد ددة الص ددحابري فم ددن آ ى
الصحابري إمنا أ اد االسة ومن يقر الباب إمنا ر دهلل الدهللقع قدا  :فمدن أ اد كناع دري فإمندا أ اد
الصحابري)(. )3( )2
عقددا الربإددا ي( ( :)4عا مددم أيدده كددن تتدداع أحددهللا كددن أصددحاب حممددهلل– صددمى هللا ميدده
عسمم– فا مم أيه إمنا أ اد حممهللا– صمى هللا ميه عسمم– عقهلل آ اس يف قربس) (.)٥
لقهلل ضي هللا تناىل االسة د تا عكتماجا وما فممه عطبقه أعلئك اكفذا الذ ن أقذعا
كددا آ هددم هللا كددن قددعا عأكايددري عصددهللمو عضددحعا اككدعا عاك عاح قيصددري يف سددبياب هددذا الددهلل ن
عإ ددة وممودده ددرقا عفددر و عجت دع عمشدداالو أهنددم قددع اقوددا هم هللا لصددحبري يبيدده عإقاكددري د تدده
ع ددر ه عتبميددا الددهلل عا حددىت عص دداب إليتددا فضددا طددرل مددى ك ددا أ ادهددم هللاو فددبمم ع ددن ت ددبنمم
حسان إىل دع الدهلل ن حفدظ هللا هدذا الدهلل ن حتقيقدا لع دهللس ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﭼ

(. )6

( )1أ ي كموقى أهاب احلهلل (.)110-٩2/1( )4
( )2هوصر ه دكشقو أمحهلل بن صاحل أبع جنفر املصري (.)346/1
( )3فو الباقي بشرح ألفيري النراقي ( .)٥23 -
( )4هع  :احلسن بن مي بن قم الربإا ي (يسبري إىل الربإا ) عهي أدع ري وايف جتمه كن اهلتهللو
ع قا جلالبما الربإا يو علنمما كا سمى اليع لربإا اتو يه احلتابمري يف عقوه كن أهاب بغهللادو
وان هلل هلل االيكا مى أهاب البهللع بيهللس علسايه .له كصتفات كتما  ( :رح وواب الستري)
لمخة  .تعيف (32٩هد) .املرجع  :طبقات احلتابمري (. )2٩٩
( )٥رح الستري ( )114 -و برقم (.)148
( )6سع ا احلجر اآل ري قم (.)٩
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عإن ا وس له إصرا أهاب الغمع عالفساد لو اع مدى هدوال الرجدا الدذ ن صدهللقعا
كددا اهددهللعا هللا ميددهو عأهنددم كددا الدعا ددرب القددرعن دو عن سددادات اككددري إ ددذا تددذعب لدده قمددعب
أهدداب االميددان ع تقددض بدده كضدداجنمم حددزا أال جيددهللعا كددا ميتددع بدده تمددك ال نددعن ع عقف دعا ددرهم
عفسادهم ن االسة ع سادات االسة عأهاب االسة .
عكددن أق ددا هم :إسددقاط هيب ددري عكقددا الرسددع – ميدده الص ددةا عالسددة – حي د ا م دعا
بنض عجاته ال اهرات ونااشري– ضي هللا تما– الصهلل قري بتف الصهلل ق الدا يزلدف برا دا
ك ددن ف ددعم الس ددمعات الس ددبع يف ش درات اآللت ومعه ددا املس ددممعن لي دداب هن ددا إىل أن ددرث هللا
اك ث عكن ميما.
ددرعي ابددن بع دده يف مدداب الشدرااع أيدده قددا االكددا حممددهلل البدداقر ميدده السددة  ( :إ ا فمددر
االكا املمهللي فإيه سيحيي ااشريو ع قيم ميما احلهلل ايوقاكا لفاطمري) (.)1
عك ددن أق ددا هم :دديعع الر م ددري حيد د أحمد دعا عاج املون ددري عه ددع يف احلقيق ددري ال ددزا ال ددذي
وسددرتعن ع ا س لمددهلل عا إىل اال حيددريو عااليغمدداس يف الشددمعاتو عإ حددري يكدداح احملركددات كددن
التسا والبتات عاكقعاتو باب جينمعن املونري قاا كن سبنني يكاحداو عقدهلل جدع هلدم ديخمم
الغددايل مددي بددن النددايل أن وموددع ا توددا شددرا يفسددا يف ليمددري عاحددهللاو عإ ا جددا ت بعلددهلل كددتمم
أقر دعا و فمدن قرجدف قر وده ودان العلدهلل لده()2و ع ودر الكا داين دن التد  أيده قدا ( :كدن
قدرج كدن الدهلليياو عمل ومودع جددا دع القياكدري عهدع أجدهللع)()3و عقددهلل سدام أبدع جنفدر حممدهلل بددن
احلسن ال عسي االستاد ن حممهلل نقعب إىل أب بهلل هللا ميه السة قا  ( :املونري يز إدا
القرآنو عجرت إا الستري) (.)4
علمتفد ددام عالكد ددذب يف اتومد ددع اقرت د دعا الوقيد ددري القفد ددا كنوقد ددهللا م الفاسد ددهللا د ددن
( )1حق اليقنيو حممهلل الباقر اتمسيو

.378:

( )2الرد مى الرافضري لإلكا حممهلل بن بهللالعهاب محه هللا
( )3تفسا كتمج الصادقني ملة فو هللا الكا اين
( )4االسوبصا كب جنفر حممهلل بن احلسن ال عسي

78 :

3٥6 :
68٩ :
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املسممني .عالوقيري تهلل الشينري قيهللا د تيري تبي له الوظاهر لممسدممني بغدا كدا ب تدعنو فمدي
الكددذب احملددض عالتفددام البددنيو بدداب ا وربعهددا تسددنري كددن أ شددا الددهلل ن .يقدداب الكميددين ددن ابددن
مددر اك جم دي قددا يل أبددع بددهلل هللا ميدده السددة  ( :ل أ مددر إن تسددنري أ شددا الددهلل ن يف
الوقيريو عال د ن ملن ال تقيري لهو عالوقيري يف واب ي إال يف التبيذ عاملس مى اخلفني) (.)1
عيقاب الكميين ن أب بهلل هللا قدا  ( :اتقدعا هللا مدى د دتكمو عاحجبدعس لوقيدريو فإيده ال
()2
إميان ملن ال تقيري له) .
عقددهلل اي بددق مدديمم قددع ابددن تيميددري– محدده هللا– ( :عأكددا الرافض دي فددة نا ددر أحددهللا إال
اس ددونماب كن دده التف ددام؛ ف ددإن د ت دده ال ددذي يف قمب دده د ددن فاس ددهللو حيمم دده م ددى ل ددك :الك ددذبو
عاخليايدريو عفدا التداسو عإ ادا السدع إدمو فمدم ال أيلدعهنم قبداال عال درتك درا قدهلل ميدده إال
فنمهو عهع قعت تهلل كن ال نرفدهو عإن مل ندر أيده افضدي ظمدر مدى عجمده مسدري التفدام
عيف حلن القع )(.)3
عقد ددا أ ضد ددا( :عهللا نم ددم– عوفد ددى حن ميمد ددا– لد دديس يف مجيد ددع ال عاا د د املتوسد ددبري إىل
االسدة – كدع بهلل دري عضدة – ددر كدتممو ال أجمدابو عال أودذبو ع ال أفمدمو عال أقددرب إىل
(. )4
الكفر عالفسعم عالنصيان عأبنهلل ن حقااق االميان كتمم)
فمن هذا املت مق أقع  :ال بهلل أن ينر جيهللا أن لإلسة أ هللا كنرعفني ورهم هللا يف
حمكم تتز مه :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ(.)٥
عهتدداك أ ددهللا كددن الددهللاقابو أاس وكممددعن أبلسددتوتا ع ددهلل عن أهندم ددهلل تعن بددهلل تتا علكددن
قمعإم كميئري حلقهلل عحه االيوقا مى محمري الستري الكرا  ...إهنم الرافضري اخلعيري.
( )1أصع الكايف لمكميين و
( )2املرجع السابقو

(. )482

(. )483

( )3كتماج الستري البن تيميري (.)36/3
( )4كتماج الستري البن تيميري (.)161 -160/٥
( )٥سع ا البقراو اآل ري ( .)120
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فموال يف ا وقدادي أ دهلل ق درا عضدر ا مدى االسدة كدن مجيدع كمداب الكفدرو كن أعلئدك
اك ددهللا ددرهم اددنو أكددا هددوال الددذ ن بددني أفمددرا والرافضددري فشددرهم كددب نو إمنددا وحيتددعن
الفر لي بعا مى االسة عأهمه.
فالرافضري رعن كسايهللا واب املماب اكقرى يف سدبياب التيداب كدن أهداب السدتري عاجلما دريو عهلدم
كعاق قااتري فاد ا كهاب الستري سجمما الوا ه ميمم يف كصاد س الع يقري.
عليس هذا افرتا ميممو فالوا ه حافاب ياا م عقزالهم جتاس االسة عاملسممني.
فمددن الددذي تددعىل وددرب ددع ا النباسدديني مددى بددين أكيددريو ألدديس الشددينري الرافضددري؟ هددم الددذ ن
حرضعا النباسيني مى بين أكيري.
عكددا ا وددان كعق د الرافضددري االجراكددي كددع دعلددري بددين النبدداس أ ضددا تددهللكا وايددف كمددهللدا
وددهللا هعالوددع عاملغددع الددع تيني خلةفددري االس ددة و عكروددز حضددا ته ع معكددهو فبنددهلل أن و ددان
حكيم الشينري التصاي ال عسي تظم الشنر يف الوزل لمخميفري النباسي املنوصم كا لب أن
ايقمدده يف سددتري ( )6٥٥حمرضدا ميدده عوااددهللا لدده عكددونجة بتكبددري االسددة يف بغددهللادو عجددا يف
طمينددري كعودده السددفاحو عق د كندده ضددهلل املسددممنيو عأ ح دعا الددذب النددا يف قدداب املسددممني
عاملسممات أطفاال ع يعقاو عأفرقعا ووه النمم االسةكي يف دجمري حىت بقيف كياهمدا جتدري
سددعدا ألكددا عليددايل كددن كددهللاد وودده املخ عطددري الددا هدده إددا يفددااس الدرتاث االسددةكي كددن
دده عأدب علغددري ع ددنرو فضددة ددن النمددع الشددر يري عكتصددفات أامددري السددم ( )1عكددن الددذي
تعاط د د د د د د د د د د ددأ ك د د د د د د د د د د ددع الفرجن د د د د د د د د د د ددري ض د د د د د د د د د د ددهلل ص د د د د د د د د د د ددةح ال د د د د د د د د د د ددهلل نو إهن د د د د د د د د د د ددم الف د د د د د د د د د د دداطميعن
الشينري(.)2
عال تسأ ن قياات القراك ري يف بةد املسممنيو فما فنمعس ستري (317هد) يف حجداج
بيف هللا احلرا  ...يف البمهلل احلرا  ...يف الشمر احلرا و خلدا دليداب مدى كدا يقدع و حدىت احلجدر
( )1ايظر اخل عط النر ضري لألسس الا قا
الهلل ن اخل يه . )32( :

ميما د ن الشينري االكاكيري اال ين شر ري لمسيهلل حمه

( )2ايظر :البهللا ري عالتما ري البن و ا ( .)267-2٥٥/12اخل ي عاآلاث و لممقر زي.)2/2( :
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اكسعد مل سمم كتمم(.)1
عكن الذي أدقاب الووا إىل بةد املسممني؟ إهنا ككيهللا ابن النمقمي الع ر الرافضي(.)2
عملا ا أ اد أهاب الشا و ملا ايوصرعا مى الووا يف كنروري ني جالعت الشمااو أن توقمعا
كن الرافضري؟ ...كهنم أ ايعا الووا هم عالتصا ى مى إسقاط الشا (.)3
عك ددن التص ددا عن؟ عك ددا ا و ددان دع ه ددم يف و دداب ف ددزع أي م ددى الشد ددا  ...عك ددا ا فنم ددف
كميشيات حروري أهاب الشينيري يف فمس نيو صربا ع اتية ع .)4(1٩80/٥/20
عكن أدقاب اككر كان إىل النرام؟ إهنم الرافضدري( ....)٥عال خيفدى مدى أحدهلل كدا جيدري يف
سددع ل يف العقددف الدراهن كددن إ هددام اكيفددس عسددفك الددهللكا عتددذبي اكطفددا عهوددك أ دراث
التسا عقواب املو ع ني كن املغي ني عختر ه املباين عدع لك كن االفساد يف بةد سدع ل .وداب
لك كن الرافضري يف إ ران حتالفعا كع الكفا السوئصا دأفري أهداب السدتري عاجلما دري عاسدوية
مى احلكم يف سع ل.
عليس هذا املكر السي يف سع ل فحسه؛ باب مى النامل االسدةكي أبسدرسو فقدهلل قدبض
مى السفيتري املشحعيري كسمحري إىل الديمن يف أعاقدر دمر بيدع اكع كدن هدذا الندا و عبندهلل
كعجمدري كدن الرافضدري يف إ دران إىل إقدعاهنم احلدع يني
إجرا الوفويا اووشد أن السدفيتري وايدف َّ
كدن الرافضددري يف الدديمن )6(...عأ ددن هددوال كدن عحددهللا املسددممنيو أع كددا سددمعيه :عحددهللا اكدلن
( )1البهللا ري عالتما ري البن و ا (.)161/147/11
( )2البهللا ري عالتما ري البن و ا ( )164/13ع (.)203-200
( )3البهللا ري عالتما ري البن و ا(.)221-218/13
( )4عجا دع اتعس لنبهللهللا الغر ه (.)74/2
( )٥كن وة د .قالهلل بن بهلل النز ز اجلتاحي يف املقهللكريو حمقق وواب املتافرا بني الستري عالرافضري
لإلكا مجا الهلل ن أب احملاسن عس العاس ي املنرع ل فيمي محه هللا تناىل .بوصر سا
.
( )6أقبا قتاا اجلز را النربيري يف مر ع اكع كن هذا النا (.) 2013
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عالفرم الا رددعهنا لياب هنا  ...واب هذا إمنا هع فيض كن فيض عق را كدن در كدن خيمدم
اكسعد عقياا م املسومرا لإلسة عاملسممني .يسأ هللا أن كفيتا رهم.
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املطلب الثالث :التعريف بالدعوة:
الدعوة ,لغة واصطالح ا:

لمهلل عا يف المغري النربيري هللا كنان ع إطةقات عكن لك كا مي:
(د َ َع) الهللا عالنني عاحلر املنواب أصاب عاحهللو عهع أن ميداب الشدي
قع ابن فا سَ (:
إليددك بصددعت عوددة كددعن كتددكو تقددع  :د ددعت أد ددع د ددا و عالددهلل عا إىل ال نددا لفددو )
(.)1
ع قع اجلعهري( :د عت فةا أي صحف به عاسوهلل يوهو عد دعت هللا لده ع ميده د دا .
عالهلل عا املرا العاحهللا)(.)2
عقا الزهشري(( :)3د عت فةا اد وه عصحف بهو عالت دا ي هللاو عهم د اا احلدقو
عد اا الباطابو عد اا الضةلري)(.)4
ع قددع الفدداع آ دي( :الددهلل ا  :الرفبددري إىل هللا تندداىلو د ددا د ددا عد ددعىو عالددهلل ا ا:
السبابريو عهع د عا الرجاب :أي قهلل كا بيين عبيته لكو عهلم الهلل عا مى فاهم أي بهللأ إم
يف الهلل ا عتهللا عا ميهو جتمنعا عد اس.)٥()...
ع قددع ابددن كتظددع ( :الددهلل عا  :املددرا العاحددهللا كددن الددهلل ا  ...عد ددا الرجدداب د دعاو عد ددا :
اداسو عاالسم الهلل عاو عد عت فةا أي ِصحف به عاسوهلل يوه.
عتهللا ى القع  :د ا بنضمم بنضا حىت جيومنعا.
عالهلل اا :قع هلل عن إىل بينري ههللى أع ضةلري.
( )1كنجم كقا يس المغري النربيري البن فا س ( )280-27٩ب الهللا عالنني عكا م مما.
( )2الصحاح لمجعهري (( )2337/6كادا  :د ا).
( )3هع أبع القاسم جا هللا حممعد بن مر الزهشري اخلعا كي املفسر المغعي املنوزيل علهلل ستري 417
عتعيف  ٥28علقه جبا هللا كيه وان قهلل سافدر إىل ككري عجاع إا كاا فصا قا  " :جا هللا
" تظر ه بغهللاد لمخ يه البغهللادي برقم( ) 173و (. )172/21
( )4أساس البةفري لمزهشري (( )18٩/1كادا  :د ع ع).
( )٥القاكعس احمليي لمفاع آ دي (( )327/4كادا :الهلل ا ).
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عاحددهللهم داعو ع جدداب دا يددري إ ا وددان ددهلل ع التدداس إىل بهلل ددري أع د ددنو أدقمددف اهلددا فيدده
لممبالغري) (.)1
نىن التهللا عاالسوهلل ا عإكالري الشي إليك بصعت عوة كعن كتك.
فالهلل عا
عق ددهلل ع دت ه ددذس الكمم ددري أي (د ددعا) بص دديا هومف ددري ملن ددان هلل ددهللا يف وو دداب هللا كتم ددا:
التهللا عال مه.
ق د د ددا تن د د دداىل :ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠﭼ( .)2أي ادعهم لإلفا ري فمم غي عهم.
سوا وش ضر أع سعم يفع.
قا تناىل :ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ(.)3
أي د اا لكش الضر الذي يز به عإ الوه(.)4

عك ددن كناييم ددا يف الق ددرآن النب ددادا :ق ددا هللا تن دداىل :ﭽﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥﭼ

()٥

تهلل عن :أي تنبهللعن.

عكن املناين أ ضا  :احلض مى ي .
قا تناىل :ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ

()6

هلل عن :حي عن مى اخلا(.)7

( )1لسان النرب البن كتظع االفر قي (.)363-3٥٩/4
( )2سع ا الكم و اآل ري ( .)٥2عتفسا اآل ري يف إ اد النقاب السميم إىل كزال الكواب الكرمي كب
السنعدو ()1٩71و (.)٥31/3
( )3سع ا عيسو اآل ري ( .)12
( )4املصهلل السابق (.)637/2
( )٥سع ا اك را و اآل ري ( .)1٩4تظر اجلاكع كحكا القرآن لمقرط 1٩٥3 :و (.)342/7
( )6سع ا آ

مرانو اآل ري (.)104

( )7جممع المغري النربو كنجم ألفا القرآنو

( )412/1اهليئري املصر ري لموألي عالتشر.
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وأما الدعوة اصطالحا:
هللا اص ةحيري :عكن تمك الونا كا مي:
فقهلل رفف بونا
تنر د دديه االسددة ابددن تيميددري  -محدده هللا -قددع  (:الددهلل عا إىل هللا هددي الددهلل عا إىل
االمي ددان ب دده ع ددا ج ددا ت ب دده س ددمه بوص ددهلل قمم فيم ددا أق ددربعا ب ددهو ع ل ددك وض ددمن ال ددهلل عا إىل
الشددمادتني عإقددا الصددةا عإ وددا الزودداا عصددع كضددان عحددج البيددفو عالددهلل عا إىل االميددان حن
عكةاكوه عووبه ع سمه عالبن بنهلل املعتو عاالميدان لقدهلل قداس ع درسو عالدهلل عا إىل أن نبدهلل
النبهلل به وأيه راس) (.)1
ع ق ددع اب ددن و ددا مح دده هللا ت ددهلل ددرحه ل ددري ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ (.)2
( أبن الهلل عا اكري يف واب كن د ا إىل اخلا عهع يف يفسده كمودهلل ع سدع هللا أعىل التداس
بذلك) (.)3
ع قع الشيه ابن الن يمني محه هللا ( :الهلل عا إىل هللا تناىل د عا قا عحق كهندا د دعا
إىل النددهلل عاالحس ددانو د ددعا إىل ك ددا تقوض دديه الف ددر الس ددميمري عتسوحس ددته النق ددع اخلالص ددريو
عترون إليه التفعس الزويري) (.)4
عقيداب( :هدي حد التداس مدى اخلدا عاهلدهللى عاككدر ملندرع عالتمدي دن املتكدر ليفددع عا
بسنادا الناجاب عاآلجاب)(.)٥
عقي دداب :املقص ددعد ل ددهلل عا إىل هللا( :ال ددهلل عا إىل د ت دده عه ددع االس ددة (إن ال ددهلل ن ت ددهلل هللا

( )1فواعى ابن تيميري (.)1٥7/1٥
( )2سع ا فصمف و اآل ري (.)33
( )3تفسا القرآن النظيم البن و ا

(. )17٩/7

( )4سالري يف الهلل عا إىل هللا لمشيه الن يمني
( )٥ههللا ري املر هلل ن لمشيه مي حمفع

(.)7
(.)17
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االسة ) الذي جا به حممهلل صمى هللا ميه عسمم كن به سبحايه عتناىل)(.)1
ع قع حممهلل الراعي( :الهلل عا االسةكيري هي د ن هللا الذي بن بده اكيبيدا مجيندا جتدهللد
مى هلل حممهلل صمى هللا ميه عسمم قامت التبيني واكة عافيا لصةح الهللييا عاآلقرا)(.)2
عقي دداب( :مج ددع الت دداس م ددى اخل ددا عدالل ددومم م ددى الر ددهلل أبك ددرهم ملن ددرع عهن دديمم ددن
املتكر)(.)3
عقياب( :قيا كن تهللس أهميري التص عالوعجيه السدهلل هلل كدن املسدممني يف وداب كدان عككدان
برتفيه التاس يف االسة ا وقادا عكتمجا عحتذ رهم كن فاس ب رم هصعصري)(.)4
عاملوأكدداب يف الونددا االصد ةحيري املددذوع ا لمددهلل عا جيددهلل أيدده ال تنددا ث بيتمدداو فميسددف
كن اقوة تضاد باب كن اقوة تتعع.
دين جبايده كدن جعايده الدهلل عا عودز ميدهو
حي إن واب تنر د لمدهلل عا كدن الوندا
يه االسة ابن تيميري عكن سدا مدى
بنضما روز مى كفمع الهلل عا نىن الهلل ن وونر
كتعالددهو ع روددز بنضددما مددى كفمددع الددهلل عا نددىن التشددر عالوبميدداو ومددا مييدداب بنددض املدولفني إىل
الوفر ق بني املفمعكني.
عميك ددن الق ددع أبن ال ددهلل عا إىل هللا ه ددي قي ددا الهللا ي ددري املوه دداب ص ددا د ددن االس ددة إىل
التدداس وافددري عفددق املددتمج القددعميو ع ددا وتاسدده كددع أصددتا املددهلل ع نو ع ةاددم أحدعا عفددرع
املخاطبني يف واب كان عككان.
عهذا الونر الذي رجحه بنض كشاخيتا والشيه بهلل الرحيم املغذعي .
عصمى هللا مى يبييتا حممهلل ع مى آله عصحبه أمجنني.
()5

( )1أصع الهلل عاو د .بهلل الكرمي هللانو

(.)٥

( )2الهلل عا االسةكيري د عا امليريو حملمهلل الراعيو

(. )11

( )3أسس الهلل عا عآداب الهلل ااو د .حممهلل السيهلل العوياب

(.)٩

( )4املرجع  :الهلل عا إىل هللا يف قصااصما عكقعكا او د .أبع اتهلل سيهلل يعفاب
( )٥اكسس النمميري ملتمج الهلل عا االسةكيري و أ.د بهلل الرحيم بن حممهلل املغذعيو

(.)8
(. )48
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املطلب الرابعع :التعريعف (بغانعا) موقعهعا اجلغعرايف ،و حملعة

تارخيية عن دخول ا إلسالم إليها وظهور مبدأ التشيع:
إن لفظدري "فدداا" وممدري "سددتعويري" اكصداب تنددين املقاتدابو عقددهلل مسيدف إددا أعىل إكرباطددع لت
االفر قيددري يف السددعدان الغددرب جتددعب الصددحرا الكددربى و إ وددان كمددعك تمددك االكرباطع ددري كددن
قباااب ستعوي الا أسممف فحسن إسةكما .
عتقع اكساطا :إن كمعك هذس املممكري قهلل هاجدرعا كع أتبا مم عتعفمدعا يف أفددر قيا دن
طر ددق عادى الفعلوددا عالتيج ددر حددىت اسوق ددر إددم امل ددا يف كت ق ددري (فدداا) احلهلل ددري عالددا وايددف
حيتئذ تسمى بساحداب الذهه عقهلل أقدذت هذا االسم كن مدر ا نهللن الذهه الدذي ودان
سوخرج كن اجلمات الشماليري الغدربيري.
عإهنددا أي :فدداا احلهلل ددري تددهلل احلصددع مددى االسددوقة فددات اسددم الهللعلددري كددن سدداحاب
ال ددذهه إىل االس ددم احل ددايل ف دداا ع ل ددك تيمت ددا عا و دزا ا س ددم أع إكرباطع ددري واي ددف يف ف ددرب
أفدر قيا كتذ القدرن الرابع امليةدي(.)1
عأكددا كعقنمددا اجلغ درايف فم ددي إح ددهللى دع ف ددرب القددا ا االف ددر قيري حيددهللها كددن الشددرم دعلددري
((تعجدع)) عكن الغرب ((ساحاب الناج))و عكن الشما ((بعويتافاسع)) عكدن اجلتدعب قمديج
فيتيا (احمليي اكطمس ) عتبما كساحدري البةد حعايل ٩2843كياب كربع.
ت اب مى احمليي اكطمسي كتما ساحدري  334كياب أي٥3 :ويمع كودر.
عيف ف دداا ي ددرا (فعلو ددا) املش ددمع ا ال ددا تنو ددرب عاح ددهللا ك ددن أوبد ددر البحي د درات ال ددا ص ددتنما
االيسان يف النامل.
مو ددهلل دداا (فعلو ددا) يف عس ددي ع ددرم ف دداا عه ددي اخل د دزان امل ددااي ال ددذي ق ددع قمد د س ددهلل
"أوعسعكبع" مى هندر فعلوا.
( )1تظر داارا املنا االسةكيري و قم ( )7٥٥3و ( )7٥60و عأفدر قيا ع ا الصحرا لصةح
()332-331و عحروري املهلل االسةكي يف فرب أفدر قيا لمهللووع بهللالفواح كقمهلل
صربي
الغتمي (. )27٩
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بما دهللد سكان فاا حسه إحصا ات ا () 2010
) (24,223,431يسمري .أي :فعم أ بنري ع شر ن كميعا.
وع عن مى قباااب كونهللدا أمهدما:
"اكوددان" ع سددكتعن كت قددري الغددا ت يف فددرب الددبةدو عالددهللافعكباو عكاكربعسدديو عفعجنددا
عفاها كن القباااب يف الشما و عاال عي يف الغرب حع اا فعلوا ع"فا" يف سمع أورا.
وحتتوي غاان عشر مناطق أمهها:

 -1كت قري ( أودرا) النظمى عهي اصمري البةدو عهي كيتا عكروز جتا ي كمم.
عتشكاب أودرا كع كهلل تري ..عكرفأ "مدا"  Temaكت قري كوصمري كن اكحيدا املكوظدري ز دهلل
سكاهنا ن مخسري كة ني يسمري .
 -2عكددن املددهللن املممددري "وماسددي" عتقددع يف عسددي الددبةد عتنددهلل اثين وددربلت كددهللن فدداا
بنهلل أورا و
 -3ومد د ددا أن كهلل تد د ددري مد د ددايل تنود د ددرب اثل د د د ود د ددربلت كد د ددهللن فد د دداا يف الشد د ددما و عويد د دده
وعسف) (Cape coastالساحميري فرب أودرا.
عتونهللد القباااب يف فداا حدىت إن بندض ممدا اكجتداس قدهلل عن دهللد هدذس القبااداب اادري
قبيمري تومعن لمسةلري الزجنيري.
عتتوشر يف فاا الك ا كن المغدات عالممجداتو علكدن المغدري الرمسيدري هدي االجنميز دري إال أن
هتاك هلجات حمميري كتما :لغري اكوانو عاك ايا و اال دعيو الدهللافباينو عكاكربعسديو عفعجنداو
عفاها كن الممجات .
املناخ:

تقددع ف داا وميددا ضددمن املت قددري االسددوعاايريو عكنددهلل احل درا ا السددتعي درتاعح بددني 2٩ع26
د جددريو عتبمدا أد د جددات احلدرا ا مشددا الدبةد يف ددمر ( تدا ر)و عيف جتددعب الدبةد يف ددمر
(أفس س)و عتسي ر أ مى د جات احلدرا ا يف الشما ع لك يف دمر (كدا س) .أكدا الرطعبدري
فمي كرتفنري طعا النا .
احلالة االاتصادية :
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تنورب فاا كن أفىن دع فرب القا ا االفدر قيري و ع نومهلل منع االقوصاد مدى ا ددري يقهلل دري
تددهلل لمددبةد ددا طددااة لددك هددع حمصددع (الكاودداع) الددذي حيودداب حدعايل  %67كددن كسدداحري
الددبةد الضددافري إىل أن هتدداك حماصددياب يقهلل ددري أقددرى تسددمم يف دقدداب الددبةد ك دداب الد عاملددع و
عخني دداب الز ددف عامل دداطو عاكااسو عالف ددع الس ددعداين عقص دده الس ددكر عالق ددن عفاه ددا ك ددن
احملاصيابو عتنماب لز ا ري  %7كن سكان فاا.
ع اكقشدداب و دداين صدداد ات فدداا بنددهلل الكاودداعو عاملا دديري– أ ضددا -ك ددر يمددا يف
الشددما و علغدداا أس د ع وبددا لصدديهلل اكمسدداك عهددي تنوددرب املتددوج ال دداين يف النددامل كددن حي د
االيو دداجو عتنو ددرب اثين دعل ددري يف الق ددا ا االفر قي ددري يف إيو دداج البعوس دديف عاملتجتي ددزو علق ددهلل أ ددى
الذهه اسم فاا القهللمي حي وان ك ر إيواجه يف تمك البةد (.)1
عيف اآلعيري اكقاا قهلل مت اووشا التفي يف البةد الذي سينهلل إحدهللى درعات الدبةد يف
املسوقباب إن ا هللا تناىل.
أتريخ دخو اإلسالم واةتشاره يف غاان:

ال تعجهلل كنمعكات خييري كووهللا ن قيا سم تات يف لك اجلز املسمى فاا احلاليدريو
عال ددن قيددا حروددات إسددةكيري بددني القباادداب الع تيددري الددا تسددكن هددذس الددبةدو علكددن الشددي
ال ابدف عاملووددهلل أن االسددة قددهلل عصدداب إىل تمددك اكدددا و عقاصددري اكج دزا الشددماليري كددن الددبةد
( )1تظر ه الهللع االسةكيري السعداييري أبفدر قيا الغربيري د .بهللالرمحن وي( .)61عااع املنمعكات
ن أق ا أفر قياو كص فى فمع الستعسي كهلل ر دا الهلل عا عاال اد الصعلع – ييجرلو
()٩2
املراجع اكجتبيري:
Africa south of the Sahara .Melton Gj.and Bauman.p,499
الرتمجري /أفر قيا الصحرا اجلتعبيري وكمعتعن جي جي ع عاكان .
National geographic concise Atlas of the word.p.83
املصغر اجلغرايف العطين كطمس النامل.
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حي اكوهلل إليما اك ر االسةكي القعي الذي مهللته كت قري فرب أفر قيا.
عال يس ددو يع اجل ددز أبن االس ددة ق ددهلل عص دداب إىل تم ددك اكد ددا املنم ددع ا يف الق ددرن اكع
لممجددراو علكددن ددا ال جمددا لمشددك فيدده أن سددقعط إكبد دراطع ري فدداا القهللميددري قددهلل سددا هلل مددى
تسرب االسة إىل املتاطق الشماليري كن فاا.
علذا ميكن القع أبن فاا قهلل عصمما االسة كتذ القدرن اخلاكس اهلجريو عأيده عجدهللت
ددال إسددةكيري يف تمددك اكص ددقاع عالسدديما حددع هن ددر الفعلو ددا حي د مروددزت القباادداب النربي ددري
عالرببر ري يف اجتاس اجلتعب حملاعلري يشر االسة بني القباااب الع تيري.
علقهلل سا هللت الوجا ا عالسيما جتا ا الذهه الذي تشومر بده فداا يف أجزاامدا الشدماليري
مى قهللع الك ا كدن الوجدا الندرب عالرببدر الدذ ن ودايعا حيضدرعن كنمدم كتوجدات بةدهدم إىل
تمددك اكدددا و علقددهلل سددا هللت احلروددري الوجا ددري عالوبدداد الوجددا ي مددى ايوشددا االسددة بددني
القباااب الع تيري الا بهللأت تقباب مى االسة بنهلل أن ا شف مساحدري االسة و ع سر تناليمده
عحسن أقةم أهمه عكناكمومم كن الوجا املسممني.
و ددذلك فإي دده و ددان لمغ ددزعا اهلةلي ددري ال ددا قاك ددف إ ددا القباا دداب النربي ددري لغ ددزع ت ددعيس عاملغ ددرب
اكقصدى قددهلل ترودف أ درا وبداا يف دفدع القباادداب الرببر دري عالنربيددري إىل اختا هددا طر قدا لممجددرا جتددع
ع بع ه ددا هن ددر الس ددتغا عالتيج ددر عاالجت دداس جت ددع حيد د تق ددع ف دداا احلالي ددريو عالس دديما اكجد دزا
الشماليري عالشرقيري كن البةد.
عوذلك فإن فمع إكرباطع لت كايل عصتغايو عالوكدرع ودان هلدا دع هدا الفندا يف دفدع
حروري ايوشا االسة إىل تمك اجلمات.
عومددا أن حروددري اجلمدداد االسددةكي الددا وايددف بقيددادا مددان دن فددعدي عالددا ددر إدا يف
اكقددذ كددن تندداليم حمددي السددتريو عقدداكع البددهللع عجمددهللد االسددة الشدديه حممددهلل بددن بددهلل العهدداب–
محمم هللا محري عاسنري– عالا وان هلدا أ در وبدا يف ا دلد املدهلل االسدةكيو عايوشدا س بدني قبااداب
مشا فاا السيما جممع ري قباااب :الفعلوا الا وايف تشوغاب لر دي حيد وايدف توحدرك ع ا
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املرا ي دعن أن متع حتروما حهللعد سياسيري(.)1
عبدذلك أصددب كدن املووددهلل عال ابدف أن االسددة قددهلل عصداب إىل فدداا يف أبندهلل عقددف كددنو
عترودز يف املتدداطق الشددماليري بشددكاب عاسددعو لددذا فددإن أفمبيددري املسددممني يف بددةد فدداا نيشدعن يف
تمك املتاطق .عيسبري املسممني حسه تقا ر الهلل اا رتاعح كا بني  3٥إىل . 40
عطاافري ال أبس إا كن املسممني ومسكعن بنقيهللا أهاب الستري عاجلما ري عتعجدهلل كدن بدني
كسددممي فدداا طاافددري صددعفيريو عهددي توبددع ال ر قددري الويجاييددري الددا وايددف هلددا قصدده السددبق يف
ايوشددا االسددة يف فددااو ع عجددهلل أ ضددا االق دعان املسددممعن عمجا ددري الوبميددا عالقرآييددعن ومددا
تعجددهلل الفرقددري القادلييددري الددا صددتنما االسددونما الرب دداينو عوددذلك الفرقددري كددن الشددينري الددا هددع
كعضعع تا .
وأما الداين غري اإلسالم فهي كالتايل:

 -1النص ـراةية :عتتوشددر يف املتدداطق اجلتعبيددري إىل أعاسددي الددبةد عأفمددبمم كددن الكا عليددك
عالربعتسوايف.
عق ددهلل ككد دتمم االس ددونما عجن دداب ك ددا اككد ددع عاحلك ددم أب ددهلل مم– عهللا املس ددونان ع مي دده
الوكةن.
 -2الوثني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :عه د د د د د د د ددم مجا د د د د د د د ددري ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄﭼ( .)2مل زالعا مى الع تيري االفر قيري القهللميري عهم رضري لموتصا أع االسدة و فمدوال
حتعهلم إىل االسة أو ر كته إىل التصراييري عقاصري إ ا أحسن اكسمعب يف د ع م.
( )1املرجع اكجت Muslims and Chiefs in West Africa: A study of ( :
Islam in the Middle Volta Basin in the Pre-Colonial
) Period. By Nehemia Levtzion Page (3املنىن ( املسممعن عاملمعك يف
فرب أفر قيا  :د اسري إسةكيري يف فعلوا العس ى ا ومادا مى كا قباب االسونما و ( )3و
حروري املهلل االسةكي يف فرب أفر قيا لمهللووع بهلل الفواح كقمهلل الغتيمي .)282-280( :
( )2سع ا قر و اآل ري ( . )22
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ه فمع الوشيع يف فاا إىل أربعة أقعا :

القــو الو  :إن كبددهللأ الوشدديع عفمددع س يف فدداا وددان يف ددا ( ) 1٩78ع لددك يشددا
مجنيري ينيري يف مايل (مشا فاا) قا هلا إكاكيري و عفرع ما يف أدا البةد.
عقددهلل أسسددف هددذس اجلمنيددري ككوبددري وبدداا جب دعا املسددجهلل املروددزي بومددايلو عوددان أ ضددا
اجلمنيري عفعن املهللا س عاملناههلل احلكعكيري ع عن طةإا ن اجلمنيريو ع دهلل عهنم إىل ا وتدام
هذس النقيهللا عالنض ميما كع تسجياب الرافبني كتمم االلوحام جلمنيري(.)1
الق ــو الث ــاين :إن ك ددهللقاب الوش دديع إىل ف دداا اج ددع الس ددوقرا اجلالي ددري المبتايي ددري يف أفر قي ددا

الغربيددريو عتشددا املصدداد إىل أن عصددع اجلاليددري المبتاييددري وددان يف ددا ()1884و عوددان ددهللدهم
قدة دا (  )1٩٩٩حسده كدا شدا د .كتدا قدر ا سدفا لبتدان يف فداا ال وجداع ة ددري
آال ددخ و ع فددم قمددري ددهللدهم إال أيدده ومددا قددع السددفا السددابق :وددان هلددم ددا مددى
العضددع االقوصددادي يف البمددهللو ع غمدده مدديمم أهنددم كددن أهدداب طدرابمس الددذ ن وددان أفمددبمم سددتري
عيصا ى كا عيينيو عقمية كدن الشدينري عحيمداب أفمدبمم اجلتسديري الغاييدريو عمل كدن هلدوال الشدينري
المبتاييني دع فنا يف يشر الوشيع يف البةد.
ب دداب ال ددذي و ددان عك ددا ا نم دداب م ددى يش ددر الوش دديع يف ال ددبةد ه ددم إ رايي ددعن ع خص دديات
كوشددينري كددن البمددهللو عقددهلل ايوشددر الوشدديع يف فدداا بشددكاب كمحددع قددة الفددرتا كددن( -1٩80
 ) 1٩8٥كددن قددة ددهللد كددن اجلمددعد الشددينيري اال راييددري ومددا تفيددهللس املصدداد السددتيري عالشددينيري
ومروز اك اث النقااهلل ري الشيني.
ع ددذور هددذا املروددز أن ددهللد الشددينري يف فدداا قددهلل قددا ب كميددعن ددخ حيد عجددهللعن يف
كتدداطق و دداا كتمددا اصددمري فدداا -أودرا-و عمددايلو عوماسدديو ع وددع اديو عتتسددفعا عوددذلك
أويم أعفاس .فا أن هدذا الندهللد فدا عاقندي عجيدايف احلقيقدريو حيد وندذ عيف أقداب كدن ة دري
(A Comprehensive History of Muslims Religion in Ghana )1
مان ب يو (.)٥2
أي :الوا ه الشاكاب كقبا املسممني يف فاا .لممول
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قعد أن صنهلل هذا الرقم إىل كميعن ينيو مما أن أبر كدعقنني دينيني آقدر ن دن رقده
احلالددري الشددينيري يف النددامل عمهددا (دااددرا املنددا احلسدديتيري عكروددز اال ددناع االسددةكي لمهلل اسددات
عالبحعث االسةكيريو را صاحل الكر سي) مل شاا إىل هذا كن قر ه أع بنيهلل(.)1
القو الثالث :أيه وايف هتاك حماعالت ابوهللا كن ا ( )1400- 1٩7٩ع لدك قبداب

فددو إ دران سددفا ا يف فددااو علكددن هددذس احملدداعالت ت لفشدداب ل درفض احلكعكددري الغاييددري؛
عوان سبه فض احلكعكري الغاييري يف لك العقف اجنا إىل النةقري املوعترا بني إ ران عأكر كا
الا وايف تنورب فاا حميفري هلا.
عيف هنا ددري ددا 1402- 1٩81هجر ددري ملددا وايددف فدداا تددر ح حتددف حكددم ددع ي بر سددري
جاي جعن عليتغسو فوحف هذس ال دع ا ب فداا مدى كصدرا يما ال دران لفدو سدفا ا يف
ا  1404- 1٩83هجر ريو عكتذ لك الودا ه بدهللأ اكدري املسدممني شدنرعن بعجدعد حرودري
تسمى الشينري(.)2
القــو الرابــس :إن

دده فمددع الوشدديع يف فدداا رجددع إىل أعاادداب ال ماييتددات كددن القددرن

النشر ن حتهلل هللا يف ا  1٩84ن طر ق السفا ا اال راييري يف أوراو ع لدك يف العقدف الدذي
وايف فاا حتف عطأا حكم ع يو عفمف إ ران كتذ لك احلني إىل عكتا هدذا حتدافظ مدى
ةقومددا كددع احلكعكددات املوةحقددري سددنيا يف ترسدديه قددهللكما مددى أ ث هددذا البمددهلل الددذي نددهلل
بعابري لساار دع أفر قيا السعدا (.)3
( )1تظر يف وواب (الوشيع يف أفر قيا) تقر ر كيهللاين -تقر ر قا حتاد مما املسممني حتف إ را
جلتري تقصي احلقااق جمس اككتا و ال بنري اكعىل1432-2011:و كروز منا لمبحعث
عالهلل اسات.)262 ( .
( )2الهلل عا االسةكيري املناصرا يف فااو سالري مميري كقهللكري لتياب د جري كاجسوا يف جاكنري االكا
حممهلل بن سنعد االسةكيريو ا  . 1٩٩٥لمشيه حممهلل بن إبراهيمو
سا.

()414-407و بوصر

( )3املعقع االلكرتعين (:فعفاب -الشينري يف فاا )-يشرته فرسان الستري(حزب هللا احلقيقي :حزب أب
بكر ع مر ع مان ع مي عالصخابري أمجنني)و بنتعان :فاا توأمل كن أيياب الشينري هاب كن
=
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عاملوأكدداب يف هددذس اكق دعا السددابقري ددرى أن الوشدديع عالددرفض وددان كمحعفددا يف فدداا قبدداب
ال ماييتدداتو أك ددا عجددعدهم فيم ددا وفرقددري كس ددوقمري وددان يف أعاا دداب ال ماييتددات؛ ع ل ددك بنددهلل ف ددو
السفا ا اال راييريو عفوحعا جبايبما ككوبا قاصا لمممحق الهلل ين كيش ومم الهلل ع ري.
عالصعاب أن حروري الوشديع يف فداا قدهلل يشد ف دا  1٩84ومدا هدع كدذوع يف املعقدع
االلكرتعين لمشينري يف فااو أن كذهه أهاب البيف دقداب إىل فداا إدذا الودا ه املوقدهلل ع لدك
بعاس ري مري كن املسممنيو أبر هم الشيه بهلل السة بن بهلل احلميدهلل بتسديو الدذي ودان أحدهلل
ال ةب املوخرجني كن كنمهلل الهلل اسات عالبحدعث االسدةكيري يف فداا الودابع لممممكدري النربيدري
السنعد ريو مث سافر ملعاصمري الهلل اسدات يف اخلدا جو عبندهلل عدتده بدهللأ حياضدر ع ن دي د عسدا يف
املساجهلل عاملهللا س الوابنري لمفرقوني العهابيري -ودذا مسعهدا يف املعقدع -عالوجاييدريو عجند يف إقتداع
و ا كن الغاييني قيقري إسة أهاب البيف عكباداه الساكيري البنيهللا ن الو ر عالونصه.
عبنددهلل لددك بسددتري افووحددف كهلل سددري أهدداب البيددف سددا هللا اال درايينيو عهددي أعىل كددهللا س
املسممني الشينري يف فااو حي مت قبدع النهلل دهلل كدن ال دةب القدادكني كدن املدهللا س الوجاييدري
عالعهابيري كن أجاب الونر مى تناليم أهاب البيف ضمن الرباكج الهلل اسي الذي مسده الشديه
بهلل السة بتسيو وما مت قبع ال ةب كن هللا البمهللان يف فرب أفر قيا.
عبنهلل ستوني مت افوواح كنمهلل ينري أهاب البيف الوابع ملوسسري االكا احلسنيو عكن هداتني
املهلل سوني ايوشرت حروري الوشيع يف واب أ جا فاا(.)1

جميه ...املشاوعن يف املعقع :أبع عليهلل املماجرو فا س الفرسانو الهللووع كسمم حممهلل جعدت
اليعس  .ه الوسجياب 2/200٩:الرقم.78٩0٩:
( )1الرب هلل االلكرتعين( :كعقع كوسسري االكا احلسني اخلا ري يف فاا).
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الفصل األول :وسائل الرافضة التعليمية يف

الدعوة إىل مذهبهم ،وفيه أربعة مباحث:

املبحث األول :استغالل الرافضة اجلامعات يف
الدعوة إىل مذهبهم.

املبحث الثاني :إنشاء واستغالل املدارس يف
الدعوة إىل مذهبهم.

املبحث الثالث :إنشاء املراكز واملؤسسات
التعليمية يف الدعوة إىل مذهبهم.

املبحث الرابع :االستفادة من املنح الدراسية من
اخلارج.
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الفصععل األول :وسععائل الرافضععة التعليميععة يف الععدعوة إىل

مذهبهم:

وفيه أربعة مباحث:

املبحععث األول :اسععتغالل الرافضععة اجلامعععات يف الععدعوة إىل

مذهبهم.
لقهلل قاكف الشينيري الرافضدري مدى سدام يف الندامل أمجدع عيف أفر قيدا أقد و عاسدوغمف وداب
قعا ددا يف الددهلل عا إىل كددذهبمم عتش ددكيك املسددممني يف وتدده ه ددذس الددهلل عا السددمفيري الص ددحيحري
املسد ددوقاا كد ددن املتبد ددع الصد ددايفو فعهب د دعا أيفسد ددمم لمد ددهلل عا إىل الوشد دديع عالد ددرفضو ععقف د دعا ميمد ددا
جمعدهم لوك ا هللد كنوتقي هذس النقيهللا اخلبي ري يف أفر قيا اكري عيف بةدا قاصري.
عإن كددن العسدداااب الونميميددري الددا سددمكعها يف الددهلل عا إىل كددذهبمم اسددوغة اجلاكندداتو
عق ددهلل ب ددهللأ س دديس اجلاكن ددري االس ددةكيري يف ف دداا بش د درا اك ث ال ددا د ديهللت فيم ددا اآلن ددا
. 1٩٩8
عبددهللأ قبددع أع دفنددري كددن ال ددةب يف اجلاكنددري االسددةكيري يف ددمر إبر دداب ددا 2001
لهلل م كن كوسسري أهاب البيف يف أورا.
عو ددان ك ددن أه ددهللا س دديس اجلاكن ددري إ ددهللاد أجي ددا ك ددن ال ددةب املوخصص ددني يف ددىت
ات دداالت عالفت ددعن و دداالدا او عاحملاس ددبريو عاالقوص ددادو عالوس ددع ق عالنم ددع عالوكتعلعجي دداو عالنم ددع
الشددر يريو علمجاكنددري ةقددري قع ددري كددع اجلاكنددري الغاييددري (ليغددععن) عكددن أجدداب ل دك فددإن جاكنددري
ليغععن بد(أورا) تقع ال را مى تمك اجلاكندري االسدةكيري املز عكدري يف أيشد وما اكوادمييدري
عمت االجا ات لمموخرجني فيما ع سومر لك حىت تسوعي اجلاكنري مى ساقما(.)1
(A Comprehensive History of Muslims Religion in Ghana )1
)( (Volume Oneالوا ه الشاكاب لهلل ن املسممني يف فااو اجلز اكع )و لممول السيهلل
مان ب ي ( .)٥3/
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عك ددن أه ددهللا سيس ددما أ ض دداو ق ددالعا (( :إن اتوم ددع املس ددمم الغ دداين يف أد كس ددوعى يف
حتصياب النمم اكودادمييو عهدذا فداهر يف املرحمدري اجلاكنيدري يف يظدا الونمديم يف فدااو حيد إن
االحص دداايات تش ددا إىل أن ط ددةب التص د دراييري تش ددكمعا ح د دعايل  %86.4يف املئ ددري لممجم ددعع
الكمي لقبع يف جاكنات فااو يف حني أن املسممني وشكمعن يف التسبري املوهللييري جهللاو أال
عهي ( )7يف املااري.
لددذا؛ أسسددف اجلاكنددري لوكميدداب جمددعد احلكعكددريو علوصددع ه اقددوة الو دعا ن املعجددعد يف
الونميمو عتشجيع ال ةب املسممني ملعاصمري د اسومم يف املرحمري اجلاكنيري.
عقددهلل بددهللأت اجلاكنددري أب بنددري ش در طالبددا يف ددا  2000كيةد ددري .عاآلنو عصدداب ددهللدهم
إىل سددبع كئددري طالدده .بنددض املوخددرجني عاصددمعن د اسددومم يف ددهللا اجلاكنددات يف الندداملو كددن
ضمتما جاكنري فاا (ليغععن).
عقددهلل تقددهللكف اجلاكنددري يف د اسددوما اكوادمييددري عاكقةقيددريو عاخلرجيددعن كتمددا كتوشددرعن يف
عفاا هللا يف البةد خلهللكري عطتمم(.)1
عقددهلل أقاكددف اجلاكنددري حفدداب ختددر ج لمهللفنددري اكعىل يف ددمر إبر ددابو ددا 200٥كيةد ددريو
عد ف إىل هدذا احلفداب خصديات ظيمدري يف فداا كدتمم اديس فداا السدابق (جدعن وعفدعع)و
عع ددرا الونم دديم الن ددايلو أ ض ددا ك ددن اتم ددس البم ددهلليو بن ددض الس ددفرا ك ددن دع أفر قي دداو س ددفا
فمس ني عفاهم كن أصحاب املتاصه الناليري قا ج فاا(.)2
عيف حف د دداب خت د ددر ج الهللفن د ددري اخلاكس د ددري يف د ددا  2010 -200٩حض د ددر اا د دده ا د دديس
فاا(جعن حماكا) سابقاو ع ايس فاا حاليا)).
عقددهلل ألقددى وممددري يف لددك احلفددابو عأ ن ددن ددكرس عتقددهلل رس ملتسددعب اجلاكنددريو عقددا  :إن
كوسسددري أهدداب البيددف هددي الددا أسسددوما السددوكما جمددعد احلكعكددري يف تسددمياب اكعضدداع يف
( )1جممري القممو كن إصهللا ات اجلاكنري االسةكيري بغااو
املعافق1428-1427هجر ري.)2( .
( )2املصهلل يفسهو

ه االصهللا  2006_200٥و

(.)6

ه االصهللا 2007_2006و
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الونميم النايل يف فااو عمكني ال ةب املسممني لممعاصمري يف املراحاب اجلاكنيري.
مث إن سدديس هددذس اجلاكنددري ز دداب الشددبمري ددن بنددض املسددممني أن االسددة ال جييددز تنمددم
املرأا .قا لك؛ كن اجلاكنري هوم ري لرجا عالتسا و عقهلل عاصاب ومموه قااة:
(( إن ا درتاك املوسسددات التصدراييري عاكهميددري وموسسددري أهدداب البيددف االسددةكيري كددن إ دران
يف إيشا اجلاكنات وجداكنوكمو تقدهلل كرحده بده يف هدذس الدبةدو ومدا أيده حيفدظ يف الودا ه
اسومرا املوسسات اكهميري يف ت ع ر الونميم يف البةد))(.)1
إن د ددع م عجمددا الددبةد حلضددع حفة ددم ر ددهللعن بددذلك اووسدداب قددومم؛ لكددي تددالعا
كدتمم تسدميةت اكعضداع يف الدبةدو عقدهلل ملسدتا كدن وممدري ااده الدرايس تنبدا اكوتايده ع دكرس
ن هذا االجنا ؛ كيه ا ومر لهللى الغداييني أن املسدممني ال شداوعن يف دي كدن الو دع يف
البةدو فإيشا هذس اجلاكنري نورب كباد ا طيبري عجمهللا كشدكع ا؛ كيده فر دهلل كدن يع ده يف ده
املسددممني يف فدداا .ع عجددهلل يف اآلعيددري اكقدداا وميددري القددرآن لإلق دعان املسددممني يف فدداا علدديس
فيما ختصصات صر ري وجاكنومم الرافضيري .
ةقري اجلاكنري عكنادلوما كع بنض اجلاكنات لشينيري الرافضيري قا ج البةد.
 -1ال د ددك أن لمجاكن د دري ةقد ددري عكنادل ددري قع د ددري ك ددع جاكند ددات أق ددرى يف الد ددهللاقاب
عاخلا ج عهي واآل  :جاكنري ((ليغعن)) أورب عأفضاب اجلاكنات يف فاا.
 -2وميري الشر نري االسةكيري يف بر اييا (لتهللن).
 -3اجلاكنددري االسددةكيري يف قددم إ دران .عهددي تسددمى (جاكنددري كصد فى النامليددري) عهتدداك
عاص دداب ال ددةب املوخرج ددعن يف ف دداا د اس ددومم ( املاجس ددوا) يف قس ددمي (فمس ددفري اكدلن)و
ع(الهلل اسدات االسددةكيري) .قدالعا :إن جاكنددري كصد فى النامليددري تشدر مددى مخسدني جاكنددري يف
إ ران عفاها كن اجلاكنات يف الناملو كن ضمتما اجلاكنري االسةكيري يف فاا(.)2
 -4جاكنري سع ل.
( )1املصهلل السابقو

(.)10

ه االصهللا 2010 -200٩ :

( )2ك ع ري كتشع ا ن اجلاكنري االسةكيري يف فااو بوا ه . 2013 -2012
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 -٥جاكنري التج .
فالشددينري الرافضددري ترسدداب أبتددا فدداا إىل هددذس اجلاكنددات املددذوع ا أ ددةس ملعاصددمري د اسددوممو
عقهلل خترج فيما جممع ري كن ال مبري ع جنعا إىل البةد كوشينني دا ني إىل الوشيع عالرفض.
عكددن أ جدده النجدداب أن الرافضددري مددف أن اجلاكنددري أسسددف ل ددةب فدداا كددن فددا
تفر ددق بيددتمم عال حمددا ا كحددهلل كددتممو كددع أهنددم رفضددعن ودداب كددن ملسدعا كتدده دديئا كددن الومسددك
لس ددتري طالب ددا و ددان أ كهلل س ددا إال ال ددذي الحظ دعا كت دده الوس دداهاب عالوم دداعن يف ال ددهلل نو فحيتئ ددذ
سم لده لودهلل س يف اجلاكندريو ومدا مسحدعا كحدهلل قرجيدي اجلاكندري االسدةكيري ملهلل تدري املتدع ا
عهددع اكد إسددحام أبددع بكددر لوددهلل س يف اجلاكنددري عهددع كددهلل س يف قسددم المغددري النربيددري عالفقدده
املقا ن.
عبن ددض كش ددا ه أه دداب الس ددتري املوخ ددرجني يف اجلاكن ددري االس ددةكيري ملهلل ت ددري املت ددع ا عفاه دداو
طمبعا الوهلل س يف اجلاكنري فردعا مديمم طمدبمم عمل تدا طمدبمم كدا سدوحقه كدن تا دري عاهومدا
لومسكمم لستري عا وضاضمم ميما(.)1
ككعات اجلاكنري:
عتوكددعن هددذس اجلاكنددري كددن قا ددات احملاض دراتو عاملكوبددري عحتوددعي أو ددر كددن شددر ن أل د
وواب.
عوددذلك كنمدداب ويمدداعي عكسوعصد اجلاكنددريو عاملسددجهلل سددع مخسددمااري كصددابو عسددكن
ال مبري.

( )1املعقع الكرتعين :التشاط الرافضي يف فاا وش يز عكع ق لأليش ري الرافضيري يف فاا املسممريو
http:|| www. dd-sunnah.net/forum/show thread.php?t98854
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أما املواد اليت تدرس فيها فهي:
يف السنة الوىلLEVEL 100 :
 الوسع ق Marketing
 احملاسبري Accounting
 مم التفس Psychology
 املت ق Logic
 الوفكددا التاقددهلل عاملت ددق النممددي Critical Thinking and Practical
Reasoning
 مم االجوماع Theology
السنة الثاةية level 200
 فمسفري اكدلن Philosophy of Religion
 الهللليري اكفر قيري الوقميهلل ري African Traditional Religion
 كقهللكددري إىل القدديم االسددةكيري عاكقددةمIntroduction of Islamic .
Ethics and Morality
 التحع النرب Arabic Grammar
 الفقه االسةكي Islamic Jurisprudence
 كقهللكدري إىل الهلل اسدات القرآييدري Introduction to the Studies of
the Quran
 مم االجوماع الهلل ين Sociology of Religions
السنة الثالثة level 300
 الهلل ن عالو بيه Religion Medicine and Healing
 قايعن اكسرا يف االسة Family Law in Islam
 البح Research Matters
 التصع

النربيري الوقميهلل ري Classical Arabic Set Texts
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 الوجا ا االسةكيري Islamic Commerce
 اكدلن الشرقيري Oriental Religions-
 تفسا Quranic Exegesis
 اككع عن the Ummayers
السنة الرابعة level 400
 أقبدا اكيبيدا يف الكوده املقهللسدري Narratives in the Holy Books
on Prophets
 االسة يف فاا Islam in Ghana
 التصع

النربيري احلهلل يري (د اسري يصع

احلهلل )

عكددا العا يف ت ددع ر جدداكنومم لوكددعن كددن اجلاكنددات ات كسددوعى اليددري يف فددااو فوح دعا
ختصصات عوميات جهلل هللا يف اآلعيري اكقاا كتما:
ختص يف إدا ا اك ما .
ختص يف الق اع املصريف املايل.
وميري الهلل اسات عاالتصاالت.
ختص يف الفتعن الناكري.
ختص يف الهلل اسات الهلل تيري عهع أق ر الوخصصات الذي كدن أجمده أسسدف اجلاكندري
عهع الهلل عا إىل قيهلل م الفاسهللا عحتف هذا الوخص تهلل س املعاد املونمقري لهلل ن ك اب:
 قايعن اكسرا يف االسة .
 الهلل ن عال ه عالشفا .
 تفسا القرآن الكرمي.
 اككع عن.
 د اسري احلهلل .
 االسة يف فرب أفر قيا.
 النباسيعن.
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 الوجا ا عاك ما املصرفيري االسةكيري.
 جممع ري كن التصع

النربيري.

 االميان املسيحي عاملما سري.
 الرتبيري االسةكيري عالهلل عا.
 التصع

النربيري الفصحى املضبعطري.

 كتاهج البح .
عكن الوخصصات الا فوحعها :كاجسوا يف الفمسفري عاملعاد الا تهلل س فيما والوايل:
 مع القرآن.
 الوا ه االسةكي.
 كباد الشر نري االسةكيري.
 الونميقات املخوا ا.
 الفقه يف القرآن.
 القرآن عاملسوشرقعن.
 القرآن عالكوه السماع ري اكقرى.

 طرم الهلل عا االسةكيري يف النامل املناصر(.)1
عأكددا الوخصصددات النصددر ري الددا أدقمعهددا يف اجلاكنددري؛ فددإهنم ر ددهللعن إددا اووسدداب قددري
احلكعكددري عالشددنهو عفنددة قددهلل حصددمف بغيددومم؛ كيدده قددهلل عجددهللت يف جدداكنومم الوخصصددات
الا تتفع كسممي فاا يف أكع هم الهللييع ري وما سبق احلهلل ن حضع ايس فااو عاابدهو
عع ر الونميم النايل حفاب خترجيمم بني الفيتري عاكقرى.
عكدن الوخصصدات الهلل تيدريModern Arabic Set Texts Study of :
Hadith Texts
( )1املعقع الكرتعين :القبضري اال راييري يف فااو ووبه عس مر جمعو ايس اهليئري النميا لمشوعن
االسةكيري يف فااو عيشرته بكري الهللفاع ن أهاب الستري مى اليعتيعب -الشينري يف فاا.
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د اسري اكدلن املقا يري Comparative Studies of Religions
حيداا خنبدري كدن ممدا املسدممني عأ مداهلم Life and Works of Selected
Muslim Scholars
()1
مم الكة ). Kalam (Scholastics Theology
أحباث اجلامعة حتت اسم الداين اليت يُش ّم من بعضها الفنر الشيعي
كعضعع البح

الباح

املشر

دع االكا جنفر يف تقهلل مع االسة

مشبع

دووع زا

الشينري يف مايلو فاا

بهلل النز ز مشنعن

دووع را

حكم االسة يف إسقاط احلماب

إبراهيم أ .كرمي

احلاج حسني

حا كسممي (و ) يف عاقع فاعس اال هلل

بهلل املوكن هوا

احلاج حسني

االسة يف (بكعا) فاا

إبراهيم كعسى

احلاج حسني

يصاا االسة قباب الزعاج

ل يفري أبع بكر

دووع ا ابنري

اجلمنيات االسةكيري املخوا ا فا احلكعكيري

كص فى بهلل هللا

دووع ا ابنري

االسة عاجلتا ا

أ وم ع مر

الشيه سيبع ه

يظر املسمم يف النني

حجيري هرا لغ

الشيه سيبع ه

هللا (ليفي) مى الزعاج

حسني قيري

دووع ا ابنري

ا تهللاد باب املسممني

مناوي ورعكري

دووع ا ابنري

االسة يف دا الوعبري

سميمان ور هللا

دووع ا ابنري

آ ا كسممي (ما) فاا حع اال هاب

ته حسني

احلاج حسني

دع العالهلل ن يف تنميم البتات

حممهلل بهلل العهاب

دووع ا زا

االسة عال ما ا

حممهلل بهللا لكرمي

دووع ا زا

( )1املنمعكات كن ااه الرايس لمشوعن االدا ري يف اجلاكنري كن قة املقابمري الا جرت بيين عبيته يف
االجا ا الصيفيري املاضيري .يف 2٥كن مر جهو ا 1432هجر ري.
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ك ددن كك ددعات اجلاكن ددريو املكوب ددري-عق ددهلل س ددم وره ددا -كميئ ددري لكو دده الرافض دديري القهللمي ددري
وأص ددع الك ددايف لمكمي ددين ع ددا اكي دعا لممجمس دديو ج ددة الني ددعن لممجمس دديو الرعض ددري ك ددن
الكايف لمكميينو اكيعا التنماييري لمجزااريو تفسا النيا يو تفسا الربهانو ععساااب الشر نري
لمحد ددر الند دداكمي عدعهد ددا .عود ددذلك الكود دده احلهلل د ددري وكود دداب احلكعكد ددري االسد ددةكيري لمخميد ددينو
عهو ددا ات ك ددن أقد دعا اخلمي ددينو عكقو دداب احلس ددني لنب ددهلل ال ددر ام املعس ددعي املق ددر و عوو دداب (( مث
اهوهلل ف))و عفاها كن الكوه املناصرا الا رجع إليما ال ةب يف أ ا مم اجلاكنيري.
عك ددن كك ددعات اجلاكن ددريو املس ددجهلل ال ددذي جيومن ددعن في دده لمص ددةاو عفي دده اكحج ددا ال ددا
سجهللعن ميماو عبقيري الرباكج الهلل ع ري الا قيمعن فيما.
عكددن املكددعاتو كسددكن لم ددةب الددذ ن جددا عا كددن املتدداطق اكقددرى فددا كت قددري أو درا
وددال ةب الددذ ن أت دعا كددن كت قددري مشددا فدداا سددكتعن فيدده ليومكت دعا كددن الهلل اسددري يف اجلاكنددري
مى كا را (.)1
هذس هي بيئري اجلاكنريو بيئري تتصاع كفكا ينيري افضيريو ترتس ميمدا ليداب هندا و فأك دا
هددذس البيئ دري الهلل اسدديري تددو ر يف الددتا داا كممعسددا .فااليسددان ابددن بيئودده وددأ ر ددا فيمددا كددن
اكق ددةم احلس ددتري أع الس دديئري .عال ددك أن ال ال دده ال ددذي تم دداب ك ددن ه ددذا املن دني النك ددرو مث
عاصاب طمبه يف إحهللى اجلاكنات الا هلا ةقري كع هذس اجلاكنريو وخرج ينيا افضيا دا يا
إىل الوشيع عالرفض؛ وما حصداب لدك لدبنض الغداييني-هدهللاهم هللا عإلا إىل سدعا السدبياب-و
ع ميه جرى هذا امل اب:
املرس)) .أي إن املرس سم (املفنع ) وخمق أبقةم املرب
((ويفما كعن املرب كعن َّ
(الفا اب) سعا وايف حستري أ سيئري.
عطمعحات القدع ال الدف يف الو دع يف فداا ؛ فمدم سدنعن سدنيا جدادا يف ت دع ر هدذس
اجلاكنددري عكشددا نمم اكقددرى عهددم ميومكددعن أ اضددي لوتفيددذ لددك الو ددع ر املسددومر عإليددك بيددان
( )1ل ا الباح
1433هجر ري.

يفسه اجلاكنري يف االجا ا الصيفيري .يف 1٥-12كن

مر

نبانو ا
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بنض أ اضيمم املتوشرا يف أ جا البةد:
 -1أ ث يف (( بر بر )) اليشا وميري البرتع .
 -2أ ث يف(( دعدعا)) اليشا وميري أهاب البيف لوهلل ه املمرضات.
 -3أ ث يف(( أورا)) الناصمريو هلم أ ث اليشا وميري النمع عالوقتيري.
 -4أ ث يف(( وماسي)) الناصمري ال اييري يف فااو قصصعا كعقنا اليشا وميري المغات
احلهلل ري .
 -٥أ ث يف((جتيمددان ))Techiman -كددن كت قددري (برعيددا أهددافع) كشددرعع بتددا
اجلاكنري اجلهلل هللا كهاب البيف كن أيش ري كوسسري الرسع اكور و عقهلل بهللأ املشدرعع عمت ب ده يف
االيرتيفو عمت تسجياب اجلاكندري يف الدع ا ا ومدا صدرح بدذلك كدهلل ر املوسسدري الشديه بدهلل الكدرمي
ي قااة((:عدن اآلن يف حا بتا جاكنري أهاب البيفو عقهلل قمتا بوسدجياب احلدع ا النمميدري
عاجلاكنري مسيا يف ع ا ا الونميم بغاا)) .
 -6أ ث يف(( ايددع عد)) هلددم أ ث وبدداا جددهللا قصعصددا لوعسددنري جدداكنومم كسددوقبةو
عه ددذا ال ددذي أوس دده ال ق ددري هل ددم ل ددهللى احلكعك ددري؛ كن ال ددبةد أبك ددس احلاج ددري إىل أك ددا ه ددذس
املشا عو فإ ا أت احلكعكري كن سمم يف هذا اككر كن املوسسات اكهميريو فدة بدهلل أن ميداب
إليه عتسماب له اككع يف البةد حىت وصر كا شا (.)3
عك ددن حم دداعلومم يف اس ددوغة اجلاكن ددات لم ددهلل عا إىل ك ددذهبمم يف ف ددااو س ددنيمم احل يد د
عضددغ مم مددى جاكنددري(( ليغددععن)) الددا هددي أوددرب عأفضدداب اجلاكنددات يف فدداا؛ لفددو ددنبري
المغددري الفا سدديري يف قسددم المغددات احلهلل ددري بكميددري اآلداب؛ ع لددك ددن طر ددق تك درا الددزل اتو
عتقددهللمي اهلددهللال لمجاكنددريو علكب ددا كسددوعليما ومددهلل ر اجلاكنددري عبن ددض النمددهللا و ومددا هددع ك ددن
ع هللهم أيه يف حا فو الشنبري وعلعن تكمفري سهللاد سع بنض طةإا.
()1

()2

( )1املعقع االلكرتعين ( :الوغمغاب الشيني يف فاا) .
( )2املعقع االلكرتعين( :كوسسري الرسع اكور و جتيمان -فاا)
( )3ايظر يف املعقع االلكرتعين  ( :الوغمغاب الشيني يف فاا).

وسائل الرافضة و أساليبهم يف الدعوة إىل مذهبهم يف غاان

61

عيف اآلعيري اكقاا جا يف االيرتيف قرب إفةم قسم المغري النربيري عاسوبهللاهلا بقسم المغري
الفا سديري؛ يويجدري لندهلل كقددهلل ا اجلاكندري مدى تدعفا كصددا اكسداتذا عاملكدانو عل مده تقددهلل
به بندض اجلاليدري اال راييدري هتداكو عتدعفا الدهلل م املدايل عاملدادي لمقسدم .عقدهلل مت فوحمدا قبداب كدهللا
قصااو ع هلل س فيه الك ا كن ال مبري(.)1
أق ددع ( :الباحد د ) أبن ل ددك و ددان حماعل ددري ك ددن إ د دران لن ددهلل كق ددهلل ا اجلاكن ددري م ددى ت ددعفا
كصا اكساتذا عاملكان عمل وم لك ن هللا .
عك ددن اس ددوغةهلم اجلاكن ددات يف ال ددهلل عا  :إقاك ددري املس ددابقات القرآيي ددري جلاكن ددات الغايي ددريو
عالفااز اكع وم تكرميه بما كن املا و عتذورا سفر ل مران.
تع د ددع املص د دداح يف اجلاكن د ددات املنرعف د ددري يف ف د دداا وجاكن د ددري ((وبك د ددعس)) يف كت ق د ددري
العس ىو عجاكنري ((ليغععن)) يف الناصمريو عجاكندري النمدع عالوقتيدري ت قدري وماسديو عجاكندري
د اسات ت ع ر ري يف مشا فدااو هدم سدوغمعن داين جاكندات يف الدهللاقاب عاخلدا ج لمدهلل عا إىل
كذهبمم يف فاا.
ت ددع ر جدداكنومم ببتددا مددادا القبددع عالوسددجياب اجلهلل ددهللا عفددو الوخصصددات اجلهلل ددهللا
ووخص د إدا ا امل دعا د البشددر ريو عختص د كمددا ات االتصددا و ومددا فوح دعا قسددما لمهلل اسددات
النميدا يف الفمسدفري عالنمدع االسدةكيري الضدافري إىل فدو الهلل اسدري يف الن داب اكسدبع يري ملدعففي
احلكعكددري الددذ ن رفبددعن يف كعاصددمري د اسددومم .عقددهلل دداههللت لددك قددة ل لمجاكنددري يف
االجا ا الصيفيري املاضيري ا 1433هجر ري.
عقددهلل ادعا يف قبددع ددهللد ال ددةب إىل أل د ع امنااددري طالدده بنددهلل أن وددان ددهللدهم أ بنددري
ع ة ددني طالب ددا يف ددا  2000و ك ددتمم س ددومااري طال دده ك ددن أه دداب الس ددتريو ك ددن ب ددني ه ددوال
ال ةب أبتا وبا أهاب الستري ()2؛ قهلل نماب بنض أهاب الستري عاجلما ري لك أهندم كضد رعن
إىل إدقا أبتداامم يف تمدك اجلاكندري الرافضديري لوندذ اجلاكندات السدتديري يف فدااو ع نوقدهللعن أن
( )1ايظر ( الذ اع اال راييري يف فاا ) يف املعقع االلكرتعين .
( )2تظر يف املعقع االلكرتعين :حتف تعان ( الوغمغاب الشيني يف فاا) .
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هددذا كددن قبيدداب أقد الضددر ن؛ كن يف الهللعلددري جاكنددات مماييددري عيصدراييري عال تعجددهلل جاكنددري
إس ددةكيري ص ددحيحري ف ددا جاكن ددري االقد دعان املس ددممني يف اآلعي ددري اكق دداا املخ ددالفني الس ددم يف
كتمج الهلل عا و مث جاكنومم املشبعهري .
عهك د ددذا س د ددنى الرافض د ددري لتش د ددر الفك د ددر الش د دديني د ددن طر د ددق تك يد د د املد د دعاد الش د ددر يري
عاكوادمييددريو عتزع ددهلل ال دةب نددا لغع ددري عأدبيددري يف اجلاكنددري ملسددا هللا فدداا يف فددع يسددبري
الونمدديم النددايلو عاالسددما يف تعفي د بنددض الك دعاد ك دن ال ددةب يف الهللعلددري بنددهلل ختددرجمم؛
علك ددي حتق ددق اجلاكن ددري أه ددهللافما عف ددرت كس ددومزكات اجلاكن ددري ك ددن س ددكن عكسوعصد د عككوب ددري
عكشرفني داامني وعلعن ا ري ال ةب عتربيومم عفق كتظع يني.
عوددذلك اس دوغة جاكنددات فدداا لمددهلل عا إىل كددذهبمم سددا هلل يف إ الددري املعاق د النهللاايددري
لددهللى بنددض ال ددةب جتدداس الشددينري ددن فدداب كومسددكا بنقيددهللا أهدداب السددتري عاجلما ددري .عأ ضددا
فرث عجعد الشيني الذي وان فاابا يف جما الرتبيري عالونميم؛ ع لك ن طر دق قرجيدي هدذس
اجلاكنري عاكدعا الا سيقعكعن إا بنهلل الوخرج.
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املبحععث الثععاني  :إنشععاء واسععتغالل املععدارس يف الععدعوة إىل

مذهبهم.
املهللا س :مجع كهلل سري عهي ككدان تدزعد النمدم التدافع يف الدهللا ن .عاملهلل سدري أودرب كوسسدري
تنميميددري عتربع ددري يف النصددر احلاضددرو عاجوما يددري حتدديي اتومددع بكدداب ا ددري عمحا ددريو تتشددر النمددم
عحتددا ب اجلمددابو عقددهلل حددا ت قصدده السددبق يف ودداب النمددع الددا عجددهللت يف مددهللا هددذا؛ كددن
ال ه عاهلتهللسري عالز ا ري عالنمع الهلل تيري عاالجوما يري عاالقوصاد ري عفاها كن النمدع الدا تفيدهلل
االيسان يف حياته الهللييع ري عاكقرع ري .عكتما تماب التا تربيوه احلستري أع السيئري.
ك ددن العس دداااب ال ددا اس ددوغموما الرافض ددري يف ف دداا يف ال ددهلل عا إىل ك ددذهبمم إيش ددا امل ددهللا س
عاملناههللو عقهلل بما هللد املهللا س عاملناههلل الرافضديري يف فداا دا فيمدا كدن احلدع ات ( )1٩تودعع
يف بنض املتاطقو عأو رها يف كت قري أورا اصمري فاا .
عوان أع يشاط تنميمي تربعي لمرافضري مت سيسه هع كنمهلل أهاب البيف أبوراو عاجلمري
القاامري بوأسيسه هي كوسسري االكا احلسنيو إحدهللى املوسسدات الونميميدري اال راييدري الدا تقدع
بهللع د دعي يف فداا .ع رجدع ده إيشدااه يف ال ماييتدات حسده اكقدعا و إىل  1٩86و أع
1٩87و أع . 1٩88
عهع حع ا مميري خترج كتما النشرات كن ال دةب الغداييني عال دةب كدن الدهللع اتداع ا
ك اب ساحاب الناجو عبعويتا فاسعو عبتني عييجال.
عقباب سيس املنمهللو وان الشيه بهلل السة بتسي -املوقدهلل ودرس يف الصدفحري(-)4٩
كهلل ر كهلل سري أهاب البيف عكوسسري االكا احلسنيو عهع أحهلل املبون ني الدذ ن دادعا كدن إ دران
يف يشر الوشيع.
عفاها كن أكاون االبوناث إىل البةد عهلم دع
عه ددذا الش دديه امل ددذوع وممد دا ج ددا يف االج ددا ا جيم ددع ال ددةب لوهلل س ددمم عترس دديه ه ددذس
النقيددهللا يف أ هدداهنمو عوددان كددن جمددهللس عكسددا هللته مت اسددوقهللا ددامل كددن إ دران عيف أ تددا لددك
بهللأت إجرا ات املنمهلل تمقااياو عكدن َمثو ودان الشديه بدهلل السدة بتسدي نودرب أع كدن عضدع
()1

( )1تقصي الباح عاسوقرا س كتاطق فاا ن هللد كهللا س الرافضري يف فاا .
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المبتري اكعىل هلذا املنمهلل
عودان ددهللد ال ددةب يف أع إيشددااه أ بنددري شدر طالبدداو عأع كددهلل ر قددا دا ا املنمددهلل هددع
السيهلل حممهلل تقي ال ب بااي إ راين اجلتسيري كن أحفاد الرسع ميه الصةا عالسة مى حدهلل
مه عد عاسو عوان هع الذي بهللأ إذا النهللد القميابو عاسومر مدى لدك ملدهللا سدف سدتعاتو
عبنهلل تمك املهللا اد إىل بةدس عجا بنهللس بقيري كهلل ري املنمهلل .
عيف ا  1٩88حصاب أو ر قرجيي هذا املنمهلل مدى املدت الهلل اسديري ملعاصدمري د اسدومم
يف جاكنددري قددم االسددةكيري -إ دران Qum Theological Institute-Iran(.عكددا
الددف اجلاكنددري تددهلل ب ال ددةب مددى قيددهللا الشددينري حددىت إن أو ددر كهلل سددي كنمددهلل أهدداب البيددف
كن قرجيي تمك اجلاكنري.
عاملنم ددهلل ددعع التس دده ك ددن املص دداح و إض ددافري إىل ل ددك ق ددهلل ك ددت بن ددض الش ددباب امل ددت
الهلل اسيري ملعاصمري د اسومم يف اجلاكنري االكاكيري( لكتعا) يف اهلتهلل عساار املناههلل بباوسوان(.)3
عال خيفى كا وان هلذا املنمهلل كن اك ر العاض يف الهلل عا إىل املدذهه االكداكي يف فدااو
خترج كته هللد وبا كن اكفراد عمت ابوندا مم إىل اجلاكندات الشدينيري يف النداملو ع دادعا كوشدينني
افضدديا كتممكددني يف يشددر الوشدديع عالددرفض يف فددااو عهكددذا إىل أن آ بدده اككددر حتع مدده إىل
املرحمري اجلاكنيري الا أطمقعا ميما اجلاكنري االسةكيري مث يقاب املنمهلل إىل ككان آقر يف أورا.
عأك ددا املد دعاد املق ددر تهلل س ددما و دداا عك ددن أمهم ددا :النقاا ددهلل عتش ددوماب (االهلي دداتو عاالكاك ددريو
عاكدلنو عاملت ق).
عالمغعلت الا تشوماب التحع عالبةفري عالصر عاكدب.
عبقيد ددري امل د دعاد والوفسد ددا عاحل ددهلل عالود ددا ه عالفقد دده م ددى املد ددذاهه اخلمسد ددري (اجلنفر د ددري)
(. )1

()2

( )1كقابمري كع كامل عس بتسي سنيهللو املسوع ن املعففني يف جاكنوممو عكن طةب املنمهلل يف
الهللفنري اكعىلو عوذلك نورب كن مجا ري الشيه بهلل السة بتسيو ع ه املقابمري2٥ :كن مر
جه ا 1432و السا ري النا را عالتص صباحا.
( )2الوا ه الشاكاب لممسممني عالهلل ن يف فااو لممول
( )3املصهلل السابق.

مان ب يو

(. )٥3-٥2
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عالوجع هلل عدعها(.)1
عكن املناههلل عاملهللا س الا أسسعها يف الهللعلري لب مسعكمم مى املسممني واآل :
 -2كهلل سري االكا الصادم ميه السة أبورا عهي كهلل سري ابوهللاايري لألعالد عالبتات.
 -3كهلل س ددري االك ددا املم ددهللي :عه ددي كهلل س ددري ابوهللاايد دريو عأه ددهلل ف أ ض ددما لمموسس ددري ك ددن
عجما املت قريو عتقع يف إحهللى املهللن القر بري كن أورا .
 -4كهلل سددري الفددو املبددني يف مددايل مشددا فدداا عهددي كهلل سددري وبدداا تضددم كراحدداب ابوهللاايددري
عإ هللاد ري عاثيع ريو عدبمع و فيما سكن ال ةبو سسف دا  . 1٩٩3ع دهلل ب ال الده يف
كرحمددري دبمددع مددى أسددمعب الوبميدداو عالوددهلل سو عالوحقيددق  .عاملهلل سددري تددتظم الددهللع ات الشددمر ري
عالصدديفيري؛ عهددي تددعع الرسدداااب م دى املددهللا س يف مددايل لب د قااددهللهم .عتنوددرب هددذس املهلل سددري
إحهللى عافهلل جاكنومم يف أورا.
 -٥علمشددينري كهلل سددري ابوهللاايددري يف (فشدديغع ع تددهللي) قددرى يف مددايلو ومددا هلددم يف (بعوددع)-
كت قري رم النميا
 -6كهلل سددري فاطمددري الزه درا يف ((كدداكعب))و لمبتددات :افووحددف ددا  2004يف أو دراو
ع شر ميما أ ضا كن املهلل سني الغاييني .تن ي د عسما لمغري النربيري عاالجنميز ريو عتقسم
الفصددع الهلل اسدديري مددى ددهللد كددن اكامددري اال ددين شددر ريو عهددي بنددري ملوسسددري االكددا احلسددني-
()2

()3

( )1الوشيع يف أفر قيا ( )263و الهلل عا االسةكيري املناصرا يف فااو سالري كقهللكري لتياب املاجسوا
يف جاكنري االكا حممهلل بن سنعد االسةكيري ا  1٩٩٥و (  )414لمشيه حممهلل إبراهيم حممهللو
كقابمري كع كامل عس بتسي سنيهلل املسوع ن املعففني يف اجلاكنري عكن قهللكا طةب املنمهلل يف
الهللفنري اكعىلو عوذلك نورب كن مجا ري الشيه بهلل السة بتسيو علناب أقرب هذس اكقعا أبن
املنمهلل

سس

ا

1٩88

حسه كعقع كوسسري االكا

حسنيو ايظر الرابي

.www.imamhussain.com
( )2املصهلل السابقو الوشيع يف أفر قيا .
( )3كقابمري كع مي طاهر و كسوع كهلل سري الفو املبني يف( مايل) بوا ه  18كن مر نبانو ا
 . 1432السا ري اخلاكسري عالتص كسا .
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ضي هللا ته.
 -7كهلل سري أهاب البيف يف (أعفيتسع)و إحهللى كهللا سمم بتيف يف قر ري كن القرى اتاع ا
ملت قري وماسي.
 -8كهلل سري أهاب البيف يف واسعا -ضاحيري كن ضعاحي أورا فرب الناصمري.
 -٩كهلل سري جنفر الصادم يف أ اكانو فرب أوراو أطمقعا مدى قا ا دا الهلل اسديري أمسدا
أامومم.
 -10كهلل س ددري س دديهلل العص دديني يف وعت ددع ب :إح ددهللى كهللا س ددمم يف ض د دعاحي أود دراو ك ددن
املهللا س الا مت تتز اب صع ا يف املعقع االيرتيف.
 -11كهلل س ددري جنفر ددري يف ح ددي ( فد دعا)و كت ق ددري (وماس ددي)و سس ددف س ددتري 200٥
ب ددهلل م عجم ددعد ك ددن هيئ ددري الكمي ددري االس ددةكيري اجلاكني ددريو عتض ددم إدا ددا أس دداتذا تنم دديم ابو ددهللااي
عاثيعيو خترجعا كن كهلل سري الزهرا االسةكيري عكناههلل تربع ري أقرى.
تقددع هددذس املهلل سددري بددهللع تربددعي كمددم جتدداس كسددممي فددااو عأبتددا اجلاليددري النربيددري عاملسددممري
القادكني كن إ ران علبتان عسع ل عبقيري بةد النربيري(.)1
 -12كهلل سدري تدده الكددربى يف حددي ( ايسدعا )( )2الوابنددري ملوسسددري ددباب آ لسددني يف
فااو عهي كن املوسسات الشينيري يف فاا.
 -13كهلل سري االكا املمهللي يف ((فعكدعا)) :دهلل رها الشديه سديبع هو عتضدم كدااا طالده
عطاقم إدا ي كولفري كن أساتذا فاييني كن هوم االقوصاصات النمميري عالرتبع ري.
 -14عكن املهللا س احلع ا النمميدري افووحدف يف أودرا دا  2010-12-4املعافدق -27
1431-12هجر ددري( .)3عاحلد ددع ا د ددبه املهلل سد ددري علكتم ددا أ ف ددع كس ددوعى ك ددن املهلل سد ددريو ففيم ددا
وخص ال اله بنقااهلل افضيريو ع ونمق فيما ليوخرج دا يري إليما .ع ر ى احلع ا النشرا كن
( )1تظر يف املعقع االلكرتعين(:كوسسري االكا احلسني اخلا ريو فاا) .
( )2تظر يف املعقع االلكرتعين( :كوسسري آ لسنيو فاا).
( )3اخل ه املترب ري لمهللووع أمحهلل مي قايعو كهلل ر اجلاكنري االسةكيري يف فاا سابقاو

(.)147
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املهلل سني الهلل تينيو هلل سعن ايني طالبا أفمبمم كن وافري كتاطق فااو عبنضدمم كدن ((بعويتدا
فاسع))و عكايل.
عههللفما :تكع ن جياب باب كوخصصني يف الهلل اسات الشر يري مى ممم عاملناصراو
ع هياب جممع ري كن املوخصصني يف أساليه الهلل عا عالوبميا ن الرفض.
عيف ك مددع النقددهلل اكقددا أجنددزت كوسسددري االكددا احلسددني كسدداون االكددا اجل دعاد يف أو درا
قهللك ددري كس دداتذا احل ددع ا الهلل تي ددري الوابن ددري هل دداو ددهلل ت ددعفا ف ددرع س ددكن أفض دداب لممهلل س ددني
عكسددا هلل م مددى تقددهللمي جمددعد الوددهلل س أو ددر فااددهللا لم ددةبو عاقوصددا ا لكمفددري الوتقدداب كددن
اككاون البنيهللا ن احلع ا.
 -1٥عيف(( جتيمان)) احلع ا النمميري ملوسسري الرسع اكور و قا كهلل ر املوسسري الشيه
بدهلل الكدرمي ي (( :بفضداب هللا تنداىل عفضداب سدعله عآلده اكطمدا و مت بتدا املسدجهلل االكدا
املمهللي ع سيس حع ا مميري لمرجا عالتسا  :تهلل س فيما النمع الهلل تيري حسه املتمج املوبع
يف احل ددع ات النممي ددري املباو ددري يف الند درام عإ د درانو عأسس ددتا ككوب ددري اك ددري ح ددعت النشد درات ك ددن
الكوه الهلل تيري عالوا خييري عاالجوما يري عالنقااهلل ري.))...
 -16جممع االكا املمهللي لمهلل اسات النربيدري عاالجنميز دري يف (( ويمدان)) :سدس سدتري
 . 2002ع وكدعن كددن هيئدري تربع ددري عد تيددري كدن أسدداتذا فدداييني عإ دراييني علبتدداييني كقيمددني يف
فداا .سددوقباب هددذا اتمددع شدرات ال مبددري الغدداييني عالنددرب احلاصددمني مددى ددمادات جاكنيددري
ال د درافبني يف الوخص د د يف النم ددع الش ددر يري عالرتبع ددري لةس ددوفادا كتم ددا يف جم ددا الو ددهلل س يف
املناههلل عاملهللا س االسةكيريو عالوبميا الهلل ين يف املساجهلل املتوشرا يف فاا(.)1
 -17جممع االكا املمهللي لمهلل اسات النربيري عاالجنميز ري يف (أ اكن) حي ( تعا).
عيف يفس احلي ميومكعن أ ضا اليشا ال ايع ري الناليري كهاب البيف لنربيري عاالجنميز ري.
 -18عيف (( يتغعا)) اكومكعا أ ضا اليشا كنمهلل الوهلل ه املمينو عيف املعقع يفسده قدر عا
إيشا املسجهلل اجلاكع يف هذس الستري قباب إيشا املنمهلل.
( )1املعقع االلكرتعين (:كوسسري االكا احلسني اخلا ري يف فاا) .
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 -1٩عيف((عيشي)) كت قري ((برعيا أهافع)) هلم أ ث اليشدا كنمدهلل أهداب البيدف لونمديم
مع االتصاالت(.)1
عيف واب كن هذس املهللا س عاملناههلل قعكعن بوقهللمي كت د اسديري لم دةب ع كدني املسدكن
عاملمددبسو عالوغذ ددريو عالصددحري عفددا لددك كددن كممددات النددياو ومددا أهنددم وعلددعن تكمفددري سددفر
ال ةب إىل أهاليمم يف االجا ا عقاصري ال ةب القادكني كن القرى عالبعادي عاك ل .
عوذلك عجهلل كشرفعن داامعن يف تمك املناههلل عاملهللا س وعلعن ا ري ال دةب عتدربيومم
عفق كتظع يني افضي( .)2عقهلل ا تف هذا املشدمهلل أ تدا ل ملنمدهلل أهداب البيدف أبودرا-
فاا يف عقف صدةا الظمدر؛ حيد أ ن كدو هنم ع اد يف ألفدا اك ان وممدري " أ دمهلل أن ميدا
عيل هللا " عيف االقاكري اد بنهلل هذس المفظري " أ مهلل أن ميا عأبتا س املنصعكني أعليا هللا "و مث
صميف كنمدم عودان إكداكمم إ دراين اجلتسديري جيمدر الدذور الدعا د يف الرودعع قدااة " :سدبحان ب
النظدديم ع مددهللس " كددرا و ع ز ددهلل ميدده " الممددم صدداب مددى حممددهلل عآ حممددهلل" ع صددمي مددى التد
عآله أ ضا بنهلل ور السجعدو عهكذا إىل أن صمى إم مجنا بدني صدة الظمدر عالنصدر مدى
عفق قيهلل م .
عال ددك أن البيئددري الونميميددري الددا نيشددما ال ددةب هلددا ددا لددا يف حتددع ممم إىل قيددهللا
الددرفض؛ كن املهلل سددني القدداامني بوهلل سددمم حيممددعن هددذس اكفكددا الرافضدديريو عوددذلك املقددر ات
الهلل اسديري مدى عفدق قيدهلل م الدا فيمدا سده الصدحابري عبغضدممو عحمبدري أهداب البيدف مدى حددهلل
ممددمو ع ددو ر أ ضددا ككددان الهلل اسددري حي د أطمق دعا مددى كهللا سددمم أمسددا أامددومم ومهلل سددري
االك ددا الص ددادم االبوهللااي ددري ل ددألعالد عالبت دداتو عكهلل س ددري فاطم ددري الزهد درا يف ك ددا ك ددعب -أود دراو
عكهلل سددري جنفددر الصددادم يف أ دداكانو عوددذا صددفع الهلل اسددري عاالدا ات مسعهددا أبمسددا أامددومم
وصد االكددا الرضدداو عصد االكددا البدداقرو عصد االكددا النسددكريو عإدا ا االكددا املمددهللي
()3

( )1تظر يف املعقع االلكرتعين( :الشينري يف فاا)و يف كعضعع(الوغمغاب الشيني يف فاا).
( )2تظر يف وواب الوشيع يف أفر قيا (

.)26٥-263

( )3ل ا الباح ملنمهلل ينري أهاب البيف أبورا -فاا و بوا ه 1434 /10/14هجر ري.
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عفاهددا .عتددو ر أ ضددا أدعات الونمدديم الددا مصددقعهنا مددى جددهلل ان املددهللا س عاملناهددهلل كددن احلكددم
عاكك ا عكقاالت أهاب البيف عأامومم.
عأو در كدن خيشدى مدديمم الودأ او اكعالد الصدغا الددذ ن يف املراحداب االبوهللاايدري أي :الددذ ن
كدا الدعا يف سدن ال فعلدري؛ كن ال فعلدري كرحمدري كممدري جدهللاو عق داا إ ا عقدع ميمدا دااق وبددا
يف جايه الرتبيري؛ كن هن ال فاب الصغا والصفحري البيضا و واب كا ونممه كوه إا .لدذا
جرى يف امل اب:
(النمم يف الصغر والتقا يف احلجر) .ع قا أ ضا:
(كن ه مى ي اب ميه) .ع قا :
املرس).
(ويفما كعن املرب كعن َّ
كنىن هدذس اكك دا أن ال فداب وخمدق كقدةم الدا تدرس ميمداو إن ودان كربيده ا قمدق
حسنو أع البيئري الا تر رع فيما حسدتري فأقةقده تكدعن حسدتريو عإن ودان فدا لدك فأقةقده
تكعن سيئري.
هذس اكك ا عفاها تهلل مى أن كرحمري ال فعلري كن أهدم املراحداب الدا جيده أن دع هلدا
االهوما يف تربيري التا مى النقيهللا الصحيحري املسوقاا كدن الكوداب عالسدتري مدى عفدق فمدم
السم الصاحل.

وسائل الرافضة و أساليبهم يف الدعوة إىل مذهبهم يف غاان

70

املبحث الثالث  :إنشاء املراكز واملؤسسات التعليمية يف

الدعوة إىل مذهبهم.
كددن العسدداااب الددا وخددذها الشددينري الرافضددري يف فدداا لمددهلل عا إىل قيددهلل م اخلبي ددري اكددوةك
هياود دداب عكوسس د دات تنميميد ددري عكراود ددز تقد ددع بد ددهللع د د ددعي فد دداهر .عتند ددهلل املراود ددز االسد ددةكيري
عاملوسس ددات الونميمي ددري كد دن العس دداااب الهلل ع ددري ال ددا قوض دديما العاق ددع املناص ددرو عقاص ددري ل ددهللى
اكقميات االسةكيري الا نيا عسي جمومنات فا كسممريو وما هع حاصاب يف أع عكراودز
إ ددناع لإلسددة يف بمددهللان الندداملو أيعي إليمددا املسددممعن كدا النبدداداو عتنمددم أحكددا الددهلل ن
عالفقه فيماو عالهلل عا إىل االسة و عفمم النقيهللا االسةكيري الصحيحري(.)1
عقددهلل أسددر ف الرافضددري يف فدداا إىل إيشددا هددذس املراوددز عاملوسسددات الونميميددري لمددهلل عا إىل
كذهبممو عكن هذس املروز عاملوسسات كا مي:
 -1كوسسددري أهدداب البيددف :عهددي كوسسددري د ع ددري عإفا ددري تقددع يف أو درا عهددي الددا بتددف
اجلاكنري االسةكيري يف أورا عالا تر ى أفمه التشاط الشيني يف البةد عاجلمدري الهللا مدري
هلا إ رانو عتقع مى إدا ا ايس اجلاكنري االسةكيري فة ضا أمحهلل.
 -2كوسسري االكا حسني – ضي هللا ته -عهي كوسسري د ع ري عإفا ري عتقع يف أورا
عفيمددا ا دعاجيددري يف النمدداب كددع اكعىلو عاجلمددري الهللا مددري هلددا دعلددري إ درانو ع ددهلل رها الشدديه
بهللا لسة بتسي.
عحسدده كعقددع كوسسددري االكددا حسددني  -ضددي هللا تدده -فإيدده تددذور ددهللدا كددن أيشد وما
الهلل ع ري فوقع  :سسف ا  1٩88عمت اجنا اكيش ري الواليري:
 بتددا كسددجهلل الرسددع اكوددر ميدده الصددةا عالسددة يف أو درا :عهددع أع كسددجهلل بددينكتباع أهاب البيف يف فاا.
 كنمهلل أهاب البيف عقهلل تقهلل الكة ميه.( )1اكسس النمميري ملتمج الهلل عا االسةكيري(د اسري صيميري مى ضع العاقع املناصر)و أ.د بهلل الرحيم
املغذعي.)83٥( .
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 كهلل سري االكا الصادم :عهي كهلل سري ابوهللاايري لمبتات. كسددجهلل احلسددني – ضددي هللا تدده -عهددع اثين كسددجهلل بددين يف كت قددري جهلل ددهللا أبطدراكهلل تري أورا.
 درا أ بددع شددرا ق نددري أ ث يف كت قددري أبط درا الناصددمري أو درا عكسدداحري ودداب ق نددريحد دعايل ألف ددي ك ددرت كرب ددع تقر ب دداو عتص ددم لموعس ددع يف املش ددا ع الهلل تي ددري وح ددع ا وب دداا
ل ةب فرب أفر قيا.
 د درا كز ددري س دداحري  78اوو ددا ا عم ددف ا ددري قس ددم كتم ددا ه ددذس الس ددتريو عاس ددو ما هالمموسسري(( .
 سيس كهلل سري االكا املمهللي. البددهلل شددرعع بتددا أ بنددري شددر كسددجهللا يف املددهللن املخومفددري الددا فيمددا ممددا هم الددذ نخترجعا كن املنمهلل.
عقهلل أع كف مخسري كساجهلل كتما مى االيوما .
كشرعع االكا مي لمنمع يف الناصمري.
 كسددا هللا النممددا عاملبمغددني عتددهللفع حاليددا كسددا هللات ددمر ري حل دعايل كااددري عسددبنري كددنالنمم ددا عاملبمغد ددني خت ددرج أو ددرهم ك ددن كنمد ددهلل أه دداب البيد ددف م دديمم السد ددة و عف ددا ل ددك ك ددن
()1
قهللكات
ع يهللا مى التق دري املدذوع ا أ دةس :أن كدهلل إم الدهللووع أمحدهلل مدي قدايعو ودر يف وممدري
يف ((كومر املبمغني)) املتنقهلل يف فاا بوا ه  2٥_24تا ر  . 200٩أ تدا تعجيماتده هلدم قدا
كا يصه:
((مسن ددف بن ددض االق ددعا أيق ددذعن الش ددمر ري علك ددن ال نمم ددعن دديئا يف تبمي ددا ال ددهلل ن أع
قصرعن يف مممم .إ ا ودان هدذا التقداب ودذ عفدا صدحي فبمداو أكدا إ ا ودان صدهللقا عحقدا
(  )264و ع ل ا الباح
( )1الوشيع يف أفر قيا و
عاملساجهلل عفاها بوا ه 1432/8/20-1٥ه

أيش ومم الهلل ع ري يف فاا كن املوسسات
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فتوأس د هلددم كهنددم مل توبم دعا إىل اآللت القرآييددري وم دداب "أمل نمددم أبن هللا ددرى"و "عأن لدديس
لإليسان إال كا سنى"و "ال ومعا أكعالكم بيتكم لباطاب"و...إىل أن قا :
فمما ا خنهللع بنضتا بنضا عيكذب عال يفناب عفيفوتا ...إىل آقرس ))(.)1
عيف الصفحري اكقرى قا :
((فددأقع لكددم :هددذا املددا الددذي ن ددي( )2لكددم ال تسددمعها اتبددري عال ددمرل عال احلقددعمو
باب مسعها ههلل ري)(.)3
هددذان التصددان املددذوع ان ددهللالن مددى صددحري الكددة املددذوع أهنددم ددهللفنعن كبمغددا ددمرل
لددهلل ا م الددذ ن ددهلل عن إىل الوشدديع عالددرفض عصددهلل التدداس ددن النقيددهللا السددميمريو علددن توصددرعا
شيئري هللا تناىل عسيكعن ع ال ميممو قا تناىل:
(ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ)(.)4
عبني الرافضري يف فاا أ ر كوسسري االكا احلسني يف الهلل عا بقعهلم(( :وان اك ر العاض
لمموسسددري إهللا ددري شدرات اآلال إىل احلددق سدعا يف فدداا أع يف الددهللع اتدداع ا ك دداب ييجددال
عبعويتافاسع عتعفع عبتني عساحاب الناج)).
عق ددالعا أ ض ددا (( :عميك ددن أن ينو ددرب ه ددذا الوت ددعع يف اجلمني ددات عاملوسس ددات ال ددا تر اه ددا
كوسسد ددري االكد ددا احلسد ددني يف فد دداا يق د ددري حتد ددع كو د ددع ا يف كسد دداا املسد ددممني الغد دداييني فد ددم
الصنع ت االقوصاد ري عاالجوما يري الا نيشعهناو عحماعالت الومميا الا ونرضدعن هلداو إال
أن لددك مل ددعهن كددن دزاام ممدداامم أك ددا الشدديه بددهلل السددة بتسددي القدديم مددى كوسسددري
االكددا احلسددنيو ع نددعد لدده الفضدداب الكبدا يف يشددر تندداليم االسددة يف فدداا عفددق كددذهه أهدداب
( )1تظر يف اخل ه املترب ري لمهللووع أمحهلل مي قايعو

(. )133

( (( )2ن ي)) وذا يف الت و ملبين لممنمع  .عالصعاب -عهللا أ مم -ملبين لممجمع .
( )3املصهلل السابقو

(.)130

( )4سع ا اكيفا و اآل ري (.)36
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البيفو إىل جايه إقعايه النمما ك اب الهللا يري أمحهلل وما الهلل ن التا دي يف أعسداط كسدممي
ف ددااو عالش دديه ي ددع ال ددهلل ن أمح ددهلل املس ددوع ددن ددوعن الوبمي ددا يف(( بعو ددع)) عالش دديه نق ددعب
بتددهللافعو عالشدديه حسددني مددوم يف(( -Techimanجتيمددان)) و عالشدديه وددرل الغدداين ع ددهللد
كدن الددهلل اا يف كهلل تددري ((وماسددي)) و عأ سددجاد بتسددي كسددوعلري النمدداب التسددااي يف املوسسددريو
إضافري إىل مما آقر ن ك اب الشيه سميمان آد و عالشيه بهلل هللا عمهدا كدن وبدا ممدا
الوجاييري سابقا)) .
 -3عكن أيش ري أتباع أهاب البيف كوسسري الرسع اكودر و سسدف دا  141٥ه د يف
((جتيمددان)) جبممع ددري فددااو عكوسسددما الشدديه بددهلل الكددرمي يو فدداين اجلتسدديريو قددهلل بددني
سبه سيس هذس املوسسري :أيه اههلل أن(( جتيمان)) اجدري إىل كرودز إسدةكي وبدا كدعن
كت مقا لموبميا عههللا ري التاس إىل االسة اكصدمي عاحلقيقدي املوم داب سدة سدع هللا  -ميده
الصةا عالسة  -عإسة مي عاكامري.
عكت قددري(( جتيمددان)) كت قددري جتا ددري كممددري جددهللا حي د إهنددا سددعم اس درتاتيجي كمددم لنددهللا
دع هي :كايل عالتيجر عدع فرب أفر قيا .لذا قر السني لمحصع مدى ق ندري أ ث وبداا
كساحوما آال كرت كربناو ا رتاها كن كاله اخلا عكن اال ث الذي عصمه كن عالهللس.
ع رع يف بتا املروز الذي شماب كهلل سري ابوهللاايري عاثيع ريو عكسجهلل عحع ا مميري ل ةب
النمع الهلل تيريو عككوبري اكري عكنمهلل د ين لم البات.
عأ ا إىل الفناليات الا قع إا أتباع أهاب البيف يف جتيمان كتما:
اكيشد د د ري يف كس د ددجهلل االك د ددا املم د ددهللي عه د ددي إقاك د ددري ات د ددالس يف املتاس د ددبات االس د ددةكيري
ومتاسبات أفراح عأحزان أهاب البيفو عإقاكري جممدس وداب ليمدري عصدباح كدن دع اجلمندريو حيد
حيضرس مجع كن أبتا الناكري.
إلقا حماضرات د تيري عتربع ري إ اد ري يف كساجهلل أبتا الناكري.
()1

( )1املعقع االلكرتعين( :كوسسري االكا احلسني اخلا ري -فاا) و ع ل ا الباح
جعلوه امليهللاييري .

هذس املوسسات يف
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فنالي ددات اجوما ي ددري عقا ددري كتم ددا :تق ددهللمي إ دداات لمش ددباب املق ددهللكني م ددى ال ددزعاج يف
ورلت كعاليهلل أهاب البيف عاك ياد الشنباييري املباوري عفاها
 -4عكددن املوسسددات الهلل ع ددري يف فدداا :اب ددري ددينري أهدداب البيددف يف أودرا :عهددي كوسسددري
تربع ري اجوما يري تنىن بقضال املسممني يف فاا عحيا م االقوصاد ري عاملمتيري .وكعن أ ضدا ها
املش ددرفعن ميم ددا ك ددن الش دديه ال عس ددي الغ دداينو عالش دديه س ددميمان اديو عالش دديه ب ددهلل امل ددوكن
إد سو عالشيه آد ييسابع يو عالشيه حممهلل بمعو عالشيه سراقه.
 -٥مجنيددري إقدعان الغددهلل ر عاحلروددري اجلنفر ددري يف أودرا :ددوم هددذس اجلمنيددري لقضددال الهلل تيددري
عال قافيري عاالجوما يري املناصرا الا نيشما كسممع فااو كن قدة قدهلل الدهلل عس اكقةقيدري
يف املسدداجهللو عإقاكددري التددهللعات النمميددري عال قافيددري يف املوسسددات اكوادمييددري عالونميميددري؛ ع لددك
بدهلل عا اكسداتذا عالنممدا احملاضدر ن لإلجابدري مددى أسدئمري ال مبدري املسدممني عكتاقشدري أعضددا مم
الراهتري (.)2
 -6كوسسري الكع ر :عهي كوسسري د ع ري عإفا يدريو عتقدع يف أودراو عيشداطما يف الفدرتا
اكقاا ضني إن مل كن كوعقفا(.)3
 -7كروددز االجومدداد يف وماسددي عهددع كوسسددري إسددةكيري قاامددري بددذا ا عتقددع مددى قهللكددري
قددرب سددبنمااري عمخسددني ( )7٥0طالبددا عطالبددري ددةعا مددى أقسددا قاصددري لأل وددا عاك اكدداب
ع قع املروز بوهلل س المغري النربيري عالنمع الهلل تيري إىل جايه المغري االجنميز ري.
عاملهلل ر النا ملروز االجوماد احلاج قاسم أكا فاين اجلتسيري(.)4
عكن املكوبات الا أسسوما هذس املوسساتو ككوبري االكا اخلميين يف ييما أورا.
ككوبري اجلاكنري االسةكيري.
()1

( )1املعقع االلكرتعين  (:كوسسري االكا احلسني اخلا ري يف فاا)
( )2املصهلل السابق .
( )3الوشيع يف أفر قياو

(.)264

( )4سالري ال قمنيو جممري إسةكيريو النهللد ( )2٥8بوا ه  23بيع اكع 1424هد.
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تما.

عوذلك املهللا س عاملناههلل تقهلل احلهلل
عكن املساجهلل الا بتعها:
 كسجهلل االكا السجاد يف مايل. كسجهلل االكا اجلعاد يف مايل. كسددجهلل االكددا الصددادم يف مددايلو عاملسدداجهلل املنمددع ا يف (مددايل) عالقددرى الددا جتاع هدداقهلل جاع ت مخسني كسجهللا .
عفاها كن املساجهلل يف القرى عاك ل و ي:
كسجهلل بعوع يف كت قري رم النميا يف فاا.
كسجهلل أكتوين يف إحهللى بةد جتعب فااو عوذلك كسجهلل عد تغا.
 كسجهلل أهاب البيف يف أورا. كسجهلل أهاب البيف يف أويم أعفاسى. كسجهلل املص فى يف أويم أعفاسى. لممسجهلل يف االسة أمهيري ظيمري ودي سالري ظيمري يف حياا الفرد املسدمم عاكسدرااملسدممريو عاجلما ددري؛ بداب اككددري أبسدرها .فمددع البقنددري الدا تتصددمر فيمدا التفددعس عتوجددرد
ن ةاق الهلليياو عفعا م البشر ري كن الفقدر عالغدىن عالز اكدري عالرلسدري عدعهدا .فالكداب
سعا أكا هللا ز عجاب.
 عاملس ددجهلل ك ددن أ ظ ددم املوسس ددات الونميمي ددري عالهلل ع ددري ال ددا أح ددر ت قص دده الس ددبق يفختدر ج اكجيدا مددى تناقده النصدع عاك كددان .فكدان كهلل سدري التد  -صدمى هللا ميدده
عس ددمم -خت ددرج كتم ددا أس دداطني النم ددم اكج ددة ال ددذ ن أمجن ددف اكك ددري االس ددةكيري م ددى
إك دداكوممو عد ا ددوممو عك ددا ه ددم مي دده ك ددن الوق ددعى عاالس ددوقاكريو عك ددا ق دداكعا ك ددن جم ددعد
ظيمري يف الهلل عا االسةكيريو احوسبعا أجرها تهلل هللا.
()1

( )1كقابمري كع مي طاهرو كسوع كهلل سري الفو املبني يف كت قري مايلو بوا ه 18كن مر نبان ا
 . 1432السا ري اخلاكسري عالتص .
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 عح ددىت النص ددر احلاض ددر عاملس ددجهلل نو ددرب أو ددرب كوسس ددري تنميمي ددري عد ع ددريوعكروز قاف ددرياتوم د ددع املس د ددمم؛ ج د دداال عيس د ددا عوم د ددعال كونمم د ددني عأكي د ددنيو مجي د ددع طبق د ددات اتوم د ددع
عكسدوعل م عال قافيددري عاالجوما يددريو عهددع جدداكنومم الددا مل نددر الوددا ه هلددا ك ددية يف
الهلل عا عالونميم عالوعجيه.
 كددن أجدداب لددك؛ اسددوغمف الرافضددري يف فدداا هددذس الفرصددري ببتددا املسدداجهلل يف كددهللن فددااعقراه دداو عاقو ددا ت هل ددا اكام ددري عال ددهلل اا وك ددعن الت دداس فيم ددا الص ددةا ع قعك ددعن ب درباكج
د ع ري عتربع ري كن إلقا احملاضرات عالهلل عس عاخل ه يف بنضما( .)1ع عجهلل يف بنض
هددذس املسدداجهلل اكحجددا احلسدديتيري الددا سددجهللعن ميمددا ومسددجهلل الرسددع اكوددر يف
أو د درا( -كد دداكعب) .عكسد ددجهلل االكد ددا احلسد ددني يف أ د دداكن -حي( ت د دعا) عفامهد ددا كد ددن
املساجهلل الا بتعها (.)2
 -8عكدن املراوددز :كرودز الزلفددى لمودهلل ه املمددين :افودو سددتري  1٩٩٩يف أودراو علدده فددرعع
يف ض د دعاحي الناص ددمري عبن ددض املت دداطق .توك ددعن إدا ت دده ك ددن فتي ددني ف دداييني عإ د دراييني ع ددرب
كوخصصني يف احلر املمتيدري املخومفدريو ك داب الكمدر عالبتدا عالوجدا ا احلدراو عقدهلل أسدمم هدذا
املروز قة النقهلل اكقا يف إ هللاد وبا كن املسممني الغداييني يف جمدا املمدن الفتيدري عاالدا دري
عالوجا دريو عأيقدذ النهلل دهلل كدن الشدباب الغداييني املوشدرد ن كبكدر ن كدن كهللا سدمم بسدبه النددع
عاحلاجري االجوما يري عاالقوصاد ري .عكن فرعع هذا املروز:
 كروز لونميم اخلياطري يف واع وعدي. كراوز تنميم اخلياطري يف أدا مايل.عه ددي كراو ددز س ددم الس ددفا ا اال رايي ددري تنم ددم الفوي ددات ال ددة خت ددرجن ك ددن املناه ددهلل ال ايع ددري
احلكعكيري أع اكهميري االسةكيري عمل سو نن املعاصمري يف املراحاب النميدا()3و عقدهلل مت تع دع آالت
( )1الوشيع يف أفر قياو

(.)264

( )2التشاط الرافضي يف فااو وش

يز عكع ق لأليش ري الرافضيري يف فاا املسممري -بكري -

sunnah net/forum/show thread,php?t=98854.
( )3الوشيع يف إفر قيا.
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اخلياطري مى تمك املراوز بة كقاباب(.)1
 -٩عكددن املراوددز كروددز ددباب أهدداب البيددف :أيشددت ددا  2001يف أودراو وددعىل إدا تدده
جممع ددري كددن ال مبددري الغدداييني عاكفا قددري عالنددرب الشددينري املقيمددني يف فددااو ع قددع أ ضددا هددذا
املرودز ال قدايف بنقدهلل التددهللعات الفكر دري عالهلل تيدري لمونر د بوندداليم أهداب البيدف يف املسدداجهللو عدع
الشددبابو ع قدديم أل الن دداب املخيمددات الرتفيميددري كبتددا املسددممني الغدداييني عاجلاليددري املسددممري يف
كتاطق الشما عالعسي كن البةد.
 -10كرو ددز االك ددا اجل د دعاد االس ددةكي يف ((وعت ددع ب -أو د درا)) :رأس دده الش دديه حمم ددعد
ال عسي الغاين كع هيئري كن املبمغدني عاكسداتذا الرتبدع نيو تدومخ أهدهللا هدذا املرودز ال قدايف
عاخلاي يف اآل :
الونر د د د الس د ددة م د ددى مم د ددم عأق د ددةم أه د دداب البي د ددف يف ف د دداا عقا جم د ددا؛ ع ل د ددك
السددوفادا كددن العسدداااب الرتبع ددري عالنمميددري املمكتددري ك دداب إج درا ال درباكج ال قافيددري عاالجوما يددري
ع قهلل املومرات الفكر ري عإحيا املتاسبات عاك ياد الهلل تيري.
قع املروز برحةت تبميغيري كعمسيري يف أدا فااو عالسني لبتا املساجهلل.
املشد دداوري يف احملاض د درات عالد ددهلل عس د ددرب عسد دداااب اال د ددة املسد ددمع ري عاملشد دداههللا إد ددهلل
الوخم كن اككيري عاجلماب السة ع قااهللس تهلل اكطفا عالشباب الغاين.
علممروددز وددذلك يشدداط اجومددا ي عقدداي وم دداب يف كسددا هللا احملودداجني لمنمدداب عالددزعاجو
ع ا ددري اك وددا ع ل ا املرضددى يف املسوشددفيات عالسددجتا يف السددجعن عدددع لددك كددن عجددعس
اخلا(.)2
عكددن عسددااممم الونميميددري الددا سددمكعهنا حماعلددري تكددع ن ةقددري قع ددري بيددتمم عبددني املتظمددات
االسةكيري ات الصبغري احلكعكيري كن قة تبين اكيشد ري الدا تقدع إدا تمدك املتظمدات ك داب
( )1تظر يف املعقع االلكرتعين ( :الشينري يف فاا) حتف تعان( الوغمغاب الشيني يف فاا) و عمت ل ا
الباح كراوزهم املمتيري يف كت قري مشا فاا (مايل) يف االجا ا الصيفيري ا 1432هجر ري .
( )2املعقع الكرتعين( :كوسسري االكا احلسني اخلا ري يف فاا) .
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مجنيري(( فعكعاج)) عهي مجنيري يساايري يف فاا.
عكن عسااممم أ ضا اكوةك اك ث يف ((واسعا))و ع(( أورا)) اليشا كروز أهاب البيدف
لمبحعث النمميري عالصيهللليري(.)1
 -11عك ددن عس ددااممم الونميمي ددري كوسس ددري آ لس ددني ك ددن ف ددااو عف ددرث س دديس ه ددذس
املوسسري وما بيتعا أهنا سسف كن باب يف فاا نشقعن حممهللا عآ حممهللو طع عا حيا م
لتشدر االميدان يف فدداا ع مدع أهدداب البيدفو عيشدر سددالري االسدة الشدديني يف القدرى التمع جيددري
كن فدااو عبدهللأت املتظمدري ب ة دري أ دخا فقديو عا داد دهللدهم إىل ألد عكدااا دخ يف
أدا البةد ومما .علهلل مم معها الهللعليري الرمسيري كن كوسسري باب آ لسني.
عقددهلل أع دعا أ قددا ه دعاتفمم ملددن ر ددهلل االتصددا أبي كددن مدديمم الهللعليددري إ ا وددان يف تمددك
البمهللان عها هي أمسا هم :
الشيه أبع بوع كن النرام
السيهلل حممهلل النزاعي كن النرام
حممهلل بتهللا ي كن السنعد ري
املخوا أمحهلل كا ا كن اهلتهلل
مي د ىت كن الكع ف
السيهللا مهلل السنهللي كن لبتان
اكد بشا (جاجا) كن لبتان
أملاييا -بة ييماينو
اكد قميابو
اكقف (.)2( ( Brenya Afia
Yusuf
Albahrani
in
Canada:
Tel:
yybahrani@gmail.com
( )1تظر يف املعقع ( :الشينري يف فاا ) حتف تعان ( الوغمغاب الشيني يف فاا).
( )2آ لسني فيس بعكو فااو(.(Aalyaseen Ghana face book
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عقهلل حصمف اجلمنيري مى املعافقري كن حكعكري فداا حتدف ع ا ا االجومداع النمداب اخلداي
عالوعفي طبقا لمهللسوع اكمسى جلممع ري فاا.
عقددهلل مت تسددجياب اجلمنيددري ددا  200٥كددع االدا ا الناكددري لددع ا ا االجومدداع النمدداب اخلدداي
عالوعفي و عكتحف الشمادا لوكعن كوسسري إسدةكيري فدا ات كتفندري يف فدااو أي :لوكدعن
يف قهللكري كسممي فاا بهللعن تكسه عال كقاباب.
عاجلمنيري هلا ة ري فرعع جتري براكج اجلمنيريو عها هي تفاصدياب الدرباكج الدا تدهلل رها تمدك
الفرعع:
فرع االدا ا عاال را و عحتوه نبوان:
نبري املاليري عاالدا ا
ككوه النةقات الهللعليري
فرع الوبميا عالهلل عا االسةكيريو عحتف هذا الفرع قسمان:
قسم الونميم الهلل ين
قسم الهلل عا عالوبميا
فرع وعن التسا عاكطفا و عحتوه نبوان:
نبري وعن التسا عاكطفا
نبري االجوماع عالوقهلل
قالعا (( :إن اهلهلل اكساسدي لمموسسدري يشدر سدالري االسدة اجليدهللا يف مجيدع القدرى يف
فااو عحتع اب باد اكصتا عالتصا ى إىل يع االسة حتف كنوقهلل أهاب البيفو عقدهلل اسدو اع
املر هلل عكوسس املوسسري بنهلل سيسما ا  200٥كيةد ري أن حيع ألفا عكااا خ إىل
االسددة و عصددا عا كددن أ ضددا هددذس املوسسددري بنددهلل أن وددان ال مددايعن كددتمم يف التسددبري املئع ددري
يصا ىو ع باد اكعاثن كن القرى التمع جيري يف فاا))(.)1
عاملوسس ددري هل ددا بد دراكج ددهللا لوح ددر ض اك ض ددا يف مس ددك كب دداد االس ددة عكنوق ددهللا ا
( )1املصهلل يفسه.
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اجلهلل هللا ميمم.
وحد ددرك فد ددرع الد ددهلل عا عالوبميد ددا إىل القد ددرى عاك ل لتشد ددر االسد ددة عد د ددعا أهاليمد ددا إىل
االسة يف هنا ري واب أسبعع.
تتظم املوسسدري يدهللعا تنميميدري د تيدري لممسدممني اجلدهللد يف هنا دري وداب دمر لونمديممم كبداد
االسة تونمق أبفنا االسة ك اب ويفيري العضدع و عالصدةاو عالصديا و عفسداب اجلتابدريو عبقيدري
عاجبات االسة عفق تناليم عكباد أهاب البيف ميمم السة .
عكن براجممم بدراكج اك بندنيو ع كدعن بدا ا دن حماضدرا تمقدى يف اجلاكندري االسدةكيري يف
فاا ملتاسبري اسوشماد االكا احلسني -ضي هللا ته.-
براكج تع ع ال نا مى اكطفا .
براكج احوفا ا ع ا و با ا ن د عس تمقى مى الناكري فيما ونمق قوداب احلسدني-
ضي هللا ته-
عهذس الرباكج ومما كنرعضدري يف االيرتيدفو ونرضدمم كز دري اخلضدرعات لمموسسدري يف قر دري
تسمى((.((Duayeden
براكج النزا يف اليع اكع كن ة ري أل لعفاا أحهلل كن املسممني اجلهللد.
تع ع اجلةبيه جماا مى التسا يف قر ري تسمى.)Osenasi( :
براكج اسوشماد االكا جنفر الصادم بوا ه . 2012
براكج تفسا القرآن يف كضان.
براكج احوفا ملعلهلل فاطمري الزهرا  -ضي هللا تما-
براكج القرآن املسومر إىل مخسري شر عكاو عيهللعا تنميميري د تيري.
ليمري احلزن ملتاسبري عفاا فاطمري الزهرا .
افوواح كهلل سري ته الكربى يف حمافظري (( .((Swedro mankrone
قيا أ ضا املوسسري بزل ا املهلل سري لرعضري اكطفا .
براكج الهلل عا يف قر ري(.)Okorase
براكج الهلل عا يف قر ري (.(Kwakykrom
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تربع الشيه إد س لتسه كن املصاح إىل املسممني اجلهللد.
تسجياب كني صحي لألطفا يف قر ري ( .)1()Dzat
عهذس املوسسري -أ ين كوسسري آ لسني -كوسسري فاييري افضيريو عليسف كسوع دا كن
اخلا ج وإ ران عفاهاو إمندا أسسدما ال دةب الدذ ن د سدعا يف كناهدهلل الشدينري الرافضدري يف فدااو
لدذا تدراهم مبدعن املسددا هللات كدن التدداس ومددا ووبدعا يف االيرتيددف ال مده لممسددا هللا عقددالعا يف
هذا ال مه:
((كوسسد ددري آ لسد ددني كد ددن فد دداا تد ددهلل ع اخلاصد ددري لممسد ددا هللا لونز د ددز ال د درباكج عاكيش د د ري
االس ددةكيري يف ق ددرى ف ددااو الرج ددا أق ددي احلبي ددهو رج ددى ملس ددا هللتتا يف س ددبياب هللا ...إىل
قعهلم :كن تهللع جماال ملسا هللتتا نين كسا هللا االكا املمهللي القاكري النهلل عيشدر االسدة يف
مجيددع أدددا الندداملو كسددا هللتتا نددين كسددا هللا االكددا احلسددني أ الفضدداب النبدداس ددع كأسدداا
وربة .))...
افوودداح فددرع جهلل ددهلل لمموسسددري يف قر ددري(( سددعهع  ))Suhoom-يف فدداا .عهلددا بددراكج
د ع ري واكصاب(.)2
فماب ل ترى وي مشر أهاب اكهعا الزااغري ن سعا هللهم اجلهلل عأفاقعا كن سبا م ر هللعن
حتع دداب املسددممني ددن ف ددر م السددميمري إىل الف ددرا املشددبعهري حتددف اد ددا حمبددري أهدداب بيددف سددع
هللا -صمى هللا ميه عسمم -يسأ هللا هلم اهلهللا ري إىل سعا السبياب.
عقدهلل مدعا ومدا سددبق أن املوسسدري كتدذ سيسددما قدهلل اهودهللى مددى أ دهلل مم ألد ددخ
كددن الددع تيني عالتصددا ى يف فدداا عصددا عا كوشددينني و عإن وددان يف هددذا اخلددرب ددي كددن الومفيددق
ونددادا الرافضددري الددذ ن جنم دعا الكددذب د تددا ددهلل تعن بدده و علكددن ال تبغددي لددهلل اا أهدداب السددتري
عاجلما ري الوغاضي ته و باب مديمم أن أيقدذعس حممداب اجلدهلل ع نممدعا مدى سدام عقدهلل لمدهلل عا
إىل الستري يف أ جا فاا.
( )1املصهلل السابقو كوسسري باب آ لسني يف فاا.
( )2املصهلل السابق .
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املبحث الرابع :االستفادة من املنح الدراسية من
اخلارج:

من الوسائل التعليمية اليت يستادمها الرافضة يف غاان للدعوة إىل مذهبهم:
عق ددهلل دأب ددف الرافض ددري يف ف دداا ت ددعفا ك ددت د اس دديري مل ددن ت ددرعم ل دده أفك ددا هم املتحرف ددري ك ددن
الش ددباب ع سوحس ددن ط ددابنمم الش ددينيو مم ددا أبن فالبي ددري الس ددكان ل دديس ل ددهلل مم كتا ددري قع ددري
عحصايري ر يري تقيمم احملاعالت البهلل يري املسمعكري املعجمري إليمم.
فمددم س ددوغمعن فددرع اجلم دداب عالفقددر عح دده أبتددا أفر قي ددا لإلسددة اك ددري عأهدداب البي ددف
قاصددري يف ترفيدده أبتددا السددتري يف الددرفض ببتددا اجلاكنددات عاملددهللا س عاملسوشددفيات عفاهددا كددن
اكيش ري إهلل ع الرفض بدني أبتدا السدتري ودالوربع بونداث أبتدا السدتري إىل أ قدى اجلاكندات
الرافضدديري يف مجيددع أدددا النددامل بددهلل م ع ا ددري كددن إ دران عهددذس املددت تشددماب مجيددع الوخصصددات
ك دداب الهلل اسددات االسددةكيري (الرافضدديري) عالوخصصددات النصددر ري وال دده عاهلتهللسددري عالصدديهللليري
عفاها كن الوخصصات الا سدومكن هدوال الشدباب كدن احدوة كراودز كممدري عحساسدري يف
الهللعلري تهللكا نعدعن كن إ ران خلهللكري الرفض.
ع عجددهلل سددوري كددن أبتددا املسددممني هلل سددعن قسددم ال دده يف طمدرانو آ هددم كددن املسددممني
الستينيو لكن دعلري فداا مل تدو هلدم فرصدري لمهلل اسدري يف قسدم ال ده عاسدوغمعها عأ دعهم هدذس
املددت فمددم اآلن يف إ دران( .)1ع ددهلل م هددذا القددع أهنددم ووب دعا أبيفسددمم دديئا كددن لددك ضددمن
جمعدهم يف الهلل عا إىل كذهبمم يف فااو عي وةكمم والوايل:
The majority of students then leave Ghana and
migrate to other places to continue higher level
education, these places include Iran and Syria.
أي :أن كنظم ال ةب سافرعن قا ج فاا ملعاصمري د اسومم اجلاكنيدريو كدن ضدمن هدذس
( )1املنمعكري كن الهللا يري املنرع
يف فاا .

لشيه حاضر آد إد س و كن الهلل اا الذ ن ووبنعن حروات الشينري
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اككاون إ ران عسع ل )1(.عاجلاكنري االكاكيري(لكتعا) يف اهلتهلل عساار املناههلل بباوسوان(.)2
رساب ستعل هللد كن ال مبري لمهلل اسري يف وسوانو عهتاك هللد كن ال ةب رساب
وما َ
إىل سدع لو عبر اييددا حسدده كددا أفددادس كروددز اك دداث النقااهلل ددري (الشدديني) عفالبددا كددا حيصددمعن
مى مادات كع تزويري ممااممو علممبون ني دع يف يشر الرفض تدهلل الندعدا لدبةدهمو عكدن
أ ددمر الناا دهلل ن كددن االبوندداث :بددهلل السددة بتسدديو حممددهلل أبددع جاجدداو حممددهلل وب داو بدداس
نبان .عوما عجهلل بنض النااهلل ن كن االبوناث يف كت قري مايل هلل عن إىل الوشيع عالرفضو
ع هللافنعن ته أ هلل الهللفاع.
عقهلل أ ا إىل لك كعجممم الهللووع أمحهلل مدي قدايع يف ومموده يف(كدومر املبمغدني) املقدا
يف ف د دداا بو د ددا ه  2٥_24ت د ددا رو  . 200٩ق د ددا ك د ددا يص د دده (:املبم د ددا ال د ددذي د س ال د ددهلل عس
االس ددةكيري إك ددا يف إ د دران عإكد ددا يف فد دداا أع كك ددان آق ددر علد دده النم ددم عاخلربع د ددري( )3يف الد ددهلل عس
االسةكيريو فمن عفاافه الشر يري أن بما ساالت هللا ع نمم اآلقر ن كا نمم.)4()...
ع ووهلل مى قضيري االسوفادا كن املت الهلل اسيري كدن اخلدا جو ودرهم لنةقدري الدا ترب مدا
ج دداكنومم ب ددبنض اجلاكن ددات يف الن ددامل وجاكن ددري ف دداا (ليغ ددعن) ت ددهللهم بن ددض ال ددةب فيم ددا
هلل سددعن مددى كددت د اسدديري يف ختصصددات هلل ددهللا .عوددذلك جاكنددري كصد فى النامليددري يف قددم-
إ درانو ع وخصد فيمددا ال ددةب يف الوخصصددات النصددر ري عاالسددةكيري وماجسددوا يف قسددمي
(الفمسفري عالهلل اسات االسةكيري)(.)٥
ومددا جتددهلل اال ددا ا إىل أن فدداا تنوددرب أحددهلل أهددم الددهللع اكفر قيددري الددا قصددهللها ال ددةب
ملبون ددعن ك ددن قب دداب املراو ددز الرافض ددري يف ب ددةد ف ددرب أفر قي دداو ك دداب بت ددني عبعويت ددا فاس ددع عتعج ددع
ا َ
( )1تظر يف املعقع االلكرتعين( :الشينري يف فاا) حتف تعانShia Muslims around ( :
)the world
( )2الوا ه الشاكاب لممسممني عالهلل ن يف فااو لممول

مان ب ي(ج.)٥3_٥2: ( )1

(( )3اخلربع ري) وذا يف الت و علنمما ق أ ك بنيو عالصعاب -عهللا أ مم( -اخلربا).
( )4تظر يف وواب (اخل ه املترب ري) لمهللووع أمحهلل مي قايعو

(.)131

( )٥ك ع ري كتشع ا ن اجلاكنري االسةكيري يف فااو بوا ه . 2013_2012
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عسااليعنو عييجال عفاها.
عسبه هذا الوعجه إىل فاا عجعد بنض اجلاكنات عاكيش ري الا تر اها املراوز الشينيري
يف هذا البمهلل(.)1
عقددهلل ا أمحددهلل التجدداد -ادديس إ دران -فدداا بوددا ه  14كددن ددمر إبر دداب ددا 2013
ضمن جعلوه يف فرب أفر قيداو عع دهلل كدن قدة ومموده عد إ دران يف تنز دز النةقدري ال تاايدري بدني
البمددهلل ن يف ددىت اتدداالت كتمددا الونمدديم عأن إ دران سوسددا هلل فدداا دت د اسدديري يف ختصصددات
ىت كتما ال ه عاهلتهللسري عفامها(.)2

( )1تظر :الوشيع يف أفر قيا (  )286/الهلل عا االسةكيري املناصرا يف فاا ( .)41٥-414/
( )2تظر يف املعقع االلكرتعين :أقبا اجلر هللا اليعكيري يف فاا بوا ه  1٥كن مر إبر اب. 2013 -
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الفصل الثاني( :وسائل الرافضة الدعوية) .وفيه مخسة
مباحث:

املبحث األول :التأليف والنشر.

املبحث الثاني :الدروس واحملاضرات.

املبحث الثالث :املراسيم الدورية واالحتفاالت،
والتحالف مع الصوفية.

املبحث الرابع :استغالل موسم احلج.

املبحث اخلامس  :بعث دعاتهم للدعوة إىل مذهبهم.
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الفصل الثاني( :وسائل الرافضة الدعوية) وفيه مخسة

مباحث:
املبحث الو  :التأليف والنشر:

كددن أ ظددم العسدداااب لتشددر فكددرا د ع ددري طيبددري وايددف أع قبي ددريو عميوددا ان ب ددابع د ددعي
قددا يف اووسدداب قمددعب جهلل ددهللا عأ عاح شددى إىل اهلهللا ددري أع الغعا ددريو بدداب إن و داا كددن
اكفكددا الضددالري عالددهلل عات املتحرفددري تعفمددف يف اتومددع املسددمم كددن قددة الوددألي عالتشددر0
فالرافضري وغاهم كن الهلل عات اهلهللاكري تسنى سنيا جدادا يف دحدض كندامل النقيدهللا الصدحيحري
يف قمعب التاس لوألي عالتشر.
ومن مؤلفات الرافضة اليت مت العثور عليها يف غاان ما يلي:

 -1كتــاب (ااطــب املنربي ــة) جمموعــة مــن املق ــاالت وااطــب يف خمتلــف جم ــاالت
احلياة لتبليغ دين اإلسالم احلنيف (للمبلغني وأئمة اجلمعة واجلماعة).
هكددذا ت دعان الكودداب وعكولفدده الشدديه الددهللووع أمحددهلل مددي قددايع أحددهلل كددهلل ري اجلاكنددري
االسددةكيري فدداا – أو درا .ألفدده يف أل كسددوعليوه يف أفر قيددا (سدااليعنو فدداا) لغددرث اسددوفادا
ال دةب عاملبمغدنيو ومددا صدرح بددذلك يف كقهللكدري الكوددابو عقدهلل طبددع جدز ا كتدده يف قالده جممددري
سددم "الشددجرا ال يبددري" عمت تع نمددا علقددي عاجددا كددن التدداس و دااو مث طمبدعا كددن املولد هددذس
اتم ددري بن ددهلل م ددا يس ددخماو ف د دزاد ميم ددا بن ددض اخل دده عاملق دداالت ال ددادا طبنم ددا يف قال دده
وودداب( .)1حموددعلت الكودداب :ضددم الكودداب ة ددري ع ة ددني ت دعاا كبوددهلل ملقهللكددري عهوومددا
ملراجع الا ا ومهلل ميما املول .
عيف املقهللكري اسوماب وةكه مق هللا واب كان عككان عتشدر فه بنضدمما مدى بندضو مث
ت رم إىل أن مر جه كمي ملتاسبات النظيمري أمهما ا تدان:اكعىل:السدابع عالنشدرعن كدن
هددذا الشددمر كبند الرسددع اك ظددمو املبند الددذي وددان سددببا الحيددا التدداس عإقدراجمم كددن
الظممات إىل التع .
( )1وواب اخل ه املترب ريو لمهللووع أمحهلل مي قايعو

.)6(:
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عاكقددرى :اليددع ال ال د شددر كددن الشددمرو ددع عالدا أكددا املددوكتني مددي بددن أب طالدده
عصددي سددع هللا  -صددمى هللا ميدده عسددمم -عقميفوددهو علددهلل يف داقدداب الكنبددري املكركددري البيددف
النويددق الددذي أوركمددا هللا ع درفماو فرت ددرع يف بددادا هللا ع كنرفودده عطا ودده إىل د جددري أيددز هللا
تناىل يف أيه(.)1
عكن أهم كعاضيع الكواب:
حهلل ال قمني(.)2
حع القهللس(.)3
مر احملر مر احلزن عاملأمت(.)4
ا ع ا إحيا ورى اسوشماد االكا احلسني ضي هللا ته (.)٥
ع اك بنني(.)6
االكا اخلميين عإحيا اككم(.)7
ورى حمري االكا اخلميين(.)8
كسألري الوكوي يف الصةا(.)٩
السجعد اك ث ع مى الرتبري احلسيتيري(.)10
()1

.) 7-6(:

()2

)1٩(:

()3

)37(:و

()4

.)43(:

()٥

.)47(:

()6

.)٥3(:

()7

.)٥6(:

()8

.)61(:

()٩

.)83(:

()10

.)87(:
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وممري يف كومر املبمغني يف فاا(.)1
كومر فاطمري الزهرا عكرمي النذ ا ضي هللا تمما(.)2
وممري ألقيف يف افوواح احلع ا النمميري(.)3
يبذا كن ق بري االكا احلسني يف كىن(.)4
هاب عجهلل تتاقض يف اآللت القرآييري؟(.)٥
يصاا أكا املوكتني إىل ماله(.)6

 -2ومـن مؤلفــا م الـيت ألفوهــا يف غـاان كتــاب (متعـة النســا بـني اإلابحــة والتحــرم)

للمؤلــف :أبــو بنــر أمحــد كمــا الــدينو كددن ييمددا -أودرا  .هكددذا اسددم املولد عالظدداهر –
عهللا أ مددم – أيدده إكددا الشددينري يف فدداا – عقددهلل حيومدداب أيدده أل د الكودداب قبدداب تر دديحه إكاكددا
لمرافضري يف فاا كن الكواب كول يف اليع ال اكن عالنشر ن كن دمر بيدع اكع بندهلل ألد
عأ بنمااري عتسع هجر ه 140٩/3/28ه.
أي قبدداب  23اكدداو عمل تكددن لمشددينري قددهلل اسددخري يف فدداا حددىت كددعن هلددم إكددا و عقددهلل
أفددادين أحددهلل املشددا ه املنددرعفني يف فدداا أيدده وددان ا كددا مددى الددرد ميدده و لكددن ددىن ددن زكدده
لتصيحري أحهلل فقااه يف هلل الرد ميه هافري أن شومر أكر الكواب.
عكمخد د الكو دداب أن املون ددري ح ددة عمل تتس دده عأن الوح ددرمي مل ك ددن ك ددن الرس ددع مي دده
الص ددةا عالس ددة وم ددا ص ددرح ب دده بن ددض الص ددحابري اس ددوتكا ا حترمي دده حي د يس ددبعا الوح ددرمي إىل
اخلميفري ال اين .عاحوج حلهلل املتسعب إىل مي ضي هللا ته أيده قدا  :لدعال أن هندى مدر
ددن املونددري كددا إال ددقي) عوددذلك احلددهلل املتسددعب إىل ابددن بدداس أيدده قددا  :كددا وايددف
()1

.)12٥(:

()2

.)142(:

()3

(.)147

()4

.)1٥0(:

()٥

.)17٩(:

()6

.)1٥٥(:
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املونددري إال محددري حددم هللا إددا أكددري حممددهلل لددعال هنيدده – نددين مددر -تمددا ملددا احودداج إىل الددزا إال
قي)(.)1
أ ا إىل أن الصحابري يف مهلل الرسع – ميه الصةا عالسة  -ممعا إا عمل ته تمدا
حددىت تددعيف .عاكحاد د الددا تتسدده الوحددرمي إىل الرسددع  -ميدده الصددةا عالسددة  -عاضددحري
الب ةن(.)2
أعض أن ب االجوماد كفوعح عأن أصحاب املذاهه اك بنري مل فرضعا مى املسممني
قبع فواعاهم كسوهللال مى لك بقع واب كن الشيه يري حممهلل ساملو عالشيه بهلل احملسدن
بن محهلل النبادو عالشيه محعد بن قة ( :ال جيع قمع الزكان كن جمومهلل قاام حن جوده بدني
لمتاس كا يز إليمم)(.)3
مث اس ددوهلل ب ددبنض النمم ددا الق دداامني جبد دعا ال ددزعاج املوق ددف والش ددعواينو عاب ددن ب دداس
عبند ددض الصد ددحابري عالود ددابنني أن عاج املوند ددري حد ددة و عأع د أدلد ددومم كبيتد ددا أن املوند ددري تفد ددام
املسددممني يف كشددا م اك ث عكغا إ دا مددى اقددوة آ اامددم عكشددا إم( )4مددى كشددرع يوما
لقعله تناىل :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ (.)٥
عإمنا اخلة يف دعا حمما أع يسخماو عبني أن يسخما بنهلل الرتقي يف سوري كعاطن:
تبعكو الفو و ا أعطداسو قيدربو مدرا القضدا و عحجدري الدعداعو مث قدا ( :فمدذس الدا ع دت
إال أن يف بعت بنضما قةفا) .عأضا التقاب إىل سباب السة لمصتناين(.)6
 -3ومن املؤلفات للشيعة يف غاان كتاب (أربعون حديثا عن أهل البيت) منتـوب

( )1وواب( كونري التسا بني اال حري عالوحرمي) كب بكر أمحهلل وما النيو
( )2املصهلل السابقو

.)2٥(:

( )3املصهلل السابقو .)2٩(:
( )4املصهلل السابقو .)4٩(:
( )٥سع ا التسا و اآل ري (.)24
( )6وواب( كونري التسا بني اال حري عالوحرمي)و

.)4٩(:

(.)20

وسائل الرافضة و أساليبهم يف الدعوة إىل مذهبهم يف غاان

91

ابللغة االجنليزية ,بتاريخ 2009م ,أكرا – غاان ( Forty hadith about Ahlul
( Bait The Household of the Holy Prophetعاسدم املولد :السديهلل
مد ددي حسد ددنيو اكسد ددوا يف اجلاكند ددري االسد ددةكيريو فد ددااو عالكود دداب بد ددا ا د ددن جممع د ددري كد ددن
اكحاد د د ال د ددا عض د ددنما مم د ددا الرافض د ددري د ددن أه د دداب البي د ددف ت د ددعي يف طيا د ددا النت د دداع ن
اآلتيري:يذور بنضا كتما:
كصهللام عكنىن أهاب البيف تهلل أ عاج الت صمى هللا ميه عسمم عأصحابه الكرا (.)1
كن هم أهاب البيف ؟(.)2
هللد اكامري كن أهاب البيف(.)3
أمسا اكامري كن أهاب البيف(.)4
ككايري أهاب البيف(.)٥
الوحذ ر كن هلل كنرفومم(.)6
ككايري أهاب البيف ع القياكري(.)7
كعد م(.)8
عال ري أهاب البيف(.)٩
ويفيري الصةا ن أهاب البيف(.)1

( )1وواب (أ بنعن حهلل ا ن أهاب البيف) لمسيهلل مي حسنيو
()2

.)٥(:

()3

.)٥(:

()4

.)1٩(:

()٥

.)24(:

()6

.) 26(:

()7

.)28(:

()8

.)٥٩(:

()٩

.)63(:

.)1(:
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أع كا سأ ته ع القياكري حبمم(.)2
عف ددا ل ددك ك ددن النت دداع ن .عفال دده اكحاد د امل ددذوع ا يف الكو دداب يف أق دداب د ج ددري ك ددن
الصحري باب ككذعبري مى الت صمى هللا ميه عسمم.

طريقــة التــأليف :كددنت احلددهلل
املوح د َّدهللث إ ددا و داا يف ف دداا والمغ ددري االجنميز ددريو أع أو ددر الت دداطقني إ ددا ك ددن املس ددممني ومغ ددري
هعساو عدا فبداينو ععايلو عتدعي .فوأكداب أ مدا السدين الفاضداب ويد حداع أن درتجم الكوداب
أو ددر كددن لغددري حمميددريو فمددذا إمنددا ددهلل مددى جهلل ددري أهدداب الز ددا عالباطدداب ليضددمعا النبدداد آب اامددم
الفاسهللا ع غاعا د دن هللا سدم االسدة  .عهدذا كدن قافدري الهللا يدري أن كدعن فامهدا بمغدري املدهلل ع
ككوددعب لمغددري النربيددري مث تددرجم إىل مخددس كددن المغددات

حىت قهلل أن بني لده الفكدراو قدا تنداىل:ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞﮟﭼ(.)3
 -4ومــن كتــبهم يف غــاان كتــاب بعنــوان IMAM JAFAR AS-SADIQ
 ) AND THE SCHOOL OF THOUGHT OF JAFARIYAع ندين
االكددا جنفددر الصددادم عكذهبدده اجلنفددري-كددن ك بع ددات اجلاكنددري االسددةكيري وال بنددري اكعىل
بوددا ه 2011 :و عالكودداب جممع ددري كددن الكممددات عاحملاض درات الددا ألقيددف يف كددومر االكددا
جنفددر الصددادم املتنقددهلل يف اجلاكنددري االسددةكيري –فددااو عقددهلل حضددر املددومر جممع ددري كددن الددهلل اا
عاملبمغني ن د ن الوشيع عالرفض 0عوان املومر وضمن الساا الذاتيري لإلكا جنفر الصادم:
 -والدته.

 شاصيته. وأخالاهم فضائله.()1

.)68(:

( )2ايظر وواب ( االكا جنفر عكذهبه اجلنفري) و لمهللووع أمحهلل مي قايع
يف فاا .
( )3سع ا إبراهيم و اآل ري (. )4

 )7٩(:و كن كولفا م
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 أسباب أدت إىل حظه يف طلبه للعلم الشرعي وتبليغه للناس. إحيا ه لنتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم. مدرسة جعفر الصادق ومعرفة أصحابه وتالمذته . مجعه للعلوم الشرعية والتجريبية . مناظرته بني أصحابه وتالمذته . الفرق بني املذهب اجلعفري واملذهب السين . ثنا العلما عليه. -سبب ةسبة الشيعة االثين عشرية اإلمامية إليه .

جهوده يف التفسري(.)1

 -٥ومن مؤلفا م يف غاان كتاب (أشعة بالغة اإلمام الصادق) للشيخ عبد الرسو
الواعظي ,الطبعـة الوىل يف غـاان – أكـرا () 2010مطبعـة دبـري للنشـر والتجـارة ,أكـرا
فاا.

فالكودداب قددبس ددا ع د ددن االكددا جنفددر الصددادم كددن ق دده ع سدداااب عحكددم جممع ددري
كددن أع ددق املصدداد حمذعفددري اكسدداييهلل ومددا اد ددى بددذلك املقددهلل لدده يف كقهللكودده .عالكودداب هددع
اجلز ال ال كن اكجزا ال ة ري طبع كتفردا كن تسدمياب اككدر مدى املبمغدني عاملمومدني بو بيدق
عصدال الندرتا  -مديمم السدة  -يف كتاسدبري سديس كسدجهلل أهداب البيدف – مديمم السدة  -يف
كهلل تري أورا اصمري فاا -ع مى أ واب ورى اسوشماد االكا الصادم(.)2
 -6ومــن املؤلفــات املنشــورة يف غــاان ,كتــاب بعنــوان ( IMAM HUSSEIN

 )AND THE OF ASHURAويعـين اإلمـام احلسـني ويـوم عاشـورا للـدكتور حممـد
حامتي-اجلمهورية اإلسالمية يف غاان ,اتريخ الطبس 2002م  22مارس.
عقةصد ددري الكود دداب بند ددهلل تصد ددفحي لد دده أن حاد د ددري و د دربة حاد د ددري صد دديبري أقض د دف هلد ددا
( )1وواب(االكا جنفر الصادم عكذهبه اجلنفري)و )6-٥(:و
( )2وواب(أ نري بةفري االكا الصادم)و .)3(:
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املضاجعو ع لزلف ويان املسممني السوشماد االكا حسدني حفيدهلل سدع هللا-صدمى هللا ميده
عسمم-وفمدي قضديري سياسديري إسدةكيري يف الودا ه االسدةكيو عتشدومر تمدك احلاد دري بنا دع ا و
عه ددع ددع و ددرى اسوش ددماد االك ددا حس ددني لممس ددممني يف الن ددامل و ع نو ددرب صد درا ا ب ددني احل ددق
عالباطاب0
مث أعضد د أن طر ددق ود دربة طر ددق ددام س ددا عطع ددابو ل دديس يف ل ددك ددكوعطر ق
صدا هلل ع ددر و دا املزالددقو عأن بددين أكيدري هددم الددذ ن تعلدعا وددرب هدذا اككددر 0عقددهلل بدني قبدداب لددك
فضدداااب أهدداب البيددف ع كق د احلسددني -ضددي هللا تدده-والددذي صددرب مددى الوضددحيريو عد ددا
التد دداس إىل أن بد ددذلعا لد دده كمجمد ددم عأفئ ددهلل م عدكد ددا هم لوحقيد ددق أهد ددهللا س ددكر ري عسياسد دديري
عد تيري0
ودربة بمدهلل يف الندرام اسوشدمهلل فيدده احلسدني -ضدي هللا تدده -كدن مجا ددري الشدينري الددذ ن
اد دعا كعاالتدده عكتاص درته و مث قددذلعس يف التما ددري ومددا صددرح بددذلك ووددبمم و ع ددوم بيددان لددك
الحقا .
 -7ومـن النتــب كتـاب (الــدفاع عـن الةبيــا علـيهم الســالم) مجـس وإعــداد حســن

أيب بنراببو0اتريخ الطباعة 1430ه2009-م.
سبه ليفه لمكواب وما هع املعض يف املقهللكري وأيه ر دهلل الدهللفاع دن اكيبيدا لسدما ه
و داا كددن املفسددر ن عالدعا ظني حيدداعلعن إلصددام بنددض الددومم كيبيددا الددذ ن هددم أ ظددم عأ مددى
د جددري عكقاكددا تددهلل هللا احلددق 0بددذلعن أقصددى جمددعدهم ال بددات الددذيعب عاملناصددي الددا جيدده
مى فا مما الوعبري عاالابري إىل هللا(.)1
عق ددهلل ك د داب أب بن ددري أ ددخا ك ددن اكيبي ددا و ب ددهلل ا آبد  -مي دده الس ددة -ك ددع و ددر الومم ددري
املتسعبري إليه و ا وه لمشي انو ع صيان بهو عفعا وهو عيسيايه 0مث يفي هذس الومم.
ع ددىن ب دراهيم – ميدده السددة  -او درا الددومم الددا أضدديفف إليدده كددن الشددك يف قددهلل ا هللاو
عالكذ ت ال ةث الدا ع دت دن التد  -ميده الصدةا عالسدة -يف إبدراهيم  -ميده السدة -
( )1وواب الهللفاع ن اكيبيا ميمم السة و حلسن أب بكر بعو

.)1(:
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كع الهللفاع ته تمك الومم0
ع م عسى -ميه السة -عالوممري الا ألصقف به كن قواب التفس كع الرد ميما0
مث اب وةكه بتبيتا حممهلل –صمى هللا ميه عسمم -عالدومم الدا أسدتهللعها إليده كدن كناتبدري
به له يف ابن أ ككوع – ضي هللا ته-و عيف عاجه –صمى هللا ميده عسدمم – لز تده بتدف
جحا – ضدي هللا تمدا – الدا طمقمدا دهلل بدن حا دري و ابتده-صدمى هللا ميده عسدمم -املوبدين
حني قا سع هللا صمى هللا ميه عسمم – مى يفسه المع كن وفدا قدر او عفدا لدك
كن التصع الا فاهرها النواب مى سع هللا صمى هللا ميه عسمم(. )1
عقوم أن هذس التصع تتفي النصمري ن اكيبيا اكريو عالرسع قاصدريو عفيمدا حماعلدري
إحلاقمم تركني الذ ن سوحقعن النذاب اكليم0
عقددهلل تقددهلل املولد لشددكر يف كقهللكددري الكودداب لمددهللووع أمحددهلل مددي قددايعو كددهلل ر اجلاكنددري
االسةكيريو أورا-فاا .ملناعيوه يف تصحي الكواب عتسمياب ال ر ق ل بنه.
 -7ومـ ــن النتـ ــب والنش ـ ـرات الـ ــيت مت توزيعهـ ــا يف الـ ــبالد كتـ ــاب منتـ ــوب ابللغـ ــة

اإلجنليزيــة (  )The Rationality of Islamويعــين معقوليــة اإلســالم و عهددذا
الكودداب كددع حددةعا تعايدده فإيدده حيمدداب يف طياتدده ال اكددري قددهلل تددهللفع املسددمم النددادي إىل الوشدديع
عالرفض يف التما ري بهللعن ع ي(.)2
 -8ومــن املنش ــورات أيضــا كت ــاب (مشــروع ميث ــاق الوحــدة اإلس ــالمية) الناش ــر:

اجملمس العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية ,العنـوان :اجلمهوريـة اإلسـالمية يف إيـران,
الطبعــة الوىل 1428:ه2007 ,م ,واــد اامــت بتوزيعــه الســفارة اإليراةيــة يف غــاان -
أكرا.
 -٩كتـاب ( The Muslim family life. Compiled by Adam
 )Accraويعين (( حياة السرة املسلمة)) ومؤلفه آدم حممد .دون اتريخ ال با ري.
( )1املصهلل السابقو .)16-4(:
( )2الهلل عا االسةكيري املناصرا يف فاا لمهللووع حممهلل إبراهيم حممهللو .)412 (:
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 -10ومـن مؤلفـا م يف غـاان كتـاب منتـوب ابالجنليزيـة بعنـوانA Concise) :
 )Manual For Hajjأي :تعليمات موجزة للحج للمؤلف السيد حممـد علـي أون,
اتريخ الطباعة :الطبعة الوىل :م -2008الطبعة الثاةية20012 :م.

الناشر :امللحق الثقايف للقنصلية اجلمهورية اإلسالمية اإليراةية يف غاان.
عكتاس ددبري احلص ددع م ددى ه ددذا الكو دداب أي ددين وت ددف يف تع ي ددري احلج دداج ددىن يف إح ددهللى

قيمددات فددااو فبمغددين ددن أحددهلل كددن احلجدداج أيدده كددى اجلم درات يف اليددع احلددادي شددر قبدداب
الددزعا و عأ دت أن أبددني ل ده الس دتري يف املسددألريو فدداحوج مددي أيدده ق درأ يف وودداب عع مدديمم يف
أودرا أ تددا قددهللعكمم كددن فدداا -عفيدده جدعا الركددي قبدداب الددزعا  .عكددن مثو طمبددف كتدده أن نددرث
مي املسألريو عوان كنه يسه هلل هللا كن الكواب فأههللاين عاحهللا كتما.
قةصدري احملوددعى :تصددهلل الكوداب كقهللكددري تكمددم فيمدا املولد ددن أهدم احملدداع الددا ت مددق
كتم ددا احل ددجو حي د إي دده ب ددادا دداكمري .الض ددافري إىل ك ددا في دده ك ددن ال ددرعح الكاك دداب عالوك ددر س
عالونمددهلل عاتاهددهللا عالوحددر كددن اهلددعى عاالمث مندده دع ا وب داا يف بتددا تكافدداب اتومددع القددعي
املوأصدداب مددى اكقددةم الفاضددمري عاملسدداعاا عاكقددعا .فدداحلج حقددا ةكددري وددربى لموددآقي بددني
التاس(.)1
أعض د أن االسددة د ددن لكافددري البشددر ري كدداا عككدداا؛ عهددذا إحيددا ب ر قددري عاضددحري إىل
تهللفق التاس كن واب حهللب عصعب جتداس ككدري .ودذلك الكنبدري هدي املرودز الدذي كوتد فيده
النامل ومه.
عكددن جايبددهو فددإن احلددج ددذورا وددع ا الوددا ه االسددةكيو ع شددجنتا يف كعاجمددري النعااددق
عالنراقيدداب يف حياتتدداو ع ن يتددا القددعا لممنا شددري عكنرفددري أيفسددتاو ع سددا هللا يف كرا دداا حق ددعم
سع هللا عأهاب بيوه.
لدذا فنمددى احلجدداج ل ا قدرب سددع هللا -صددمى هللا ميده عسددمم -عأهدداب بيوده( )2ومددا وددر
( )1وواب(تنميمات هوصرا لمحج) لمسيهلل حممهلل مي أعنو
( )2املصهلل السابقو .)3(:

 )3(:و كن كولفا م يف فاا .
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سع هللا -صمى هللا ميه عسمم( -كن حج عمل ز ين فقدهلل جفداين) .عأ ضدا فالرسدع  -صدمى
هللا مي دده عس ددمم -عأه دداب بيو دده ك ددن ددناار هللا ق ددا تن دداىل :ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ(.)1
مث ت رم إىل الوقميدهلل بندهلل بيايده لفرضديري احلدج عقدا أبيده عصدي بصدراكري :أن مدى العاحدهلل
أن كددعن يف تقميددهلل أحددهلل آلت هللا املنود َدرب ن .عهددذا الوقميددهلل نددين أن كددعن لدده املرجددع .ع ونددني
الوقمي ددهلل يف حال ددري و ددعن الش ددخ اكي ددا ال س ددو يع التظ ددر يف التص ددع الش ددر يري الس ددوتباط
اكحكا كن الكواب عالستريو عال يق أن مييز أ ج احلكم كن بدني اكحكدا املخومفدري .لدذا
حيودداج أن قمددهلل أحددهللا يف االسددة و عهددذا الوقميددهلل ال ت بددق يف اكصددع الددا تشددماب الوعحيددهللو
عالنهلل و عالتبعاو عاالكاكريو عاملناد(.)2
مث حتهللث ن اخلمس كن حي عجعبه يف االسة عقا ( :إيه عاجه مى واب خ
أن ددودي اخلم ددس ك ددن كال دده س ددتعلو يصد د كت دده ح ددق لإلك ددا املنص ددع و عالب دداقي إىل الفقد درا
عاملنع ن عاملسافر ن كن أهاب بيف سع هللا -صمى هللا ميه عسمم.-
مث ح د مددى الددذ ن مل ومكت دعا كددن أدا اخلمددس يف السددتري أن ودعهددا قبدداب أدا فر ضددري
احلج(.)3
فكاب وواب كن الكوه الا ألفف يف فااو عفاها كن املولفات الدا أدقمعهدا حيمداب يف
طياته أفكا ا افضيري قهلل حتع املسدمم إىل الوشديع عالدرفض بدهللعن ع ديو عقاصدري ال بقدري امل قفدري
كن الغاييني الذ ن نوقهللعن صدحري وداب ككودعب كدن الكوده املرتمجدري إىل االجنميز دري دعن ايوقدا
عال حتقيق .عهللا اهلادي إىل سعا السبياب.

( )1سع ا احلجو اآل ري (.)32
( )2وواب(تنميمات هوصرا لمحج) لمسيهلل حممهلل مي أعنو
( )3املصهلل السابقو

. )٥-4(:

.)4(:
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املبحث الثاني :احملاضرات والدروس:
احملاضرات :مجع حماضراو عاحملاضرا :رفف بنهللا تنر فات كتما:
يف كعضعع مقيه احملاضدر يف حمضدر كدن التداسو أع هدي كنمعكدات كرتبدري تندا
أهنا:
كعضع ا كنيتاو عهلا طابع ممي قا مقيما مى التاس كن سو يع لك(.)1
عاحملاضددرا كددن عسدداااب الددهلل عا الددا سددو يع احملاضددر الهللا يددري إىل هددهللى أع ضددةلري إكالددري
مجمددع احملاضددرا إىل د عتدده بشددرط أن حيسددن اكق دعا عاكلفددا عالنبددا ات عاملندداينو عاقويددا
أحسن اكعقات عاكككتري اكو اال لقعله تناىل :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨﭼ(.)2
عالهلل عس :مجع د سو عالهلل س :هع كا مقيه املهلل س مى طاله مم -سدعا ودان د تيدا
أع دييعل .عهي أ ضا عسيمري تنميميري د ع ري هلا ا سم أع إجيداب مدى املدهلل ع السدومرا ها.
عق ددهلل ا و ددهللت الرافض ددري يف ف دداا ه دداتني العسد دديموني ض ددمن عس ددااممم الونميميد ددري عالهلل ع ددري ال ددا
سمكعهنا يف الهلل عا إىل كذهبممو عحماعلري حتع اب التاس إىل قيهلل م اخلبي ري.
فتظمدعا ددهللا حماضدرات عيددهللعات عكددومرات يف اككداون الناكددري الددا تشددماب ال بقددري امل قفددري
عال بقري فا امل قفريو عهذس احملاضرات تتظم أسبع يا ع مرل عسدتعلو عكنظدم احملاضدرات تم َقدى
مددى ال بقددري امل قفددري ع قددع لقددا احملاض درات ك قفددعهم كددن إ درانو ك دداب الددهللووع ددع مدديو
عالهللووع مدان يدع و عأسدوا يدع المحيدانو كدهلل ر عكوسدس أهداب البيدف يف إ درانو عقدهلل بمدف
و ا كن ال ةب ع قوتنعن يف اال تهللاد كن الستري إىل ا وقاد كذهه الرفض ع با نعن لوموع
ع هلل الرجعع ن د ن الرفض إىل املعت(.)3
عأكددا كعاضددع احملاضدرات توتدداع عقنددري الصددفني عالوصددع و عأصددع كددذهه اال ددين شددر ري
ع ددرث كظددامل أهدداب البيددف عفاهددا كددن املعاضدديع الددا تبمددر قددع التدداس عجتددذإم إىل ا وتددام
( )1تظر يف وواب (اكسس النمميري ملتمج الهلل عا االسةكيري -د اسري صيميري مى ضع العاقع
املناصر)و أ.د بهلل الرحيم املغذعيو (.)842
( )2سع ا البقراو اآل ري(.)83
( )3املعقع االلكرتعين :التشاط الرافضي يف فاا و وش

يز عكع ق .
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قيهللا الرفض(.)1
ع عجددهلل احتددادات طددةب املسددممني الهللا سددني يف اجلاكنددات عاملناهددهلل عاملددهللا س احلكعكيددريو
عهذس االحتادات هلا براكج د ع ري عتربع ري عتنميميري ع قافيري تقا أسبع يا ع دمرل عسدتعلو عكدن
ددادا االحت دادات أهنددا تقددع بددهلل عا أحددهلل الددهلل اا عاملشددا ه يف فدداا بصددر التظددر ددن قيهللتدده
اللقا حماضرا أع د س أع دع لك.
علمرافضري يف فاا دع يف القيا إذس املممري عفعن اجلاكنات عاملناهدهلل عاملدهللا س لوتظديم
يددهللعات عك ددومرات عحماض درات كن كس ددممي فدداا نرتف ددعن بددهلل تمم جلممم ددم قيقددري أك ددرهم(.)2
عميودا عن لوحددهللث الجنميز ددري -لغددري االسدونما  -الددا هددي المغددري الرمسيدري يف الددبةد بيتمددا أو ددر
كشددا ه السددتري ال جييددهللعهنا إجددادا كددري؛ علددذا أوسددبومم ال قددري تددهلل ال ددةب أو ددر كددن أهدداب
الستريو عال ك أن احملاضر الدذي مقدي احملاضدرا بمغدري فمممدا مجيدع املدهلل ع ن دو ر أو در كدن
فاس .قا تناىل :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﭼ

(.)3

عهلددم أيشد ري تنميميددري د ع ددري قعكددعن إددا يف املسدداجهللو ووددهلل س التسددا عاكطفددا عوبددا
السن كن الرجا يف كسدجهللهم الدذي سدمى ملسدجهلل احلدرا يف حدي تدع -أ داكنو عأك الده
كن املساجهلل الا بتيف يف فاا(.)4
عك ددن احملاضد درات ال ددا مقعهن ددا لم ددهلل عا إىل ك ددذهبمم يف ف ددااو حماض ددرا ألقي ددف يف ك ددومر
املبمغني يف فاا بوا ه  2٥ _24تا رو ا .)٥( 200٩
( )1املرجع االلكرتعينwww-sunnah forum show thread. Php :

()7٥

.
( )2كقابمري كع أحهلل ال ة ب الهللا سني يف املناههلل احلكعكيري يف اخلاكسري شر كن مر نبان ا
.1433
( )3سع ا إبراهيمو اآل ري (.)4
( )4التشاط الرافضي يف فااو وش

يز عكع ق لأليش ري الرافضيري يف فااو www. dd

sunnah net forum. Page:(4).
( )٥اخل ه املترب ري لمهللووع أمحهلل مي قايع و كهلل ر اجلاكنري االسةكيري يف فاا سابقا.

(.)12٥
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يف تم ددك احملاض ددرا أعص ددى املبمغ ددني ب ددبنض التك ددات ح ددع الونم دديم عالوبمي ددا .عك ددن ه ددذس
التكدات أيدده حد املبمغددني مددى طمدده النمددم؛ كن املنمددم أع املبمددا قبدداب أن حيصددي يفسدده ونددامل
عكبماو ال بهلل أن حيصي يفسه يف هللاد املونممني عال ةب حىت ز هلل ممه واب دع  .مث صدرح
أي دده س ددوعع م دديمم بن ددض الكو دده عاملمزك ددات عاملق دداالت لممهللا س ددري بي ددتممو عه ددا ي د وةك دده:
((فمددذا أحددهلل براجمتددا أ مددا االقددعا أن ين دديكم ووبددا عكمزكددات عكقدداالت حيتددا بنددهلل حددني عأيددوم
تراجنعن عتباح عن فيما بيتكم عتقيمعن جمسات مميري لممباح ري عاملتاقشري.))...
مث أعصى جرا هذس الرباكج بعاس ري ابي املبمغني أع اديس املبمغدني يف وداب إقمديم .فمدع
كسددئع ددن كوابنددري هددذس اخل ددعا .عأيدده قددهلل مت القيددا إددذس الدرباكج يف بمددهلل آقددر يف كددهللا سددتوني
ع أعا آاث ها االجيابيري.)1(.
عكددن العصددال يف احملاضددرا أن أحددهلل أسدداليه الوبميددا تقع ددري املبمددا يفسدده لنمددع عاملنددا و
مث أعضد د أن وواب ددري املق دداالت يف املعض ددع ات عات دداالت املخومف ددري هل ددا فعاا ددهلل و دداا لمكات دده
عاملول عامل العو عأيه أي احملاضر قهلل قدا إدذا اكسدمعب تدهللكا ودان كبندعاث يف سدااليعن كدع
املبمغ ددني املعج ددعد ن هت دداكو فك ددان و دداب كقال ددري كعض ددع ا خل ب ددري أع ق بو ددني أع أو ددر لص ددةا
اجلمنددريو عوايددف تددعع بددني أامددري اجلمنددريو مث يف التما ددري جنمعهددا يف هيئددري اتمددري سددم" الشددجرا
ال يبري" عطبنف هللد ن كتما(.)2
عفحعى وةكه أن هذا اكسمعب نهلل كدن أسداليه الدهلل عا إىل الوشديع عالدرفض؛ كيده إ ا
مت تع ع هذس اتمري الا هي ابري اخل ه املترب ري بني اكامري عاخل با عفيما كعاضيع كصد بغري
بنقااهللهمو فإن لك اكسمعب سا هلل يف يشر الرفض يف البةد.
مث أوهلل عصيوه هلم بكوابري كقاالت عك اله مميري عد تيري ل بنما يف الصدح عاتدةت
املعجددعدا يف فددااو عع ددهللهم أن اتمددع سدديكعن يف د ممددم يف هددذا اتددا  .عاقدرأ يد عصدديوه:
((أ ضدا أعصديكم أبن تكوبدعا كقداالت عك البددا مميدري عد تيدري عت بنعهددا يف الصدح عاتددةت
( )1املصهلل يفسهو
( )2املصهلل السابقو

(.)126
(.)127
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املعجعدا يف بمهللوم .علكاب هذس التشاطات د جري لممبما لوقهللكه يف ديياس عآقرته عطبنا اتمع
سا هللوم بنض املسا هللا يف هذا اتا )).
عهددذا نددهلل أوددرب عسدديمري د ع ددري هلددم يف حتقيددق فرضددمم؛ حي د إن هتدداك ددهللدا وب داا كددن
ال بقددري امل قفددري كددن التدداس ق درالعن جمددةت عصددح بةدهددم عكيدداو عكددن قددة ق درا م هلددا
وأ رعن أبفكا هم.
عأعص دداهم قاك ددري املتاس ددبات االس ددةكيري عتنظ دديم الش ددناار االهلي ددري طبق ددا لم ددرباكج ال ددذي
هيددأعس .عكددن عصددالس هلددم سدديس املكوبددات النمعكيددري يف ودداب قر ددري عكهلل تددري يف حمدداب قددا أع
أح ددهلل املس دداجهللو عأن ه ددذا أح ددهلل ط ددرم الوبمي ددا .ع س ددوفيهلل املبم ددا كتم دداو عو ددذلك س ددوفيهلل كتم ددا
اكو ر إ ا وايف يف ككان ا (.)1
ن طر ق الراد دع عالومفدا عأهندا كدن
عكن ضمن العصال الا عجممم إليماو يشر املنا
ال ددرم املفيددهللا يف هددذا الزكددانو عيددبممم السددوفادا كددن اكعقددات الددا ن دديمم إلهددا أصددحاب
الراد دعو عأضددا أن االسدوغة لفددر لمددهلل عا لديس كتحصدرا يف املهلل سدري عاملسددجهلل بدداب إ ا
وان الهللا يري يف السديا ا أع يف ال ر دق كدع صدهلل قه أع جالسدا مدى كاادهللا ال ندا أع ضديفا يف
بيف أحهلل أقر اه فنميه االسوغة لفرصري لمهلل عا عالوبميا(.)2
عأ ن أن أحهلل طرم الوبميا فو املهلل سري عإن وايف صغاا فدا مسيدريو سدو يع أن فدو
كهلل سري كع طاله أع طالبري يف بيوده أع احيدري كدن املسدجهللو فدإ ا أى التداس أن يف هدذا فاادهللا
فيز هلل يف النهللد يئا فشيئاو تصب عكا بيهللس كهلل سري مميري وباا يف قر وه أع يف كهلل توه(.)3
عكن احملاضرات الا ألقيفو وة ألقي يف افوواح البتدا اجلهلل دهلل لمحدع ا النمميدري يف أودراو
بوددا ه 1431-12-27هجر ددري .عقددهلل بددني لم مبددري أن احلددع ا بتيددف كددن أجممددمو عكددن أجدداب
تنمممم عتربيومم؛ لكدي كعيدعا يف املسدوقباب كدن املنممدني املبمغدني لرسداالت هللاو عكدن املدهلل ر ن
( )1املصهلل يفسهو (.)127
( )2املصهلل السابقو

(.)128

( )3املصهلل يفسهو

(.)12٩
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يف املهللا س لبمهللهم علألبتا نبمم.
مث حرضد ددمم مد ددى االفوتد ددا كد ددن أعقد ددا م صد ددباحا عكسد ددا و ع عكد ددا عليمد ددري يف أل الن مد ددري
عالهلل اسري عيف الص عقا جهو عيف أي ككان عأ ري حلظري عحالري.
عيف كومر(فاطمري الزهرا عكرمي النذ ا ) ألقيف حماضرا حضرها دهللد وبداو كدن اكسداتذا
عالشيعد عأامري اجلمنري عاجلما ات عالسفا اال راين عالعفهلل املرافق عالوجا عفاهم.
بهللأ احملاضر بومتئري كيةد سيهللا يسا النممدني فاطمدري الزهدرا ميمدا السدة بتدف الرسدع
اخلامت -ميه الصةا عالسة -و ع عجري أكا املوكتنيو عأ اكامري الذ ن بتع هم أ درقف اك ث
عالسما و وما ي ميه كن وةكه.
ع وددر كددن حماض درته ددع عالدا االكددا اخلميددينو ععصددفه إددذس الصددفات :حميددي الددهلل ن يف
القرن احلاضرو ع املرأا ع ع اك يف اجلممع ري االسةكيري اال راييري.
عأ ق دده ل ددك ال ددري امل د درأا يف اجلاهمي ددري عويد د وركم ددا االس ددة حس ددان تربيوم ددا تربي ددري
إسةكيري(.)1
عيف كددومر االكددا جنفددر الصددادم املتنقددهلل يف جدداكنومم يف فددااو ألقيددف يف لددك املددومر
هللا احملاضرات الا وايف كعضع ا ا ات صبغري دينيري افضديهو عكدن تمدك املعضدع ات كدا
مي:
حماضرا ألقاها الشديه أبدعبكر ومدا الدهلل نو إكدا الشدينري يف فدااو عضدعع( :الفدرم بدني
كذهه الشينري اجلنفر ري عكذهه أهاب الستري).
عيف تمك احملاضرا ودر أن االكدا جنفدر سدادس اكامدري الدذ ن ودرهم سدع هللا -صدمى
هللا ميه عسمم ...-إىل قعله (( :عقهلل أ هلل الرسع  -ميه الصةا عالسة  -اككري أن مبدعا
مم القرآن كن أهاب البيف يف آقر عصيوه حي أ ن أن القرآن عأهاب البيف ال فرتقان(.)2
( )1اخل ه املترب ري لمهللووع أمحهلل مي قايع و

(.)143-142

( )2تظر يف وواب( IMAM JAFAR AS-SADIQ AND THE SCHOOL OF
THOUGHT
OF
)JAFARIYA
أي( :االكا جنفر الصادم عكذهبه اجلنفري) .)20( .لمهللووع أمحهلل مي قايعو عالكواب كن
=
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عكد ددن حماض د درته أن االكد ددا جنفد ددر الصد ددادم ود ددان ال عافد ددق أو د ددر الفود دداعى املتسد ددعبري إىل
امل ددذاهه اك بن ددري الس ددتيريو عإن و ددان و ددة امل ددذهبني -أ ددين امل ددذهه اجلنف ددري عالس ددين -ك ددن
كصدهلل عاحدهلل .مث ك داب أن االكدا درى أن القددرآن أيكدرا سد أ جمتدا يف العضدع لسديام اآل ددري
علهللاللري النبا ا مى لك (.)1
مث ت د ددرم إىل الفد ددرم اكساسد ددي بد ددني املد ددذهبني يف قبد ددع سد ددتري الرسد ددع  -ميد دده الصد ددةا
عالسة  -هع هداب سدتري أب بكدر ع مدر يف قةفوممدا تنودرب كدن اكحاد د كدن حيد القبدع
عالنمدداب يف الددهلل ن؟ .عاالكددا جنفددر عجددهللس االكددا مددي ليسددا مددى أي كددن أن سددتري أب بكددر
ع مددر يف الددهلل نو عالنكددس تددهلل أهدداب السددتري .مث ك دداب سددألري الونصدديه عالنددع يف املدااث أيدده
كن بهللع مر بن اخل اب؛ ع ميه فإن املذهه اجلنفري ال ومذهه به(.)2
عكددن الفددرعم الددا ورهددا أن القيدداس كقبددع تددهلل أهدداب السددتري عكددردعد تددهلل الشددينري؛ كن
النمددري يف التمددي ددن الفندداب أع اككددر بدده فددا كددذوع ا؛ ددا جيندداب كنرفددري النمددري يف احلكددم صددنه
املتا ؛ لذا فإن االكا اجلنفر أعصى االكا أ حتيفري مى ترك النماب لقياس؛ كن الشي ان
وان أع كدن قدا لقيداس حدني أس السدجعد آلد ؛ قداس أيده قمدق كدن ا عآد كدن طدنيو
فالتا أفضاب كن الرتاب(.)3
عيف بهللا ري لك املومر أ ين :كدومر االكدا جنفدرو ألقدى كدهلل ر اجلاكندري االسدةكيري يف فداا
الددهللووع أمحددهلل مددي قددايعو وممددري ترحيبيددري لمحضددع عقددا (( :إن الظددرع عاكعضدداع مل تسددم
كامددري أهدداب البيددف لتشددر الددهلل عا االسددةكيري احلقيقيددري ومددا درا و عبيددان القددرآن الكددرمي هلددم بيدداا
ددافيا .علكددن اكح دعا وايددف صدداحلري يف كددن االكددا البدداقر عاالكددا الصددادم لتشددر الددهلل عا
االسددةكيريو عتربيددري اكجيددا تربيددري إسددةكيري مددى عفددق وودداب هللا تندداىل عسددتري يبيدده -صددمى هللا
كولفا م يف فاا.
( )1املصهلل السابقو

(.)21

( )2املصهلل يفسه عالصفحري.
( )3ايظر :وواب االكا جنفر الصادم عكذهبه اجلنفريو

(.)22
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ميه عسمم -مث ور كن ومموه :احملاع ا الا دا ت بني االكا جنفدر الصدادم عتمميدذس االكدا
أب حتيفددري -مددى حددهلل ممددم-و أهنمددا أوددة طناكددا عبنددهلل اكوددابو فددع االكددا جنفددر ددهللس
حاكددهللا حن تندداىلو مث قددا  (( :الممددم هددذا كتددك عكددن سدعلك))و فقددا أبددع حتيفددري :ل أ بددهلل
هللا أجنمد ددف ك د ددع هللا د ددر كا؟ ق د ددا االكد ددا  :إن هللا ق د ددع يف وواب د دده :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ( ،)1ق دا  :مث قددا أبددع حتيفددري ((لكددأين كددا قرأ ددا قددي يف
الكواب عال مسنوما إال يف هذا املعق )) اهد(.)2
ال خيفى كا حتماب هذس الكممات كن قااهللهم ع بما م ر هللعن تمبديس التداس إداو عقدهلل
ور قباب لدك أن االكدا جنفدر ودان ديخا كصدحاب املدذاهه اك بندري؛ ع مداب لدك بقعلده:
إن االكا أ حتيفري قرأ مى االكا جنفرو عقرأ االكا كالك مى االكدا أب حتيفدريو عودذلك
أقذ اكامري ن سبقمم))(.)3
عكغددزى وةكدده أيدده إ ا وددان أصددحاب املددذاهه السددتيري أقددذعا النمددم كددن االكددا جنفددرو

فمذهبه اجلنفري وما ز معن أحق أن وبع.
عقددهلل قددا أحددهلل أيصددا هم لقددا حماضددرا يف اال ا ددري دا مددى أحددهلل كشدداخيتا املوخددرجني يف
اجلاكن ددري االس ددةكيري ملهلل ت ددري التبع ددريو عق ددهلل و در يف تم ددك احملاض ددرا أن ق ددا د ددن لةتب دداع د ددن
الوشيع عالرفض ع م أن أ طاله كات مدى د دن االسدة و يسدأ هللا أن مهلل ده إىل سدعا
السبياب(.)4
عأكا لتسبري لمهلل عس فإهنا تمقى مدى ال بقدري فدا امل قفدري د تيدا فالبدا عتكدعن أسدبع يا أع
مرل أع ستعل عكعاضيع هذس الهلل عس توتاع اآل :
( )1سع ا الوعبريو اآل ري (.)74
( )2املصهلل السابقووواب االكا جنفر عكذهبه اجلنفريو
( )3املصهلل يفسهو

(.)٥-4

(.)2

( )4كنا تري كن الباح يفسهو يف النا قباب املاضي يف البةد حي
بوا ه 1432/8/20هجر ري.

مسع هذس احلاد ري كن اال ا ريو
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.Islamic Teaching Brief
 تناليم االسة قوصا . كنرفري هللا .GNOWING GOD . االكاكري عالقيادا .Imamate and leadershipJustice as an ethical
 النهللالري يف تنميم اكقةم يف االسة ..teaching in Islam
Bismillah is the key to every
 بسم هللا كفواح واب ماب..work
 فهلل ر قم.Ghadir khoum .The meaning and Origin of
 املنىن اكساسي لألقةم..akhlaq
 الت حممهلل ميه الصةا عالسة قامت اكيبيا Prophet Muhammad ..is the last prophet
 السجعد مى اك ث ع مى الرتبري احلسيتيري.عفاها كن املعاضيع).(1

( )1كقابمري كع أحهلل اكامري الذ ن قهلل سبق هلم املشاوري يف حماضرا م عد عسمم يف أورا.بوا ه10
نبان1432-و عأههللاين املذورات الا ع ف ميمم ا تونمق لرفض.
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املبحث الثالث من الفصل الثاني :املراسيم الدورية و

االحتفاالت والتحالف مع الصوفية:
فإقاكري املراسيم الهللع ري الهلل تيري كن كعاليدهلل ععفيدات عالسديما إقاكدري دزا سديهلل الشدمهللا أب
بددهلل هللا احلسددني ميدده السددة و عإحيددا جمددالس ا ددع ا عاالحوفدداالت اخلاصددري بددذورى كعلددهلل
فاطم ددري عاالك ددا احلس ددن ب ددن م ددي م دديمم الص ددةا عالس ددة عه ددذس املراس دديم تق ددا يف و دداب ددا
عحيضرها هللد وبا كن التاس.
ع نضهلل هذا الكة املذوع كا ووبعس يف االيرتيف يف جمعدهم الهلل ع ريو عها هع وةكمم
لت :
(They celebrate and commemorate the deaths and
)births of the Imams and Prophets ).(1
أي :أهنددم حيوفمددعن بددذورى عفيددات عكعاليددهلل اكامددري عاكيبيددا  .ع عجددهلل و ددا كددن اال ددةات
يف االيرتيف هلذس املراسيم الهللع ري الهلل تيري وما سمعهناو عكن هذس اال ةات كا مي:
(Shia Muslims in Ghana(Africa) mourning for Imam
Hussein ).
أي :املسممعن الشينري يف فاا تهللبعن لإلكا احلسني(.)2
عهذا إ ةن كن أحهلل وبا كسوعيل الشينري يف فااو احلاج (ياع بعي جاجا):
Tomorrow is the 10th of Muharram on the Islamic
calendar.. And on that day was when the lovely grand
child of our holy Prophet(S.A.W.A) was killed in Karbala,
Imam Hussein(A.S). We the Shia in Ghana will be
( )1تظر يف فعفاب يف كعقع(الشينري يف فاا) حتف تعانShia Muslims around the :
).)world
( )2املصهلل يفسه يف كعقع (الشينري يف فاا) حتف تعانShia Muslims in Ghana, (:
Africa-YouTube).
عقهلل مت حتمياب هذا اال ةن بوا ه  . 2011/12/24مى اليعتيعب.
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holding our MASEEER tomorrow, so we call on
everyone who stands for humanity to support our
course and come out as we march on Saturday from
Mamobi conca through to Nima and back to Mamobi
conca, masjid Rasul alAkram. Come let's oppose
oppression, and rally for justice..LABBIKA YAA
HUSSEIN….
أي :فددهللا سدديكعن النا ددر كددن ددمر حمددر حسدده الوقددعمي االسددةكي .لددك اليددع الددذي
قوداب فيدده احلفيددهلل احملبددعب لرسددع هللا -صددمى هللا ميده عسددمم -يف ودربة و االكددا احلسددني ميدده
السة  .دن الشدينري يف فدااو سدتأقذ كسداتتا فدهللا؛ لدذا يدهلل ع وداب عاحدهلل مي داب االيسداييري إىل
تشجينتا ع يهللاو عكساتتا تكعن كدن (كداكعب-وعيكدا) إىل ييمداو مث كدن هتداك إىل كسدجهلل
الرسع اكور و تنالعا يقاع الظمم عاالض مادو عيومسك النهللالري...لبيك ل حسني لبيك ل
حسني(.)1
عيف "ف دديس ب ددعك" رضد دعا ص ددع ا ك ددن كق دداطع في ددهلل ع ددن املتاس ددبات عاالحوف دداالت ال ددا
جرت يف فااو ا  2012كتما كا مي:
ASHURAT- Shirt -2012
ي ا ع ا لنا  2012و أي :الزي الذي سوخهللكعيه هلذا النا يف االحوفا .
GHADIR AND MUBAHALA OF MARKAZ IMAM JAWAD
– 2012
الغهلل ر عاملباهمري يف كروز االكا اجلعاد لنا . 2012 -
EIDUL GHADIR @ HAWZA ILMIYA- 2012
يهلل الغهلل ر يف احلع ا النمميري يف ا . 2012
عيف هددذس املتاسددبري املددذوع ا :ألقددى أحددهلل املوش دينني يف فدداا حماضددرا عكندده ككددرب الصددعت
بنتعان:
( )1فيس بعك (الشينري يف فاا)
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)The day of the Miracle of Imam Ali (A.S
أي :ع الكراكري لإلكا مي -ميه السة .-
)Maulid Fatima Zahra (Zongo
()1
احوفا كعلهلل فاطمري الزهرا  -ميما السة  -يف حي (فتغع).
عيف هذا النا أ ع يف أقبا فاا احوفا ع " اك بنني" عقالعا:
"Arba'een" is a Shia Muslim religious observation
that commemorates the martyrdom of Hussein bin Ali.
()2
ع اك بنني احوفا د ين لذورى اسوشماد االكا احلسني بن مي -ميمم السة .
عيف ه  2010 -12-10كيةد ريو قاكف اجلاليات المبتاييري الشينيري يف فداا -أودرا
حيا كراسم الميايل ال ةث كن أل ا دع ا كدن دمر حمدر جمدس الندزا يف كرودز اجلمنيدري
اجلنفر ري املسمى سيتيري أب بهلل هللا يف رم (ليغععن) أورا -فااو عوان لك ضع هللد
كن اجلاليات المبتاييري يف فااو كدتمم القتصدمي المبتداين يف فداا أمحدهلل سدع هللان -الدذي ودان يف
دهلل هلل م ددى يش ددر الوش دديع يف ف دداا -وم ددا حض ددر مج ددع فف ددا ك ددن المبت دداييني يف تم ددك
ح ددر
الميمري(.)3
عيف قددرب آقددر :أحيددا أبتددا اجلاليددري المبتاييددري يف فدداا -وماسددي -الناصددمري ال اييددريو كراسددم
ع النا ر كن حمدر و ع لدك جمدس الندزا احلسديين يف كتدز أحدهلل أبتدا اجلاليدريو عختممده تدةعا
قرآييري كباوريو عتةعا املصرع احلسيين عل يمريو مث أقيم فهللا يف حه احلسني -ميه السة -
(.)4
عحيوفمددعن أ ضددا وددرلت االكددا اخلميددين -كوسددس ال ددع ا االسددةكيري يف إ دران -عقددهلل وددر
( )1تظر يف " فيس بعك" -كعقع(الشينري يف فاا) الرابيWWW. Face book. Shia //
Ghana.
( )2الشينري يف فاا (فيس بعك) حتف كق ع اكقبا spy Ghana. 0104- 2013 -
.Com
( )3القبضري اال راييري يف فااو ووبه عس

مر جمعو عيشرته بكري الهللفاع ن الستري مى(اليعتيعب).

( )4فيس بعك(الشينري يف فاا) مت حتمياب اال ةن بوا ه . 2010-2-14
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لك د .أمحهلل مي قايعو عبعب ميه قااة :ورى حمري االكا اخلميين(ه) (  4جعن):
((إحيددا وددرى املتاسددبات ومددذس املتاسددبري كددن الشددناار االهليددري" .عكددن نظددم ددناار هللا
فإهنا كن تقعى القمعب"))(.)1
عيف هددذس املراسدديم عاالحوفدداالت سدداعن يف الشدعا عو ع مدديمم كةبددس احلددهللاد كددع ضددرب
الرالعس عالصهللع و ع فع الصعت كا يهلل احلسيتيري قداامني :ل إكدا  ..ل حسدني ..ل ب داب..
ل وا البة  ..ل صاحه الزكان أدوين ...إىل آقرس(.)2
ع منتددعن قومددري احلسددني عأعالدسو قدداامني :الممددم النددن ز ددهللو أع آ ز ددهللو ع منتددعن العهابيددري
فمما ..قعلعن :لنن هللا العهابيري ..عواب هذا بمغري هعسا(.)3
هذس هي املراسيم الدا سدوغمعهنا لمدهلل عا إىل كدذهبمم يف فدااو أيده :ر دهللعن إدا االفمدا
لمتدداس كظددامل أهدداب البيددفو عأيدده :هددم الددذ ن عالددعهنم ع توصددرعن هلددمو ع وددربالعن ددن دداداهمو
عالددذي ال مددم قيقددري كددا تنقددعن بدده ع ددهلل عن إليددهو قددهلل ظددن أهنددم مددى احلددق؛ كيدده لدديس كددن
املسوساغ قة إحلام اك ى أبهاب بيف سع هللا -صمى هللا ميده عسدمم -الدذي هدع سدبه
هلهللا ددري هددذس اككددري ؛ لددذا يف هنا ددري كسددا م جيومنددعن يف أحددهلل كسدداجهللهمو ومسددجهلل الرسددع
اكوددر ومددا جددا يف اال ددةنو ع قددع أحددهلل كشدداخيمم لقددا قصددري آ مددي عكددا حصدداب كددن
املأساا يف وربة حلسني -ضي هللا ته -عأهاب بيوه(.)4
مث إن ق ددرعجمم إىل الش دعا ع ق ددهلل ددا تس دداالالت ت ددهلل الت دداسو مل دا ا ه ددذا الم ددم عالبك ددا
عالو بددا؟ عبنددهلل احلكا ددري هلددم القصددري املأسدداع ري ملقودداب احلسددني -ضددي هللا تدده -قددهلل وندداطفعن
كنمم ع توقمعن إىل كذهبمم .عكن اسوغةهلم املراسم الهللع ري يف الهلل عا إىل كذهبمم كا مي:
أصددهلل ت صددحيفري أقبددا كسددممي فدداا يف عجدده الصددحيفري احوفدداال ملعلددهلل االكددا املمددهلليو
()1ا خل ه املترب ري لمهللووع أمحهلل مي قايعو

(.)61

( )2تظر يف "فيس بعك" كعقع(الشينري يف فاا) .اكفة لممراسيم كع صع فيما صعت.
( )3املصهلل السابقو يف كعقع(الشينري يف فاا) .
( )4عقهلل أفادين هذا اخلرب أحهلل االقعا الهللا سني يف جاكنومم أهنم يف التما ري جيومنعن يف أحهلل املساجهلل
ليمقي ميمم قصري كقواب احلسني .ه 26:كن مر نبانو ا 1433هجر ري.

وسائل الرافضة و أساليبهم يف الدعوة إىل مذهبهم يف غاان

110

تعجده فيده السدفا ا اال راييدري يف فدداا تئدري جلميدع املسدممني يف فدداا تاسدبري ودرى كعلدهلل االكددا
املمهللي عحمع مر كضان املبا ك(.)1
عيف تمددك الصددفيحري يف الصددفحري الرابنددري ألقددى آ ددري هللا السدديهلل مددي اخلدداكتئي وممودده مددى
احلضع بنتعايه( :املكافحري ضهلل اال هاب أكر ال رتك)(.)2
أ ن يف وةكدده أن اال هدداب لدديس دديئا حددهلل ا عال يواجددا يف العقددف ال دراهنو بدداب هددع ددا
كض ددغوه أفك ددا الد ددهللع املسد ددي را املسد ددوبهللا مد ددى الد ددهللع االس ددةكيري ليود ددذ عا إد ددا إىل افوتد ددا
كقاصهللهم احملركري.
مث اسو رد يف وةكه عأعض أن ودرلت الودا ه لدن تتسدى كدا فنمده املسدونمرعن لشدنه
فمسد ني كددن احددوة أ ضددمم عتشددر هللهم كددن دل هددم ع لددك بوددهلل يم النشدرات كددن اجلما ددات
اال هابيددري الددا ا تكبددف اجلدراام الفظينددري يف دل لسددني عفاهددا كددن اككدداون الددا هددزت ويددان
النامل عأقضف كضاجنمم.
عو ددان كغ ددزى وةك دده تش ددر كظ ددامل ال ددهللع الغربي ددري يف فمسد د نيو لبت ددانو الند درامو إ ددرانو
عأفغايسوانو عفاها كن الهللع االسةكيري.
مث ضددرب ك دداال أبكر كددا الددا سددعدت كمفمددا كقددةم اال هابيددري كددن كظدداهرا عكناعيددري
بوجتيددهلل اجلما ددات اال هابيددري قومددعن اكبددرل كددن أهدداب القددرى عاك ل يف أفغايسددوان عإ هددام
التف ددعس الرب ئ ددري يف ال ددهللع االس ددةكيريو عك ددع ه ددذس اكق ددةم الشد دتينري ددهلل عن اك ددري كقاعك ددري
اال هاب يف الناملو عواب ي مهللد ويان كصاحلمم نهلل إ ها .
أ اد إددذا االسددو راد ال ع دداب الهلل ا ددري ملددذهبمم؛ عتنمدديم التدداس اهومدداكمم أبكددر املسددممنيو
عإال دددن يددرى أهنددم يف اخلفددا كوحددالفعن كددع الغددرب يف إ ددذا املسددممنيو عكددا ددأن سددع ل تددا
ببنيهلل.
درانو ال ددع ا االس ددةكيريو عاالك ددا اخلمي ددينو كعض ددحا حماس ددن
مث ق ددوم وممو دده لونر د
( )1صحيفري أقبا املسممني يف فااو ()the Muslim News, July/ august 2011
( )2املصهلل السابقو ( .)4/
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االسة لمتاس عأن هللا ز عجاب بن سعله يف فدرتا عجيدزا عقدهلل أسدس د عتده يف تمدك الفدرتا
مى االميان عاملنقعليري عاجلماد مث املناكمري احلستري لمتاس(.)1
عقهلل فممف كن ومموه أ ضا أيه أ اد إا الوظاهر هوما أكر املسممني حدىت كسده إدا
قددري املسددممني ل ددع ا االسددةكيري اال راييددريو عأهنددا وايددف يف كصددمحري الددهلل ن عمل تكددن امسددا بددة
كسمى.
مث ه ددذس الشد د حات القعلي ددري ال ددا تص ددهلل ك ددتمم أ ت ددا كس ددا م وق ددعهلم :ل حس ددني ..ل
وا البة  ..ل صاحه الزكان ...ا تتايف النقيدهللا الصدحيحريو ع رفضدما الف در السدميمري
عالنقددع العا يددريو قددهلل تشددوبه مددى كددن تددهللس ز ددري يف النقيددهللاو فدديظن أهنددا كددن الكممددات الددا
عافقما االسة .
عأكددا حتددالفمم كددع الصددعفيري فددة فددرع؛ لمنةقددري العطيددهللا بددني هدداتني الفددرقونيو عالدربي بددني
بهلل ددري( الوص ددع ) عب ددني أه ددم أص ددعهلاو أ ددين (الوش دديع) -ال ددذي و ددان حظ دداا ه ددذس البهلل ددري
عكز وم دداو حي د د أس ددممف الرافض ددري يف يش ددأ ا عتربيوم ددا عتغمغمم ددا يف ص ددفع أه دداب الس ددتري
عاجلما ري؛ لذاو فإن الرافضري عالوصع تشرتوان يف بنض ال قعس الهلل تيري جنممما كا مي:
يف االكاكدري عالعال دريو نوقدهلل الرافضدري أن االكاكدري كدن أهدم الدهلل ن عأودان االميدانو فدة إميددان
ملن مل نر إكاكه ع وكن به ع قعقه.
ع نوقهلل الصعفيري ك اب لك يف ديعقمم عأعليدااممو فمدن ال ديه لده يف هدذس الدهللييا؛ فدإن
الشي ان يخه عقااهللس إىل جمتم.
در ي عأكدر
ع شرتوان يف تقسيم الهلل ن إىل فاهر ع طن .فينوقهلل الرافضدري أن لكداب يد
د ددين فدداهرا فممدده اكددري أهدداب النمددمو عكنددىن آقددر طددن ال فممدده إال كددن عفقدده هللا بددز ممم
عوش له ن لك.
عأكا الصعفيري فيقسمعن اتومع االسةكي إىل قسمني:
اكع (أهاب الظداهر) :عهدم أهداب الشدر نري عالرسدع و ع سدمعن أهداب النمدم كدتمم ب :ممدا
( )1املصهلل السابق ( .)10/
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الظاهر عالرسع و عالشر نري عاكع امو عفا لك.
ال اين(أهد دداب البد دداطن) :ع قصد ددهللعن بد ددذلك أيفسد ددمم أهد دداب الكش د د عاك عامو ع صد ددفعن
أامومم بنمما الباطن عالغيه عاحلقااق عفا لك.
ع شددرتوان يف النصددمري لألامددري عاكعليددا  .فالشددينري تددوكن إميدداا اسددخا بنصددمري أامومددا.
عهذا أكر كنمع كن د تمم لضرع ا.
عأكددا الصددعفيري فددإهنم عافق دعا الشددينري يف هددذس النقيددهللا املتحرفددريو علكددتمم ومددا هددي دداد م
حيدداعلعن إقفددا الوعافددق بيددتمم عبددني الشددينري؛ سدرتا لنةقددومم إددمو عترعجيددا ملددذاهبمم يف أعسدداط
أهاب الستري عاجلما ري .لذا جلأ و ا كن مماامم عكولفيمم إىل تسميري النصمري حلفظ.
ومددا شددرتوان يف تقددهلل س القبددع عاكضددرحري عاملشددا ه .فالشددينري عالصددعفيري ووبَّنددعن قبددع
أام ددومم عك ددن نظم ددعهنم ددن ددرعن ف دديمم النم ددم عالفض دداب عاخلص ددع الهلل تي ددري الش ددر يري فيم ددا
ز مددعنو فجنمدعا كددن البتددا مددى القبددع عإقاكددري اكضددرحري عالقبدداب لكدداب كددن ز معيدده عليددا أع
صاحلا؛ كن أ ظم القر ت عال ا ات يف د تمم ع ر نومم .وما فمعا يف أامومم ع فنعهم فدعم
كتزلومم حىت اختذعهم عس ا ع فنا .
عوددذلك يف الوقيددري عالكومددان عيف وراكددات اكامددري عاكعليددا  .فالوقيددري م دداب وتددا كممددا كددن
أوددان الددهلل ن الشددينيو عهددي الوظدداهر لإليسددان قةفددا كددا يف قمبددهو حتمدداب يف كضددمعهنا كندداين
و اا كن الذ عاخلع عوومان احلق عدعها.
عأكددا الصددعفيري فقددهلل عافق دعا أهدداب الددرفض يف هددذا املبددهللأ الددذي جنمددعس أصددة لتحمددومم عوتددا
ظيما نومهللعن ميده يف يشدر كدذهبممو ملدا أعا فيده بغيدومم .فالوقيدري تدهلل الصدعفيري تنكدس يف
تقسيممم اتومع االسةكي إىل( :أهاب الشر نري عالرسع )و عإىل (أهاب احلقيقري عاك عام)؛ فدإن
هوال اخلاصري كدن الصدعفيري وعاصدعن فيمدا بيدتمم أ عأ دن تعاجدهللعا أبن ظمدرعا كهداب الشدر نري
عالنعا كا عافق كذهبممو عأن كومعا تمم اكسرا ع مع الصعفيري ل قمما مى اكفما .
عيف وراكات اكامري عاكعليا و فقهلل جناب الرافضري كامومم واب كا جنمه هللا تناىل لأليبيدا
عاملرسمني ميمم السة  .عقصعهم بكاب كا ق هللا تناىل به اكيبيا عالرسداب كدن قصداا
عأحعا .
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عأكد ددا ال د درتاث الصد ددعيف نومد ددهلل يف كتاهجد دده مد ددى املبالغد ددري يف تنظد دديم الشد دديعد عإحد دداطومم
بقص قياليري عأساطا و اا؛ حلماب اكتباع مى اال دان هلدم عتقهلل سدمم عتنظديممم لهلل جدري
النبادا.
عوذلك شرتوان يف قيهللا احلمع عاالحتاد .فالصدعفيري فمدعهم يف حدبمم املز دع حن تنداىل
قددادهم إىل اد ددا كشدداووه يف بعبيودده عألعهيوددهو بدداب إىل االحتدداد بددني احملدده عاحملبددعب عاخلددالق
عاملخمعمو حىت آكتعا أيه ال كعجعد مى احلقيقري إال هللا تناىل عأن الندامل ومده قيدا ال حقيقدري
له.
عأك ددا الش ددينري مل تش ددومر ت ددهللهم ه ددذس النقي ددهللا وم ددا ه ددع احل ددا ت ددهلل الص ددعفيريو إال أهن ددم
نوقهللعن أن يف أامومم بنض قصاا الربعبيري عاكلعهيريو فالشينري هم أصدحاب التدع االهلدي
الذي هع أصاب العجعدو ع نوقهللعن أن اكامري قمقعا كن لك التع (.)1
عكددن أجدداب تع يددق النةقددري بيتممدداو صددا الوصددع أحددهلل ب دعا ت دقددع الوشدديع عالددرفض
لمددبةد السددتيري ومدا صددرح بددذلك الشدديه عسد القرضدداعي–حفظدده هللا -أ تددا لقاادده السددتعي
لصحفيني الذي قهللس صالعن إحسان بهلل القهللعس(.)2
عح ددذ اتم ددع الفق دده االس ددةكي لس ددعدان ك ددن ه ددات يش ددر الوش دديع يف ال ددبةد وم ددا
أصهلل ت جبمري مما اك هر بياا ايوقهللعا فيه حماعالت يشر الوشيع يف كصر عيف تعيس حدذ
الشدديه ا ددهلل الغتع ددي ادديس حروددري التمضددري كددن اجلمددعد الددا تقددا لتشددر الوشدديع يف تددعيس()3و
عيف اجلزااددر حددذ ت ع ا ا الشددوعن الهلل تيددري كددن ايوشددا فدداهرا الوشدديع عفددا لددك كددن البمددهللان

( )1تظر يف وواب ( النةقري بني الوشيع عالوصع  -رث عيقهلل )-لمشيه الهللووع فةح بن إمسا ياب
كتهلل وا و فالكواب سالري دووع اس يف اجلاكنري االسةكيري ملهلل تري املتع اوبوا ه( 1412/٥/1
هجر ري) .ط 1433- 1هجر ريو ( )18بوصر ساو ع تظر يف الصفحات الواليري( :
)486و ()340-33٥و ()٥46-٥4٥و ()6٥3و ()463-446و (.)734-70٥
( )2الوشيع يف أفر قيا ( .)21/
( )3املصهلل السابق ( .)23/
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االسةكيري(.)1
فاسددوغةال جلمدداب الصددعفيري (الويجاييددري) بنقيددهللا الشددينري الرافضددري عحتقيددق أكددرهمو عاسددوغةال
خلة الكاكن بني د اا أهاب السدتريو عد داا الويجاييدري يف فدااو د ت الشدينري الرافضدري إىل
قددهلل حم د بيددتمم عبددني الويجاييددري ضددهلل أهدداب السددتريو لكددي ومكت دعا كددن حتقيددق طمعحددا م يف
فاا(. )2
فددأبركعا الوحددال كددع الشدديه هوددا بدداس كددن طر قددري الويجاييددريو عهددع االكددا لممسددجهلل
املروزي أبوراو ع لك يف أع عطأا أقهللاكمم يف أ ث فاا(.)3
باب إن دقع الوشيع عالرفض إىل كت قري (مدايل) الدا هدي كسدقي أسدي ودان دن طر دق
الويجاييددري حي د د عا إىل اسددوقباهلمو عفوح دعا هلددم أب دعاإم مددى كص درا يماو فكددان كسددجهللهم
اجلدداكع يف عسددي كهلل تددري (مددايل) أع كروددز لمشددينري الرافضددري قبدداب أن توقم دعا إىل كقددرهم احلددايلو
عقهلل جا ت املسا هللا كن قباب السفا ا اال راييدري الومدا كسدجهللهم الدذي تعقد كتدذ سدتعات
كسباب كاد ري.
عأيش ددأعا ككوب ددري مسعه ددا (ككوب ددري إس ددةكيري) يف كس ددجهلل اجل دداكع الكب ددا يف وماس ددي الو ددابع
جلما ددري الصددعفيري الويجاييددريو عقددهلل عدعا املكوبددري املددذوع ا لكودده املرتمجددري إىل المغددري االجنميز ددريو
عاملتشع ات الرافضيري اال راييري.
فالرافض ددري يف ف دداا موم ددعن ش دداوري الص ددعفيري الويجايي ددري يف جتمن ددا م عالص ددةا كنم ددم يف
كسداجهللهمو حدىت إن السدفا اال دراين يفسدده ال ودعا يف حضدع تمدك احلفدةت عالوجمندداتو
عإلقا ومماته عتقهللمي كسا هللاتهو عالسيما كعلهلل الت صمى هللا ميه عسمم.
عومددا أن الويجاييددري شدداوعن الشددينري الرافضددري يف أيش د ومم كددن إقاكددري بنددض احلفددةتو
( )1املصهلل السابق (  .)24/بوصر

سا .

( )2أبر عساااب الوشيع يف فاا ( )٥-4تقر ر كفصاب ن أبر عساااب الشينري يف فاا يف التهللعا املقاكري
يف كسجهلل اخلمفا الرا هلل ن يف كاكعب (أورا) كع جممع ري كن د اا الع ا او ا 1430هجر ري .
( )3الهلل عا االسةكيري املناصرا يف فااو لمهللووع حممهلل إبراهيم ( .)410/
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عتتشيي احلسيتياتو عإحيا بنض املراسم ونا ع ا و عكعلهلل الزهرا و عفاها(.)1
عإ ا دداههللت إىل ددنا ا م عطقعسددمم الهلل تي دري كددن االحوفدداالت عفاهددا الددا تنددرث يف
االيرتيددف يف فددااو تددرى أن أو ددر احلضددع كددن الويجاييددريو البسددني املسددبحات يف أ تدداقمم()2و
بدداب إن أفمدده املوشددينني يف فدداا وددايعا كددن ال ر قددري الصددعفيري الويجاييددريو فوحعل دعا إىل الوشدديع
عالرفض جلمممم قيقري أكر الشينري الرافضري.

( )1تقر ر كفصاب كن أبر عساااب الشينري يف فاا يف التهللعا املقاكري يف كسجهلل اخلمفا الرا هلل ن يف أوراو
كع جممع ري كن د اا الع ا ا ( .)6-٥/
( )2تظر يف فيس بعك ع مى اليعتيعب ( الشينري يف فاا ).
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املبحث الرابع :استغالل موسم احلج:
ف ددإن أه دداب الض ددة عالز ددا وحيت ددعن الف ددر و ع س ددو مرعن و دداب العس دداااب املمكت ددري لتش ددر
قااددهللهم الباطمددريو ومددا أن احلددج نددهلل فرصددري لمرافضددري لب د مسددعكمم مددى املسددممني يف ه ددذا
املعسم املبا ك.
عقددهلل أعلددف إ دران أمهيددري لغددري ملعسددم احلددج وبددا س كعمسددا د تيددا جلميددع املسددممنيو ومددا
أعصددى لددك أسدداطني الرافضددري أتبددا مم سددوغة كعس دم احلددج لمددهلل عا إىل الوشدديع عال درفضو
فمددذا املرجددع الشدديني الكبددا الراحدداب (امل داا ا ج دعاد الورب ددزي) قددع كتبا دده( :إن احلددج هددع
أفضدداب اكعقددات لممددذهه الشددينيو علينمدداب ودداب ددخ ددا سددو يع كددن أجدداب يشددر كددذهه
أهاب البيف -ميمم السدة -و ع مدى وداب ديني أن راقده تصدرفاته عأقةقده كنمدمو علدوكن
قرا ا الهلل ا و عالزل ا لشكاب الذي جيذب قمعإم(.)1
عومددا أوددهلل ال درايس أمحددهلل جندداد مددى أن كعسددم احلددج وددي أو ددر إككاييددري الدا ا الندداملو
عاصفا إلس أبيه كقر عقا هللا احلكعكري النامليري عاالدا ا العاحهللا (.)2
ع ددذور كروددز اك دداث النقااهلل ددري (الوددابع ملرجنيددري السيسددواين) أن كددن أهددم فرصددري يف إقاكددري
النةقري الهلل ع ري فرصري احلج و وما قع  :فإن عا النةقات الناكري لممرودز تشدوماب يف كعسدم
احلج ...إخل)(.)3
عأكا اسوغة الرافضري يف فاا كعسم احلج لمهلل عا إىل كدذهبمم كدا تدذورس صدحيفري أقبدا
املسممني يف فاا د عا قهللها أامري املسممني إىل االقدة عالنمداب االجيداب البتدا يف دوعن
احلج و عإيشا جممس احلج اجلهلل هلل الهللاام(.)4

( )1املرجع الوشيع يف أفر قيا (تقر ر كيهللاين) تقر ر قا
تقصي احلقااق جمس اككتا و 100-٩٩
( )2املصهلل السابق و
( )3املصهلل السابق

حتاد مما املسممني حتف إ را

جلتري

.101
.101

( )4صحيفري أقبا املسممني يف فااو

(.)The Muslim news( )1

ه االصهللا -
=
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عوايف تمك الهلل عا كن ما املسدممني عأامدومم يف فداا مدى اقدوة كشدا إمو عقدهلل
حتهللث كع اكامري عالز ما إكا الرافضري يف فاا الشيه أمحهلل أبعبكر وما الهلل نو أ رب دن
أسفه لسع إدا ا احلج كن قبداب اتمدسو عهدع دزاس إىل الودهللقاب احلكدعكي فدا املدرب و كفصدحا
أيدده كددادا أن احلكعكددري ددحف اكاييددني عأصددحاب املصددمحري يف احلددجو عمسحددف– أ ضددا-
السياسدديني الددذ ن ختمددع كددن الفااددهللا لإلسددة الدا ا مميددري احلددجو ع ددوعهناو فددإن املشددكةت
املونمقددري حلددج سوعاصدداب كسددومراو بيددهلل أيدده اقددرتح إقاكددري اتمددس اجلهلل ددهلل الددذي قعدهددا اكف دراد
الغيع عن لإلسة الدا ا وعن احلج كن أجاب حتسني العضع(.)1
عكدن جايبده أ دداد الشديه أمحدهلل جددعهر هدذا الددرون عأيده ومتدرب لمددهلل ا لمحكعكدري عالشددنه
يف البةدو عأضا أن احلج كمم لةقوصاد ع لوايل جيه الوناكداب كنمدا كمتيداو ع داب وةكده
حددااث ضددرع ا الوددهللقاب احلكددعكي يف مميددات احلددج عالددهلل عا إىل لعحددري جهلل ددهللا عكسددوعلري الدا ا
وعن احلج اهد(.)2
عحد أحددهلل دديعد الشددينري يف فدداا بدهلل الكددرمي ي كددهلل ر كوسسددري الرسددع اكوددر يف
(جتيمان) حجاج الشينري مى الوفقه يف د تمم عأن بح عا ع وعاصمعا كع اجلميع حسه حد
الرس ددع عأه دداب البي ددف عأن كعيد دعا د دداا ص دداكوني ( )3أي :أن ال جيم ددرعا ل ددهلل عا إىل الش ددينري
كبا را حىت ودي إىل هلل قبع د ع م.
عك ددن أق ددر أيشد د ري الرافض ددري ال ددا س ددوغمعهنا يف كعس ددم احل ددج تتظ دديم ال ددهللع ات النممي ددري
الشدر يري ددن احلددج قبيدداب كعسددم احلددج وداب ددا و عيف مجيددع املتدداطق النشددرو نقدده لددك كددت
أدا احلددج لددبنض املوشددينني يف الددبةدو فددالتظر إىل املنمعكددات اخلاطئددري ددن احل دج الددا ومقاهددا
املسمم كن هوال و عهع ومىن أن ودي فر ضري احلج املفرعضري ميه.
مر عليع -أفس س و ا . 2011
( )1املصهلل السابق و

.)4( :

( )2املصهلل السابقو

.)4(:

( )3املعقع االلكرتعين ملوسسري أهاب البيف يف فاا حتف تعان(:كن يشاطات أهاب البيف يف جتيمان
جبممع ري فاا) .
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هددذا الضددافري إىل كددا قددهلل ونممدده كددن ه دوال كددن الشددغه عتسددبه االض د را ت يف أكددن
احلجو عيف أكن اك ث املقهللسري (.)1
ع وو ددهلل اخل ددرب الس ددال ال ددذور ك ددا و ددرس أح ددهلل د دداا الس ددتري يف ف دداا يف االيرتي ددف ض ددمن
أيش ومم الهلل ع ري قا :
(( عكددن احيددري الددهللع ات هلددم دع ات يع يددري ع هلل ددهللا :دع ات اكامددري عاخل بددا و الددهللع ات
املعمسيددريو ك دداب :دع ات قاصددري يف كضددانو دع ات يف كعسددم احلددج لونمدديم املسددممني كنمعكددات
قاطئري ن احلج(.)2
عكن قة هذس الهللع ات وم تع ع الكوه ن احلج مى احلاضر ن يف تمدك الدهللع اتو
ومددا صددادفف أحددهللهم يف احلددج يف إحددهللى قدديم فدداا عوددان كندده عاحددهلل كددن هددذس الكوددهو
ككوعب ميه" تنميمات كعجزا ن احلج" لمسيهلل حممهلل مي أعن.
عكتاسبري الونر مى صداحه الكوداب كدذوع ا يف املباحد السدابقريو ع سدوهلل ي ورهدا
هتا لنةقوما ملعضععو أيه تنجاب لركي قباب الزعا يف اليع احلادي شر كدن أل الوشدر قو
فددأ دت أن أبددني لدده السددتري يف لددكو فدداحوج مددي أيدده قدرأ لددك يف وودداب عع مدديمم يف أودرا
قباب السفرو عكدن مثو طمبدف كتده أن ندرث مدي املسدألريو فأهدهللاين يسدخري كدن الكوداب .عقدهلل
ور يف كقهللكري الكواب كا يصه:
Those people who go for Hajj they must visit the
grave of the Prophet and his progeny. As the holy
Prophet has mentioned in one of his traditions that
those who perform Hajj and do not visit me they have
violated my rights. Besides, the holy Prophet and his
( )1املنمعكري كن الشيه /قضر إد س آد ع تعايه االلكرتعينMalamhidi@yahoo.com:
عهذا الشيه قر ج جاكنري ق ر – وميري الهلل اسات االسةكيري عجاكنري املمك سنعد لهللبمع النايلو
ع ايس اب ري الهلل اا املسممني يف فاا و عكتسق جلتري الهلل عا يف إفر قيا بر سري صاحه السمع
املمكي الهللووع اككا بتهلل بن سممان ملممكري النربيري السنعد ري يف فاا.
( )2القبضري اال راييري يف فااو ووبه عس

مر جمعو عيشرته بكري الهللفاع ن الستري مى اليعتيعب.
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progeny- peace be upon them- are the sacraments of
Allah that the Quran says; "That and whoever venerates
the sacraments of Allah indeed that
arises from God wariness of hearts" (22:32).
"Taqlid": It is strictly recommended that a person
must be in "Taqlid'' of one the Grant Ayatollah. This
taqlid means that he must follow his own Marja'a.
Taqlid is obligatory in a condition when a person is not
so learned that he could deduct the religious rulings
from the Quran and hadith himself and he is also not
able to distinguish between different rulings that which
one is the best.
Khoums: is an obligatory act in Islam. It means one
fifth and according to religious ruling it is obligatory for
every one fifth of his savings of the whole year. Half of
which becomes the right of living infallible Imam and
half of that goes to poor, destitute, and travellers
people from the lineage of the Prophet Muhammadpeace be him and his progeny. You must pay khoums
before going for Hajj.
 صددمى هللا ميدده- وددر أن مددى احلجدداج ل ا قددرب سددع هللا:عكدراد وةكدده لمغددري النربيددري
 عأهداب بيوده كسدوهللال حلدهلل املعضدعع الدذي درددس املبوهلل دري((كن حدج فمدم دز ين فقدهلل-عسمم
.)1())جفاين
 قاله احلافظ. كعضعع:) كن حج عمل ز ين فقهلل جفا: (حهلل- محه هللا-) قا الشيه اكلباين1(
)و عوذا الزوشي6 (")و عأع دس الصغاين يف " اكحاد املعضع ري237/3( "الذه يف "امليزان
 تظر يف سمسمري اكحاد.)42 (عالشعواين يف الفعااهلل اتمع ري يف اكحاد املعضع ري
 املممكري- الرلث- و دا املنا1٩٩2-1412-1)و ط11٩/1( )4٥( الضنيفري لأللباين قم
=
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ع وددر أن سددع هللا -صددمى هللا ميدده عسددمم -عأهدداب بيودده كددن ددناار هللاو لقعلدده تندداىل:
ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ(.)1
مث ور أن مى املسمم تقميهلل أحهلل آلت هللا املنورب نو أي :أن كدعن لده املرجدع .ع وندني
يف حالددري وددعن الشددخ اكيددا ال قددهلل التظددر يف التصددع الشددر يري السددوتباط اكحكددا كددن
الكواب عالستريو عال أن مييز أ ج احلكم كن بني اكحكا املخومفري.
مث ت ددرم إىل اخلمددس أيدده عاجدده مددى ودداب عاحددهلل أدا اخلمددس كددن كالدده سددتعلو يصددفه
ميش ددي إىل اكام ددري املنص ددعكنيو عالب دداقي إىل الفق درا عأبت ددا الس ددبياب ك ددن أه دداب البي ددف .عح ددرث
احلجاج مى أدا اخلمس قباب أدا احلج(.)2
عكن طرم اسوغةهلم عسم احلج أهنم ن عن هللدا كن الوذاور لمحكعكري لومكني بنض
املسممني حلجو عيف الستري املاضيري -ا 1411هجريو أ دعا ااده اديس فدااو عهدع اآلن
 ادديس فدداا -مخسددني تددذورا لمسددفر إىل احلددج لوع نمددا مددى فددا املسددو ينني لمحددجو ومدداكتحعا ع ر اخلا جيري شر تذاور السدفر لوحجديج فدا القداد ن كدن املسدممني عدفنعهدا يقدهللاو
عهكذا يف واب ستريو عهم فنمعن لك تزلفا لمحكعكري(.)3
إن هذس الوذاور الدا مدت لمحكعكدري يف وداب سدتريو فدإن احلكعكدري تكسده إدا قدري دنه
ف دااو عتددعع مددى كو دهلل ما؛ هكددذا يف التظددا الددهللميقراطيو احلددزب الددذي كددعن يف السددم ري
وخ ددذ و دداب العس دداااب املمكت ددري لمبق ددا فيم دداو ل ددذا ولد د بيت دده عب ددني أتبا دده اس ددوك ا ا لمش ددنه
عاملو هلل ن.
مث إن الرافضددري يف فدداا ر ددهللعن إددذس املددت تتميددري النةقددري بيددتمم عبددني احلكعكددري لويسددا هلددم
النربيري السنعد ري.
( )1سع ا احلجو اآل ري ( .)32
( )2تنميمات كعجزا لمحج لمسيهلل حممهلل مي أعنو

(.)4-3

( )3أفادين هذس املنمعكري الشيه بهلل القاد سنيهلل يبا يو الهللا يري كن ع ا ا الشوعن االسةكيري عاكعقا
عالهلل عا ملممكري النربيري السنعد ري.
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اككع يف فاا لمدهلل عا إىل كدذهبمم .علألسد مل يسدمع كوسسدري د ع دري سدتديري يف فداا فنمدف
ك اب فنممم.
عكدن سددباب اسددوغةهلم ملعسدم احلددج أن السددفا ا اال راييدري تكمفددف سددا إكدا فدداا عاابدده
إىل ككري املكركري كدا فر ضري احلج ع لك يف ا 1406 -1٩8٥هجر ري( .)1عوان لك يف
كرحمري وسه الشخصيات ات التفدع يف الهللعلدري عيف صدفع املسدممني حدني عطدأا أقدهللاكمم
يف أ ث فااو عقهلل يوج ن لدك ايضدما االكدا إىل الصد الشدينيو عتبنده يف لدك أتبا ده
ع السا القباااب الا تهلل ن السة (.)2
إن الرافضددري يف النددامل أ ادعا اسددوغة احلددج لمددهلل عا؛ فددإهنم مشددرعا ددن س دعا هلل اجلددهلل لب د
عيش ددر قاا ددهللهم اخلبي ددريو خيص ددعن الرتوي ددز م ددى بن ددض املس دداااب :ك دداب العال ددريو فم ددع االك ددا
رانو ال ع ا االسةكيريو عاالكا اخلميينو عدعها.
املمهلليو عالونر
لددذا تددرى هيمددا م يف املشددا ر أبعاإددا كفوعحددري مددى كصدرا يما لكدداب حدداج بصددر التظددر
دن جتسديوهو مث قعكدعن بوع دع ال ندا مددى حجداج أفددر قيا عالنداوفني مدى الشدعا ع .يسددأ
هللا أن كفيتا رهم.

( )1الهلل عا االسةكيري املناصرا يف فاا لمشيه حممهلل إبراهيم حممهللو
( )2املصهلل السابقو

(.)410

(.)410
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املبحث اخلامس :بعث دعاتهم للدعوة إىل مذهبهم.
ال ك أن لكاب جتا ا حتواج إىل كن رعجمدا حدىت تتدا القبدع عاالسدوجابري تدهلل التداسو
عوددذا ودداب د ددعاو س دعا إىل هددهللى أع إىل ضددةلري تو مدده إىل داع هلددا حددىت تتوشددر عتسددوجاب
هلا.
لذاو فإن الرافضري يف فاا مل وقا سعا ن الهلل عا إىل كذهبممو باب زكعا مدى يشدرها يف
املت دداطق النش ددر ومم ددا يف ف ددااو فعففد دعا النمم ددا عاملبمغ ددني ددهللدهم كاا ددري عس ددبنري ك ددن ال ددهلل ااو
عتناقددهللعا كنمددم مددى كبمددا كنددني دهللفع هلددم ددمر ري .عأفمدده املبمغددني كددن قرجيددي كنمددهلل أهدداب
البيف االسةكي(.)1
عت ددتظم هل ددم ال ددهللع ات عاملد ددومرات لود ددأهيممم لمد ددهلل عا إىل قيد ددهلل م .عكد ددن تمد ددك الد ددهللع ات
عاملددومرات دع ا اكامددري عاخل بددا يف ودداب سددتريو عقددهلل مت ختددر ج الهللفنددري الرابنددري ع ددهللدهم سددبنعن
دا يري عق يبا(.)2
عق ددهلل ق ددهلل ك ددومر املبمغ ددني يف ف دداا بو ددا ه  2٥-24ت ددا ر -ددا  200٩و عيف ل ددك
املد ددومرو عجمد ددف بند ددض الوعجيمد ددات لمد ددهلل اا الد ددا تومجعهند ددا يف سد ددبياب د د ددع م إىل الوشد دديع
عالرفض .عكن تمك الوعجيمات كا مي:
أن مى املبما قباب أن حيصي يفسه ونامل عكبماو تبغي أن نهلل يفسده يف دهللاد املونممدني
عال ددةب حددىت ز ددهلل ممدده يف ودداب ددع  .عأ ي دعا أن كددن ب دراجممم الوع ددع مدديمم بنددض الكودده
عاملمزكات عاملقاالت حيتا بنهلل حني لممرجنري عإقاكري جمسات مميري لممهللا سري عاملتاقشري.
إجدرا هددذا الددرباكج بعاسد ري ابددي املبمغددني أع ادديس املبمغددني يف ودداب إقمدديمو فمددع كسددوع
ن كوابنري هذس اخل عا.
إقاك ددري يف و دداب ددمر جمس ددري عيف و دداب جمس ددري د س ددني أع ة ددري د عس لممبمغ ددني وم ددا أن
اجلمسددري حتوددعي مددى االكوحددان عوممددري االدا ا عتع ددع املمزكددات عإ ددا اهلددهللال .أحددهلل أسدداليه
( )1الوشيع يف أفر قيا ( تقر ر كيهللاين)و
( )2الوغمغاب الشيني يف فااو ووبه عس

(.)262
مر جمعو عيشرته جممري اتمع الكع ويري يف(فعفاب).
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الوبميددا عأحددهلل طددرم تقع ددري املبمددا يفسدده يف النمددع عاملنددا و ووابددري املقدداالت يف املعضددع ات
عاتاالت املخومفري.
عأعصد دداهم بكوابد ددري املقد دداالت عك الد دده مميد ددري عد تيد ددري عطبنمد ددا يف الصد ددح عاتد ددةت
املعجددعدا يف فدداا .علكدداب هددذس اكيش د ري د جددري لممبمددا لوقهللكدده يف دييدداس عآقرتددهو عأن اتمددع
سا هللهم بنض املسا هللا يف هذا اتا .
إقاكددري املتاس ددبات االسددةكيري عتنظ دديم الشددناار االهلي ددري طبقددا لم ددرباكج الددذي هي ددأعس .ق ددا
تناىل :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ (.)1
عكن تعجيما م هلم أن سيس املكوبات النمعكيري يف واب قر دري عكهلل تدري يف حمداب قدا أع
يف بنض املساجهلل أحهلل طرم الوبميا .عع هللهم تيان الكوه كن إ ران أع طبع بنض اتةت
يف اجلاكنري أع احلع ا.
يش ددر املن ددا يف اال ددة و ددالراد ع عالومف ددا أح ددهلل ال ددرم املفي ددهللا يف ه ددذا الزك ددانو عأن
كعيعا مى ايوباس إ ا أ دعا اتدا كدن أصدحاب الراد دع ع سدوفيهللعا كدن الفدر و فدإن الفرصدري
مر كر السحاب.
عك ددن تعص دديا م هل ددم االس ددوغة ك ددن و دداب الف ددر و عال تحص ددر الوبمي ددا يف املس ددجهلل أع
املهلل سددريو بدداب إ ا وددان أحددهللهم يف السدديا ا أع يف ال ر ددق كددع صددهلل قه أع جالسددا مددى كااددهللا
ال نا أع ضيفا يف بيف أحهلل أقر اه فنميه اسوغة تمك الفرصري لمهلل عا.
أحهلل طرم الوبميا فو املهلل سري عإن وايف صدغاا فدا مسيدريو فالهللا يدري سدو يع أن فدو
كهلل سددري كددع طالدده يف بيودده أع يف احيددري كددن املسددجهللو فددإ ا أى التدداس أن فيمددا فااددهللا سدديزداد
النهللد عكا بنهلل ع حىت تصب املهلل سري كهلل سري مميري وباا يف قر وه أع كهلل تودهو فيت بدق ميده
حددهلل الرسددع  -ميدده الصددةا عالسددة  "-كددن سددن سددتري حسددتري فمدده أجرهددا عأجددر كددن مدداب
إا".
حتر ضمم مى السياسري عإدا ا اتومع عأهنا جز كن الهلل ن.
( )1سع ا احلجو اآل ري ()32
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أن املبم د دا الد ددذي د س يف إ د دران أع يف فد دداا أع يف ككد ددان آقد ددر عل دده النمد ددم يف الد ددهلل عس
االسةكيريو فمن عفيفوه الشر يري تبميا ساالت هللا عتنميم اآلقر ن بنممه.
أعصدداهم أال بددهللأعا يف الددهلل عا بونر د الشددينريو بدداب مدديمم أن وظدداهرعا لمتدداس أهنددم كددن
أهاب الستري عأهاب القرآن عأهاب سدتري الرسدع – ميده الصدةا عالسدة  -فدإ ا فنمدعا لدك جيدهللعن
كن عافقعن هلم كن ال ةب عاملصمني.
هذس مجمري كن الوعجيمات عالوعصيات الا عجمف إىل د ا م عكبمغيمم يف لك املومر.
عهددوال الددهلل اا بنضددمم بن ددعن إىل احلددج لمددهلل عاو عقددهلل قابمددف أحددهللهم يف كقددربا البقيددع
الغرقهلل عوان بيهللس "وواب آداب احلركني" قرأ كته يف الزل او فسألوه فقا أبيده جدا كدن فداا
يف كهلل تري مايل مشدا فدااو ومدا قابمتدا بنضدمم دىن يف إحدهللى قيمدات فداا دهلل عن احلجداج
إىل كذهبممو( )1عقهلل أقربين أحهلل قرجيي اجلاكنري االسةكيري ملهلل تدري التبع دريو دن عفقدعا حلدج
ه ددذا الند دا  1433هجر ددريو عو ددان ت ددهللس قيم ددري لموع ي ددري عاال ددادو فاس ددوأ يه أح ددهلل د ددا م
املبنع ني إىل احلج هذا النا اللقا وممري مى احلجاجو فأ ن له إحساا به الظنو فقا مقدي
وممددري يف كعضددعع االميددان حنو مث ب د كددن مسددعكمم مددى احلجدداج ع وددر أن كددن االميددان حن
االميان بعجعد اكامري اال ين شر ريو عكن مثو تتبه اكد فاسوعقفه (.)2

( )1كتمم أحهلل د ا م كن القهللكا يف كت قري مشا فااو ع نورب أع كن أفمر الوشيع عالرفض يف
املت قري .
( )2ها هع تعان اكد الذي أفادين هذا اخلرب ibnbayaan@gmail.com
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الفصل الثالث :الوسائل اإلعالمية:
وفيه ثالثة مباحث:

املبحث األول :اإلذاعة و التلفاز.

املبحث الثاني :الصحف و اجملالت الدورية و املنشورات.

املبحث الثالث :استخدام اإلنرتنت و الدعاية اإلعالمية.
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الفصل الثالث :الوسائل اإلعالمية يف الدعوة إىل مذهبهم:
فإن ا ال جما لمشك فيه أن اسوخهللا عساااب اال ة أكر تو مبه لعا احليااو عقاصري
يف صد ددرا هد ددذاو املص د د م ميد دده بنصد ددر النعملد ددريو ع قد ددا  :إن اال د ددة يف احليد دداا والد ددهلل يف
اجلسم( .)1عقهلل فوحف اتا كصحاب املباد السيئري أن و رعا مى التاس اا سمبيا.
باب هي كن أهم العساااب الهلل ع ري الا إ ا اسدوخهللكف يف اخلدا أسدممف يف يشدر الدهلل عا
االسةكيري مى أعسع الت ام يف أعساط املسممني عفا املسممني.
ع تهلل ج حتف هذا الفصاب ة ري كباح :
املبحث الو  :التلفاز و اإلذاعة:
فالومفا كن العساااب اال ةكيري املسمع ري املرايري السر نري الا تقوحم اآلفدام البنيدهللا ومدا
أن اال ا ددري كددن العسدداااب اال ةكيددري املسددمع ري الددا تق ددع املسددافات البنيددهللا يف أقددرب عقددف
كن.
عه ددا ن ك ددن اكيشد د ري ال ددا ق ددهلل مت الوعقي ددع م ددى الون دداعن فيمم ددا ق ددة كراس ددم اقوو ددا
االجومدداع ال الد لمجتددري الوندداعن املشددرتوري بددني إ دران عفدداا يف طمدرانو ومددا أفدداد لددك كراسدداب
عوالري كمر لأليبا الشينيري الغاييري(..)2
عودان كددن الوعجيمدات الددا عجمدف لددهلل اا الرافضدري يف فدداا يف كدومر املبمغددني ددا -24
ن طر ق الراد ع عالومفا أحهلل طرم املفيهللا يف هدذا الزكدانو
 2٥تا ر  200٩يشر املنا
فميكعيعا مى ايوباس يف االسوفادا كن الفر الا حيصمعن ميما كن أصحاب الراد ع لمهلل عا
إىل كذهبمم(.)3
عبتددا مددى لددك فقددهلل مكددن د دداا الرافضددري يف فدداا درا بنددض اكعقددات يف اال ا ددات
احملميري عالومفا لبنض الهلل ااو نرجدعن فيممدا مدى املعاضديع ات الصدمري ل ندن يف الصدحابري
( )1جممري القمم و

( .)18عجمري إصهللا هلا :اجلاكنري االسةكيري بد (فاا).

( )2الوشيع يف أفر قيا (تقر ر كيهللاين )

(.)261

( )3اخل ه املترب ري لمهللووع أمحهلل مي قايعو

(.)128
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وأب بكر ع مر ع مان ع ااشري – ضي هللا تمم .-
عحن احلمددهلل -قددهلل القدعا كددن اكددري التدداس كنا ضددري تيفددري– فضددة ددن كنا ضددري الددهلل اا كددن
أهاب الستري(.)1
ومددا حصدداب ال نددن يف السددتري التبع ددري عال تددا مددى الوشدديع عالددرفض كددن بنددض املوشددينني
النااهلل ن كن االبوناث يف كت قري (مايل) كرات هلل هللا رب اال ا دريو عتصدهللى لده الدهلل اا لدرد
كن قرجيي اجلاكنري االسةكيري ملهلل تري التبع ري(.)2
عفيمددا تشددرعن كواهددا م ع د حا مو عقددهلل وددر أحددهللهم يف تفسدداس لمقددرآن عت ددرم إىل
قصري يعح ميه السة عقا (( :إن املوخصصني يف النمع وايعا ر هللعن كنرفري مري جناا سفيتري
يعح ميه السة كن الغدرمو ع دعا فايكشدفف هلدم ود كرسدعكري مدى الفمدكو عأصدابع تمدك
الك د ككوددعب ميمددا مخسددري كددن أمسددا اكامددري عهددم حممددهلل -صددمى هللا ميدده عسددمم -ع مددي
عفاطمري عاحلسن عاحلسني .مث قا  :عكن أجممم قمقف الهللييا))(.)3
عيف (أو درا) اص ددمري ف دداا ال ددا توك د فيم ددا ج دداب أيش د ومم احملا ب ددري عاملناد ددري لإلس ددة
عاملس ددممنيو فق ددهلل ق دداكعا رعج ددعن سد دمنومم ددرب اال ا ددات احملمي ددري ترعجي ددا ه ددااة بشد درا كنظ ددم
اكعقات كن هذس اال ا ات يف ب قااهللهم الباطمري (.)4
عقددهلل حدداعلعا السددي را مددى قتدداا ( )NET 2إىل أن تشددأعا قتدداا قاصددري إددمو عهلددم اآلن
بددراكج مددى تمددك القتدداا بنددهلل صددةا النشددا كددن ودداب مجنددريو كضددى ميدده أو ددر كددن سددتريو عكددا
ددزا كسددومرا إضددافري إىل دراامم سددا ات يف بنددض إ ا ددات (( أ أ )) وإ ا ددري ((أكددان))

(.)٥

( )1تقر ر كن د اا الع ا ا يف كت قري وماسي

( )2املنا تري كن الباح يفسه يف الستري املاضيريو1432هجر ري ع لك يف مر كضان املبا ك.
( )3أفاد ين

هذس

املنمعكري أحهلل

طةب

nasir01245@yahoo.com.
تقر ر الهللا يري الشيه قضر
()4
Malamhidi@yahoo.com

اجلاكنري

االسةكيريو

إد س آد

ع تعايه االلكرتعين:

ع تعايه االلكرتعين:

.
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لب كن قةهلا قااهللهم اخلبي ري (.)1
عكددن ب دراجممم اال ةكيددري :ددرث اكفددة الرافضدديري مددى التدداس ددرب الومفددا املت ع ددري مددى
اكوا دده كددن كظددامل أهدداب البيددف ومشددمهلل كقودداب حسددني– ضددي هللا تدده– عهددم بكددعنو أع
وباوعن .ع نرضعن صع ال ع ا الا حهلل ف يف مهلل اخلميينو عوذلك كظامل الدهللع املسدونمرا
لمهللع االسةكيري الضنيفري(.)2
املبحث الثاني :الصحف واجملالت الدورية واملنشورات:
عك ددن حم دداعال م املس ددوفادا ك ددن العس دداااب اال ةكي ددري املخومف ددري املس ددخرا خلهللك ددري أه ددهللافمم:
الصددح عاتدةت عاجلرااددهلل عاملتشددع اتو عهددذس وممددا غمدده ميمددا ال ددابع الشدديني الرافضددي؛
كن أو ره د ددا أيت د ددعن إ د ددا ك د ددن إ د دران.عكن ه د ددذس ات د ددةت :الفص د ددميري عكتم د ددا الش د ددمر ري عأق د ددرى
اكسبع يري.
فمن اجملالت الفصلية هي:

 -1جممري ( سالري ال قمني) عهي جممري ينيري ككوعبري لنربيدريو صدهلل ها اتمدع النداملي
كهدداب البيددف كددن إ درانو عيف الصددفحات اكقدداا كددن هددذس اتمددري صددهلل الرسدداااب الددا وسددممما
اتمدع كددن اجلمنيددات االسدةكيريو عكددن ضددمتما (مجنيددري اجومداد الونمدديم االسددةكي يف وماسددي
فاا) ع ه إصهللا تمك اتمري (1424هد).
 -2جممددري ( سددالري الوقر دده) ع نتددعن لوقر دده :الوقر دده بددني املددذاهه االسددةكيري:
الشينيري عالستيري.
 -3جممري (الوعحيهلل).
 -4جممري (اهلهللى).
( )1االيرتيف يف كعقع(الشينري يف فاا) بنتعان (:الوغمغاب الشيني يف فاا)و ووبه عس
عيشرته جممري اتومع الكع ويري.

مر جمعو

رب

االيرتيف:

()2

التشاط

الرافضي

يف

فااو

وش

WWW.SUNNAH.NET,FORUM

يز

ع

كع ق
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 -٥جممددري (العحددهللا) .عفاهددا كددن اتددةت املكوعبددري لنربيددري .عيف هددذس اتمددري ددرث
ملظددامل الش ددينري عتش ددع ه مسن ددري ال ددهللع الس ددتيري ليوعس ددمعا إ ددا لم ددهلل عا إىل ك ددذهبمم يف ف ددااو عق ددهلل
س رعا يف إحهللى صفحا ا عهي عضعع :آ سنعد -آ قميفريو إجرا كع سبق االصرا .
عفيمددا :توعاصدداب كظدداهرات أبتددا املت قددري الشددرقيري يف السددنعد ري احوجاجددا مددى إ سددا آ
سنعد لقعا م إىل البحر نو عتنبداا دن تضداكيتمم كدع الشدنه البحدر ين .عوداب لدك شدا إىل
اهلزميددري التك درا الددا كددين إددا احلكددا ال غدداا املسددوبهللعن يف حمدداعلومم املشددرتوري لقمددع االيوفاضددري
الشنبيري يف واب كن البحر ن عالسنعد ري مى حهلل سعا (.)1
ومن اجملالت الشهرية :جممري ( كز ) ككوعبري لمغري النربيري.

عهذس اتةت املذوع ا آيفا ومما ترساب كن إ ران إىل فاا .عكميئدري أبفكدا
تو ر كن قرأها.

دينيري افضديري

ومن اجملالت املنتوبة ابإلجنليزية:

 -1جممددري (القمددم)و عهددي إحددهللى اتددةت الشددينيري الرافضدديري الصدداد ا يف فددااو عاجلمددري
القاامري صهللا ها اجلاكنري املسماا جلاكندري االسدةكيري يف فدااو عهدي فصدميري– أ ضدا -عهدذس
اتمري توحهللث ن اجلاكنري املدذوع ا عأهدهللافما عاحوفاال دا ملسدوجهلل ن عاملوخدرجنيو عتوحدهللث
ددن النمددم عأمهيوددهو ومددا عجددهلل فيمددا كعاضدديع كونمقددري لوشدديع عال درفض– وقصددري فددهلل ر قددمو
عحهلل وسا ع ه أامومم عفاها.)2(-
 -2جممري (الكدع ر) عهدي– أ ضدا -إحدهللى اتدةت الشدينيري الرافضديري الدا تصدهلل كدن
ف دداا و عه ددي فص ددميري -أ ض ددا -عاجلم ددري الهللا م ددري هل ددا كوسس ددري الك ددع رو عه ددي كوسس ددري د ع ددري
كعجعدا يف أورا(.)3
 -3صدحيفري (أقبددا املسددممني يف فدداا) عاجلمددري الددا توددعىل إصددهللا ها مجنيددري الصددحافري
( )1تظر يف جممري العحهللاو

()23و إصهللا إ رانو بوا ه كا ع -عييع 1432- 2011-هجر ري.

( )2جممري القمم الصاد ا بوأ ه () 2006
( )3الوشيع يف أفر قيا

(.)267

(.)17
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االفر قيري عهي أسبع يري( .)1عهي كن إصهللا فااو علكتمم شاوعن يف إدال دلعهم فيما.
ومن املنشورات:

يشرا ينيري لمغري االجنميز ري توحهللث ن الصةا بنتعان " ملا ا جتمدع الشدينري
-1
الصةا ؟ "عاجلمري املصهلل ا هلا اتمع احملمي كهاب البيف(.)2
يش ددرا ددينيري لمغ ددري االجنميز ددري توح ددهللث ددن الق ددرآنو عاجلم ددري الهللا م ددري هل ددا
-2
اجلمنيري السالفري الذورو ع تعان التشرا وداآل (هـل تعتقـد الشـيعة يف القـرآن اآلخـر تلـف

عن القرآن املوجود)(.)3

.

عهذا النتعان كبين مى قيهلل م الزااغري أبن القرآن املعجعد أب هلل تا حمدر عكبهلل فيه
هذا كا قعله املة حسن يقة ن أب جنفر قدا ( :لدعال أيده دهلل عيقد كدن ووداب هللا

كا قفي مى ي حجا )(.)4
ع قددع احلسددني التددع ي ال ربسددي يف فصدداب اخل دداب  :ددرعى ددن و ددا كددن قددهللكا الشددينري
أن هذا القرآن تهللا ليس هع الذي أيز هللا مى حممهلل صمى هللا ميه عسممو باب فدا عبدهلل
ع هلل فيهو عيق ته(.)٥
د ددن– أه دداب الس ددتري – ينم ددم أن االس ددة ل دديس ل دده إال وو دداب عاح ددهلل عه ددع الق ددرآنو عأك ددا
اقوة الكوه عتنهللدها فمذا كن قصاا اليمعد عالتصا ىو وما هع عاض يف ووه
املونهللداو عقهلل أقدربا هللا تنداىل بقعلده :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ (.)6
( )1تعان الصحيفريBOX:GP,185,ACCRA,GHANA :
ع تعان

اهلات 0302,681,308:ع تعان

MUSLIM,@YAHOO.COM
( )2الوشيع يف أفر قيا (.)268
( )3املصهلل السابق (.)26٩
( )4تفسا الصايف ملتصفه املة حسن
( )٥فصاب اخل اب لم ربسي
( )6سع ا املااهللاو اآل ري (. )13

( .)11

( )32طبنري إ ران.

إكياب:

THE
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( )1سع ا املااهللاو اآل ري (.)41
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املبحث الثالث :اإلنرتنت والدعاية:
االيرتيف أع كا سمى لتف( )Netهدي بدا ا دن دبكري ضدخمري مةقدري كدن أجمدزا
احلاسه اآليلو عالشخصيري عاملوعس ري عالنمةقري املرتب ري بنضما البنضو عاملتوشرا حع الندامل
عالا تنماب ضمن برعتعوع اكاب عكعحهلل ميكدن الدهللقع إليده أع الوناكداب كنده كدن أي جمدا
حاسه آيل كربعط إذس الشبكريو ع سوخهللا براكج عأيظمري كفوعحدري عكوهللاعلدري .عتوبداد هدذس
القت دعات فيمددا بيتمددا البيدداات عاملنمعكددات أب ددكا هومفددري ( صددعتو صددع او بيددااتو سددع
تعضيحيري ...عفا لك (.)1
االيرتيدف تنددهلل كددن أحدهللث ددبكات االتصدداالت النامليدري يف النصددر الدراهن ات ي دداقنيو
(ق د ددا ع د ددر) .عأمهيوم د ددا تتحص د ددر يف تس د ددمياب الون د دداكةت عاملراس د ددةت يف د ددىت ات د دداالتو
عاسوخهللاكما لوباد املنمعكات عاك داث بدني هومد اجلمدات املشدرتوري يف الشدبكري ع لدك كدن
قة قهللكات الرب هلل االلكرتعين أع القعاام الرب هلل ري .عتسوخهلل يف كوابنري اكقبا النامليري ن
طر ق عواالت اكيبا عاملعاقع االقبا ريو عتسوخهلل أ ضدا يف الدهلل عا إىل هللا كدن قدة املعاقدع
االسةكيري املونهللدا عفا لك كن قهللكا ا و ا.
سددو مر الشددينري يف فدداا كعاقددع الشددبكري املنمعكاتيددري و عكتمددا الهلل ا ددري الشددينيري كددن قددة
املعقعWWW ISLAMC UNIVERSITY GHANA ,COM:
عكعقع كروز اك اث النقااهلل ري (الشينيري) ع كوه الجنميز ري( Aqaed.org,the
) . shia boldan Ghana,html
عكعقع االكا احلسني -ميه السة – (الشيني) ع كوه الجنميز ري:
. Imam hussain.com
عقة هذس املعاقع تسوخهلل الرافضري يف فاا عساااب هللا لمهلل عا إىل كذهبمم كتما:
عسيمري الونر بنقااهلل الشينري الرافضريو عقهلل أبر عا يئا كن قااهللهم يف كعقع الشينري يف
( )1اكسس النمميري ملتمج الهلل عا االسةكيري(د اسري صيميري مى ضع العاقع املناصر) لألسوا الهللووع
بهلل الرحيم بن حممهلل املغذعيو ()822و اتمهلل ال اين.

وسائل الرافضة و أساليبهم يف الدعوة إىل مذهبهم يف غاان

133

فدداا ملقا يددري بيددتمم عبددني أهدداب السددتري عقددالعا :إن الشددينري تنوقددهلل أبن االكاكددري أصدداب كددن أصددع
امل ددذهه عال ددهلل نو عال ددوم االمي ددان إال إ دداو ب دداب ه ددي اكو ددهللاد التب ددعاو عجي دده أن تك ددعن ل ددت
عالونيني كن هللا مى حسه اكدلري النقميري عالتقميدريو عتشدرتط يف االكاكدري درعطا أمهمدا :النمدم
عالنصددمري؛ عهلددذا ال توخدده االكددا كددن قبدداب التدداس أع الشددع ى .عوددذلك الشددينري نوقددهلل أبن
االكددا قميفددري الرسددع عأكددرس أكددر هللا ع س دعلهو عهنيدده هنددي هللا عهنددي س دعله سدده التصددع
العا دا يف حقمم كن القرآن الكرمي عالرعالت.
أكا أهاب الستري فينوقهللعن بونيني اخلميفدري كدن قبداب التداسو عأن الرسدع ا حتداب عمل ندني كدن
سوخم تهو عال جيه أن كعن اخلميفري أ مدم التداس عال أن كدعن كنصدعكا دن اكق دا و
وم ددا ال نوق ددهللعن ص ددمري التد د عاكيبي ددا اآلق ددر ن يف ددوعهنم احلياتي ددري عأهن ددم و ددايعا تس ددعن
ع سددمعن إال يف أقددذ الددعحي عتةعتدده مددى التدداسو عومددا نوقددهللعن عجددعب طا ددري احلدداوم علددع
ودان سددم اا جدااراو عال جيددع الومدرد كددن أكددرس ع لدك مددى عفدق اآل ددري القرآييددري ﭽ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﭼ (.)1
العص دديري

مث أع دعا كددا و ددهلل ممددم م ددى قةفددري م ددي -ضددي هللا ت دده-و ك دداب ح ددهلل
عحهلل املتزلري عالغهلل ر عدعها.
عكددن قددة هددذس العسدديمريو حت دهلل عا ددن دده فدداا ععقددف دقددع الوشدديع فيمددا يف ددا
1٩80و عاملددهللا س الشددينيري الفكددر توشددر بسددر ري يف فددااو ع رجددع لددك إىل الشددينري المبتدداييني
الذ ن هاجرعا كن بةدهم لغاا عإقاكري أ ماهلم هتاكو مث ورعا املتاطق الا ك ر فيمدا الشدينري
عأيش ومم الهلل ع ري كن سيس املهللا س عاجلاكنريو عإ سا ال ةب إىل إ ران عسع لو عاملراودز
االس ددةكيريو عاحوف ددا إحي ددا و ددرى كعالي ددهلل ععفي ددات اكام ددري عاكيبي ددا و عو ددذلك املش دداوري يف
املمرجاات االسةكيري اكقرى .عهتاك ككوبدري ضدخمري فيمدا النهلل دهلل كدن الكوده املونمقدري تزلدري
أهاب البيفو عقهلل مس لأليش ري الشينيري املشاوري يف ايوشا املهلل سري الشينيري الفكدر درب فدااو
عمس لألفراد الونر مى سدالري االسدة الشديني؛ هلدذا السده و دا كدن املسدممني حتعلدعا إىل
( )1سع ا التسا و اآل ري (.)٥٩
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االسة الشينيو عالنهلل هلل كن فا املسممني حتع ممم إىل االسة (.)1
عكن عسااممم عسيمري تهللييس ه الصحابري املشرم ملقا يري أ ضا بني قيدهلل م ع قيدهللا
أهاب الستري يف الصحابري -ضي هللا تمم -عقالعا:
إن قضيري هللالري الصدحابري كدن املعضدع ات اخلةفيدري بدني السدتري عالشدينريو فدإن أهداب السدتري
قعلددعن بنهللال ددري مجي ددع الص ددحابريو ع قهللس ددعهنم ع نوق ددهللعن أن ك ددن س دده الص ددحابري فق ددهلل تزي ددهللم
عوفر.
عأكددا أهدداب الوشدديع فددة نوقددهللعن بنهللالددري مج دينمم عال قهللسددعن مجددينمم وأهدداب السددتري؛ بدداب
نوقهللعن بنهللالري بنضدمم عتقهلل سدمم وأعليدا كدتمم :سدممان الفا سديو عأب الغفدا ي ع مدر
عفاهمو ع نوقهللعن أن بنض الصحابري هم كتافقعن عفا كوكتني(.)2
أع دعا براجمددا لممحاضددرا بنتدعان(( :التد  -ميدده الصددةا عالسددة  -حيددذ كددن ااشددري))و
مقيم د د د ددا أح د د د ددهلل د د د دديعد الش د د د ددينري الش د د د دديه حس د د د ددن الممي د د د ددا يو عبراجم د د د ددا آق د د د ددر لممحاض د د د ددرا
بنتعان ((:خصيري مر بني احلقيقري عاخليا )) لمشيه يفسهو عومودا احملاضدرتني تكدعن لصدع ا
كع الصعت(.)3
عال خيددو تشددع ممم مددى الصددحابري -ض دعان هللا مدديمم-و بدداب نددم ودداب كددن يددع هللا
ع سعله مى عفدق كدتمج الصدحابري -ضدي هللا تده -ك داب كدا ووبدعا دن الشديه حممدهلل بدن بدهلل
العهاب -محه هللا -إ ادا تشع ه خيه املشرم عمسنوه احلستريو علكن الكاتده -أ دهللس هللا-
أإم يفسه هافري أن ندر و قدا  :الصدع ا احلقيقدري لمحرودري العهابيدري ( سسدف ال اافدري العهابيدري
ددن حممددهلل بددن بددهلل العهدداب بددن سددميمان بددن بددهلل العهدداب التجددهللي()12٥6-111و بنددهلل
احلصع مى الوهلل ه اكساسي الهلل ينو طع اهوماكا قاصا يف الكوه مى اكيبيا الكذبدري
ك اب كسيممري الكذابو سجا وذاب آ اكسدعدو طميحدري اكسدهللي يف الفدرتا املبكدرا كدن املدت
( )1تظر يف فعفاب( ينري أهاب البيف يف فاا)Ghana ahlulbayt. com-
( )2تظر يف فعفاب(الشينري يف فاا) حتف(الشينري يف) يف كعضعع(الشبمات عالردعد) .
( )3الشينري يف فاا( ا ع ا  -فاا)و مت حتميمما بوا ه . 2012/11/7
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الهلل اسدديري لددهو عالددهللس أصددب عاملنممددني مددى بيئددري كددن تفكدداس املتحددر و عهددذا قددادهم إىل حتددذ ر
الت دداس كت دده لق ددع (( ه ددذا الرج دداب سد ددع ض دداب ع ض ددماب أعلئ ددك ال ددذ ن س ددع رفب ددعن يف
االحوفا لهلل ن .هللا بنيهلل (كته) عالنذاب.)1()...
عكددن طددرم د ددع م ددرب االيرتيددف ددرث كظددامل أهدداب البيددف ددا أهدداب السددتري عاجلما ددري
بقعهلم :إن الوا ه االسةكي اههلل الصرا ات الهللاكيري بني املهلل سوني عهم كهلل سري أهاب البيف
عكهلل سدري أهدداب السددتري عاجلما ددريو عيف تمددك الصدرا ات وايددف كهلل سددري أهدداب البيددف هددي املغمعبددريو
عكهلل سددري أهدداب السددتري بفضدداب ا ومددا عد ممددا كددن قبدداب احلكعكددات املناد ددري كهدداب البيددف هددي
الغالبددري مددى حسدده الظددرع املعجددعدا يف الوددا هو سددع يددرى أن التصددر وايددف يف العاقددع
ملصمحري أهاب البيف عال فا؛ ع لك كجاب إتقان كباين هذا املذهه عت ابقما لقرآن عالسدتري
التبع ددري م ددى ف ددم و ددرا ال ددومم املتس ددعبري إىل الش ددينري االكاكي ددري اال ددين ش ددر ري عو ددذلك الوش ددر هلل
عاال وق ددا عالس ددجن عالقو دداب عأيد دعاع الون ددذ ه ال ددا واي ددف م ددا س ك ددن قب دداب احلك ددا اكك ددع ني
عالنباسيني ضهلل أهاب البيف.
عيف الفرتا اكقاا يشاههلل أن الغزع الهلل ين الشاسدع قدهلل بدهللأت كدن قبداب العهابيدري عالسدمفيري
كن ال رم املخومفريو عكن مجموما يشر كة ني كن الكوه عاتةت عالكويبات الصغاا عتع ع
كة ني كن أ رطري الكاسيف عإيشا كئات كعقع يف االيرتيف(.)2
لذا؛ أع دعا اكقبا يف النامل ما حيصاب لمشينري كن املظامل كتما:
أن احلددرب القبميددري يف وسددوان بمغددف ع ددا عأدى لددك إىل قودداب كااددري ع شددر ن ددينيا
عإصابري النشرات كتمم جراحات هلل هللا.
عيف قرب آقر يف يفس البةد حهللث ايفجا يف جتعب فرب وسوان عتسدبه يف قوداب
تسنري شر خصا.
اسوتكرت اككم املوحهللا اهلجمات الشرسري الا حهلل ف يف النرام يف اكل املاضيري.
( )1تظر يف املصهلل السابق حتف( اكقبا ) .
( )2املصهلل السابقو الشينري يف فاا( ا ع ا فاا).
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قودداب حدعايل تسددنري شددر حاجددا كددن وسددوان يف احلافمددري وددايعا اجنددني كددن ككددري إىل
وسوانو عيف ال ر ق قرب -إ ران -حصاب ايفجا قتبمري.
عيف((  ))Quetta snookerبم ددهللا حيد د ك ددعن أفم دده س ددكاهنا ك ددن الش ددينريو
عمجا ري كن أهاب الستري املو رفري يف((Lashkaar-e-jhangvi
ألقددف قتبم ددري يف الس ددعمو عأفضددى إىل قو دداب أح ددهلل ش ددر خصددا عإص ددابري س ددبنري ع ش ددر ن
خصا.
م دعا أن هددذس اكقبددا وممددا أ نددف يف إ ا ددري فدداا إددذس الو دعا ه 2013/01/10و
2013/01/14و 2013/01/1٥و عمت تتز مما يف االيرتيف(.)1
ع تشددرعن فيمددا كعا يددهلل احوفددا وددرلت كعاليددهلل ععفيددات أامددومم ك دداب كددا أ مت دعا احوفددا
احلسدديتيري عتسددمى(( اك بنددني)) يف أقبددا فددااو عه ددي وددرى اسوشددماد احلسددني بددن م ددي-
ضي هللا تمما.-
ع ب عن أفة املراسيم احلسيتيري قا ج فاا وتيجال عبتني عتعجع عفيتياو عفاها كن دع
أفر قياو عتكعن لصع ا عالصعت .ك اب:
Shia Muslims mark "Ashurah" in Nigeria,Dec,7.
Shia Muslims in South Africa celebrate
 "Ashurah".املنىن :كسممع الشينري يف ييجال عجتعب أفر قيا حيوفمعن بنا ع ا (.)2
عكن طرم د ع م يف االيرتيف الهلل ا ري ملذهبمم بقعهلم:
 Shite-Islam in Africa growing extremely.أي :الوشدديع يف
أفر قيا زداد ا دلدا لغا.
مث أ ا دعا أمسددا املوحددعلني إىل الشددينري كددن هوم د الددهللع يف النددامل بكوابددري اسددم املوحددع
عكذهبه السابق عدعلوه الا جا كتماو عقهلل أ متعا أمسا املوحعلني إىل الوشيع يف فاا عهم:
( )1تظر يف فعفاب(الشينري يف فاا) spy ghana .com
( )2تظر يف فعفاب( الشينري يف فاا) حتف تعان( ينري املسممني يف أفر قيا)و مت الوحمياب بوا ه
. 2011/12/24
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أمحهلل إبراهيم بهلل املوكنو عكذهبه السابق :عهابو مث تشيع.
سنيهلل ورل ميو عوان كذهبه السابق كالكيا مث حتع إىل الوشيع عالرفض.
باس مان يسى وان كالكي املذهه مث صا ينيا.
ب د ددهلل اجلمي د دداب يس د ددى اعي و د ددان كذهب د دده و د دداكقع ن الس د ددابقني مث ايوق د دداب إىل ك د ددذهه
الشينري( .)1إن وان وما قعلعنو فتسأ هللا اهلهللا ري لإلقعا إىل سعا السبياب.
كاب وي صتفعا أمحهلل إبراهيم أيه عهابو عالعهابيري ليسف كذهبا عال فرقري عال حز وما
ز معن؛ كن الشديه حممدهلل بدن بدهلل العهداب  -محده هللا -ودان جمدهللدا عمل أيت بشدي جهلل دهلل
فر ه مى االسة ؛ عإمنا جدهللد كدتمج السدم الصداحل كدن املتبدع الصدايف كدن وداب كدا شدعب
الهلل عا إىل تعحيهلل هللا ز عجاب.
عكا أحسن قع القاااب:
()2
ف د د د د د ددأا املق د د د د د ددر أبي د د د د د ددين عه د د د د د دداب
إن و د د د د د ددان ب د د د د د ددع أمح د د د د د ددهلل كوعهب د د د د د ددا
أ اد الشا ر -محه هللا محري عاسنري -أن نرب أيه إن وان كن وبع الت  -صدمى هللا ميده
عسمم -وعههو فمع نوقهلل ا وقادا جا كا أيه عهاب؛ كن الشيه حممهلل بن بهلل العهاب ودان
سددمك كسددمك الت د  -صددمى هللا ميدده عسددمم -يف الددهلل عا عهددع إقددة النبعد ددري حن عحددهللس
عيفي ته مجيع كا نبهلل كن دعن هللا.
االيرتيد ددف تنود ددرب أق د ددر عسد دداااب اال د ددة يف فد دداا اسد ددوخهللكوما الرافضد ددري يف الد ددهلل عا إىل
كذهبمم؛ كن واب يشاط د عي قاكعا به تز يف االيرتيف؛ كن العساااب عاكساليه الونميميدري
عالهلل ع ري عاال ةكيري عاالقوصاد ري عالسياسيري عاالجوما يري القتاع التاس إىل الومسك ذهبممو
عوددذلك مجيددع املراوددز عاملوسسددات عاجلمنيددات الهلل ع ددري الددا ت بددق هددذس العسدداااب عاكسدداليه
( )1فعفاب(الشينري يف فاا) حتف تعان( الشينري يف) يف الفقرا(أمسا املوحعلني إىل الشينري كن هوم
الهللع .
( )2تظر يف جممري املتا ()٥4٥/32و تمع ري كن املولفني :الشيه حممهلل يهلل بن مي
ضا(ت )13٥4:عفاس .عالقاااب لبيف هع :الشيه كة مران مي آ مرانو كن مما القرن
ال ال شر اهلجريو كن بةد لتجه يف إ ران.
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الفصل الرابع :وسائل الرافضة اخلدمية يف الدعوة إىل
مذهبهم:

وفيه أربعة مباحث:

املبحث األول :كفالة األيتام.

املبحث الثاني :الطب وتوظيفه خلدمة أهدافهم.
املبحث الثالث :اإلغاثة.

املبحث الرابع :اخلدمات اإلنسانية.
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الفصل الرابع :وسائل الرافضة اخلدمية يف الدعوة إىل
مذهبهم:

وفيه أربعة مباحث:
املبحث الو  :كفالة اليتام:

وفالددري اك وددا كددن اك مددا الددا حيرضددما االسددة و بدداب جددا ت النشدرات كددن التصددع
يف الكواب عالستري حتض مدى االحسدان إىل اليوداكىو عحتدذ دن االسدا ا إلديمم .قدا تنداىل:
ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯠﭼ (.)1
عق ددهلل تع ددهلل هللا اآلوم ددني أكد دعا اليو دداكى فمم ددا لت ددا يف قعل دده :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑﭼ(.)2
عقا – صمى هللا ميه عسمم ( :-أا عوافاب اليويم وماتني يف اجلتري) عأ ا إىل إصبنيه.
عبتا مى كا تقهلل ؛ فإن الرافضري يف فاا ا وربت وفالري اليوداكى ضدمن عسدااممم اخلهللكيدري
يف الدهلل عا إىل كددذهبمم( )3عاقوددا ت أفدرادا كددن طددةب اليودداكى الهللا سددني يف كناهددهللهم عفاهددا
كفمعهنم كادل يف ىت اتاالت.
عتعجددهلل كوسسددري ددينيري كددن ضددمن كوسسددا م يف فدداا عهددي كوسسددري آ لسددنيو ددوم
بكفالدري اك ودا و عهلدا قسدم حتومدا سدمىWomen and children Affairs ( :
Team)(4).
أي( :فرقددري ددوعن التس ددا عاكطف ددا )و عك ددن أجدداب ه ددذس املمم ددري حص ددمف اجلمني ددري م ددى
( )1سع ا اكينا و اآل ري (.)1٥1
( )2سع ا التسا و اآل ري.)10( :
( )3تظر يف كعقع(الشينري يف فاا) حتف النتاع ن اآلتيري(:التشاط الرافضي يف فاا -وش
(الوغمغاب الشيني يف فاا)و ( فاا توأمل كن أيياب الشينري هاب كن جميه).
()4

كوسسري

آ

لسني

يف

فاا-

ايسعا -فاا

http://www.aalyaseenghana,webs.com.

العس ى:

يز)و
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املعافقري كن احلكعكري لوكعن إحهللى اجلمنيات اخلا ري املسدجمري؛ كن هدذس الشدنبري م داب إحدهللى
الد ددع ا ات يف الهللعل د ددري عهد ددي( :ع ا ا د ددوعن اكطفد ددا عكص د ددمحري اتومد ددع) ال د ددا تر د ددى اك و د ددا
عاكطفا املتبع ا عفاهم.
عودذلك كروددز االكدا اجلدعاد االسددةكي يف وعتدع ب -أودراو رأسدده الشديه حممددهلل ال عسددي
الغاين كع هيئري كن املبمغدني عاكسداتذا الرتبدع ني .عكدن أهدهللا هدذا املرودز :ال قدايف عاخلداي يف
الونر د السددة و علممروددز وددذلك يشدداط اجومددا ي عقدداي وم دداب يف كسددا هللا احملودداجني
لمنماب عالزعاجو ع ا ري اك وا و ع ل ا املرضى عفاها كن اكيش ري اخلا ري عاالجوما يري(.)1

( )1تظر يف كوسسري االكا احلسني يف فااو حتف تعان (:املسممعن يف فاا :اآلال عاآلكا لمسيهلل
حسن الصهلل  .عيقة ن جممري يع االسة (-)82فاا NOORAL ISLAM
MUSLIMS IN GHANA.
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امل بحث الثاني :الطب وتوظيفه خلدمة أهدافهم.
الصددحري عالنددةج عالو بيدده كددن اككددع التفيسددري الغاليددري الددا ال فددىن لإليسددان تمددا يف
حياتهو ع هللكما قدهلل كدعن سدببا يف هدةك االيسدان عايومدا حياتده الهللييع دريو عقدهلل قدا – صدمى
هللا ميه عسمم" :-كن أصدب آكتدا يف سدربه كنداىف يف بهلليده و لده قدعت عكده فكأمندا حيدزت لده
الهللييا ذافاها"(.)1
ع قا يف امل اب " :الصحري ج مى العس اكصحا ال راس إال املرضى".
عالصددحري عالنددةج لممددر ض كددن اككددع الددا كابددهللها ددنعب الددهللع التاكيددري -دع النددامل
ال الد  -مددى ددم الغدربينيو حيد إن املددر ض بقددى حداان يف أكددرس هدداب ددزع كسوشددفى كدن
املسوشفيات لمنةج عهع نمم قيتا أيه قهلل ال قهلل حتماب يفقات ةج املدرث الدذي أمل بدهو
أ بقى يف بيوه كتوظرا أجمه احملوم.
فمن هذا املت مق قهلل حصاب الوعقيع مى ع يقري تناعن اكمري بني إ دران عفداا يف جمداالت
ددىت خلهللك ددري كص دداحل البم ددهلل ن .عيف جم ددا الون دداعن ال د أف ددادت عوال ددري كم ددر لأليب ددا أن ع ددر
الصحري عالنةج عالونميم ال بدي "واكران قري لتكراين" الذي ا فااو أ من يف أ تدا ل تده
اسونهللاد إ ران تهلل لقااده يظداس الغداين "وعا ديغاس" لعضدع قربا دا الصدحيري حتدف تصدر هدذا
البمهلل( .)2عأوهلل ال رفان اال دراين عالغداين ضدرع ا تنز دز الونداعن الصدحي عال د كدن إ دران عفداا
حي أ ا ع ر الصحري الغداين يف هدذا المقدا إىل املشدكةت الدا تعاجممدا بدةدس يف اتدالني
الصددحي عال د كعضددحا أيدده سدديبما املسددوعلني اال دراييني تفاصددياب الوندداعن قددة ل تدده إىل
طمران(.)3

( )1احلهلل أقرجه احلميهللي ( )43٩عالبخا ي يف اكدب املفرد ( )300عالرتكذيو ب كا جا يف
الزهادا يف الهلليياو عابن كاجه يف الزههلل و ب كا جا يف القتا ريو عاحلهلل حسته الشيه اكلباينو
تظر يف(( الصحيحري)) قم (.)2318
( )2الوشيع يف إفر قياو
( )3املصهلل السابق.

(.)261
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عوددان أع ق ددعا اووسددبف إددا الشددينري الرافضددري يف فدداا قددري الشددنه عاحلكعكددري كنددا يف
جمددا ال ددهو عإيشددا كسوشددفى يف الناصددمري ددا (1410-) 1٩8٩ه دد) لوقددهللمي اخلددهللكات
ال بيري اتاييري لممسممني عفاهم .
ع وسددع ملااددري سددر ر ومدا سددوع ه أو ددر كددن كددااا كددر ض عكيدداو عهتدداك بددراكج اليشددا
كهلل تري طبيري وباا يف أورا ي (ييما) حي مت را الشينري الرافضري كساحري وباا كن اك ث
هلذا املشرعع الضخم(.)2
ع عجددهلل ددهللد كددن املسوشددفيات يف ودعاكي أيكرعكددا سدديكابو عيف ((كددا كددعب))و مت إجنا هددا
حتددف كوسسددري االكددا حسددنيو سددم السددفا ا اال راييددري( .)3عأسس دعا املراوددز الصددحيري يف املددهللن
الكربى واملسوعص اال راين يف "أعفاهيهلل" هلل تري أورا .عتبتعا كسوعص احلاج سدميمان بدد(كا
كعب)و كهلل تري أودرا كدع إ دراد النقداقا كدن مجمع دري إ دران لرسدع الزهيدهللا لممرضدى()4و مث كدت
املسوعصفات احلكعكيدري عفاهدا سديا ات االسدنا و دهللدها مخسدمااري أع أو در()٥و إضدافري إىل
أل دعال لمحكعكري لصيايري عإصةح تمك السيا ات(.)6
عيف كعقددع فدداا وددرعا يف اكقبددا إ ددا إ دران شددر ن كميددعا لغدداا د تددا لو ددع ر النةقددري
بني البمهلل ن عهذا يصما:
Iran issues 20m US credit for Ghana, Accra, June 28
GNA- The Iranian ambassador to Ghana, 20-million
credit line due to Ghana. The Ambassador said this
()1

( )1الهلل عا االسةكيري املناصرا يف فاا و

(. )414

( )2املصهلل السابق .
( )3الوشيع يف إفر قيا
()4

املنمعكات

( )266و ع ل ا الباح هذس املسوعصفات يف جعلوه النمميري .
كن

الهللا يري

الشيه

قضر

آد

إد س

ع تعايه

االلكرتعين:

).(Malamhidir@yahoo.com
( )٥التشاط الرافضي يف فاا وش

يز يف الشبكري الستيري(ww.dd-sunnah net-

)forum
( )6تظر يف فعفاب(الشينري يف فاا) حتف تعان(الوغمغاب الشيني يف فاا).
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when he paid a courtesy call to Dr. Kofi Konadu Apraku,
Minister for Reg and NEPAD in his office on Monday.
This was contained in a press release issued his ministry
in Accra. According to the release, their discussion was
centered on improvement in the relationship between
Iran and Ghana in the area of socio-economic and
political relationship, as well as upgrading the current
Iranian
clinic
to
a
hospital
status.
He said, Iran had signed a Memorandum of
understanding with Ghana to provide US 1.5 for the
purchase of 41 ambulances with a 3- year spare parts
allocation agreement.
The Ambassador also said the embassy in Ghana has
a department that deals with agriculture and rural
development in the areas of education, water and
electricity.
أي :عق ددهلل ج ددا يف أقب ددا ف دداا أن إ دران س ددممف ش ددر ن كمي ددعا (س دديهللي) د ت ددا لغ ددااو
بوددا ه  28تددا ر كددن هددذا النددا  .عقددهلل أ ددا سددفا إ دران إىل لدا أو ددر كددن هددذا املبمددا أ تددا
ل ت دده ل ددع ر الوج ددا ا عاملص ددايعو د( .و ددعيف و ددعادع أبراو ددع) يف إدا ت ددهو ع ل ددك يف الوص ددر
الصددحفي يف أو درا .عوددان وةكمددم كتصددبا مددى ت ددع ر النةقددري بددني فدداا عإ دران كددن التاحيددري
االقوصدداد ري عالسياسدديري عاالجوما يددري الضددافري إىل فددع كسددوعى املسوعصد احلددايل اال دراين يف
أورا إىل كرتبري كسوشفى.
أ ن أن إ ران عقندف يف املفكدرا لموفداهم كدع فداا لوسدميمما كميدعا عيصدفا لشدرا إحدهللى
عأ بنني كن سيا ات االسنا عق نات الغيا ملهللا ةث ستعات االتفاقيري.
عأعض د الس ددفا أ ض ددا أن لمس ددفا ا اال رايي ددري يف ف دداا ددنبري ددوم بش ددوعن الز ا ددري عتق ددهلل
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.)1( اك ل يف أكاون الونميمو عتقهللمي قهللكات املا عالكمر
عومددا حصددمعا مددى كددهلل ددهلل النددعن كحددهلل كسوعصددفا م يف كت قددري(فعلوا) يف فددااو ع لددك
ك ددن إقد دعاهنم الرافض ددري يف أكر ك دداو عأ ا عه ددا يف إ ا ددري ف ددااو عك ددعقنمم يف االيرتي ددفو عال ددت
: قع
Shia Clinic receives Medical Equipment from
ASCANA
Members of the Association of Shia Citizens and
Affiliates of North America(ASCANA) donated assorted
medical equipment to the Shia clinic near Ho. The items
were donated to the Chiefs and elders of Shia in the
presence of the District Director of Health Dr. Atsu
Seake Kwao, the Municipal Director Hon Isaac Kodobisa
and the clinic staff.
The items estimated at 3,500 US include, BP
Apparatus, Stethoscopes, HB manometer, HB tally
cards, mercury thermometer, ambubags, fetoscope,
Timer Tourniquets, Microscopes, Slide covers,
glucometer, Desktop computer with flat screen
monitor, printers and toners, fridge and fridge guards,
standing
fan
just
to
but
few.
The Director of Nkwanta St Joseph Catholic Hospital,
Sir Rose Sumah who presented the items on behalf of
the association said the equipment was acquired
through the efforts of members and some friends of the
association. She encouraged all Shia citizens home and
.-spyghana.com 2013/-1-4 ) االيرتيف يف كعقع فاا1(
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abroad to support the Clinic to provide the people with
medical equipment and medicines. Receiving the items,
the District director of Health Dr. Atsu Seake Kwao, the
Municipal Director, Hon Isaac Kodobisa and the clinic
staff thanked the association for the gesture. The
dignitaries were very impressed and as a result have
made a number of promises to the aid of the clinic.
أي :مجنيري ينيري فاييري توسمم لعا طبيري كن مجنيري قا جيري ينيري تسمى(ASCANA( :
فددإن أ ضددا اجلمنيددري الشددينيري كددن ك دعاطين عكتسددعب أكر كددا الشددماليري ترب دعا ل دعا طبيددري
كوتع ري ملسوعصد ديني قدرب(-HOهدع) .عوايدف تمدك املندهللات ال بيدري قدهلل سدممف ككدرا
عوب ددا املس ددوعلني لمش ددينري ض ددع ك ددهلل ر الص ددحري لممحافظ ددري د" .أتس ددع س دديك و دداع"و عك ددهلل ر
البمهلل ري السيهلل "إساك وعدعبيسا"و عأ ضا املسوعص .
عوايددف الوجمي دزات تقددهلل ح دعايل ة ددري آال عمخددس كئددري دعال أكر كددي كددن ضددمتما:
جمددا القوب ددا ا تف دداع ال ددهلل عيزعل ددهو عمسا ددري ال بي ددهو عكقي دداس ض ددغي الس دعاااب يف اجلسددمو
عب اقد دات االص ددا تو عجم ددا كيد دزان احلد درا او عحقاا دده كونمق ددريو عجم ددا فحد د و عاتم ددرو
عجمددا تعقيددفو عأف يددري جاجيددري تعضددع ميمددا اك دديا لمفح د حتددف اتمددرو عآلددري احلاسددبري
ال ابوري كع ا وما املس حريو عال ةجاتو عاملراعح عفاها و ا.
عواي د ددف ك د ددهلل را كسوش د ددفى(ايكعيوا) الكا عليكي د ددريو الس د دديهللا " عس مس د ددا" ال د ددا س د ددممف
الوجمي دزات ال بي ددري لممسوعص د يياب ددري ددن اجلمني ددري اخلا جي ددريو أ ي ددف أن ه ددذا الو ددربع ق ددهلل مت
احلصددع ميدده كددن قددة جمددعد بنددض أ ضددا اجلمنيددري اخلا جيددري؛ لددذا حتددرث مجيددع ك دعاطين
الشينري يف الهللاقاب عاخلا ج مى الوناعن يف تقهللمي املسوعص لعا طبيري ال تفاع كسوعاها.
عكن جايبهو قهلل كهلل ر الصحري لممحافظريو عكهلل ر إدا ا البمهلل دريو عاك ضدا كدن املدعففني
لممسوعص كرهم عاكوتاهنم لمجمنيري اخلا جيري هلذس الورب ات القيمريو عوان وبدا املسدوعلني
لممحافظري عبقيري احلاضدر ن كسوبشدر ن إدذا الن دا اجلز داب؛ عكدن أجداب لدك قدهللكعا النمدعد يف

وسائل الرافضة و أساليبهم يف الدعوة إىل مذهبهم يف غاان

147

كهلل هلل النعن لممسوعص (.)1
عال خيفى مى أحهلل أن القيا إذس اتمعدات كن أسباب ترسيه أقدهللا الشدينري يف فداا؛
كهنددم دداوعا احلكعكددري يف تقددهللمي كمم دات الندديا لشددنه فددااو عختفي د قدداب احلمدداب املمقددى
مى اتق احلكعكري جتاس نبما.
ل تددرىو هدداب يسددو يع إقتدداع التدداس ددن فسدداد قيددهلل م إال لقيددا دداب كددا قدداكعا بدده كددن
اجلمددعد أع أو ددر .عقددهلل دداع يف جمومددع فدداا أن أهدداب السددتري عاجلما ددري هددم املوخمفددعن يف ت ددع ر
البةدو عكىت يسويقظ كن سباتتا؟.
املبحث الثالث :اإلغاثة
فإن كن ستن هللا يف الكعن أن تكعن لمهللهر صعا ؛ فة يه لمدتفس ديا أبدهللا بداب
ال بددهلل هلددا كددن اككددر ن بددني السددرع عالكآبددري حسدده كددا قوضدديه قضددا هللا عقددهلل سو قددا تندداىل:

ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﭼ( .)2عق د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددا  :ﭽﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭼ(.)3
ع قع الشا ر:
ف د د ددة غ د د د َّدر ب ي د د د ِ
ده الن د د دديا إيس د د ددان
لك د د د دداب د د د د دي إ ا ك د د د ددا مت يدقص د د د ددان
()4
َكد د ددن سد د د َّدرس كد د د ٌدن سد د ددا ته أ كد د ددان
ه د د د َدي اكك د د ددع وم د د ددا د د دداههلل َ ا د َعٌ
( )1املعقع االلكرتعين:

http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/diaspora/ar
 tikelphp?ID=241090مت حتميمما يف كعقع فاا بوا ه1433/11/11هجر ري.
( )2سع ا آ

مرانو اآل ري (.)140

( )3سع ا احلهلل هللو اآل ري (.)22
( )4البيف كب البقا صاحل بن ر الريهللي املوعىف ستري  7٩8ر ي اكيهلللس و املرج جعاهر اكدب يف
أدبيات عإيشا لغري النرب كمحهلل بن إبراهيم كص فى اهلامشي املوعىف ستري 1326هجر ري.
(. )38٥-2
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أي :ال تكددعن حيدداا االيسددان مددى عتدداا عاحددهللا وممددا وايددف كغمددع ا لفددرح عالسددرع
سوبهللله هدم عفدم ملصديبري الدا تمدم بده؛ لدذا فدإن االسدة عصدي الحسدان عإفا دري املتكدعبني
كن صهللكري يكبدوممو قدع الرسدع  -ميده الصدةا عالسدة  -فيمدا عاس تده ابدن مدر -ضدي
هللا تدده« -املسددمم أقددع املسددمم ال ظممدده عال سددممهو عكددن وددان يف حاجددري أقيدده وددان هللا يف
حاجوددهو عكددن فددرج ددن كسددمم وربددريو فددرج هللا تدده وربددري كددن وددر ت ددع القياكددريو عكددن سددرت
كسمما سرتس هللا ع القياكري»(.)1
عقا أ ضا فيما عاس ته أبع هر را -ضي هللا ته-
«كن يفدس دن كدوكن وربدري كدن ودرب الدهلليياو يفدس هللا تده وربدري كدن ودرب دع القياكدريو
عكن سر مى كنسرو سر هللا ميه يف الهللييا عاآلقراو عكن سرت كسمماو سدرتس هللا يف الدهللييا
عاآلقراو عهللا يف عن النبهلل كا وان النبهلل يف عن أقيه »(.)2
ع ميهو فالرافضري يف فاا مل مممعا يف هذا اجلايهو بداب أسسدعا اجلمنيدات اخلا دري االفا دري
لر ا ري هذا التشاط كتما:
 كوسسري أهاب البيف (.)3 كوسسري االكا احلسني(. )4 كوسسري الكع ر(.)٥( )1أقرجه البخا ي يف صحيحه()128/3و برقم( )2442ب ال ظمم املسمم املسمم عال سممهو
حتقيق حممهلل ها بن اصر التاصرو دا طعم التجاا(كصع ا ن السم اييري ضافري ترقيم حممهلل
فواد بهلل الباقيو ال بنري اكعىل 1422-هجر ري.
( )2أقرجه كسمم يف صحيحه()2074/4و برقم()26٩٩و وواب الربو ب فضاب االجوماع مى
تةعا القرآن عالذورو حتقيق حممهلل فواد بهلل الباقي -دا إحيا الرتاث النرب -باعت.
( )3الوشيع يف أفر قياو

(.)262

( )4املصهلل يفسه يف يفس الصفحري.
( )٥املصهلل السابقو

(.)26٥
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 كوسسري أهاب البيف يف (جتيمان) -كت قري (برعيا أهافع) يف فاا(.)1 كروز االكا اجلعاد االسةكي يف وعتع ب -أورا(.)2فك ددابن ك ددن ه ددذس املوسس ددات د ع ددري عإفا ددري تق ددع خل ددهللكات االيس دداييري عاالفا ددري عهل ددم
سيا ات االسدنا و عوممدا عقدع حدادث احلدرم أع اهلدهلل أع ق در امل در أع ددع لدك بداد عن
إىل جن د ددهلل م عكن د دداعيومم ك د دداب ك د ددا حص د دداب ق د ددر امل د ددر يف ( أالج د ددع) -أود د دراو فأس د ددر عا إىل
كسا هلل م(.)3
عكن أيش ري كروز االكا اجلعاد وما ورعا أن املروز قع ناعيري احملواجني لمنماب
عالزعاجو ع ل ا املرضى يف املسوشفياتو عالسجتا يف السجعنو عتقهللمي املسا هللات إليممو
املشرد ن بوعفا كةجت آكتري هلم(. )4
عإيقا
َّ

( )1يف كعقع كوسسري االكا احلسني اخلا ري يف فاا.
( )2يف املعقع السابق حتف تعان(املسممعن يف فاا :اآلال عاآلكا لمسيهلل حسن الصهلل .
( )3أفادين اخلرب أبع

بيري )  )abu shabiyyaع تعايه االلكرتعين (

abmad2002@yahoo0com.
( )4املصهلل السابق.
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املبحث الرابع :اخلدمات اإلنسانية:
الش ددينري الرافض ددري وغ دداهم ك ددن الف ددرم عاكدلن الض ددالري املض ددمري موم ددعن بوق ددهللمي اخل ددهللكات
االجوما يد ددري لمتد دداس وعسد دديمري لكسد دده قمد ددعإم .عصد ددهللم هللا إ قد ددع  :ﭽﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﭼ(.)1
عكن أهم أيش ومم يف هذا اجلايه:
أ -إيشا كروز الوتميري الز ا يري عالر فيري:
. Agricultural and rural development
ملددا وايددف كت قددري مشددا فدداا كت قددري ا يددريو أدودعا حاجددري أهممددا املاسددري إىل املسددا هللا يف
جما الز ا ريو فأيشأعا يف ا ( )1٩٩0كروزا لموتميري الز ا يري عالر فيري.
عكممري هذا املروز إجنا املشا ع كهايل كت قري الشما و عكن املشا ع كا مي:
كشرعع الوتميري الز ا يري :ملسا هللا الفةحني الفقرا و فيوعىل املروز حرث اك ث
-1
لمفددةحو عكددت البددذع لدده و مث بنددهلل احلصدداد سددوحق املروددز كددن احملصددع ٪10
عالباقي كدعن لمفدةحو علديس مدى الفدةح أي ضدمان يف حالدري كدا درأ مدى
املز ددري جبااحددري أع آفددري كددن اآلفدداتو مث كددا مت حتصددميه كددن يصدديه املروددز ددوم
ص درفه يف إفا ددري اك ل احملواج ددريو عه ددذا املش ددرعع م ددى اكق دداب ق ددهلل تس ددبه يف
وسه قمعب التاس إىل الوشيع عالرفضو عإن مل نماب بشكاب كبا ر.
 -2كشددرعع الوتميددري الر فيددري :كددن إجنددا هددذا املشددرعع حفددر اآل ع سدديس ككدداان
طحن احلبعب لسكان اك ل و واب لك بغيري إكالري قمعإم إىل الرفض.
كشددرعع فددرس اك ددجا سدداحري ح دعايل سددومااري ع ددايني اووددا او ع عجددهلل
-2
هذا املشرعع يف هذس احملافظات اآلتيري:
( )1سع ا اكيفا و اآل ري (.)36
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حمافظ ددري (تعلت ددا ومبتغ ددع)و س ددفمغع ايوت دداو ف ددرب فعجن دداو ف ددرب كاكربعس دديو عق ا ددات
اسياو فع يغعو ورفا.
ع ده إيشددا املشددرعع ( ) 2003عوددان كددن أهدهللا إيشددااه إيبددات اك ددجا املسددا هللا
يف محا ري اك ث كن الفيضاات عف ا السيابو ععقا ري اك ث كن عا قصعبوما.
كشرعع ا ري التحاب:
ع عجهلل يف كت قري مايل و عقهلل مت سيس املشرعع بودأ ه ( ) 2003عفرضدمم اكساسدي
كن املشدرعع ابوكدا املمدن ملدعاطين اك ل لومكيدتمم كدن مجدع املبدالا كدن املدا الدا نومدهللعن
ميمددا بنددهلل هللا – ددز عجدداب -يف اال ا ددريو عكددن أجدداب لددك وددان الوددهلل ه مددى هددذس املمتددري
جمدداا كهدداب اك ل عالباد ددري كددع تزع ددهللهم أبدعات املمتيددري الددا سددوخهللكعهنا يف ا ددري التحدداب
عاسوخراج النساب ليكعن ككسبا جتا ل هلم يف حتسني أعضاع كنيشومم(.)1
عك ددن أيشد د ومم االجوما ي ددري عاخلا ددري :إيش ددا كراو ددز الو ددهلل ه املمتد ددي يف كنظ ددم كت دداطق
الددبةدو وإيشددا كراوددز تنمددم احلاسدده اآليل لكدداب كددن الشددباب عالشددا ت يف كت قددري (أو درا)
عكت قري (مايلو عوماسي) عفاها.
عكراو ددز لونم دديم اخلياط ددري يف وعو ددعدي عيف م ددايل عض دعاحيماو عإ ددايومم بن ددهلل خت ددرجمم ك ددن
الوهلل ه مى فو حمةت لكسه لقمري النيا كتما كزعدا سومزكات املمن الا زاعلعهنا.
عهددذس املراوددز امل دذوع ا آيفددا كتبنمددا كددن كروددز الزلفددى لموددهلل ه املمددين الددذي افوددو سددتري
 1٩٩٩يف أو دراو عإدا تدده توكددعن كددن فتيددني فدداييني عإ دراييني ع ددرب كوخصصددني يف احلددر
املمتيري املخومفري والكمر عالبتا عالوجا ا احلراو عقهلل أسمم املروز يف إ هللاد مجع كن املسممني
الغاييني املوسدربني كبكدرا كدن كهللا سدمم بسدبه الندع و يف جمدا املمدن الفتيدري عاالدا دري عالوجدا ا

( )1املرجع /كنا تري الباح العاقعو ع ل ته ملوسسري آ البيف يف االجا ا الصيفيريو عوان أيش ومم
الهلل ع ري كنمقري مى اجلهلل ان عاكههللا كن كشا نمم .ع لك بوا ه 24كن مر جه ا
1431هجر ري.
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عكا ابه لك(.)1
عكددن اخلددهللكات االيسدداييري الددا قددهللكعها لشددنه فددااو بئددر وب دا حفرتدده كوسسددري الرسددع
اكور يف جتيمدان( ( Techimanجبممع دري فدااو ليسدوفيهلل كتده أهداب جتيمدان يف يئدري كدا
الشرب(.)2

( )1املعقع االلكرتعين( :كوسسري االكا احلسني اخلا ري يف فاا).
( )2املصهلل يفسهو كن يشاطات أهاب البيف يف جتيمان جبممع ري فاا.
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الفصل اخلامس :وسائل الرافضة االقتصادية يف الدعوة
إىل مذهبهم يف ( غانا) وفيه ثالثة مباحث:
املبحث األول :اختاذ التجارة ،و الزراعة.
املبحث الثاني :اخلمس.

املبحث الثالث :اإلعانات من اخلارج.
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الفصل اخلامس :وسائل الرافضة االقتصادية يف الدعوة إىل
وفيه ثالثة مباحث:

مذهبهم يف ( غانا ):

املبحث الو  :التجارة والزراعة:
االقوصاد كن أهم عساااب الهلل عا الدا ال فدىن تده لمهللا يدريو بداب إن النشدرات كدن اآللت
يف القددرآن الكددرمي يف كفمعكمددا تووددهلل مددى الددهلل عا القوصددادو أال عهددع املددا و بدداب إن اجلمدداد
(الذي نورب كدن كضداكني الدهلل عا) ملدا كقدهلل مدى اجلمداد لدتفس كمهيوده .قدا هللا تنداىل:
ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ( )1عق د ددا
تندداىل :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻﭼ( )2عق د د ددا تن د د دداىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ(.)3
فمضمعن هذس اآللت أن كن الدهلل عا اجلمداد يف سدبياب هللا كن املندىن اكساسدي لمجمداد
إ ة وممري هللا يف اك ث .عال وأتى اجلماد إال ملا .
عو ددان الص ددحابري – ضد دعان هللا م دديمم – وتافس ددعن يف ه ددذا املض ددما و فن ددن م ددر ب ددن
اخل اب  -ضي هللا  -قا  :أكرا سع هللا صدمى هللا ميده عسدمم عكدا أن يوصدهللم و فعافدق
لددك كدداال تددهلليو فقمددف :اليددع أسددبق أ بكددر و إن سددبقوه عكددا و فجئددف بتص د كددايلو
فقا سع هللا " كا أبقيف كهمك"؟ قمف :ك مه .قا  :عأتى أبع بكر بكاب كا تهللس و فقا
له سع هللا ":كا أبقيف كهمك "؟

( )1سع ا اكيفا واآل ري (.)72
( )2سع ا اكيفا واآل ري (.)72
( )3سع ا الوعبريو اآل ري (.)20
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قا  :أبقيف هلم هللا ع سعله .قمف :ال أسابقك إىل ي أبهللا(.)1
عجددهللت النةقددات االقوصدداد ري بددني إ دران عفدداا مددى فدرا قددي دع أفر قيدداو ع ت ددع ت
ت ددع ا كممعسددا يف ددا ( ) 2008ع لددك إ ددر ل ا ال درايس أمحددهلل جندداد لغدداا علقاادده كددع ع ددر
اخلا جيري الغاين.
عقهلل أوهلل الرايس أمحهلل جناد يف تمك الزل ا أن تتميري الوناعن ال تااي خيهلل كصاحل نعب
البمدهلل ن (إ دران عفداا)و ع ضدر القدعى النظمددى كوودهللا ضدرع ا االسدوفادا كدن وافدري االككاييددات
املواحري لو ع ر النةقات بني اجلممع ري االسةكيري اال راييري عفاا مى مجيع اكصنهللا (.)2
عأوهلل قةهلا ال ر الغاين حرث بةدس مى االسوفادا كن اخلدربات عاالجندا ات القيمدري
لمجممع ري االسةكيري اال راييري يف ىت اتاالت الونميميريو عالز ا ريو عال اقريو عاالقوصاد.
ع و هلل كنىن هدذا االهومدا المقدا الدذي قدهللس ع در قا جيدري إ دران (كتدع دمر كوقدي) كدع
يظاس الغاين (وعاسي أعسي آجي) يف اجلمنيري الناكري لألكم املوحهللا يف ييع ع كو عأودهلل كوقدي
قة هذا المقا ضرع ا تتميري النةقات ال تاايري بني البمهلل نو كبيتا أن إ ران بصهللد اسوخهللا
وافري االككاييات املواحري بني البمهلل ن لو ع النةقات ال تاايري(.)3
عبصهللد مكني النةقات االقوصاد ريو أ ا كوقي إىل اخلربات الا ممكما إ ران يف ق داع
الددتفي املموددهللا يف ( )100ددا و كنددر ددن اسددونهللاد إ دران لوعسدديع الوندداعن ال تددااي يف جمدداالت
الوتقيه عاسوخراج التفي عالغا .
كن جايبه رب ع در قا جيدري فداا دن ا تياحده لوتميدري النةقدات ال تاايدريو عاالسدوفادا كدن
قربات املوخصصني اال راييني يف جماالت ال اقري(.)4
( )1احلهلل

أقرجه أبع داعد يف وواب الزواا و ب الرقصري يف لك و برقم ( )1678و ()12٩/2

عالرتكذي يف كتاقه أب بكر ع مر برقم ( )367٥قا الشيه اكلباين :حسنو عهع مى رط
كسمم عصححه الرتكذي  ..تظر يف صحي أب داعد (. )366/٥
( )2الوشيع يف أفر قيا (.)2٥٩
( )3املصهلل السابق (.)260
( )4املصهلل السابق (.)260
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وما أفادت عوالري كمر لأليبا أن باس ع ر الوناعن اال دراين قدة لقدا س بدع ر الز ا دري
الغ دداين إىل ق دداع الون دداعن يف اجلممع ددري االس ددةكيري اال رايي ددريو عإككاا ددا العاس ددنري يف هوم د
اتاالت االقوصاد ريو عال سيما الز ا ريو عأضدا ع در الونداعن إىل اكدوةك إ دران تقتيدري كو دع ا
يف جما الز ا ري عمكيتما كن حتقق االووفا الذا يف إيوداج احملاصدياب االسدرتاتيجيريو عيف جمدا
إيواج حمصع احلت ري كق (.)1
عيف قرب آقر أ ا إىل تعسيع النةقات اال راييري الغاييريو عأن اديس فداا (جدعن إفدايس
أ كدديمس) د ددا إىل تعسدديع النةقددات بددني البمددهلل ن يف جمدداالت ددىتو عوددان كوحددهللاث يف أ تددا
لقاا دده ك ددع الس ددفا اال دراين إىل ال ددهللع االفر قي ددري -حمم ددهلل الس ددميماينو عق ددهلل أ ددرب ال درايس ددن
تق ددهلل رس عاقوتا دده خل ددهللكات االجيابي ددري اال رايي ددري إىل بم ددهللس ف ددااو ع ددرب ددن ا تياح دده يف تعس دديع
روات الق ا ات الوجا ري.
النةقات يف واب اتاالت كسوقبةو ع كق
عقهلل عافق الرايس د عا كن كيمه ايس إ ران أمحهلل جناد لمقيا بزل ا مسيري إىل إ ران.
عكن جايبه أ من العفهلل الهللبمعكاسي اال راين ا ويام إ ران يف تع يق النةقات كع أفر قيداو
عك ددن ض ددمتما ف دداا يف و دداب ات دداالت .عخلصد دعا لمد درايس ق ددهللكات إ د درانو عأيشد د وما يف ددىت
اتاالت كن ال هو عالز ا ريو عاملياد ن اكوادمييري إىل الهللع االفر قيري(.)2
عيف إطا النةقات االقوصاد ري املوحستري بني البمهلل ن – فاا عإ دران -حمداعالت إ دران يف
تعسيع النةقات املصرفيري يف فاا و وما ع دت يف كعقع السفا ا اال راييري بد(أورا) يف الصفحري
السددابقري و عفيدده أن مددي حكعكددري إ دران الوق دعا كددع يظ دراامم الغدداييني لبيددان قضدديري فددو البتددك
اال دراين يف فددااو عهددذس احملاعلددري اال راييددري قصددهلل إددا اال وددهللا مددى النقددع ت االقوصدداد ري الددا
كا سوما اككم املوحدهللا عالدعاللت املوحدهللا ضدهلل إ دران حتدف ندري ا ومدا لإل هدابو لدذا فدإن
الددعاللت املوحددهللا اككر كيددري تم د مددى فدداا يف فددض طمبددات إ دران يف فددو البتددكو ع فددض
أيش وما يف فاا كن أجاب اسوزادا اككن يف الهللعلري.
( )1املصهلل السابق (.)261
( )2أيش ري الشينري يف فاا و كعقع السفا ا اال راييري يف ).(GOOGL

وسائل الرافضة و أساليبهم يف الدعوة إىل مذهبهم يف غاان

157

علك ددن أقب ددا الص ددح يف ف دداا ددا ( ) 2008تفي ددهلل أن إ دران تنم دداب ج ددادا لوعس دديع
النةقات املصرفيري كع فااو عهذا املصر سيكعن الشروري ال تاايري بني إ ران عفاا يف تبادهلما
االقوصادي عالوجا يو علكن هلل هللات الغرب تنرقاب ويان سيس هذا املصر (.)1
عكن املشا ع الا تسو مرها الشينري يف البةد لهلل م الومهللد الرافضي:
كشرعع القرث لممزا نيو وهع أع كشرعع بهللأت به الرافضري يف مشا فاا و
أ-
مث ايوقدداب إىل أكدداون أقددرى يف البمددهللو عهددذا املشددرعع أوسدده أتبا ددا و درا يف فددااو عقاصددري يف
(مايلو عبعيل).
عقهلل أبهللت فاا اسوفاد ا كدن كشدرعع القدرث اال دراين معكدا ومدا جدا يف املعقدع عيصده
وما مي:
Ghanaian business to benefit from Iran credit
facilities
Ghanaians who transact business with their Iranian
counterparts can now have access a 70 million dollar
facility from the Export and Import Bank of Iran to aid
their operation.
أي :جتددا ا فدداا ت درب كددن يظددا ااومددان ال درانو -عهددع يظددا ددوم عجبدده بيددع أ دديا أع
تقهللمي قهللكات لشخ هللفع تما فيما بنهلل. -
إن الغدداييني الددذ ن قددهللعا صددفقري كددع يظ دراامم اال درايينيو هددم اآلن ميمكددعن كددن حقددعقمم
املاليري تقهلل بسبنني كميعا دعال ا كن كصر الوصهلل ر عاالسوااد جلممع ري إ ران االسةكيري.
الضافري إىل كا تهللهم كن الشروات الوجا ري يف فااو وشروات الومفا الرقمي
اال راييري يف فااThe digital TV Iran companies in Ghana -
ع ددروات (فددا فني) ال دران يف فددااGazvin Iran companies in -
Ghana.
( )1املصهلل السابقو أيش ري الشينري يف فااو املعقع االلكرتعين لمسفا ا اال راييري يف (فعفاب)
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علمشينري يف فاا -سعا إ راييني أع فاهم -روات البيع لوفر قو عهي با ا ن تدعيل
را البضااع جلممري عتع نما لممحةت .عهذس الشروات واآل :
 Paper food pack containerدروري ال نداالع قي املنمه.
روري( )Greenwich Telesystemعهي يعع كن ا ات الومفا .
ددروري الوجددا ا (فددا مني) بتددك مددا يف كت قددري فددرب فدداا -وددع اديGyelean -
Trading Enterprise, Amar Bank, Sekendi TakoradiGhana.
ددروري مجنيددري جددعي -ددينري -واييشددني -أودراJeway Associates Ltd. -
Shia, Shia,- Kaneshine- Accra.
ب -كشرعع الز ا ري ملوسسري االكا حسني يف تيشاكاتني.
را 14ق نري أ ث يف كت قري أبطرا الناصمري (أورا) و عكساحري ق نري واب
ت-
أ ث حعايل ألفي كرت كربع تقر با.
را كز ري ساحري اييري عسبنني هكوا ا و عمت ا دري قسدم كتمداو عاسدو ما ها
ث-
ملوسسري االكا حسني(. )1
عقهلل أ بوف بنض املصاد الوا خييري لمشينري يف فاا أن عجعد هذس الفرقدري مدى أ ث فداا
و ددان م ددى أ ددهللي المبت دداييني ك ددن الش ددينري ال ددذ ن ه دداجرعا إىل ف دداا ع ممد دعا الوج ددا او عتنرفد دعا
()2
أبصحاب ال رعا عاملتاصه الناليري.
عقددا بنضددمم :إن املددذهه ايوشددر بسددر ري بنددهلل كددا أقددا الوجددا المبتدداييعن كشددا ع جتا ددري
( )1املصهلل السابقو أيش ري الشينري يف فاا يف املعقع االلكرتعين لمسفا ا اال راييري يف(فعفاب) و الوشيع
يف أفر قياو (.)2٥٩
( )2الوشيع يف أفر قيا و االسة يف فااو عااليرتييف ( From Wikipedia- the free
) – encyclopediaاملعسع ري احلرا ).
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هتاك كتذ ال ماييتات(.)1
ع مي ددهو ف ددإن المبت دداييني يف ف دداا ميومك ددعن أو ددر املش ددا ع عالش ددروات ال ددا تن دديمم الق ددعا
االقوصدداد ري ملددهلل الوشدديع عالددرفض يف الددبةدو بدداب كنظددم الشددروات الوجا ددري املددذوع ا عفاهددا يف
كمكمم؛ كن الوجا ا هي اهلهلل اكساسي الذي كن أجمه هداجرعا إىل فداا عاسدوعطتعا فيمداو
ع ا أن البشر ميشي كدع د تده ع قيهللتده أ تمدا حداب صد حبما كنده ع دهلل ن ملنبدعدس الدذي نوقدهلل
.
فيهو عحيتئذ وشعم أن كعن له أيصا حىت قعى ع سوك ر إم.

( )1الشروات الشينيري يف فاا يف االيرتييف حتف تعان ( الشينري يف النامل)
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املبحث الثاني  :اخلمس:
قع السيهلل حسني املعسدعي كدن ممدا التجد  ( :إن اخلمدس اسدوغاب اسدوغةال بشدنا
كدن قبدداب ممددا الشدينري الرافضددري عجمومددهلل ممو عصدا كددع دا ددهلل مدى السددادا عاتومددهلل ن أكدعاال
طاامددري جددهللا كددع أن يصددع الشددرع تددهلل مددى أن دعا الشددينري يف حدداب كددن دفددع اخلمددسو بدداب
هددع كبدداح هلددم ال جيدده مدديمم إقراجدده و عإمنددا وصددرفعن فيدده ومددا وصددرفعن يف سدداار أك دعاهلمو
عككاسددبممو بدداب إن الددذي ددهللفع اخلمددس لمسددادا عاتومددهلل ن نوددرب آ ددا كيدده قددال التصددع
الا ع دت ن أكا املوكتني أب بهلل هللا) (.)1
عاملعسعي يقاب التصع كن ووه أامومم الا تهلل مى ب ةن اخلمس عهي فيما مي:
ن مر بن ز دهلل قدا  ( :أ دف كسدمما ملهلل تدري و عودان قدهلل محداب إىل أب بدهلل
-1
هللا تمك الستري كاالو فردس أبع بهلل هللا إىل أن قا  :ل أ سيا و قهلل طيبتاس لك و عأحممتا لك
كته و فضم إليك كالك و عواب كا يف أ هللي ينوتا فمم فيه حمممعن حىت قع قاامتا) (.)2
ددن أب بددهلل هللا قددا  ( :إن التدداس وممددم نيشددعن يف فضدداب كظموتددا و إال أا
-2
أحممتا ينوتا كن لك) (. )3
ن عيس بن نقدعب قدا  ( :وتدف تدهلل أب بدهلل هللاو فدهللقاب ميده جداب كدن
-3
الق دداي ني و فق ددا  :جنم ددف ف ددهللاكو تق ددع يف أ ددهلل تا اك ح عاكك دعا عالوج ددا اتو عين ددر أن
حقكم فيما اثبف و عإا ن لك كقصرعن و فقا  :كا أيصفتاوم إن ومفتاوم لك) .
فمدذس الدرعالت – عفاهددا و دا– صدرحيري يف إ فددا الشدينري دن اخلمدس حدىت قدع القدداام
()4

هع املمهللي املتوظر لهللى الشينري.
( )1ايظر حن مث لموأ ه وش
(.)٥2

اكسرا عترباري اكامري اكطما  :لي

السيهلل حسني املعسعي و

( )2ايظر املصهلل السابق و عقهلل يقاب ن أصع الكايف لمكميينو عهع كن الكوه املنومهللا تهلل الشينري.
( )3املصهلل السابق ( )٥4عقهلل يقاب ن وواب " كن ال حيضرس الفقيه".
( )4املصهلل السابق .
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عقهلل ور يف جممري القمم الا تصهلل ها جداكنومم يف فداا أن اخلمدس عالزوداا كدن العاجبدات
 عقدهلل حرضدعا ميده يف فدا كدا كعضدع كدن. )1( االجوما يري الا فرضما االسدة مدى اكفتيدا
:يفس املرجع عها هع يصه
It is stated in the Quran chapter (8: verse:41). If they
were religious, they should give up portion of their
booty as "khoums".
 ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ: قا تناىل يف سع ا اكيفا
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦ
.)2(ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ
ع ورعا أ ضا يف أحهلل وويبا م املولفري يف فاا يف ويفيري أدا احلج كعضعع اخلمدس عويفيدري
:أدااه قباب احلجو قا صاحه الكواب
"Khums" is an obligatory act in Islam. It means:
one fifth and according to religious ruling it is an
obligatory for everyone to pay one fifth of his
saving of the whole year. Half of which becomes
the right of infallible Imam and half of that goes to
poor, destitute, and travelers people from the
lineage of the Prophet Muhammad- peace be upon
him and his and his progeny.
There are three categories with regards to
khums. Please follow the rulings that apply to you.
.Either, you regularly pay Khums and have done
 ) ايظر2007ع2006( هد) املعافق1428ع1427( ) جممري القمم الصاد ا بمغري إجنميز ري ا1(
.)30( الصفحري
.)41( ) سع ا اكيفا و اآل ري2(
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so on your eligible savings. In this case you do not
need to worry about khums requirements for Hajj
as you already have paid it.
.Or, you have not paid khums yet or have not
regularly paid khums on all of your assets in the
past. In this case you must calculate and khums
before going for Hajj.
.Or if you have never paid khums as per the
proper ruling by a Marj'a al- Taqlid or do not intend
to pay khums on all of your assets which is
forbidden. Then you must at least, pay khums on
all of thing to be used for your Hajj such as
clothing, luggage, tickets and any extra money that
you may carry with you.
Note: Please check your representative of your
Taqlid for details about how, when, where, and who
to pay the khums as per you Taqlid,s
recommendation, before embarking on the Hajj .(1)
 أن اخلمس ون كن أوان االسة و ععاجده مدى وداب أحدهلل أن:كضمعن الفقرا السابقري
 الشد ر اكع كددعن حقددا الكددا: قسددمما إىل قسددمني.ددودي اخلمددس كددن كصددا فه السددتع ري
كنصددع و عاآلقددر لمفقدرا عاملسدداوني عأبتددا السددبياب كددن آ بيددف سددع هللا – صددمى هللا ميدده
.-عسمم
:هتاك ة ري أصتا لتسبري كدا اخلمس
 ه ددم ال ددذ ن توظم ددعن يف أدا اخلم ددس س ددتعلو فم ددوال ال حيو دداجعن إىل: الص ددت اكع
.كو مبات اخلمس قباب احلج؛ كهنم قهلل اسوعفعا كا ميمم كن احلقعم
) كن ووبمم املولفري يف فاا وما٥-4(

) تنميمات هوصرا ن احلج لمسيهلل حممهلل مي أعن و1(
. تقهلل
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الصددت ال دداين :هددم الددذ ن مل ددودعا اخلمددسو أع ال ددهللاعكعن يف أدااددهو عيف هددذس احلددا
حياسه كا ميه كن احلقعم ع ود ما قباب كغاد ته.
الصددت ال ال د  :هددم الددذ ن مل ددهللفنعا اخلمددس قددي ومددا مممددم كددرجنممو أع ال ر ددهللعن
دفددع اخلمددس كددن ومكددا م الددا ليسددف كددن احلددة و فنمددى هددوال سددهللاد اخلمددس كددن أكونددري
السفر ك اب املةبس عاحلقااه عالوذورا عكا ز هلل كن كبمغه الذي ص حه كنه.
مث يددبممم أن راجددع ودداب عاحددهلل كددتمم كرجندده أي :الددذي رجددع إليدده يف أكددر د تددهو لونميمدده
وي هللفع؟ عكىت؟ و عأ ن؟ و عإىل كن هللفع؟ ..قباب كغاد ته لمحج.
عح ددرث مي دده أ ض ددا ق ي ددبمم ق ددااة " :فنميت ددا أن يق دديم الص ددةا عي ددو احلق ددعم املالي ددري
واخلمس عالزواا.)1("...
التظر يف قااهلل الرافضري ةحظ كا فيما كن تتاقضات؛ كن التصع الا ورهدا
فاترد َ
املعسد ددعي صد ددرحيري يف إ فد ددا د دعا الرافضد ددري كد ددن دفد ددع اخلمد ددس حد ددىت ظمد ددر القد دداام الد ددذي يف
السردابو عملا ا حيرضمم مى أدااه قباب سفرهم؟
مث اآل ري الا سوهلللعن إا مى عجعب اخلمس ليسف يف حمممدا؛ بداب يف اآل دري د مديمم؛
إ إن اآل ري تت مى عجعب اخلمس يف حالري كا أعج ميما املسدمعن خليداب عالرودابو -
أع يقع ك ة :لهلل ت عفاها-و أع كا صعحلعا بغا قوا عهع الفي و وما بف لك دن
مجيع املفسر ن.
عالشينري يف فاا تسوفيهلل اخلمس كن اجلمات اآلتيري:
 -1إ دران .
 -2لتدهللن.
 -3العاللت املوحهللا اككر كيري).(Detroit,mi,USA
 -4الوجا الشينري كن لبتان املقيمعن يف فاا.
( )1املصهلل السابقو تنميمات هوصرا ن احلجو
القايع و (. )٥0

()٥-4و اخل ه املترب ري لمشيه الهللووع أمحهلل مي
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الشينري كن سع ل(.)1

كن أب

بيري أحهلل طةإم يف جاكنومم يف فاا و ع تعايه

االلكرتعينabmad2002@yahoo.com:
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املبحث الثالث :اإلعانات من اخلارج
إن ودداب د ددعا -س دعا إىل هددهللى أع إىل ضددةلري -حتودداج إىل د ددم كددادي أع كنتددعي حددىت
تسوعي مى ساقما عتتوشدر يف اآلفدامو فالرسدع  -ميده الصدةا عالسدة  -يف تفدعان د عتده
ملا ا وهلل ميه ع مى أصحابه أ ري وفا قدر ا عأصديبعا كدتممو عفقده هللا لدهلل م اخلدا جي عهدع
التجا ددي -أس ددكته هللا فس ددي جتات دده -ف ددأكر س ددع هللا -ص ددمى هللا مي دده عس ددمم -أص ددحابه
هلجددرا إىل بددةد التجا ددي -احلبشددري -ك درتنيو عهددي كددا تسددمى هلج درتني اكعىل عال اييددري يف
االسة .
فا قا مى أحهلل كن فاا أن كا أكر الرافضري يف فداا بيدهلل إ دران ومدا هدع العاقدع يف
بقيددري بمددهللان أفر قيددا الددا دقم دعا فيمددا؛ كهنددا هددي الددا عضددنف ق ومددا يف تشددييع أفر قيددا وممددا
عفاها كن البةد ع صهللعا هلا أكعاال طاامري لوحقيق بغيومم.
فا أن هتاك كهلل هلل الندعن لمرافضدري اال دراييني كدن إقدعاهنم يف الندامل لوشدييع بدةدا فدااو
أ ا إىل لك و ا كن املوسسات الشينيري يف فااو كتما:
كوسسري باب آ لسدني الشدينيري يف "ايسدعا " -فداا العسد ى-و ودرت أن هلدا مدني
يف بنض البمهللان يف الناملو أي :الا تق كنمم كادل عكنتعلو قع كهلل ر املوسسري:
(( لهلل تا مني الهللعليدري الرمسيدري كدن كوسسدري الشدباب آ لسدنيو أع رجدى االتصدا أبي
كن ميتا الهللعيل إ ا وتف يف البمهللان الواليري كع كع لبمهللاهنا:
الشيه أبع بوع كن النرام
السيهلل حممهلل النزاعي كن النرام
حممهلل بتهللا ي كن السنعد ري
املخوا أمحهلل كا ا كن اهلتهلل
مي د ىت كن الكع ف
السيهللا مهلل السنهللي كن لبتان
اكد قر جاجا Bachir Jahjah -كن لبتان
بة مناين Beylal Nimani-كن أملاييا
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اكد قمياب Khalil-كن أملاييا
اكقف بر ين Brenya Afia -كن أملاييا
)(1
وتهللا -سر البحراينو بر هللس االلكرتعينyybahrani@gamail.com. :
عكتمددا كوسسددري الرسددع اكوددر يف "جتيمددان" أ سدداب كددهلل ر املوسسددري الشدديه بددهلل الكددرمي
ي أ قا حتع اب املسدا هللات درب البتدعك إىل البمدهللانو عكدن ضدمتما :قدم الوحع داب لبتدك يف
لتهللن عهع:
Standard charted Bank 3v London
SWIFT CODE SCBL G32L
TO: Stan chart-Ghana, 59- Accra(2).
عو ددذا ف ددرع كوسس ددري آ لس ددني املعج ددعدا يف ( )Suhumعه ددي حمافظ ددري جم دداع ا حملافظ ددري
(ايس دعا ) ال ددا عج ددهلل فيم ددا اكص ددابو تم ددك املوسس ددري أ س ددمف ال م دده إىل ك ددهللا س آ الص ددهلل
املعج ددعدا يف لبت ددان و ل ددهلل م ب دراكج الونم دديم الق ددرآين لم ددع تيني ددهللدهم ايي ددري عأ بن ددعن خص دداو
ا وتقدعا االسددة يف ددمر دعا و عوددان املبمددا امل مددعب كددن آ الصددهلل ألفددي دعال أكر كدديو
عيشرته كوسسري آ الصهلل ضمن أيش ومم الهلل ع ري يف االيرتيف.
عك ددن املس ددا هللات ال ددا ك ددن اخل ددا ج ك ددا س ددبق أن مجني ددري ددينيري يف أكر ك ددا الش ددماليري
كتحف كسوعصفا ينيا يف كت قري( فعلوا) املنهللات ال بيري تما ة ري آال عمخسدمااري دعال
()3
أكر كي.
عقهلل مل لك د .أمحهلل مي قايع يف دع ا اكامري عاخل با يف فاا أ تا إلقا ومموه قدا
كا يصه:
( )1كوسسري آ لسني -فاا – htt: WWW.aalyaseenghana,webs.com
.
( )2كن أيش ري كوسسري آ لسني -فاا الا يشرته كهللا س آ الصهلل كن لبتان .
( – Diasporian News 2012-6-6 )3أقبا فاا يف قتاا كذوع ا الجنميز ري.
.

()1
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((  ...ددن أ مدا االقدعا ال يبخداب دا صداب إليتدا علكدن أ مدا االقدعا ال تسدمعا هدذا دق
لكم .هذس ههلل ري لكدم إ ا عصدمف يدعع طبندا لممندا ا عإ ا مل تصداب ال تقعلدعا قدهلل هده حقتدا
أع إ ا قر ال تشكعا ميتا)) (.)1
يف وةكه داللري مى أهنم حيصمعن مى اال اات كن اخلا ج لقعلده (:ال يبخداب دا صداب
إليتا...إىل قعله :إ ا عصمف يعع طبنا لممنا ا عإ ا مل تصاب.)...

( )1اخل ه املترب ري لمشيه الهللووع أمحهلل مي القايع و

(. )131
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الفصل السادس :أساليب الرافضة يف الدعوة إىل
مذهبهم يف غانا:

وفيه أربعة مباحث:

املبحث األول :أساليب الرافضة التعليمية يف الدعوة إىل
مذهبهم يف غانا :وفيه أربعة مطالب.

املبحث الثاني :أساليب الرافضة الدعوية يف نشر
مذهبهم يف غانا ،وحتته مخسة مطالب.

املبحث الثالث :أساليب الرافضة اخلدمية للدعوة إىل
مذهبهم يف غانا ،وحتته مطلبان.

املبحث الرابع :أساليب الرافضة اإلعالمية للدعوة إىل
مذهبهم يف غانا ،وحتته ثالثة مطالب.
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الفصل السادس :أساليب الرافضة يف الدعوة إىل مذهبهم يف

غانا ،وفيه أربعة مباحث:
املبحــث الو  :أســاليب الرافضــة التعليميــة يف الــدعوة إىل مــذهبهم يف غــاان .وفيــه
أربعة مطالب:
املطلب الو  :غرس حمبة آ البيت وبغض الصحابة يف ةفوس طالب العلم:
إن حمبري أهاب البيدف عبغدض الصدحابري كدن اكسدس الدا قدع ميمدا د دن الشدينري االكاكيدري
أال ين شر ري .فاملذهه الشيني ومه قاام مدى حمبدري أهداب البيدف -حسده ممدم -إ الدعال
عالدربا كددع الناكددري عهددم أهدداب السددتري-بسددبه أهدداب البيددفوعالربا ا كددن الصددحابري .فاسددو ا عا أن
غزعا قيهللا املسممني أن أ هللا آ البيف هم الصحابري الكفا املرتهللعن الزادقري املتافقعن.
عاحلق عاض عضعح الشمس يف ابنري التما أن الصحه الكرا هم أامري املدوكتنيو عهدم
محمري االسة و عفرسان احلق الذ ن اص فاهم هللا حلماب أكايري د تهوعجنممم قا أكري أقرجدف
لمتاسوعقا صحه اكيبيا عاملرسمني0
عاملوأك دداب يف هاطبد ددري هللا تند دداىل املوق ددنيو عاحملسد ددتنيو عاملد ددوكتنيو عاتاهد ددهلل نو عالصد ددابر نو
عالشدداور نو عفددا لددك كددن اكعصددا و ددا يف القددرآنو نمددم قيتددا أن الصددحابري الك درا هددم
املنتيد دعن بوم ددك اكعص ددا قب دداب دق ددع ف دداهم 0فكيد د س ددعغ كح ددهلل أن ددركيمم لفس ددقو
عالكفددرو عالتفددامو عالزيهللقددريوعدعها كددن اكلفددا السدديئري الددا تتسددبما الرافضددري لمصددحابري محمددري
النقيهللا الصحيحري كن املتبع الصايف0
علكددن وودده الرافضددري طافحددري إددذا الغ ددا وعلع جددع القددا إىل ووددبمم أى كددا تصددرح بدده
كن امل ا ن يف الصحابريو عالوسميي ميمم لسهو عالمننو عالقع لردا عفاها 0عهذا كن
أعسع أعد ري الباطاب الا خيعضما املب معن جما ا هنا ا.
فمذا حممهلل بن نقدعب الكميدين قدع ( :ودان التداس أهداب الدردا بندهلل التد صدمى هللا ميده
عآله عسمم -إال ة ري :املقهللاد بن اكسعدو عأبع الغفا يو عسممان الفا سي) (.)1
( )1وواب الرعضري كن الكايف(.)24٥/8
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عقددا أو ددر كددن لددك يف كعضددع آقددر كددن ووابدده(( :إن التدداس فز ددعن إ قمتددا إن التدداس
ا تددهللعاو فقددا  :إن التدداس ددادعا بنددهلل كددا قددبض سددع هللا-صددمى هللا ميدده عآلدده عسددمم -أهدداب
جاهمي ددريو إن اكيص ددا ا وزل ددف فم ددم تنو ددز ددا)) ( )1ن ددين ا وزل ددف ددن أب بك ددر فم ددم ك ددن
اقويا هم اقويا حق؛ باب اقوا عا طة ككان طاب آقر لمحميري عالنصبيري0
عقا يخمم اجلزااري :قدا ميده السدة (:إن التداس ا تدهللعا وممدم بندهلل التد – صدمى هللا
ميه عآله عسمم–إال أ بنري :سممان وعأبع و عاملقهللادو ع ما )(.)2
عقددهلل ا ددوهلل تكفدداهمو عتفسدديقممو علنددتمم لمشدديخني أب بكددر ع ددم -ضددي هللا تممددا –
المذ ن اتفق مى أفضدميومما املسدممعن بندهلل سدع هللا -صدمى هللا ميده عسدمم -عقدالعا يف أب
بكددر كددا قددالعا :ا مددعس لتفددامو ع بددادا اكصددتا و عالكفددرو عفاهددا 0قددا الصددفعي اجلزااددري:
(قهلل عي يف اكقبا اخلاصريو أن أ بكدر ودان صدمي قمد سدع هللا-صدمى هللا ميده عآلده
عسمم – عالصتم كنمق يف تقه عسجعدس له) (.)3
عاسددومع إىل ومم ددات اخلميددين -إك دداكمم اكوددرب املناص ددر – كددع أص ددحاب س ددع هللا –
صددمى هللا ميدده عسددمم – قددع كددا ترمجودده(:أعلئك الصددحابري الددذ ن مل كددن هلددم هددم إال الددهللييا
عاحلص ددع م ددى احلك ددم دعن االس ددة و عالق ددرآنو عال ددذ ن اخت ددذعا الق ددرآن جم ددرد ن ددري لوحقي ددق
يعالهم الفاسدهللاو قدهلل سدماب مديمم إقدراج تمدك اآللت كدن ووداب هللا الدا وايدف تدهلل مدى
قةف ددري م ددي -ض ددي هللا ت دده – ب ددة فض ددابو ع م ددي إك ددا اكام ددريو عو ددذلك حتر د د الكو دداب
السددماعيو عإقصددا القددرآن ددن أيظددا أهدداب الددهللييا مددى عجدده دااددم يد بقددى هددذا النددا يف
ح ددق الق ددرآنو عاملس ددممني إىل ددع ال ددهلل ن  00إن م ددري الوحر د د ال ددا عجمعهن ددا إىل اليم ددعد
عالتصا ى اثبوري ميمم. )4() 000
( )1الرعضري كن الكايف(.)2٩6/2
( )2اكيعا التنماييري ( ) 81/1
( )3اكيعا التنماييري و ( )٥3/1و يع كرتضعي .
. 141-13٩
( )4املصهلل السابق
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عاس ددومع أ ض ددا إىل وممات دده ك ددع الش دديخني أب بك ددر ع م ددر كفرمه ددا ع ص ددفمما جلم ددابو
عاحلمقو عاالفكو عالزيهللقدري 0قدع كدا ترمجوده (( :إيتدا هتدا ال دأن لتدا لشديخني عكدا قاكدا بده
كن هالفات لمقرآن عكن تة ه أبحكا االلهو عكا حمدةس عحركداس كدن تدهللمهاو عكدا كا سداس
كن فمم ضدهلل فاطمدري ابتدري التد  -صدمى هللا ميده عآلده عسدمم – و عضدهلل أعالدسو علكتتدا يشدا
إىل جمممما أبحكا االله عالهلل ن))(.)1
لقهلل تضافرت اكدلري كن وواب هللا عستري سدعله صدمى هللا عسدمم -مدى تندهلل اب الصدحابري
الكرا ا ال جما لمشك يف حتقيدق دهللالوممو بداب إن بندض وبدا أسداطني الرافضدري أقدرعا لدك
يف ووبممو فما هع ال ربسي كن وبا مما االكاكيري قدع يف تفسدا آ دري الوعبدري بدرقم()100
((عالسابقعن اكعلعن كن املماجر ن عاكيصا عالذ ن اتبنعهم حسان ضي هللا دتمم ع ضدعا
ته عأ هلل هلم جتات جتري حتوما اكهنا قالهلل ن فيما أبهللا لك الفع النظيم))(.)2
(عيف هددذس اآل ددري داللددري مددى فضدداب السددابقني عكددز ومم مددى فدداهم ملددا حلقمددم كددن أي دعاع
املشقري يف يصرا الهلل ن 0فمتما  :كفا قدري النشداار عاكقدربنيو عكتمدا كبا تدري املدألع كدن الدهلل نو
عكتما يصرا الهلل نو عقمري النهللد عو را النهللعو عكتما السبق إىل االميان عالهلل ا إليه)).(3
عه ددذا إق درا ك ددن أام ددري الرافض ددري – عاحل ددق ك ددا ددمهللس الن ددهللع – م ددى فض دداب الس ددابقني يف
االسة عهم الصحابري الكرا و عككايومم مى فاهم 0عوان أهداب البيدف – ضدعان هللا مديمم
– عصعن لومسدك إدهللي الصدحابري – ضدعان هللا مديمم – اقودهللا لتد – صدمى هللا ميده
عسمم – الذي ح كن سيأ بنهللهم لومسدك بكوداب هللا عسدتري سدعله – صدمى هللا ميده
عسمم -و عههلل مم كوودهللا أبن فمدع الدهلل ن إمندا ملدن بقدي كدتمم 0فندن الصدادم – محده هللا –
قا  :قا سع هللا – صمى هللا ميه عسمم ( :-كا عجهللمت يف ووداب هللا فالنمداب بده ال دذ
لكم يف تروهو عكا مل كن يف وواب هللا ز عجابو عوايف فيه ستري كين فدة دذ لكدم يف تدرك
( )1جممع البيان لم ربسي(. )٩8/٥
( )2تفسا امليزان (.)373/٩
( )3كناين اكقبا لمصهللعمو ا اكيعا لممجمسي( 220/ 2و. ) 307/ 22
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ستاو عكا مل كن فيه ستري كين فما قدا أصدحاب فقعلدعا بدهو فإمندا ك داب أصدحاب فديكم وم داب
التجدع أب مددا أقددذ اهوددهللىو عأبي أقاع دداب أصددحاب أقددذمت اهوددهلل ومو عاقددوة أصددحاب لكددم
محري)(.)1
هذس ق را كن ر كن الرعالت الا ح اكامري فيما – محمدم هللا – مدى اتبداع هدهللي
الصحابري.
وأما من عالمات غرس حمبة أهل البيت يف ةفوس الطـالب يف غـاان ,تسـمية املعاهـد

عاملهللا س الا أسسعها يف املتاطق يف فاا أبمسا أهاب البيف 0كتما:
كهلل سري فاطمري الزهرا االسةكيري لمبتات يف حي(كاكعب – أورا)0
كهلل سري جنفر الصادم يف حي( أ اكن – أورا)0
كهلل سري أهاب البيف يف أعفاسي
كهلل سري أهاب البيف يف واسعا – أورا
كنمهلل أهداب البيدف الندايل لمهلل اسدات االسدةكيري – أودرا كدن أعااداب املناهدهلل الدا أسسدعها
يف فاا و فقهلل ودايعا سدبعن الصدحابري ع منتدعهنم عمل مبد أن فشداب يف أع اككدر لفدرا كنظدم
()2
ال ةب مث أفمقعس عأسسعس كن جهلل هلل
()3
كهلل سري االكا املمهللي يف إحهللى املهللن القر بري كن أورا
كهلل س ددري س دديهلل العص دديني يف وعت ددع ب عكقص ددعد س دديهلل العص دديني م ددي -ض ددي هللا ت دده-
الذي قهلل أعصي الكاكري مى حهلل وذإم عافرتااممو عالعصيعن هم اكامري كن بنهللس.
عالقا ددات الهلل اسدديريو عاالدا اتو عاملراوددزو مسعهددا أبمسددا أامددوممو وصد االكددا البدداقرو
عص االكا الكافمو عص االكا الرضاو عص االكا اهلاديو عص االكا النسكريو
()4

( )1عساااب الشينري لمحر الناكمي ()21٥/6و الكايف لمكميين (. )617/2
( )2املنمعكري كن الهللا يري الشيه قضر آد إد س املوقهلل ورس يف
( )3الوشيع يف أفر قيا و
( )4تقهلل يف

()26٥

( )6٥كن البح .

(. )141
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عص د إك ددا ددن الناب ددهلل ن 0عإدا ا فاطم ددري الزه درا و عإدا ا االك ددا املم ددهلليو عكرو ددز اجلنف ددري
لوددهلل ه احلاسدده اآليل 0ومددا أطمق دعا مددى املوسسدداتو عاملراوددز الهلل ع ددري الددا تر ددى أفمدده
التشاط الشيني يف البةدو وموسسري أهاب البيف أبوراو
عقدهلل تقددهلل أهنددا كوسسددري تنميميددري تر ددى أفمده التشدداط الشدديني يف فددااو عكوسسددري االكددا
احلسني – عهي د ع ري عإفا ري واكعىل الموني تقع بهلل ممما إ ران0
عوذلك املساجهلل الا بتيف يف أدا البةد أطمقعا ميما أمسا أهاب البيف عاكامري كتما:
كسجهلل الرسع اكور ع نورب أع كسجهلل بين كتباع الشينري يف فاا.
كسجهلل احلستني الذي نهلل اثين كسجهلل بين يف كت قري جهلل هللا أبطرا كهلل تري أورا0
كسجهلل املص فى – صمى هللا ميه عسمم – يف ( أويم أعفاسي)0
كسجهلل االكا السجاد يف مايل كت قري مشايل فاا0
كسجهلل االكا اجلعاد يف مايل كت قري مشا فاا0
كسجهلل االكا الصادم يف مايل كت قري مشا فاا0
كسجهلل أهاب البيف يف أورا اصمري فاا0
كسجهلل أهاب البيف يف أويم أعفاسي(.)1
عكد ددن أسد ددمعب فد ددرس حمبد ددري أهد دداب البيد ددف عبغد ددض الصد ددحابري يف يفد ددعس ال د ددةب اكد ددوة
املكوبدداتوكن ككوبددات اجلاكندداتو عاملناهددهللو عاملددهللا سو لكودده الرافضدديري ي د لددع وم د
ال الدده ببح د فمدديس لدده بددهلل إال أن نومددهلل مددى هددذس الكودده 0عتعجددهلل هددذس املكوبددات يف
اكحيا كن املهللن الكباا فدا ككوبدات املوسسدات الونميميدري ومكوبدري أهداب البيدف يف (كداكعب
– أودرا) عككوبددري آ ددري هللا إشددا يف مددايل مشددا فدداا عفاهددا كددن املكوبددات الددا فيمددا اتمددهللات
كددن أكمددات ووددبمم وأصددع الكددايف لمكميددين – قددومم عحجددومم -و ع ددا اكيدعا لممجمسدديو
عتفس ددا القم دديو عتفس ددا النيا دديو عك ددرآا النق ددع يف ددرح أقب ددا الرس ددع و عت ددذورا اكام ددري
لممجمسيو ع جا الكشيو ععساااب الشر نري لمحر الناكمي عدعها كن املراجع و ا0
( )1الوشيع يف أفر قيا و

(. )26٥
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عك ددن أس دداليه ف ددرس حمب ددري أه دداب البي ددف عبغ ددض الص ددحابري يف يف ددعس ال ددةب :امل ددتمج
الهلل اسددي املوبددع يف املددهللا س عاملناهددهلل عاجلاكنددري كددتمج دديني افضددي قددال يف مجيددع املقددر ات
الهلل اسديري الهلل تيدري وكوداب النقاادهلل لمدهللووع جنفددر سدبحاينو عودذلك ووداب النقاادهلل االسددةكيري
املقر يف املهللا س عاملناههلل لممول املرجع الهلل ين اك مدى آ دري هللا النظمدى االكدا السديهلل حممدهلل
احلسيين الشاا ي0
ع شددماب هددذا الكودداب أصددع الددهلل ن تددهللهم عهددي :الوعحيددهللو عالنددهلل و عالتبددعاو عاالكاكددريو
عاملناد0
عيف الفصدداب اكع الددذي هددع الوعحيددهللو أع د فيدده أسددمعب احل دعا عضددعع((ليس راددي))
بني امل بف لرال ري هللا عاملتكر – عفيه – أن هللا موتع ميه الرال ريو فة درىو ال يف الدهللييا عال يف
اآلقددراو كيدده لدديس جبسددم ال ميكددن ال وددهو عاسددوهلل مددى لددك قعلدده تندداىل(:ال تهللودده اكبصددا
عهع هلل ك اكبصا عهع الم ي اخلبا)(.)1
عقصددري كعسددى – ميدده الصددةا عالسددة – حددني طمدده كددن هللا زعجدداب أن ر دده يفسددهو
أجابدده هللا بقعلدده( :لددن تدراين) 0عقددا جدداب قددا لدده :مدده إىل أكددا املددوكتنيو فقددا  :ل أكددا
املوكتنيو هداب أ دف بدك؟ 0قدا ميده السدة ) ع مدك ل مده مل أودن لدذي أ بدهلل مل
أ س)(. )2
عك ددن طاك ددات الكو دداب يف ددي املك ددان عالزك ددان ددن هللا زعج ددابو عيق دداب في دده ددن االك ددا
الصددادم – عحا دداس – ((أن هللا تبددا ك عتندداىل ال عصد بزكددانو عال ككددانو عال حروددريو عال
ايوقا و عال سكعنو باب هع قالق الزكان عاملكانو عاحلروري عالسكعن عااليوقا ))0
مث حتددهللث ددن صددمري اكامددري اقددة ددن االكددا الصددادم كددن وودداب (قصددا كددن درااع
الهلل ن ) ((اكيبيا عأعصيا هم ال يعب هلمو كهنم كنصدعكعن ك مدرعن)) 0ع دن ابدن بداس
ق ددا  :مسن ددف س ددع هللا – ص ددمى هللا مي دده عس ددمم – ق ددع (( :أا ع م ددي عاحلس ددن عاحلس ددني
( )1وواب النقااهلل االسةكيري حملمهلل احلسيين الشاا يو
( )2املصهلل يفسه .

(. )166-16٥
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عالوسنري كن علهلل احلسني ك مرعن كنصعكعن))(. )1
عيف الكودداب ت دعان – كددن نددني االكددا – قددا ( :فاالكددا ال ددومكن كددن تنييتدده إال هللا
النددامل لضددماار الددذي نددر املفسددهلل كددن املصددم و عالتد إمنددا نددني االكددا كددن قبدداب هللا ال كددن
قب دداب يفس دده 0عك ددن الكو دده ال ددا تش ددماب دد دعا ك ددن ه ددذس النقاا ددهلل وو دداب(( د عس يف النقيد دهللا
االسةكيري لممول اكسوا حممهلل تقي كصباح اليزدي (اجلز ال ال ).
عكن ووبمم املقر ا يف الفقده ووداب (تنمديم الصدةا عطر قدري الدومفظ) كدع الرتمجدري االجنميز دريو
لممول السيهلل حممهلل القاضي املرا يو عالكواب ك بعع يف سبع كرات0
عاملول د ب ددهللأ وواب دده أبص ددع ال ددهلل ن ت ددهلل الش ددينري الرافض ددريو مث ددىن بفرع دده ت ددهللهم أ ض ددا
ع هللها شرا عهي  :الصةاو عالصع و عالزوااو عاخلمسو عاحلجو عاجلمادو عاككدر ملندرع و
عالتمي ن املتكرو عالعال و عالربا 0
ع وددر كددن ددرعط العضددع فسدداب العجددهو عكس د ال درأس عالددرجمني 0عيف اك ان عاالقاكددري
وددر كددن ألفافممددا ((أ ددمهلل أن ميددا أكددا املددوكتني عيل هللا)) بنددهلل الشددمادتنيو ((عحددي مددى
قا النماب)) بنهلل احلينموني(.)2
عيف ك ددادا (احل ددهلل ) الكو دداب املق ددر يف الو ددهلل س وو دداب (( أ بن ددعن ح ددهلل ا ددن أه دداب
البيددف))  0ككوددعب لمغددري االجنميز ددريو لممول د السدديهلل مددي حسددنيو أسددوا يف جدداكنومم يف
فدداا 0عالكودداب كقددر يف اجلاكنددري االسددةكيري يف فدداا يف قسددم اكدلن؛ كن املولد أ ددا إىل
سبه ليفه لمكواب أيه ضمن يف الكوداب أ بندني حدهلل ا كقدر ا الدا د سدما لم دةب 0مث ملدا
أى حرصمم الشهلل هلل الهللا مى قبعهلم عاسوجابومم هلدذس اكحاد د و اسوشدا هم إىل تنداعهنم
كن د دده يف ترمج د ددري الكو د دداب إىل المغ د ددات احملمي د ددري املتوش د ددرا يف ف د ددااو فاس د ددوجابعا يف تتفي د ددذ ه د ددذا
املشرعع(.)3
()1وواب قصا كن رااع الهلل ن و (. )64
( )2وواب تنميم الصةا لمسيهلل حممهلل القاضي املرا ي (.)10-3
( )3كقهللكري الكواب ك بنني حهلل ا ن أهاب البيف لمسيهلل مي حسنيو

(. )1
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عيف الكودداب اكحاد د الددا فيمددا الغمددع ددن أهدداب البيددفو ع تاع تمددا تشددماب اآل يددذور
بنضا كتما:
 كصهللام عكنىن أهاب البيدف تدهلل أ عاج التد – صدمى هللا ميده عسدمم – عكتده حدهللأ سددممري – ضددي هللا تمددا – عفيدده أن أهدداب البيددف خيددو يف أ بنددري أ ددخا عهددم :مدديو
عفاطمريو عاحلسنو عاحلسني – 0ضي هللا تمم – .
 كنىن أهاب البيفو عفيه حهلل أ سممري املسمى هلل وسا  ...أن التد صدمى هللاميه عآله عسمم – جماب مى مديو عحسدنو عحسدنيو عفاطمدريو وسدا مث قدا  :الممدم هدوال
أهاب بيا عقاصا ...إخل .
 أمسا اكامري كن أهاب البيفو عفيه ور أامومم0 ككايري أهاب البيف0 الوحذ ر كن هلل كنرفومم0 ككايومم ع القياكري0 أهم قصااصمم0 عال ري أهاب البيف0 كعد م0 سمممم سمم الت عحرإم حربه0 أع ي سأ ته ع القياكري حه أهاب البيف 0عكددن ووددبمم يف الوددا ه الددا نممددعن فيمددا ال ددةب بغددض الصددحابري (كددذورا فددهلل ر قددم)
عهددذس املددذورا وايددف كقددر ا يف الددهللع ا املقاكددري يف الصددي لم ددةبو عفيمددا :أن فددهلل ر قددم كددا
بني ((ككري عاملهلل تري)) أعصى فيما سع هللا – صمى هللا ميه عسمم – االكاكري لنمدي– ضدي
هللا تدده– عصددرح يف اخل بددري يف حجددري الددعداع (( كددن وتددف كددعالس فنمدي كددعالسو الممددم عا كددن
عاالسو ع اد كن اداس)) 0قا لك مى كرأى عكسمع كدن مجدع كدن الصدحابري دهللدهم كاادري
()1

( )1املصهلل يفسه .
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ع شرعن ألفا 0ع ور فيه حدهلل ال قمدني الدذي نودرب حجدري قع دري يف إكاكدري مدي – ضدي هللا
ته – ((تروف فيكم أكر ن كا إن مسكوم إما لن تضمعا وواب هللا ع رت ))(.)1
عيف هذس الق نري السابقري تممي عإحيا إىل ع بغض الصدحابري يف يفدعس ال دةب؛ كن
االكاكددري حددق لنمددي – ضددي هللا تدده – لعصدديريو فظممدده الصددحابري عافوصددبعها كتدده مددى حددهلل
ممم0
عاس د د ددوهلل أ ض د د ددا آل د د ددري يف املاا د د ددهللا ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯮﯯ ﯰﯱﭼ

()2

أهنددا يزلددف يف مددي تددهلل مجيددع املفسددر ن 0مث آ ددري

املباهمددري تددهلل يف قعلدده تندداىل :ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲ ﯳﯴﯵﯶ
ﯷ ﯸ ﭼ(.)3
اد عا أن ميا يفس الت حني أتى بتفسده عبده تدهلل املباهمدري 0عفدا لدك كدن التصدع
الهللالري مى إكاكري مي – ضي هللا ته – (.)4
عكددن ك ددا تمم مددى الصددحابري يف الوددا ه قددعهلم يف سددالري ال قمددني (:كددا سددمى درعب
الردا ن االسة و عالا اقومي بنضما رعب عفا ات جااراو أهر قف فيما دكا كسدممنيو
عهوكف أ راضمم بسبه كعاقفمم ن اسدوعىل مدى اخلةفدري بندهلل عفداا سدع هللا – صدمى هللا
ميدده عآلدده عسددمم -و ع فضددمم دفددع الزودداا إال إىل احلدداوم الشددر ي املنصددع و املتصددعب خلةفددري
سع هللا –صمى هللا ميه عآله عسمم – لت االهليو عهع االكا مي بن أب طاله)(.)٥
( )1كذورا (( فهلل ر قم)) (. )٩-7
( )2سع ا املااهللاو اآل ري ( .)٥٥
( )3سع ا آ مرانو اآل ري ( . )61
( )4سالري ال قمنيو جممري إسةكيري جاكنريو
( )٥املصهلل السابق و ()٥

(. )٥-3
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عك معا الهلل بن العليهلل يف هذا ال نن قااة (:والذي وان كن فا ا قالهلل بن العليهلل مدى
الصدحاب اجلميدداب كالدك بددن يدع را عقبيموددهو عقددومممو عهودك حركددا م عأ راضدمم 0عكددن العاضد
أن ك دداب هددذس الغددا ات اجلدداارا عفاهددا ددا هددي يف حكممددا هددي ددهللعان عفمددمو أي س االسددة
عأحكاكما النادلري عأيس ايوساإا إليما)(.)1
عيف الفقرا الواليري قالعا( :حرب اجلماب الا قاضما االكا مي ميه السة كع املوآكر ن
مى احلكعكري االسةكيري الشر يري تهللكا يك مجع بينوممو ع مدهللهم ككدا املدوكتني مدي بدن
أب طاله خلةفري بنهلل مان بن فانو ع لك لوضر هم كن إ دادا االكدا مدي– ضدي هللا
ت دده– اككد دعا ال ددا اس ددوعلعا ميم ددا لباط دداب إىل بي ددف ك ددا املس ددممني 0عح ددرب ص ددفني ك ددع
القاس ني ن احلقو املومرد ن بقيادا كناع ري بن أب سفيان مى حكعكري االكا الشر يري(.)2
فماب ل ترى وي عجمعا هذس اكلفا الشتينري عاكعصا القبيحري إىل جتاب الصدحابري
قد دداا قمد ددق هللا بند ددهلل اكيبيد ددا عالرسد ددابو كد ددن القود ددابو عالظمد ددمو عهود ددك احلركد ددات عاك د دراثو
عاالسددوية مددى حقددعم التدداس لباطددابو لوشددع ه خيمددم املشددرمو عفددرس بغضددمم يف يفددعس
ال ةب 0يسأ هللا أن مهلل مم إىل سعا السبياب0
عال ددك أن البيئددري الهلل اسدديري الددا حتمدداب هددذس الصددفري تنددني الهللا يددري يف د عتدده بدداب ختددرج
الددهلل اا عتدربيمم مددى بغددض الصددحابريو فكمددا أن اك عاكب هلمددا ددا مددى د ددن املعلددعد ومددا
يف حددهلل أب هر ددرا َتدده :فددإن أ هر ددرا ضددي هللا تدده و وددان حيددهللثو قددا التد صددمى هللا
ميه عسمم (( :كا كدن كعلدعد إال علدهلل مدى الف دراو فدأبعاس معدايده أع تصدرايهو أع ميجسدايهو
وما تتوج البميمري إيمري مجنا و هاب حتسعن فيما كن جهلل ا ))و مث قع أبع هر را ضي هللا
ت دده :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭼ ( )3اآل ددري ( .)4فك ددذلك لوم ددك البيئ ددري أ ددر يف
( )1املصهلل السابق .
( )2املصهلل السابق و

(. )٥

( )3سع ا الرع و اآل ري ( .)30
( )4أقرج ه البخا ي يف صحيحه و وواب اجلتااز و ب إ ا أسمم الص فمات  ..برقم( )13٥8
=
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إكالري ال اله ن قيهللته الصحيحريو فااليسان كهللين ب بنه عال وحمداب النديا لعحدهللس إ ال
بهلل له كن أصدهللقا جمسدا كدن بيئدريو فدإن ودان فالده أفدراد تمدك البيئدري صداحلني فمدع إىل قدا
ن هللا عسدديجهلل كتدده اكقددة الددذ ن ح د الرسددع ميدده الصددةا عالسددة مددى صددحبومم.
الرجاب َمَى ِد ن َقمِيمِهو فَدميَدتظدر
صمى هللا َمَي ِه َع َسمَّ َمَّ (( :
َن أَِب هر راو قَا َ  :قَا َ َسع هللا َ
َحهللوم َكن خيَالِاب )).
أَ

( )٩4/2حتقيق حممهلل ها بن اصر التاصر دا طعم التجاا ( كصع ا ن السم اييري برتقيم حممهلل
فواد بهلل الباقي) ال بنري اكعىل 1422-هجر ري .
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املطلب الثاني  :تربية الطالب على أسلوب احلوار واجلدل،

وذلك من خالل دراستهم ملادة املنطق:
فددإن مددم املت ددق كددن النمددع ال دا هلددا الوعجدده كفكددا النقميددريو عقددهلل قيدداب :عوددان املت ددق
لتسددبري إىل املنقددعالت مددى ك ددا التحددع لتسددبري إىل الكددة و عالنددرعث إىل الشددنرو فعجدده
مددى املت قددي أن ددوكمم يف اكلفددا أ ضددا كددن حيد تددهلل مددى املندداين()1و أدقممددا املوددأقرعن
ك ددن فةس ددفري االس ددة و ددابن س دديتا عالف ددا اب عفامه دداو يف ال ددهلل ن االس ددةكي؛ ليمفق د دعا الش د دبه
كتبددا مم ع تعهددا هلددم ب ر ددق الومع دده عاحلجددجو ععضددنعها مددى ددرعط اجلددهلل ؛ ليصددهللعهم ددن
قيهللا أامري السدم التاصدنري الصدافيري الدا مل تشدبما دعااه البدهللع؛ ال ومدادهم مدى الكوداب
عالستري ال مى املت ق النقيم عالفمسفري السقيمري عتصع ات النقاب املر ضري.
عق ددهلل ددر بن ددض الف ددرم االسد دةكيري لفةس ددفري واملنوزل ددري عالرافض ددري عك ددن د ددا د ددعهم ك ددن
ال عاا االسةكيريو عهم الذ ن مق ميمم لنقةييني؛ الذ ن بتدعن اككدع يف الدهلل ن مدى
قددعهلم و ع سددمعن أدلددري الشددرع فتيددريو عأكددا أدلددري النقدداب تددهللهم فمددي قيتيددري و عهددم كددذبعن
التصع الشر يري الصحيحري إ ا مل تعافق أفكا هم ع قعهلم.
لذا ؛ فإن الرافضري يف فااو قر ت كادا املت ق ضدمن املدعاد املقدر تهلل سدما يف كناهدهللهم
عج دداكنوممو عفم ددرت آاث املت ددق يف كهلل س دديمم عق ب دداامم عطةإ ددم و ك ددن ق ددة تفض دديممم
النقاب مى التقابو عكن أك مري لك كا تقهلل يف اخل بري الا ألقاها ق يبمم يف كعضعع( :كدا ا
ك ددعن كني ددا ا لمح ددق )و ق ددا يف اجلد دعاب ددن ه ددذا السد دوا ( :ك ددن ق ددة اآللت عال ددرعالت
عالنقدداب يس ددو يع أن ين ددر و دداب ك ددا و ددان ك ابقددا لمنق دداب عه ددي احلج ددري الباطت ددري عالت د الب دداطين
لإليسان عك ابقا لمعحي االهلي نين ك ابقا كا جا به اكيبيا (ع) كعن حقا .)2( ).
ممددس كددن وةك ده تفضددياب النقدداب مددى التقدداب يف قعلدده...( :ودداب كددا وددان ك ابقددا لمنقدداب
( )1املماب عالتحاب كب الفو حممهلل بن بهلل الكرمي بن أب بكر أمحهلل الشمرسواين ( املوعىف  )٥48و (
 )4/3و التا ر  :كوسسري احلم و بهللعن ور الوا ه .
( )2اخل ه املترب ري لمشيه الهللووع أمحهلل مي القايع و ( . ) 3٥
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عهي  )...فميس واب كا طدابق النقداب دابق التقداب و عال دك أن لمنقداب دع ا يف هدذا الدهلل ن؛
لكتدده قاصددر حمددهللعد ال ميكددن أن سددوقاب نرفددري كددا هددع اكحسددن إال ددن طر ددق الددعحي  .عكددا
أحسن قع القااداب( :ال دك يف أن كدا تدز بده الدعحي مدى اكيبيدا وفدق كدع النقداب السدميم
عالف را الصافيري .عالشا ع ال أي ا حتيمه النقع و باب إمنا أي ا حتا فيه .لكن كن ضدمن
لتا سةكري النقاب عصفا الف را ع دهلل رمهدا بشدي ؟ لدذا ودان الدعحي هدع الفيصداب يف لدكو
لكن بنهلل أن ص التقاب ع سمم.
عه د د ددذا ك د د ددابق لقعل د د دده تن د د دداىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ ﭨﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ(.)1
كن اجلهلل ر لدذور أيده ال تندا ث بدني النقداب السدميم أع الف درا الصدافيري عبدني كدا جدا بده
اكيبيددا  -مدديمم السددة  -فدداحن سددبحايه عتندداىل مل ونب دهللا بشددي خيددال النقدداب الكاكدداب أع
دا حتدا فيدده النقدع ال دا حتيمدده .علدع أن ا ف درا سددميمري
الف درا .عالكوده السدماع ري إمنددا
فكر ق ع مق كد ك و اا كن حكدم الوشدر ع .علديس دري كدا ميتدع كدن أن الرسداب كو دهللا
ملا أته النقع السميمري .باب كعن لك كدن ب تدراد اكدلدري .علدذلك عافدق القدرآن مدر-
ضي هللا ته -يف أكع ا آتها بف رته الصافيري الا يفض االسة تمدا فبدا اجلاهميدري .لكدن
كن ضمن لتا سدةكري النقداب عصدفا الف درا يف دخ كدا علدع يسدبيا؟ عكدن ضدمن لتدا قمدع
لددك الشددخ كددن املددو رات التفسدديري عاالجوما يددري؟ مث ك دن ضددمن لتددا اسددومرا لددك ومدده؟
عوي د يعفددق بددني النقددع املخومفددري عاملوفاعتددري؟ فمددن أجدداب هددذا عفدداس وددان ال بددهلل كددن إ سددا
الرس دداب بوش ددر ع مس دداعي حيس ددم اخل ددة و ع ك ددعن ال ددعحي املت ددز م دديمم ه ددع الفيص دداب يف مجي ددع
اككع .
ه ددذاو عاكيبي ددا مجين ددا ددهلل عن إىل أص ددع كش ددرتوريو ال ختومد د يف حقيقوم ددا عجعهره دداو
( )1سع ا الزقر و اآل ري (.)24
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ع بتدعن أحكداكمم مددى أسدس كوتاسددقري .قدا تندداىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ( .)1عق د د د د د د د ددا س د د د د د د د ددبحايه :ﭽﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ(.)2
عك ددن آاث املت ددق يف وةكم ددم قعل دده يف إح ددهللى ق ب دده يف كعض ددعع ( ا ددع ا و إحيد دا
ورى اسوشماد االكا احلسني ):
( ميتددا أن يكددعن بنددني لمرسددع ( ) علألامددري (ع) و ميتددا أن ينددر االكددا احلسددني
(ع) عساته عستته عينماب أبعاكرس عيرتك يعاهيه الا تكدعن يفدس أعاكدر هللا (سدبحايه) عيعاهيده
لضبيو كهنم أعليا هللا عحججه مى اك ث عوما قع هللا حع سدعله " عكدا ت دق دن
اهلددعى إن هددع إال عحددي ددعحى " يفددس الكددة كددعن حددع قمفددا س املنصددعكني أ ددين اكامددري
اال ين شر (ع) )(.)3
الشاههلل قعله :إن أعاكر عيعاهي االكا احلسني يفس أعاكر هللا عيعاهيه لضدبي ؛ لكدعهنم
أعليددا هللا عحججدده مددى اك ثو عأن صددمري الرسددع  -ميدده الصددةا عالسددة  -كددن الت ددق
هلعى تت بق مى قمفااه اكامري اال ين شر ري.
مز كن هذا الكة السخي أن كعن أامومم أيبيا هللا ع سمه؛ كيده ال صدمري كحدهلل
كن همعقات هللا مى عجه اك ث إال اكيبيا عالرسابو مث إن سالري هللا عيبعته ليسف لع ا دري
عإمند د ددا هب د د ددري خيود د ددا إ د د ددا ك د د ددن شد د ددا ك د د ددن بد د ددادسو ق د د ددا تن د د دداىل :ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

( )1سع ا اكيبيا و اآل ري (.)2٥
( )2سع ا التحابو اآل ري (.)36
ايظر :بذ اتمعد يف إفحا اليمعد لمسمعأ بن حيىي بن باس املغرب ( املوعىف دع  )٥70 :و (
. )2٩ -14 /1
( )3اخل ه املترب ري لمشيه الهللووع أمحهلل مي القايع و

( . )٥0 -4٩
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ﯵﯶﭼ(.)1
عكن رهم ملت ق أن كن أو ر الكوه ايوشا ا يف صفع املسممني يف فاا الا تهلل ع
إىل الوشيع عإىل تقهلل س أامومم هع الكواب لمغري االجنميز ري ( The Rationality of
 ( Islamع ن ددين كنقعلي ددري االس ددة و عه ددذا الكو دداب ك ددن ض ددمن كتش ددع ا م يف ف دداا -وم ددا
سبق -حيماب يف طياته أفكا ا ق اا قهلل تهللفع املسمم إىل الوشيع عالرفض يف التما ري (.)2
مث إن ووداب ( الددهللفاع دن اكيبيددا ) حلسدن أب بكددر بدع كددن كولفدا م يف فدداا و الددذي
ألد مددى أسددمعب احلدعا بددني كوحدداع ن و عقددهلل بددني املولد يف كقهللكددري ووابدده أيدده اسددوفاد كددن
وواب حماع ا قااهلل ري لمسيهلل أكا حممهلل الكافمي القزع ين و لكن بوصر ع لدات كدن تدهلل
يفسه الا تقرب املنىن لذهن الباح ن الصعاب(. )3
ف ةب الرافضري يف فاا قاكعا تاقشعن عجيادلعن املسممني لوشكيكمم ن د تمم و عقدهلل
جنح دعا يف بنددض كتاقشددا م عأقتن دعا بنددض املسددممني مددى الومسددك لوشدديع عال درفض و ومددا
حصدداب -علألسد  -لومميددذ أحددهلل املتددافحني لمسددتري يف فدداا ( .)4عقددهلل اقشددين كراقدده ككوبددري
كنمهلل أهاب البيف أبودرا عودان أحدهلل ال دةب الهللا سدني يف املنمدهلل حموجدا أبيدعاع الدهللالالت الدا
د سددعها يف املت ددق ك ددن ( االلو دزا عالوض ددمن عاالق درتان عامل ابقددري) م ددى أن كس د ال ددرجمني يف
العض ددع أ جد د ك ددن الغس دداب؛ حيد د و ددر هللا ددز عج دداب يف آ ددري الو دديمم كسد د النض ددع ن ك ددن
اك ضا ا هلل بهللالالت كذوع ا مى أن كس الرجمني أفضاب كن الغساب .
عكددن أق ددر أفدراد الرافضددري يف فددااو كددن الددذ ن حيدداع عن لموشددكيكو الشدديه مددي فمددريو
()5

( )1سع ا اكينا و اآل ري ( . )124
( )2قهلل سبق يف

(.)٩3

( )3قهلل سبق يف صفحري (. )٩2
( )4املعقع االلكرتعين( :التشاط الرافضي يف فاا و ووبه عس
الستري) .
( )٥كقابمري الباح

مر جمع و عيشرته بكري الهللفاع ن

كع كراقه املكوبري يف كنمهلل أهاب البيف أبورا و بوا ه 1434 /10/14هجر ري .
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عاحلدداج لددعط كيغدداو كددن وبددا كددع الش دينري الرافضددري يف فدداا الددذ ن وعيددف الرافضددري كددن إ دران
النةق د ددري كنم د دم أع تعطئ د ددري أق د ددهللاكمم يف أ ث ف د ددااو عأقص د ددمم الش د دديه م د ددي فم د ددريو ه د ددذا
الرافضي -ههللاس هللا -تاقا التاس ملت قو قع حملاع س  :أليس أيدف أسدعد ؟ فيقدع  :بمدىو
مث قدع – أي الرافضدي : -عودذلك بددة ودان أسدعدو أفدىن حياتدده يف املهلل تدري فمدم زعجدعس بدداب
طدردعس كدن املهلل تدري لسدعادسو مث قدع لدألد :عأيدف ال زعجعيددك يف املهلل تدري؛ كن حمداع س طالدده
يف اجلاكنري االسةكيري.
عكن كتاقشاته لألد يف أن بة  -ضي هللا ته -كدو ن سدع هللا – صدمى هللا ميده
عسمم -أيه ودان كة كدا لمرسدع – ميده الصدةا عالسدة  -يف اليدع مخدس كدراتو علديس كدن
املنقع أيه مل درع دن التد – صدمى هللا ميده عسدمم -علدع حدهلل ا عاحدهللاو عودان الوجدا ودأب
بكددر ع مددر – ضددي هللا تممددا -ددهلل عن أن هلددم أحاد د كددن سددع هللا – صددمى هللا ميدده
عسمم.-
عكن كتاقشاته له  :الوشكيك يف و را الرعا ري كب هر را -وناد م -أن إسة أب هر را
وان كوأقرا جهللاو دا قيدرب و عودان لده كدا ز دهلل سدبنري آال كدن حدهلل سدع هللا -صدمى
هللا ميدده عسددمم-و عبددة ع مددا كددن السددابقني يف االسددة عوددايعا كددع سددع هللا -صددمى هللا
ميه عسمم -كتا طع ةو ع قميا أن كعن هلم أو ر اكحاد د و ع كدعن كب هر درا أحاد د
قميمري.)1( .
هذس مجمري كن اكوا ه الا ع ما الرافضي ن كشاخيه وابرا ن وابر ليضاب إا التاس
ن د تمم احلقو عأكا اسوهللالله بنهلل عا ري بة – ضي هللا تده -دن سدع هللا -صدمى هللا
ميه عسمم فمديس جدري؛ إن دهللد الصدحابري– ضدعان هللا مديمم -آال كولفدري عمل درع كدتمم
ددن الت د – صددمى هللا ميدده عسددمم -إال قميددابو بدداب مل عجددهلل كو ددرهم عا ددري كددع مسددا مم كتدده-
صددمى هللا ميدده عسددمم -و عأبددع بكددر ع مددر– ضددي هللا تممددا -ودداا كددن املقمددني يف الرعا ددريو
( )1أحتفين هذس املنمعكات أبع كهلل رو ال اله يف اجلاكنري االسةكيري ملهلل تري املتع او له قرابري كع
املذوع ن أ ةسو ع تعايه .)0٥6407٩70٥ (:عحماع ته كنمم كسجمري يف املسجاب.
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عوددذلك مددي -ضددي هللا تدده -عصددي سددع هللا– صددمى هللا ميدده عسددمم -يف االكاكددري تددهلل
الرافضددري مل كددن كددن املك ددر ن يف الرعا ددري كددع مددع ككددايومم تددهلل سددع هللا– صددمى هللا ميدده
عسمم.-
عأكددا و ددرا عا ددري أب هر ددرا فسدديأ اجل دعاب ددن لددك يف املباح د الةحقددري يف امل مدده
(تشع ه ه الصحابري املشرم ).
عأكا اسوهللالله لنتصر ري لموشع ه إدا ده الصدحابري املشدرم علمدهلل عا إىل كدذهبمم؛ فدإن
كي دزان الوفاض دداب ب ددني الت دداس ت ددهلل هللا الوق ددعى عل دديس بن ددرث ك ددن أ د دراث ال ددهللييا ق ددا تن دداىل:
ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ(.)1
إن كن حكمري هللا تناىل أن قمق همعقاته هومفدري يف وداب دي  :الشدكاب عالمدعن عالمسدان
عالر م عدع لكو علع ا دز عجداب لسدعى بدني همعقاتده يف وداب دي قدا تنداىل :ﭽﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﭼ(.)2
ع عى االكددا أمحددهلل يف كسددتهللس قددا  :حددهلل تا إمسا يددابو حددهلل تا سددنيهلل اجلر ددريو ددن أب
يضدراو حددهلل ين كدن مسددع ق بدري سددع هللا صددمى هللا ميده عسددمم يف عسدي أل الوشددر ق فقددا :
"ل أ مددا التدداسو أال إن بكددم عاحددهللو عإن أ وددم عاحددهللو أال ال فضدداب لنددرب مددى جمددي()1و
عال لنجمي مى ربو عال أمحر ( )2مى أسعدو عال أسعد مى أمحدرو إال لوقدعى أبمغدف"و
قالعا :بما سع هللاو مث قا " :أي ع هذا؟ "و قالعا :ع حرا و مث قدا " :أي دمر هدذا؟"و
قدالعا :ددمر حدرا و قددا  :مث قدا " :أي بمددهلل هددذا؟ "و قددالعا بمددهلل حدرا و قددا " :فددإن هللا قددهلل حددر
بيدتكم دكدا وم عأكدعالكم " د قدا  :عال أد ي قدا  :أع أ راضدكمو أ ال د وحركدري دعككم هدذاو
( )1سع ا احلجرات و اآل ري ( . )13
( )2سع ا الرع و اآل ري ( . )22
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يف ددمروم ه ددذاو يف بم ددهللوم ه ددذا أبمغ ددف "و ق ددالعا :بم ددا س ددع هللاو ق ددا  " :ليبم ددا الش دداههلل
الغااه"(.)1
عملا ا أبع الغفدا ي بدةال أبكده أيكدر ميده الرسدع  -ميده الصدةا عالسدة  -عقدا :
إيددك اكددر فيددك جاهميددري ومددا بددف يف البخددا ي :ددن املنددرع بددن سددع هللو قددا  :لقيددف أ
لربذا()2و ع ميه حمريو ع مى فةكه حمريو فسألوه ن لكو فقا  :إين سداببف جدة فناتده
أ اته أبكه؟ إيك اكدرال فيدك جاهميدريو
أبكهو فقا يل الت صمى هللا ميه عسمم (( :ل أ
إقعايكم قعلكمو جنممم هللا حتف أ هلل كمو فمدن ودان أقدعس حتدف دهللسو فمي نمده دا أيودابو
عليمبسه ا مبسو عال تكمفعهم كا غمبممو فإن ومفومعهم فأ يتعهم))(.)3
هددذس التصددع السددابقري تددهلل مددى حتددرمي النتصددر ري يف االسددة و عأن املسددمم أقددع املسددمم
بصددر التظددر ددن جتسدديوهو عال ددي أفضدداب كددن أقددعا االسددة و عالصددحابري– ض دعان هللا
مدديمم -وددايعا أفضدداب التدداس ت بيقددا هلددذس اكقددعاو عسددا م كميئددري برعااددع اكقددعا الددا وايددف
بيتمم -ضي هللا تمم عأ ضاهم.-
( )1أقرجه أمحهلل يف كستهللس برقم (  )2348٩و (  )474 /38حتقيق نيه اك يوعط و اد كر هلل
عآقرعن و إ را د  .بهلل هللا بن بهلل احملسن الرتوي و التا ر  :كوسسري الرسالري و ال بنري اكعىل
1421 :و عإستاد احلهلل صحي تهلل احملققني .
( )2قا كص فى البغا يف تنميقه مى احلهلل يف حا يري البخا ي (( :)1٥/1الربذا) كعضع قر ه
كن املهلل تري( .حمري ) ع ن إ ا ع دا ( .فةكه) بهللس ع معوه ( .ن لك) ن سبه إلباسه بهللس
ك اب كا مبس كيه قة املنمعد( .ساببف) امف ( .جة) هع بة احلبشي ضي هللا ته.
(فناته) يسبوه إىل النا ( .أبكه) بسبه أكه عوايف سعدا فقا له ل ابن السعدا ( .فيك
جاهميري) قصمري كن قصا اجلاهميري عهي الوفاقر آل ( .إقعايكم قعلكم) الذ ن خيعلعن
أكعوم  -أي صمحعهنا  -كن النبيهلل عاخلهلل هم إقعايكم يف الهلل ن أع اآلدكيري( .حتف أ جمكم)
يف ا وكم عحتف سم ايكم ( .غمبمم) نجزعن ن القيا به .
( )3أقرجه البخا ي يف صحيحه و وواب االميان و ب املناصي كن أكر اجلاهميري و برقم (  ) 30و (
 )1٥ /1و حتقيق ها بن اصر التاصر و دا طعم التجاا و ال بنري اكعىل . 1422 :
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عكددن اكوا دده عاالف درتا ات الددا تاقشددعن إددا التدداسو قددعهلم( :إن هنا ددري ودداب إيسددان أن
كدعن دينيا) مث ك مدعا لدك بقصدري ككذعبدري مدى الشديه لسدني اديس حرودري احلمداس– محدده
هللا -أيدده مجددع حعلدده أتبا دده ددع عفاتدده عقددا  :ملددا ا ال يتوصددر مددى دعلددري إس درااياب أكددهللا بنيددهللا؟
عمل ددا ا توص ددر ح ددزب هللا م دديمم؟ مث أج دداإم بقعل دده  :كن لت ددا الق ددادا أك ددا قالد دهلل ب ددن العلي ددهلل
عصةح الهلل ن اك عبو عحزب هللا قاد م أك ا حسنيو ع قعلعن :ل حسدنيو مث أعصداهم أن
ومسكعا حلسني عإال ال توصرعن يف حيا م)(.)1
هم ميرحعن يوصا حزب هللا (الشينري الرافضري) مى دعلري إسدرااياب ع نوقدهللعن أن التصدر
كتب ق كن الوجاامم إىل أهاب البيف عمسكمم حلسني؛ عال نرفعن أن لدك اسدوهلل اج كدن هللا
ددز عجددابو أمل ددرعا تقددهلل الغددرب يف اككددع الهللييع ددري كددع أهنددم وفددا عكةحددهللاو قددع الرسددع -
ميه الصةا عالسة  -فيما عاس ته أبع كعسى اك نري– ضي هللا تده« :-إن هللا ليممدي
لمظامل حدىت إ ا أقدذس مل فموده» قدا  :مث قدرأ :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﭼ(.)2
عكن سمسري املتاقشدات الدا تاقشدعن أهداب السدتري إدا أهندم فوخدرعن بهللعلدري إ دران ع قعلدعن
أبهنددا دعلددري إسددةكيري حقيقددريو عأن أمحددهللي جندداد عيل هللا يف اك ث؛ كن النددامل ومدده جمومددع مددى
إسقاط يظا اكسهلل و عمل سو ع و لكعن جناد كو هللا لمتظا .
عقالعا :إن ميا -ضي هللا ته -ضحى يفسه لمت – صمى هللا ميه عسمم -كضد جنا
مددى فرا دده– صددمى هللا مي ده عسددمم -أ تددا هجرتدده إىل املهلل تددريو عيف لددك داللددري مددى فضددمه

( )1كن سمسمري املنمعكات الا أفادين إا اكد و قر ه كع الشينري يف فاا  .عصمري قرابوه هلم أهنم
أبتا قالوهو عقهلل مت تسجياب هذا التقاش يف املسجمري وما قا اكد .
( )2سع ا هعدو اآل ري ( .)102عاحلهلل أقرجه البخا ي يف صحيحهو وواب الوفسا و ب
قعله(:عوذلك أقذ بك) برقم()4686و()46/6و حتقيق حممهلل ها بن اصر التاصرو دا طعم
التجاا( كصع ا ن السم اييري ضافري ترقيم حممهلل فواد بهلل الباقي)و ال بنري اكعىلو1422هجر ري
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( )1املصهلل السابقو حماع ا وبا كع الشينري يف فاا.
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املطلب الثالث  :تأليف قلوب الطالب مبد يد العون هلم

وإعفائهم من الرسومات الدراسية.
كددن كقعكددات الهللا يددري الددا تضددمن التجدداح لمهللا يددري يف د عتدده لي د املددهلل ع ن لوددعدد
إليمم كن قة التنم عاخلاات الا تغهللم ميمم.
عإن كن اخل ي الا مسوما الرافضدري لوشدييع أفر قيدا االهومدا جلايده الونميمدي ؛ بداب إن
الونم دديم ك ددن اجلعاي دده ال ددا ددوم تنز ددز النةق ددري ب ددني إ د دران عالبم ددهلل املن ددين ل ددهلل عا إىل قي ددهلل م
الذكيمري.
عقهلل ألقى الضع مى أمهيري الونميم الهللووع حكيم إهلي ايس اجلاكنري االسدةكيري – فداا
يف حفاب ختر ج دفنوما اكعىل و عالذي قهلل حضرس الشخصديات ات التفدع يف الهللعلدري ودرايس
فاا عبندض ع ااده ودع را الونمديم الندايل السديهللا ( إليزابيد أعهيدين ) و قدا اديس اجلاكندري يف
ومموه كا يصما:
In our fast developing world, the importance of
education is too obvious for any nation to ignore it.
Fortunately in Ghana, both the government and the
private sector are doing their utmost to provide
education to the youth particularly at the basic level.
ترمجددري وةكدده أيدده قددع  :إن أمهيددري الونمدديم يف دعلتددا التاكيددري جمددي جددهللا أن وجاهدداب و عكددن
حس ددن ح ددظ لغ دداا أن و ددة الق ددا ني ( احلكعك ددري عاكهمي ددري ) تب ددذالن أقص ددى جم ددهللمها لو ددعفا
الونمدديم لشددنه فدداا عقاصددري يف كبادادده اكساسدديري ( االبوددهللااي عاال هللاد ددري عال ايع ددري ) يف أدددا
البةد.
فالرافضري يف فااو ملا دقمعا الحظعا أن و اا كن أبتا املسممني ال أيقذعن يصديبمم كدن
الونميم يف فاا لنهلل قهلل ا أعليا أكع هم مى دفع سع الهلل اسري فاسوغمعا هذس الفرصري.
عوددان كددن أبددر أيش د ري الشددينري الرافضددري يف فدداا تددهلل دقددعهلم عإىل عكتددا هددذا  :إيشددا
ك ددهللا س ابوهللااي ددري عإ هللاد ددري عاثيع ددري افض دديري يف كنظ ددم كت دداطق ال ددبةد و عت ددعفا هل ددا النتاص ددر
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ال ةبيددري لممهلل سددري الددا حتفددزهم لم مدده ع لددك كددن إ ددا كددت د اسدديري واكمددري ل ددةب هددذس
املددهللا س تشددماب السددكن عالوغذ ددري عتددذورا السددفر وممددا بددة كقابدداب و عككافددأا كاليددري أسددبع يري
لومكددني ال ددةب كددن السددفر إىل أهدداليمم أع أقددذ التزهددري داقدداب الناصددمري ومددا هددع يف كهلل سددري
افضيري أبودرا أع كهلل سدومم مت إيشداالس يف فداا و ع الضدافري إىل تمدك احلدعافز وايدف املقدر ات
الهلل اسدديري الشددينيري الرافضدديري كع ددري مددى ال ددةب جمدداا ومددا أن الهلل اسددري فيمددا جمدداا عدددع لددك
كن الوشجيع(.)1
عقددهلل طبقدعا يظددا الهلل اسددري اتاييددري أ تددا فددو جدداكنومم ؛ بدداب مدعا ومددا سددبق أن اهلددهلل
كددن إيشددا اجلاكنددري كسددا هللا ال ددةب املسددممني الددذ ن ال يقددعن املعاصددمري يف جاكنددات فدداا
كسباب كاد ري و سويناإم يف اجلاكنري االسةكيري ملعاصمري د اسدومم اجلاكنيدريو عكدن أجداب هدذا
الز م املنسع ؛ الوحق كئات ال ةب إذس اجلاكندري و ع ضدي سدتوني كدن إيشدااما ا تفدع دهللد
ال ةب إىل أو ر كن ألد طالدهو مث ألغيدف اال داات املاليدري الدا وايدف تقدهلل لم دةب إال
ملن صمي كنمم داب صدة م و ع وظداهر لوشديع عالدرفض و عمت تسدجيمه يف قداام املوشديننيو
بدداب حددني رفدده ال الدده يف االلوحددام جلاكنددري عجدده إليدده الس دوا يف االسددوما ا  :هدداب أيددف
سين أع يني؟ ع مى ال اله االجابري ا ر هللعن حىت وم قبعله(.)2
عكددن أسدداليبمم يف لي د ال ددةب اقويددا كددن وسددمى كددن ال ددةب أبمسددا أهدداب البيددف
ونمددي عفاطمددري عاحلسددن عاحلسددني – ضددي هللا ددتمم -عحتفيددزهم جل دعااز املاليددري ؛ ددا جندداب
بنض ال مبري ر هللعن تغيا أمساامم إىل أمسا أهاب البيف(.)3
( )1الهلل عا االسةكيري املناصرا يف فاا لمشيه حممهلل بن إبراهيم و (  )41٥ -414و عيف االيرتيف
يف كعقع ( الشينري يف فاا ) حتف هذس النتاع ن  :فاا توأمل كن أيياب الوشيع فماب كن جميه و
التشاط الرافضي يف فاا و الكاته  /عس مر جمع و صهللم أع ال تصهللم كميعن يني يف
فاا و أع جمعد الرافضري يف فاا لمكاته سنيهلل الضيهللان.
( )2تظر يف االيرتيف ( كعقع الشينري يف فاا ) حتف تعان ( الوغمغاب الشيني يف فاا ) ووبه عس
جمع و قر ج جاكنري أب بكر االسةكيري -وسوان و عيشرته احلممري النامليري ملفاعضري النهللعان .
( )3املعقع االلكرتعين( :التشاط الرافضي يف فااو وش يز عكع ق .
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املطلب الرابع :تشويه تأريخ الصحابة املشرق:
إن ه الصحابري اهر كوأللت حلقيقري البيضا التاصنريو ع حملجري البيضا التقيري
عوي الو عآلت ال تا يف القرآن الكرمي دالري مى فضاامممو عهم أفضاب البشر ري مى
االطةم بنهلل اكيبيا عالرساب حفظعا االسة عتمقعس كن سع هللا عبمغعس ملن بنهللهم ععصاب
إليتا كن طر قمم فمن طنن فيمم فقهلل طنن يف االسة .
عقددهلل ددمهلل أامددري الرافضددري بفضدداب الصددحابري -ضدعان هللا مدديمم -ددا يقمددعس يف ووددبمم كددن
الرعالت الا تبني ككايومم.
( عى االكاكيري أن يفرا كن أهاب النرام عفهللعا مى االكا دن النابدهلل ن محده هللاو فقدالعا
يف أب بكددر ع مددان ضددي هللا ددتممو فممدا فرفدعا كددن وةكمددمو قددا هلددم" :أ ال ختددربعين :أيددوم
املمد د دداجرعن اكعلد د ددعن ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ ،ق د ددالعا :ال .قد د ددا  :فد د ددأيوم ﭽ ﯦ ﯧ
ﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﭼ ق د ددالعا :الو ق د ددا  :أك د ددا أي د ددوم ق د ددهلل
تربأمت أن تكعيعا كن أحهلل هذ ن الفر قني و عأا أ مهلل أيكم لسوم كن الذ ن قا هللا فيمم:ﭽ
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘ ﭙﭚﭛ
ﭜ ﭼ" أقرجعا ين فناب هللا بكم) "(.)1
عمل ددز عهددع ددرى يفسدده كددن الفر ددق ال ال د ددهلل ع هللا هل دم ملغفددراو قددع يف أحددهلل أد يودده:
(الممم عأصحاب حممهلل قاصري الدذ ن أحسدتعا الصدحبري و عالدذ ن أبمدعا الدبة احلسدتري يف يصدرس
( )1وش الغمري لإلبمي و( ) 2٩1/2الفصع املممري البن الصباغ ( ) 864 /2الصعا املمرقري لتع
هللا الوسواي ( ) 24٩الشينري يف امليزان حملمهلل جعاد كغتيري ( )2٩3االكاكري عأهاب البيف حملمهلل
بيعكي كمران () 3٩/ 3
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عوايفعس عأسر عا إىل عفادتهو عسابقعا إىل د عته و عاسوجابعا لهو حي أمسنمم حجري ساالته
عفا قعا اك عاج عاكعالد يف إفما ومموهو عقاتمعا اآل عاكبتا يف ت بيف يبعتهو عايوصرعا به و
عكددن وددايعا كت ددع ن مددى حمبودده رجددعن جتددا ا لددن تبددع يف كعدتدده وعالددذ ن هجددر م النشدداار إ
تنمقدعا بنرعتدده عايوفددف كددتمم القدرا ت إ سددكتعا يف فدداب قرابودده و فددة تددتس هلددم الممددم كددا ترودعا
لددك عفيددك و عأ ضددمم كددن ض دعايك ع ددا حا دعا اخلمددق ميددك عوددايعا كددع س دعلك د دداا لددك
إليك و عا كرهم مى هجرهم فيك دل قعكممو عقرعجمم كن سدنري النديا إىل ضديقه عكدن
و رت يف إ زا د تك كن كظمعكمم و الممم عأعصاب إىل الوابنني هلم حسدان الدذ ن قعلدعن:
ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ ق ددا جزاا ددك ال ددذ ن قص ددهللعا
مسوممو عحترعا عجمدومم يف بصدا مو عمل خيدومجمم دك يف قفدع آاث هدم عاالاومدا هلدم بدهلل تممو
ع موهللعن إهلل ممو وفقمعيه ميمم عال وممعهنم فيما أدعا إليمم)(.)1
فنددن البدداقر محدده هللا( :صددمى أكددا املددوكتني مددي بددن أب طالدده ضددي هللا تدده لتدداس
الصب لنرامو فمما ايصر و ع ظمم فبكى عأبكاهم كن قع هللا تنداىل مث قدا  :أكدا عهللا
لقددهلل مددهللت قعكددا مددى مددهلل قميمددي -سددع هللا صددمى هللا ميدده عسددمم– عإهنددم ليصددبحعن
عميسددعن ددن ا فدربا مخصددا بددني أ يددتمم ورودده املغددزىو بيوددعن لددرإم سددجهللا عقياكددا و ع راعحددعن
بني أقهللاكمم عجباهمم و تاجعن إمو ع سألعيه فكاك قداإم كدن التدا و عهللا لقدهلل أ دومم كدع
لك عهم مجيع كشفقعن كته قاافعن )(. )2
ع عى لك ن النابهلل ن دعس (. )3
( )1الصحيفري السجاد ري الكاكمري – االكا ن النابهلل ن (ع ) ( )3٩و لث السالكني يف رح
صحيفري سيهلل السجاد ن (ع) لمسهللي مي قان املهللين الشاا ي ( ) 81/2الشينري يف امليزان
حملمهلل جعاد كغتيري (.) 3٩2
( )2الكايف لمكميين ( ) 236/2و رح أصع الكايف لمما يهلل اين ( ) 166 / ٩عساااب الشينري لمحر
الناكمي () 6٥ / 1
( )3االسويناب البن بهلل الرب (. )6/1
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عه ددذان اك دران الس ددابقان ع ددةن لقعل دده تن دداىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ(.)1
ففي هذس اآل ري كدع فاهدا كدن الدهللالااب دليداب مدى أن هللا غديظ لصدحابري – ضدعان هللا
ميمم -كن توق كن حقمم عكتزلومم الا أيزهلم هللا.
قددا االكددا كالددك – محدده هللا (( :-بمغددين أن التصددا ى وددايعا إ ا أعا الصددحابري – ضددي
هللا تمم -الذ ن فوحعا الشا و قعلعن :عهللا هلوال قا كن احلعا ني فيما بمغتا .عصهللقعا يف
لدك؛ فددإن هددذس اككددري يف الكودده املوقهللكددريو عأ ظممددا عأفضددمما أصددحاب سددع هللا – صددمى
هللا ميه عسمم-و عقهلل يعس هللا تبا ك عتناىل بذورهم يف الكوه املتزلري عاكقبا املوهللاعلري؛ عهلدذا
ق ددا س ددبحايه عتن دداىل هت ددا :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ أي :دده عط ددا ﭽ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ( )2أي :فراقد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دده ﭽ ﭸ ﭼأي :أ د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددهللسو
ﭽﭹﭼأي :ه عطا ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼوأي :فكدذلك
أصددحاب سددع هللا -صددمى هللا ميدده عسددمم -آ عس عيصددرعسو فمددع كنمددم والشددي كددع الددز اع
ليغيظ إم الكفا ))(.)3
عقا ابن اجلع ي -محه هللا( :-عهذا العص جلميع الصحابري تهلل اجلممع ) (.)4
( )1سع ا الفو و اآل ري (.)2٩
( )2سع ا الفو و اآل ري (.)2٩
( )3االسويناب البن بهلل الرب()6/1وتفسا ابن و ا(.)204/4
( )4اد املسا(204/4
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إ ا وان أتباع د ن آقر فا االسة شمهللعن لمصحابري خلا عالفضابو فاملسدممعن كدن
ب أعىل.
ع ددن سددنهلل بددن أب عقددا  -ضددي هللا تدده -قددا (:التدداس مددى ددةث كتددا و فمضددف
كتزلوانو عبقيف عاحهللاو فأحسن كا أيوم ميه أن تكعيعا إذس املتزلري الا بقيف .قا  :مث قدرأ:
ﭽ ﮱ ﯓ ﭼ إىل قعله :ﭽ ﯝ ﭼ ( )1فموال املماجرعن .عهدذس كتدزلومم قدهلل
كضد د ددف ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ إىل قعلد د دده :ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﭼ

()2

ق ددا  :ه ددوال اكيص ددا و عه ددذس كتزل ددري ق ددهلل كض ددف .مث ق ددر أ:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭼ إىل قعل دده :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ ( )3ق ددهلل كض ددف ه ددا ن عبقي ددف ه ددذس املتزل ددريو
فأحسن كا أيوم وااتعن ميه أن تكعيعا إذس املتزلري الا بقيف .قع  :أن تسوغفرعا هلم))(.)4
إن امل ددومنن يف ه ددذس التص ددع النهلل ددهللا الس ددابقري ال ددا عاه ددا أام ددري الرافض ددري يف وو ددبممو
ع ممددا أهدداب السددتري يف صددحاحمم عكسدداييهللهمو ال و ددرم إليدده الشددك يف أهنددا تبدديض دده
الصدحابريو علكدن الرافضدري -هدهللاهم هللا عإلا إىل سدعا السدبياب -أجدادعا يف الودهللليس عالومفيدق
عتص ددع ال ددرعالت املخومف ددري عالعق ددااع املون ددهللدا عوأهن ددا يس دديج عاح ددهلل ع عا ددري عاح ددهللا يف تس ددع هلل
صدفحات الصددحابري املشددرقري يف الوددا ه عتهللييسددما حتدف اد ددا املددعدا عاحملبددري آل البيددفو ع ععا
كئات الدرعالت يف وودبمم املكذعبدري دن فمدم الصدحابري آل بيدف التبدعاو ع دا أن البحـث عـن

الرافضــة يف غــاان و فقددهلل اكددوألت ووددبمم الهلل اسدديري لشددبمات عال نددعن الددا لقتعهددا ال ددةب
ح دع كعاق د الصددحابري بنددهلل عفدداا الت د – صددمى هللا ميدده عسددمم – عالددا ختددال احلقيقددري قمبددا
عقالبا عهذس منا ج كن كقر ا م Imamate and Leadership :
Lessons on Islamic Doctrine
( )1سع ا احلشرو اآل ري (.)8
( )2سع ا احلشرو اآل ري (.)٩
( )3سع ا احلشرو اآل ري (.)10
( )4الصا املسمع ()٥74و عاك ر عاس احلاوم( )3484/2عصححه ععافقه الذه .

196

وسائل الرافضة و أساليبهم يف الدعوة إىل مذهبهم يف غاان

)Book Four)
Saied Mujtaba Musavi Lari
Translated by: Hamid Algar
:عترمجوه لمغري النربيري
االكاكري عالقيادا
د عس يف النقيهللا االسةكيري
الكواب الرابع
السيهلل جموىب كعسعي ال ي
 حاكهلل ألغا/ترمجه
عهددذا الكودداب كددن املقددر ات الهلل اسدديري يف جدداكنومم عكددن ضددمن املتشددع ات يف املكوبددات
عاملددهللا س عاملناهددهلل عاجلاكنددات يف فددااو عقددهلل ددرت ميدده يف ككوبددري جاكنددري (ليغددععن) و أوددرب
 عحيمداب الكوداب يف طياتده طندعا ال تميدق جبتداب الصدحابري – ضدعان.عأقدهلل جاكندري يف فداا
: عالتصع الا ختهللش ه الصحابري املشرم كا مي.- هللا ميمم
:عيف الصفحري اخلاكسري عالنشر ن (الهلل س ال ال ) يف كعضعع
The Proclamation of Ali's Leadership by the Prophet
.- صمى هللا ميه عسمم-  إ ةن قيادا مي – ضي هللا ته – كن الت: أي
:عيف تال هذا املعضعع أع د املول قصري فهلل ر قم عأ ن فيما كا مي
The pilgrimage known as the Farewell pilgrimage- the prophet left the
House of God together with the great crowd of pilgrims, estimated by historians
to have numbered between ninety and one hundred and twenty thousand, and
prepared to return to Medina. The caravan traversed several valleys and arrived
at a waterless plain known as Khadir Khumm.It was then that the messenger of
revelation came to the Prophet and ordered to halt. The Prophet stopped the
caravan and waited for the stragglers to catch up with the main body. This
sudden halt in that torrid landscape beneath the burning midday sun astonished
the weary travellers, but it was not long before Jibril(Gabriel) the trustworthy
angel of revelation conveyed to the pure soul of the prophet a heavenly messagethe categorical and clear command of the Creator that he should appoint and
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announce his legatee and successor:
''O Messenger of God, convey to mankind the command that God has sent
you. If you do not do so, you will not have conveyed the prophetic message.
"God will protect you from the harm men might cause you
)(5:67
Close attention to the content of this
verse demonstrates to us the important truth that the proclamation of this
particular divine to shrink from conveying it, it would be equivalent to
refraining from fulfilling his entire prophetic mission, while conveying it to the
Ummah was tantamount to the completion of that mission.
كنىن هذس الق نري  :أن سع هللا – صمى هللا ميه عسمم -فاد ككدري يف حجدري الدعداع
عكنه مجع وبا كدن الصدحابري درتاعح دهللدهم ومدا قدهلل س املو قدعن بدني تسدنني عكاادري ع شدر ن
ألد إىل املهلل تددري .عقدهلل اجوددا الرودده الدعدلن عالددوة و مث عصداب إىل كددا قددا لده :فددهلل ر قددمو
عكددن مثو جددا جرب دداب إىل التد -صددمى هللا ميدده عسددمم-و عأكددرس لعقددع و مث أعقد الرسددع
– ميه الصةا عالسة  -الروه عأكرهم اليوظا إىل أن محق إم املوأقرعن.
هدذا اال قددا املبافدف يف تمددك املتداطق احلددا ا يف دع ددهلل هلل احلدا حتددف الشدمس احملرقددري
أدهدا الرودده املرهقددريو لكددن مل مبد حددىت بمددا جرب دداب اككددني إىل قمدده التد  -ميدده الصددةا
عالسة  -الرسالري السماع ري اككر العاضد امل مدق كدن اخلدالق أن ندني ع نمدن قميفوده ععصديه.
ق ددا تن دداىل :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ(.)1
قدا  :التظدر الدهللقيق إىل كضدمعن هدذس اآل دري دربهن لتدا أمهيدري صدهللم إ دةن تمدك الرسدالري
السماع ري الا وايف هلا اجلهلل ري عاخل ع ا وحيد لدع تقمد الرسدع  -ميده الصدةا عالسدة -
ددن تبميغمدداو لكددان سدداعاا االحجددا ددن أدا يبعتدده وميددا .لكددن تبميغمددا لألكددري كددعن ابددري
وما سالوه.
أي :إن الرسالري املقصعدا إا يف اآل ري -مى ممم -هي تبميدا إكاكدري مدي -ضدي هللا
( )1سع ا املااهللا واآل ري(. ) 67
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ته -مى جممع كن الصحابري الدا لدع داعن دن تبميغمدا كدى إىل ايق داع سدالوه وميدا .لدذا
حض هللا ز عجاب مى سعله – ميه الصةا عالسدة  -أيده نصدمه دا رتتده مدى إ دةن
تمك الرسالري كن ر التاس.
عال ك أن املنين لتداس هدم الصدحابري الكدرا و أهندم – ضدي هللا دتمم -حيقدهللعن ميدا
– ضي هللا ته -مى إكاكوه ععال وه .ايظر وي وعلعن التصع ن كرادهداو عكدا هدع إال
كن يسج قياهلم إ ضا كهعاامم.
قد د ددا تند د دداىل :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩﭼ (. )1
علوفتيددهلل تمددك املدزا م أقددع  :إن املدراد آب ددري الوبميددا ال ددهلل
ته– ال ن قر ه عال ن بنيهلل.
عأقعا مجمع املفسر ن ختال كرادهم ماكا عهي كا مي:

مددى إكاكددري مددي– ضددي هللا

عقعل دده س ددبحايه :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﭼ ..اآل ددريو ه ددذس اآل ددري
أكددر كددن هللا تندداىل لتبيدده -ميدده السددة  -لوبميددا مددى االسددويفا عالكمددا كيدده قددهلل وددان بمددا
صددمى هللا ميدده عسددممو عإمنددا أكددر يف هددذس اآل ددري أبال وعق د ددن ددي هافددري أحددهلل ع لددك أن
سالوه -ميه السة  -تضمتف ال ندن مدى أيدعاع الكفدراو عبيدان فسداد حداهلمو فكدان مقدى
كتمم صمى هللا ميه عسمم تواو ع ا قافمم أحياا قباب يزع هذس اآل ريو فقا هللا تنداىل لده:
بما كا أيز إليك كن بكو أي:عوداكةو عهللا نصدمك كدن التداسو قالدف ااشدري أ املدوكتني
( ضي هللا تما) « :كدن دم أن حممدهللا ودوم ديئا كدن الدعحيو فقدهلل أ ظدم الفر دريو عهللا تنداىل

( )1سع ا آ

مرانوآ ري(. )7
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قع  :ل أ ما الرسع بما كا أيز إليك كن بدك  ...اآل دري» و عقدا بدهلل هللا بدن دقيق (:)1
وان سع هللا صمى هللا ميه عسمم ونقبه أصحابه حيرسعيهو فمما يزلف :عهللا نصمك كدن
التدداسو قددرجو فقددا " :ل أ م ددا التدداسو احلق دعا ةحقكددم ف ددإن هللا قددهلل صددمين " و قم ددف:
عق ددرج الرتك ددذي ه ددذا احل ددهلل أ ض ددا ك ددن طر ددق ااش ددري و عوم ددا عج دده مي دده الوبمي ددا -مي دده
السدة -و عجدده مددى ممددا أكودهو عقددهلل قددا  -ميده السددة « :-بمغدعا ددين علددع آ ددري»و ع ددن
هلل بن اثبف ( ضي هللا ته) قا  :مسنف.
عقا املظمري( )2يف تفساس :أقرج أبدع الشديه دن احلسدن أن سدع هللا صدمى هللا ميده
عسمم قا  :إن هللا بن ين برسالوه فضقف إا ا ع رفف أن التاس ككذبعين فع هلل كبمغدن
أع لينددذبىن فتزلددف ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﭼ نددىن :ودداب دي أيددز
إليك ال فعت كته ي فا كتوظر كضرتك عال قاا كن أحهلل ككرعهدا عى دن كسدرعم
قا قالف ااشري كن حدهلل ك أن حممدهللا ودوم ديئا دا أيدز هللا فقدهلل ودذب عهدع قدع ل أ مدا
الرسددع بمددا كددا أيددز إليددك كددن بددك عقيدداب بمددا كددا أيددز كددن الددرجم عالقصددا يزلددف يف قصددري
معد عقياب يزلف يف أكر ته بتف جحا عيكاحما.
عأقرج الرتكدذي عاحلداوم دن ااشدري قالدف ودان التد صدمى هللا ميده عسدمم حيدرس حدىت
يزلف هذس اآل ري عهللا نصمك كن التداس فدأقرج أسده كدن القبدري فقدا ل أ مدا التداس ايصدرفعا
( )1هع بهلل هللا بن قيق النقيمي البصري و كن صغا الوابنني و وان ماييا و ع قري يف احلهلل و
ع قه مجع كن اكامري وأمحهلل عابن كنني عأب حامت عأب ري عابن قراش عفاهم و عقهلل تعيف يف
ال قفي  .تظر ال بقات الكربى البن سنهلل( )126/7عال قات لمنجمي

عال ري احلجاج بن عس
( )266/1قم(. )822
إ نو فاحلهلل كرساب  .عقهلل عي كعصعال كن طر ق سنيهلل اجلر ري ن بهلل هللا بن قيق ن ااشري
به  .عأقرجه البخا ي ( )٥72/ 6وواب ( أحاد اكيبيا ) ب كا ور ن بين إسرااياب و
حهلل (. )3461
( )2حممهلل تا هللا اهلتهلليو ألباينو التقشبتهلليو احلتفيو كن آاث س الوفسا املظمريو تعيف ا () 1801
 .ايظر كنجم املولفني لنمر بن ضا الهللكشقي (. )144/٩
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فقهلل صمتا هللا  .يف هدذا احلدهلل إهندا أي  :ليميدري فرا ديري ع عى البخدا ي دن ااشدري تقدع
ودان التد صددمى هللا ميدده عسددمم سددمرا فممددا قددهلل املهلل تددري قددا ليددف جددة صدداحلا كددن أصددحاب
حيرس ددين الميم ددري إ مسنت ددا ص ددعت س ددةح فق ددا ك ددن ه ددذا ق ددا أا س ددنهلل ب ددن أب عق ددا جئ ددف
كحرسددك عا التد صددمى هللا ميدده عسددمم عقيدداب  :يزلددف هددذس اآل ددري ل أ مددا الرسددع بمددا كددا
أيز إليك كن بك ع فهلل ر قم يف مى بن أب طاله عأقرج ابن كرعد ه دن ابدن كسدنعد
قا وتا يقرأ مى مهلل سع هللا صمى هللا ميه عسمم ل أ ما الرسدع بمدا كدا أيدز إليدك كدن
بدك أن ميددا كددعىل املددوكتني عإن مل تفندداب فمددا بمغ دف سددالوه عهللا نصددمك كددن التدداس ل دوكن
هذس الرعا ري الا تهلل مى يزع اآل ري ع فهلل ر قدم أي س التقداب عالنقداب عسدعم هدذس اآل دري بداب
سدديام مددا السددع ا -أكددا التقدداب فأصد الددرعالت كددا عاس البخددا ي ددن ااشددري ضدي هللا تمددا
تقددع وددان الت د صددمى هللا ميدده عسددمم سددمرا فممددا قددهلل املهلل تددري احلددهلل ع ابقدده كددا أقددرج
الرتكددذي عاحلدداوم دن ااشددري عكددا أقددرج ال درباين ددن أب سددنيهلل اخلددهلل يو فدإن هددذس الددرعالت
تهلل مى يزع اآل دري يف فدزعا اخلتدهللم -عأكدا إ النقداب فدإن سدع هللا صدمى هللا ميده عسدمم
حني يز فهلل ر قم مل كن يئا كن الوبميا قيا يف كوه باب قهلل مت قبداب لدك عيدز دع رفدري
يف حجري العداع اليع أوممف لكم د دتكم عأممدف مديكم ينمدا ع ضديف لكدم االسدة د تدا
فكي قا له بما كا أيز إليك كن بك عإن مل تفناب فما بمغف سالوه عمل كدن حيتئدذ يف
جز ددرا الن ددرب كشد ددرك فكي د د قد ددا ل دده عهللا نصد ددمك ك ددن التد دداس إن هللا ال م ددهللى القد ددع
الكافر ن -عأ ضا قباب هذس اآل ري عبنهلل هذس اآل ري هاطبات يف أن اليمعد عالتصا ى كن قعله
تند د د د د د د د د د د د د دداىل :ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼ( )1اآل ريو فالظداهر أن املدراد لوبميدا آ دري الدرجم
عالقصا

الا يزلف يف قصري اليمعد وما عاس أبع الشيه ن احلسن عبنهلل هذس اآل ري قدا هللا

تن د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دداىل :ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
( )1سع ا املااهللاو اآل ري ( . )11
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ﮟﭼ()1اآل ري(.)2
عقا ابن و ا – محده هللا -يف تفسداس  :قدع تنداىل هاطبدا بدهللس ع سدعله حممدهللا صدمى
هللا ميه عسمم سم الرسالريو عآكدرا لده بدةغ مجيدع كدا أ سدمه هللا بدهو عقدهلل اكو داب صدمعات هللا
عسةكه ميه لكو عقا به أمت القيا .
قددا البخددا ي تددهلل تفسددا هددذس اآل ددري :حددهلل تا حممددهلل بددن عس د و حددهلل تا سددفيانو ددن
إمسا يابو ن الشن و ن كسرعمو ن ااشري قالف :كن حدهلل ك أن حممدهللا صدمى هللا ميده
عسد ددمم ود ددوم د دديئا د ددا أيد ددز ميد دده فقد ددهلل ود ددذبو هللا قد ددع  :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁﭼ اآل ري(.)3
هكذا عاس همتدا هوصدراو عقدهلل أقرجده يف كعاضدع كدن صدحيحه ك دعال .عودذا عاس كسدمم
يف "وودداب االميددان"و عالرتكددذي عالتسددااي يف "وودداب الوفسددا" كددن سددتتمما كددن طددرمو ددن
اكر الشن و ن كسرعم بن اكجهللعو تما ضي هللا تما.
عيف الصددحيحني تمددا أ ضددا أهنددا قالددف :لددع وددان حممددهلل صددمى هللا ميدده عسددمم وامددا كددن
القددرآن دديئا لكددوم هددذس اآل ددري :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃﭼ(.)4
عقا ابن أب حامت :حهلل تا أمحهلل بن كتصع الركاديو حهلل تا سنيهلل بدن سدميمانو حدهلل تا
بادو ن ها عن بن ترتاو ن أبيه قدا  :وتدف تدهلل ابدن بداس فجدا جداب فقدا لده :إن
اسا أيتعا فيخربعا أن تهللوم يئا مل بهللس سع هللا صمى هللا ميه عسمم لمتاس .فقدا  :أمل
تنمم أن هللا تناىل قا  :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼ عهللا كا ع تا سع
( )1سع ا املااهللاو اآل ري (.)68
( )2تفسا املظمريو (. )143/3
( )3سع ا املااهللاو اآل ري (.)67
( )4سع ا اكحزابو اآل ري (.)37
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هللا صمى هللا ميه عسمم سعدا يف بيضا .
عهذا إستاد جيهللو عهكذا يف صحي البخدا ي كدن عا دري أب جحيفدري عهده بدن بدهلل هللا
الس دعااي قددا  :قمددف لنمددي بددن أب طالددهو ضددي هللا تدده :هدداب تددهللوم ددي كددن الددعحي ددا
ليس يف القرآن؟ فقا  :ال عالذي فمق احلبري عبرأ التسمريو إال فمما ن يه هللا جة يف القرآنو
عكا يف هذس الصحيفري .قمف :عكا يف هذس الصحيفري؟ قا  :النقابو عفكاك اكساو عأال قوداب
كسمم بكافر (.)1
عق ددا الق ددرط يف تفس ددا اآل ددري :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ

()2

قياب :كنتاس أفمر الوبمياو كيه وان يف أع االسة خيفيه قعفا كن املشرونيو مث أكدر فمدا س
يف هددذس اآل ددريو عأ ممدده هللا أيدده نصددمه كددن التدداس .عوددان مددر ضددي هللا تدده أع كددن أفمددر
إسددةكه عقددا  :ال ينبددهلل هللا س دراو عيف لددك يزلددف :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽﭼ( .)3فددهلللف اآل ددري مددى د قددع كددن قددا  :إن التد صددمى هللا ميدده عسددمم
ووم ديئا كدن أكدر الدهلل ن تقيدريو ع مدى ب ةيدهو عهدم الرافضدريو عدلدف مدى أيده صدمى هللا ميده
عسمم مل سر إىل أحهلل يئا كدن أكدر الدهلل نو كن املندىن بمدا مجيدع كدا أيدز إليدك فداهراو علدعال
هذا كا ودان يف قعلده دز عجداب :ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ ﮉ  -فاادهللاٌ .عقيداب :بمدا

كا أيز إليك كن بك يف أكدر تده بتدف جحدا اكسدهلل ري ضدي هللا تمدا .عقيداب فدا هدذاو
عالصددحي القددع لنمددع و قددا ابددن بدداس :املنددىن بمددا مجيددع كددا أيددز إليددك كددن بددكو فددإن
وومف يئا كته فما بمغف سالوهو عهذا د ه لمت صمى هللا ميه عسدممو ع د ده حلممدري
النمم كن أكوه أال كومعا يئا كدن أكدر در نوهو عقدهلل مدم هللا تنداىل كدن أكدر يبيده أيده ال كدوم
( )1تفسا القرآن النظيم البن و ا (. )1٥0/3
( )2سع ا املااهللاو اآل ري(.)67
( )3سع ا اكيفا و اآل ري (.)64
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يئا كن عحيهو عيف صحي كسمم ن كسرعم ن ااشري أهنا قالف :كن حهلل ك )(.)1
عقددهلل اتض د كددن الوفاسددا السددابقري عفاهددا ودداب االتضدداح أن اآل ددري مل تتددز يف فددهلل ر قددم
مددى ممددم و بدداب يزلددف مددى الت د – صددمى هللا ميدده عسددمم -عهددع مددى فرا دده ومددا أع د
املظمري يف تفساس – محه هللا -أن)هذس اآل ري ليميري فرا ديري)و أي يزلدف مدى التد –صدمى
هللا ميه عسمم -لية عهع مى فرا ه(.)2
ف ددايظر وي د بمغ ددف دق ددري النمم ددا يف حتهلل ددهلل أعق ددات ي ددزع اآللتوفكي د غفم ددعن ددن
إضافوما إىل حاد ري فهلل ر قمو كع كتاسبوما الشهلل هللا هلا وما ز معن.
عأ ضا لع وان كا قعلعيه حقاو لكان الوبميا بذلك يف رفات أعىل كن فهلل ر قم حي
االجومدداع النددا يف رفددات ؛ عهلددذاو فمددذا كددن وددذإم عهددم أوددذب النبدداد مددى االطددةم بنددهلل
اليمعد .
عكددن ك ددا تمم مددى الصددحابري الددا تن ددي السددمنري السدديئري هلددم قددع املولد يف الصددفحري
ال اكتري عالنشر ن عهع واآل :
The spirit of the Prophet was also troubled and surely pained by certain
bitter memories. He had not yet forgotten the negative attitude of certain
narrow minded people to the appointment of Osama and At tab b. Usayb as
commanders, for when he appointed the former as commander of the army and
latter as commander of Makkah, some of the companions raised their voices in
protest.
All of these constituted factors that made the declaration of Ali b. Abu
Talib, peace be upon him, someone as young as thirty three years of age, a
formidable and even intimidating task for the Prophet.
In addition, many of those who had now joined the ranks of the Muslims
( )1اجلاكع كحكا القرآن لمقرط و (. )242/6
( )2الوفسا املظمري لممول  :املظمريو حممهلل تا هللا حتيقق :فة ي الوعيسي و ككوبري الر هلل ري –
الباوسوان . )143/ 3( .
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and entered the circle of the Prophet's Companions, had earlier fought against
Ali peace be upon him, which further increased the delicacy of the situation:
their hearts were troubled by the memory of those events and fanned the flames
of hatred within them.
عكن ددىن ه ددذس الفق ددرا الس ددابقري أن الرس ددع  -مي دده الص ددةا عالس ددة  -ق ددهلل قمق ددف يفس دده
عايز جددف ب ددبنض و ددرلت كومل ددريو عمل ددتس الوصددرفات الس دديئري ك ددن بن ددض أص ددحاب النق ددع
الضدديقري عالتظدرات القاصددرا يف ددع اقويددا س أسدداكري قااددهللا لمجديا ع ودداب بددن أسدديهلل قااددهللا ملكددري
حني فنعا أصعا م يف االيكا مى سع هللا – صمى هللا ميه عسمم –.
مث قددا  :هددذس وممددا كددن النعاكدداب املددو را يف إ ددما إكاكددري مددي – ضددي هللا تدده -دداب
صغا يف الستري ال ال ري عال ة نيو ع هيبري عتكمي ام لمت  -ميه الصةا عالسة . -
إض ددافري إىل ل ددكو أن كنظ ددم ال ددذ ن ايض ددمعا إىل االس ددة عدقم د دعا يف داا ددرا الص ددحابريو
قاضعا املنرودري ضدهلل مدي – ضدي هللا تده-و عالدذي اد حساسديري القضديري عق ع دا .ملدف
قمعإم عاكوألت فيظا ع ججف هلبا بغضا يف يفعسمم لذورلت تمك اكحهللاث الوا خييري.
مث قا يف الصفحري ال اكتري عال ة ني:
Of course, one cannot reject the possibility that
some of the companions did not deliberately
disobey the Prophet, peace and blessings be upon
him and his family, when choosing his successor:
they were simply mistaken in their calculations.
They imagined leadership and rule of the Ummah
to be simply worldly affairs, so that it was
permissible for them to overlook the one whom the
Prophet, peace and blessings be upon him and his
family, had selected and choose someone else to
administer the public affairs of the Ummah.
عكدرادس لمغددري النربيددري :أيدده ال سددوبنهلل أحددهلل االحومددا أن الصددحابري -ضدعان هللا مدديمم-
تنمهللعا هالفري سع هللا – صمى هللا ميده عسدمم -عأهداب بيوده تدهلل اقويدا س قميفودهو عأق دأعا
يف حماسبوممو عفتعا أن تعليري أكر اككري كن اككع الهللييع ريو لذ ا سعغ هلدم أن وجداهمعا فيمدا
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املخوددا كددن قبدداب الرسددع  -ميدده الصددةا عالسددة  -ليكددعن قميفددري هلددمو مث خيوددا عا فدداس الدا ا
وعن اككري.
ال خيفددى مددى املوأكدداب يف الفق درات السددابقري كددا هلددوال كددن العقاحددري يف تسددع هلل صددفحات
الوا ه كن الصحابري تا فات عاالفرتا اتو لكن برا ا الصحابري فاهرا كن واب كا ركيمم به
أ هللا هم.
أكا قعله :إن الصحابري أيكرعا مى سع هللا –صمى هللا ميه عسمم -يف اقويدا س أسداكري
بن هلل قااهللا لمجياو فقهلل د النمما مى لك بردعد(.)1
 كتمددا أن د ددعى كنا ضددري الصددحابري -ض دعان هللا مدديمم – لمرسددع – صددمى هللا ميددهعسمم -يف كا أساكري كنا ضري صرحيري أيه كن أفمر الكذب الذي تردس اكقبدا الصدحيحري.
عال ابددف يف هددذس احلاد ددري أن الرسددع  -صددمى هللا ميدده عسددمم -يف كرضدده الددذي تددعيف فيدده أكددر
أصددحابه ملسددا إىل ختددع البمقددا كددن الشددا و عاالفددا ا مددى أهدداب كوتددريو حي د قودداب ددهلل بددن
حا ريو عجنفر بن أب طالهو ع بهلل هللا بن عاحري الذ ن وايعا أكرا الرسدع  -صدمى هللا ميده
عسمم -مى فزعا كوتري املنرعفريو فمما جتمز الصحابري ملا أكرهم بده سدع هللا -صدمى هللا ميده
عسمم -جناب الرسع  -صمى هللا ميه عسمم -أساكري بدن دهلل أكداا مديممو عقدا لده :سدر إىل
كعضع كقواب أبيكو فأعطئمم اخلياب عأفر صباحا مى أبىن عحرم ميممو عأسرع املسا تسبق
اخلددربو إن أففددرك هللا إددمو فأقدداب المبد فدديمم و فددوكمم يف كددا أسدداكري قددع وكددتمم يدداش بددن
أب هزع فرد ميه مر عأقرب الت – صمى هللا ميه عسمم -فخ ه عقا  (:إن ت نتعا يف
إكا ته فقهلل وتوم ت نتعن يف إكا ا أبيه كن قبدابو عأمي هللا إن ودان خلميقدا لإلكدا ا عإن ودان كدن
أحه التاس إيلو عإن هذا ملن أحه التاس إيل بنهللس)(.)2
 فظدداهر أن كددن تكمددم يف إكددا ا أسدداكري وددايعا أفدرادا كددن الصددحابري علدديس ودداب الصددحابريو( )1دفا ا ن اآل عاكصحابو إ هللاد قسم الهلل اسات عالبحعث جبمنيري اآل عاكصحابو
)10٥(:
( )2ايظر فضاااب الصحابري لمتسااي و ( )78و()24/1و عفو البا ي البن حجر(.)1٥2/8
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عوايعا بذلك جمومهلل ن يف كا قالعا؛ قشيري أن ضدن دن االكدا ا لصدغر سدتهو عكدع هدذا فقدهلل
أيكددر مدديمم مددر عأقددرب بددذلك سددع هللا -صددمى هللا ميدده عسددمم -و فددأقربهم ددن جهللا تدده
الكا ا فما نر أن أحهللا كتمم تكمم فيه بنهلل لك.
 ف ددأي ل ددع م ددى الص ددحابري -ض ددي هللا ددتمم -بق ددع أف د دراد ك ددتمم أيك ددرس م دديمم هللا مث هناهم سع هللا صمى هللا ميه عسمم -فايومعا. عكتما د عى أهنم -ضي هللا تمم -تبداطئعا يف اخلدرعج كدع أسداكري حدىت كدات سدعهللا -صددمى هللا ميدده عسددمم -فمددم حيصدداب ددي كددن لددك بدداب إن الصددحابري د عا السددونهللاد
لمقوددا و عأ ددهللعا النددهللا لددذلكو فقددهلل يقدداب ابددن هشددا عال ددربي بسددتهللس ددن ابددن إسددحام قددا :
(بن سع هللا -صمى هللا ميه عسمم -أساكري بن هلل بن حا دري إىل الشدا عأكدرس أن دعطت
خت ددع البمق ددا عال ددهللا ع ك ددن أ ث فمسد د نيو فوجم ددز الت دداس عأع دده ك ددع أس دداكري املم دداجرعن
اكعلعن)(.)1
 عيف ال بق ددات الب ددن س ددنهلل( :ع س ددكر جل ددر فم ددم ب ددق أح ددهلل ك ددن عج ددعس املم دداجر ناكعلني عاكيصا و إال ايوهللب يف تمك الغزعا)(.)2
 فكدان الصددحابري قددهلل يئدعا لمخددرعج كددع أسداكريو عقددرج إددم ع سدكر جلددر اسددونهللادالةي ةمو لكن الذي حصاب بنهلل لك أن أساكري هع الذي طمه كن الت  -صمى هللا ميده
عسددمم -الوددأقر يف اخلددرعج ملددا أى أن املددرث قددهلل ا ددوهلل مددى الت د  -صددمى هللا ميدده عسددمم-
حىت مئن مى سع هللا -صمى هللا فأ ن له الرسع  -صمى هللا ميه عسمم.-
 قا يه االسة ابن تيميري -محه هللا( : -عال اكوتع أحدهلل كدن أصدحاب أسداكري كدناخلرعج كنه لع قدرجو بداب ودان أسداكري هدع الدذي تعقد يف اخلدرعج ملدا قدا أن ميدعت التد -
صددمى هللا ميدده عسددمم -فقددا  :وي د أ هدده عأيددف هكددذاو أسددأ تددك الروبددان؟ فددأ ن لدده
الت  -صمى هللا ميه عسمم -يف املقا و علع ز مى أساكري يف الذهاب كطا هو علدع هده
( )1ساا ابن هشا ()14٩٩/4و
( )2ال بقات البن سنهلل(.)1٩0/2

ه ال ربي(.)184/3
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أساكري مل وخم ته أحهلل ن وان كنهو عقهلل هه مجينمم كنه بنهلل كعت التد  -صدمى هللا
ميه عسمم -عمل وخم ته أحهلل بغا إ يه)(. )1
 مث إن أساكري بقي كنسكرا يف اجلر توظر فا سع هللا -صمى هللا ميده عسدمم-حىت إ ا وان ع اال تني أصب سع هللا -صمى هللا ميه عسمم -كفيقا فهللقاب ميه أساكريو
فق ددا ل دده الرس ددع  -ص دمى هللا مي دده عس ددمم (:-و عق ددرج إىل كنس ددكرسو ف ددأكر الت دداس لرحي ددابو
فبيتما هع ر هلل الروعب إ سع أكده أ أميدن قدهلل جدا س قدع  :إن سدع هللا -صدمى هللا ميده
عسددمم -ميددعت .فأقبدداب عأقبدداب كندده مددر عأبددع بيددهللاو فددايومعا إىل سددع هللا -صددمى هللا ميدده
عسمم -عهع ميعت فوعيف ميه الصةا عالسة )(.)2
 عإذا تب اب د عى القع يف ت اقاب الصحابري ن اخلرعج بداب إن هدذا دهلل مدى سدر رياكو اهلم -ضي هللا تمم -ككر سدع هللا -صدمى هللا ميده عسدمم -ع لدك بوجميدزهم جيشدا
ومذا قياب :إن قعاكده ة دري آال كقاتداب( )3و فكداب كدا حيوداج إليده كدن كئعيدري ع وداد يف قدة
ة ددري أل مددى كددا ه ددم فيدده كددن فاق ددري عفقددر عحاجددري فرضددي هللا ددتمم مجيندداو عجددزآهم م ددى
جمادهمو عحسن بةامم يف االسة و قا كا جا ى به احملستني.
 عك ددن كظ دداهر تش ددع ه دده الص ددحابري يف الكو دداب كقا ي ددري ص ددر الر ي دداب اكع إ ددذاالنصددر املمومددت لفسداد عالضددة عالويدده عالغعا ددري يف اك ث بقددع املولد يف الصددفحري الرابنددري
عاك بنني:
 If you compare the past with the present, youwill see that people were just the same as they are
now, that conditions then were just the same.
Moreover, if Ali, peace be upon him, had raised the
claim at that time, the only result would have been
confusion and disorder, and he would still have
( )1يقمري يه االسة ابن تيميري يف كتماج الستري(.)488/٥
( )2كتماج الستري()31٩-318/6
( )3وواب املغا ي لمعاقهللي()342/1و فو البا ي البن حجر()1٥2/8
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been unable to assert his right.
 عكنىن وةكه أيه إ ا قا يف املاضي حلاضر ترى أن التداس ودايعا ومدا هدم اآلنو ودانأحعاهلم سع ريو دةعا مدى لدكو لدع ودان مدي -ضدي هللا تده -أفمدر د دعاس خلةفدري بندهلل
الرسع  -ميه الصةا عالسة  -لوسبه الفوتري عالفعضى عاالض رابو عال سو يع أن قودين
حقعقه .
 فدداحلق عاض د أن قددا القددرعن قددرن الصددحابري -ض دعان هللا مدديمم -فالكودداب عالسددتريكميئان بنشرات التصع الهللالري مى إميداهنم عفضدممم الدا قدهلل سدبق ودر بنضدما يف املباحد
السددابقري .فددة كقا يددري بددني صددر الصددحابري ع صددرا احلاضددرو فددإن بيتممددا بددعا اسددنا؛ كيدده مل
توحقددق النهللالددري حتققمددا يف أصددحاب سددع هللا-صددمى هللا ميدده عسددمم-و فجمددينمم ددهللع
بونهلل اب هللا هلم ع سعلهو عكا صهلل كدن بنضدمم دا هدع قدة لدك ودالعقعع يف املنصديري فدة
()1

تراس كصرا ميماو عقهلل أ ىن هللا ميمم لدك يف ووابده قدااة :ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ(.)2
 عأع ك ددن ددهللقاب يف ه ددذا العص د املخ دداطبعن إ ددذس اآل ددري كبا ددرا ت ددهلل الت ددزع عه ددمالصحابري الكرا  -ضي هللا تمم -قباب دقع فاهم؛ كهنم ا شدعا الوتز داب ع اصدرعا التد -
صمى هللا ميه عسمم -عاسومنعا إليه فيسوحقعن هذا الفضاب -ضي هللا تمم عأ ضاهم.
 عكن ك ا تمم الا تم ه ه الصحابري املشرم قعله يف الهلل س السابع واآل :Irresponsible Attitudes of the Companions
 Here the following arises. Given the fact that the Prophet, peace andblessings be upon him and his family proclaimed Ali to be his legatee and
successor (khalifah), emphatically designation him as the leader of the Muslims
both at Ghadir Khoum and on other appropriate occasions. How did it happen
( )1االكاكري عالقيادا لمسيهلل جموىب الة ي و

( )2سع ا آ

مرانو اآل ري (.)13٥

(. )41
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that after the death of most Noble Messenger his companions ignored God's
command and abandoned Ali, that noble and precious personage, decided not to
obey him, chose someone else to be leader in his place, and entrusted the reins
of rule to him?
Was there any ambiguity in the words of the Prophet, 0r were all those different phrases and expressions establishing Ali's rank and designating him
leader not enough.
:  عترمجوه واآل كعاق الصحابري ال ااشري أ ددمر أن مي ددا عص دديه- ع ددا أن س ددع هللا مي دده عس ددمم. هت ددا سد دوا ف ددرث يفس دده.عقميفوهو كووهللا تنييته قااهللا لممسممني يف فهلل ر قم عفاس كن املتاسبات
 عترودعا ميددا-  ميدده الصددةا عالسددة-  ملددا ا جتتده الصددحابري أكددر هللا بنددهلل عفدداا الرسددع صددمى هللا-دعن طا ودده عكبا نودده ع ن دعا فدداس؟ هدداب وددان هتدداك فمددعث يف وددة سددع هللا
؟ عهدداب وايددف الكممددات املنددربا عاجلمدداب الصددرحيري الددا توسددس كتزلددري مددي عجتنمدده-ميدده عسددمم
.قااهللا فا وافيري؟
: مث أجاب مى هذس اكسئمري يف الفقرا الواليريA clear answer to this question can be found by examining the events that took place in age of the Prophet, peace and blessings be upon him and his
family. We see that there existed among his companions elements who, when
ever his commands ran contrary to their wishes and inclinations, pressed him to
change his mind in the hope of preventing him, by whatever means possible,
from carrying out his plans. When they despaired of reaching their goal, they
would start complaining.
The Quran warns these people not to oppose the commands of the Prophet in the verse that reads: 'Let those who oppose the commands of the
Prophet fear disaster and a painful torment".(24:63)
 اجلدعاب الصددر الكددايف هلددذا السدوا كددعن بهلل اسددري احلدعادث الددا عقنددف يف حيدداا:أي
- صددمى هللا ميدده عسددمم- وممددا جددا م أعاكددر سددع هللا- صددمى هللا ميدده عسددمم-سددع هللا
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ختددال كيددعهلم ع فبددا م التفسدديري أحلدعا ميدده لوغيددا يف الدرأي آكمددني محا ودده ددن حتقيددق كدرادس.
لكنوومما قت عا يف العصع إىل فرضممو بهللأعا شدوكعن .عالقدرآن حيدذ هدوال التداس الدذ ن
نا ضددعن أعاكددر سددع هللا يف قعلدده تندداىل:ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ (.)1
مث أ قدده لددك قصددري أسدداكري الددا قددهلل سددبق ورهددا يف  )13(:عبددني أن تنيددني أسدداكري
قااهللا لمجيا عهع فة كع عجعد وبا السن ع عي اخلربا عالهلل بريو أفمر الغضه كدن بندض
الصحابري عأدى إىل كتا ري بيتمم .الذ ن وايعا نا ضعن تنيني أساكري أ هلل املنا ضري طمبدعا كدن
سددع هللا -صددمى هللا ميدده عسددمم -إقراجددهو لكددن سددع هللا -صددمى هللا ميدده عسددمم -مل
موفددف إلدديممو بدداب أكددر أ بكددر ع مددر ع مددان -ضددي هللا ددتمم -االلوحددام جلدديا بنددهلل
قرعجه كن املهلل تري .كع لك؛ مل سوصغرعا ايضباط اجليا فحسهو باب قدالفعا ك مدق اككدر
لرس ددع هللا -ص ددمى هللا مي دده عس ددمم-و ب ددهللال ك ددن أن موحقد دعا جل ددياو ايفص ددمعا ع جند دعا إىل
املهلل تري.
عومددا مم دعا مجيددع الصددحابري ل نعنووددذلك قصص دعا أف درادا كددتمم ووخصيصددمم مددر
بن اخل اب عفاس كن أ يان الصحابري -ضي هللا تمم -مل ا ن عقا يف ) 73(:
No one has the right to tamper with revealed ordinances, for they are divine
and immutable, not even the Prophet himself. The Quran says: "Were
Muhammad to attribute lies to Us, with Our powerful hand We would seize
him and cut his jugular vein."(69:44) However, we see that unfortunately some
of the companions awarded themselves the right of exercising independent
judgment with respect to certain ordinances, changing and modifying divine law
in accordance with their notions.
The second caliph introduced class differences in to Islamic society during
the time of his rule, increasing racial tensions between the Arabs and the
Persians. He established a discriminatory system of distributing public monies,
( )1سع ا التع و اآل ري (. )63
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awarding more to those who accepted Islam early on than to those who
embraced it later; more to Qurayshite Migrants than to non-Qurayshite
Migrants; more to the Migrants than to the Helpers; more to the Arabs than to
the non-Arabs; and more to masters than to their clients.
Towards the end of his life' Umar himself came to recognize the negative
effects of his policy and he said: "If I remain alive this year, I will establish
equality in Islamic society and abolished discrimination. I will act in the way the
Messenger of God, peace be upon him and his family, and Abu-Bakr both
acted''.
أي :لدديس كحددهلل حددق أن حيددر قدعايني هللا؛ كهنددا إهليددري ال توغددا عال توبددهلل و حددىت سددع
هللا -صد د ددمى هللا ميد د دده عسد د ددمم -يفسد د ددهو عالقد د ددرآن قد د ددع  :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ
ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﭼ ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ(.)1
كد ددع لد ددك؛ لألس د د يد ددرى أن بند ددض الصد ددحابري قد ددهلل كتح د دعا أيفسد ددمم احلد ددق يف ا سد ددري
االسددوقة حلكددم عالقضددا يف بنددض اكحكددا الشددر يريو بددهلللعن ع غدداعن اكحكددا االهليددري
حسه آ اامم.
اخلميفددري ال دداين هددع الددذي ابوددهللع الف دعا م الوفاضددميري يف اتومددع االسددةكي أ تددا قةفوددهو
كتميددا النتصددر ري املوددعترا بددني النددرب عالفددرسو أسددس التظددا الومييددزي يف قسددمري كددا اتومددعو
ككافئددا احلددظ اكعفددر لمسددابقني اكعلددني يف االسددة دعن فدداهم كددن املوددأقر نو أوددرب التصدديه
إىل كماجري قر ا دعن كن هللاهم كن املماجر ن الذ ن ليسعا كن قر او عوذلك املماجرعن
أيق ددذعن أو ددر ك ددن اكيص ددا و عالن ددرب حي ددع عن أو ددر ك ددن ف ددا الن ددربو عالس ددادا أو ددر ك ددن
النمة .
عقهلل ا رت مر يفسه يف آقدر حياتده اآلاث السدمبيري يف سياسدوه وعقدا  :إن بقيدف حيدا
يف هددذا النددا سددأطبق يظددا املسدداعاا يف اتومددع االسددةكيو عأتددرك اكسددمعب الوفضدديميو أفندداب
وما فناب سع هللا عأبع بكر.
( )1سع ا احلاقري و اآل ري (. )46-44

وسائل الرافضة و أساليبهم يف الدعوة إىل مذهبهم يف غاان

212

فاملددذوع أ ددةس شددا إىل املعق د االسددوبهللادي الددذي اختددذس بنددض الصددحابري جتدداس أعاكددر
سددع هللا -صددمى هللا ميدده عسددمم يف بنددض القضددالو أ تمددا تمددك اكعاكددر ال ت دعا ي فبددا م
حاعلعا االحجا ن اكو اهلاو أع تغياها بوا .
عالرد مى هذا امل نن سيكعن يف املبح ال اين كن هذا الفصاب.
عيف الكودداب ((الشددينري هددم أهدداب الس ددتري)) لمددهللووع حممددهلل الويجدداين السددماعي -دوو ددع اس
فمس دفري كددن جاكنددري السددع بعن -ددس .كددن الكودده املسددوع دا يف فدداا عاملتوشددرا يف املكوبددات
عاملوسس ددات الونميمي ددري -يف ه ددذا الكو دداب ( )18طن ددعن يف أ دراث الص ددحابريو عا دداكمم
لتصه كهداب البيدفو عالوسدمي مدى اككدري عاحلكدم لقدعا عالقمدرو عقاصدري الصدحابري ال ة دري
أب بكددر ع مددر ع مددان -ضددي هللا ددتمم -عيبددز أهدداب البيددف بكدداب اكلقدداب وددالرعافضو بدداب
ا ددم الص ددحابري لعضد ددع يف الص ددفحري ال ددا ددرد فيم ددا مد ددى أه دداب الس ددتري يف س ددبه تس ددميومم
لرافضريو عدعيك ي كا قاله(:علناب هوال وايعا ميعهعن مدى اككدري ايدري بندض العضدا ني
ك د د ددن الص د د ددحابري أبن قةف د د ددومم د د ددر يري كهن د د ددا أبك د د ددر هللا س د د ددبحايه فك د د ددايعا رعج د د ددعن قعل د د دده
تناىل:ﭽﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﭼ(.)1
عقبدداب هددذس الصددفحري قددا  :إمنددا لقب دعا لددرعافض كن احلكددا اكعلددني كددن بددين أكيددري عبددين
النبدداس عكددن وزل د إلدديمم كددن ممددا السددع أ ادعا تشددع ممم إددذا المقددهو كن الشددينري عال دعا
ميا ع فضعا قةفري أب بكر ع مر ع مان أعالو وما فضعا قةفدري وداب احلكدا كدن بدين أكيدري
عبين النباس اثييا.
ألصقعا الوممري كهداب السدتري عاجلما دري بندهلل النمداب بقا دهللا الدعال كعليدا هللا عالدربا ا كدن
أ هللااهو باب إهنم مقعن املعدا لمجميع ع رتضعن مى كناع ري بن أب سفيان وما رتضدعن مدى
مي بن أب طاله -ضي هللا تمم مجينا-
فمدداب ل تددرى إ ا وددان الصددحابري كددن أ ددهللا هللا فمددا ا بقددي لمددهلل ن؟ الددذ ن بددذلعا أ عاحمددم
عكمجمم تضحيري يف سبياب هللا.
( )1سع ا التسا و اآل ري (. )٥٩
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عكناع ري -ضي هللا ته -وان حممعد الساا يف اككريو أ ىن ميه الصحابريو ع دمهللعا لده
لهلل ن عالنممو عالنهلل عاحلممو عساار قصا اخلا(.)1
فنددن م ددر بددن اخل دداب -ضددي هللا ت دده -قددا مل ددا عالس الشددا ((:ال ت ددذورعا كناع ددري إال
ا))(.)2
ع ددن مددي -ضددي هللا تدده -أيدده قددا بنددهلل جع دده كددن الصددفني(( :أ مددا التدداس ال تكرهدعا
إكا ا كناع ريو فإيكم لع فقهللمعس أ وم الرالعس تتهلل ن وعاهمما وأهنا احلتظاب))(.)3
ع ددن ابددن مددر -ضددي هللا تدده -أيدده قددا (( :كددا أ ددف بنددهلل سددع هللا -صددمى هللا ميدده
عسمم أسعد( )4كن كناع ري.فقياب :عال أبعك؟
قا  :أب مر -ضي هللا ته -هع قا كن كناع ري-و عوان كناع ري أسعد كته))(.)٥
ع ن ابن باس ضي هللا تمما( :كا أ ف جة أقمق ملمك كن كناع ري ).6
عسددئاب املندداىف :كناع ددري أفضدداب أع مددر بددن بددهلل النز ددز؟ فقددا ( :وددان كناع ددري أفضدداب كددن
سومااري ك اب مر بن بهلل النز ز).7
ع ددن اك مددا أيدده وددر تددهللس مددر بددن بددهلل النز ددز ع هلللدده فقددا (( :فقددا  :فكي د لددع
أدووم كناع ري؟ قالعا :ل أ حممهلل نين يف حممه؟ قا  :ال عهللاو أال باب يف هللله)) .8
ومددا أ ددىن مددى كناع ددري النممددا احملققددعن يف السددا عالوددا هو عيقدداد الرجددا  .قددع ابددن
( )1دفا ا ن اآل عاكصحاب (

.)184

( )2أع دس ابن و ا يف البهلل ري عالتما ري ( . ) 1٥2/ 8
( )3املصهلل يفسه (. ) 143 /8
( )4أي  :كن السيادا و عمسي السيهلل سيهللا كيه سعد سعاد التاسو لسان النرب ( .) 22٩/3
( )٥أقرجه اخلة يف الستري ( ) 443/1عأع س الذه يف سا أ ة التبة ( ) 1٥2/ 3عابن و ا يف
البهللا ري عالتما ري (. ) 137/8
 - 6أع دس ابن و ا () 137/8
 - 7أقرجه اخلة يف الستري ( )444/1عقا احملقق  :إستادس صحي .
 - 8املصهلل يفسه.)437/1( .
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قهللاكد ددري املقهللسد ددي محد دده هللا (( :عكناع د ددري قد ددا املد ددوكتنيو عواتد دده عحد ددي هللاو عأحد ددهلل قمفد ددا
1
املسممني -ضي هللا تمم)) -
عقا يه االسة ابن تيميري -محه هللا(:-عاتفدق النممدا مدى أن كناع دري أفضداب كمدعك
هذس اككريو فإن اك بنري قبمه وايعا قمفا يبعاو عوان كمكه كمكا ع محري).2
عقددا ابددن أب النددز احلتفددي -محدده هللا(: -عأع كمددعك املسددممني كناع ددري عهددع قددا كمددعك
املسممني) .3عفا لك كن تزويات النمما له و ا.
عكن أساليبمم الونميميري الا تعحي تشع ه ه الصحابري الصايف أ ضا .أيه يف جاكنومم
وعيد دعا يف قس ددم الهلل اس ددات االس ددةكيري ك ددادا كس ددوقمري ددن ك ددادا الو ددا ه االس ددةكي تس ددمى(
اككع ددعن) 4يددهللا لددز ممم أن اككددع ني أفمددبمم كددن الصددحابريو ع مددى أسددمم كناع ددري بددن أب
سفيان -ضي هللا ته -الذ ن تعلعا ورب اك ري كهاب البيف.
عالرد مى هذا كن عجمني:٥
العج دده اكع  :ق ددعهلم :إن اكك ددع ني أفم ددبمم ك ددن الص ددحابريو ف ددإن و ددايعا نت ددعن ك ددن ت ددعىل
اخلةفددري كددن بددين أكيددري يف مددهلل الهللعلددري اككع ددري -عهددع الظدداهر -فمددن كددن قمفددا بددين أكيددري كددن
الصحابري فا كناع ري حىت قا  :إن أفمبمم كن الصدحابري؟ عهدذا سدو تا مدان -ضدي هللا
ته -فإن قةفوه وايف يف مهلل اخلمفا الرا هلل ن وما هع كنمع و عأا ال أ مم هداب هدذا كدن
تمبيس ال ا تني مى النعا عأهاب اجلمابو أ أيه اجلماب املفرط؟.
العجدده ال دداين :أن كناع ددري -ضددي هللا تدده -كتددزس ددن الددومم الددا تمصددق بددهو ا بددف كددن
فض ددمه يف ال ددهلل نو فق ددهلل و ددان وات دده ال ددعحي لرس ددع هللا -ص ددمى هللا مي دده عس ددمم -فق ددهلل عى
 - 1املصهلل يفسه.)43٥/1( .
 - 2جممعع فواعى ابن تيميري و( .)478/4:
 -3رح ال حاع ري البن أب النز ) 4٩3/ 1(.ت .أمحهلل اور و ع ا ا الشوعن االسةكيري عاكعقا
عالهلل عا عاال اد -لسنعد ري و ال بنري اكعىل 1418-
 - 4سبق يف عساااب الرافضري الونميميري(املبح اكع ).
 - ٥دفا ا ن اآل عاكصحاب.)183-184(: .
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االكا كسمم يف صحيحه كن حهلل ابن باس -ضي هللا تمما أن أ سفيان -ضدي هللا
تدده قددا لمت د  -صددمى هللا ميدده عسددمم :ددةث أ يددومنو قددا  :ينددم ...عفيه(:كناع ددري جتنمدده
واتبا بني هلل كو قا  :ينم).1
املبحث الثاني :أساليب الرافضة الدعوية يف نشر مذهبهم

يف غانا ،وفيه مخسة مطالب:
املطلب الو  :عرض مظامل أهل البيت.

إن ال اب ددف عال ددذي ال قب دداب الوش ددكيك يف قم ددعب الرافض ددري تب ددين الق ددع أبن الص ددحابري-
ضعان هللا ميمم -عكن سمك هنجمم كن أهاب الستري عاجلما ري فممعا أهاب بيدف سدع هللا-
صمى هللا ميه عسمم-و عاسوحمعا دكا هم عأكدعاهلم عأ راضدممو عكدا ا د احلسدني الشدميهلل-
ضي هللا ته -كسوذورا به دااما لهللى الشينري يف اليع النا ر كن مر حمر يف واب ا .
عقد ددهلل حد ددر كوقد ددهللكعهم بند ددض اآللت القرآييد ددري ت بد ددف د د دعاهم الكد ددا بو ود ددالكميين-
حجددومم -قددا  :ددن أب جنفددر أيدده قددا  :يددز جرباايدداب ميدده السددة إددذس اآل ددري مددى حممددهلل-
صمى هللا ميه عسمم -هكذا(:فبهلل الذ ن فممعا آ حممدهلل حقمدم فدا الدذي قيداب هلدم فأيزلتدا
2
مى الذ ن فممعا آ حممهلل حقمم جزا كن السما ا وايعا فسقعن).
ع دن أب جنفدر قدا  :يدز جرباايداب ميدده السدة إدذس اآل دري هكدذا(:إن الدذ ن فممدعا آ
حممهلل حقمم مل كن هللا ليغفر هلم عال ليمهلل مم طر قا إال طر ق جمتم) مث قدا (:ل أ مدا التداس
قددهلل جددا وم الرسددع

حلددق كددن بكددم يف عال ددري مددي فددآكتعا قداا لكددم عإن تكفددرعا بعال ددري مددي

 - 1اآلحاد عامل اين البن أب اصم )418/٥(.ت .سم فيصابو دا الرا ريو ه ال با ري 1411:ه
و عالبيمقي يف الستن الكربىو ب ال كعن الكافر عليا ملسممريو( )226/7دا الكوه النمميري-
باعت .ط 2ه ال با ري1424:ه.
 - 2أصع الكايف(.)423/1
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1

فإن حن كا يف السمعات عكا يف اك ث).
فوأكدداب أ مددا املتصد يف اآل ددري اكعىل الددا حرفعهددا عهددي تددوكمم ددن اليمددعد تددهلل املفسددر ن
قاطبددري عيسددبعها لممسددممنيو عوددذلك اآل ددري ال اييددري يزلددف يف اليمددعد ومددا فسددر لددك مجددع كددن
املفسر ن ودال ربي عالقدرط عفامهدا .عأكدا اآل دري ال ال دري فقدهلل مدف الرافضدري أهندا تدهلل صدراحري
مدى إكاكددري مدي -ضددي هللا تده -و علكددن أ بكددر ع مدر -ضددي هللا تممدا -قددهلل حرفاهددا.
عاجلعاب مى لك كن عجمني:
اكع  :كددا دا أن أ بكددر ع مددر -ضددي هللا تممددا -قددهلل حرفددا هددذس اآللت فممددا ا مل
قددم مددي -ضددي هللا تدده -بنددهلل أن صددا قميفددري لممسددممني بوعضددي هددذا اككددر؟ أع مددى
اكقاب إ ادا هذس اآللت يف القرآن وما أيزلف؟ مل جنهللس -ضي هللا ته -فناب هدذاو بداب بقدي
القددرآن يف مددهللس ومددا وددان يف مددهلل اخلمفددا كددن قبمددهو عومددا وددان كددن التد  -صددمى هللا ميدده
عس ددمم-؛ كيد دده حمفد ددع

فد ددظ هللا القااد دداب :ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ()2و

علكن الشينري ال نممعن.
ال دداين :أن بنددض هددذس اآللت الددا حرفعهددا لكددي بو دعا لنمددي -ضددي هللا تدده -عال ودده
عإكاكوه عقةفوه ختربا صراحري أبن هذا لن كعن.
فوأكمعا يف اآل ري الا حرفعها عهي توحهللث ن اليمعد عيسبعها لممسممني:
(فبدهلل الددذ ن فممدعا آ حممددهلل حقمدم قددعال فددا الدذي قيدداب هلدم فأيزلتددا مدى الددذ ن فممدعا
آ حممهلل حقمم جزا كن السما ا وايعا فسقعن)
فحسه حتر فمم هدذس اآل دري تدوكمم دن أكدر سديحهللث كسدوقبةو عأن ميدا ندر لدك.
عأبي حددق الدده مددي عأهدداب البيددف قمددم الددذي افوصدده كددتمم عالقددرآن خيددربهم أبن لددك
سدديقع؟ عأيدده لددن قبدداب املسددممعن كددن مددي عال ددري عال عصددا ري علددن كددعن اخلميفددري بنددهلل الرسددع -
صمى هللا ميه عسمم.-
 - 1املصهلل السابق(.)424/1
( )2سع ا احلجرو آ ري (.)٩
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مث كدىت عقدع الرجدز الدذي أيزلده هللا مدى الدذ ن فممدعا آ حممدهلل حقمدم يف اخلةفدري؟ الكداب
نمم أبن هذا مل حيهللث أبهللاو علكته الوحر السا ج املكشع (.)1
والرافض ــة يف غ ــاان -ه ددهللاهم هللا عإلا إىل س دعا الس ددبياب -قعك ددعن بن ددرث كظ ددامل أه دداب

البي ددف ك ددن حي ي ددات ددىتو والو ددألي عالتش ددرو فق ددهلل ق دداكعا ب ددرتع ج كظ ددامل أه دداب البي ددف ق ددة
املولف د ددات عاملتش د ددع ات يف املكوب د ددات ال د ددا فوحعه د ددا يف امل د ددهللن عاملراو د ددز الهلل ع د ددري عاملوسس د ددات
الونميمي ددريو و ددرتعجيمم يف وواب(الش ددينري ه ددم أه دداب الس ددتري لم ددهللووع حمم ددهلل الويج دداين الس دماعي-
دووع اس فمسفري كن جاكنري السع بعن -س) يف هذا الكواب ( )31 - 30ا اكات
مى الصحابري يف فمم أهاب البيفو فألصق الوممري أبب بكدر الصدهلل ق -ضدي هللا تده -إبنداد
أهدداب البيددف ددن ودداب كدعا د الددر م عاملددا و عطددرد فةحددي فاطمددري -ضددي هللا تمددا -كددن فددهللكو
عا وبا تمك اك ث كمكا لممسممنيو عليسف قاصري ملسممني.
عو ددذلك حرك ددان فاطم ددري -ض ددي هللا تم ددا -ك ددن ك د دااث أبيم ددا ب ددهلل عى أن اكيبي ددا ال
بده

ع عنو ق ع ن أهاب البيف اخلمس الذي وان سع هللا -صمى هللا ميه عسمم -خيد
يفسه عأهاب بيوه؛ كن الصهللقات حمركري ميمم.
مث افوصاب أ ث فهللك كدن مدي -ضدي هللا تده -الدا وايدف تدهلل ميده أ حدا هاامدريو
عحركايه كن كااث مه الذي هع حق كن حقعم عجوه.
مث و ددر ددن م ددر -ض ددي هللا ت دده )32( -إحراق دده بي ددف الزه درا و عض ددرب ب تم ددا
السقاط جتيتماو عفاها كن اكوا ه الا ترع ما ووبمم .
عكن الكوه املتشع ا الا ور يئا كن لدكو ووداب ككودعب لمغدري االجنميز دري لممولد
حممددهلل مددي ددعكا يل .عيف الصددفحري السادسددري شددرا بنددهلل املااددريو وددر كددن كضدداكني الكودداب
تعاا عهع:
) )The Disagreement between Fatima and Abubakariع نددين :االقدوة بددني
()1وواب(أسئمري قادت باب الشينري إىل احلق) لمشيه سميمان بن صاحل اخلرا ي.
4و بوا ه 1428ه 2007-بهللعن ور دا التشر.

()٥0-4٩ط
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فاطمري عأب بكر -ضي هللا تمما. -
عيف سددالري ال قم ددني إح ددهللى ات ددةت املتشددع ا يف ال ددبةد الص دداد ا يف ددا 1424هجر ددري.
أ يدعا يف الصددفحري السددابنري عالسددوني الظمددم الددذي عقددع مددى أهدداب بيددف سددع هللا – صددمى هللا
ميه عسمم -عهذا ي وةكمم:
(أجددابو مث مل ميددض مخسددعن سددتري مددى عفدداا سددع هللا -صددمى هللا ميدده عسددمم -الددذي
افوددهللح هددذس التددا فدديمم ليحددرم إددا ددرعش الظدداملنيو حددىت حددرم التدداس إددذس التددا أبيددات آ
سددع هللا -صددمى هللا ميدده عسددمم-و عحرق دعا إددا ب مددي عفاطمددريو عحرق دعا إددا قيددا أهدداب
بيف سع هللا -صمى هللا ميه عسمم -يف وربة ).
عيف الكوداب املسدمى ب د )  ( Imam Hussein and The Day of Ashuraأي :االكدا
احلسني ع ع ا ع ا  .عهذا الكواب كن كولفا م يف فاا وما سبق كمي ظدامل أهداب البيدف
ومددا ددهلل ميدده تعايددهو بددهلل ا بفضدداااب احلسددني -ضددي هللا تدده -عكددا حصدداب لدده ك دن بددذ
املمجددري عالددرعح كددن قبدداب أ هللاادده بددين أكيددريو ملددا سددمعا ميدده سدديعفمم يف ودربة ددع ا ددع ا ددع
الفهللا عالوضحيري .عقهلل اسوشمهللعا فيه بنض التصدع القرآييدري لدهلل م د دعاهم وآ دري القوداب الدا
تنددرب أن قودداب يفددس عاحددهللا ندداد إ هددام أ عاح التدداس مجيندداو عوددذلك إحياامددا .عآ ددري فضدداب
الشماداو عآ ري د اككاات إىل أهمما عاحلكم لنهلل و عفاها كن اآللت الا تو هلل ممم.
عيف الكواب( اخل ه املترب ري) كن كولفا م أ ضا يف فااو لمهللووع أمحهلل مي قايع .ور
يف الكواب ( )4٥-44—43كعضع ا ن كظامل أهاب البيف بنتدعان :دمر احملدر و دمر
احلزن عاملأمت .عيف فضعن هذس الصفحات قا املول  (:ع مى املسمم أن كعن حمزعا ع فكر
يف سبه هذس املأساا الا حهلل ف لذ ري الرسع ( ) االكا احلسني بن مي بنهلل سوني سدتري
كن اهلجرا املباوري أي بنهلل مخسني ستري كن حمري الرسع ( ) إىل الرفيق اك مى).
عقا أ ضا يف يفس الصدفحري أي (:)43( :عودان دماد م أب دهلل حالدري عقسدعا كدن قبداب
جتعد بيهلل هللا بن لد الذي وان حاوما مى وعفري عهدع كدن ألدي عأ دعان ز دهلل بدن كناع دري
احلاوم اككعي).
عيف الص ددفحري ( )44س ددام االس ددتاد إىل االك ددا الرض ددا أي دده ق ددا ( :إن احمل ددر ه ددع الش ددمر
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الذي وان أهداب اجلاهميدري فيمدا كضدى حيركدعن فيده الظمدم عالقودا حلركوده فمدا رفدف هدذس اككدري
حركري مرها عال حركري يبيمدا( صدمعات هللا ميده عآلده)و لقدهلل قومدعا يف هدذا الشدمر وده عسدبعا
يسددا س عايومبدعا قمددهو فددة ففددر هللا هلددم لددك أبددهللا ل ابددن ددبيه أن وتددف ويددا لشددي فابددك
لمحسني بن مي(ع) فإيه ب وما ذب الكدبا عقوداب كنده كدن أهداب بيوده اييدري شدر جدة
ك ددا هل ددم يف اك ث ددبيمعن .علق ددهلل بك ددف الس ددماعات الس ددبع عاك ض ددني لقوم دده علق ددهلل ي ددز إىل
اك ث كن املةاكري أ بنري آال لتصرس فعجهللعس قهلل قواب.)...
عيف الصفحري ال اييري عالنشر ن كن الكواب يفسه حتف كعضدعع( حدهلل ال قمدني) قدا (:
إ ا هجد ددر إحد ددهللى ال قمد ددني ال بد ددهلل أن مجد ددر اآلق ددر .كد ددع اكس د د الشد ددهلل هلل حيتمد ددا يوصد ددف
صفحات الوا ه يرى بنهلل حمري الرسع ( ) قهلل هجر أهاب بيوه كن كتصري االكاكري عاخلةفدريو
فكايف يويجري هذا اككر هجران عترك وواب هللا .ينم بقي كن الكواب ق ه ع مسده عجدا يف
القرآن الكرمي أن الرسع شوكي ع القياكري كن أكوه:ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ(.)1
عاملراد حهللى ال قمدني كدن ق بوده  :مهدا الكوداب ع درتا الرسدع ( ميده الصدةا عالسدة )
ك فيكم ال قمني وواب هللا ع رت ( أهاب بيا) كا إن
مسكا برعا ومم املشمع ا ( :إين وي
مس ددكوم إم ددا ل ددن تض ددمعا أب ددهللا عإهنم ددا ل ددن فرتق ددا ح ددىت ددردا م ددي احل ددعث ف ددايظرعين ختمف ددعين
فيمما).
أي :أن اككري ملا هجرت أهاب بيف سع هللا -صمى هللا ميه عسمم -بنهلل عفاته -ميه
الص ددةا عالس ددة  -ك ددع أن هل ددم أحقي ددري اخلةفد ددري ترت دده لد ددك م ددى هج د دران وود دداب هللا عمه ددا
كوة كان .لذا أوهلل القع يف اكقا (:فنميتا أن يرجع إىل القرآن عالنرتا كنا ال القدرآن عحدهللس
عال النرتا عحهللها).
عقددهلل وددر القددع بددذب ددري الرسددع كددن ق بدده أو ددر كددن كعضددعو فقددا يف ق بودده يف
كعضددعع ( :ا ددع ا و إحيددا وددرى اسوشددماد االكددا احلسددني (ع) ) ( ( :)47فنميتددا يف
( )1سع ا الفرقان و اآل ري (. )30
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واب ستري يقاب قصري وربة عاحلدعادث الكا دري عاحملزيدري عينودرب ع كدن لتدا ودرى عيسدوفيهلل لزكايتدا
هذا علبمهللا هذا علشنبتا هذا حىت ال قعى الكفر عالتفام يف كايتا وما قعي يف كدن االكدا
احلسني عقهلل عا ري سع هللا( ) عأهاب بيوه عأصحابه بقسعا هلل هللا)...
عيف ( )4٩ق د ددا  (:جي د دده أن يو د ددهللا س الو د ددا ه عيفم د ددم م د ددري ه د ددذس املأس د دداا النظيم د ددري
عالكا ددري النظمددى .ملددا ا عصدداب اككددري االسددةكيري إىل ككددان حددىت ددذب ددري سددع هللا بنددهلل
مخسني ستري كن حموه إىل الرفيق اك مى.)...
ددرث كظددامل أهدداب البيددف ومددا كددعن بعسدداااب كقددرع ا عهددي ددن طر ددق الكودده عاتددةت
الددا يشددرت يف الددبةدو كددعن بعسدداااب كسددمع ري ك دداب اخل دده واملددذوع أ ددةسو عاال ا ددري الددا
تن ددهلل ك ددن العس دداااب الهلل ع ددري احلهلل ددري امل ددو را .اس ددوغموما الرافض ددري يف ف ددااو عب ددهللأعا ظم ددرعن يف
براجممم كظامل أهاب البيف عسه الصحابري -ضي هللا تمم-و لكدتمم مل ظفدرعا أبي جنداح يف
كت قري وماسي .فقهلل القعا كنا ضري تيفري كن اكري التاس فضة ن كنا ضري الهلل اا كدن أهداب
الستري؛ كن حه الصحابري ع أهاب البيف ف را لهلل مم ال خيرقما ي إال ن هللا تناىل(.)1
عقهلل كعن رث كظامل أهاب البيف بعساااب كرايري ومقاطع فيهلل ع عالومفا عااليرتيدف الدا
ب عهنددا ربه ددا .عق ددهلل يزل دعا يف كعق ددع الرافض ددري يف فدداا يف االيرتي ددف ص ددع ا كددن الرج ددا عالتس ددا
م دديمم كةب ددس س ددعدا يف احوف ددا ا ددع ا ركم ددعن يف الشد دعا ع رقص ددعن ع ضد دربعن م ددى
صددهللع هم قدداامني :ل إكددا و ل حسددنيو ل ب ددابو ع ضدديفعن إىل هددذا بمغددري هعسدداو الممددم النددن
ز ددهلل ...عهم ددم ج درا .عيف احوف ددا ه ددذا الن ددا ادعا بمغ ددري هعس ددا المم ددم الن ددن العهابي ددري بص ددع ا
عصعتو عهللا املسونان ع ميه الوكةن(.)2
عيف املعقددع و أحددهلل كشدداخيمم عهددع الشدديه حسددن المميددا ي جددا عا بدده كصددع ا كددع صددعت
( )1كن تقا ر د اا فاا املبنع ني كن قباب ع ا ا الشوعن االسةكيري لسنعد ري.
( )2تظر يف املعقع االلكرتعين  (:الشينري يف فاا) .يف كق ع( Shia Muslims in :
) Ghana mourning for Imam Husseinأي الشينري يف فاا تهللبعن
عحيزيعن مى االكا احلسني.
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مقددي حماضددرا بنت دعان ( :خصدديري مددر بددني احلقيقددري عاخليددا ) .عقددهلل عجدده إليدده اكسددئمري مددى
اهل دعا فقددا قددة إجا تدده أبن مددر بددن اخل دداب -ضددي هللا تدده -ا وددهللى مددى االسددة
ع مى أهاب البيف(. )1
عكددن أسدداليه ددرث كظددامل أهدداب البيددف قددع أحددهللهم عهددع الغدداين قددا لددهSean ( :
 ( :)Diggle Jones Ibrahimالسددة ميددك ل سددع هللا ع مددى ابتوددك املظمعكددري الصددهلل قري
ال اهرا الشميهللا ميما السة ل حسني ...ل حسني .السة مى احلسنيو ع مى مي بن
احلسني ع مى أعالد احلسني)...
ع قع جرب اب مر الغاين يف د ا الوعساب بفاطمري الزهرا  -ميما السة :-
(( الممددم صدداب عسددمم ع د ع ك مددى السدديهللا اجلميمددري اجلميمددري املنصددعكري املظمعكددري الكرميددري
التبيمري املكرعبري النميمري)).2
عقددع أحددهللهم بنددهلل إ درادس احلددهلل املعضددعع كددن ووددبمم  :قددا سددع هللا صددمى هللا ميدده
عسددمم ( :ودداب ددني ويددري ددع القياكددريو إال ددني بكددف مددى كصدداب احلسددني فإهنددا ضدداحكري
كسوبش ددرا بتن دديم اجلت ددري) .مث ق ددا ق دده ل ددك :المم ددم الن ددن قوم ددري احلس ددنيو عأعالد احلس ددنيو
عأصحاب احلسني ميه السة ).
عقا ل ي اعي عووه لك حلرع الكباا:
ATTENTION ATTENTION EVERY BODY ON FACF BOOK THAT
DID NOT MOURN THE DEATH OF IMAM HUSSEIN IS AMONG THE
MEMBERS OF THE HELL AND THE ONES WHO MOURNED ARE THE
UNDER THE AHLUL BAYT UMBRELLA. IF YOY KNOW YOU MOURNED
THE DEATH OF GRAND SON OF RASULULLAH MUHAMMAD
SHOULD LIKE OR COMMENT: YAA HUSSEIN SHAHEED3.
عاملنىن أن واب خ يف فيس بعك مل أيس مى كعت االكا احلسني كعن كدن أهداب
( )1تظر يف فيس بعك حتف تعان ( :ا ع ا يف فاا)
 - 2فيس بعك حتف تعان(الشينري يف فاا).
 -3تظر يف فيس بعك (الشينري يف فاا).
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التددا و عالددذ ن حزي دعا عاح دعا ميدده كعيددعن حتددف كظمددري أهدداب البيددفو إ ا رفددف أي دك حزيددف
مى كعت االكا احلسني فقاب :ل حسني الشميهلل.
عاسددومع إىل كددا وودده أحددهللهم سددالوه الشخصدديري ددن كناع ددري -ضددي هللا تدده -بنت دعان:
(تقر ر بذي ) فقا كا يصه:
In order to achieve his aim of installing his son, he poisoned Imam Hassan
to death, through an outcast woman, and when the news of Imam's death
reached
him,
he
broke
in
to
laughter1.
عترمجري وةكه أيه قا  :كن أجاب أن حيقق كناع ري -ضي هللا تده -فرضده يف تعليدري ابتدهو
مسدم االكدا احلسدن -ضدي هللا تده -بعاسد ري اكدرأا كتبدع او عملدا يندي إليده عفداا االكدا احلسددن
عقع يف ضحك أي :كسوبشرا بعفاته.
2
ع قع أحهللهم يف كنرث إ ةيه ن ع احوفا ا ع ا :
Let us oppose oppression, and rally for justice …..LABBIKA YAA
HUSSAIN.
أي  :هيا يقاع الظمم عيسوجمع لمنهللالري  ....لبيك ل حسني .
ع قع أحهللهم ":الممم صاب مى حممهلل عآ حممهللو الممم النن أع فدامل فمدم حدق حممدهلل
3
عآ حممهللو عآقر بع له مى لكو الممم ا قتا عإلهم فا ري احلسني ع الع عد".
فمذس د اعى الشينري الرافضري يف فاا دن كظدامل أهداب البيدفو ع عهدا دن قدهللكاامم .عقدهلل
وأ ر إا كز زع االميانو أع اجلاهاب بفكر م ؛ كيه كرب يف صهللع املسممني إ ذا أهاب بيدف
قا قمق هللا؛ كن إ ذاامم ابري إ ذا سدع هللا الدذي فضدي إىل فضده هللا عسدخ ه قدا
 - 1تظر يف املعقع االلكرتعين(:الشينري يف فاا) حتف تعان ( ينري كسممي أفر قيا).
 - 2فيس بعك (الشينري يف فاا)
 - 3املعقع االلكرتعين حتف تعان (:ل يمري اانري كن ينري فاا)و عيشرته بكري با ميه السة
املرايري.
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ﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

تن دداىل:

ﮎ ﭼ (. )1
علإلجابري مدى هدذس امل الده الدا ألصدقعها لصدحابري -ضدعان هللا مديمم -أهندم فممدعا
أهاب البيف عافوصبعا حقعقمم مى عجعس:

الوجه الو  :مري أب الصهلل ق -ضي هللا ته -إبناد أهاب البيف ن واب كعا د الر م

عط ددرد فةح ددي فاطم ددري ك ددن أ ث ف ددهللك  .عحركاهن ددا ك ددن كد دااث أبيم ددا ب ددهلل عى أن اكيبي ددا ال
ع عن.
عاجل دعاب ددن لددك أقددع  :قددا النممددا  ( :أ ث فددهللك قر ددري يف احلجددا وددان سددكتما
طاافددري كددن اليمددعدو عملددا فددرغ سددع هللا – صددمى هللا ميدده عسددمم -كددن قيددربو قددذ هللا يف
قمعإم الر هو فصاحلعا سع هللا -صمى هللا ميه عسمم -مدى فدهللكو فكايدف كمكدا لرسدع
هللا -صمى هللا ميه عسمم -؛ كهنا مل عج ميما ياب عال واب)
فددأ ث فددهللك هددذس ال ختمددع كددن أكددر ن :إكددا أهنددا إ ث كددن الت د  -صددمى هللا ميدده عسددمم-
لفاطمدري -ضدعان هللا ميمدا -أع هدي هبدري عهبمددا سدع هللا هلدا دع قيدرب لفاطمدري -ضددي هللا
تما.-
فأكددا وعهنددا إ اث فبيددان لددك كددا عاس البخددا ي عكسددمم عفامهددا كددن أيدده بنددهلل عفدداا الت د -
صددمى هللا ميدده عسددمم -جددا ت فاطمددري -ض دعان هللا ميمددا -كب بكددر الصددهلل ق ت مدده كتدده
إ مددا كددن التد  -ميدده الصددةا عالسددة  -يف فددهللك عسددمم التد  -صددمى هللا ميدده عسددمم -كددن
قيرب عفامها .فقا أبع بكر الصهلل ق  :إين مسنف سع هللا -صمى هللا ميه عسمم -قدع :
( إا ال يددع ثو كددا تروتدداس صددهللقري ) عيف عا ددري تددهلل أمحددهلل ( إا كنا ددر اكيبيددا ال يددع ث)
)(2

()3

()1

( )1سع ا اكحزابو آ ري(.)٥7
( )2دفا ا ن اآل عاكصحابو

(. )260

( )3أقرجه البخا ي يف صحيحهو وواب فرث اخلمسو ب كتاقه قرابري سع هللاو برقم ()30٩2و
()7٩/4و عكسمم يف صحيحهو وواب اجلماد عالساو ب قع الت ((ال يع ث كا تروتاس
=
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فعج ددهللت فاطم ددري م ددى أب بكد در بيتم ددا اس ددوهلللف -ضد دعان هللا ميم ددا -بنم ددع قعل دده تن دداىل:
ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ(. )2
قددع النممددا  :لقددهلل ص د حددهلل ( إا كنا ددر اكيبيددا اليددع ث) تددهلل الفددر قني السددتري
عالشينريو فمما ا سوتكر مدى أب بكدر اسوشدمادس دهلل صدحي و ع دومم ملقابداب قوةفده
احلهلل وي غصه حق فاطمري -ضي هللا تما -يف فهللك؟.
أكا صحوه تهلل أهاب السدتري فمدع أفمدر كدن أن حتوداج إىل بيدانو عأكدا صدحوه تدهلل الشدينري
فإليك بيايه(:)3
عى الكميددين يف الكددايف ددن أب بددهللهللا قعلدده :قددا سددع هللا -صددمى هللا ميدده عسددمم-
( ...عإن النمما ع ري اكيبيا و إن اكيبيا مل ع عا د تدا ا عال د مهدا فمدن أقدذ كتده أقدذ دظ
عافر).
قدا تدده اتمسددي ( :احلددهلل اكع (( أي الددذي بددني أ ددهلل تا)) لدده سددتهللان؛ اكع جممددع
عال اين حسن أع كع ق ال قصران ن الصحي ) فاحلدهلل إ ا كع دق يف أحدهلل أسداييهللس عحيدوج
بهو فمما ا وغاضى ته مما الشينري فم مرته تهللهم.
عالنجيدده أن بمددا احلددهلل كقددهللا الصددحري تددهلل االكاكيددري حددىت سوشددمهلل بدده اخلميددين يف
ووابدده احلكعكددري االسددةكيري مددى ج دعا عال ددري الفقيدده فيقددع حتددف ت دعان( صددحيحري القددهللاح):
عى مي بن إبراهيم ن أبيه ن محاد بن يسى دن القهللاح(( بدهللهللا بدن كيمدعن)) دن أب
بهلل هللا ميه السة قا  :قا سع هللا -صمى هللا ميه عسمم (:-كن سدمك طر قدا مده
فيدده ممدداو سددماب هللا بدده طر قددا إىل اجلتددري ...عإن النممددا ع ددري اكيبيددا و إن اكيبيددا مل ع دعا
صهللقري)) برقم ()2767و (. )12/4
( )1أقرجه أمحهلل يف كستهللس و وواب فضاااب الصحابريو كستهلل أب بكر الصهلل ق و قم احلهلل

(. )26

( )2سع ا التسا و اآل ري (. )11
( )3اقة ن وواب (دفا ا ن اآل عاكصحاب) الكايف ( )34/ 1عكرآا النقع لممجمسي
(.)111/1
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د تددا ا عال د مهدداو علكددن ع دعا النمددمو فمددن أقددذ كتدده أقددذ ددظ عافددر) ع مددق مددى احلددهلل
قااة (:جا احلهلل وممم قاتو حىت أن عالهلل مي بدن إبدراهيم(( إبدراهيم بدن ها دم)) كدن
وبا ال قات (( املنومهلل ن يف يقاب احلهلل )) فضة ن وعيه قري)(.)1
أكا قعهلم أبهنا اسوهلللف ميه بقعله تناىل :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭼ ()2و عقعلده تنداىل
ن ورل:ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ ( )3فة دلياب هلدم فيممدا.
قا ال فيمي :قمتا :يقاب االحوجاج تما إاتني اآل وني وذب؛ كن اال ث املذوع فيممدا هدع
إ ث النمددم عالتبددعاو ال إ ث املددا ؛ إ ال خي د سددميمان دااث أبيدده داعد دعن قددي أعالدسو
عدعن عجاتهو ع رث كا آ نقدعب أعالدهدم عع دومم عع اثهدمو ( ال ابدن ودرل) ؛ فقدهلل تبدني
()4
لك ب ةن لك االحوجاج.
عأجيه أ ضا :إن لفظ( اال ث) ليس حمصع ا االسوخهللا يف املا فحسه باب سوخهلل
يف النم د ددم عالتب د ددعا عاملم د ددك عف د ددا ل د ددك وم د ددا ق د ددع هللا تن د دداىل :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ ( .)٥عقعل د د د د د د د د د دده تن د د د د د د د د د دداىل:ﭽ ﮊ ﮋ
ﮌﭼ ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ

()6

ف د ددة دالل د ددري يف اآللت

السابقري مى إ ث املا .
()1دفا ا ن اآل عاكصحابو
( )2سع ا التمابو آ ري.)16 (:
( )3سع ا كرميو آ ري.)6(:

.)262( :

( )4وواب ( املتافرا بني الستري عالرافضري لإلكا مجا الهلل ن أب احملاسن عس
املنرع ل فيمي أحهلل مما النرام يف القرن الواسع اهلجري.)1٩1(: .
( )٥سع ا فاطرو اآل ري (.)32
( )6سع ا املوكتعنوآ ري.)11-10(:

العاس ي الشافني
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مث حددهلل ( إن اكيبيددا مل ع دعا د تددا ا عال د مهددا علكددن ع دعا النمددم) الددذي وددراس آيفددا
وضمن يفي صر جلعا إ ث أكعا اكيبيا و عهذا وا هلل اته.
عوذلك احلا يف قعله تناىل ن سميمان ميه السة فإيه مل رث كن داعد ميه السة
املا و عإمنا ع ث التبعا عاحلكمري عالنمم ككر ن ا تني:
اكع  :أن داعد ميدده السددة قددهلل ا ددومر أن لدده كااددري عجددري ع ة ااددري سددر ري أي أكددريو علدده
و دا كددن اكعالد فكيد ال ر ده إال سددميمان ميدده السددة ؟ فوخصدي سددميمان ميدده السددة
حيتئذ لذور عحهللس ليس بسهلل هلل.)1(.
ال اين :لع وان اككدر إ اث كاليدا ملدا ودان لدذورس فاادهللا يف ووداب هللا تبدا ك عتنداىل؛ إيده كدن
ال بيندي أن درث العلدهلل عالدهللسو عالعا دري املاليدري ليسدف صدفري كدهللح أصدة ال لدهللاعد عال لسددميمان
ميمما السة .
عأ جدده كددن هددذا ومدده حقيقددري ختفددى مددى الك ددا ن عهددي أن امل درأا ال تددرث يف كددذهه
االكاكيددري كددن النقددا عاك ث ديئاو فكي د سددوجيز الشددينري االكاكيددري ع ا ددري السدديهللا فاطمددري-
ضي هللا تما لفهللك عهم ال ع عن املرأا النقا عال اك ث يف كذهبمم؟
فقددهلل بددعب الكميددين كسددوقة يف الكددايف بنت دعان( إن التسددا ال ددر ن دديئا كددن النقددا
دديئا) قددا  :ع ددن حممددهلل بددن كسددمم ددن أب جنفددر ميدده السددة قددا  (:التسددا ال ددر ن كددن
اك ث عال كددن النقددا دديئا) ) .(2ع ددن بددهلل املمددك بددن أ ددني ددن أحددهللمها ميدده السددة قددا :
(ليس لمتسا كن الهللع عالنقا يئا)(.)3
الوجــه الثــاين :ع أكددا كددا وددرعس ددن مددر -ضددي هللا تدده -إحراقدده بيددف الزهدرا  -ضددي

هللا تما -عإسقاط جتيتما بضرب ب تماو عأن كناع ري -ضي هللا تمدا -دس السدم لمحسدن
بن مي -ضي هللا ته -فوفتيهلل لك كا مي:
( )1دفا ا ن اآل عاكصحابو .)263 (:
( )2املصهلل السابقو .)26٥(:
( )3املصهلل السابقو .)26٥(:
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يقدداب أبددع الفددو الشمرسددواين يف ووابدده املمدداب عالتحدداب (  ( :)٥7/1عقددا التظددا  :إن مددر
ضرب فاطمري ع البينري حىت ألقف اجلتدني كدن ب تمدا .عودان صدي ( مدر) احرقدعا دا هدا دن
فيماو عكا وان يف الهللا فا مي عفاطمري عاحلسن عاحلسني) .ايومى وة الشمرسواين.
قا الصفهللي :يف وواب(( العايف لعفيات ))76/6يف حر اكل و تدهلل ودر إبدراهيم
بن سيا املنرع لتظا و عيقاب ومماته ع قاادهللسو قدع  ( :إن مدر ضدرب ب دن فاطمدري دع
البينري حىت ألقف احملسن كن ب تما).
إن الشمرسددواين نددهللد هددا ي عضددةالت التظددا املنوددزيلو ع وددر كددن بددةلس أيدده ددم أن
مر ضرب فاطمدري حدىت ألقدف جتيتمدا .قدا الشمرسدواين( :مث اد مدى قز ده أبن داب ميدا
عابن كسنعد عقا  :أقع فيمما برأ ي).
عقددالعا :إن مددر قصددهلل إحدرام بيددف سدديهللا التسددا و عضددرإا مددى جتبمددا الشددر بقبضددري
سيفه حىت عضنف محمما بسبه لك.
عاجلدعاب أن هدذس القصدري حمدض هدذلنو ع ع كددن القدع عإودان .علدذا قدهلل أيكدر صددحوما
أو ددر االكاكيددريوأن عا ومددا تددهللهم فددا صددحيحري عال كرضدديريو كددع أن فندداب مددر هددذا لددع فددرث
عقع ه فمدع أقداب دا فنمده اككدا -ضدي هللا تده -كدع أ املدوكتني ااشدري الصدهلل قريو كدع أيده مل
()1
محقه طنن كن لك تهلل الفر قني بتا مى حفظ االيوظا يف أكع الهللييا عالهلل ن.
الوجه الثالث  :عأكا ممم أن كناع ري دس السم لمحسدن بدن مدي -ضدي هللا دتمم-
فجعابه كا مي:
قع النمما  :إن هذا االد ا طاب كسباب عهي:
مل رد يف قرب عفاا احلسن بن مي -ضي هللا تده -لسدم حدرب صدحي أع عا دري ات
أساييهلل صحيحري.
قا ابن النرب  -محده هللا تده (:-فدإن قيداب :دس -أي كناع دري -مدى احلسدن كدن مسدهو
قمتا :هذا حما كن عجمني-:
( )1وواب(دفا ا ن اآل عاكصحاب).

.)604-603(:
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أحهللمها :أيه كا وان ليوقي كن احلسن أبسا عقهلل سمم اككر.
ال اين :أيه أكر كغيده ال نممده إال هللاو فكيد حتممعيده بغدا بيتدري مدى أحدهلل كدن قمقدهو
يف كدن كوبا دهللو مل ي دق فيده بتقداب اقدابو بددني أ دهللي قدع عي أهدعا و عيف حدا فوتدري ع صددبيريو
تسه واب عاحهلل إىل صاحبه كا ال تبغيو فة قباب كتما إال الصايفو عال سمع فيما إال كدن
النهلل الصميم(.)1
قددا ابددن تيميددري -محدده هللا ( :-عأكددا قعلدده :إن كناع ددري سددم احلسددنو فمددذا ددا وددرس بنددض
التاسو عمل بف لك بيتري ر يريو أع إقرا كنودربو عال يقداب جيدز بدهو عهدذا دا ال ميكدن النمدم
()2
بهو فالقع به قع بة ماب).
()3
قا الذه  -محه هللا ( :-قمف :هذا ي ال ص فمن الذي اطمع ميه).
قا ابن قمهللعن -محه هللا يقة ن أب الفرج اكصبماين  ( :-عكا تقاب كن أن كناع ري
دس إليه السم كع عجوه جنهللا بتف اك ن و فمع كن أحاد الشينريو عحا ا كناع ري كن
()4
لك).
الوجــه الرابــس  :عأكددا تفتيددهلل ممددم أن أهدداب السددتري هددم الددذ ن قوم دعا احلسددني -ضددي هللا

ته -عالذ ن تعلعا ظدم هدذا اككدر هدم بتدع أكيدري كدن قبداب جتدعد بيدهلل هللا بدن لد الدذي ودان
حاوما مى وعفري كن أ عان ز هلل بن كناع ري.
فيقا  :إن ز هلل مل أيكر بقواب احلسدني -ضدي هللا تده -تفدام أهداب التقدابو علكدن ووده
إىل ابن لد أن ميتنه ن عال ري النرام .عاحلسدني -ضدي هللا تده -ودان ظدن أن أهداب الندرام
تصدرعيه ع فدعن لدده دا ووبدعا إليددهو فأ سداب إلدديمم ابدن مده كسددمم بدن قيدابو فممددا قومدعا كسددمما
فهلل عا به ع نعا ابن لدو أ اد الرجعع فأدووه السر ري الظاملريو ف مه أن ذهه إىل ز هللو أع
( )1القعا صم كن النعاصم البن النرب املالكيو

.)221-220(:

( )2كتماج الستري البن تيميريو .)46٩ /4(:
( )3ه االسة لمذه و( مهلل كناع ري) .)40/4(:
( )4ه ابن قمهللعن(.)64٩/2
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ددذهه إىل ال غددرو أع رجددع إىل بمددهللسو فمددم ميكتددعس كددن ددي كددن لددك حددىت سددوأ سددر هلددم
فدداكوتعو فقدداتمعس حددىت قودداب كظمعكددا -ضددي هللا تدده-و عملددا بمددا لددك ز ددهلل أفمددر الوعجددع مددى
لددكو عفمددر البكددا يف دا سو عمل سدده لدده حرميددا أصددةو بدداب أوددر أهدداب بيوددهو عأجددا هم حددىت
()1
دهم إىل بمهللهم.
بدداب إن وودده الشددينري الرافضددري ت بددف أن ددينري أهدداب الكعفددري هددم الددذ ن فددهلل عا حلسددني
عقومددعس .عاسددومع إىل كددا ووبدده السدديهلل حسددني املعسددعي كددن ممددا التج د يف الن درامو عوددان
افض دديا كرجن ددا د تي دداو مث عفق دده هللا هلهللا ددري إىل الس ددتريو فكو دده ه ددذا الكو دداب عمس دداس" :حن مث
لموددا ه" قددع يف ووابدده اودرا قيايددري الرافضددري عفددهلل هم :عقددا االكددا احلسددني ميدده السددة يف
د اادده مددى ددينوه (( :الممددم إن كونددومم إىل حددني ففددرقمم فرقدداو عاجنممددم طرااددق قددهللداو عال
ترث العالا تمم أبهللاو فإهنم د عا ليتصرعا مث هللعا ميتا فقومعا)) (( اال اد لممفيهلل
.)2( ))241
قدا  :عقددهلل قدداطبمم كددرا أقددرى عد ددا مدديممو فكددان ددا قددا  (( :لكددتكم اسوسددر وم إىل
بينوتددا و دداا الددهلل و ع ددافوم وومافددف الف دراشو مث يقضددومعهاو سددفما عبنددهللا ل عافيددف هددذس
اككري عبقيري اكحزاب عيبذا الكوابو مث أيوم هوال توخا لعن تا عتقومعيتاو أال لنتدري هللا مدى
الظاملني)) االحوجاج .))24/2
مث قددا أي :السدديهلل حسددني املعسددعي (( :عهددذس التصددع تبددني لتددا كددن هددم قومددري احلسددني
احلقيقيددعنو إهنددم ددينري أهدداب الكعفددريو أي أجددهللاداو فممددا ا دمدداب أهدداب السددتري كسددوعليري كقودداب
احلسددني مي دده الس ددة ؟ عهل ددذا قددا الس دديهلل حمس ددن اكك ددني (( :ددع احلس ددني ك ددن أه دداب الن درام
شددرعن ألفدداو فددهلل عا بدده عقرجدعا ميدده عبينودده يف أ تدداقممو عقومددعس)) ((أ يددان الشددينري /القسددم
.))34
اكع
( )1دفا ا ن اآل عاكصحابو .)٩28-٩27(:
( )2تظر يف وواب(حن مث لموا ه وش اكسرا عترباري اكامري اكطما ) لمسيهلل حسني املعسعيو
(.)16
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عقا االكا ن النابهلل ن ميه السة كهاب الكعفري (( :هاب تنممعن أيكم ووبوم إىل أب
عقهلل ومعس عأ يومعس كن أيفسكم النمهلل عاملي دام مث قداتمومعس عقدذلومعس...أبي دني تتظدرعن
إىل سع هللا-صدمى هللا ميده عسدمم -عهدع قدع لكدم :قداتموم درت عايومكدوم حدركا فمسدوم
كن أكا)) االحوجاج .)) 32/2
عق ددا أ ض ددا ددتمم (( :إن ه ددوال بك ددعن ميت دداو فم ددن قومت ددا ف دداهم؟)) (( االحوج دداج
.)1( ))2٩/2
أقددع  :إن كتقددعالت الرافضددري أبيفسددمم كددن ووددبمم ت بددف أهنددم هددم الددذ ن قومددعا احلسددنيو
فميوأكاب املتصفعن كن افضري فاا عفاهم كا جا ت يف ووبمم كن احلقااق ملنرفري قومدري احلسدني
احلقيقيني .عكا أحسن قع القاااب:
ف د ددإن الق د ددع ك د ددا قال د ددف ح د ددذا (. )2
إ ا قالد د د د د د د ددف حد د د د د د د ددذا فصد د د د د د د ددهللقعها
هددذا البيددف ضددرب بدده امل دداب يف صددهللم القددع عصددحري التقددابو ومددا أع دس فددا عاحددهلل دن
مجع أك ا النرب.

( )1املصهلل السابقو (.)17-16
( )2الكاكاب لممربد ( .)71/2ع ورس السيعطي يف رحه لشعاههلل املغين (.)٥٩7-٥٩6/2
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املطلب الثاني :إثارة الشبه لتشكيك الناس يف الدين ودعوتهم

إىل دينهم.
سوحسن أن ينر كنىن الشدبه أع الشدبمات قبداب اخلدعث يف املسدألري؛ كن احلكدم مدى
الشي فرع ن تصع س .عهع كن فناب ا وبه الشي و أي :إ ا أ كاب.
قا ابن فا س – محه هللا( :-الشني عالبا عاهلا ) أصاب عاحهلل هلل مدى تشدابه الشدي
عتشاومه لعا ععصفاو قا  :به ع به عالشدبه كدن اجلدعاهر الدذي شدبه الدذههو عاملشدبمات
كن اككع  :املشكةتو عا وبه اككران إ ا أ كة) (.)1
عق ددا اب ددن كتظ ددع – مح دده هللا ( :-الش ددبه :االلوب دداسو عأك ددع كش ددوبمري :كش ددكمري ش ددبه
بنضما بنضا)(.)2
عقا يه االسة ابن تيميري -محه هللا ( :-الشبه الا ضاب إا بندض التداس عهدي كدا
شوبه فيما احلق عالباطاب) (.)3
عق ددا أ ض ددا (:ال ش ددوبه م ددى الت دداس الباط دداب احمل ددض ب دداب ال ب ددهلل أن ش دداب بش ددي ك ددن
احلق)(.)4
وبني كن أقعا النمما أن الشبمري هي الوباس احلق لباطاب عاال دوباس ميده دعن اتضداح
الصعاب.
عأكد ددا يف الشد ددرع :قد ددا اجلرجد دداين -محد دده هللا (:-الشد ددبمري :كد ددا مل ود دديقن وعيد دده حراكد ددا أع
حةال)(.)٥
عقا صاحه املنجم العسيي( :كا الوبس أكرس فة هلل ى أحدة هدع أ حدرا عحدق هدع
()1كقا يس المغري البن فا سو(.)243/ 3
( )2لسان النرب البن كتظع االفر قيو (.)٥0٥/ 13
( )3الوهللكر ري ( .)106/1:
( )4جممعع الفواعى(.)37/8
()٥الونر فاتو ب السني (.)124/1
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أ طاب) (.)1
عأكا العساااب الا تومجما أهاب اكهعا يف إاث ا الشبمات عالظتعن لومبيس احلق لباطاب
م ددى الن دعا و المج ددع إىل املوش ددابه ك ددن املس ددااابو ف ددإن مل جي ددهللعا يف ه ددذا ك ددا غ ددينو م ددهللعا إىل
حتر آلت الكواب عكا ص كن عالتو فحممعها مى حماكداب بنيدهللا هدي أبندهلل كدا تكدعن
دن كقصدعد الشدا ع احلكديمو عصدرفما دن فاهرهدا ودي تعافدق أهدعا هم ع فبدا مو عإن أ يداهم
لك مهللعا إىل عضع اكحاد ا عاس أيفسمم ايوصا ا لباطممم.
عهدذا اكقددا كددن أ ظددم العسدداااب الددا جلددأ إليدده هددوال و قصعصددا عأن الك ددا كددن عال ددم
املعض ددع ري ه ددذس ق ددهلل تس ددربف إىل وو دده املس ددممني .عال ددك أن هت دداك آال عالت حع ددا
كص دداد املس ددممني يف ددىت النمع وومم ددا كعض ددع ري م ددى لس ددان س ددع هللا -ص ددمى هللا مي دده
عسمم -عكتسعبري إليه عإىل صحابوه -ضعان هللا ميمم -عإىل اكامري -محمم هللا(.)2
عكن أق ر كا سوغمعيه أ ضا هع جماب الك ا كن النعا لفرم بني جمرد اال ندا عبدني
الوخر ج.
فاال نا هع جمرد ور املصهلل الذي ع دت فيه الرعا ريو عقهلل تكعن هدذس الرعا دري كعضدع ري
عقددهلل بددني املصددت عضددنماو علكددن أصددحاب الشددبمات ال بيتددعن هددذس احلقيقددري تددهلل يقممددم
لمرعا ري .ع ا ورهدا املصدت لمدرد ميمداو فيسدوغاب هدوال ع عدهدا يف الكودابو فيمبسدعن اككدر
مى النعا أبن اككر كن املسمماتو حي أع دها املخالفعن يف كصتفا م.
عأو ر الشبمات كن هذ ن الصتفني.
عاككر اآلقدر هدع الوخدر جو عهدع د اسدري سدتهلل الرعا دري عكوتمدا لبيدان صدحوما كدن ضدنفما.
عهذا مري ترد هلل الك ا كن النمما كقعلري :امل البري بصحري التقدابو عأن جمدرد الندزع إىل فدةن أع
ةين ال تقع به حجري تفام أهاب النمم(.)3
( )1املنجم العسيي البراهيم كص فى أمحهلل الزلتو( .)471/1
( )2دفا ا ن اآل عاكصحابو (.)6
( )3املصهلل يفسهو(.)11

وسائل الرافضة و أساليبهم يف الدعوة إىل مذهبهم يف غاان

233

سأتطرق إىل الشبهات الـيت تثريهـا الرافضـة يف غـاان للتلبـيس علـى
ويف هذا الصدد,
ّ

الناس يف الدعوة إىل مذهبهم ,ومن هذه الشبهات ما يلي:
 -1شبهة ذريعة املتعة إليقاع الناس يف الزان
 -2شبهة استننار بعض الصحابة حرمتها
 -3شبهة بطالن أحاديث املتعة

هددذس الشددبه كددذوع ا يف الكودداب الددذي ألفدده أبددعبكر أمحددهلل ومددا الددهلل نو فدداين اجلتسدديريو
عمس دداس (( كون ددري التس ددا ب ددني اال ح ددري عالوح ددرمي)) .عق ددهلل و ددر يف الكو دداب أن املون ددري ح ددة عمل
تتسددهو عأن الوحددرمي ملونددريمل كددن كددن الرسددع  -ميدده الصددةا عالسددة  -ومددا صددرح بدده بنددض
الصددحابري اسددوتكا حترميدده عمهددا مددي عابددن بدداس -ضددي هللا ددتمم -حيد يسددبعا الوحددرمي إىل
اخلميفري ال اين مر بن اخل اب -ضي هللا ته.-
عاحوجدعا حلددهلل املتسددعب إىل مددي -ضددي هللا تدده -وددذ ع ع ا أيدده قددا  ((:لددعال أن
هنى مر ن املونري كا إال قي)) .عوذلك احلهلل املتسدعب إىل ابدن بداس -ضدي هللا
ته أيه قا  (( :كا وايف املونري إال محري حم هللا إا أكدري حممدهلل لدعال هنيده -ندين مدر -تمدا
ملا احواج إىل الزا إال قي)) (.)1
عأ ا إىل أن الصحابري يف مهلل الرسع  -ميه الصةا عالسة  -ممعا إا عمل ته تمدا
حددىت تددعيفو عأن اكحاد د الددا تتسدده الوحددرمي إىل التد – صددمى هللا ميدده عسددمم -عاضددحري
الب ةن(.)2
عكن الشبمات الا مدف إاث دا بدهلل عى الدهللفاع دن اكيبيدا ؛ ليودذ عا إدا يف الدهلل عا إىل
كذهبمم يف فدااو اال ومداد مدى القدع بنصدمري اكيبيدا عالرسداب اليكدا بندض التصدع الدا
فاهرهدا صديان بنددض الرسداب عاكيبيدا لددرإم و مث ففرايده تنداىل هلددم .عالدا يف فاهرهدا النودداب
عالمع كن هللا ز عجاب له .
( )1كونري التسا بني اال حري عالوحرمي كب بكر أمحهلل وما الهلل نو
( )2املصهلل يفسهو (.) 2٥

(.)20
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فمذس الشبمري املدذوع ا ؛ هدي يف اكصداب كتقعلدري دن ممداامم عحيمدع لسدفما الرافضدري
أن دداعا تمددك الشددبمات الوافمددري ليضددفعا مددى أيفسددمم دديئا كددن االهومددا عوددأهنم أهدداب حتقيددق
فيما مل سبقعا إليه كع أهنم أد يا يقمري !.
عب ددىن ميم ددا حس ددن أب بك ددر ب ددع يف وواب دده ال ددذي ألف دده يف ف دداا بنت دعان(( :ال ددهللفاع ددن
اكيبيا ميمم السة )).
ور كن كقهللكري الكواب ههللفه كن ليفهو عيصه وما مي:
(( عالبا يف لي هدذا الكويده الدذي مسيوده" :الدهللفاع دن اكيبيدا " هدع أيدين مسندف
و داا كددن املفسددر ن عال دعا ظني عحيدداعلعن أن مصددقعن بنددض الددومم كيبيددا الددذ ن هددم أ ظددم
عأ مى د جري عكقاكا تهلل هللا احلق .حي بذلعن قصدا ى جمدعدهم لي بودعا الدذيعب عاملناصدي
ال د ددا جي د دده م د ددى فا مم د ددا الوعب د ددري عاالاب د ددري إىل هللا لأليبي د ددا الكد د درا  :بظد د دعاهر بن د ددض اآللت
املوشاإات الا عهم صهللع الذيه تمم عل ليومم نممعن أهنا حممع مى ترك اكعىل مجنا
بني كا د النقاب ميه عبني صحري التقاب .عالا نممعن أن تفساها أورب كدن طاقدري اسدويناب
أك دداهلم عأ ظ ددم ك ددن ق ددهلل ا م الفكر ددري عالنقمي ددري اليقمش دعا( )2أيفس ددمم ددن العل ددعج يف تفس دداها
قشيري كن إم علسألعا أهاب الذور ن كناييما احلقيقري لقع احلدق تبدا ك عتنداىل(( :عكدا نمدم
ع مه إال هللا عالراسخعن يف النمم.)3())...
عقهلل ور أ بنري كن اكيبيا كع الومم الا ألصقعها إدمو بدهلل ا آبد ميده السدة كدع ودر
اآللت الا فيما صيان آد لربه عفعا وه عيسديايهو عهندي هللا تنداىل تده قدر ن الشدجرا وقعلده
()1

تناىل هاطبا آد عحعا ميمما السة ( :)4ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ(.)٥
( )1ايظر هنج الصبافري يف رح هنج البةفري ( ) 78/1و الغيبري ( )116/1و كقاتاب ال البني ( )10/34بهللعن ور
املولفني .

((( )2ال يقمشعا)) وذا يف الت و لقا و عالصعاب – إن ا هللا -لكا و أي :اليكمشعا.
( )3الهللفاع ن اكيبيا ميمم السة و حلسن أب بكر بعو
( )4املصهلل السابقو (.)4
( )٥سع ا اك را و اآل ري (.)1٩

(.) 2
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إىل قعل د د د د د د د دده :ﭽ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﭼ(.)1
عقعله تناىل :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﭼ(.)2
أع هددذس اآللت ددن فاهرهددا عبددني أن التمددي ال دعا د يف قعلدده تندداىل (:عال تقددر ) جيدده
محم دده م ددى الوتز ددهو عل دديس م ددى الوح ددرمي .عأك ددا ومم ددري( ص ددى) يف قعل دده تن دداىل( ع ص ددى آد
بدده .)...فددة تفيددهلل لغددري إال كنددىن املخالفددريو عهددع ومددا وتدداع كددا ترودده عاجبدداو وتدداع كددا وددان
كتهللع تروهو فيونني محمه مى ال اين يف اآل ري يف أهنم .قا  :عوممري ( الظمم) اقوصا ا يقدع
فيما كا قمتا يف وممري ( صى) فإهنا لغري ال تفيدهلل إال عضدع الشدي يف فدا كعضدنهو عهدع ومدا
()3
شماب كا وان عاجبا تروهو شماب كا وان تروه كتهللع .
مث ددىن بدراهيم ميدده السددة عالددومم الددا أضديفف إليددهو وشددكه يف قددهلل ا هللا مددى إحيددا
املددعتىو عأجدداب ددن لددك بقددع الشدديه حممددهلل مددي الصددابعين :إمنددا سددأ ددن الكيفيددري( ويد
حتيددي املددعتى) مل سددأ ددن املاهيددريو عمل قدداب :هدداب تقددهلل ل ب أن حتيددي املددعتىو عالسدوا ددن
الكيفيري إمنا هع بقصهلل الشعم لرال ري أسرا الصتنري االهليري.
ع د كنىن احلهلل الذي ع د ن الت  -صمى هللا ميده عسدمم قدع ((:مل كدذب إبدراهيم
إال ةث وذ ت :ا تدني كدتمن يف ات هللا؛ قعلده :ﭽ ﮓ ﮔﭼ عقعلده :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﭼ عقا  :بيتا هدع ات دع عسدا ا إ أتدى مدى جبدا كدن اجلبدابراو فقيداب
لدده :إن هاهتدا جددة كندده اكدرأا كددن أحسددن التدداس .فأ سدداب إليدده فسددأله تمددا :كددن هددذس؟ قددا :
أقا ...عاس البخا ي عكسمم.
أن الت  -صمى هللا ميه عسمم -مل قصهلل إذس الكذ ت ال ةث حقيقري كنىن الكذب:
إمنا قصهلل أن إبراهيم اخلمياب أقرب قبا تدعهم الكدذب يف الصدع ا علديس بكدذب يف احلقيقدريو
( )1سع ا اك را و اآل ري (.)22
( )2سع ا طهو اآل ري (.)121
( )3الهللفاع ن اكيبيا ميمم السة و حلسن أب بكر بعو
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فق ددع إب دراهيم لقعك دده :ﭽ ﮓ ﮔ ﭼو عقعل دده :ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭼ إمن ددا
يددعع كددن الددومكم عالسددخر ري إددم عآبهلددومم املنبددعدا فددأ اد بقعلدده :ﭽ ﮓ ﮔﭼ املنددىن اتددا ي:
أي إين سقيم كن بادتكم هلدذس اكصدتا و الدا ال تسدمع عال تتفدع .عقعلده :ﭽﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﭼمل ك ددن يف احلقيق ددري و ددذ عإمن ددا ه ددع ي ددعع ك ددن احلج ددري الهللاكغ ددريو أ اد أن
قيمدده إب دراهيم مددى قعكددهو فحددني سددألعس كددن ح ددم هددذس اكصددتا ؟ أ ددا إىل الصددتم اكوددربو
سددخر ري إددم عإددذس اكصددتا و مث ملددا آهددم كونجبددني كددن وةكددهو أجدداإم جل دعاب املسددكف ﭽ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ( .)1عأكا قعله لزعجوه سا ا ( إيك أقا) فإيه قصهلل به
أقددعا النقيددهللا عأقددعا االميددان ومددا قددا تندداىل (( :إمنددا املوكتددعن إقددعا)) عمل قصددهلل بدده أقددعا
التسه كهنا عجوه عليسف أقوه(.)2
مث ت رم إىل قواب كعسى ميه السة لمرجاب الذي وان قاتاب أحهللا كن ينوه؛ فبدني أن
قواب كعسى ميه السة لمرجداب مل كدن إال دق؛ كيده ودان ودافرا كسدوحقا لمقوداب عفدا حمقدعن
الهلل و عمل كن كن ماب الشي ان إال حماعلري الرجاب قواب لك الرجاب الصاحلو عكن عجه قومده
ر ا ال كعن قومه كن ماب الشي ان ك مقا.
عأكا قعله ((:فممف يفسدي)) فدة دهلل مدى صدهللع الدذيه كتده؛ كن فمدم الدتفس ندين
سما كن ال عاب ع لك جيومع كع فناب املباح وما جيومع كع تدرك املتدهللعبو عال خيدو بدرتك
العاجه .عأكا طمه املغفرا كدن هللاو فإيده ندين طمده عابدهو عهدع ال فيدهلل عقدعع املنصديري كتدهو
عال تفددي النصددمري تدده؛ إ لدديس ودداب كددن طمدده املغفددرا كددن هللا تندداىل جيدده أن كددعن كددذيبا
اصدديا؛ كيدده عاضد الددب ةنو فددإن طمدده املغفددرا -كتدده تندداىل -يف يفسدده بددادا كتهللعبددري إليمددا

( )1سع ا اكيبيا و اآل ري ( . )63
( )2املصهلل يفسهو (.)٩_7
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ميدده قعلدده تندداىل:ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ ()2و ق د د د ددا  :ال م د د د ددز أن
كعن واب كن سا ع إىل طمه املغفرا كن به كذيبا ب ةيهو فاآل ري كن هذا القبياب .لعضعح .
مث دداب بنص ددمري س دديهلل اكيبي ددا حمم ددهلل -ص ددمى هللا مي دده عس ددمم -ع و ددر اآللت ال ددا يف
فاهرها المع عالنواب ميه -صمى هللا ميه عسمم-و كتمدا كدا مدي :ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ ﭽ ﭾ
()3

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄﭼو ()4ﭽ ﭑ ﭒ ﭼ ( )٥عفاهددا كددن اآللت الددا فيمددا أكددر
هللا لرسعله السوغفا كن يبه .قا  :عأكا قعله تناىل ((:فا هللا تدك مل أ يدف هلدم ))..فدة
فيهلل عقعع املنصيري كته؛ كن وممري النفع ال تنين عقعع الذيه كن املنفع تهو ومدا ال تعجده
وممددري (ففددر هللا لددك) عقددعع املنصدديري كتدده؛ الجوما م دا كددع عقددعع كددا وددان فدداس أفضدداب كتددهو
فيكعن كنىن فا هللا تك مى هذا  :أاثبدك هللا؛ ع لدك كن التد  -صدمى هللا ميده عسدمم-
مل كددن كتميددا ددن اال ن لكددي كددعن إ يدده كعجبددا ملنصدديوهو( )6ع ددهلل مددى ج دعا إ يدده قعلدده
تندداىل:ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ(.)7
قددا  :عأكددا قعلدده ( :عختشددى التدداس عهللا أحددق أن ختشدداس)و فددة فيددهلل يسددبري النصدديان إىل
( )1املصهلل السابق (.)11-10
( )2سع ا آ مرانو اآل ري(.)133
( )3سع ا الوعبريو اآل ري(.)43
( )4سع ا اكحزابو اآل ري (. )37
( )٥سع ا بسو اآل ري (.)1
( )6الهللفاع ن اكيبيا ميمم السة و
( )7سع ا التع و اآل ري (.)62
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الرسع لعضعح أيه ال ر هلل قشيري الوقعىو عإمنا ر هلل قشيري االسوحيا ؛ كن احليا وان فالبا
م ددى دديموه -ص ددمى هللا مي دده عس ددمم-و( )1ع ش ددمهلل هل ددذا قعل دده تن دداىل :ﭽﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ (.)2
عأكددا قعلدده تندداىل ((:ددبس عتددعىل أن جددا س اك مددى)و فمدديس فيدده كددا فيددهلل تعجدده اخل دداب
إىل الت  -صمى هللا ميه عسمم-و عإمنا هع إقبدا ال تصدر فيده لممخدرب تده؛ عكن النبدعس
ل د دديس ك د ددن ص د ددفاته -ص د ددمى هللا مي د دده عس د ددمم -ك د ددع اك د ددهللا املوب د ددا تني فض د ددة د ددن امل د ددوكتني
املسرت هلل ن(.)3
عكن الشبمات الا اعهنا يف البةد لمومع ده مدى التداس عد دع م إىل كدذهبمم يف فدااو
د س ألقاس أحهلل أساتذا جاكنومم يف الوا ه االسدةكي يف كعضدعع مجدع القدرآن ع ودر فيده كدا
مي:
But other scholars are of the view that, the Holy Quran was compiled at the
time of the Holy Prophet. The Holy Prophet directed Ali to compile the Holy
Qur'an. Ali was companions of the Prophet. Besides, Ali was doing that
)through the directive of Allah to the Prophet.(4
عكنىن الفقرا السابقري :أيه رى بنض النمما أن القرآن قهلل مجدع يف مدهلل الرسدع  -ميده
الصددةا عالسددة  -و عقددهلل أ ددهلل ميددا -ضددي هللا تدده -جبمددع القددرآن؛ كيدده وددان نوددرب اك مددم
كدن بدني الصدحابريو دةعا مدى لدك؛ أن لددك اال داد ودان كدن هللا لرسدعله-صدمى هللا ميدده
عسمم. -
ععجدده الشددبمري يف الفقددرا أيدده ر ددهلل إفمددا ا وقددادهم جبمددع مددي -ضددي هللا تدده -لمقددرآن
( )1املصهلل السابقو (.)14
( )2سع ا اكحزابو اآل ري (.)٥3
( )3املصهلل السابقو (.)14
( )4كذورا الونر إىل االسة لنبهلل النز ز مشنعنو
جاكنومم.

(.)44-43أسوا الوا ه االسةكي يف
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مدي"و مث وعيده اك مدم كدن بدني الصدحابري سدومز أحقيوده

عأن له كصحفا قا له" :كصح
خلةفري.
عكن بما م أ ضا قعله يف عفاا الرسع  -ميه الصةا عالسة : -
The turmoil of the death of the Prophet was not a
worried to many Muslims. As the body of the Prophet
was still on stage as Abubakari tried to deliver a speech
to calm down Muslims who believed that the Prophet
)did not die.(1
أي :أن اض د راب ا لعفدداا لمرسددع  -ميدده الصددةا عالسددة  -مل كددن دي القمددق تددهلل
و د ددا ك د ددن املس د ددممني .بيتم د ددا واي د ددف ج د ددري س د ددع هللا -ص د ددمى هللا مي د دده عس د ددمم -يف تم د ددك
املرحمددريوحاع أبددع بكددر أن مقددي وممددري لومهللاددري املسددممني الددذ ن وددايعا نوقددهللعن أن الرسددع –
ميه الصةا عالسة  -مل ميف.
ععجه الشبمري يف وةكه أن الصحابري -ضعان هللا ميمم -مل حيزيعا مى عفاا سدع هللا
–صددمى هللا ميدده عسددمم -عهددذس الشددبمري كددأقع ا كددن قعلدده ((:إن اض د راب العفدداا لمرسددع -
ميدده الصددةا عالسددة  -مل كددن حمدداب القمددق تددهلل و ددا كددن املسددممني ))...علكددن اجلممددري الددا
أع دها بنهلل هذا القع ال تعض د عاس ؛ كن الصحابري لع مل صبمم هم عال فم مدى عفاتده-
صمى هللا ميه عسمم -ملا اسوبنهللعهاو عملا احواج أبعبكر إىل هللاومم.
عهكددذا أص ددحاب الش ددبمري خيم ددعن ب ددني الغ د عالس ددمني يف وةكم ددم ح ددىت مبس دعا م ددى
التداس .علكدن أ ددا إىل كدا و ددهلل مده يف الفقددرا الواليدري تدهلل وةكدده دن ددهلل كشداوري مددي-
ضي هللا ته -يف املبا نري.
Ali bin Ali Talib was with the remains of the Prophet,
did not involve in the affairs of the new Caliph of Islam
until the Prophet was buried. Even though evidence
discussed above shows that, Ali was appointed by the
( )1املصهلل يفسهو
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Prophet at Ghadir Khoum through a divine guidance by
Allah as He did to Musah and Haroon.
But again information indicated that the successor
to the Prophet was left in the hands of the Ummah. So
therefore, any decision the Ummah took was good for
the Muslim community. Besides Abubakari was the first
man to accept Islam, was made to lead prayers in the
absence of the Prophet, was the elderly person, spent
his wealth in cause of Islam and was the best friend of
the Prophet.
This has set the pace of division in Islam, the
supporters of Ali and that of Abubakari. But it is true for
Muslims to study the actual realities of the History of
Islam in relation to the teachings of the Holy Quran as it
)says that, Muslims should ask those who know.(1
عترمجومددا :أن مددي بددن أب طالدده -ضددي هللا تدده -وددان قيددا يف جتميددز سددع هللا –
صددمى هللا ميدده عسددمم -عمل شددا ك يف ددأن كبا نددري اخلميفددري اجلهلل ددهلل إال بنددهلل دفددن سددع هللا-
صمى هللا ميه عسمم .عإن وان هتاك دلياب هلل مى أن ميدا قدهلل دني قميفدري لممسدممني كدن
قبَداب الرسدع  -ميده الصدةا عالسدة  -يف فدهلل ر قدمو كدن قدة اككدر الدر ينو ومدا فنداب دز
عجاب ملعسى عها عن ميمما السة .
عهتدداك عا ددري تفيددهلل أبن الرسددع  -صددمى هللا ميدده عالسددة  -تددرك أكددر اخلةفددري بيددهلل اككددريو
فأي قرا أقذته وان قاا لممجومع املسمم.
الضددافري إىل لددكو أن أ بكددر الصددهلل ق وددان أع كددن آكددن لرسددع  -ميدده الصددةا ع
السة  -و عأ التاس الصدةا يف فيداب سدع هللا -صدمى هللا ميده عسدمم -و عأودربهم سدتا.
أيفق كاله يف سبياب هللاو عوان الصهلل ق احلميم لرسع هللا -صمى هللا ميه عسمم. -
( )1املصهلل السابقو
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عك ددن أج دداب ل ددكو ص ددا اخل ددة ب ددني كو ددهللي أب بك ددر عكو ددهللي م ددي – ض ددي هللا
تمما-و علذا و حق مى املسممني أن هلل سعا احلقااق يف الوا ه االسةكي املرتب ري بوناليم
الق ددرآن الك ددرمي وم ددا ق ددا الق ددرآن :ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ(.)1
قعلدده ((:إن ميددا -ضددي هللا تدده -مل شددا ك يف املبا نددري إال بنددهلل دفتدده -صددمى هللا ميدده
عسددمم)) .يددهلل لكةكدده السددابق أن الصددحابري مل حيزيدعا مددى كددعت سددع هللا -صددمى هللا ميدده
عسمم-؛ كهنم ايشغمعا ملبا نري ن دفته-صمى هللا ميه عسمم.-
ععجدده الشددبمري يف وةكدده :أن املسددممني ن دعا أ بكددر قميفددري لممسددممني اسددوتادا م ددى
فضدداامه عك دزالس يف حيدداا الرسددع  -ميدده الصددةا عالسددة  -كددع أيدده مل كددن هتدداك ي د مددى
عال ودده ونمددي -ضددي هللا تدده-و ك دداب كددا وددر دلددية ددت مددى قةفودده -ضددي هللا تدده -يف
الهلل س السابق.
عكن دبما م الدا أ دات يف فدااو قدع كدهلل ر جداكنومم يف كدومر االكدا جنفدر الصدادم
عكذهبدده اجلنفددري املتنقددهلل يف حدداب جدداكنومم أ تددا إلقاادده وممددري ترحيبيددري قددا (( :وددان بددني
االكا جنفر الصادم عتمميذس االكا أب حتيفري حعا هوصرو يف ع كن اكل واا أيودةن
ال نا و عبنهلل اكواب فع االكدا جنفدر الصدادم دهللس محدهللا حن تنداىل مث قدا  :الممدم هدذا كتدك
عكن سعلكو قا االكا أبع حتيفري :ل أ بدهلل هللا أجنمدف كدع هللا در كا؟ قدا االكدا  :إن
هللا قع يف ووابه :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ(.)2
ععج دده الش ددبمري يف اس ددوهللالله إ ددذس اآل ددري :أي دده ر ددهلل الق ددع س دداعاا هللا ع س دعله فيم ددا ه ددع
قصاا هللا واالفتا عالر م عدعمها.
عكن بممم يف فااو قع ق يبمم يف ق بوه الا وان كعضع ما والوايل ":كدا ا كدعن
( )1سع ا اكيبيا و اآل ري (. )7
( )2سع ا الوعبريو اآل ري ( )74و عايظر وواب ( االكا جنفر عكذهبه اجلنفري ) و
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كنيددا ا لمحددق"و وددر أن املصدداحبري ال تكددعن كنيددا ا لمحددقو عقددا كددا يصدده (( :املصدداحبري لدديس
كنيا ا لمحقو فالذ ن نوقهللعن أن أصحاب الت ( ) واب كا قالعا عوداب كدا ع ي دتمم كدعن
حقاو فمم يف ق إ ظيم.)1())... .
قهلل شوبه مى اجلاهاب أن الصحبري لديس هلدا فضداب يف كنرفدري احلدق كدن الباطدابو فمدم أي:
الصحابري وغاهم كن التاس يف مييز احلق كن الباطاب.
عكن بممم أ ضدا قعلده يف تمدك اخل بدري((:كن قدة اآللت عالدرعالت عالنقداب يسدو يع
أن ينددر ودداب كددا وددان ك ابقددا لمنقدداب عهددي احلجددري الباطتددري عالت د البدداطين لإليسددان عك ابقددا
لمعحي االهلي نين ك ابقا ملا جا به اكيبيا (ع) كعن حقا .فاملنيدا كدعن ك ابقدري النقداب
عالعحي عبنبا ا أقرى ك ابقري الشرع كعن كنيا ا لمحق)2(.))...
ع عجه الشبمري كن وةكه أيه ر هلل تقر ر قااهللهم الباطمري عهي تفضياب النقاب مى التقاب
يف أقذ اكحكا كن التصع الشر يريو عالقع أبن الهلل ن كتقسم إىل فاهر ع طن.
واجلواب عن هذه الشبهات ينون من أربعة وجوه:

الرد على الشبهات املُثارة حو ةناح املتعة.
الوجه الو ّ :

ـرد علــى الشــبهات الــيت أُثــريت حــو النصــو
الوجــه الثــاين :الـ ّ

الــيت ظاهرهــا واــوع

الــذةب مــن بعــض الةبيــا مث غفــران هللا هلــم ,أو ظاهرهــا اللــوم والعتــاب فخــذهم خــالف
الوىل من المرين.

الوجه الثالث :الشبهات املثارة حو الحداث التار ية.

الوجه الرابس :شبهات أثريت يف ااطابة.
فأما الوجه الو  :الر ّد على الشبهات اليت أُثريت حو ةناح املتعة.

الرافضة يف غاان وغاهم أحمعا املونري عاحوجدعا أهندا وايدف يف كدن التد  -صدمى هللا ميده

( )1اخل ه املترب ري لمهللووع أمحهلل مي قايعو
( )2املصهلل يفسهو (.)3٥
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عسمم -عمل حيركما إال مر بن اخل اب -ضي هللا ته -يف قةفوه.
ع د :أبهنا وايف كن أحكا اجلاهميري واخلمر عيكاح اكقوني ع عجري اكبو عدع لدكو
عفدداب االسددة ميمددا فاسددومرت إىل حددني يددزع التاسدده ومددا يف فاهددا كددن اكحكددا و ودداخلمر
عدعسو عالتاسه يف القرآن؛ كعضنان:
اكع  :قعل د دده تن د دداىل :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ ﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭼ(. )1
مل ب هللا تناىل يف اآل ري املذوع ا فا الزعجري عكمك اليمنيو عحر فاها بقعله تناىل :ﭽ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ (.)2
قالعا :أبن املسوموع إا عجري.
قمتددا :الزعجددري محقمددا ال ددةمو عهلددا يص د املسددمى قبدداب الددهللقع و عمجيندده لددهللقع و
عحيركمددا ال ددةم ددةث كددراتو عحتودداج لنددعد إىل اكع إىل حممددابو عحيودداج لفرقددري إىل عي
د ددهلل ت د ددهلل الرافض د ددريو عحيو د دداج لب د دداان إىل اال نو ع لرجن د ددي دعن اال نو عف د ددا ل د ددك ك د ددن
اكحكا و عاملسوموع إا ليسف وذلك؛ فايوفى أن تكعن عجري.
املعضع ال اين :قعله تناىل :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ(.)3
ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨﭼ ()4و عأك ددا

لددك

يف القرآن و او عهذا صر يف حترمي الوموع.
( )1سع ا املوكتعنو اآللت () 7-٥
( )2تظر يف وواب(املتافرا بني الستري عالرافضري) لإلكا مجا الهلل ن أب احملاسن عس
الشافني املنرع ل فيميو أحهلل مما النرام يف القرن الواسع.)172( .
( )3سع ا املرسةتو اآل ري(.)46
( )4سع ا احلجرو اآل ري(.) 3

العاس ي
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فإن قياب :هذا ليس يف هذا املنىن قاصري.
قمتا :داقاب يف معكه.
ال د د د د ددهلللياب اآلق د د د د ددر :قعل د د د د دده تن د د د د دداىل:ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭼ(.)1
اكع  :أن اآل ددري فيم ددا س ددني االس ددوفنا ال ددهللا م ددى اس ددويفا املون ددريو فيك ددعن كنت دداس :ك ددا
دقموم به كن التسا عحصاب الوموع فآتعها أجرهاو عكا مل تهللقمعا عمل حيصاب إا الوموع فآتعهدا
يص أجرهداو عإال ودان كقصدعد اآل دري كدا ودرمت ودان قدع تنداىل :فمدا موندوم بده كدتمن؛ كن
امسما كونريو كا امسما اسومواع(.)2
ال دداين :أن هللا تن دداىل و ددر امل ددا بقعلد ده :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ ( )3عإ ا و ددر امل ددا
عجه أداالسو سعا وان التكاح كوبهللا أع كوقواو فما فااهللا ختصي املوقف وا اكجر دعن
املوبددهللو علددع وددان وددذلك خلددرج كددن كفمعكدده املوبددهلل (كددن) إ وددا اكجددر عهددع طدداب؛ فونددني أن
كعن املوبهلل احلاصاب به االسومواع لهللقع ؛ وعيده ال قدة يف جدعا سو ومدا ودر يف العجده
قبمه.
عال سددوقيم لمرافضددري يف هددذس اآل ددري دليدداب مددى املوقددف ؛ كيدده يددعى السددومواع الددهللقع
عجيناب لك لمموبهلل عاملوقفو ع نعد اخلة يف املوقفو عهع ال جيهلل دلية فا اآل ري؛ فيتق ع
التزاع(.)4
قددا الزبيددهللي يقددة ددن الزجدداج -عهددع إكددا يف المغددري -يف قعلدده تندداىل :ﭽ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭼ قددا (( :عقددهلل فمددي قددع فم ددا ظيم دا جلمممددم
( )1سع ا التسا و اآل ري(.)24
( )2املتافرا بني الستري عالرافضري لإلكا مجا الهلل ن ال فيميو
()3سع ا التسا و اآل ري(.)24
( )4املتافرا بني الستري عالرافضري

(.)164

(.)174-173
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لمغريو ع لدك إهندم هبدعا إىل قعلده :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ كدن املوندري الدا أمجدع أهداب
النمد ددم أهند ددا ح د درا عإمند ددا كند ددىن ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ :فمد ددا يكحومد ددعس كد ددتمن مد ددى
الشددر ري الددا جددرى يف اآل ددري -آ ددري االحصددان -ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ

()1

أي

اقددهلل ن الوددزع جو ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼأي :مددى قددهلل الوددزع ج الددذي جددرى وددرس
ﭽ ﭮ ﭯﭼ أي :كمع هن فر ضري فإن اسوموع لهللقع إا آتى املمدر كداو

عإن اسوموع بنقهلل التكاح آتى يص املمر))اس(.)2
ال ال  :أن املونري سوقبحما واب أحهلل كن أعليا املرأاو افضديا ودان أع سدتياو عال سدم
الرافضددي يفسدده -كددن الغدداا عالتخددعا عالغضدده -لددع قددا أحددهلل :كونددين بتوددك .عمل جيندداب هللا
تناىل القب عالغضه يف أكر أحمه؛ لقعله تناىل :ﭽ ﭮ ﭯﭼ (.)3
عأكا ورعس كن هني مر -ضي هللا ته -ن كونري التسا و فة ص و فقدهلل بدف دن
الت د  -صددمى هللا ميدده عسددمم -أيدده حددر يكدداح املونددري بنددهلل االحددة و هكددذا عاس ال قددات يف
الصددحيحني عفامهددا ددن الزهددري ددن بددهلل هللاو عاحلسددن ابددين حممددهلل بددن احلتفيددريو ددن أبيممددا
حمم ددهلل ب ددن احلتفي ددريو ددن م ددي -ض ددي هللا ددتمم -ق ددا  ((:هن ددى س ددع هللا -ص ددمى هللا مي دده
عسمم -ن املونري ا قيرب ع ن حلع احلمدر االيسدي عيف طر دق آقدر دن ابدن دماب دن
بهلل هللا عاحلسن ابين حممهلل بن ميو ن مي بن أب طاله -ضي هللا تده -أن سدع هللا
()4

( )1سع ا التسا واآل ري (.)24
( )2ايظر  :ج النرعس (. )183/22
( )3سع ا احلجو اآل ري ( .) 78ايظر املتافرا بني الستري عالرافضري لإلكا مجا الهلل ن ال فيميو
(.)17٥
( )4أقرجه البخا ي يف صحيحهو وواب التكاحو ب حلع احلمر االيسيريو برقم ( )٥٥32و ()٩٥/7
و عكسمم يف صحيحه و وواب التكاحو ب يكاح املونري عبيان أيه أبي مث يسهو برقم ()4216و
(. )1٥44/4
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– ص ددمى هللا ميد دده عس ددمم ((-هن ددى ددن كوند ددري التس ددا د ددع قي ددربو ع ددن أو دداب حلد ددع احلمد ددر
االيسيري)) .فمذان احلهلل ان كرعلن دن الزهدري-أ مدم أهداب كايده لسدتري عأحفظمدم هلداو أامدري
االسة يف كاهنمو ك اب كالك بدن أيدسو عابدن ييتدري عفامهدا دا اتفدق املسدممعن مدى مممدم
عحفظمم ع هللهلم.
فالرعالت املسوفيضري املوعاترا كوعافقري مى أيه حر املونري بنهلل إحةهلا ال فبا فيمدا .عأكدا
اد ددا هم م ددى اس ددوتكا بن ددض الص ددحابري حترميم ددا ونم ددي عاب ددن ب دداس -ض ددي هللا تمم ددا-
فاجلعاب ته كا مي:
أن احل ددهلل ال ددذي يس ددبعس إىل م ددي أي دده ق ددا  ((:ل ددعال هند دي م ددر ددن املون ددري ك ددا إال
قي)) ككذعب ميهو فقهلل بف ته قة لكو باب احلهلل ان املذوع ان أ دةس وافيدان يف
املوعيري أيه اع مما عفامها كن اكحاد .
عأكا ابن باس فقهلل بدف تده إ حومداو مث يقداب تده جع ده أ ضداو عأكدا إ حوده تمدا كدا
بددف يف صددحي البخددا ي ددن أب مجددرا قددا  :مسنددف ابددن بدداس(( :سددئاب ددن كونددري التسددا و
فددرق فقددا لدده كددعىل لدده :إمنددا لددك يف احلددا الشددهلل هللو عيف التسددا قمددري؟ أع دددعسو فقددا ابددن
بداس :يندم))( .)1تدهو فقدهلل بدف يف البخدا ي دن ابدن ييتدري أيده مسدع الزهدري قدع  :أقددربين
احلسدن بددن حممددهلل بددن مددي عأقددعس بددهلل هللا بدن حممددهللو ددن أبيممدداو أن ميددا -ضددي هللا تدده-
قدا البددن بدداس -ضددي هللا تممدا (( :-إن التد  -صددمى هللا ميدده عسدمم -هنددى ددن املونددريو
ع ن حلع احلمر اكهميري كن قيرب))(.)2
عيف عا ددري كسددمم(( أيدده قددا البددن بدداس ملددا أ ح املونددري :إيددك اكددر اددهو إن سددع هللا
( )1أقرجه البخا ي يف صحيحهو وواب التكاحو ب يكاح املونري برقم()٥116و حتقيق حممهلل ها
بن اصر التاصرو دا طعم التجاا( كصع ا ن السم اييري برتقيم حممهلل فواد بهلل الباقي)و ال بنري
اكعىل1422:هجر ري .
( )2أقرجه البخا ي يف صحيحه يف وواب التكاحو ب هني سع هللا ن املونري برقم()٥11٥و
(.)12/7
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صمى هللا ميه عسمم -حر املونري عحلع احلمر اكهميري ا قيرب))(.)1
فالددذي ظمددر -عهللا أ مددم -كددن هددذ ن احلددهلل ني أن ابددن بدداس -ضددي هللا تممددا -مل
سمع لوحرميو فكان فا جلعا يف اكصابو مث ملا مسع احلهلل ن سدع هللا -صدمى هللا
ميدده عسددمم -كددن مددي -ضددي هللا تدده -جددع ددن قعلددهو ومددا وددر لددك دديه االسددة ابددن
تيميري -محه هللا تناىل.)2(-
علع بف ته دهلل جع دهو فدة كدعن لدك حجدري يف إحدة كوندري التسدا ؛ كن احلجدري
يف قع سع هللا -صمى هللا ميه عسمم -ال يف قع أحهللو وااتا كن وان.
عأكددا قددعهلم بددب ةن اكحاد د الدعا دا يف يسدده اال حددري لوحددرميو فددة دليدداب هلددم يف هددذا
الددز مو بدداب إن عاا الوحددرمي كددن أهدداب البيددف الددذ ن وشددهللقعن لددعال هلددم عالدربا ا ملددن دداداهمو
ونمددي -ضددي هللا تدده -عابتدده حممددهلل بددن احلتفيددريو عابددين حممددهلل بددن احلتفيددري -احلسددن بددن حممددهلل
عأقيه بهلل هللا بن حممهلل -محمم هللا.-
مث إن هتدداك حددهلل ا صددرحيا يف يسدده اال حددري يف صددحي كسددمم عهددع كددا عاس الربيددع بددن
سربا اجلمينو أن أ س حهلل هو أيه وان كع سع هللا -صمى هللا ميه عسدمم -فقدا  ((:ل أ مدا
التاس إين قهلل وتف أ يف يف االسومواع كن التسا و عإن هللا حر لك إىل ع القياكدريو فمدن
وان تهللس ي فميخاب سبيمهو عال قذعا ا آتيومعهن يئا))(.)3
يف هددذا احلددهلل الوصددر ملتسددعد عالتاسدده يف حددهلل عاحددهلل كددن وددة سددع هللا-
صمى هللا ميه عسمم -عفيه الوصر بوحرمي يكاح املونري إىل ع القياكري .
قددا االكددا التددععي -محدده هللا ((:-الص دعاب املخوددا أن الوحددرمي عاال حددري ودداا ك درتنيو
( )1أحرجه كسمم يف صحيحهو وواب التكاحو ب يكاح املونريو ع قم احلهلل ()1407و
(.)1027/2
( )2كتماج الستري(.)1٩1_184/4
( )3أقرجه كسمم يف صحيحهو وواب التكاحو ب يهللب كن أى اكرأا فعقع ميما ع قم
احلهلل ()1406و ( )1022/2و حتقيق حممهلل فواد بهلل الباقي و دا إحيا الرتاث النرب-
باعت .
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فكايددف حددةال قبدداب قيددربو مث حركددف ددع قيددربو مث أبيحددف ددع فددو ككددري عهددع ددع أعطدداس
التصاهلماو مث حركف عكئذ بنهلل ة ري أل حترميا كوبهللا إىل ع القياكريو عاسومر الوحرميو قا
القاضددي :عاتفددق النممددا مددى أن هددذس املونددري وايددف يكاحددا إىل أجدداب ال كدااث فيمدداو عفراقمددا
حيصدداب يقضددا اكج دداب كددن فددا ط ددةمو ععقددع االمجدداع بن ددهلل لددك مددى حترميم ددا كددن مجي ددع
النمما إال الرعافض))(. )1
الوجــه الثــاين :الـ ّـرد علــى الشــبهات الــيت أثــريت حــو النصــو

الــيت ظاهرهــا واــوع

فأولوها بقصد الدفاع عن الةبيا .
الذةب من بعض الةبيا ّ

كددن هددذس الشددبه الددا اعهنددا قددع هللا تندداىل حاويددا ددن آد عحددعا ميممددا السددة :

ﭽﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﭼ أع املول د هددذس اآل ددري أن التمددي ال دعا د يف
اآل ري لموتز ه ال لموحرمي تبنا لألقعا املرجعحري كن بنض الوفاساو ونادا أهاب الشبه مييمعن إىل
اكقد دعا الض ددنيفري أع الش ددا ا يف احوج دداجممو علك ددن أقد دعا و ددا ك ددن النمم ددا خت ددال ه ددذا
االقويا كتما كا مي:
عق د ددا االك د ددا البيض د دداعي -مح د ددري هللا مي د دده: -ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦﭼ :فيدده كبالغدداتو تنميددق التمددي لقددرب الددذي هددع كددن كقددهللكات الوتدداع كبالغددري يف
حترميهو ععجعب االجوتاب تهو عتتبيما مى أن القرب كن الشي ع ث دا يريو عكدية أيقدذ
جاكع القمه ع مميه ما هع كقوضى النقاب عالشرعو عي " حبدك الشدي نمدي ع صدم "و
فيتبغي أن ال حيعكا حع كا حدر هللا ميممدا هافدري أن قندا فيدهو عجنمده سدببا كن كدعا كدن
الظ دداملني ال ددذ ن فمم د دعا أيفس ددمم تك دداب املناص دديو أع ب ددتق حظمم ددا التي ددان ددا خي دداب
لكراكددري عالتندديمو فددإن الفددا تفيددهلل السددببيري س دعا جنمددف لمن د مددى التمددي أع اجل دعاب لدده.
عالشدجرا هدي احلت دريو أع الكركدريو أع الويتددريو أع دجرا كدن أودداب كتمدا أحددهللثو عاكعىل أن ال
تنددني كددن فددا قدداطع ومددا مل تنددني يف اآل ددري لنددهلل تعق د كددا هددع املقصددعد ميدده .عقددر بكسددر
( )1رح صحي كسمم لمتععي(.)1022/2
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الشنيو ع «تقر » بكسر الوا ع «هذي» ليا (.)1
عقا أبع حيان اكيهلللسي – محه هللا -يف تفسا اآل ري:
َن التدَّمددي َوددا َن َمَددى ِجمد ِدري العجد ِ
َعِيف قَدعلِد ِده :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦﭼ َدَاللَدريٌ َمَددى أ َّ
دعب َال
َ
َ
َمَى ِجم ِري التَّهلل ِ
بو ِك َّ
َن َ َِوه َال َس َّمى فَالِما(.)2
َ
عقا الكيا اهلراسي يف ووابه أحكا القرآن :
قعله تنداىل :ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﭼ اآل دري :قدرن قرإمدا الشدجرا

لع يهللو عكن املمكن أهنما يسيا الع يهلل(.)3
ع قع الشيه السنهللي -محه هللا:-

ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ يعع كن أيعاع جر اجلتري؛ هللا أ مم إداو عإمندا هنامهدا تمدا
اكوح دداا عاب ددوة أع حلكم ددري ف ددا كنمعك ددري لت ددا ﭽ ﯤ ﯥ ﯦﭼ د

م ددى أن التم ددي

لموحرمي؛ كيه ته ميه الظمم(.)4
عقا ك مما يف سع ا اك را آ ري( : )1٩
أي :أكر هللا تناىل آد ع عجوه حعا و الا أينم هللا إا ميه ليسكن إليماو أن أيوة كن
اجلتددري حي د ددا ا ع ومونددا فيمددا ددا أ اداو إال أيدده ددني هلمددا ددجراو عهنامهددا ددن أوممدداو عهللا
أ مددم كددا هدديو علدديس يف تنييتمددا فااددهللا لتددا .عحددر ميممددا أوممدداو بددهلللياب قعلدده :ﭽ ﯤ ﯥ
ﯦ ﭼ (.)٥
فمددذس أق دعا املفسددر ن ت بددف أن التمددي فيددهلل الوحددرمي ال لمتددهللب؛ ملددا ترتدده مددى لددك الظمددم
( )1أيعا الوتز اب عأسرا الوأع اب لمبيضاعيو (. )72/1
( )2البحر احمليي كب حيان اكيهلللسو (. )2٥2/1
( )3أحكا القرآن لمكيا اهلراسيو (. )133/3
( )4تيسا الكرمي الرمحن يف تفسا وة املتان لمشيه بهلل الرمحن بن اصر السنهلليو(.)4٩/1
( )٥املصهلل يفسه(.)28٥/1
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عالقران لع يهلل .مث إن هللا ز عجاب قهلل عفقه لوعبري عاهلهللا ريو وما جا يف بنض اآللتو فة
أ ر لمذيه بنهلل لك -عهللا أ مم.-
وأما اوله (( :إن كلمة( عصى) فال تفيد لغة إال معىن املاالفة ,وهو كما يتنـاو مـا

تركه واجبا ,يتناو ما كان مندواب تركه ,فيتعني محله على الثاين يف اآلية يف شأهنم)).
فجواب العلما عنه ما يلي:
ق ددا االك ددا كقات دداب -مح دده هللا -يف تفس ددا قعل دده تن دداىل :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ:
نين فضاب عتعىل ن طا ري بده -دز عجداب ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ  -ندين اسوخمصده بده -دز
عجاب -ﭽ ﯚ ﯛ ﭼ ()1كن يبه ﭽ ﯜ ﭼ نين عههللاس لموعبري))(.)2
فقددع االكددا كقاتدداب قوضددي أن النصدديان يف اآل ددري لدديس كددا وددان ترودده كتددهللع و علددع وددان
وذلك ملا اسوخمصه هللا لوعبري كن لك الذيهو ع و هللس بقيري الوفاسا كتما:
قع االكا القشاي -محري هللا ميه -يف تفسدا اآل دري :قعلده جداب ودرس :ﭽ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﭼ:ملددا عقنددف ميدده مسددري النصدديان -عهددع أع البشددر -وددان يف وددر هددذا تتفدديس
كعالدس أن جترى ميمم لري عهم بعص الغيبري يف حني الفرتا.
ع قا وايف تمك اكومدري ديئا عاحدهللاو علكدن قصدوما حيفظمدا ع رددهدا الصدبيان إىل دع
القياكري.
ع صى آد به لينممدا أن ظدم الدذيعب ملخالفدري اآلكدر ع ظدم قدهلل س ..ال لك درا املخالفدري
يف يفسما.
قا احملقق (( :عيف هذا حتذ ر ضمين لألوابر كن العقعع يف الزلريو عوي أن وراكري العيل
توة ى بزلوه))(.)3
( )1سع ا طهو اآللت (.)121
( )2تفسا كقاتاب بن سميمانو (. )44/3
( )3ل اا اال ا ات -تفسا القشاي(. )484/2
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عق ددهلل ع د يف ص ددحي كس ددمم ح ددهلل احوج دداج آد عكعس ددىو عفي دده إ ب ددات كنص دديري آلد مي دده
السة  -عأع دس العاحهللي يف تفساسو عي احلهلل هوصرا (ع صى آد به فغعى )
لكددن ال قددا  :إن آد ميدده السددة وددان اصدديا؛ كن وممددري ( الناصددي) دراد إددا املنودداد
مى املناصي ة ( صى) الذي عقع كته الذيه كراو مث ب كته عاجوتبده وتد هللا آد
ميه السة  -وما أعض لك فا عاحهلل كن املفسر ن يقة ن ابن قويبري:
قا أبع املظفر السمناين يف تفساس:
()1

عقعلدده :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ قددا ابددن قويبددري :جيددع أن قددا  :صددى آد و علكددن
ال قا  :آد ا ؛ كيه إمنا قا  :ا إ ا ا واد فناب املنصيري؛ عهذا والرجاب خيديي عبدهو
قا  :قاط عبهو عال قا  :قياط إال إ ا ا واد اخلياطري(.)2
عقا ك مه البغعي يف تفساس:
قددا ابددن قويبددري :جيددع أن قددا صددى آد عال جيددع أن قددا آد ددا كيدده إمنددا قددا
ا ملن ا واد فناب املنصيريو والرجاب خييي عبه ع قا قاط عبده عال قدا هدع قيداط حدىت
ناعد لك ع نوادس)3(.))....
عق ددهلل فص دداب الق ددع االك ددا الد درا ي يف اآل ددري ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ :عإمن ددا قمت ددا إن
الناصي صاحه الكباا لعجمني:
اكع  :أن الت

قوضي وعيه كناقبا لقعله تناىل :ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘﭼ( )4و فة كنىن لصاحه الكباا إال لك.
( )1أقرجه كسمم يف صحيحه و وواب القهلل و ب حجاج آد عكعسى ميمما السة برقم ()26٥2و
( )2042/4دا إحيا الرتاث النرب -باعت و بهللعن ور الوا ه  .ع تظر أ ضا يف الوفسا العسيي لمعاحهللي
(. )22٥/3

( )2تفسا القرآن كب املظفر السمناين(ت)48٩:و (. )360/3
( )3كنامل الوتز اب عحقااق الوأع اب لمبغعي ( ت)277/3()٥10 :و.
( )4سع ا اجلنو اآل ري (.)23
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فعجدده أن ال وتدداع إال صدداحه الكبددااو العجدده ال دداين يف

الومسك بقصري آد أيه ودان فداعل لقعلده تنداىل فغدعى عالغدي ضدهلل الر دهللو لقعلده تنداىل :ﭽ ﰄ
ﰅﰆ ﰇﰈ ﭼ

()1

فجناب الغي كقابة لمر هلل .

العجدده ال ال د  :أيدده ادده عالواادده كددذيهو عإمنددا قمتددا إيدده ادده لقعلدده تندداىل :ﭽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ ()2و عق د ددا :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ

( )3و عإمنددا قمتددا :الواادده كددذيه كن الواادده هددع التدداد مددى فندداب الددذيهو عالتدداد مددى فندداب
الذيه هرب ن وعيه فا ة لمذيهو فإن وذب يف لك االقبدا فمدع كدذيه لكدذبو عإن
صهللم فيه فمع امل معب.
العجدده الرابددع :أيدده ا تكدده املتمددي تدده يف قعلدده :ﭽ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﭼ

()4

ع ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ و عا تكاب املتمي ته ني الذيه.
العجه اخلاكس :مساس فاملا يف قعلده :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ عهدع مسدى يفسده فاملدا يف
قعله :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ (.)٥
لدذا تبغددي إجدرا التصدع مددى فعاهرهددا يف املفمددع و عال يمجدأ إىل الوأع دداب حددىت فضددي
بتا إىل تكذ ه هللا ز عجاب .قا القرط  -محه هللا -يف تفساس:
قعله تناىل :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ فيه سف كساااب:
اكعىل -قعله تناىل :ﭽ ﮱ ﭼ تقهلل يف البقرا القع يف يعب اكيبيا  .عقدا بندض
( )1سع ا البقراو اآل ري (.)2٥6
( )2سع ا البقراو اآل ري (.)37
( )3سع ا طهو اآل ري (.)122
( )4سع ا اك را و اآل ري (.)22
( )٥الوفسا الكبا لمفخر الرا ي(ت)606:و ( . )4٥٩/3
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املو ددأقر ن ك ددن مماات ددا :عال ددذي تبغ ددي أن ق ددا  :إن هللا تن دداىل ق ددهلل أق ددرب بعق ددعع ي ددعب ك ددن
بنضممو عيسبما إليممو ع اتبمم ميماو عأقربعا بذلك ن يفعسمم عتتصمعا كتماو عاسدوغفرعا
كتما ع بعاو عواب لك ع د يف كعاضع و اا ال قباب الوأع داب مجمومداو عإن قبداب لدك آحادهداو
عواب لك ا ال ز ي تاصبممو عإمنا تمك اككع الا عقنف كتمم مى جمري التهللع و ع مى
جمري اخل أ عالتسيانو أع ع اب د ا إىل لكو فمي لتسبري إىل فداهم حسدتاتو عيف حقمدم
سدديئات لتسددبري إىل كتاصددبممو ع مددع أقددهللا همو إ قددهلل واقددذ الددع ر ددا دداب ميدده السددااسو
فأ دفقعا كددن لددك يف كعقد القياكددريو كددع مممدم ككددن عاككددان عالسدةكري .قددا  :عهددذا هددع
احلددق .علقددهلل أحسددن اجلتيددهلل حي د قددا  :حسددتات اكب درا سدديئات املق دربنيو فمددم صددمعات هللا
عس ددةكه م دديمم -عإن و ددايعا ق ددهلل ددمهللت التص ددع بعق ددعع ي ددعب ك ددتممو فم ددم خي دداب ل ددك
تاصد ددبممو عال قد ددهللح يف تبد ددوممو بد دداب قد ددهلل تةفد دداهمو عاجوبد دداهم عهد ددهللاهمو عكد ددهللحمم عود دداهم
عاقوا هم عاص فاهمو صمعات هللا ميه عسةكه.
ال اييري -قا القاضي أبع بكر بن النرب(( :ال جيع كحهلل كتا اليع أن خيدرب بدذلك دن
آد إال إ ا وراس يف أ تا قعله تناىل تهو أع قع يبيهو فأكا أن بوهلل لك كن قباب ))(.)1
وأما اجلواب عن أتويلـه حلـديث رسـو هللا الـذي رواه الشـياان بلفـ (( :مل ينـذب

إبراهيم عليه السالم إال ثـالث كـذابت ))...أن بندض املفسدر ن قدالعا إدذا القدع أبن كندىن
الكددذب هتددا ال دراد بدده حقيقددري؛ كن الكددذب وبدداا كددن الكبدداار تتددايف صددمري اكيبيددا عالرسدداب
ميمم السة و علكن احملققني كتمم فصمعا القع يف لكو كتمم كا مي:
االكا البغعي -محه هللا -ملا أع د ع ةت النمما لمحهلل و قوم بقعله:
عهدذس الودأع ةت لتفدي الكددذب دن إبدراهيمو عاكع هددع اكعىل لمحدهلل فيدهو عجيددع أن
كعن هللا ز عجاب أ ن لده يف لدك لقصدهلل الصدةح عتدعبيخمم عاالحوجداج مديممو ومدا أ ن
ليعس د ح ددىت أك ددر كتاد دده أن ت ددادي فق ددا القعت دده :أ وم ددا الن ددا إيك ددم لس ددا قعن َعَمل َكعي دعا

( )1اجلاكع كحكا القرآن لمقرط (ت)671:و(. )2٥٥/11
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َسَرقعا)) (.)1
عقا ابن ب ا يف رح صحي البخا ي :ب كا دوَّد َقى ِكن حمقر ِ
ات الذي ِ
عب
َ َ
ََ
الش َدن ِرو إِن وتَّدا لَتَدندهلل َها َمَدى
فيه :أَيَسو إِيَّكم لَوَدن َممدع َن أَ َمداال هدي أ ََدم يف أَ يدتِكم ِك َدن َّ
اهِ :دن ِدىن المممِ َك ِ
ِ
ِ
دات.
َم ِهلل سدع َّ
اه (صدمى هللا ميده عسدمم) ك َدن المعبَِقدات .قَدا َ أَبدع َبدهلل َّ َ
قددا املول د  :إمنددا وددايعا نددهللعن الصددغاار كددن املعبقددات لشددهللا قشدديومم حنو عإن مل تكددن هلددم
وباارو أال ترى أن إبراهيم (صدمى هللا ميده عسدمم) إ ا سدئاب الشدفا ري دع القياكدري دذور يبدهو
عأيه وذب ةث وذ تو عهى قعله يف عجوه :هذس أقا .عهى أقوه يف الهلل نو عقعله :إين
سددقيم .أي :سأسددقمو عقعلدده :فنمدده وبدداهم هددذا .نددىن الصددتمو ف درأى لددك (صددمى هللا ميدده
عسددمم) كددن الددذيعبو عإن وددان لقعلدده عجدده صددحي و فمددم قتددع كددن يفسدده إال بظدداهر ددابق
البدداطنو عهددذا فا ددري اخلددع  .عاحملق درات إ ا و ددرت صددا ت وبدداار الص درا ميمددا عالومددادي
فيما.)2( ))...
فظ دداهر ود ددة االك دداكني أيد دده يف صد ددع ا الك ددذب لتسد ددبري إىل كق ددا اكيبيد ددا ؛ لكد ددعهنم ال
سوصغرعن الذيعبو باب نوربعن واب يه كن الكباار.
عقا بنض النمما  :إمنا هع وذب لتسبري إىل فمدم السداكعو عأكدا يف يفدس اككدر فمديس
بكذب .قا مي بن سم ان املة اهلرعي القا ي:
قا ياث :الصحي أن الكذب ال قع كتمم ك مقداو عأكدا الكدذ ت املدذوع اتو فإمندا
هي لتسبري إىل فمم الساكع لكعهنا يف صع ا الكذبو عأكا يف يفدس اككدر فميسدف ودذ ت.
قمف :ععافقه ا ح كن ممااتا حي قا  :إمنا مساها وذ ت عإن وايف كدن مجمدري املندا ض
لنمددع ددأهنم ددن الكتا ددري حلددقو فيقددع لددك كعقددع الكددذب ددن فدداهمو أع كهنددا ملددا وايددف
صع ا صع ا الكذب مسيف وذ ت و)3(.))...
( )1كنامل الوتز اب عحقااق الوأع اب لمبغعي ( . )2٩3/3
( )2رح صحي البخا ي البن ب ا و ب كا وقى كن حمقرات الذيعب ()176/10و ت :أبع ميم
لسر بن إبراهيم ككوبري الر هلل -السنعد ري -الرلثو ط 1423-1هجر ري.
( )3كرقاا املفاتي رح كشكاا املصابي لنمي بن سم ان حممهلل املة اهلرعي القا ي(ت)1014:و
=
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عقدا الشدديه الن يمدني -محدده هللا : -فالكددذب ومده حدرا و عومده مددهللي إىل الفجددع و عال
سددو ىن كتدده ددي ع د يف احلددهلل و أيدده سددو ىن كددن لددك ة ددري أ دديا  :يف احلددربو عاالصددةح
ب ددني الت دداسو عح ددهلل املد درأا عجم ددا عحهلل دده إله ددا علك ددن بن ددض أه دداب النم ددم ق ددا  :إن املد دراد
لكذب يف هذا احلهلل الوع ري عليس الكذب الصر .
عقا  :الوع ري قهلل تسمى وذ و وما يف حهلل أب هر را د ضي هللا ته د أن التد صدمي
هللا ميدده عسددمم قددا (( :مل كددذب إبدراهيم إال ددةث وددذ ت :ا توددني كددتمن يف ات هللا تندداىل
قعل د د ده ﭽ ﮓ ﮔﭼ

()1

عقعل د د دده :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ ( )2ععاح د د ددهللا يف

أن سا ا )). . .احلهلل و عهع مل كذبو عإمنا ع ى تع ري هع فيما صادم.)3())...
فاخلةص د ددري :أن الك د ددذب يف د ددر المغ د ددري :د ددهلل ك ابق د ددري العاق د ددع يف الق د ددع أع الفن د دداب.
فالكددذب ال دعا د يف هددذا احلددهلل ال سددمى وددذ يف تصددع فددا اكيبيددا عالرسددابو عأكددا تددهلل
اكيبيددا عالرسدداب فمددع وددذب ملقددا يبددع م ع سددالوممو أكددا تددرى أن سددع هللا -صددمى هللا ميدده
عسددمم -مسدداس وددذ يف حهلل ددهو عأن إبدراهيم ميدده السددة سددع سددميه وددذ ددع القياكددري يف
االسوشفاع تهلل اكيبيا و وما ع د يف اكحاد الصحيحري.
عأكددا اجل دعاب ددن الشددبمري الددا أاث هددا حددع قودداب كعسددى ميدده السددة يفسدداو عقددا أبن
لك القواب وان ق لكدعن املقودع ودافراو عأن قعلده ميده السدة  :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ
ال هلل

()4

مى صهللع الذيه كته.

قددا االكددا الدرا ي محدده هللا يف قعلدده تندداىل :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

(. )3637/٩
( )1كن آ ري سع ا الصافات (.)8٩
( )2سع ا اكيبيا و اآل ري (. )63
( )3رح لث الصاحلني لمشيه حممهلل بن صاحل بن حممهلل الن يمني (. )2٩7/1
( )4كن آ ري سع ا القص

(.)16
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ﯞ ﭼ( :)1عأمجع املفسرعن مى أن املراد كته قواب لك القب ي بذلك العوزو عأ ضا أن
هللا تند دداىل مسد دداس قد ددوة حي د د قد ددا  :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ()2و
ف بف أن العوز قواب بقع القب ي عبقع كعسى عبقع هللا تناىل(.)3
عقا الشيه حممهلل اككني الشتقي ي -محري هللا ميه:
عقعله تناىل ن يبيه كعسى :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ ( .)4مل بدني هتدا
هذا الذيه الذي هلم ميه الذي خيا كتمم أن قومعس بسدببهو عقدهلل بدني يف فدا هدذا املعضدع
أن الذيه املذوع هع قومه لصاحبمم القب يو فقهلل صرح تناىل لقواب املذوع يف قعله تنداىل:
ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ فقعل دده :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ:
كفسر لقعله :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞﭼو علذا ته لفا مى واب عاحهلل كتممدا .قعلده :ﭽ ﯜ
ﯝ ﯞ ﭼ و عقد ددهلل أعض د د تند دداىل قصد ددري قود دداب كعسد ددى لد دده بقعلد دده يف القص د د

 :ﭽﭝ

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼ()٥و عقعلدده
:ﭽ ﭹ ﭺﭼ أي :قومهو ع لك هع الذيه املذوع يف آ ري الشنرا هذس.
عقهلل بني تناىل أيه ففر لتبيه كعسى لدك الدذيه املدذوع و ع لدك يف قعلده تنداىل :ﭽ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ(.)6
( )1سع ا القص و اآل ري (. )33
( )2سع ا طهو اآل ري (. )40
( )3كفاتي الغيه أع الوفسا الكبا لمرا ي (. )176/10
( )4سع ا الشنرا و اآل ري (. )14
( )٥سع ا القص و اآل ري (.)1٥
( )6سع ا القص و اآل ري (.)16
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صددرح تندداىل لقودداب املددذوع يف اآللتو عا درتا كعسددى ميدده السددة بذيبددهو علكددن هللا
زعجاب ففر له لك الذيهو إيه هع الغفع الرحيم(.)1
عأكددا اآللت الددا فاهرهددا النودداب كددن هللا لرسدعله -صددمى هللا ميدده عسددمم-و فقددهلل فسددرها
بن ددض املفس ددر ن أهن ددا ال ت ددهلل م دى الم ددع عالنو دداب ل ددهو عال م ددى ص ددهللع ال ددذيه كت دده -مي دده
الصددةا عالسددة -و وقعلدده تندداىل :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ ( )2قددالعا :كنتدداس:
ومم ددري اس ددوفواح وقعل ددك مل ددن فن دداب ق ددة اكعىل :أص ددمحك هللاو أ ددزك هللا عد ددع ل ددك ك ددن
اكلفا .
عقددال يف لددك أو ددرهم عقددالعا :إن تمددك اكلفددا مددى فاهره دا وقعلدده تندداىل يف اآل ددري
املوقهلل ورها:
قا االكا ال ربي يف تفساس:
القددع يف ع دداب قعلدده :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇﭼ.
اته به يبيَّده صدمى هللا ميده عسدمم يف
قا أبع جنفر :عهذا واب كن هللا تناىل ورسو ٌ
إ يه ملن أ ن له يف الوخم تهو حني خ إىل تبعك لغزع الرع و كن املتافقني.
قددع جدداب تدداالس ( :فددا هللا تددك) و ل حممددهللو كددا وددان كتددك يف إ يددك هلددوال املتددافقني
الذي اسوأ يعك يف ترك اخلرعج كنكو عيف الوخم تكو كن قباب أن تنمم صدهللقه كدن وذبده
مل أ يف هلم) و كي ي أ يف هلم؟(.)3
عقا أبع المي السمرقتهللي يف تفساس:
قعل د د دده تن د د دداىل :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ و ع ل د د ددك أن بن د د ددض املت د د ددافقني
( )1أضعا البيان يف إ ضاح القرآن لقرآن لمشيه حممهلل اككني الشتقي ي (. )87/6
( )2سع ا الوعبريو اآل ري (. )43
( )3جاكع البيان يف ع اب القرآن لم ربي(. )272/14
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اسددوأ يعا سددع هللا صددمى هللا ميدده عسددمم لوخمد ددن اخلددرعج إىل فددزعا تبددعكو عمل كددن هلددم
اه
ددذ و عأ ن هلددم سددع هللا صددمى هللا ميدده عسددمم فقددا هللا تندداىل لمت د ميدده السددة َ َفددا َّ
ِ ِ
دف َهلددم عقددا ددعن بددن بددهلل هللا :أقددربس لنفددع قبدداب أن خيددربس لددذيه.
َ تد َ
دك ل حممددهلل ملَ أَ يد َ
ع قا  :إن الت ميده السدة فنداب فنمدني قبداب أن دو ن لدهو فناتبده هللا تنداىل مدى لدك ع فدا
اه
تهو أحهللمها :يف فهللا أسا ى بهلل و عال داين :يف إ يده لممتدافقني لوخمد  .فقدا لدهَ َ :فدا َّ
ك َعمل ناقبك مل أ يف هلم يف الوخم عالقنعد(.)1
َت َ
عأكددا قعلدده يف قعلدده تندداىل ددن سدعله -ميدده الصددةا عالسددة  :-ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃﭼ أبن كنىن اخلشيري ال راد إدا حقيقدريو عإمندا دراد إدا االسدوحيا و عكدن قدا
فيه فا هذا فقهلل طنن يف سع هللا-صمى هللا ميه عسمم.
فددأقع  :قددا إددذا القددع بنددض املفسددر نو علكددن اكفضدداب إجرا هددا مددى حقيقومددا ومددا
فسرها أو ر املفسر ن .قا ال ربي -محه هللا -يف تفساس:
عأكا ع اب قعله" :إن هللا ال سوحيي"و فإن بنض املتسعبني إىل املنرفدري بمغدري الندرب ودان
وأع كنىن"إن هللا ال سوحيي" :إن هللا ال خيشى أن ضرب كد ة ع سوشدمهلل مدى لدك كدن
قعل دده بق ددع هللا تن دداىل :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼو ع ددز م أن كن ددىن ل ددك:
داس عهللا أحددق أن تسددوحيه  -فيقددع  :االسددوحيا نددىن اخلشدديريو عاخلشدديري نددىن
عتسددوحي التد َ
االسوحيا ) (.)2
عقا حيىي بن سة يف تفساس:
ِ
ه الت ِ
ف (.)3
صتَدن َ
َّاس أَن َنيبعا َكا َ
َعقَدعله ََّز َع َج َّاب :ﭽ ﭾ ﭿﭼَ :ي َ

( )1ر النمع لمسمرقتهللي(. )62/2
( )2جاكع البيان يف ع اب القرآن لم ربي (. )402/1
( )3تفسا حيىي بن سة بن أب نمبري القاعاينو (. )722/2
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عقا ابن أب حامت :عختشى التاس قا  :قشي الت صمى هللا ميه عسمم قاله التاس فَدمَ َّما
ضى َ ٌهلل ِكتد َما َعطَرا قا  :طمقما هلل عجتاوما فكايف تفخر مى أ عاج الت صمى هللا
قَ َ
ميه عسمم تقع  :أكا أينت عجكن آ الونو عأكا أا فزعجين ع النرش لِ َكي ال َكع َن َمَى
ِِ
ني َحَر ٌج ِيف أَ َع ِاج أَد ِيَااِ ِمم إ ا قضعا كتمن عطرا (.)1
الموكت َ
عقا الرا ي -محه هللا -يف تفساس:
فالت صمى هللا ميه عآله عسمم كم ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ وان قهلل عقع له قع
كا سا كن جمدري ألسدتري الكفدا عاملتدافقني عكدن أ دهلل مم بدهلللياب قعلده تنداىل :ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ فدأكرس هللا بوقددعى أقددرى فددعم كددا وقيدده يد تتسدديه اخلمددق عال ر ددهلل
إال احلق ع اد هللا به د جوده فكدان لدك بشدا ا لدهو يف ل أ مدا التد أيدف كدا بقيدف يف الهلل جدري
الددا قتددع كتددك بوقددعىو ك دداب تقددعى اآلحدداد أع تقددعى اكع د بدداب ال قتددع كتددك إال بوق ددعى
تتسدديك يفسددك أال تددرى أن االيسددان إ ا وددان خيددا فددعت كددا إن هجددم ميدده فا ددم قصددهلل
قومدده ددذهاب ددن املددا ع مددرب ع رتوددهو فكددذلك الت د ميدده الصددةا عالسددة أكددر دداب هددذس
الوقعى عكع هدذس الوقدعى ال بقدى اخلدع كدن أحدهلل فدا هللا عقدرج هدذا هدرج قدع القااداب ملدن
خيا هلل أع مرا ق مرا فإن هللا ال قهلل ميك إ ا وان مرع كنك فدة كدعن لدك
أكرا خلع كن مرع فإيه خيا عإمنا كعن لك هنيدا دن اخلدع كدن دهلل يف ضدمن اككدر
بزلدا اخلع كن مرع حىت تسيه هللا(.)2
عقا الشيه حممهلل صاحل الن يمني -محه هللا -يف تفسا اآل ري يف سع ا البقدرا :ﭽ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ .
()3

( )1تفسا ابن أب حامت الرا يو (. )3136/٩
( )2كفاتي الغيه أع الوفسا الكبا لمفخر الرا ي ( . )1٥4/2٥
( )3سع ا البقرا و اآل ري (. )206
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ك ددن فعاا ددهلل اآل ددري :أن ه ددذا الرج دداب املعص ددع إ ددذس الص ددفات أييد د أن ددوكر

بوقددعى هللا؛ لقعلدده تندداىل :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘﭼ فمددع أيي د و وأيدده قددع يف يفسدده :أا
أ فع كن أن كدرين بوقدعى هللا دز عجداب؛ عودأن هدذا اجلاهداب تنداكى دن قدع هللا تنداىل كتقدى
البش د ددر :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ()1و عق د ددا تن د دداىل يف قص د ددري
ته :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ(.)2
فمددذس اكق دعا املددذوع ا لمنممددا يف تفسددا وممري(اخلشدديري) ال دعا دا يف اآل ددري نددىن اخلددع و
عكنتدداس ومددا فسددرها النممددا  :أي :عختشددى التدداس ..ختددا وددة اليمددعد عاملتددافقني عقددعهلم :إن
حممددهللا تددزعج حميمددري ابتدده كددن حي د أيددك تبتيودده .أي :أ اد هللا ددز عجدداب إب ددا تمددك النددادا
السيئري تهلل النرب عهي الوبينو فبهللأ بتبيه يف التمي لكعيه قهللعا حستري جلميع املسممني .عهذا
ال تددايف صددمري الت د  -ميدده الصددةا عالسددة -و عال حيددي كددن كتزلوددهو فقددهلل قددا هللا زعجدداب
لرسعله يف فا كا كعضع كتما اآللت املذوع ا سابقاو عاآل ري يف سع ا عيس ﭽﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼ ( )3عفاه ددا ك ددن ه ددذا
القبيابو عهللا أ مم.
توجــه ااطــاب إىل
وأمـا اولــه فن اــو هللا تعــاىل :ﭽ ﭑ ﭒﭼ لــيس فيـه مــا يفيــد ّ

النــيب-صــلى هللا عليــه وســلم -وأن اآلايت ةزلــت يف رجــل مــن بــين أميــة ا ــه مــذكور يف

التاريخ.

فجوابه ما يلي:
إن هذا القع بنيهلل ن الصعاب؛ فقهلل يقاب فا عاحهلل كن املفسر ن إمجاع النممدا يف أن
اخل اب كوعجه إىل الت  -صمى هللا ميه عسمم-و كتمم السمناين يف تفساس يف قعله:
( )1سع ا اكحزابو اآل ري (.)1
( )2تفسا الشيه حممهلل بن صاحل الن يمني(. )448/2
( )3سع ا عيسو اآل ري (. )٩4
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قعلدده تندداىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭼ هددع الرسددع يف قددع اجلميددعو عكنددىن ددبس :وم د عجمددهو
عتعىل أي :أ رثو عاملنىن :أفمر الكراهري(.)1
عالرا ي يف قعله :تفسا الرا ي :أمجع املفسرعن مدى أن الدذي دبس عتدعىلو هدع الرسدع
ميه الصةا عالسة و عأمجنعا مى أن اك مى هع ابن أ ككوع ()2
ع بنمم د د ددا الق د د ددرط يف ل د د ددك يف تفس د د دداس :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ ( :)3فيه سف كساااب:
اكعىل -قعل دده تن دداىل :ﭽ ﭑﭼ أي :وم د بعجم ددهو ق ددا  :ددبس عبس ددر .عق دهلل تق ددهلل .
ﭽﭒ ﭼ أي :أ ددرث بعجمدده أن جددا س أن يف كعضددع يصدده كيدده كفنددع لددهو املنددىن كن
جددا س اك مددىو أي الددذي ال بصددر بنيتيدده .فددرعى أهدداب الوفسددا أمجددع أن قعكددا كددن أ درا
قددر ا وددايعا تددهلل الت د صددمى هللا ميدده عسددمم عقددهلل طمددع يف إسددةكممو فأقبدداب بددهلل هللا بددن أ
ككوددع و فكددرس سددع هللا صددمى هللا ميدده عسددمم أن ق ددع بددهلل هللا ميدده وةكددهو فددأ رث تددهو
ففيه يزلف هذس اآل ري(.)4
عقددا يق ددة ددن ال ددع ي :فك ددان الت د ص ددمى هللا مي دده عس ددمم بن ددهلل ل ددك إ ا أى اب ددن أ
ككوع بسي له دا س ع قع  :كرحبا ن اتبين فيه ب .ع قع  :هاب كن حاجدري؟ عاسدوخمفه
مى املهلل تري كرتني يف فزعتني فزامها(.)٥
عيف ج دعاب آقددر أفددادين بدده د .تددع ي كوخص د يف الرافضددري يف سددالوه الددهللووع اس قددا :
(عهذا جمداب آقدر ضدا إىل قاامدري جمداالت هدذا الدهلل ي و فإيده فدر كدن أن تسده النبدعس
( )1تفسا القرآن كب املظفر السمناين (. )1٥٥/6
( )2كفاتي الغيه أع الوفسا الكبا لمرا يو (. )٥3/31
( )3سع ا بس و اآل ري (. )4-1
( )4اجلاكع كحكا القرآن لمقرط (. )211/1٩
( )٥تفسا القرط (.)313/1٩
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إىل الت صمى هللا ميه عسمم و فعقع فيما هع أضاب عأ قى حي جنداب ودة الدرمحن ب دا و
فإن الذي جا س اك مى هع الت

ميه السة و فإ ا مل كن هع املخاطده صدا الكدة بدة

هاطه عهذا إ ا حصاب كن قة البشر وان طنتا عكذكري فكي

لنز ز احلكيم.

مث إن يف هذس اآل ري لفودري إ جا دري أقدرى ال ميكدن أن تتشدرح صدهللع الرافضدري الد اومدا و
عهددي أن النبددعس حالددري ال تددرى إال لنددني و عال تددهلل ك لسددمع و عابددن أ املكوددع وددان فاقددهللا
لمحاسري الا تهلل ك إدا هدذس احلالدري و عال دك أن يدزع القدرآن ودا لمتد املصد فى صدمى هللا
ميه عسمم مى أكر مل هللوه اك مى و حجري قع ري مى أيه تتز اب كن ة الغيعب فوأكمعا ل
كنا ر الرافضري !).
الوجه الثالث :الشبهات املثارة حو الحداث التار ية
اكع  :اجلعاب ن قعله( :إن سع هللا -ميه الصدةا عالسدة  -أكدر ميدا جبمدع القدرآن
الكرمي لكعيه اك مم كن بني الصحابري).
كددن املنمددع يف الوددا ه االسددةكي أن القددرآن الكددرمي قددهلل مجددع بنددهلل عفدداا الرسددع  -ميدده
الصةا عالسة  -كرتني عمها:
املرا اكعىل :يف مهلل أب بكدر الصدهلل ق -ضدي هللا تده -ع لدك ملدا اسدوحر القوداب بقدرا
الصددحابري -ضددي هللا ددتمم -يف كنروددري اليماكددري فأ ددا ميدده مددر -ضددي هللا تدده -جبم ددع
القددرآن بددني المددعحني قشدديري ضدديا ه ددعت القددرا  .عى أبددع بيددهلل القاسددم بددن سددة يف ووابدده
()1
ني المَّع َح ِ
اه َته
ني أَبع بَكر َ ِض َي َّ
فضاااب القرآن :قَا َ  :أ ََّع َكن َمجَ َع القرآ َن بَد َ
ع ور التسااي يف ووابه فضاااب القرآنَ :ن هلل بن َاثبدف قَدا َ أ سداب إِ َيل أَبدع بكدر كقوداب
( )1فضاااب القرآن كب بيهلل القاسم بن سة بن بهلل هللا اهلرعي البغهللادي (ت)224 :و ب لي
القرآن عمجنه عكعاضع حرعفهو )280و حتقيق كرعان الن يري عحمسن قرابري ععفا تقي الهلل نو دا
ابن و ا( دكشق -باعت)و ال بنري اكعىل 141٥ -هجر ري.

وسائل الرافضة و أساليبهم يف الدعوة إىل مذهبهم يف غاان

263

ِ
ِ
عسدام
أهاب اليَ َم َاكري فَأَتَديوه َع تهللس مر فَد َقا َ إن ال َقواب قهلل اسوحر َدع اليَ َم َاكدري بقدرا القدرآنَ . .
احلَ ِهلل بِ علِِه .
املددرا ال اييددري :مجددع القددرآن يف مددهلل مددان -ضددي هللا تدده -ع لددك تددهلل االقددوة يف
القدرا ا فخشددي أن حيصدداب الوحر د عالوغيددا يف وودداب هللا فددأكر جبمددع القددرآن مددى لغددري قددر ا
بنهلل إمجاع كن الصحابري(.)1
عأكا مجع مي -ضي هللا ته -لمقرآن فمم بدف يف لدك حدهلل صدحي إال كدا عي
ن أ ن يف لك -عهع لني احلهلل  -وما ور احملهلل عنو ع عا وه والوايل:
ح دهلل تا بددهلل هللا قددا حددهلل تا حممددهلل بددن إمسا يدداب اكمحسددي قددا  :حددهلل تا ابددن فضدديابو ددن
أ ددن و ددن حممددهلل بددن سددا ن قددا  :ملددا تددعيف الت د صددمى هللا ميدده عسددمم أقسددم مددي أن ال
رتددهللي بددردا إال جلمنددري حددىت جيمددع القددرآن يف كصددح ففندداب فأ سدداب إليدده أبددع بكددر بنددهلل أل
أورهددف إكددا ل أ احلسددن؟ قددا « :ال عهللا إال أين أقسددمف أن ال أ تددهللي بددردا إال جلمنددري
فبا ندده مث جددع» قددا أبددع بكددر :مل ددذور املصددح أحددهلل إال أ ددن عهددع لددني احلددهلل عإمنددا
ععا حىت أمجع القرآن نين :أمت حفظه فإيه قا لمذي حيفظ القرآن قهلل مجع القرآن (. )2
فقع مي -ضي هللا تده":-حدىت أمجدع القدرآن" كنتداس :حدىت أحفظده؛ كن اجلمدع أي
نىن احلفظ يف الصهللع و وقعله تناىل :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ(.)3
عأكا وعن مي اك مم كدن بدني الصدحابري فدة ودأتى لدك اسدوحقاقه خلةفدريو فقدهلل بدف
كفراد كدن الصدحابري فضداااب ال حتصدى فمدم كدن هلدم اسدوحقام خلةفدري كدتمم أب بدن وندهو
( )1فضاااب القرآن لمتسااي()81/1وحتقيق د .فا عم محاداو التا ر :دا إحيا النمع  /دا ال قافري-
باعت -الهللا البيضا و ال بنري ال اييري1413 :هجر ري.
( )2وواب املصاح البن أب داعدو بهلل هللا بن سميمان بن اك ن اك دي السجسواين(ت.)216:
()٥٩/1و حتقيق حممهلل بهللسو التا ر :الفا عم احلهلل ري -كصر -القاهراو ال بنري اكعىل-
1422هجر ري.
( )3سع ا القياكريو اآل ري (.)17
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فقهلل قا سع هللا -صمى هللا ميه عسمم يف حقه":أقرالوم أب"(.)1
عقددهلل أكددر هللا يبيدده -صددمى هللا ميدده عسددمم -أن قدرأ مددى أبو فبكددى كددن لددك أب ومددا
عى أيس بن كالك -ضي هللا ته -يف الصحيحني قا  :قا الت صمى هللا ميه عسمم
كب" :إن هللا أك د ددرين أن أقد د درأ مي د ددك :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ()2و ق د ددا  :عمس د دداين؟ ق د ددا :
«ينم» فبكى (. )3

عكتمم كنا بن جباب -ضي هللا ته -فقهلل صرح الت  -صمى هللا ميه عسمم -أيه وان
أ مم الصحابري حلة عاحلدرا و عكدن املنمدع أن هدذا الدهلل ن ونمدق حلدة عاحلدرا و فداملفرعث
أن كعن اك مم حلة عاحلرا أحق خلةفري بنهلل عفاته -صمى هللا ميه عسممو
عيف الرتكددذي ددن أيددس بددن كالددكو قددا  :قددا سددع هللا صددمى هللا ميدده عسددمم« :أ حددم
أكا أبكا أبدع بكدرو عأ دهللهم يف أكدر هللا مدرو عأصدهللقمم حيدا مدان بدن فدانو عأ مممدم
حلددة عاحل درا كنددا بددن جبددابو عأفرضددمم ددهلل بددن اثبددفو عأق درالهم أب بددن وندده علكدداب أكددري
أكددني عأكددني هددذس اككددري أبددع بيددهللا بددن اجلدراح» « .هددذا حددهلل فر دده ال ينرفدده كددن حددهلل
قوادا إال كن هذا العجه» عقهلل عاس أبع قةبريو ن أيسو ن الت صمى هللا ميه عسمم دعس.
()4
«عاملشمع حهلل أب قةبري»
عأبددع بيددهللا أكددني هددذس اككددري ومددا هددع صددر يف لفددظ احلددهلل و عأكايودده هددذس مل مكتدده
خلةفريو عال ك أن إكاكري املسممني بنهلل عفاا الرسع  -ميه الصةا عالسدة  -أكايدري ودربى
( )1كستهلل االكا أمحهلل()23٩/٩و ع قم احلهلل )12321(:و ت :نيه اك االعط -اد كر هللو
عآقرعن و إ را د .بهلل هللا بهلل احملسن الرتويو كوسسري الرسالريو ال بنري اكعىل1421 -هجر ري.
قا احملقق :إستادس صحي مى رط الشيخني.
( )2سع ا البيتريو اآل ري (.)1
( )3أقرجه البخا ي يف صحيحه و وواب تفسا القرآن و ب كتاقه أب بن ونه و قمه ()4٩٥٩
( )17٥/6حتقيق حممهلل ها بن اصر التاصر و دا طعم التجاا (كصع ا ن السم اييري برتقيم
حممهلل فواد بهلل الباقي ) ال بنري اكعىل 1422-
( )4سع ا البيتريو اآل ري (.)1
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مى كن حيممماو فيجه أن تكعن كك ا أب بيهللا وما اتضحف لتا أكايوه يف احلهلل .

وأمــا اجلــواب عــن اولــه ((:إن صــحابة رســو هللا -صــلى هللا عليــه وســلم مل ينوةــوا

ـل القلــق واحلــزن عنــد وفاتــه -صــلى هللا عليــه وســلم ))-فددة سددمم لدده؛ فددإن الصددحابري-
حمـ ّ
ضدعان هللا مدديمم -صددهللكعا مدى عفدداا الرسددع  -ميده الصددةا عالسددة  -عبكدعا بكددا ددهلل هللا
حددىت صددا بنضددمم تكددرعن كعتدده ونمددر بددن اخل دداب -ضددي هللا تدده-و عاسددومع إىل عا ددري
البخا ي عفاس قصري عفاته -صمى هللا ميه عسمم:-
ن ااشري ضي هللا تماو عج الت صمى هللا ميه عسممو ( أن سع هللا صمى هللا
ميه عسممو كات عأبع بكر لست و  -قا  :إمسا ياب نين لناليري  -فقا مر قع  :عهللا
كا كات سع هللا صمى هللا ميه عسممو قالف :عقا مر :عهللا كا وان قع يف يفسي إال
اكو عليبن ته هللاو فميق نن أ هللي جا عأ جمممو فجا أبع بكر " فكش ن سع هللا
صمى هللا ميه عسمم فقبمهو قا  :أبب أيف عأكيو طبف حيا عكيواو عالذي يفسي بيهللس ال
ذ قك هللا املعتوني أبهللاو مث قرج فقا  :أ ما احلال مى سمكو فمما تكمم أبع بكر جمس
مرو فحمهلل هللا أبع بكر عأ ىن ميهو عقا  :أال كن وان نبهلل حممهللا -صمى هللا ميه عسمم
 فإن حممهللا قهلل كاتو عكن وان نبهلل هللا فإن هللا حي ال ميعتو عقا  :ﭽ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﭼ ()1و عقا  :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ
ﮏ ﮐﭼ ()2و قا  :فتشج التاس بكعن.
عيف عا ري  ( :أن ااشري ضي هللا تماو قالف " :خ بصر الت صمى هللا ميه
عسممو مث قا  :يف الرفيق اك مى ةاثو عق احلهلل و قالف :فما وايف كن ق بومما كن
ق بري إال يفع هللا إا لقهلل قع مر التاسو عإن فيمم لتفاقا فردهم هللا بذلك.
( )1سع ا الزكرو اآل ري (. )30
( )2سع ا آ

مرانو اآل ري (. )144
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مث لقددهلل بصددر أبددع بكددر التدداس اهلددهللىو ع درفمم احلددق الددذي مدديمم عقرج دعا بددهو ومددعن
ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ .إىل ﭽ ﮐ ﭼ ) (. )1
وأم ــا اجل ــواب ع ــن اول ــه (:إن عليّ ــا -رض ــي هللا عن ــه -مل يش ــار يف املبايع ــة لن

خالفته كاةت تعيينا ابلنص من النيب -صلى هللا عليه وسلم -ابلمر الرابين).

فددأقع  :إن التصددع الددا ز مددعن أهنددا تددت مددى قةفددري مددي -ضددي هللا تدده -بنددهلل
عف دداا التد د  -ص ددمى هللا مي دده عس ددمم -ومم ددا ليس ددف ص ددحيحريو عق ددهلل د ميم ددا النمم ددا دعدا
كفحمري .عكن تمك اكدلري الا احوجعا إا مدى تتصدي مدي خلةفدري آ دري العال دري عهدي قدع
هللا تن د د د د د د د د د دداىل :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﭼ(.)2
وددرعا يف تفسددا اآل ددري حددهلل ا ددن مددي -ضددي هللا تدده -أيدده وددان اونددا يف الصددةاو
فجددا الفقددا سددأله الصددهللقريو عقيدداب :سددأ الزوددااو فمددهلل مد ندي ددهللس عفيمددا قددامت فأقددذ الفقددا
اخلامت كن هلل ميو فأيز هللا تبا ك عتناىل اآل ري .قدالعا :عكدا أ دى الزوداا عهدع اودع إال م ندي
فصا هع اخلميفري.
عالرد ميما كن عجعس:
أعال :هذس القصري ليس هلا ستهلل صحي عمل بف ن مي -ضي هللا ته -أيه تصدهللم
خلددامت عهددع اوددعو عهددع فددين ددن كهللحدده ددا مل بددف ع كفيدده كددا كهللحدده هللا ددز عجدداب بدده عكددا
كهللحه به سعله -صمى هللا ميه عسمم-و عهللا تناىل قع :

( )1أقرجه البخا ي يف صحيحه وواب فضاااب الصحابريو( )6/٥برقم ( )3667ب قع الت صمى
هللا ميه عسمم (:لع وتف كوخذا قمية )..ت :حممهلل ها بن اصر التاصرو دا طعم التجاا(
كصع ا ن السم اييري ضافري حممهلل فواد بهلل الباقيو ال بنري اكعىل 1422 -هجر ري. .
( )2سع ا املااهللاو اآل ري(.)٥٥
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ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ (.)1
عالت  -صمى هللا ميه عسمم -قع  ((:إن يف الصةا لشغة))(.)2
فكي د يرضددى لنمددي -ضددي هللا تدده -عهددع كددن العس اخلا ددنني عأامددومم أن وصددهللم
عهع صمي؟
اثييا :إن اكصاب يف الزواا أن بهللأ إا املزوي ال أن توظر حىت أيتيه ال اله.
اثل ا :إن ميا -ضدي هللا تده -ودان فقداا يف حيداا سدع هللا-صدمى هللا ميده عسدمم-و
علذلك وان كمر فاطمري -ضي هللا تمدا -كدن مدي -ضدي هللا تده -د دا فقديو مل ميمرهدا
كاال؛ كيه مل كن له كدا و عك مده -ضدي هللا تده -مل جتده ميده الزوداا يف حيداا التد -صدمى
هللا ميه عسمم.
ابنا :اآل ري جا ت بمفظ اجلمعو ع مي عاحهللو عإن وتا يقع  :إيه ميكن أن ذور اجلمدع
ع راد به املفرد إال أن اكصاب أيه إ ا أطمق اجلمع أ هلل به اجلمع إال بقر تري عال قر تري هتا.
قاكسا :قالعا (:إمندا) لمحصدر فوب داب قةفدري كدن سدبقعس نتدعن اخلمفدا ال ة دريو عددن لدع
فرضتا لكو إ ن فمي أ ضا -إ ا وايف لمحصر -تب اب قةفري احلسن عاحلسني عفامها(.)3

علي حديث املنزلة وهو او النيب-صلى هللا عليـه وسـلم-
ومن أدلتهم على إمامة ّ

لعلي -رضـي هللا عنـه ((-أةـت م ّـين زنزلـة هـارون مـن موسـى إال أةـه ال ةـيب بعـدي))(.)4
ّ

قددالعا :إن احلددهلل دليدداب مددى أن ميددا هددع اخلميفددري بنددهلل سددع هللا -صددمى هللا ميدده عسددمم-؛
كن ها عن هع اخلميفري بنهلل كعسى ملا قرج كعسى إىل كيقات به.
( )1سع ا املوكتعنو اآل ري(.)2-1
( )2أقرجه البخا ي يف صحيحهو وواب اجلمنريو ب ال رد السة يف الصةاو برقم ()1216و
( )6٥/2ت :حممهلل ها بن اصر التاصر-دا طعم التجاا -ال بنري اكعىل 1422 -هجر ري.
( )3حقبري كن الوا ه كا بني عفاا الت  -صمى هللا ميه عسمم -إىل كقواب احلسني -ضي هللا ته-
مان بن حممهلل اخلميسو (. )3٥٩
ستري  61هجر ري .لي
( )4أقرجه البخا ي يف صحيحه يف وواب املغا يو ب فزعا تبعكو برقم)4416(:و ( )3/6ت:
حممهلل ها بن اصر التاصرو التا ر :دا طعم التجاا .ال بنري اكعىل.1422:
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عهذا طاب كن عجعس:
اكع  :إن ها عن مل خيم كعسدى بداب املشدمع أن هدا عن ميده السدة تدعيف قبداب كعسدى
ميه السة بستري.
ال اين :إن ها عن بقي يف املهلل تري ملا قرج كعسى لمقدا بده عكدع هدا عن النسدكر عاجلديا
عقددرج كعسددى عكندده بنددض الرجددا لمقددا بددهو أكددا مددي فمددم بددق أحددهلل كددن النسددكر كندده إال
الذ ن صعا أكر هللا أع كن أكرس الرسع لبقا فاقوم اككر.
ال ال د  :إن الت د  -صددمى هللا ميدده عسددمم -قددا لددك ت ييبددا خلدداطر مددي -ضددي هللا
تده -كن ميددا هددع الددذي جدا عا ددوكى علددع مل أيت مد ندي لمتد  -صددمى هللا ميدده عسددمم -كددا
قا له هذا الكة فبني له أن اككر ليس وذلك.
الرابع :إن الت  -صمى هللا ميه عسمم -مل بدق ميدا قميفدري مدى املهلل تدري يف هدذس الغدزعاو
باب اسوخمفه مدى أهداب بيوده قاصدريو ومدا دذور أهداب السدا ودابن جر در عابدن و دا عفامهدا أن
العايل مى املهلل تري يف تمك الغزعا وان حممهلل بن كسممري عليس مي بن أب طاله.
قاكسا :أكا تشبيه الت  -صمى هللا ميه عسمم -لنمي إا عنو فتقع  :إن التد  -صدمى
هللا ميه عسمم -به أ بكر ع مر أب ظم كن ها عنو ففي فزعا بهلل بندهلل اسوشدا ا التد –
صمى هللا ميه عسمم -أب بكدر ع مدر يف قضديري أسدرى بدهلل و فدرأى أبدع بكدر النفدع عكفدادهمو
ع أى مر قومممو فشبه أ بكر براهيم ع يسىو ع به مر بتعح عكعسىو عأعلئك كن أعيل
الن ددز عه ددم ق ددا البش ددر بن ددهلل س ددع هللا-ص ددمى هللا مي دده عس ددمم-و عه ددم أفض دداب ك ددن ه ددا عن
بهلل جات صمعات هللا عسةكه ميمم أمجنني(.)1
ومن أدلتهم على تنصيص إمامة عل ّي-رضي هللا عنه -حديث الثقلني((تركت فينم

متسنتم به ,لن تضلّوا بعدي أبدا كتاب هللا وعرتيت))(.)2
أمرين ما إن ّ

( )1حقبري كن الوا ه كا بني عفاا الت  -ميه الصةا عالسة  -إىل كقواب احلسني -ضي هللا ته-
لن مان بن حممهلل اخلميس (.)368-36٥
( )2أقرجه الرتكذي يف وواب املتاقهو ب كتاقه أهاب البيفو حهلل ()3786و(.)662/٥حتقيق
=
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مى عجعب مسك املدوكن بندرتا التد -صدمى هللا ميده عسدمم .-مث
اسوهلللعا إذا احلهلل
قالعا بنهلل لك :إ ا عجه الومسك إم صا عا هم أعليا اككر بنهلل سع هللا-صمى هللا ميه
عسمم -عهم اخلمفا كن بنهللس.
ع رد ميه أ ضا كن عجعس:
العجدده اكع  :احلددهلل فيدده و ددة كددن حي د صددحوه ع بعت دده ددن الت د -صددمى هللا مي دده
عسمم-و عال ابف تهلل كسمم أن اككر وان لومسدك بكوداب هللاو عالعصديري أبهداب البيدف ومدا
ددهلل بددن أ قددم يف صددحي كسددمم فأعصددى بكودداب هللا عح د مددى الومسددك بدده مث
يف حددهلل
قا  :عأهاب بيا أ وروم هللا يف أهداب بيداو أ ودروم هللا يف أهداب بيداو أ ودروم هللا يف أهداب بيداو
فالذي أكدر لومسدك بده ووداب هللا)) و عأكدا أهداب بيدف التد – صدمى هللا ميده عسدمم -فدأكر
بر ا ومم عإ اامم حقعقمم الا أ اهم هللا تربك عتناىل إلها.
العجه ال اين :كن درتا التد  -صدمى هللا ميده عسدمم-؟ درتا الرجداب هدم أهداب بيودهو ع درتا
الت -صمى هللا ميه عسمم -هم واب كن حركف ميه الزواا عهم بتع ها مو هدوال هدم درتا
الت  -صمى هللا ميه عسمم -عقياب :كنمم بتع بهلل امل مه بن بهلل كتا .
علتتظر كن أعىل التاس لومسك إوال ؟ الستري أ الشينري؟.
الشينري ليس هلم أساييهلل إىل الرسع -صمى هللا ميه عسدمم -عهدم قدرعن إدذا أهندم لديس
تهللهم أساييهلل يف يقاب ووبمم عكرعل م عإمنا هي ووه عجهللعهاو فقالعا :ا ععها فإهنا حق.
عأجيه أو ر كن لك(.)1
ومــن أدلــتهم علــى إمامــة علـ ّـي -رضــي هللا عنــه -االســتدال حبــديث االثــين عشــر

إماما ,ولفظه كما يف الصحيحني وغريمها (:ينون اثنا عشر أمريا كلهم من اريش)).
((ال يزا اإلسالم عزيزا إىل اثين عشر خليفة كلهم من اريش))(.)1

عاو ك بنري كص فى احلم  -القاهرا -كصر.

أمحهلل حممهلل اور عحممهلل فواد بهلل الباقي عإبراهيم
ال بنري ال اييري13٩٥ :هجر ري.
( )1حقبري كن الوا ه لن مان بن حممهلل اخلميسو ( .)374-373
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عبيان لك فيما أي :
احلددهلل فيدده أن الددهلل ن كددعن ز دزا فددرتا قةفددومم مث ددزع هددذا النددز .فمددىت النددز؟ عكددىت
الذ ؟.
الشددينري تقددع  :مل كددن الددهلل ن ز دزا أبددهللا يف قةفددري كددن سددبق بدداب وددان أامددومم كسددورت ن
قاافني وناكمعن لوقيري .باب درعن أن اككدر ودان فاسدهللا كدن أب بكدر ع مدر ع مدان بداب إن
ميا تهللهم مل سو ع أن ظمر الهلل ن الصحي باب وان نمداب لوقيدري فمدا اسدو اع أن ظمدر
القرآن الصحي عال كتع صةا الرتاع عال أحاب عاج املونري.
احلهلل ليس فيه حصر لنهللد اكامري باب هع قرب أن الهلل ن كعن ز زا عقف حكممم.
قددع الت د  -صددمى هللا ميدده عسددمم((:-وممددم كددن قددر ا)) سددوبنهلل كندده أيدده ر ددهلل ميددا
عأعالدس باب لع قا  :كن علهلل إمسا ياب الد اها الشينري وذلك أبن أامومم كن أعالد إمسا ياب.
جا يف الصحي  (( :يف أكا ا تا شر كتافقا))( )2فالنهللد ال ربا به
جددا يف الق ددرآن بددذور الرس دداب ع سدداال م عمل و ددرم لألامددري ك ددع أهنددم أفض ددابو عأهددم ك ددن
الرساب تهللهم.
مل قباب مي لشع ىو عتتا احلسن ملناع ريو ع دع احلسدني ملناع دريو ع دع مجيدع أامدومم
لمخمفا  ...؟(.)3
ةصــا :حــديث(( أان مدينــة العلــم
ومــن أدلــتهم علــى إمامــة علـ ّـي -رضــي هللا عنــهّ -

وعلي ابهبا)).
ٌّ

هذا احلهلل
أكا الستهلل:

ال بف ن الت  -صمى هللا ميه عسمم ستهللا عكوتا.

( )1أقرجه كسمم يف صحيحهو وواب االكا او ب التاس تبع لقر او عاخلةفري يف قر او
برقم()1821و ( )14٥2/3حتقيق حممهلل فواد بهلل الباقيو دا إحيا الرتاث النرب -باعت.
( )2أقرجه كسمم يف صحيحهو وواب صفات املتافقني عأحكاكممو برقم)277٩(:و ( .)2143/4
( )3حقبري كن الوا ه لن مان بن حممهلل اخلميس (.)380-37٩
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فاحلهلل أقرجه احلاوم ن ابن باس كن طر قني:
اكع  :في دده أب ددع الص ددمف اهل ددرعيو تكم ددم في دده النمم ددا ح ددىت ق ددا في دده النقيم ددي :افض ددي
قبي )1(.
ال اين :احلسني بن فمم بن بهلل الرمحن :قري كهلللس
عاحلهلل ضنفه أو ر أهاب النمم:
قا البخا ي :كتكرو ليس له عجه صحي (. )2
قا أبع حامت :ال أصاب له(.)3
قا أبع ري :وم كن قمق افوضحعا فيه(. )4
قا النقيمي :ال ص يف هذا املنت ي (. )٥
قا ابن حبان :هذا ي ال أصاب له(. )6
قا الهللا ق ين :احلهلل كض رب فا اثبف(. )7
قا ابن اجلع ي :ال ص عال أصاب له(. )8
عقا التععي عابن تيميري عالذه عاكلباين :كعضعع(. )٩
أكا كوته فمتكر ككع :
( )1الضنفا الكبا لمنقيمي(.)14٩/3( )1134
( )2املقاصهلل احلستري ()170
( )3وش اخلفا لمنجمعين(.)231/1
( )4الضنفا كب ري الرا ي و()٥20/2
(٥املصهلل السابق (الضنفا الكبا لمنقيمي).
( )6املعضع ات البن اجلع ي(.)3٥0/1
( )7النماب لمهللا ق ين (.)247/ 3
( )8املعضع ات البن اجلع ي ( . )34٩/1
( )٩فو املمك النمي()٥1و كعضع ات املسوهلل ك لمذه
الفواعى()377/18و ضني اجلاكع()1416

قم ()4/1( )4و جممعع
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لرواووه؛ فإن الندامل ال قدا لده :كهلل تدري النمدم ؛ كن املهلل تدري حمدهللعدا بداب قدا  :در النمدمو
فضا النممو عأك اهلا.
لددع صد قعلدده ددن مددي :ب كهلل تددري النمددمو فيونددني أن ميددا هددع املبنددعث لمتدداس أمجنددني
عليس حممهللا.
النمددم يقمدده ددن التد -صددمى هللا ميدده عسددمم -فددا مددي وأ عاجدده عبقيددري أصددحابهو بدداب إن
ميا مل كن كن املك ر ن لرعا ري .فكيد قدا بندهلل لدك :ال وقدذ مدم التد إال دن طر دق
الباب الذي هع مي ؟(.)1
ومن أدلتهم على إمامة علي ابلنص من النـيب -صـلى هللا عليـه وسـلم :-اسـتدالهلم

وةصه :اا رسو هللا صلى هللا عليه وسلم مشـريا إىل علـي((:
حبديث اإلةذار يوم الدار ّ
إن هذا أخي ووصيّي وخليفيت من بعدي ,فا عوا له وأطيعوا)).

عجا يف احلهلل أهنم وايعا أ بنني كن بين بهلل امل مه.
عأجيه أن احلهلل كنمع ستهللا عكوتا.
أكا الستهلل :فيه بهلل الغفا بن القاسم :أبع كرمي الكعيف.
قا ابن و ا :تفرد به أبر كرمي الكعيف(.)2
عقا ابن املهلل ين :وان ضع احلهلل (. )3
عقا أبع حامت عالتسااي :كرتعك احلهلل (. )4
عأكا كوته فظاهرس كتكر ككع :
بتع بهلل امل مه يف تمك الفرتا مل بمغعا أ بنني جةو عهذا هللدهم:
أبددع طالدده -أبددع هلدده -الغيددهللام-ق د م-حجدداب -املقددع  -ض درا  -النبدداس -مح دزا -بددهلل

( )1حقبري كن الوا ه لن مان بن حممهلل اخلميس و
( )2البهللا ري عالتما ري البن و ا و ( . )38/3
( )3كيزان اال وهللا ( . )328 /2
( )4املصهلل السابق و

(. )38٥
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الكنبري -الزبا -بهلل هللا -احلا ث.
عالذي أد ك كن هوال بن ري الت أ بنري هم:
محزا -النباس -أبع طاله -أبع هله()1

الوجه الرابس :اجلواب عن الشبه املثارة يف ااطابة وغريها:

اجلعاب ن الشبمري امل ا ا حع الهلل ا املتسعب إىل االكا جنفر الصدادم أيده قدا بندهلل
اكواب كع أب حتيفري ( :هذا كتك عكن سعلك)و فأيكر ميه االكا أبع حتيفري قااة ( :لقهلل
أ ددروف حن) ف دداحوج مي دده االك ددا جنف ددر بقعل دده تن دداىل :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭼ (.)2
ع مددى فددرث ددهلل بددعت القصددري فددإن هددذا الددهلل ا تددايف النقيددهللا الصددحيحري؛ بدداب هددع كددن
قبياب الشرك اكصغرو عأكا اسوهللالله بومك اآل ري مى جعا هذا القع فميس بصدحي و فمندىن
اآل ري عاض وما فسرها املفسرعنو عاسومع إىل أقعاهلم:
عقعل د دده :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ ه د ددذا تني د ددا لممت د ددافقني؛ كن س د ددع هللا
صمى هللا ميه عسمم قهلل مى أهاب املهلل تري عهم حمواجعنو فأ رعا كن الغتاامو فقا  :عكا يقمعا
إال الغىن فد(أن) يف كعضع يصه(.)3
أي :أن هوال املتافقني وايعا فقرا يف املهلل تري قباب قهللع الرسدع  -ميده الصدةا السدة -
ميممو مث صا عا أ رل كدن الغتداام الدا ودايعا حيع عهندا كدن الغدزعات عالسدرالو فالرسدع  -ميده
الصةا عالسة وان سببا يف فتداهم عمل كدن كسدبباو عتمدك السدببيري تكدعن يف حياتده -صدمى
هللا ميه عسمم فقي.
مث إن اآل ري هلا سبه التزع وما ور لك كن املفسر ن وال ربي عفاس:
( )1حقبري كن الوا ه لن مان بن حممهلل بن مخيس (.)387
( )2االكا جنفر عكذهبه اجلنفري لمهللووع أمحهلل مي قايعو (.)4
( )3كناين القرآن كب ورل الفرا املوعىف()207و ()446/1و عاجلصا
عفامها كن املفسر ن و ا.

يف أحكا القرآن()34٩/4

وسائل الرافضة و أساليبهم يف الدعوة إىل مذهبهم يف غاان

274

قا أبع جنفر :اقوم أهداب الوأع داب يف الدذي يزلدف فيده هدذس اآل دريو عالقدع الدذي ودان
قاله الذي أقرب هللا ته أيه حيم حن :كا قاله  .فقا بنضمم :الذي يزلدف فيده هدذس اآل دري:
اجلةس بن سع هلل بن الصاكف.
مث سام الستهلل إىل رعا بن الزبا قا ( :حيمفعن حن كا قالعا علقدهلل قدالعا وممدري الكفدر) و
يزلف يف اجلةس بن سع هلل بن الصاكفو قا " :إن ودان كدا جدا بده حممدهلل حقداو لدتحن أ در
كددن احلمددر! "و فقددا لدده ابددن اكرأتدده :عهللاو ل ددهللع هللاو كقددربن سددع هللا صددمى هللا ميدده
عسددمم ددا قمددفو فددإين إن ال أفندداب أقددا أن تصدديبين قا ددريو عأالاقددذ يئوددك! فددهلل ا الت د
صدمى هللا ميدده عسددمم اجلددةسو فقدا " :ل جددةسو أقمددف وددذا عودذا؟ فحمد كددا قددا و فددأيز
هللا تبد ددا ك عتن د دداىل :ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ

()1

(. )2
واجلــواب عــن اولــه (:إن املصــاحبة ليســت معيــارا للحــق ...لن بعضــهم منــافقون,

وبعضهم متالّفون عن اجلهاد ,وبعضهم مرت ّدون:)...

أقددع  :إن هددذا تددتق ظدديم لصددحابري -ض دعان هللا مدديمم-و عتشددكيك يف ددهللالوممو
عإس ددا ا الظ ددن إ ددمو عيس ددبومم إىل اجلم ددابو إن مل تك ددن املص دداحبري كني ددا ا لمح ددقو فم ددا ا بن ددهلل
املصدداحبري إال الوخددبي عالمجددج عالشددجر فيمددا ال مددر .الصددحابري -ض دعان هللا مدديمم -هددم
الذ ن اههللعا الوتز ابو عاسدومنعا إىل التد  -صدمى هللا ميده عسدمم -يف بيدان فدعاكض الشدر نري
كددن تقييددهلل امل مددق عتفصددياب اتمدداب عبيددان التاسدده كددن املتسددعد عدددع لددكو عتدعاترت التصددع
كددن الكودداب عالسددتري يف تنددهلل ممم الددا سددبق ورهددا عال سددوهلل ي ورهددا هتددا قشدديري االطالددري
املخمري لفااهللاو علقهلل صهللم ابن كسنعد -ضي هللا تده -يف الصدحابري إ قدا  (( :كدن ودان
( )1سع ا الوعبريو اآل ري ( .)74
( )2جاكع البيان يف ع اب القرآن لم ربي( )361/14و حتقيق أمحهلل حممهلل اورو كوسسري الرسالري-
باعتو ال بنري اكعىل -ا (1420هد) .
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كددتكم كوأسدديا فميوددأس أبصددحاب حممددهلل-صددمى هللا ميدده عسددمم -فددإهنم وددايعا أبددر هددذس اككددري
قم ددع و عأ مقم ددا مم دداو عأقمم ددا تكمف دداو عأقعكم ددا ه ددهلللو عأحس ددتما ح دداالو قعك ددا اقو ددا هم هللا
لصحبري يبيه -صمى هللا ميه عسمم-و عإقاكري د تهو فدا رفعا هلدم فضدمممو عاتبندعهم يف آاث هدمو
فإهنم وايعا مى اهلهللى املسوقيم))(.)1
عقا االكا اكع ا ي -محه هللا (( :-النمم كا جا به أصحاب حممهلل -صدمى هللا ميده
عسمم-و فما وان فا لك فميس بنمم))(.)2
عقا مر بن بهلل النز ز ((:قذعا كن الدرأي كدا عافدق كدن ودان قدبمكمو فإيده ودايعا أ مدم
كتكم))()3
عق ددهلل أ م ددى الش دداط  -مح دده هللا -كد دن ددأن الس ددم م ددى اخلمد د ع د إل دديمم الفض دداب
قااة ((:فأ مدا املوقدهللكني يف إصدةح د دتمم عدييداهم قدة أ مدا املودأقر ن ع مدعكمم يف
الوحقيق أقنهلل))(.)4
وأما تعليله على اوله(:املصاحبة ليست معيارا للحق) فن بعض الصحابة منـافقون,

وبعضهم متالفون عن اجلهاد ,واآلخرون مرت ّدون...

فاجلعاب مى لك كا مي:
قددالعا :مل رتددهلل كددن الصددحابري أحددهللو عإمنددا ا تددهلل قددع كددن جفدداا النددربو ددن ال يصددرا لدده يف
الددهلل ن؛ ع لددك ال عجدده قددهللحا يف الصددحابري املشددمع نو ع ددهلل قعلدده (:أصدديحاب) مددى قمددري
هللدهم.
عكددا كددن ددك أن املتددافقني ليس دعا ددا كددن أقسددا الصددحابري علكددن الرسددع  -صددمى هللا
مي دده عس ددمم -و ددرهم ع و ددر املرت ددهلل ن يف بن ددض عالت احل ددهلل (( أبص دديحاب)) أع بد دد((كن
( )1جاكع بيان النمم البن بهلل الربو ب كا كرس فيه املتافرا ( )٩7/2و ع الوأع اب
( )2فضاب مم السم مى مم اخلم لمحافظ ابن جه احلتبمي(ت)7٩٥-736:
( )3املصهلل السابقو (.)76
( )4املعافقات يف أصع الشر نري لمشاط و املقهللكري السابنري.

()46
(. )٩2
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صاحبين)) كهنم صحبعس ع أعس يف الهللييا ع لك تصغاا هلم عحتقاا ال تنظيماو عال قدع لدك
كص ددحابه ك ددن املم دداجر ن عاكيص ددا ال ددذ ن واي ددف هل ددم عالت دده يف حقم ددم بص دديغري االج ددة
عالوقهلل ر عالونظيم عالوكرمي .ع لدك أن املتدافقني ودايعا ظمدرعن االسدة لمتد  -صدمى هللا ميده
عسمم -وما قا هللا جاب ع ة:
ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ (.)1
عقددهلل قددع القاادداب :إن التد  -صددمى هللا ميدده عسددمم -وددان نددر املتددافقنيو فتقددع  :ينددم
و دان نددر بنضددمم عمل نددرفمم وممددمو علددذلك قددا هللا تبددا ك عتندداىل لمتبيدده-صددمى هللا ميدده
عس د د د د د د د د د د د د د ددمم -ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ
( .)2فبني أن الت  -صمى هللا ميه عسمم -ال نمم مجيع املتدافقنيو عودان ظدن أن أعلئدك كدن
()3
أصحابه عليسعا وذلك باب هم كن املتافقني.
عهتاك جعاب اثل عهع أن املنىن واب كن صحه الت  -صمى هللا ميه عسدمم -علدع مل
وابنددهو عإن وددان التد  -صددمى هللا ميدده عسددمم -نمددم لددك ونبددهلل هللا بددن أب ابددن سددمع عهددع
وما هع كنمع  -أس املتافقني -عهع الذي قا  :لدئن جنتدا إىل املهلل تدري ليخدرجن اك دز كتمدا
اك و عه ددع ال ددذي ق ددا  :ك ددا ك مت ددا عك دداب حمم ددهلل عأص ددحابه إال وم ددا ق ددا اكع  :مس ددن ومب ددك
أيومك .فمذا مساس كن أصحابهو فيكعن هذا هع املقصدعدو علدذلك إن تنر د الصدحابري أبيده
واب كن لقي الت كوكتا به عكات مى لك تنر كوأقر.
عأكا وة النرب واب كن صحه الرجاب فمع كن أصحابه كسمما أع فدا كسدمم كوبدع لده
( )1سع ا املتافقعنو اآل ري(.)1
( )2سع ا الوعبريو اآل ري(.)101
( )3دفا ا ن اآل عالصحهو (.)73

وسائل الرافضة و أساليبهم يف الدعوة إىل مذهبهم يف غاان

277

أع فا كوبع هذا أكر آقر .علذلك ملا قا ابن أب ابن سمع ومموه اخلبي ري ((:لئن جنتا إىل
املهلل تري ليخرجن اك ز كتما اك )) قا مر إىل الت  -صمى هللا ميه عسمم -ملا بمغوده هدذس
الكممري قا  :ل سع هللا د ين أضرب تق هذا املتافقو فقا  -صمى هللا ميده عسدمم{:-ال
ل مد ددرو ال قد ددع التد دداس :إن حمم ددهللا قود دداب أص ددحابه}()1و فسد ددماس أص ددحابه -صد ددمعات هللا
عسدةكه ميدده -عهددع أس املتددافقنيو فمددع فددا داقداب يف الددذ ن دددن يسددميمم صددحابري -ضددي
هللا تمم)2(.
عال ش ددكاب م ددى ه ددذا ق ددع التد د  -ص ددمى هللا مي دده عس ددمم ((:-ل ددادن م ددي اس ك ددن
أصددحاب احلددعث حددىت ددرفومم اقومجدعا دعين)) فمددوال هددم كددن كددات التد  -صددمى هللا ميدده
عسددمم عهددم مددى د تددهو مث ا تددهللعا بنددهلل لددكو ومددا ا تددهللت و ددا كددن قباادداب النددرب بنددهلل كددعت
التد  -صددمى هللا ميدده عسددمم-و فمددوال يف مددم التد  -صددمى هللا ميدده عسددمم -كددن أصددحابهو
كيدده كددات عهددم مددى د تددهو مث ا تددهللعا بنددهلل عفاتدده علددذا قددا لدده ((:إيددك ال تددهلل ي كددا أحددهلل عا
بن ددهللك)) و عيف بن ددض ال ددرعالت ((:إي ددك ال م ددم ل ددك ددا أح ددهلل عا إهن ددم ا ت ددهللعا م ددى أد ه ددم
القمقددرى)) فظدداهر أن هددذا يف حددق املرتددهلل ن بنددهلل كددعت التد  -صددمى هللا ميدده عسددمم .-عأ ددن
أصدحاب التد -صدمى هللا ميده عسدمم -الدذ ن قداكعا أبكدر الدهلل ن بندهلل يبديمم قدا قيدا و فقداتمعا
املرتددهلل نو عجاهددهللعا الكفددا عاملتددافقنيو عفوح دعا بددذلك اككصددا و حددىت ددم د ددن هللا و داا كددن
اككصا و كن أعلئك املتقمبني مى أد هم.
عه ددوال املرتد ددهللعن ال ددهللقمعن تد ددهلل أه دداب السد ددتري يف الص ددحابريو عال شد ددمممم كص د د م (
الصحبري) إ ا كا أطمق .فالصحاب وما رفده احملققدني(:كن لقدي التد -صدمى هللا ميده عسدمم-
كوكتا به عكات مى االسة ) (.)3
( )1أقرجه البخا ي يف صحيحه و وواب الوفسا و برقم()3٥18و ب كا تمى كن د عى اجلاهميري
( )1٥4/1عكسمم يف صحيحهو وواب الرب عالصمري برقم( .)2٥84ب يصر اكد فاملا أع
كظمعكا و (. )1٩٩8/4
( )2دفا ا ن اآل عاكصحابو
( )3املصهلل السابقو (.)78

(.)74
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وأما اجلواب عن اوله ((:بعضـهم متالّفـون عـن اجلهـاد)) و عكدن املنمدع أن الوخمد

ددن اجلمدداد وددان كددن د ددهللن املتددافقنيو علدديس الصددحابريو عالددذ ن حصدداب كددتمم ددي كددن لددك
يف فددزع أحددهلل عتبددعك قددهلل أيددز هللا تعبودده مدديمم ع فددعس ددتمم يف ووابدده تومَددى إىل ددع القياكددريو
عكن أيكر لك تادا كعن وافرا حن تناىل.
عكن اكدلري الا تهلل مى تعبومم ع فعس ز عجاب تمم كا مي:
كا جا يف تفسا ال ربي -محه هللا -قا يف كنرث الذ ن حصاب هلم الفرا دع أحدهلل:
حددهلل تا بشددرو قددا  :تددا ز ددهللو قددا  :تددا سددنيهللو ددن قودداداو قعلدده :ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫﭼ()1و "ع لددك ددع أحددهللو اس كددن أصددحاب سددع هللا صددمى هللا ميدده
عسمم تعلعا ن القودا ع دن يد هللا عكئدذو عودان لدك كدن أكدر الشدي ان عختع فدهو فدأيز هللا
ز عجاب كا تسمنعن أيه قهلل جتاع هلم ن لكو ع فا تمم ".)2( .
قعله :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ نين الذ ن اهنزكعا دع أحدهللو
ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ أي :محمم د ددم مد د ددى الزل د ددريو عوسد د ددبمم الزلد د ددريو ﭽ ﮯ ﮰ
ﮱﯓ ﭼ :قدا كقاتداب :ندين كنصديومم التد

ميده السدة عتدرومم املروددز :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗﭼ ففددر هلددم تمددك اخل يئددريو قددا قوددادا يف هددذس اآل ددري :تددعىل أاس كددن أصددحاب الت د
صمى هللا ميه عسمم ع أحهلل ن القوا ع ن يد هللاو عودان لدك كدن أكدر الشدي انو فدأيز
هللا كا تسمنعن أيه قهلل جتاع ن لك ع فا تمم(.)3
قا تنداىل :ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﭼ أي بددبنض يددعإم السددابقري ومددا قددا بنددض السددم  :إن كددن دعاب
( )1سع ا آ مرانو اآل ري ( .)1٥٥
( )2جاكع البيان يف ع اب القرآن لم ربيو (.)172/6
( )3الوفسا العسيي لمعاحهلليو (.)٥0٩/1
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احلستريو احلستري بنهللها عإن كن جزا السيئريو السيئري بنهللهاو مث قا تناىل :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﭼ أي :ما وان كتمم كن الفرا إن هللا ففع حميم أي غفر الذيه عحيمدم دن قمقده
ع وجاع تممو عقهلل تقهلل حهلل ابن مر يف أن مدان عتعليده دع أحدهلل عأن هللا قدهلل فدا
ته كع كن فا تمم تهلل قعله علقهلل فا تكم عكتاسه ورس هاهتا
()1

عدليدداب تعبددري املوخمفددني ددن اجلمدداد يف فددزعا تبددعك قعلدده تندداىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ(.)2
ق ددع االك ددا ال ددربي يف تفس دداس ددن قو ددادا قعل دده :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ إىل
قعله :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ ونه بدن كالدكو عهدة
بن أكيريو عكرا ا بن بينري؛ ختمفعا يف فدزعا تبدعك .ودر لتدا أن ونده بدن كالدك أع دق يفسده إىل
سددا ريو فقددا  :ال أطمقمددا أع ال أطمددق يفسددي حددىت مقددين سددع هللا صددمى هللا ميدده عسددمم
فقا سع هللا (( :عهللا ال أطمقه حىت مقه به إن ا )) .عأكا اآلقر فكان ختم مدى
حددااي لدده وددان أد كو فجنمدده صددهللقري يف سددبياب هللاو عقددا  :عهللا ال أطنمدده عأكددا اآلقددر فرودده
املفاع وبع سع هللا ترفنه أ ث عتضنه أقرىو عقهللكاس تشمشةن دكا "(.)3
عقا ابن و ا -محه هللا يف تفساس:
قا ابن باس عجماههلل ع كركدريو عالضدحاك عفدا عاحدهلل :هدم ال ة دري الدذ ن قمفدعاو أي:
ن الوعبريو عهدم :كدرا ا بدن الربيدعو عونده بدن كالدكو عهدة بدن أكيدريو قندهللعا دن فدزعا تبدعك
يف مجمددري كددن قنددهللو وسددة عكددية إىل الهلل ددري عاحلفددظ عطيدده ال مددا عالظددة و ال ددكا عيفاقدداو
فكايف كتمم طاافري ب عا أيفسمم لسعا يو وما فناب أبع لبابدري عأصدحابهو عطاافدري مل فنمدعا
( )1تفسا القرآن النظيم البن و ا و (. )146/2

( )2سع ا الوعبريو اآل ري(.)118
( )3جاكع البيان يف ع اب القرآن لم ربيو (.)٥6/12
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لك عهدم هدوال ال ة دري املدذوع عنو فتزلدف تعبدري أعلئدك قبداب هدوال و عأ جدى هدوال دن الوعبدري
ح د ددىت يزل د ددف اآل د ددري اآلتي د ددريو عه د ددي قعل د دده :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﭼ ( .)1عﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼو وما سيأ بيايه يف حهلل ونه بن كالك(.)2
تبني كن تفسدا هدذس اآللت أن هللا قدهلل قبداب تعبدري املوخمفدني كدن الصدحابري يف فدزعا تبدعك
ن سع هللا -صمى هللا ميه عسمم -عحستف تعبومم فة دا ي لم نن فيمم.

واجلواب عن الشبهة الخرية وهي اوله (:ما كان مطابقا للعقل وهي احلجـة الباطنـة

والنــيب البــاطين لنةســان ومطابقــا للــوحي اإلهلــي يعــين مطابقــا ملــا جــا بــه الةبيــا ينــون
حقا)...
أ اد إذا القع تقر ر قيهلل م اخلبي ري عهي تقسيم الهلل ن إىل فاهر ع طنو عأ ظدم بهلل دري
ب مددا الددرفض هددي الباطتيددري؛ ع لددك ملددا أ يددومم التصددع الشددر يري الصددحيحري الصددرحيريو عحالددف
دعن يش ددر فس ددادهم عك ددذهبممو عأ ي دداهم ددهللا مس ددك املس ددممني لتص ددع ع ج ددع مم إليم ددا
عاالحوكددا إليمدداو كددع الوسددميم هلددا يف مجيددع أكددع هم؛ ابوددهلل عا هددذس الفكددرا الشددي اييريو عهددي
تقسيم الهلل ن إىل فاهر ع طن)3(.
قددع أبددع حاكددهلل الغ دزايل -محدده هللا -ددن أامددري الباطتيددري ((:إهنددم أ ادعا الكيددهلل لإلسددة
عأهمدده بنددهلل عا رع ددمم عكمددعومم؛ اتفق دعا أن توحم دعا قيددهللا طاافددري كددن فددرقمم هددم أومددم
ق د ددعال عأس د ددخفمم أل عألي د ددتمم ر ك د ددري لقب د ددع احمل د دداالت عأط د ددع مم لموص د ددهلل ق كوا د دده
املزقرف ددات عه ددم ال ددرعافض))( .)4ع ص د أب ددع حاك ددهلل ك ددذهبمم ق ددااة ((:فم ددع ك ددذهه ف دداهرس
( )1سع ا الوعبريو اآل ري ( .)117
( )2سع ا الوعبريو اآل ري ( .)117
( )3النةقري بني الوشيع عالوصع ( رث عيقهلل) ( ) 33٥لمهللووع فةح بن إمسا ياب كتهللوا و سالري
دووعاا يف اجلاكنري االسةكيري ملهلل تري التبع ري قباب( )22ستري.
( )4فضاا الباطتيري كب حاكهلل الغزايل (. )1٩/1
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الدرفض ع طتدده الكفددر احملددضو عكفووحدده حصددر كددهللا ك النمددع يف قددع االكددا املنصددع و ع ددز
النقع ن أن تكعن كهللوري لمحق ملا نرت ما كدن الشدبمات ...عحكدم أن املنمدم املنصدع هدع
املسوبصرو عأيه امل مع كن جمري هللا مى مجيع أسرا الشرااع))(.)1
فمنىن الظاهر عالباطن تهلل أهاب الستري عاجلما ري:
أن الظاهر هع كدا وايدف تكاليفده فداهرا تظمدر لمتداس اكدري؛ كن حمممدا اجلدعا ح الظداهرا
والصةا عالزواا عفامها كن أوان االسة .
عالبدداطن هددع كددا وايددف تكاليفدده طتددريو ختفددى مددى التدداس عال نمممددا إال ددة الغيددعب؛
كن حمممددا القمدده عالبدداطنو واالميددان حن تندداىلو ع سددمهو عكةاكوددهو عسدداار أوددان االميددانو
عكساااب اال وقاد(. )2
املطلب الثالث :تشويه اتريخ الصحابة املشرق

ع ا ال خيفى أن هذا النصر معج فيه الفنت وق ع المياب املظممو عهدي فوتدري االحلداد عالز دا
عالفسددعم عالبددهللعو عال نددن يف االسددة ع ددناارس عيف سددم اككددري كددن أصددحاب سددع هللا-
صمى هللا ميه عسمم-و عالوابنني هلم حسان إىل ع الهلل ن.
عأق ددر هددذس الفددنت عأقب مددا فوتددري الددرفض عالوشدديع فددنت إددا اجلمدا عسددفما التدداس تسددرتا
حتف سوا حده أهداب البيدف عاكامدري .عقدهلل قدا أهممدا لرتعجيمدا عيشدرها بصدع ا ق داا عبدهللالعا
سددوخهللكعن لغرضددمم هددذا ودداب اكسدداليه املمكتددري لوسددع هلل دده الصددحابري اكبدديض التقدديو
ع بدذلعن لبدداطممم الغددايل عالتفدديسو ع سددونممعن لدده مجيددع املكا ددهلل عاحليدداب .يسددأ هللا أن نيددذا
كن رهم ع صعيتا كن قااهللهم.
عقهلل تعاترت يصع الكواب عالستري يف الهللاللري مى وما الصحابري -ضي هللا دتمم-
قصعص د ددا اخلمف د ددا الرا د ددهلل ن ك د ددتممو فم د ددن د ددر أن آلت الق د ددرآن كوك د ددا را يف فض د ددمممو
عاكحاد د د املود دعاترا جمع م ددا اص ددري م ددى وم دداهلمو مث ا وق ددهلل فس ددقمم أع فس ددق جمم ددع مم
( )1املصهلل يفسه.
( )2املصهلل يفسه .
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عا تهللادهم عا تهللاد كنظممم ن الهلل نو فكأيه وفر حن تناىل ع سعله فيما أقربا كن فضااممم
املسومزكري لربا م ما عجه الفسق عاال تهللاد عاسوحقام السه أع إ حوه أع فا لك.
مث إن ال نن يف الصحابري -ضعان هللا ميمم -وضمن ال نن يف سدع هللا -صدمى هللا
ميه عسمم -؛ كهنم أصحابهو هم الذ ن اصرعس ع ا شعس عقال عسو عااليسان ب بينري احلا
وددأ ر ددا تددهلل صدداحبه كددن اكقددةم احلسددتري أع السدديئريو ومددا بددف لددك يف احلددهلل ددن أب
كعسددى ضددي هللا تددهو ددن التد صددمى هللا ميدده عسددمم قددا  " :ك دداب اجلمدديس الصدداحل عالسددع و
وحاكدداب املسددك عافدده الكدداو فحاكدداب املسددك :إكددا أن حيددذ كو عإكددا أن تبودداع كتددهو عإكددا أن
جتهلل كته حيا طيبريو عافه الكا :إكا أن حيرم يابكو عإكا أن جتهلل حيا قبي ري "(.)1
فالرسع  -صدمى هللا ميده عسدمم -ودان اجلمديس الصداحلو فجالسده أصدحابه عاقوبسدعا كتده
قمقه احلسنو عهذا أكر ال تكرس إال كن طمس هللا بصاتهو عكن أيكر لك تادا فقهلل طنن
يف سددع هللا -صددمى هللا ميدده عسددمم -و قددع االكددا كالددك -محدده هللا -يف الددذ ن قددهللحعن
يف الصددحابري (:إمنددا هددوال أ ادعا القددهللح يف التد  -صددمى هللا ميدده عسددمم -فمددم ميكددتمم لددكو
فقددهللحعا يف أصددحابه حددىت قددا  :جدداب سددع علددع وددان جددة صدداحلا لكددان أصددحابه صدداحلني)
(.)2
عكا أحسن قع الشا ر:
()3
فك د د د د دداب ق د د د د ددر ن ملق د د د د ددا ن كقو د د د د ددهلل
د ددن امل د ددر ال تس د ددأ عأبص د ددر قر ت د دده
أي :إ ا أ دت أن تسددأ ددن أقددةم الصددحابري -ضدعان هللا مدديمم -فددا جع كحاد د
الرسع  -ميه الصةا عالسة  -فيمم؛ واهم عأ ىن ميمم قاا عهنى ن التياب كتمم.
ن أب سنيهلل اخلهلل ي ضدي هللا تدهو قدا  :قدا التد صدمى هللا ميده عسدمم« :ال تسدبعا
( )1أقرجه البخا ي يف صحيحهو وواب الذ ا عالصيهللو ب املسكو برقم()٥٥34و ()٩6/7و
حتقيق ها بن اصر التاصرو دا طعم التجاا(كصع ا ن السم اييري برتقيم حممهلل فواد بهلل
الباقي)و ط1422-1هجر ري .
( )2الصا املسمع و

(. )٥٥3

( )3مجمرا أ نا النرب كب هلل حممهلل بن أب اخل اب القر ي( املوعىف)170و

(. )341
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أصحابو فمع أن أحهللوم أيفق ك اب أحهللو هبا كا بما كهلل أحهللهمو عال يصيفه»(.)1
(كددا بمددا كددهلل أحددهللهم عال يصدديفه) امل دراد أن القميدداب الددذي أيفقدده أحددهللهم أو ددر دعا كددن
الك ددا الددذي تفقدده فدداهم عسددبه لددك أن إيفدداقمم وددان كددع احلاجددري إليدده لضدديق حدداهلم عكيدده
وان يف يصرته صمى هللا ميه عسمم عمحا وه فالبا عك اب إيفاقمم يف كز دهلل الفضداب عو دا اكجدر
قي أ ماهلم كن جماد عفاس كهنم الر ياب اكع الذي ق طر ق احلق عاهلهللا ري عاخلدا فكدان
هلم فضاب السبق الدذي ال هللا تده فضداب إىل جايده در صدحبومم سدع هللا صدمى هللا ميده
عسددمم عبددذهلم يفعسددمم عأ عاحمددم قيصددري دفا ددا ددن سددع هللا صددمى هللا ميدده عسددمم عيصددرس
لهلل ته) (.)2
إن مــن الســاليب الــيت يســلنها الرافضــة يف غــاان للــدعوة إىل مــذهبهم تشــويه اتريــخ

الصحابة املشرق يف ااطب والوسائل اإلعالمية وحنو ذلكو عكن اخل ه الدا فمدم كتمدا
ت ددهللييس دده الص ددحابري املش ددرم تص ددرحيا ق ددع إك دداكمم  " :فم ددا دد دن يق ددع ميت ددا الومس ددك
لكواب عالستريو عالستري الا جدا ت كدن قتداا الندرتا ندين أهداب البيدفو ال السدتري الدا عضدنما
بنددض الكددذابني عأسددتهللعها إىل الرسددع ( ) وم ددا أب هر ددرا الددذي جددرس مددر اخلميفددري ال دداين
ددن التد ( )
عضدربه لسددعط عكتندده كددن عا ددري احلددهلل عقددا لدده لقددهلل أو ددرت يقدداب احلددهلل
عأحددرى بددك أن تكددعن وددا مددى سددع هللا( ) كيفيتددك إىل قبيموددك دعس أع أبنددهللك إىل
أ ث القردا)(.)3
عأع د احل ددهلل يفس دده يف حك ددم االتي ددان بق ددع " آك ددني" يف الص د دةاو مث و ددر املتق ددعالت
الكا بري يف أن أب هر را -ضي هللا ته -كتما:
يقدداب ابددن أب احلهلل ددهللو ددن أسددوا س أب جنفددر االسددكايفو أن أكددا املددوكتني مددي بددن أب
( )1أقرجه الشيخان يف صحيحيمما:د )8/٥(:ع قم احلهلل ()3673و ب قع الت ((:لع وتف
كوخذا قمية) و عكسمم يف فضاااب الصحابري ب حترمي سه الصحابريو ع قمه()2٥40
(.)1343/3
( )2تنميق كص فى البغا مى احلهلل ()3470و (. )1343/3
( )3اخل ه املترب ري لمهللووع أمحهلل مي القايعو(. )21
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طاله -ضي هللا ته -قا  :أال إن أوذب التاس مدى سدع هللا -صدمى هللا ميده عسدمم-
أبع هر را الهللعسي.
ع ور ن ابن قويبري عاحلاوم عالذه عكسمم :أن ااشري وايدف تقدع كدرات عودرات :أبدع
هر را وذابو عقهلل عضع عجناب أحاد و اا ن لسان الت ( ).
مث ور أبن يعد املنوزلدري ع ممدا املدذهه احلتفدي وممدم فضدعا كرعلتده ع دعهداو عأ متدعا
واب حكم عفوعى صدهلل ت مدى أسداس عا دري دن طر دق أب هر دراو طداب عفدا كقبدع  .عودان
أبددع حتيفددري قددع  :أصددحاب التد ( ) وممددم تددهللي قددات ع ددهللع و عاحلددهلل العاصدداب ددن
طر قمم تهللي صحي عكقبع إال اكحاد العاصمري ن طر دق أب هر دراو عأيدس بدن كالدك
()1
عمسرا بن جتهللبو فة أقبمماو عهي كردعدا عكرفعضري
ععجد دده الهللاللد ددري يف الق ند ددري السد ددابقري قعلد دده...(:ال السد ددتري الد ددا عضد ددنما بند ددض الكد ددذابني
عأسدتهللعها إىل الرسددع ( ) وم دا أب هر ددرا الددذي جدرس مددر اخلميفدري ال دداين...اخل)و عقددعهلم
املستهلل إىل مي بن أب طاله -ضي هللا ته -أيه قا  ( :أال إن أوذب التاس مدى سدع
هللا -ص ددمى هللا مي دده عس ددمم -أب ددع هر ددرا الهللعس ددي)و عو ددذلك املس ددتهلل إىل ااش ددري -ض ددي هللا
تمددا -أهنددا وايددف تك ددر كددن القددع أبن أ هر ددرا وددذابو عالقددع املتسددعب إىل أب حتيفددري-
محه هللا -أن عا ري أب هر را كرفعضري تهللس).
فيمدا تصدر لسده عال نددن يف درث هدذا الصدحاب اجلميدداب الدذي لدعال فضداب هللا مددى
ه ددذس اكك ددري مث جم ددعدس القيم ددري يف الوبمي ددا لف ددات اكك ددري و ددا ك ددن س ددتن يبيم ددا  -مي دده الص ددةا
عالسة . -
عايظ ددر تت دداقض الرافض ددري ويد د تق دداب ددن م ددر ع ااش ددري -ض ددي هللا تمم ددا – حموج ددا
أبقعاهلما مدى إ بدات ودذب أب هر درا -ضدي هللا تده -كدع أهنمدا مل سدمما كدن طندتمم ؛ بداب
مها كن أبغض الصحابري تهلل الرافضري و عهذا دا مى قيايومم عوذإم.
عيف كعضع آقر يف ق بدري اجلمندري يف كعضدعع" كدا ا كدعن كنيدا ا لمحدق" قدا كدا يصده:
( )1املصهلل يفسهو (. )80
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(املصاحبري ليس كنيا ا لمحقو فالذ ن نوقهللعن أن أصحاب التد ( ) وداب كدا قدالعا عوداب كدا
عي ددتمم كددعن حقدداو فمددم يف ق ددإ ظدديم .دددن دددرت أصددحاب التد ( ) علكددتمم مددى
د جات ىت :بنضمم سابقعن يف االميدان عبنضدمم فدا سدابقنيو بنضدمم جماهدهللعن عبنضدمم
كوخمفعن دن اجلمدادو بنضدمم " ضدي هللا دتمم ع ضدعا تده" عبنضدمم كتدافقعن فمديس وممدم
مى د جري سعا ا أهنم وايعا كن أصحاب الت ( )و عليس واب وة أع ا وقاد لمصحاب
ا أيه صهلل كن صحاب فقي))1(.
صحي
الش د دداههلل يف وةك د دده قعل د دده ( :املص د دداحبري ليس د ددف كني د ددا ا لمح د ددق..إىل أن ق د ددا  :بنض د ددمم
كوخمفعن ن اجلماد عبنضمم كتافقعن )..ا م الصحابري -ضعان هللا مديمم -لوخمد دن
اجلماد عالتفام إ ادا تشع ه خيمم املشرم.
عكددن قددهللش دده الصددحابري املشددرم تصددرحياو قددع أحددهلل الكودداب املتددافحني لمسددتري يف
االيرتيف بنتعان ":الشينري يف أقصى الشما الغاين".
قدا ( :يف قر دري اايدري جدهللا يف مشدا فدداا عحدهللعدها اجلتعبيدري كدع بعويتافاسدعو عصداب أحددهلل
الهلل اا النرب اكجة لهلل عا التاس يف أحهلل كساجهلل القر دريو عقد حيدهللث التداس دن اخلميفدري
الرا دهلل أب بكددر الصدهلل ق ع ددن كدآ رس عفضدداامهو اجلميددع سدومع شددعع قبداب أن شددق صددمومم
ا تفاع بكا كن أحهلل الشباب.
ف ددن الش دديه أن الش دداب ق ددهلل ددر لس دداا الن ددرا لمص ددهلل ق عس دداا الص دداحلني عكد دعاقفمم
املشددرفري تبكدديو علكددن الشدداب صدداح فيمددا قددااة :أ مددا الكددذاب لدديس هددذا أبب بكددر الددذي
تنر  ...إن أ بكر هع صدتم ككدري عكغوصده السدم ري كدن مدي( ميده السدة ) عأيدك ختدهللع
هوال البس ا الذ ن ال نرفعن يئا ن االسة ...
أد ك الشيه اجلمياب أيه فم سبقه لمهلل اا كدن أهداب السدتري عاجلما دري يف العصدع إىل هدذس
القر ريو فقهلل سبقه أهاب الباطاب إليما عقرب الشينري قااهلل البس ا ))2(.
()1املصهلل يفسهو

(.)34

( )2املعقع االلكرتعين :الشينري يف فاا حتف تعان(الشينري يف أقصى الشما الغاينو

ه الوحمياب:
=
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ايظر وي أ رب قمبه هذس الفكدرا عاسدوحكم كتده حدىت تمفدظ إدذس اكلفدا الشدتينري يف
حددق أفضدداب اككددري بنددهلل سددعهلا املص د فى  -ميدده الصددةا عالسددة  -يسددأ هللا لدده اهلهللا ددري إىل
احلق.
عكدن تشددع ه دده الصدحابري تمميحددا قعلدده بنددهلل الق ندري السابقري(:الشددمرا عاال ددوما لدديس
كنيا ا لمحقو فما صا كشمع ا تهلل التاس بعاس ري الوبميغات أع بهلللياب آقر ليس حقا ا أيه
كشمع ).
ععجه االسوشماد أيه ر هلل الوقر ر أن كا ا دومر لدهللى التداس كدن أن كدتمج احلدق املوصد
لعسد يري بنيددهللا دن االفدراط عالوفدر ي كددتمج أهداب السددتري عاجلما دري التددابع كدن كددتمج الصددحابري
الكرا  -ضعان هللا ميمم -لديس كيدزاا لمصدعاب؛ كن الوشديع عالدرفض دقيمدري مدى االسدة و
عمل كددن لدده أ ددر يف االسددة إال بنددهلل كقودداب مددان -ضددي هللا تدده عأ ضدداس -عجددهلل كددن ددرعج
لموشيع عالرفض ع ز م أن أهاب البيف كظمعكعن يف حقمم عهع اخلةفري بنهلل سدع هللا -صدمى
هللا ميه عسمم.-
عكن أساليبمم الهلل ع ري تم يه ه الصحابري املشرم رب عساااب اال ة وقدع أحدهللهم
يف االيرتيدف ((:الممدم صدداب مدى حممددهلل عآ حممدهللو الممدم النددن أع فدامل فمددم حدق حممددهلل عآ
حممهلل))()1
نتعن((أع فامل فمم حق حممهلل عآ حممهلل)) الصحابري الكرا عقاصري اخلمفا ال ة ري أ
بكددر ع مددر ع مددان -ضددي هللا ددتمم -فمم دعا آ حممددهلل عاسددومبعا كددتمم حقددعقمم ومددا هددع
اثبف يف كراجنمم.
عكن تهللييسمم لودا ه الصدحابري قدعهلم يف(يدف) أ ضدا (( :سديتقمه اككدر مدى التعاصده
Htp// maktoob. forums@yahoo.com . 2011/28
( )1تظر يف االيرتيف يف كعقع ( ل ميري اانري كن ينري فاا) .يشرته بكري با ميه السة املرايري-
د اا لمعحهللا االسةكيري .قالعا :هذس الشبكري ال توبع أي جمري سياسيري أع حزب عإمنا بكري
كسوقمري هلل إىل إ صا كفاهيم االسة احلقري ع مع أهاب البيف ميمم السة جلميع املسممني.
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()1

ع تممعن اخلزي كن املشا بو سة ميك ل أ بهلل هللا)
التعاصدده :هددم الددذ ن تصددبعن النددهللا آل بيددف سددع هللا صددمى هللا ميدده عسددمم بنددهلل
الفوتريو مث كس الرافضري طةم االسم مى الصحابري عأهاب الستري عاجلما ري.
()2
عقع أحهللهم يف (يف)(( :الممم صاب مى حممهلل عآ حممهلل عالنن أ هللا هم))
عوودده حجددري هللا عاملسددممني ( وزوددي) تقر درا إقبددا ل ددن سددع كناكمددري كناع ددري بددن أب
سفيان -ضي هللا تمما -كع سع هللا-صمى هللا ميه عسمم -يف االيرتيف كا يصه:
)Personal Massage (Report Abuse
Imam sacrifice will continue to exist and with, Islam
will come back strong', Hujjatul Islam wale Muslimeen,
Zakzakay said: History has not recorded such success
within a short time. He added that Mu'awiyyah the son
of Abu Sufyan followed the precedence of his father in
showing hatrage towards the Prophet. There was a time
he attempted, in vain, to remove from( Azan) the
phrase" I testify that Muhammad is the Messenger of
)God"(4
كنددىن الق نددري السددابقري -قددع الكاتدده :إن تضددحيري االكددا احلسددني -ضددي هللا تدده-
سوظاب قياو عإا كعن االسة قعلو مث قا  :إن كناع ري بن أب سفيان -ضي هللا تمما-
اقوفددى أ ددر عالددهللس يف كتاصددبري النددهللا لرسددع هللا -صددمى هللا ميدده عسددمم -عقددهلل حدداع يف حددني
()3

كن اكحيان إقراج مجمري ( أ مهلل أن حممهللا سع هللا) كن اك ان.
( )1تظر يف كعقع الشينري يف فاا مى اليعتيعب.)You Tube(.
( )2املصهلل السابق مى اليعتيعب.
( )3هع إكا الرافضري يف ييجال
( )4تظر يف املعقع االلكرتعين -Shia in Ghana ( :الشينري يف فاا) و حتف تعان ( الشينري
اال ين شر ري االفر قيري).
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كاب الوممري الا ألصدقف ناع دري -واتده الدعحي -لرسدع هللا -صدمى هللا ميده عسدمم-
لوشع ه خيه املشرم لموعساب بذلك الهلل عا إىل قيهلل م.
عكددن طنددتمم يف الص ددحابري لقصددهلل تسددع هلل خيم ددم قددع أحددهلل د ددا م يف مشددا ف دداا((:
ع قعلعن ((:عصحبه)) كدن هدم ((عصدحبه))؟ أيدس بدن كالدك الكدذاب عأبدع هر درا الكدذاب-
()1
ههللدس مر بتفيه إىل قبيموه الهللعسو عضربهو عكتنه كن الرعا ري)...
عكقصعدس (ع قعلعن) :أهاب الستري عاجلما ري قعلعن يف د اامم احلاجري( عصحبه) ر هللعن
بذلك الصحابري .فمذا الرافضي -ههللاس هللا -تكر إطةم هذس الكممري مدى الصدحابري؛ كهندم
وايعا كذبعن مى سع هللا -صمى هللا ميه عسمم.-
عاجلعاب ن هذس ال نعن كا مي:
طنتمم يف أب هر را اكه لكذب مى سع هللا -صمى هللا ميده عسدمم-و ودان أبدع
هر ددرا -ضددي هللا تدده -كددن الصددحابري اكجددة املك ددر ن كددن عا ددري احلددهلل ددن سددع هللا-
صمى هللا ميه عسمم -لقعا اورته عحفظهو عوان كدن أ در كة كوده لمرسدع – صدمى هللا ميده
عسدمم -كة كددري كدريو أن اطمددع مددى كدا مل مددع ميدده فداس كددن أقدعا الرسدع عأ مالددهو علقددهلل
وددان سددي احلفددظ حددني أسددممو فشددكا إىل سددع هللا -صددمى هللا ميدده عسددمم-و فقددا لدده:
((اف ددو وس ددا ك فبس د د هو مث ق ددا ل دده :ض ددمه إىل ص ددهلل ك فض ددمهو فم ددا يس ددي ح ددهلل ا بن ددهللس
قي))(.)2
هذس القصري أقرجه أامري احلهلل والبخا ي عكسمم عأمحهللو عأب نمىو عأب ينيم.
تا هللا تناىل عالرسع  -صمى هللا ميه عسدمم -عالصدحابري عالودابنني -ضدي هللا دتمم-
عأهاب النمم ميه:
( )1أحتفين املنمعكري أحهلل االقعا كن قرجيي اجلاكنري االسةكيري ملهلل تري التبع ري .بوا ه1433/12/2٥
ع تعايه االلكرتعينibnbayan@gamail.com. :
( )2أقرجه البخا ي يف صحيحهو وواب النممو ب حفظ النمم ()11٩و ( )3٥/1حتقيق حممهلل ها
بن اصر التاصرو دا طعم التجااو ال بنري اكعىل.1422-
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فمن اآللت الناكري الشاكمري يف فضاب الصحابري وقعله ز عجاب:
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌﭼ(.)1
عكن آقر اآللت يزعال قعله تناىل :ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ(.)2
فأبع هر را عاحهلل كن الصحابري -ضي هللا تمم -تدا أجدر الصدحبري امل مقدريو ع كسده
النهللالددري الددا حلقددف إددم مجينددا عأ بوومددا آلت القددرآن الكددرمي السددابقري .عهددع تددا ددر د ددعا
الت  -صمى هللا ميه عسمم -ع تا أجر اهلجرا إىل هللا ع سدعلهو إ وايدف هجرتده قبداب الفدو
ع ر د عا الت  -صمى هللا ميه عسمم -لهو عأجر اجلماد حتف ا دري سدع هللا -صدمى هللا
ميه عسمم-و عأجر حفظ حهلل سع هللا عتبميغه.
قددا سددع هللا -صددمى هللا ميدده عسددمم -ملددا سددأله أبددع هر ددراو ل سددع هللا كددن أسددنهلل
التاس بشفا وك ع القياكري؟« :لقهلل فتتف ل أ هر را أن ال سألين ن هدذا احلدهلل أحدهلل
أع كتك ملا أ ف كن حرصك مى احلهلل أسنهلل التاس بشفا ا دع القياكدريو كدن قدا ال
إله إال هللاو قالصا كن قمبهو أع يفسه»(.)3
( )1سع ا الفو و اآل ري (.)2٩
( )2سع ا الوعبريو اآل ري (.)117
( )3أقرجه البخا ي يف صحيحهو وواب النممو ب احلر

مى احلهلل و برقم)٩٩(:و ()31/1و
=
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عيف عا ري كمحهلل قا  " :لقهلل فتتف ل أ هر راو أال سدألين دن هدذا احلدهلل أحدهلل أع
كتددكو ملددا أ ددف كددن حرصددك مددى احلددهلل و أسددنهلل التدداس بشددفا ا ددع القياكددري كددن قددا  :ال
إله إال هللا قالصري كن قباب يفسه "(.)1
عأكا تا النمما ميه كا مي:
جا جاب إىل ابن باس -ضي هللا تمما -يف كسألري -
()2
فقا ابن باس كب هر را :أفوه ل أ هر راو فقهلل جا تك كنضمري.
()3
قا الشافني ((:أبع هر را أحفظ كن عى احلهلل يف دهرس))
عقا البخدا ي ((:عى تده ددع امناادري كدن أهداب النمدمو عودان أحفدظ كدن عى احلدهلل
يف صرس))(.)4
عق ددا ال ددذه ( :االك ددا الفقي دده اتوم ددهلل احل ددافظو ص دداحه س ددع هللا -ص ددمى هللا مي دده
()٥
عسمم -أبع هر را -ضي هللا ته -الهللعسي اليماينو سيهلل احلفا اك بات)
عقددا يف كعضددع آقددر (:أبددع هر ددرا -ضددي هللا تدده -إليدده املتومددى يف حفددظ كددا مسندده كددن
()6
الرسع  -صمى هللا ميه عسمم -عأدااه رعفه)
عأكددا مددري االف دراط عالكددذب الددذي أسددتهلل إليدده فمددع وددذبو بدداب وددان هددع احلددافظ الددذي
رفودده اككددري عاحواجددف إليدده بنددهلل عفدداا العس الصددحابريو عبقددي كددع كددن بقددي يف املهلل تددري كرجنددا
لممسممني يف د تمم ع ر نوممو بنهلل أن اي مق الصحابري إىل اكق ا االسةكيري نممعن أهمما
ت :حممهلل ها بن اصر التاصرو دا طعم التجااو ال بنري اكعىل1422 -
( )1عأقرجه أمحهلل كن كستهلل أب هر را برقم()88٥7و ( )446/14ت :نيه اك ا عط -اد كر هلل
عآقرعن .ط .الرسالري -ط1421-1.
( )2تظر يف كعقع الشينري يف فاا مى اليعتيعب.)You Tube(.
( )3املصهلل السابق ( )٥٩٩-2و ( ه دكشق البن ساور(. )341/67
( )4البهللا ري عالتما ري البن و ا ()103/8
( )٥سا أ ة التبة لمذه ()٥78/ 2
( )6املصهلل السابق

(.)44٥/2
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ع فقمعهنم .عاسومع إىل كا سام االكا البخا ي االستاد إىل قع أب هر را -ضي هللا ته-
قا  :حهلل تا كعسى بن إمسا يابو حهلل تا إبراهيم بن سنهللو ن ابن دمابو دن اك درجو دن
أب هر را ضي هللا تهو قا  :قعلعن إن أ هر درا ك در احلدهلل و عهللا املع دهللو ع قعلدعن :كدا
لممم دداجر ن عاكيص ددا ال حي ددهلل عن ك دداب أحاد دده؟ عإن إق ددع ك ددن املم دداجر ن و ددان ش ددغممم
الصفق كسعامو عإن إقع كدن اكيصدا ودان شدغممم مداب أكدعاهلمو عوتدف اكدرأ كسدكيتاو
ألددز سددع هللا صددمى هللا ميدده عسددمم مددى كدداب ب ددينو فأحضددر حددني غيبددعنو عأ ددي حددني
تسددعنو عقددا الت د صددمى هللا ميدده عسددمم عكددا (( :لددن بسددي أحددهلل كددتكم عبدده حددىت أقضددي
كقددالا هددذسو مث جيمندده إىل صددهلل س فيتسددى كددن كقددالا دديئا أبددهللا )) فبس د ف منددرا لدديس مددي
عب فاهاو حىت قضى التد صدمى هللا ميده عسدمم كقالودهو مث مجنومدا إىل صدهلل يو فدع الدذي
بن دده حلددقو كددا يسدديف كددن كقالودده تمددك إىل ددعكي هددذاو عهللا لددعال آ وددان يف وودداب هللاو كددا
حهلل وكم يئا أبهللا :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼ( )1إىل قعله :ﭽ
ﯢ ﭼ(.)2
فددأبع هر ددرا مل ك ددر كددن تددهللسو إمنددا ع ددق التدداس فظدده فحرصدعا مددى أن تممدعا كتددهو فمددا
جر رتدده يف لددكو عقددهلل ددمهلل بنممدده ابددن مددر عطمحددري بددن بيددهلل هللا عالدزبا عفدداهمو حددىت إيدده
قا  -تهللكا اسوك رعا حهلل ه (( :-كا ي إ ا حفظف عيسعا))(. )3
عأكددا احوجدداجمم تددع مددر بددن اخل دداب أ هر ددرا -ضددي هللا تممددا -ددن االو ددا كددن
ن سع هللا -صمى هللا ميه عسمم-و إمنا وان كذهبا لنمر بن اخل اب احوياطدا
الوحهلل
عسهللا لذ نري الكدذب مدى سدع هللا -صدمى هللا ميده عسدمم -عودان مدر -ضدي هللا تده-

( )1سع ا البقراو اآل ري (.)160-1٥٩
( )2أقرجه البخا ي يف صحيحهو وواب املزا ريو ب كا جا يف الغرس ( )10٩/3حتقيق حممهلل ها
بن اصر التاصر -دا طعم التجاا و ا ال بع -ال بنري اكعىل 1422 -هجر ري.
( )3دفا ا ن اآل عاكصحاب

(.)٩3٩
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ن سع هللا -صمى هللا ميه عسمم . )1()) -عمل كن هع فقي بداب
قع  (( :أقمعا احلهلل
جر فا عاحهلل كن الصحابري ن ب احلهلل قعفا كدن الكدذب مدى سدع هللا -صدمى هللا
ميه عسمم.-
عأكا يسبري القع إىل ااشري -ضي هللا تما -أبهنا وايف تك ر كن القع أبن أ هر را
ددن سددع هللا -صددمى هللا ميدده عسددمم -و فددة ددك أيدده وددذب مددى
وددذاب ضددع احلددهلل
ااشري -ضي هللا تما -فمي بتفسدما مل تسدمم كدن أ اهدم فقدهلل كيدف لنظداام و عكدتمم كدن
ركيمددا لفاحشددري الددا برأهددا هللا كتمددا عأيددز القددرآن يف لددك ومددى إىل ددع القياكددري و فكي د
سددوهلل بقعهلددا مددى يددهلل د دعاهم كددع أهنددا ليسددف قددري تددهللهم و عوددذلك مددر – ضددي هللا
ته -وما تقهلل  -فميس ب قري تهللهم .
عأكددا قددعهلم أبن الصددحابري -ض دعان هللا مدديمم -بنضددمم كوكتددعن عبنضددمم كتددافقعن ...
فميس بصحي ؛ بداب إن هتداك بدعا اسدنا بدني الصدحابري عاملتدافقني عهتداك آلت صدرحيري ميدز
بني الصحابري عاملتافقني و ع ور هللا تناىل ن الصحابري يف القرآن ل تدا مديمم عتدزويومم ومدا
وددر ددن املتددافقني بددذكمم عفضد أكددرهم و بدداب وددر ال دداافوني يف كعضددع عاحددهلل ددا ددهلل مددى
الوغددا ر عالومددا ز بيتممددا و ومددا قددا سددبحايه :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ(.)2
فبددني سددبحايه عتندداىل أن املتددافقني حيمفددعن أبهنددم كددن الصددحابري – ضددي هللا ددتمم -و مث
أقرب أبهنم ليسعا كتمم(.)3
عأكا كفمدع الصدحبري :فإيده تدهلل االطدةم دراد بده املندىن الشدر ي ال المغدعي و عالصدحاب
( )1أقرجه االكا أمحهلل يف كستهللس (  )10/12حتقيق نيه اك ا عط عاآلقرعن .ط .الرسالري-
ال بنري اكعىل1421 -هجر ري .عأبع ري الهللكشقي يف خيه ( )286/1ستاد صحي .
( )2سع ا الوعبري و ( .)٥6
( )3الصحابري عاملتافقعن يف صهلل االسة ( مسات عإ ا ات -بمات ع دعد ) لنبهلل هللا بن سميمان
الشا ع و ضع هيئري الوهلل س جباكنري املمك سنعد و ( . )18 -17

وسائل الرافضة و أساليبهم يف الدعوة إىل مذهبهم يف غاان

293

ملنىن الشر ي هع :كن لقي التد – صدمى هللا ميده عسدمم -يف حياتده كوكتدا بده عكدات مدى
االسة (.)1
فبتا مى هذا الونر ينمم أن لفظ الصحابري ال راد به املتافقعن ؛ لنهلل إمياهنم أصةو
عوددذا ال دراد بدده كددن ا تددهلل عكددات مددى الكفددر و ومددا ال دراد بدده كددن آكددن بنددهلل كددعت الت د –
صمى هللا ميه عسمم -و أع آكن يف حياته علكته مل موق به ..إخل .
ع قددا اثييددا :إن كددن طالددف صددحبوه عجاهددهلل كددع التد – صددمى هللا ميدده عسددمم -أفضدداب
ن مل صحبه إال ساا و عإن وان وابن كتمما حصداب لده فضداب صدحبري التد  -صدمى هللا ميده
()2
عسمم-
عأكددا طنددن لددك الشدداب الرافضددي كددن أقصددى مشددا فدداا أ بكددر الصددهلل ق -ضددي هللا
تده -ع كيدده بوممدري فظينددري أيده صددتم ككدريو عكغوصدده اخلةفدري كددن مدي -ضددي هللا تده -فددة
ج دده يف ل ددك؛ كي دده تمق ددى تم ددك اكفمعط ددري ددن مم دداامم كت ددذ طفعلو دده عت ددرس ميم دداو عك ددا
أحسن القع يف امل اب ((:النمم يف الصغر والتقا مى احلجر)).
علددع جنتددا إىل كولفددا م يددرى كددا ت ف د ال اكددات عال نددعن حددع أب بكددر الصددهلل ق
ع م ددر ب ددن اخل دداب – ض ددي هللا تمم ددا عأ ض ددامها -ينومم ددا دديعقمم املوق ددهللكعن جلب ددف
عال ددافعت عقددهلل و ددذب قددومم -الكميددين -م ددى أب جنفددر -محدده هللا -أي دده قددا  (:عاجلب ددف
عال افعت :فةن عفةن)(.)3
قا اتمسي ( :عاملراد بفةن عفةن :أبعبكر ع مر)(.)4
عأكددا قعلدده ( :عكغوصدده اخلةفددري كددن االكددا مددي) فقددهلل تقددهلل اجل دعاب تدده ددا غددين ددن
ورس يف هذا املعضع.
( )1االصابري يف مييز الصحابري البن حجر النسقةين و ( . )٥2
( )2الصحابري عاملتافقعن يف صهلل االسة و لنبهلل هللا بن سميمان الشا ع و ( . )٥2
( )3أصع الكايف لمكميين ( ( )32٥-324/1ب فيه يكف عيو كن الوتز اب يف العال ري).
( )4ا اكيعا لممجمسي(  )306/23ح  ( 2ب أهنم أيعا هللاو ع ع اب آلت التع فيمم ميمم
السة ).
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عأكددا اجل دعاب ددن ا ددا أيددس بددن كالددك -ضددي هللا تدده -لكددذب مددى سددع هللا-
صمى هللا ميه عسمم -أيه -ضي هللا ته -وان قادكدا لرسدع هللا -صدمى هللا ميده عسدمم-
ش ددر س ددتنيو ككوس ددبا كت دده أقةق دده النظيم ددري الهلل تي ددريو فاكو دداال كك ددر هللا ع س دعله بوبمي ددا ه ددذا
الهلل نو بما كدا مسنده كدن التد  -صدمى هللا ميده عسدمم كدن اكقدعا عاكفندا عالوقدا ر الصداد ا
ت دده -ص ددمى هللا مي دده عس ددمم-؛ ل ددذا حك ددى لألك ددري االس ددةكيري أق ددةم التد د  -مي دده الص ددةا
عالسة يف احلهلل الذي عي ته يف الصحيحني عفامها كن ووه احلهلل
قع االكدا البخدا ي يف صدحيحه دن أيدس ضدي هللا تده قدا  " :قدهللكف التد صدمى
()1
هللا ميه عسمم شر ستنيو فما قا يل :أ و عال :مل صتنف؟ عال :أال صتنف "
فأيس بن كالك -ضدي هللا تده -حدق لده أن كدعن كدن املك در ن لمرعا دري دن سدع هللا
– ميه الصةا عالسة  -ملخال وه له إذا الزكن ال ع اب -عهللا أ مم.-

( )1أقرجه البخا ي يف صحيحهو وواب اكدبو ب حسن اخلمقو برقم()6038و( )14/8حتقيق
حممهلل ها بن اصر التاصرو دا طعم التجاا( كصع ا ن السم اييري برتقيم حممهلل فواد بهلل
الباقي) 1422هجر ري.
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املطلب الرابع :استغالل القضايا السياسية للدعوة إىل

مذهبهم يف غانا.
القضدال السياسدديري كدن اككددع الدا تنددم إدا البمددعى يف صدرا هددذاو بداب هددي حممعلدري مددى
حمماب اجلهلل عاالجوماد أو ر كن الهلل ن يف اتومنات االسةكيريو عقهلل تودي أحياا إىل الوماعن
أبك ددر ال ددهلل ن .عإ ا ج ددردا التظ ددر يف حرو ددات الرافض ددري يف ف ددااو ي ددرى أهن ددم س ددوغمعن القض ددال
السياسيري يف الهلل عا إىل كذهبمم كن أكع هللا كتما:
أوال :التحريض على الدخو يف السياسة وعدم التهاون من أمرها يف البالد

فمتسدومع إىل قدع ق يدبمم يف تشدجيع املسددممني يف فداا يف الدهللقع يف القضدال السياسدديري:
(فتر ددهلل كددتكم أيددوم أ مددا الشدديعد عال ددةب أن ت ددالنعا اككددع السياسدديري عاالجوما يددري عتددهللقمعا
فيما عأن ال تفكرعا أن الهلل ن وكمم حع املناد عالصةا عالصع ...فقي.
ألديس قبيحدا لممسددممني اآلن أن قر ده كددن %80يف املئدري كدن التدداس كسدممني عال عجددهلل
كن املر حني لمر سري اجلممع ري عاحهلل كن املسدممني(.هذس املقالدري ووبدف يف السدتري  2007يف
سااليعن) )(.)1
عيف كعض ددع آق ددر ق ددا ( :و ددا ك ددن مم ددا ه ددذا البم ددهلل ال ددهللقمعن يف اكك ددع السياس ددري
عاككع االجوما يري ع رتوعن السياسري لغاهمو يف حني التاس مى د ن كمعومم أن وايعا أبدرا ا
فأبرا عإن وايعا أ را ا فأ را عهذا هع الذي ر هللس املسوكربعن عالصدميعييري النامليدري أن كدعن
مما الهلل ن عالقادا الفكر ري لمتاس يف كنز ن احلكعكري عالسياسري حىت كعيعا هم كر حني
يف أ مدداهلم ع فنم دعا كددا شددا عن .يف حددني أن الددهلل ن ددوكمم ددن دييددا التدداس ع ددن سياسددومم
عإدا م وما وكمم ن آقر م .عقهلل أعجهلل احلكعكري عالقهلل ا يبيتدا اك ظدم( ) حيتمدا هداجر
إىل املهلل تددري عوددان هددع ادديس احلكعكددري عالسياسددري حن(سددبحايه عتندداىل) عهددذس صدداب إىل الرسددع
عاالكددا عبنددهلل لددك إىل الفقمددا النددهللع فمددذا ايندزا النممددا كددن السياسددري عاحلكعكددري إحددهللى

( )1اخل ه املترب ري لمهللووع أمحهلل مي قايع و

( )62يف كعضعع ( :ورى حمري االكا اخلميين).
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النماب املممري لوأقر هذا البمهلل)(.)1
عقا أ ضا يف كعضع آقر( :ومتدا ينوقدهلل أبن السياسدري عإدا ا اتومدع جدز كدن الدهلل ن أع
د ددني الد ددهلل ن" فد ددة يد ددرتك كد ددا لمقيصد ددر لقيصد ددر عكد ددا لمكسد ددرى لكسد ددرى" .بند ددض السياسد دديني
املس ددوكرب ن ال ددذ ن ق ددالعا " :م ددى النمم ددا أن نظ دعا الت دداس ع نمم ددعهم الص ددةا عالزو دداا عاحل ددج
ع ت ددذ عهنم لقياك ددري فق ددي ...إىل قعل دده :علك ددن د ددن يق ددع إ ا ينوق ددهلل لهللميقراطي ددري ع ن لك دداب
()2
التاس هذا احلقو تبغي أن يهللقاب يف إدا ا اتومع)...
لع جرد التافر إىل التقعالت السابقري رى أن اخل يه قهلل حرث املسممني مى الهللقع
يف أك ددر السياس ددريو عك ددن املنم ددع أن ال ددهلل ن االس ددةكي ال حي ددر السياس ددري إ ا واي ددف كتض ددب ري
لقعايني الشر يري الصحيحريو عليسف السياسري الا تدهلل ع إىل االحلداد والهللميقراطيدري عالنمماييدري
عالشيع يري عدع لك كن سياسات النامل.
عالسياس ددري يع ددان سياس ددري ادل ددري خت ددرج احل ددق ك ددن الظ ددامل الف دداجر فم ددي ك ددن اكحك ددا
الشددر يريو مممددا كددن مممددا و عجمممددا كددن جمممددا .عقددهلل صددت التدداس يف السياسددري الشددر يري
ووبا كونهللدا .عالتعع اآلقر سياسري فاملري فالشر نري حتركما"(.)3
فاالجتاهات الفكر ري كن النمماييدري عالهللميقراطيدري عالشديع يري عالرأمساليدري كدن السياسدات الدا
حركما الشرع.
اثةيــا :اإلكثــار مــن ترديــد العــداوة القائمــة بــني املســلمني وكفــار الغــرب مــن الــدو
املسيطرة وتشريح مظاملهم يف الدو اإلسالمية من هنب أو سراة ثروا م .

( ميتا أن يعقن أبن أكر كا عإسرااياب عاجنمرتا عفريسا عهذس احلكعكات ليسف أبصهللقااتا.
هدم ال حيبددعن االسدة عال املسددممنيو فقددي ر دهللعن أن تمبدعا ع سددرقعا درعا م .ميتددا أن يددعقظ
( )1املصهلل يفسهو
( )2املصهلل السابقو

( )٩6يف كعضعع (:الشباب عدع هم يف تقهلل البمهلل).
(.)12٩

( )3السياسري الشر يري يف الشوعن الهللسوع ري عاخلا جيري عاملاليري لنبهلل العهاب قة
(ا. )6/

( املوعىف)137٥ :و
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ددنبتا دديئا فشدديئا ع نمم دعا أهنددم هددم الشددياطني عأ ددهللا هللا ومددا قددع االكددا اخلميددين ( س):
"أكر كا هي الشي ان اكورب".
فكددرعا أ مددا االقددعا يف أن ددرعاتكم تددذهه إىل أ ددن عكددن ددذهه إددا؟ عحددىت املسددا هللات
الددا تن ددى كددن قبدداب الددهللع املخومفددري أ ددن تصددر ؟ علقددهلل مسنددف أن بنددض املتظمددات النامليددري
ويعيسد ددكع أ مد ددن أن كد ددا ن د ددي البمد ددهللان اكفر قيد ددري  80%كتمد ددا رجد ددع إىل البتد ددعك اكع بيد ددري
عاككر كيري أبسباب ىت )(.)1
عقا يف كعضع آقر ( :ميتدا أن يدعقن أبن البمدهللان املسدوكربا ال افيدري لسدن أبصدهللقااتا.
هددم ال حيبددعن االسددة عال املسددممنيو بدداب ر ددهللعن أن تمب دعا ع س درقعا ددرعا م .ميتددا أن يددعقظ
نبتا يئا فشيئا حىت نممدعا أهندم هدم الشدياطني عأ دهللا هللا ومدا قدا االكدا ( س) " :أكر كدا
هي الشي ان اكورب"(.)2
اثلثا :اتّصاف الدو املسيطرة ابإلرهاب مس أهنم يتّهمون املسلمني ابإلرهاب.

عيف صد ددحيفري أقبد ددا املسد ددممني يف فد ددااو ألقد ددى آ د ددري هللا السد دديهلل مد ددي اخلد دداكئين بنت د دعان:
(املكافحري ضهلل اال هاب أكر ال رتك).
أ ن يف وةكه أن اال هاب ليس يئا حهلل ا عال يواجا يف العقف الراهن؛ باب ا كضدغوه
أفكددا الددهللع املسددي را املسددوبهللا مددى ال ددهللع االسددةكيري ليوددذ عا إددا إىل افوتددا كقاص ددهللهم
احملركري.
مث ضددرب ك دداال ككر كددا الددا سددعدت كمفم دا كقددةم اال هابيددري كددن كظدداهرا عكناعيددري
بوجتيهلل اجلما ات اال هابيدري قومدعن اكبدرل كدن أهداب القدرى عاك ل يف أفغايسدوانو عإ هدام
التف ددعس الرب ئ ددري يف ال ددهللع االس ددةكيريو عك ددع ه ددذس اكق ددةم الش ددتينري ددهلل عن اك ددري كقاعك ددري

( )1اخل ه املترب ري لمشيه الهللووع أمحهلل مي قايع
( س) ( 4عييع).
( )2املصهلل يفسهو

(.)60

()63و يف كتاسبري ورى حمري االكا اخلميين
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اال هاب يف الناملو عواب ي مهللد ويان كصاحلمم نهلل إ ها
ال ددك أن وفددا الغددرب كددن الددهللع املسددي را أ ددهللا لإلسددة عاملسددممني حيقددهللعن مددى
االسددة عاملسددممني ع ددهللبرعن ودداب تددهللبا لمقضددا مددى ددأفري االسددة يف النددامل و لكددن النددهللع
املنددرع ويددهللس متددا أ سددر كددن النددهللع املخوفدديو الددذي أكددرس فددا عاضددحري املنددامل لددهللى التدداسو
فذاك النهللع ق رس أ ظم كن املوض أكرسو والذي ظمر لمتاس إسةكهو ع ذب ن احلاقهلل ن
ميه مث كيهلل له سرا والرافضري و فم مه ت بق ميه هذا القع :
هيمات هيمات ع الهلل اعى إن مل قيمعا :ميما بيتات أصحاإا أد يا .
أي :إن مل قددم امل ددهلل عن أهن ددم ددهللافنعن ددن االسددة عاملس ددممني م ددى د دعاهم حلج ددج
الهللاكغري عاالكو ا أبقعاهلم عأفناهلمو فالهلل اعى الا وشهللقعن إا تكعن أد يا .
رابعا :حماولة تعزيز العالاة بينهم وبني البلد املسـتهدف ابلـدعوة يف خمتلـف اجملـاالت

السياسية واالاتصادية والثقافية ,مؤّكدا ضرورة عدم ااتصار تلك العالاات على اجلاةب

يتم ترويج املذهب الشيعي يف تلك البالد.
السياسي فقط ومن خالهلا ّ

عقددهلل ددمهللت النةقددات بددني إ دران عفدداا مددى فدرا قددي دع أفر قيددا ت ددع ا كمحعفددا يف
اآلعيري اكقاا؛ حيد أودهلل الدرايس أمحدهلل جنداد أن تتميدري عت دع ر الونداعن ال تدااي خيدهلل كصداحل
الشنبني اال راين عالغاين عالشنعب املسوقمري ع ضدر القدعى املوغ رسدريو كوودهللا ضدرع ا االسدوفادا
كن وافري االككاييات املواحري لو ع ر النةقات بدني اجلممع دري االسدةكيري عاال راييدري عفداا مدى
مجيع اكصنهللا(.)2
خامسا :اإلكثار من الدعوة للرئيس تزلّفا له :

كددا بددف يف أقب ددا فدداا أن الشددينري عالوجايي ددري اجومن دعا لمددهلل ا ل درايس فدداا اجلهلل ددهلل و
عيصه كا مي:
The Tijjaniyya and Shia Muslim sects, discussed the
( )1صحيفري أقبا املسممني يف فااو
)August, 2011
( )2الوشيع يف أفر قياو (.)2٥٩

((The Muslim News, July/ 4
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national prayer….
عكتاسددبري هددذا الددهلل ا أن ادديس فدداا اجلهلل ددهلل و بنددهلل دقعلدده يف الرلسددري و مجددع أامددري اكدلن
عالف د ددرم االس د ددةكيري املعج د ددعدا يف ف د دداا ك د ددن التص د ددا ى و عالف د ددرم االس د ددةكيري م د ددى اق د ددوة
كنوق ددهللا مو والوجايي ددري و عأه دداب الس ددتري عاجلما ددري و عالش ددينري و ع ددجنمم م ددى االس ددومرا يف
العحهللا الا توموع إا أ ث فاا و عاالبوناد ن اكسباب الا تعتر هذس النةقري االحتاد ري .
عقهلل فنمعا ك اب لك لمرايس السابق املوعىف يف النا املاضي تزلفدا حلكعكومدا و عمت إ ةيده
يف العساااب اال ةكيري عي لك واآل لمغري الرمسيري ( االجنميز ري) يف البةد:
Shia Muslims pray for Mills ( Quranic recitation in
()2
Mamobi
أي  :املسددممعن الشددينري يف فدداا قدرأعن القدرآن يف (كدداكعب) د ددعا لمدرايس ( جددعن إفددان
أ كيمس ).
عكتمددا أهنددم وددرعا يف االيرتيددف أن ظدديم إحددهللى حمافظددات الرافضددري يف كت قددري ( فعلوددا )
أي  :أك دداهمو عامس دده ( ت ددعفي داد عا ) أ ددىن م ددى الد درايس اجلهلل ددهلل ( ج ددعن حماك ددا ) لون ددهلل اب
املتاصه الع ا ري يف الهللعلري و ع حه لع ر اجلهلل هلل املر َّ ملت قري ( فعلوا ) و عها هدي با تده
يصا لمغري االجنميز ري:
Togbe Dadzawa 111 Paramount Chief of Shia
Traditional Area, commended President Mahama for
the reshuffle and welcome Nii Afotey Agbo to the Volta
.)3( region
فالرافض ددري يف ف دداا و ددهللقمعن يف ه ددذس اكك ددع السياس دديري ليوظ دداهرعا لمحكعك ددري اهوم دداكمم
لهللعلددري و ومددا تقددهلل أهنددم يف كعسددم احلددج ميتحددعن بنددض الوددذاور لتاادده ادديس فددااو عع ددر
( )1تظر يف كعقع الشينري يف فاا مى اليعتيعب.)You Tube(.
( )2تظر يف كعقع الشينري يف فاا مى اليعتيعب.)You Tube(.
( )3تظر يف كعقع الشينري يف فاا مى اليعتيعب.)You Tube(.
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اخلا جيدري لوع نمدا مدى فدا املومكتدني كدادل كدن املسدممنيو تقدر إلديمم؛ كيده لدع ودان مممددم
قالص د ددا حن د ددز عج د دداب مل د ددا د د ددف احلاج د ددري إىل تق د ددهللميما لمحكعك د ددريو علع د ددف كبا د ددرا م د ددى
املسوحقني كن املسممني.
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املطلب اخلامس :بعث دعاتهم للدعوة إىل مذهبهم:
إن البن ددات الهلل ع ددري إحددهللى العسدداااب عاكسدداليه الددا تددرعج إددا ودداب د ددعاو عقددهلل اختددذ
الرافضري يف فاا هذس البن ات الهلل ع ري فرصري لتشر قيهلل م يف فااو عبن عا مماامم عكبمغيمم
الددذ ن عصدداب ددهللدهم إىل كئددري عسددبنري كددن الددهلل ااو ايوشددرعا يف كددهللن فدداا عقراهددا لمددهلل عا إىل
كذهبممو عصا عا تظمعن هلدم الدهللع ات يف وداب سدتريو عقدهلل مت ختدر ج الهللفندري الرابندري عودان دهللد
أفرادها سبنني دا يري عق يباو ع يتعا لكداب إقمديم كتدهللع أع كشدرفا دوم إ صدا وداب كدا ر هللعيده
()1
لإلقميم.
فقهلل أقيم كومر لممبمغني يف فداا يف دمر  24تدا ر دا  200٩الدذي فيده البدف مدى
أيس دده العس دداااب عاكس دداليه يف ال ددهلل عا؛ ك ددن الوس ددم لنم ددم عه ددع أح ددهلل كقعك ددات الهللا ي ددريو
عإجرا الرباكج بعاس ري ابي املبمغني أع ايس املبمغدني يف وداب إقمديمو فمدع كسدوع دن كوابندري
هذس اخل عاو عإقاكري جمسري يف واب مر عيف واب جمسري د سان أع ة ري د عس لممبمغني.
عقددالعا :إن كددن العسدداااب عاكسدداليه الددا تنوددرب أحددهلل طددرم تقع ددري املبمددا يفسدده يف النمددع
عاملن ددا و وواب ددري املق دداالت يف املعض ددع ات عات دداالت املخومف ددريو عهل ددا فعاا ددهلل و دداا لمكات دده
عاملول د عامل ددالع عاخل يددهو عالعصدديري بكوابددري كقدداالت عك الدده مميددري عد تيددري يف الصددح
عاتةت املعجعدا يف بةد الهلل اا.
عك ددن العس دداااب عاكس دداليه ال ددا م ددف املهللاعل ددري ميم ددا يف امل ددومر إقاك ددري املتاس ددبات الهلل تي ددري
عتنظدديم الشددناار االهليددري طبقددا لمددرباكج الددذي عضددنعسو ع سدديس املكوبددات الناكددري يف ودداب قر ددري
عكهلل تري يف حماب قا أع يف بنض املساجهللو عهع أحهلل طرم الوبميا.
ددن طر ددق الراد ددع عالومفددا و
عكددن العسدداااب عاكسدداليه الددا حتددهلل عا تمددا :يشددر املنددا
عاالسددوفادا كددن الف ددر الددا ن دديمم أصددحاب الراد ددع إله دداو عوددذلك االس ددوغة كددن و دداب
الفددر و علدديس املسددجهلل عاملهلل سددري ككددان الوبميددا فحسدده؛ بدداب إ ا وددان الهللا يددري يف السدديا ا أع
يف ال ر ددق كددع صددهلل قهو أع حدداب ضدديفا يف بيددف أحددهلل أقا بدده عدددع لددكو فنميدده افوتددا تمددك
( )1الوشيع يف أفر قياو

()264و عاملعقع االلكرتعين( :الوغمغاب الشيني يف فاا) .
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الفرصري لمهلل عا إىل الوشيع.
عكددن العسدداااب عاكسدداليه الددا أعص دعا إددا فددو الهللا يددري املهلل سددري عإن وايددف صددغاا فددا
مسيري كع طاله أع طالبري يف بيوه أع يف احيري كدن يدعاحي املسدجهللو عهكدذا حدىت درى أيده قدهلل
أسس كهلل سري مميري وباا يف قر وه أع يف كهلل توه.
عكددن الوعصدديات الددا قددهللكف هلددم لوكددعن عسدديمري كددن عسدداااب الددهلل عا :الددهللقع يف سياسددري
البمهلل عإدا ا اتومع عأن لك جز كن الهلل ن أع ني الهلل نو ع ميمم أن حيرضعا أفتيا بمدهللهم
مى املسا هللا يف التشاط الهلل عي وإيشا املساجهلل عاملهللا س عدعها كن املشا ع اخلا ري.
عأال ظمرعا أيفسمم سدم الشدينري حدىت ال ةقدعا الصدهلل دن الدهلل عا إىل كدذهبمم يف أع
عهمددريو ع مدديمم أن جينمدعا أيفسددمم أهدداب السددتري عأهدداب القددرآن عأهدداب سددتري سددع هللا -صددمى هللا
ميه عسمم- -عهدم ودذلك-و عأن نداكمعا التداس كناكمدري حسدتري ومدا أكدرهم أهداب بيدف سدع
()1
هللا -صمى هللا ميه عسمم-
فمذس مجمري كن العسداااب عاكسداليه الدا مدف الوعصديري إدا يف كدومر الدهلل اا عاملبمغدني دن
الشدينري يف فددااو فمددا ترودعا عا دا عال دا دا إال عقددهلل جددا عا بدده لاعجدعا بدده طممددمو عهددذا دليدداب
مى جهللهم عاهنماومم ليصمعا بذلك إىل التويجري اجليهللا هلم عهي تشييع كسممي فاا وممم.
عقددهلل بت دعا املددهللا س عاملسدداجهلل لددهلل ا م يف أدددا فدداا لوكددعن كت مقددا لمددهلل عا إىل الوشدديع
لرفضو عكن هذس املساجهلل عاملهللا س:
كسددجهلل كهلل تددري((مايل)) ددو املصددمني فيدده الشدديه حسددن ف دعو املسددوع الوبميغددي ضددمن
يشاط كوسسري االكا احلسني عله دع اجوما ي عقاي لر ا ري وعن املسممني يف املهلل تري.
كسجهلل (( بعوع )) :إكاكدري الشديه يدع الدهلل ن أمحدهللو كسدوع دوعن الوبميدا يف املت قدريو
عك ددهلل ر املهلل س ددري اكوادميي ددريو س ددوقباب ه ددذا املس ددجهلل عكي ددا ش د درات املص ددمني كدا الص ددةاو
عاالسوماع إىل د عسه اكقةقيري.
كسددجهلل ((أكتددا )) :قدديم الصددةا فيدده الشدديه صدداحلو إضددافري إىل ق بددري اجلمنددريو حي د
( )1اخل ه املترب ري لمشيه الهللووع أمحهلل مي قايعو

(.)134-12٥
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مقي بنهللها د عسا يف اكحكا الشر يري عالساا التبع ري.
كسددجهلل ((عد تغددا)) :دو املصددمني فيدده الشدديه نقددعب ((بتددهلل افددع))و عهددع كددن النممددا
املبمغني يف املهلل تري؛ حي قع ساع محيهللا يف إ اد الشباب الناملي املسممو عتندر فمم مدى
تناليم أهاب البيفو ع نهلل هذا املسجهلل كن املساجهلل الرااهللا يف إحيا ناار النبادا لممسدممني
جبمعد مري كن املبمغني املسا هلل ن له يف كهلل تري(( عد تغا)).
عكن املهللا س الا تنهلل كن العساااب الونميميري لوكعن عسيمري د ع دري إىل كدذهبمم  :كهلل سدري
االك ددا املم ددهللي يف (( فعكد دعا)) :ددهلل رها الش دديه س دديبع هو عتض ددم ك ددااا طال دده عط دداقم إدا ي
كول د كددن أسدداتذا فدداييني كددن هوم د االقوصاصددات النمميددري عالرتبع ددريو عيف النقددهلل اكقددا
أهمد ددف املهلل سد ددري ش د درات ال مبد ددري املوخ د ددرجني الد ددذ ن حيممد ددعن د ددمادات يف النمد ددع الش د ددر يري
عاالدا ريو وما سنى كهلل رها إىل إجنا كشرعع كهلل سري جهلل هللا سوقباب كدا فدعم ألد طالده
عطالبري.
عدددع لددك كددن وافددري كددهلل ري املددهللا س ع السددا املراوددز عاملوسسددات الددذ ن نممددعن د دداا
عكبمغني حتف ا ري كوسسري االكا احلسني(.)1
ع عجددهلل د دداا عكبمغددعن ددن الددرفض نممددعن حتددف كوسسددري آ لسددني يف فددااو عهلددا فددرع
ال ددهلل عا عالوبمي ددا عف ددعن الق ددرى عاك ل يف آق ددر و دداب أس ددبعع لتش ددر قي ددهلل م كه دداب الق ددرى
عاك ل و وم ددا أهن ددم يف و دداب ددمر تظم ددعن ال د درباكج الونميمي ددري عالرتبع ددري لممس ددممني اجل ددهللد؛
نممعهنم تناليم إسة أهاب البيف ك اب العضع عالصةا عالصع عفساب اجلتابري عدع لك كن
الرباكج الهلل ع ري الا قعكعن إا يف جاكنومم عبقيري اجلاكنات احلكعكيري عاكهميري يف فاا .عقهلل
دم كدهلل ر املوسسدري أهندا اسدو ا ف حتع داب حدعايل ألد عكدااا دخ إىل الوشديعو ددايني يف
احملعلني وايعا يصا ى عع تيني كن أهاب القرى عاك ل يف فاا(.)2
التسبري املئع ري كن َّ
( )1كعقع كوسسري االكا احلسني يف فااو حتف تعان ( املسممعن يف فاا :اآلال عاآلكا لمسيهلل
حسن الصهلل ).
( )2تظر يف كعقع (كوسسري آ لسني يف فاا).
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املبحث الثالث  :أساليب الرافضة اخلدمية للدعوة إىل

مذهبهم يف غانا ،وفيه مطلبان:
املطلب الو  :التظاهر ابالهتمام فمر املسلمني.

إن ال ددهلل ن االس ددةكي د ددن ددهلل ع إىل الو ددآل عالد درتابي عالون دداعن عتفق ددهلل أحد دعا الت دداس
عكشداوومم يف أفدراحمم عأتدراحممو ع تمددى ددن الوقداطع عالوددهللابر عالوتدداحر عالوبددافض عالوحاقددهلل
بني املسممني و عقهلل حرث االسة مى أسباب بقا أقعا االسة وما يفر ما دودي إىل
ض د ددهلل لد د ددكو قد د ددا تند د دداىل:ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﭼ(.)1
عقددا صددمى هللا ميدده عسددمم فيمددا عاس تدده ابددن مددر -ضددي هللا تدده« :-املسددمم أقددع
املسددمم ال ظممدده عال سددممهو عكددن وددان يف حاجددري أقيدده وددان هللا يف حاجوددهو عكددن فددرج ددن
كس ددمم ورب ددريو ف ددرج هللا ت دده ورب ددري ك ددن و ددر ت ددع القياك ددريو عك ددن س ددرت كس ددمما س ددرتس هللا ددع
القياكري»(.)2
عقا  -ميه الصةا عالسة  -فيما عاس ته التنمان بن بشا -ضدي هللا تده" :-ك داب
املوكتني يف تدعادهمو عتدرامحممو عتنداطفمم ك داب اجلسدهلل إ ا ا دوكى كتده ضدع تدهللا ى لده سداار
اجلسهلل لسمر عاحلمى"(.)3
()4
عوان صمى هللا ميه عسمم وفقهلل أصحابه ع سأ التاس ما يف التاس .
( )1سع ا احلجراتو اآل ري ( .)10
( )2أقرجه البخا ي يف صحيحهو وواب املظاملو ب ال ظمم املسمم املسمم عال سممهو
برقم()2442و()128/3و حتقيق حممهلل ها بن اصر التاصرو دا طعم التجااو ط.1422/1
( )3أقرجه كسمم يف صحيحهو وواب الرب عالصمري عاآلدابو ب تراحم املوكتني عتناطفممو
برقم()2٥86و()1٩٩٩/4و حتقيق حممهلل فواد بهلل الباقيو دا إحيا الرتاث النرب -باعتو دعن
ه ال بع.
( )4أقرجه ال رباين يف املنجم الكباو( ) 1٥٥/22حتقيق محهللي بن بهلل اتيهلل السمفيوككوبري ابن
=
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هذس التصع ومما حت مى حتقيق كناين اكقدعا يف االسدة و عكدن كناييمدا االهومدا
أبكددر املسددممني عتفقددهلل أحدعاهلم عالفددرح بفددرحمم عاحلددزن دزهنم؛ كن املددوكن و ددا قعايددهو عإمنددا
أيودداب الددذاه كددن الغددتم القاص ديري ومددا ع د يف احلددهلل ( )1الددذي عاس أبددع الددهلل دا  -ضددي هللا
ت دده-؛ عك ددن أج دداب ل ددك ف ددإن الرافض ددري يف ف دداا تظ دداهرعا الهوم ددا أبك ددر املس ددممني عص ددا عا
حيوجددعن مددى لددك ك ددر املتسددعب إىل الت د  -ميدده الصددةا عالسددة -عهددع(( :كددن مل مددوم
أبكر املسممني فميس كتمم))(.)2
إ ا دققت ددا التظ ددر إىل تص ددرفات الرافضد ددري يف فد دداا ي ددرى أهند ددم وظد دداهرعن الهوم ددا أبك ددر
املسممني يف يعاح ىت كتما:
أوال :الدعوة إىل وحدة الصف وحلمة المة

الوأويددهلل يف ق بددري اجلمنددري مددى ضددرع ا احتدداد املسددممني اليددع يف كشددكة م االقوصدداد ري
عاالجوما ي ددري عال قافي ددري عالنس ددكر ري عحمم ددا فيم ددا بي ددتممو ع تهللا ددذ ال ددومكن الكف ددا عأ ددهللا
االسددة كددن الوجددرال يف اهلجددع مددى بنددض البمددهللان االسددةكيري وأفغايسددوان عالن درام بتمدده
ددرعا م عقودداب أبددرلامم عتشددر هللهم كددن بيددع مو عهدداك الددت كددن وةكدده(( :إ ا وددان املسددممعن
اليد ددع كوحد ددهلل نو فد ددأو ر كشد دداوممم االقوصد دداد ري عاالجوما يد ددري عال قافيد ددري عالنمميد ددري عالنسد ددكر ري
تيميري -القاهراو ط 2دعن ور الوا ه.
( )1هذا طر كن احلهلل عهع(( كا كن ة ري يفر يف قر ري عال يف بهللع ال تقا فيمم الصةا إال
اسوحع ميمم الشي انو فنميك جلما ري عإمنا أيواب الذاه كن الغتم القاصيري )) عاس أبع داعد
قم( )٥47يف الصةا و ب الوشهلل هلل يف ترك اجلما ريو عالتسااي  106/2يف االكاكريو ب
الوشهلل هلل يف ترك اجلما ريو عهع حهلل صحي صححه التععي عفاس  .ايظر جاكع اكصع يف
أحاد الرسع البن اك ا قم ()707٥و ( )407/٩عيصه الرا ري لمز مني (. )24/2
( )2احلهلل أقرجه البيمقي يف الشنه كن حهلل عهه بن ا هلل قا  :حهلل تا فرقهلل السبخي ن
أيس فنه.ع ورس االكا السخاعي يف املقاصهلل عقا  :هذا ستهلل عاس جهللا عإن وان املنىن صحيحا.
عقياب :ص كعقعفا مى أحهلل الوابنني .ايظر يف املقاصهلل احلستري يف بيان و ا كن اكحاد
املشومرا مى اكلستري لشمس الهلل ن السخاعيو برقم )118(:و (.)670/1
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ع...وايددف حتدداب بعاسد ري كسددا هللا بنضددمم بنضددا عوددان الكفددا عأ ددهللا االسددة ال وجددرالعن
مددى اهلجددع دداب بنددض البمددهللان االسددةكيري وأفغايسددوان عالن درام عهندده ددرعا م عقودداب أبددرلامم
عتشر هللهم عأن كعيعا دااما يف صهللد هلل هلل املسممني عإقافومم يف حني أابيه حيا م عهي
التفي كعن أب هللي املسممني))(.)1
اثةيا :التظاهر ابالهتمام ابلقضية الفلسطينية

احل د مددى االهومددا بقضدديري فمس د ني ع ددهلل السددكعت ددن اجلتددالت الددا تقددع أب ددهللي
جتددعد إس درااياب جتدداس إقعايتددا املسددممني يف فمس د نيوعأن كددعن املسددممعن كتوبمددني لكدداب ق ددر
مددهللد ويددان املسددممني يف الددبةد االسددةكيريو عأن كعي دعا كوحددهلل ن يف عجدده االسددوكبا الندداملي
ع هلل كعاال مو عها هع ي وةكه:
(( ميتددا دددن املسددممني أن ال يكددعن سدداووني عصدداكوني قبددا اجلتددالت الددا تقددع أب ددهللي
جتددعد إس درااياب عأن يكددعن مددى تعجدده عتددذور أن إس درااياب ال تقوتددع إددذس اك ثو ومددا أهنددا مل
تقوتع كن كن يشأ ا حىت اآلن عوايف يف واب ع عأسدبعع ع دمر عسدتري حتوداب احيدري أقدرى.
الساسري الظاملري هلذا الشنه كرا قع  " :ميتا أن يبدين إسدرااياب الكبداا كدن التيداب إىل الفدرات"
عكرا أقرى قع " :دن قادا واب النامل ع مى النامل أن خيضع لتا ومه".
فددتحن املسددممني جيدده أن يكددعن كتوبمددني خل ددر هددوال و اخل ددر الددذي مددهللد ودداب الددبةد
االسددةكيري ...إىل أن قددا  :أكر ك ددا عالددهللع االس ددوكبا ري ووددهللعن م ددى الهللميقراطيددري ع ق ددابمعن
بنض الهللع إذا السةح وما قابمعا أفغايسوان عالنرام.)2())...
اثلثا :الندا ات إىل مطالعة السياسة واالهتمام هبا

عكددن ةكددات تظدداهرهم الهومددا أبكددر املسددممني يف فدداا يددهللا الشدديعد عال ددةب يف
ق ه اجلمنري إىل ك النري اككع السياسيري عالوهللقاب فيما ع هلل الوفكر أن الهلل ن قاصدر مدى
( )1اخل ه املترب ري لمهللووع أمحهلل مي القايعو ( )2٥يف كعضعع( لزع احتاد املسممني).
( )2املصهلل السابقو ( )62يف ورى حمري اخلميينو ع(  )٩2:يف كعضعع الشباب عدع هم يف
تقهلل البمهلل..
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املناد عالصةا عالصع  ...فقيو ع ميمم يئري أيفسدمم عسدنيمم ليكعيدعا ممدا عساسدري عقدادا
هذا البمهلل(.)1
رابعا :الدعوة إىل وحدة الصف وحلمة المة
عقددهلل أوددهللعا مددى لددزع االحتدداد يف فددا كددا كعضددع عاالسددوهللال

مددى العحددهللا عالوضدداكن

االس ددةكي عالتم ددي ددن الوفرق ددري آبلت قرآيي ددري عأحاد د د يبع ددري عأقد دعا أام ددومم(.)2وقعل دده يف
ق بوه:
(االك ددا اخلمي ددين ( س) وو ددهلل م ددى الضد درع ا عالش ددر يري لمعح ددهللا عالوض دداكن ب ددني املس ددممني
عاتومنات االسةكيري باب بني املسوضنفني يف النامل مجينا.
هع قع يف ومموه  :كن العاجه ميتا دن أبتا الشنه مجينا يف أي كعقع وتدا عجدع
إهليا أبن يوكات عيوحهلل فيما بيتتا  ( .صحيفري االكا .)244: 6
االكا ( س) طبقا ل لت القرآييري وان موم لعحهللا مى أ بنري كسوعلت اكري:
مى املسوعى الناملي أع العحهللا االيسداييري ومدا قدع هللا -سدبحايه عتنداىل  :-ﭽ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﭼ

()3

(ب) العحددهللا بددني أتب دداع اكدلن االهليددري أع عح ددهللا أهدداب االمي ددان ومددا تش ددا إليدده اآل ددري
القرآيي د ددري  :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
()1املصهلل السابقو (.)124-118
( )2املصهلل السابق يف الصفحري يفسما.
( )3سع ا احلجراتو اآل ري ( . )13

وسائل الرافضة و أساليبهم يف الدعوة إىل مذهبهم يف غاان

309

ﭷﭸﭹﭺ
ﭼ(.)1
(ج) العحهللا مى كسوعى دا االسة و عحهللا املسممني أع اككري االسةكيري وما قدع
القرآن الكرمي" :إن هذس أكوكم أكري عاحهللا عأا بكم فا بهللعن" ( اكيبيا .)٩2:
(د) العحهللا مى كسوعى البمهلل عالشنه ( العحهللا العطتيري أع عحهللا فئات البشر ).
ع رى االكا اخلميين ( س) أبن أمهيري هذا التعع كن العحهللا توجمى داقاب البةد يف صيايري
ال ع ا االسةكيري عاحملافظري مى اجلممع ري االسةكيري عالوحر كن قيعد االسوكبا )...

()2

خامسا :مشاركة اجملتمس يف حماربة الفقر
احلض مى االسوفادا عاالسو ما لتنم الك اا الا عهبتا هللا إلها يف فداا دعن كندااا
كن الفقر عالضن عالغة يف اكسدنا عاككدراث؛ وتنمدري اكك دا الدا تتصده ميتدا بغدزا او
عاك ث اخلصدبري الددا ال تعجدهلل ك ممددا يف أو در بمددهللان النداملو عاملنددادن ال ميتدري الددا تسددوخرج يف
أ ضددتاو عاحملدديي اكطمت ددي الددذي حيدديي بتددا يف أو ددر كددن أ بددع كااددري ويمددع كددرت حددهللعد كاايددريو
عفاها كن اك ام الا إا يسو يع أن يكعن اكفتيا يف النامل(.)3
سادسا :التظاهر ابلغرية يف شأن املرتدين إىل النصراةية

عك ددن تص ددرفا م ال ددا تش ددا إىل اهوم دداكمم أبك ددر املس ددممني يف الظ دداهر إ د دراد القص ددري ددن
اجلمني ددري ال ددا أسس ددما التص ددا ى يف ف دداا عأطمقد دعا ميم ددا "مجني ددري املوح ددعلني ك ددن االس ددة إىل
( )1سع ا آ مرانو اآل ري ( . )64
( )123-121و يف كعضعع ( :لزع
( )2اخل ه املترب ري لمشيه الهللووع أمحهلل مي القايع و
االحتاد.
( )3املصهلل السابقو ( )1٥يف كعضعع (بنض ينم هللا يف البمهلل)
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: عإليك القصري ن اجلمنيري."التصراييري
Christians in Ghana did not take to evangelizing to
Muslims. This has changed and Christian groups have
sprung up with the sole aim of converting Muslims to
Christianity. The most popular of these ministries is the
"Converted Muslims' Christian Association". This
ministry was started in the late 'eighty's in Kumasi by
Ahmed Adjei, a convert from Islam and now operates in
many parts of the country. According to John Azumah,
public anti- Islamic polemical preaching is conducted by
this and similar groups. Muslim converts are paraded in
churches and at conventions to give "testimonies"
about Islam and their conversion, most of which involve
exaggerations and blatant distortions. Muslim- Christian
polemics have led to occasional confrontations and
violence between members of two faiths. Sam wine
recounts in this direction that another example of
specific ministries to Muslims, was the Christ to the
Muslim World Mission (CWM) established in the early
1990s Sekondi- Takoradi by Abdul Rahman Christian
Asare, a former Muslim. These two groups were used
)1(
by the churches in Kumasi and Takoradi.
 كا ا املتصرعن يف فاا ر هللعن تتصا املسممني عتبشاهمو عهذا:عكنىن الفقرا السابقري
جندداب اجلما ددات الوبشددا ري قدداامني مددى أكشدداط أ جممددم إ ادا حتع دداب املسددممني إىل التصدراييريو
 "مجنيدري املوحدعلني كدن االسدة إىل التصدراييري" الدا أيشدأها (أمحدهلل:عكن أ مر هذس اجلمنيات
 ع ل ددك يف أعاق ددر ال ماييت ددات يف كت ق ددري-املرت ددهلل اجلهلل ددهلل ك ددن االس ددة إىل التص دراييري- )أج ددي
.فاا- أورا- ) اجلاكنري االسةكيري2010-200٩(: ه االصهللا

) و20(

) جممري القممو1(
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وماسي -فااو عهي تنماب اآلن يف كنظم اككاون يف فاا.
حسه كا قدا ( جدعن أ عكدا) :إن اجلمنيدات املتاقضدري لإلسدة قدهلل عجمدف بوعجيمدات
تبشددا ري عهددي حماعلددري تبشددا املسددممني إىل د ددن التص دراييريو عوددان املوحعلددعن كددن االسددة إىل
كسونرضددني يف الكتددااس عاملددومرات الوتصددا ري ال ضدداح دده دقددعهلم يف االسددة
التص دراييري
َ
عا تهللادهم تهو عوان كنظم حكال م تت عي املبالغات عالوشع مات الكا بري مى االسة .
عتعجددهلل مجنيددري أقددرى قددا هلددا "كتظمددري تبشددا ري امليددري" أيشددئف يف أعاادداب الوسددنيتات يف
كت قددري فربيددري -وددع ادي -كددن ددخ امسدده بددهلل الددرمحن أسددا ي املرتددهلل اجلهلل ددهلل كددن االسددة
إىل التصراييري).
عه د ددا ن اجلمنيو د ددان امل د ددذوع ن أيش د ددئوا يف ف د دداا لوحع د دداب املس د ددممني ك د ددن االس د ددة إىل
التصراييري.
سابعا :التظاهر ابالهتمام فمر املسلمني يف غاان بدعوى الوال والربا
عكددن دالالت تظدداهرهم الهومددا أبكددر املسددممني يف فدداا كددا بددف يف جر ددهللا اال دداد
اليعكيري ا رتاضمم مدى إكدا اكامدري يف فداا يف بينده أ ضدا لممسدجهلل املرودزي يف فداا لمقسديس
(كيتس أع ب) عإليك تفاصياب القصري:
The National Chief Imam has reacted to a statement
from the Shia Muslim
The community of Shia Muslim in Ghana has given a
statement in Daily Guide that the Chief Imam has
supervised the sale of the land on which the Abossey
Okai Central Mosque is situated, to Pastor Mensa Otabil
There is no iota of truth in the allegation, Sheik
Osman Nuhu Sharubutu told the Daily Guide yesterday,
shortly after the statement was issued by the Acting
National Secretary of the Shiites Faham Nsiah.
According to the Shias, they had learnt with shock that
Pastor Mensa Otabil, head of the International Central
Gospel Church, had purchased the land for the
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construction of a shopping mall and shops.
They put the deal at GH 150,000 and claimed that
there was a confusion at the Chief Imam's office over
the transaction.
The Shias, in view of the foregone, are asking Pastor
Otabi to come clear over the transaction to avert any
agitation because as they put it, the property belongs to
Islamic community in the country.
A source close to the Chief Imam however told DAILY
GUIDE that the Shias had got it all wrong because
according to him, there was a tender for construction of
shops behind the mosque, and a non-Muslim won the
bidding.
As a result of dissent over the transaction, especially
since other Muslims were an able to win the tender, the
Chief Imam put the deal on hold.
A committee, DAILY GUIDE has learnt that, was
assigned the management of the deal with the Chief
Imam
playing
no
active
role
in
it.
It was not about an outright sale but the construction
of shops so that proceeds can be used to serve Office of
the National Chief Imam," the source said."
Pastor Mensa Otabil had earlier sponsored the
painting of the Abossey Okai Central Mosque, a gesture
which was misconstrued by a section of Muslims, even
though the National Chief Imam, who gave nod for the
work to be
Undertaken, explained that there was nothing
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untoward about it
عكنىن الق نري السدابقري :أن إكدا اكامدري يف فداا د مدى الوقر در الدذي صدهلل كدن الشدينري
يف فاا.
أن اتومع الشيني الرافضي يف فاا قهلل تقر را يف جر هللا اال اد اليعكيدري أن إكدا اكامدري
قدهلل أ در مدى بيدع أ ث لممسدجهلل املرودزي يف حدي ( أبعسدي أعودا ن) كحدهلل القساعسدري يف
فاا امسه ( كيتسا أع ب).
د االكا قااة ( :ال عجهلل ك قا ا كدن الصدحري يف هدذا الدز م) عقدهلل د االكدا إدذا
الرد ع أكس بنهلل يشر أكني النا لمشينري اخلرب يف جر هللا اال اد اليعكيري.
حسده كددا بددف كددن بيددان الشددينري أهنددم سددفعا كددن مسددا مم أن اك ث لممسددجهلل املروددزي
يف ف دداا ق ددهلل بين ددف مل ددهلل ر وتيس ددري) (GOSPELالقسيس(كيتس ددا أع ب) اليش ددا احمل ددةت
عالهللواوني قم املسجهللو عأ يعا يف لك أن هتاك كشدكمري يف ككوده االكدا يف هدذا البيدع؛
لددذا طمبدعا كددن القسدديس احلضددع لممهللاعلددري يف اككددر اتقددا البمبمددري املوعقنددريو لكددعن اك ث كمكددا
لممجومع املسمم الغاين.
أجدداب االكددا قددااة :إن الشددينري أسددا عا الفمددم يف القضدديري؛ كيدده وددان هتدداك حاجددري يف
إيشدا احملدةت عالدهللواوني قمد املسدجهللو فندرث اتومدع اك ث لمبيدع عمل ظفدر إدا إال فدا
كسمم.
قد ددا  :أي (االكد ددا ) :كد ددن أجد دداب الشد ددقام التا د ددت يف املسد دداعكري بد ددني املسد ددممنيو أعق د د
املسدداعكري مث أيش ددأ المجت ددري لمتظ ددر يف القضدديريو مث أى أن المجت ددري مل تق ددم بعاجبم ددا فب دداع اك ث
لمقسيس.
مث إيه مل كن البيع وميا عإمنا وان االجا ا؛ اليشا احملةت عالدهللواوني الدا تدهلل اككدعا
قهللكري ملكوه االكا .
عو ددان ه ددذا القس دديس ت ددربع س ددابقا َده ددن املس ددجهلل عجتميم دده ال ددذي و ددان بن ددض املس ددممني
( )1جر هللا اال اد اليعكيريو

( )23و

ه االصهللا - 2011 :فاا.
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سوتكرعيهو فا أن االكا يف أ ه أن هذا ال خيال يئا كن الشرع.
أقع (الباح )  :إن الرافضري يف فاا أصهلل عا هدذا الوقر در ككدر ن مهدا :بيدع االكدا كمكدا
لممجومع املسممو ع كعن ال در ال داين عهدع (املشدرتي) فدا كسدممو فمدم درعن -عهللا أ مدم-
دهلل جدعا لدك ع كدعن أ ضدا كدن قبيداب كناعيوده مدى املسدممنيو كيده ودان املفدرعث أن تبداع
اك ث ملسمم دعن وافر حىت ال صهلل كته ي تايف ككايري بيف هللا عحركوه.
مث إن كناكمري الكافر ليسف حراكا ك مقا عقاصري إ ا وان يف لدك كصدمحري لممسدممنيو
ع هلل مى لك أدلدري يف الشدرع ومناكمدري التد  -صدمى هللا ميده عسدمم -كدع مدعد قيدرب مدى
أكعاهلم وما بف لك يف حهلل ابن مر -ضي هللا تمما-
قددا  :ملددا فددهللع( )1أهدداب قيددرب بددهلل هللا بددن مددرو قددا مددر ق يبدداو فقددا  :إن سددع هللا
صددمى هللا ميدده عسددمم وددان اكدداب مددعد قيددرب مددى أكدعاهلمو عقددا « :يقددروم كددا أقددروم هللا» عإن
بهلل هللا بن مر قرج إىل كالده هتداكو فندهللي ميده كدن الميدابو ففدهلل ف دهللاس ع جدةسو علديس
لتددا هتدداك ددهللع فدداهمو هددم ددهللعا ع موتددا عقددهلل أ ددف إجة هددمو فممددا أمجددع مددر مددى لددك
أ س أحددهلل بددين أب احلقيددقو فقددا  :ل أكددا املددوكتنيو أخترجتددا عقددهلل أقددرا حممددهلل صددمى هللا ميدده
عسممو ع اكمتا مى اككعا ع رط لك لتاو فقدا مدر :أفتتدف أين يسديف قدع سدع هللا
صمى هللا ميه عسمم« :وي بك إ ا أقرجف كدن قيدرب تندهللع بدك قمعصدك ليمدري بندهلل ليمدري»
فقا  :وايف هذس هز مري كن أب القاسمو قا  :وذبف ل هللع هللاو فدأجةهم مدرو عأ داهم
قيمري كا وان هلم كن ال مرو كاال عإبةو ع رعضا كن أقواب عحبا عفا لك(.)2
ددن بدهلل هللا بددن مددرو ددن سددع هللا صددمى هللا ميدده عسددممو «أيدده دفددع إىل مددعد قيددرب
ِ
ك ِأبَن ت ِز ا اليَهلل َن ظم الزيهللو َعالرجاب َن
( )1الفهللع :لوحر كو عهع إَِالَري املفاصاب َن أكاوتماو َع َل َ
ظم السام  .ايظر وش املشكاب كن حهلل الصحيحني البن اجلع ي قم ( )102/1( )4٥و
عالتما ري يف فر ه احلهلل البن اك او قم4/2780و (. )3٥0
( )2أقرجه البخا ي يف صحيحهو وواب الشرعطو ب إ ا ا رتط يف املزا ري إ ا ئفو
برقم()2730و ()1٩2/3و حتقيق حممهلل ها بن اصر التاصرو دا طعم التجااو ال بنري اكعىل-
14422هجر ري.
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خندداب قيددرب عأ ضددماو مددى أن نممعهددا كددن أك دعاهلمو علرسددع هللا صددمى هللا ميدده عسددمم د ر
رها»(.)1
الشدداههلل يف هددذ ن احلددهلل ني كناكمددري الت د  -صددمى هللا ميدده عسددمم -اليمددعد كددع أهنددم فددا
كسددممنيو عهددذا كددا حصدداب لإلكددا كددع القسدديس عهددع جددا اك ث لدده كددع عجددعد املسددممنيو
علناب – عهللا أ مم -وافأس مى إحسايه إىل املسممني يف جتمياب املسجهلل هلم.
ع قددع ميدده الصددةا عالسددة فيمددا عاس تدده أبددع هر ددرا -ضددي هللا تدده( :-إن هللا و ددهلل
الددهلل ن لرجدداب الف دداجر)( )2أي :إن هللا تصددر ه ددذا الددهلل ن لرج دداب الفدداجرو عفي دده داللددري م ددى
كناكمري املسمم الكافر -عهللا أ مم.-
اثمنا :حماولة بنا جسور التواصل مس أهل السنة

عكددن دالالت تظدداهرهم الهومددا أبكددر املسددممني يف فددااو حماعلددري بتددا جسددع الوعاصدداب
كع أهاب الستري بوتظيم المقا بيتمم عبني أهاب الستري وما ورعا لك يف االيرتيف:
Shia and Sunni Scholars Met in Ghana.
Shia and Sunni Scholars in West African country of
Ghana met earlier this week in Capital Accra.
The gathering was organized by Iranian cultural centre
in the country on the advent of the lunar Muharram.
More than seventy scholars from Shia and Sunni
schools of taught attended the meeting to strengthen
Islamic speaking at the gathering, and that rationally
speaking, unity is a blessing from Allah. According to
Rohama, he urged Muslim Scholars and Preachers to
( )1أقرجه كسمم يف صحيحهو وواب ال ةمو ب املساقاا عاملناكمري جبز كن ال مرو برقم()1٥٥1و
( )1187/3حتقيق حممهلل فواد بهلل الباقيو دا إحيا الرتاث النرب -باعتو بهللعن ور الوا ه.
( )2أقرجه البخا ي يف صحيحهو وواب املغا يو ب فزعا قيرب برقم ()4203و ()132/٥و حتقيق
حممهلل ها بن اصر التاصرو دا طعم التجااو ال بنري اكعىل1422-هجر ري.
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avoid inciting discord and disunity sermons and letters.
Afsari noted that the late Imam Khomeini always
reiterated the necessity of maintaining and strong unity
among Muslims. "This is what Ayatollah Khameni has
()1
always stressed too.
أي :لقا بني مما الستري عالشينري يف فاا.
الوقى مما الستري عالشينري يف فاا يف بهللا ري هذا اكسبعع يف اصمري فاا -أورا .عوان
هددذا االجومدداع كتظَّمددا كددن املمحددق ال قددايف لقتصددميري اال راييددري يف فدداا يف ددمر حمددر املعافددق
. 200٩-12-21
أو ددر كددن سددبنني املددا كددن املددذهه الشدديني عالسددين حضددرعا هددذا المقددا لوقع ددري احملدداع ا
الهلل تيري يف لك االجوماعو عوان احملع اكساسي الذي ديهلليعا حعله هع االحتداد بدني املدذهبني
الشينري عالستري.
قددهلل حددرث املددوكمم عحاكددا ( الظدداهر هددع أحددهلل اال دراييني) ممددا املسددممني عالددهلل اا أن
وحا عا ييج اخلة عالتفع عالفرقري يف اخل ه عالرساااب.
عأفدداد أن االكددا اخلميددين وددان روددز داامددا مددى تقع ددري االحتدداد بددني املسددممنيو عهددذا الددذي
روز ميه آلت هللا اخلاكئين دااما.
عال أد ي املقصعد يف قعهلم ( :مما الستري) هاب هم الصعفيري (الوجاييري عالقاد ري) الذ ن
حتددالفعا كنمددم يف أع عطددأا أقددهللاكمم يف أ ث فدداا أ ممددا أهدداب السددتري عاجلما ددري الددذ ن ال
ميكددن أن جيومندعا كنمددم ؛ كيتددا يوعسددم فدديمم اخلددا عالصددةح عال يزودي مددى هللا أحددهللاو إال كددا
بدف كدن االيضدما إلديمم أحدهلل قرجيددي اجلاكندري االسدةكيريو عحصداب مدى د جدري املاجسددوا يف
السعدانو عهذا نهلل كن التاد و عالتاد ال حكم له.

( )1تظر يف املعقع االلكرتعين ( الشينري يف فاا) حتف تعان. Shia and Sunnis met in Ghana:
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املطلب الثاني :كسب قلوب الناس وجذبهم من خالل
ّ
اخلدمات التي تقدم للمجتمع املسلم.
وسه قمعب التاس أعىل كدن وسده املعاقد ؛ كن املدهلل ع قدهلل ال سدوجيه لمدهلل عا إ ا
غمه الفقر ع ا كتهو عاسوغرم أكر كنا ه عكناش كن وعىل يفقومم واب عقوه عتفكاس.
إيدده قددهلل عجددهلل كددن قددهلل لمبيئددات كددا حيودداجعن إليدده يف سددبياب قددرعجمم كددن د ددتممو ععاقددع
الوتصا اليع اههلل مى لك ؛ كن التاس تسوجيه حتف ضغي ع املسغبري عالفاقري.
إن قيا الهللا يري بوفقهلل أحعا بيئري الفقر االجوما يري كن أفضاب العساااب لهلل ع م ؛ إ إن
البددذ عاالحسددان إىل التدداس لدده أ ددر طيدده يف وسدده التفددعسو فقددهلل غددا الددبنض إىل احلدده
عالص ددهلل إىل القب ددع و عل ددذا جن دداب هللا تن دداىل لممولف ددري قم ددعإم يص دديبا ك ددن الزو دداا عق ددا  :ﭽ ﮡ
ﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﭼ(.)1
قددا االكددا السددمناين -محدده هللا-قعلدده :ﭽ ﮧ ﮨ ﭼ قددا أهدداب النمددم :املولفددري
قمددعإم صددتفان :كسددممعنو عكشددروعنو عودداب صددت مددى صددتفني :أكددا املسددممعن :قددع وددان
إميدداهنم ضددنيفا ك دداب :أب سددفيان بددن حددربو ع ييتددري بددن حصددن الفدزا يو عاكقددرع بددن حددابسو
ع ب دداس ب ددن ك ددرداس عأك دداهلمو و ددان س ددع هللا ن دديمم ليو ددألفعا م ددى االمي ددان فيق ددعي إمي دداهنمو
عصددت وددان إميدداهنم قددعل ك دداب :ددهللي بددن حددامتو عالزبرقددان بددن بددهلل عفامهدداو وددان ن دديمم
ليوأل شا م.
عأكا املشروعن فصتفان :صت وان دهللفنمم ليدهللفع أ اهدم دن املسدممنيو ك داب داكر ابدن
ال فيدداب عفدداسو عصددت وددان ن دديمم ليوكت دعا عمييم دعا إليدده ك دداب صددفعان بددن أكيددري بددن قم د و
( )1سع ا الوعبريو اآل ري (.)60
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()1

عكالك بن ع التصري عفامها.
لذا فإن إ ا كدن لده دا يف بيئدري كنيتدري كدن حيد اسدومالري تمدك البيئدري لمدهلل عا عقبعهلدا
كتهللعب إليه يف الشرع.
فن دن أيددسو أن جددة سددأ الت د صددمى هللا ميدده عسددمم فتمددا بددني جبمددنيو فأ دداس إلسو
فددأتى قعكدده فقددا « :أي قددع أسددممعاو فدعا حن إن حممددهللا لين ددي ددا كددا خيددا الفقددر» فقددا
أيددس« :إن وددان الرجدداب ليسددمم كددا ر ددهلل إال الددهلليياو فمددا سددمم حددىت كددعن االسددة أحدده إليدده
كن الهللييا عكا ميما»(.)2
علذلك ودان الفقدر داكة كدو را اسدوغمه أ دهللا الدهلل عا االسدةكيري مدى كدر النصدع و ففدي
د عا املص فى -صمى هللا ميه عسمم -قا ألهلل أ دهللا الدهلل عا أبدع جمداب برتهيده كدن دهللقاب
يف د ن هللا لفقر عوساد جتا ته.
قا حممهلل بن إسحام :عوان أبع جماب الفاسق الذي غري إم يف جا كن قر او إن
مسددع برجدداب قددهلل أسددمم و لدده ددر عكتنددري أيبدده عقدزاس عقددا  :تروددف د ددن أبيددك عهددع قددا كتددكو
لتسفمن حممكو علتفيمن ( )4( )3أ كو علتضنن رفك.
عإن وان جرا قا  :عهللا لتكسهللن جتا تكو علتممكن كالك.
عإن وان ضنيفا ضربه عأفرى به لنته هللا عقبحه(.)٥
( )1تفسا القرآن كب املظفر السمناين ( . )321/2
( )2أقرجه كسمم يف صحيحهو وواب الفضااابو ب كا سئاب سع هللا قي فقا  :الو برقم
()2312و ( )1806/4حتقيق حممهلل فواد بهلل الباقيو دا إحيا الرتاث النرب -باعتو بهللعن
ور الوا ه.
( )3قا ابن اك ا :عأصاب التفاب :التفي .قا  :يفمف الرجاب ن يسبهو عايفاب ن يفسك إن وتف
صادقا :أي :اي تك كا قياب فيك .تظر يف التما ري يف فر ه احلهلل البن اك او (.)782
( )4علتفيمن أ ك -حتر و عالصعاب :يفيمن أ كو أي:خن ئته عيقبحته.
( )٥البهللا ري عالتما ري البن و ا( . )76/3
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كان من املراحل الوىل اليت سلنتها الرافضة لتثبيت أادامهم يف غاان مرحلة كسب
الشاصيات ذات النفوذ يف الدولة ويف صفوف املسلمني ,فقهلل قاكف السفا ا اال راييري يف
أو ددر كددن كددرا سددا هددذس الشخصدديات الكبدداا إىل إ دران لددزل ا كهلل تددري ((قددم))و مث إىل ككددري
كدا فر ضري احلج عتشجينمم ملا عاملناكمري احلستري(.)1
ع نوددرب هددذا املسددمك كتمجددا اجحددا إىل حددهلل وبدداو كن أعلئددك اك ددخا هلددم ككددايومم
عع هنم يف أقعاكمم عوةكمم كسمعع تهللهم.
عكددن تمكددم الشخصدديات االسددةكيري البددا ا الددا عقنددف لفندداب فر سددري يف قف د الوحددرك
الرافضي سعا وان لك ن جماب أع ن مم هي:
يف أكرا -عاصمة غاان:

االكا لممسجهلل املرودزي يف أودرا الشديه هودا بداسو بداب هدع إكدا اكامدري املندرت لدهللى
احلكعكددري يف فددااو ع نوددرب كددن الرجددا اكعاادداب يف صددفع الشخصدديات االسددةكيري البددا ا يف
فااو عقدهلل عقدع ضدحيري يف قفد الوحدرك الرافضدي لهلل جدري أن السدفا ا اال راييدري يف أودرا ككتوده
عأتبا ه ل ا كهلل تري (( قم )) رانو عأ هللت له بيوهو إضدافري إىل أن السدفا ا تكمفدف سداله
عاابه إىل احلج ع لك يف ا 1406 - 1٩8٥هجر ري.
عقد ددهلل ايضد ددم إىل الص د د الرافضد ددي عتبند دده يف لد ددك أتبا د دده ع السد ددا القبااد دداب الد ددا تد ددهلل ن
السة و سعا وان لك ن جماب بنقيهلل م أع مى مم.
يف ُكماسي -عاصمة منطقة أشاةيت:

السيهلل سنيهلل بميغا
عهع أسوا يف جاكنري النمع عالوكتعلعجيا عهع كن وبا الشدباب الدذ ن قدا هلدم ع ن يف
ص ددفع الش ددباب املس ددممني يف ف ددااو عو ددان ك ددن الش ددباب اكعاا دداب ال ددذ ن وس ددبومم الس ددفا ا
اال رايي دري إىل ص ددفما ح ددىت إن الس ددفا اال دراين مل و دعان يف حض ددع حف دداب عاج ه ددذا الرج دداب يف
وماسيو عهع اآلن وناعن كع السفا ا اال راييري يف و ا كن أيش وما يف مجيع أدا البةد.
( )1الهلل عا االسةكيري املناصرا يف فاا لمشيه حممهلل إبراهيم بن حممهللو

( .)40٩
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الهللووع إسحام يهلل عيس
عه د ددع دوو د ددع يف م د ددم االقوص د دداد عكسوش د ددا اقوص د ددادي لمحكعك د ددري الغايي د ددريو ع نو د ددهلل ك د ددن
الشخصيات االسةكيري البا ا داقاب احلكعكري ع وناط كع السفا ا اال راييري سياسيا عفكرلو
ومددا وندداعن كنمددا يف و ددا كددن يشدداطا ا و عقددهلل سددافر إىل إ دران -كهلل تددري قددم -أو ددر كددن كددرا
ومما مى يفقري السفا ا اال راييري.
يف متايل -عاصمة املنطقة الشمالية:

السيهلل داعد جاععال
عهع كهلل ر إدا ا املت قري الشماليريو عله ع ن يف سياسري مشا البةد و عقدهلل كتحوده السدفا ا
اال راييري أبورا فرصري ل ا كهلل تري ((قم))و عهع اآلن كن أتباع الوحرك الشيني الرافضي يف فاا
و ع قهلل لمرافضري تسميةت إدا ري وباا يف مشا البةد(.)1
مث إن املوسس ددات عاملراو ددز الهلل ع ددري الوابن ددري لمم ددذهه الش دديني الرافض ددي يف ف دداا و تق ددع
بفناليات اجوما يري عقا ري لممجومع املسمم الغاين ليفا لقمعإم مى املذهه الشدينيو عكدن
هذس املوسسات:
 -1مؤسسة الرسو الكرم يف جتيمان

ك ددن اكيشد د ري هل ددذس املوسس ددري تق ددهللمي إ دداات لمش ددباب املقبمد دني م ددى ال ددزعاج ع ل ددك يف
املتاسددبات ومتاسددبري وددرى كعلددهلل سددع هللا – صددمى هللا ميدده عسددمم -و ع وددرى كعلددهلل مددي
عفاطمد ددري -ضد ددي هللا تممد ددا-و عيف ود ددرى اك يد دداد الشد ددنباييري و ومد ددا قد ددهللكعن كسد ددا هللات
لمحعاك دداب الةا ددي حي ددوجن إىل إ دداات يف جم ددا ال ددعالدا و عو ددذلك س ددا هللعن يف جم ددا إقاك ددري
كراسم دفن اككعات(.)2
 -2مؤسسة آ ايسني يف اةسوام -غاان

عأيشد ومم الددا تولد املددهلل ع ن مددى الوشدديع عالددرفض يف فدداا تع ددع املدعاد الغذاايددري جمدداا
( )1الهلل عا االسةكيري املناصرا يف فاا لمشيه حممهلل إبراهيم حممهلل و
( )2املعقع االلكرتعين ملوسسري االكا احلسني اخلا ري يف فاا.

( .)411 -410
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يف ددمر حمددر يف ودداب ددا و عقددهلل مت ددرث لددك يف االيرتيددفو اكويدداس املربعطددري فيمددا ك دعاد
فذااي ددري كوتع ددريو وم ددا ددوم ت ددعفا الغ ددذا عاملي دداس إىل امناا ددري عمخس ددني أس دداا ك ددن املس ددممني يف
السجعن العطتيري يف فاا(.)1
 -3مركز اإلمام اجلواد اإلسالمي يف كوتوابيب -أكرا

لممروددز يشدداط اجومددا ي عقدداي وم دداب يف كسددا هللا احملودداجني لمنمدداب عالددزعاج و ع ا ددري
اك و ددا ع ل ا املرض ددى يف املسوش ددفيات و عالس ددجتا يف الس ددجعن عتق ددهللمي املس ددا هللات إل دديممو
عإيقا املشرد ن بوعفا كةجت آكتري هلم(.)2
عكن أساليه جذب الرافضري يف فاا املدهلل ع ن إىل د دن الدرفض تقدهللمي املسدا هللات املاليدري
عالنيتيري لممسممني يف فاا كن أجاب يشر أ طيممم فيممو فقهلل جا عا إىل ضاحيري كن ضعاحي
كت قددري أو درا امسمددا دا الوعبددري فعجددهللعا أن سددبه كنيشددومم تنومددهلل م دى احملاصددياب الز ا يددري كددن
اخلضرعات وال ماطم عالفمفاب عفامهاو ععجهللعا أهنم ال زالعن يف البهللا ري كن الز ا دري و فمدهللعا
هلم بنض املسا هللات املاليري عالنيتيري واكمسهللا عدعها الا هم أبكدس احلاجدري إليمدا ؛ فاسدو اع
أه دداب ل ددك احل ددي الوعس ددنري ك ددن بس دداتيتمم ددا أدى إىل من ددا يف حماص دديممم الز ا ي ددري و عحتس ددن
أعضددا مم و مث طمبدعا كددن أهدداب البمددهلل السددماح هلددم بفددو حمدداب لددونمم اخلياطددري يف اع ددري كددن عال
املسددجهللو لكددن إكددا أهدداب السددتري يف فدداا الشدديه مددر -أ ددهللس هللا -فددض لددك جددري ددهلل
دقع التسا املسجهلل أ تا حيضمنو وما طمبعا وذلك فو كصتع بسيي لمصابعن.
عمل كوف دعا إددذاو ب دداب اد حرصددمم الشددهلل هلل يف لي د قمددعب أهدداب دا الوعب ددري كددن أج دداب
تشيينمم فمدا ا فنمدعا ؟ عجدهللعا أن اكودهللاد ومدر الهللعلدري مل صداب إلديمم و فدايومزعا لدك فرصدري
أقددرى و فأبددهللعا فبددومم يف حتمدداب يفقددات أ مددهللا الكمددر إىل البمددهلل أبوممدده و لكددن الشدديه
مددر مسد هلددم كددهلل الكمددر إىل البمددهلل و كددع يصدديحوه كهدداب البمددهلل مددى الومسددك بنقيددهللا أهدداب
الستري عاجلما ري ع هلل االدرا تما.
( )1املعقع االلكرتعين ملوسسري آ لسني يف ايسعا  -فاا.
( )2املعقع االلكرتعين ملوسسري االكا احلسني اخلا ري يف فاا.
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عيف حي (( تسايع )) وايعا أيتدعن إليمدا وداب دع اجلمندريو ع قعكدعن لدع ظ يف املسدجهللو
()1
مث ضنعن كبمغا كن املا يف الكواب الذي ق ه كته االكا
ومددا سددا هللت السددفا ا اال راييددري بوددربع كبمددا ضددخم الومددا املسددجهلل املروددزي يف كهلل تددري
مددايل الوددابع لموجاييددري الددذي وكددعن كددن طددابقني كتددذ أو ددر كددن شددر ن سددتري عمل ومكت دعا كددن
إوماله لظرع كاد ري (.)2
تمك اكساليه اخلهللكيري الا سمكوما الرافضري يف فاا لوشييع كسدممي فدااو الدذ ن ودايعا
أصفيا اك هان كن هذس النقيهللا اخلبي ريو فوأكاب أ ما القا كا ا سيكعن كعقفك ملن أسهللى
إليك هذا املندرع عصدا سدببا يف حتسدني أعضدا ك؟ ألديس كدن املسوحسدن در ا ع قدة أن
تكافئه مه.
ددن بددهلل هللا بددن مددرو قددا  :قددا سددع هللا صددمى هللا ميدده عسددمم« :كددن اسددونا حن
فأ يددذعسو عكددن سددأ حن فددأ عسو عكددن د دداوم فددأجيبعسو عكددن صددتع إلدديكم كنرعفددا فكددافئعسو
فإن مل جتهللعا كا تكافئعيهو فاد عا له حىت ترعا أيكم قهلل وافأمعس»(.)3
عأحسد ددن كد ددا كافئد دده كسد ددممع فد دداا يف أي الشد ددينري أن سد ددوجيبعا لد ددهلل ع م إىل الشد دديع
عالرفض؛ لذا قهلل أسفرت ن جمعدهم اخلهللكيري التوااج السيئري كتما:
تناط بنض املسممني كنمم عقاصري أ يان الدبةد عأتبدا مم الدذ ن مت وسده قمدعإم يف
أع دقدعهلم يف فداا و عقدهلل فمددرت هدذس التويجدري جميددا أ تدا فدض إكددا اكامدري الشديه بدداس
( )1حصمف مى هذس املنمعكات كن كموقى مما عد اا أهاب الستري يف فاا و بنتعان  :أصع الوشيع
عكنوقهللاتهو بوا ه  18-17كن نبان ا  1433املعافق  8-7عليع  2012يف جاكنري فاا-
ليغععن -أورا و يف كعضعع ( الومهللد الشيني يف أورا ) و عالذي تعىل ةجه الهللووع بشا أبورا
و أحهلل قرجيي اجلاكنري االسةكيري ملهلل تري املتع ا .
( )2الهلل عا االسةكيري املناصرا يف فاا لمشيه حممهلل بن إبراهيم و ( . ) 413
( )3أقرجه أبع داعد يف ستته و وواب الزواا و ب يري كن سأ و برقم (  ) 1672و ( ) 128/2
حتقيق حممهلل حميي الهلل ن بهلل احلميهلل و التا ر  :املكوبري النصر ري -صيهللا -باعت و بهللعن ه
التشر  .عصححه اكلباين يف إ عا الغمياب ( )60/6قم (. )1617
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هوا اسوقبا إكا عق يه احلر املكي الشيه بهلل هللا بن سبياب -محه هللا -يف ل ته لغاا
ددا 140٩ – 1٩88هجر ددريو عهددذا املعقد السدديت الددذي اختددذس إكددا هوددا عأتبا دده وايددف
يويجددري اليضددماكه إىل الصد الرافضددي أع مددى اكقدداب يويجددري لوندداطفمم كددع الرافضددري الددا تتفددق
أكعاهلا السخيري لتشر قيهلل ا الباطمري (.)1
وسدده قددري بنددض كسددممي مشددا فدداا أبن هددوال اال دراييني هددم املسددممعن املخمصددعن
حقاو عتعجهلل حاد ري لبيان هدذس التق دري و عهدع أيده يف دا 1408 – 1٩87هجر دري ترب دف
السددفا ا اال راييددري بمددا الومددا بتددا كسددجهلل كهلل تددري مددايل املروددزي الددذي تعق د بتدداالس سددتعات
هلل دهللا يويجدري الظدرع املاد ددري الصدنبري و عملدا مسددع بندض الدهلل اا املبنددع ني كدن قبداب دا االفوددا
ملممكددري النربيددري السددنعد ري تمددك املبدداد ا كددن السددفا ا اال راييددري و اتصددمعا بددبنض مجا ددري املسددجهلل
اليذا هم عبيان هلم حقيقري الرافضري و لكن لألس و مل كدن لمدهلل اا آ ان صدافيري ؛ بداب قعبمدعا
الس ددا ا عإلق ددا الش ددواام عالوس دداالالت م دديمم ك دداب أ ددن وت ددوم ت ددهللكا تعقف ددف أ م ددا بت ددا
املسدجهلل؟ هداب سدوعي الدذي نمدداب عالدذي ال نمداب عفدا لددك كدن الوسداالالت الدا ال ميكددن
اال دراب تمددا و عقددهلل أصدديه د دداا أهدداب السددتري حبدداط أكدداب كددن جددرا كددا قعبمدعا كددن الشددواام
()2
عالنواب و عهذا هلل مى كهللى ال قري الا الف إا الرافضري كن بنض كسممي مشا فاا
وسدده قددري بنددض الشددنه املسددمم الغدداين و بدداب وسددبعا قددري احلكعكددري يفسددما و عقددهلل تقددهلل
أن ايس فاا عاابه قهلل حضرعا حفاب خترجيمم كع ع اامم ا دهلل مدى ا درتافمم لشدينري يف
فاا و عكا أحسن قع القاااب:
أحسن إىل التاس تسونبهلل قمعإم

ف املا اسونبهلل االيسان إحسان

( )1الهلل عا االسةكيري املناصرا يف فاا لمشيه حممهلل بن إبراهيم و
( )2املصهلل السابق و ( . )417

()3

(. )416

( )3حياا احليعان الكربى حملمهلل بن كعسى بن يسى بن مي الهللكايو أب البقا وما الهلل ن الشافني
املوعىف ستري ( )808و (. )2٥0/1
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املبحث الرابع :أساليب الرافضة اإلعالمية للدعوة إىل مذهبهم
يف غانا  ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب الو  :الدعاية.

(الهلل ا ري) الهلل عا إىل كذهه أع أي لكوابري أع خل ابري عدعمها (حمهلل ري)( )1عهدي كدن
الكمم د ددات املس د ددوحهلل ري يف النص د ددر احل د ددهلل وم د ددا اتض د د يف الونر د د و عحتم د دداب ال د ددهلل عا إىل
الومس ددك ددذهه أع فك ددرا و طيب ددري واي ددف أع قبي ددري و وقي ددا الرافض ددري يف الن ددامل ل ددهلل عا إىل
الومسك بنقيهلل م الفاسهللا بسباب كوتع ري.
عد ا ري الرافضري يف فاا تكعن بشىت ال رم :
 الرتويج لدعوى االةتما إىل أهل البيت من خال التأليف :
حي ددر الرافض ددري م ددى ال ددرتع ج ملولف ددا م ال ددا فيم ددا د ددعى حمب ددري أه دداب البي ددف عكد دعاال م

ليوددذ عا بددذلك جددذب املسددممني إىل قيددهلل م وكودداب ( أ بنددعن حددهلل ا ددن أهدداب البيددف ) )
ككودعب لمغدري االجنميز دريو بودا ه  200٩و أودرا – فداا ( Forty hadith about
( Ahlul Bait The Household of the Holy Prophetعاسدم املولد
:السديهلل مدي حسددنيو اكسدوا يف اجلاكنددري االسدةكيريو فدااو عالكودداب بدا ا ددن جممع دري كددن
اكحاد د د

ال د ددا عض د ددنما مم د ددا الرافض د ددري د ددن أه د دداب البي د ددف ت د ددعي يف طيا د ددا النت د دداع ن

اآلتيري:يذور بنضا كتما:
كصهللام عكنىن أهاب البيف تهلل أ عاج الت صمى هللا ميه عسمم عأصحابه الكرا (.)2
كن هم أهاب البيف ؟(.)1

( )1املنجم العسيي تمع المغري النربيري لقاهرا و ( . ) 287/1
( )2وواب (أ بنعن حهلل ا ن أهاب البيف) لمسيهلل مي حسنيو

.)1(:
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هللد اكامري كن أهاب البيف(.)2
أمسا اكامري كن أهاب البيف(.)3
ككايري أهاب البيف(.)4
الوحذ ر كن هلل كنرفومم(.)٥
ككايري أهاب البيف ع القياكري(.)6
كعد م(.)7
عال ري أهاب البيف(.)8
ويفيري الصةا ن أهاب البيف(.)٩
عودذلك ووداب ( اخل دده املترب دري ) لمددهللووع أمحدهلل مددي القدايع و عيف هددذا الكوداب بنددض
املعاضد دديع وحد ددهلل

ال قمد ددني و ع د ددمر احملد ددر د ددمر احلد ددزن عاملد ددأمت و ع ا د ددع ا إحيد ددا ود ددرى

اسوشماد االكا احلسني – ضي هللا ته -عفدا لدك الدا تدتم دن د دعاهم ومدا ع د يف
()1

.)٥(:

()2

.)٥(:

()3

.)1٩(:

()4

.)24(:

()٥

.) 26(:

()6

.)28(:

()7

.)٥٩(:

()8

.)63(:

()٩

.)68(:
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( )43كن هذا البح .
 الــرتويج ملعتقــدهم مــن خــال تســمية مؤسســا م الدينيــة واالجتماعيــة ف ــا
الئمة :
كددن أسددمعب تددرع ج الرافضددري مددى املسددممني بددهلل عى حمبددري أهدداب البيددف عك دعاال مو تسددميري
كوسسا م أبمسا أهاب البيف عكن لك :
أوالا  :املناههلل عاملهللا س الا أسسعها يف املتاطق بغاا :
كهلل سري فاطمري الزهرا االسةكيري لمبتات يف حي(كاكعب – أورا)0
كهلل سري جنفر الصادم يف حي( أ اكن – أورا)0
كهلل سري أهاب البيف يف أعفاسي
كهلل سري أهاب البيف يف واسعا – أورا
كنمهلل أهداب البيدف الندايل لمهلل اسدات االسدةكيري – أودرا كدن أعااداب املناهدهلل الدا أسسدعها
يف فاا و فقهلل ودايعا سدبعن الصدحابري ع منتدعهنم عمل مبد أن فشداب يف أع اككدر لفدرا كنظدم
ال ةب مث أفمقعس عأسسعس كن جهلل هلل

()1

كهلل سري االكا املمهللي يف إحهللى املهللن القر بري كن أورا

()2

كهلل س ددري س دديهلل العص دديني يف وعت ددع ب عكقص ددعد س دديهلل العص دديني م ددي -ض ددي هللا ت دده-
()3

( )1املنمعكري كن الهللا يري الشيه قضر آد إد س املوقهلل ورس يف
( )2الوشيع يف أفر قيا و
( )3تقهلل يف

()26٥

( )6٥كن البح .

(. )141
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الذي قهلل أعصي الكاكري مى حهلل وذإم عافرتااممو عالعصيعن هم اكامري كن بنهللس.
اثةياا  :القا ات الهلل اسيري عاالدا ات :
ص االكا الباقر .
عص االكا الكافم.
عص االكا الرضا.
عص االكا اهلادي.
عص االكا النسكري .
عص إكا ن النابهلل ن0
عإدا ا فاطمري الزهرا .
عإدا ا االكا املمهللي .
اثلثاا  :املراوز عاملوسسات :
كروز اجلنفري لوهلل ه احلاسه اآليل0
فقددهلل أطمق دعا مددى املوسسدداتو عاملراوددز الهلل ع ددري الددا تر ددى أفمدده التشدداط الشدديني يف
الددبةدو وموسسددري أهدداب البيددف أبو درا و عقددهلل تقددهلل أهنددا كوسسددري تنميميددري تر ددى أفمدده التشدداط
الشيني يف فاا.
عكوسسري االكا احلسني – عهي د ع ري عإفا ري واكعىل و عتقع بهلل ممما إ ران0
ابعا  :املساجهلل :
را
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كسجهلل الرسع اكور ع نورب أع كسجهلل بين كتباع الشينري يف فاا.
كسجهلل احلستني الذي نهلل اثين كسجهلل بين يف كت قري جهلل هللا أبطرا كهلل تري أورا0
كسجهلل املص فى – صمى هللا ميه عسمم – يف ( أويم أعفاسي)0
كسجهلل االكا السجاد يف مايل كت قري مشايل فاا0
كسجهلل االكا اجلعاد يف مايل كت قري مشا فاا0
كسجهلل االكا الصادم يف مايل كت قري مشا فاا0
كسجهلل أهاب البيف يف أورا اصمري فاا0
كسجهلل أهاب البيف يف أويم أعفاسي(.)1
 الرتويج ملعتقدهم من خال دعاوى عرض مظامل أهل البيت :
سنى الرافضري ح ي دا مدى إطدةم وممدري ( التعاصده ) مدى هدالفيمم و كوخدذ ن لدك
أسمع ع نري لمهللقع مى املسممني بهلل عى حمبري أهاب البيف و عاكك مري مى لدك و داا يف
فاا كتما :
أيه يف الكواب املسمى ب د )  ( Imam Hussein and The Day of Ashuraأي :االكدا
احلسني ع ع ا ع ا  .كن كولفا م يف فاا وما سبق كمي ظامل أهاب البيف وما هلل

ميه

تعايددهو بددهلل ا بفضدداااب احلسددني -ضددي هللا تدده -عكددا حصدداب لدده كددن بددذ املمجددري عالددرعح كددن
قباب أ هللااه بين أكيدري .عقدهلل اسوشدمهللعا فيده بدبنض التصدع

القرآييدري لدهلل م د دعاهم وآ دري القوداب

الا تنرب أن قواب يفس عاحهللا ناد إ هام أ عاح التاس مجينداو عودذلك إحياامدا .عآ دري فضداب
( )1الوشيع يف أفر قيا و

(. )26٥
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الشماداو عآ ري د اككاات إىل أهمما عاحلكم لنهلل و عفاها كدن اآللت الدا حيداعلعن يدهلل
طممم إا .
عيف الكواب( اخل ه املترب ري) كن كولفا م أ ضا يف فااو لمهللووع أمحهلل مي قايع .ور
يف

( )4٥-44—43كعضددع ا ددن كظددامل أهدداب البيددف بنت دعان :ددمر احملددر و ددمر احلددزن

عاملأمت.
عقا يف كعضع آقر (:ع مى املسمم أن كعن حمزعا ع فكدر يف سدبه هدذس املأسداا الدا
حهلل ف لذ ري الرسع ( ) االكا احلسني بن مي بنهلل سوني ستري كن اهلجرا املباوري أي بنهلل
مخسني ستري كن حمري الرسع ( ) إىل الرفيق اك مى).
عقددا يف

 (:)43( :عوددان ددماد م أب ددهلل حالددري عقسددعا كددن قبدداب جتددعد بيددهلل هللا بددن

لد الذي وان حاوما مى وعفري عهع كن ألدي عأ عان ز هلل بن كناع ري احلاوم اككعي).
عيف الص ددفحري ( )44س ددام االس ددتاد إىل االك ددا الرض ددا أي دده ق ددا ( :إن احمل ددر ه ددع الش ددمر
الذي وان أهداب اجلاهميدري فيمدا كضدى حيركدعن فيده الظمدم عالقودا حلركوده فمدا رفدف هدذس اككدري
حركري مرها عال حركري يبيمدا( صدمعات هللا ميده عآلده)و لقدهلل قومدعا يف هدذا الشدمر وده عسدبعا
يسددا س عايومبدعا قمددهو فددة ففددر هللا هلددم لددك أبددهللا ل ابددن ددبيه أن وتددف ويددا لشددي فابددك
لمحسني بن مي(ع) فإيه ب وما ذب الكدبا عقوداب كنده كدن أهداب بيوده اييدري شدر جدة
ك ددا هل ددم يف اك ث ددبيمعن .علق ددهلل بك ددف الس ددماعات الس ددبع عاك ض ددني لقوم دده علق ددهلل ي ددز إىل
اك ث كن املةاكري أ بنري آال لتصرس فعجهللعس قهلل قواب.)...
عيف الصفحري ال اييري عالنشر ن كن الكواب يفسه حتف كعضدعع( حدهلل

ال قمدني) قدا (:

إ ا هجد ددر إحد ددهللى ال قمد ددني ال بد ددهلل أن مجد ددر اآلق ددر .كد ددع اكس د د الشد ددهلل هلل حيتمد ددا يوصد ددف
صفحات الوا ه يرى بنهلل حمري الرسع ( ) قهلل هجر أهاب بيوه كن كتصري االكاكري عاخلةفدريو
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فكايف يويجري هذا اككر هجران عترك وواب هللا .ينم بقي كن الكواب ق ه ع مسده عجدا يف
القرآن الكرمي أن الرسع شوكي ع القياكري كن أكوه:ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ(.)1
عاملراد حهللى ال قمدني كدن ق بوده  :مهدا الكوداب ع درتا الرسدع ( ميده الصدةا عالسدة )
مس ددكا ب ددرعا ومم املش ددمع ا ( :إين ك ف دديكم ال قم ددني وو دداب هللا ع ددرت ( أه دداب بي ددا) ك ددا إن
مسددكوم إمددا لددن تضددمعا أبددهللا عإهنمددا لددن فرتقددا حددىت ددردا مددي احلددعث فددايظرعا ويد ختمفددعين
فيمما)(.)2

( )1سع ا الفرقان و اآل ري (. )30
( -)17٥لقهلل بف هذا احلهلل ب رم و اا  :فقهلل عاس الرتكذي ()24٥8بمفظ (( إين ك فيكم كا
إن مسكوم به لن تضمعا بنهللي و أحهللمها أ ظم كن اآلقر  :وواب هللا و حباب هللعد كن السما إىل
اك ث و ع رت أهاب بيا و علن وفرقا حىت ردا مى احلعث و فايظرعا وي

ختمفعين فيمما ))

صححه اكلباين يف صحي ستن الرتكذي برقم  )3788( :و ع عاس كسمم يف الصحي بمفظ (( :أال
أ ما التاس ؛ إمنا أا بشر و ع ك أن أي

سع ب و فأجيه و عأا ك فيكم قمني  :أعهلما :

وواب هللا و فيه اهلهللي عالتع و فخذعا بكواب هللا و عاسومسكعا به و عأهاب بيا و أ وروم هللا يف أهاب
بيا و أ وروم هللا يف أهاب بيا و أ وروم هللا يف أهاب بيا)) .
عقهلل قا

يه االسة محه هللا ( :عحهلل

ال قمنيو عدع لك ا ذور يف إكاكوه عالذي عاس كسمم

أيه بغهلل ر قم قا « " :إين ك فيكم ال قمني :وواب هللا» " فذور وواب هللا عحض ميهو مث قا :
«ع رت أهاب بياو أ وروم هللا (يف أهاب بيا» ) ةاثو عهذا ا ايفرد به كسمم عمل رعس البخا يو عقهلل
عاس الرتكذي ع اد فيه« " :عإهنما لن فرتقا حىت ردا مي احلعث» " .
=
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أي :أن اككري ملا هجرت أهاب بيف سع هللا -صمى هللا ميه عسمم -بنهلل عفاته -ميه
الص ددةا عالس ددة  -ك ددع أن هل ددم أحقي ددري اخلةفد ددري ترت دده مد ددى ل ددك هج د دران وود دداب هللا عمه ددا
كوة كان .لذا أوهلل القع يف اكقا (:فنميتا أن يرجع إىل القرآن عالنرتا كنا ال القدرآن عحدهللس
عال النرتا عحهللها).
عقددهلل وددر القددع بددذب

ددري الرسددع كددن ق بدده أو ددر كددن كعضددعو فقددا يف ق بودده يف

كعضددعع ( :ا ددع ا و إحيددا وددرى اسوشددماد االكددا احلسددني (ع) )

( ( :)47فنميتددا يف

واب ستري يقاب قصري وربة عاحلدعادث الكا دري عاحملزيدري عينودرب ع كدن لتدا ودرى عيسدوفيهلل لزكايتدا
هذا علبمهللا هذا علشنبتا هذا حىت ال قعى الكفر عالتفام يف كايتا وما قعي يف كدن االكدا
احلسني عقهلل
عيف

عا ري سع هللا( ) عأهاب بيوه عأصحابه بقسعا هلل هللا)...
( )4٩ق د ددا  (:جي د دده أن يو د ددهللا س الو د ددا ه عيفم د ددم م د ددري ه د دذس املأس د دداا النظيم د ددري

عالكا ددري النظمددى .ملددا ا عصدداب اككددري االسددةكيري إىل ككددان حددىت ددذب

ددري سددع هللا بنددهلل

مخسني ستري كن حموه إىل الرفيق اك مى.)...
عقهلل طنن فا عاحهلل كن احلفا يف هذس الزلداو عقا  :إهنا ليسف كن احلهلل  .عالذ ن ا وقهللعا
صحوما قالعا  :إمنا هلل

مى أن جممعع النرتا الذ ن هم بتع ها م ال وفقعن مى ضةلريو عهذا قاله

طاافري كن أهاب الستريو عهع كن أجعبري القاضي أب نمى عفاس.
عاحلهلل

الذي يف كسمم إ ا وان الت صمى هللا ميه عسمم قهلل قالهو فميس فيه إال العصيري تباع وواب

هللاو عهذا أكر قهلل تقهللكف العصيري به يف حجري العداع قباب لكو عهع مل أيكر تباع النرتاو علكن قا " :
«أ وروم هللا يف أهاب بيا» "و عتذوا اككري إم قوضي أن ذورعا كا تقهلل اككر به قباب لك كن
إ اامم حقعقممو عاالكوتاع كن فممممو عهذا أكر قهلل تقهلل بيايه قباب فهلل ر قم) كتماج الستري :
(.)318-317/7
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ددرث كظددامل أهدداب البيددف ومددا كددعن بعسدداااب كقددرع ا عهددي ددن طر ددق الكودده عاتددةت
الددا يشددرت يف الددبةدو كددعن بعسدداااب كسددمع ري ك دداب اخل دده واملددذوع أ ددةسو عاال ا ددري الددا
تن ددهلل ك ددن العس دداااب الهلل ع ددري احلهلل ددري امل ددو را .اس ددوغموما الرافض ددري يف ف ددااو عب ددهللأعا ظم ددرعن يف
براجممم كظامل أهاب البيف عسه الصحابري -ضي هللا تمم-و لكدتمم مل ظفدرعا أبي جنداح يف
كت قري وماسي .فقهلل لقعا كنا ضري تيفري كن اكري التاس فضدة دن كنا ضدري الدهلل اا كدن أهداب
الستري؛ كن حه الصحابري ع أهاب البيف ف را لهلل مم ال خيرقما ي

ن هللا تناىل

()1

الرتع ج ملنوقهللهم بهلل عى أن سبه كصااه اككري كن هلل مسكما ذهبمم
وقددع ق يددبمم يف اخل بددري( :إ ا أ تددا أن املسددممني نددايعن كددن الفقددر عالذلددري عتسددمي الكفددا
يفمددم أهنددم مل ومسددكعا لقددرآن عالنددرتا ومددا هددع حقممددا .عقددا سددبحايه عتندداىل " :إن هللا ال
غددا كددا بقددع حددىت غدداعا كددا أبيفسددمم" عقددا سددبحايه عتندداىل" :عإن ددهللمت ددهللا" إ ا جنتددا
عمسدكتا لكوداب عالنددرتا الدا هدي السددتري الصدحيحري الدا عصددمف إليتدا كدن طر ددق أهداب البيددف
(ع) فتفع عيفم عيصاب إىل عووتا كرا أقرى )(.)2
عقعله يف كعضدع آقدر ( :الصدراط املسدوقيم عحيدهلل عهدع صدراط اكيبيدا عالصدهلل قني علديس
هومف ددا عف ددا ه ددذا الصد دراط ه ددي الس ددباب املوفرق ددري عال تعص دداب االيس ددان إىل اهل ددهلل  .عالص د دراط
املسوقيم يف كايتا ليس إال كدا يف ووداب هللا عيف سدتري سدعله الدا ال يصداب إليمدا إال كدن طر دق
قتاا أهاب بيف الرسع ( ) كيه ب ممه عحكموه )(.)3
ايظر وي هلل ي أن كا جا ت ن النرتا هي الستري الصحيحري عالصراط املسوقيم كع
أن احلق قة لك ؛ باب ر هلل الهلل ا ري لممذهه الشيني عأيه هع الهلل ن الذي هع أحق أن
( )1كن تقا ر د اا فاا املبنع ني كن قباب ع ا ا الشوعن االسةكيري لسنعد ري.
( )2اخل ه املترب ري لمشيه الهللووع أمحهلل مي القايع و (  )22يف كعضعع (حهلل ال قمني ) .
( )3املصهلل السابق و (  ) 11٩يف كعضعع  :لزع االحتاد طبقا ل لت القرآييري عاكحاد التبع ري
كع اال ا ا إىل العحهللا يف الفكر السياسي لإلكا اخلميين .
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دوبع؛ لكعيه جا كن طر ق أهاب البيف و فموال ت بق ميمم قعله تناىل :ﭽﯘ
ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ( )1عقعله :ﭽﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﭼ.
قا البغعي – محه هللا -يف تفساس يف كنىن اآل ري:
عقيدداب :هددم أهدداب البددهللع كددن هددذس اككددريو ودداب حددزب ددا لددهلل مم فرحددعنو أي اضددعن ددا
تهللهم (.)2
عقا ك مه القرط يقة ن بنض الصحابري – ضعان هللا ميمم:-
(كن الذ ن فرقعا د دتمم) علده أبدع هر درا ع ااشدري عأبدع أكاكدري :أيده كهداب القبمدري كدن أهداب
اكهعا عالبهللع.)3( .
فالرافضري -ههللاهم هللا – كنجبعن ا تهللهم كن النقيهللا الباطمدري عأهندم مدى الصدعاب ال
فا ؛ لز ممم أهنم كتوسبعن إىل أهاب بيف سع هللا -صمى هللا ميه عسمم -وذ عإواا.
()4
عليم د د د د ددى ال تق د د د د ددر هل د د د د ددم ب د د د د ددذاوا
عود د د د د د دداب د د د د د د ددهلل ي عصد د د د د د ددة بميمد د د د د د ددى
أي :تددهلل ي ودداب فرقددري أهنددا كددن أهدداب السددتري عال اافددري املتصددع ا عفاهددا ه ددت لك دن تددهلل
احملكمري ظمر املهلل ي حقيقري.

 الرتويج ملعتقدهم من خال دعاوى عرض مظامل أهل البيت :
سنى الرافضري ح ي دا مدى إطدةم وممدري ( التعاصده ) مدى هدالفيمم و كوخدذ ن لدك
( )1سع ا الرع و اآل ري (.) 32
( )2كنامل الوتز اب عحقااق الوأع اب يف تفسا القرآن لمبغعي و (.)٥78/3
( )3اجلاكع كحكا القرآن لم ربي و (.)32/14
( )4الشفا بونر حقعم املص فى لنياث بن كعسى بن ياث بن مرع اليحص البسا و
(.)٥6/2
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أسمع ع نري لمهللقع مى املسممني بهلل عى حمبري أهاب البيف و عاكك مري مى لدك و داا يف
فاا كتما :
أيه يف الكواب املسمى ب د )  ( Imam Hussein and The Day of Ashuraأي :االكدا
احلسني ع ع ا ع ا  .كن كولفا م يف فاا وما سبق كمي ظامل أهاب البيف وما هلل

ميه

تعايددهو بددهلل ا بفضدداااب احلسددني -ضددي هللا تدده -عكددا حصدداب لدده كددن بددذ املمجددري عالددرعح كددن
قباب أ هللااه بين أكيدري .عقدهلل اسوشدمهللعا فيده بدبنض التصدع

القرآييدري لدهلل م د دعاهم وآ دري القوداب

الا تنرب أن قواب يفس عاحهللا ناد إ هام أ عاح التاس مجينداو عودذلك إحياامدا .عآ دري فضداب
الشماداو عآ ري د اككاات إىل أهمما عاحلكم لنهلل و عفاها كدن اآللت الدا حيداعلعن يدهلل
طممم إا .
عيف الكواب( اخل ه املترب ري) كن كولفا م أ ضا يف فااو لمهللووع أمحهلل مي قايع .ور
يف

( )4٥-44—43كعضددع ا ددن كظددامل أهدداب البيددف بنت دعان :ددمر احملددر و ددمر احلددزن

عاملأمت.
عقا يف كعضع آقر (:ع مى املسمم أن كعن حمزعا ع فكدر يف سدبه هدذس املأسداا الدا
حهلل ف لذ ري الرسع ( ) االكا احلسني بن مي بنهلل سوني ستري كن اهلجرا املباوري أي بنهلل
مخسني ستري كن حمري الرسع ( ) إىل الرفيق اك مى).
عقددا يف

 (:)43( :عوددان ددماد م أب ددهلل حالددري عقسددعا كددن قبدداب جتددعد بيددهلل هللا بددن

لد الذي وان حاوما مى وعفري عهع كن ألدي عأ عان ز هلل بن كناع ري احلاوم اككعي).
عيف الص ددفحري ( )44س ددام االس ددتاد إىل االك ددا الرض ددا أي دده ق ددا ( :إن احمل در ه ددع الش ددمر
الذي وان أهداب اجلاهميدري فيمدا كضدى حيركدعن فيده الظمدم عالقودا حلركوده فمدا رفدف هدذس اككدري
حركري مرها عال حركري يبيمدا( صدمعات هللا ميده عآلده)و لقدهلل قومدعا يف هدذا الشدمر وده عسدبعا
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يسددا س عايومبدعا قمددهو فددة ففددر هللا هلددم لددك أبددهللا ل ابددن ددبيه أن وتددف ويددا لشددي فابددك
لمحسني بن مي(ع) فإيه ب وما ذب الكدبا عقوداب كنده كدن أهداب بيوده اييدري شدر جدة
ك ددا هل ددم يف اك ث ددبيمعن .علق ددهلل بك ددف الس ددماعات الس ددبع عاك ض ددني لقوم دده علق ددهلل ي ددز إىل
اك ث كن املةاكري أ بنري آال لتصرس فعجهللعس قهلل قواب.)...
عيف الصفحري ال اييري عالنشر ن كن الكواب يفسه حتف كعضدعع( حدهلل

ال قمدني) قدا (:

إ ا هجد ددر إحد ددهللى ال قمد ددني ال بد ددهلل أن مجد ددر اآلق ددر .كد ددع اكس د د الشد ددهلل هلل حيتمد ددا يوصد ددف
صفحات الوا ه يرى بنهلل حمري الرسع ( ) قهلل هجر أهاب بيوه كن كتصري االكاكري عاخلةفدريو
فكايف يويجري هذا اككر هجران عترك وواب هللا .ينم بقي كن الكواب ق ه ع مسده عجدا يف
القرآن الكرمي أن الرسع شوكي ع القياكري كن أكوه:ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ(.)1
عاملراد حهللى ال قمدني كدن ق بوده  :مهدا الكوداب ع درتا الرسدع ( ميده الصدةا عالسدة )
مس ددكا ب ددرعا ومم املش ددمع ا ( :إين ك ف دديكم ال قم ددني وو دداب هللا ع ددرت ( أه دداب بي ددا) ك ددا إن
مسددكوم إمددا لددن تضددمعا أبددهللا عإهنمددا لددن فرتقددا حددىت ددردا مددي احلددعث فددايظرعا ويد ختمفددعين
فيمما)(.)2

( )1سع ا الفرقان و اآل ري (. )30
( -)17٥لقهلل بف هذا احلهلل ب رم و اا  :فقهلل عاس الرتكذي ()24٥8بمفظ (( إين ك فيكم كا
إن مسكوم به لن تضمعا بنهللي و أحهللمها أ ظم كن اآلقر  :وواب هللا و حباب هللعد كن السما إىل
اك ث و ع رت أهاب بيا و علن وفرقا حىت ردا مى احلعث و فايظرعا وي

ختمفعين فيمما ))

صححه اكلباين يف صحي ستن الرتكذي برقم  )3788( :و ع عاس كسمم يف الصحي بمفظ (( :أال
=
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أي :أن اككري ملا هجرت أهاب بيف سع هللا -صمى هللا ميه عسمم -بنهلل عفاته -ميه
الص ددةا عالس ددة  -ك ددع أن هل ددم أحقي ددري اخلةف د دري ترت دده مد ددى ل ددك هج د دران وود دداب هللا عمه ددا
كوة كان .لذا أوهلل القع يف اكقا (:فنميتا أن يرجع إىل القرآن عالنرتا كنا ال القدرآن عحدهللس
عال النرتا عحهللها).
عقددهلل وددر القددع بددذب

ددري الرسددع كددن ق بدده أو ددر كددن كعضددعو فقددا يف ق بودده يف

أ ما التاس ؛ إمنا أا بشر و ع ك أن أي

سع ب و فأجيه و عأا ك فيكم قمني  :أعهلما :

وواب هللا و فيه اهلهللي عالتع و فخذعا بكواب هللا و عاسومسكعا به و عأهاب بيا و أ وروم هللا يف أهاب
بيا و أ وروم هللا يف أهاب بيا و أ وروم هللا يف أهاب بيا)) .
عقهلل قا

يه االسة محه هللا ( :عحهلل

ال قمنيو عدع لك ا ذور يف إكاكوه عالذي عاس كسمم

أيه بغهلل ر قم قا « " :إين ك فيكم ال قمني :وواب هللا» " فذور وواب هللا عحض ميهو مث قا :
«ع رت أهاب بياو أ وروم هللا (يف أهاب بيا» ) ةاثو عهذا ا ايفرد به كسمم عمل رعس البخا يو عقهلل
عاس الرتكذي ع اد فيه« " :عإهنما لن فرتقا حىت ردا مي احلعث» " .
عقهلل طنن فا عاحهلل كن احلفا يف هذس الزلداو عقا  :إهنا ليسف كن احلهلل  .عالذ ن ا وقهللعا
صحوما قالعا :إمنا هلل

مى أن جممعع النرتا الذ ن هم بتع ها م ال وفقعن مى ضةلريو عهذا قاله

طاافري كن أهاب الستريو عهع كن أجعبري القاضي أب نمى عفاس.
عاحلهلل

الذي يف كسمم إ ا وان الت صمى هللا ميه عسمم قهلل قالهو فميس فيه إال العصيري تباع وواب

هللاو عهذا أكر قهلل تقهللكف العصيري به يف حجري العداع قباب لكو عهع مل أيكر تباع النرتاو علكن قا " :
«أ وروم هللا يف أهاب بيا» "و عتذوا اككري إم قوضي أن ذورعا كا تقهلل اككر به قباب لك كن
إ اامم حقعقممو عاالكوتاع كن فممممو عهذا أكر قهلل تقهلل بيايه قباب فهلل ر قم) كتماج الستري :
(.)318-317/7
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( ( :)47فنميتددا يف

واب ستري يقاب قصري وربة عاحلدعادث الكا دري عاحملزيدري عينودرب ع كدن لتدا ودرى عيسدوفيهلل لزكايتدا
هذا علبمهللا هذا علشنبتا هذا حىت ال قعى الكفر عالتفام يف كايتا وما قعي يف كدن االكدا
احلسني عقهلل
عيف

عا ري سع هللا( ) عأهاب بيوه عأصحابه بقسعا هلل هللا)...
( )4٩ق د ددا  (:جي د دده أن يو د ددهللا س الو د ددا ه عيفم د ددم م د ددري ه د ددذس املأس د دداا النظيم د ددري

عالكا ددري النظمددى .ملددا ا عصدداب اككددري االسددةكيري إىل ككددان حددىت ددذب

ددري سددع هللا بنددهلل

مخسني ستري كن حموه إىل الرفيق اك مى.)...
ددرث كظددامل أهدداب البيددف ومددا كددعن بعسدداااب كقددرع ا عهددي ددن طر ددق الكودده عاتددةت
الددا يشددرت يف الددبةدو كددعن بعسدداااب كسددمع ري ك دداب اخل دده واملددذوع أ ددةسو عاال ا ددري الددا
تن ددهلل ك ددن العس دداااب الهلل ع ددري احلهلل ددري امل ددو را .اس ددوغموما الرافض ددري يف ف ددااو عب ددهللأعا ظم ددرعن يف
براجممم كظامل أهاب البيف عسه الصحابري -ضي هللا تمم-و لكدتمم مل ظفدرعا أبي جنداح يف
كت قري وماسي .فقهلل لقعا كنا ضري تيفري كن اكري التاس فضدة دن كنا ضدري الدهلل اا كدن أهداب
الستري؛ كن حه الصحابري ع أهاب البيف ف را لهلل مم ال خيرقما ي

ن هللا تناىل(.)1

الرتويج ملعتقـدهم بـدعوى أن ااميـين هـو جمـدد الـدين يف العصـر احلـديث وأتكيـده
على الضرورة والشرعية للوحدة والتضامن بني املسلمني
وقع ق يبمم ( :هع الذي أحيا الهلل ن يف هذا النصرو هع حميي الشر نري عجمهللد الدهلل ن
عهع كوسس ال دع ا االسدةكيري الدا وايدف بهللا وده يف إ دران عاآلن ديئا فشديئا يدرى هدذس الفكدرا
نين فكرا القيا عاملقابمري كع الظاملني عاملسوكرب ن عكا بنهلل ع تعجهلل يف الشنعب.
هددذا حددزب هللا يف لبتددان عيف درام ع ..وممددا فكرتدده كددن فكددرا ال ددع ا االسددةكيري يف إ دران
( )1كن تقا ر د اا فاا املبنع ني كن قباب ع ا ا الشوعن االسةكيري لسنعد ري.
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بعد ددري الش دداس

عفكددرا ال ددع ا االسددةكيري كددن االكددا اخلمي ددين( س) عهددع الددذي أقرجتددا كددن
عالشياطني إىل ز احلر ري ع ز االسة .)1()...
عال خيفددى م ددى ودداب ق ددا كتص د ك ددا حتمم دده هددذس التص ددع السددابقري يف ت ددا اخلمي ددين
عجمد ددعدس الهلل ع ددري ك ددن املبالغد ددات عال ددهلل اعى الكا بد ددري؛ كد ددن أيد دده و ددان حمييد ددا عجمد ددهللد الشد ددر نري
االسةكيري يف هذا النصر ؛ باب وان إكا الضةلري و أضاب قعكه عكا ههللى.
لقدهلل سدا اخلميددين مدى هندج أسددةفهو عكدن سدبقه كددن الرافضدري يف االددرا يف النقيددهللا و
ددم أن د ددا اكصددتا عاكحجددا عالرتبددريو عالسددجعد هلددا لدديس ددروا و عكددن أجدداب لددك حددذ
مما الستري كن املناصر ن كتهو عحكمعا مى أقعاله عأفناله املتقعلري كن ووبه أبهنا وفدر بدعاحو
ع رك صراحو عأيه ز م أيه ر هلل االصةح عهع هلل ع إىل الضةلري (.)2
عقعل دده( :االك ددا اخلمي ددين ( س) وو ددهلل م ددى الض ددرع ا عالش ددر يري لمعح ددهللا عالوض دداكن ب ددني
املسممني عاتومنات االسةكيري باب بني املسوضنفني يف النامل مجينا.
هع قع يف ومموه  :كن العاجه ميتا دن أبتا الشنه مجينا يف أي كعقع وتدا عجدع
إهليا أبن يوكات عيوحهلل فيما بيتتا  ( .صحيفري االكا .)244: 6
إن د اا الوقر ه عالعحهللا بني اكدلن مل قعكعا عكا بتشدر تصدحي كي أصداب قدهلليو
فضددة ددن جددع مم ددن سدده الصددحابري علنددتمم -ض دعان هللا مدديمم-؛ عإمنددا أسسددف د ددعا
الوقر ده مددى قا ددهللا حتجدده اكيظدا ددن االطددةع مددى طممدم يف اكصددع عهددي(( :أيدده ال
قدة دذور بددني الشدينري عالسدتري إال يف بنددض املسداااب الفر يدري )) عهددذس تكدذب عتتسد كددا
قر س مما املمري قمفا ن سدم يف ده الفدرم عاملقداالت كدن بيدان أصدعهلم املميدري لإلسدة و
عأهنا كن اكعها .
إن الددهلل عا لموقر دده بددهلل ا لفددرعع هددي د ددعا تتدداقض الف ددرا و عتصددهلل ددن التظددر يف هددذس
( )1اخل ه املترب ري لمشيه الهللووع أمحهلل مي القايعو (.)61
( )2قيهللا اخلميين عأ رها مي الشينري اال ين شر ري ( رث عيقهلل) خلالهلل بن بهللاحملسن الوعجيريو
(.)33-27
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اكصع التاقضري لنرى االسة رعا رعا و عكن أههللافمم السيئري:
أن الهلل عا لموقر ه يف ههللفما عأبنادها  :د عا بتيري كبيتري تسومهلل ((الوبشا لرفض))
كقذ املسممني بنقيهللا الرعافض عاقوتاصمم يف حباااب الباطتيري.
عأهنددا حتددف الغ ددا (( الوقر دده )) تسددومهلل اسددوغفا بنددض ممددا السددتري ليوخددذعهم
بفواعاهم عكشاوا م و عاسوكواإم عد اسا م املقا يري  :ك يري لتشر الرفض .
محا ددري الشددينري كددن الو مددع ملددذهه أهدداب السددتري و عوددذلك الوسددرت مددى اهلجددع الرافضددي-
املونهللدا العجعس مى الستري عأهمما(.)1
الهللالااب مى وش هذس اكههللا السيئري و أن الرافضري وحممدعن ودرب الفرقدري و عتعسديع
الشقري ا أحهلل عا عفاعا عبهلللعا يف الوا ه عكن هذس الهللالااب:
أن اخلميين عص حكعكري املممكري النربيري السنعد ري -عفقما هللا -أبهنم إقدعان لدهو فمداب
وددان صددادقا يف لددك ؟ اجل دعاب لألس د جددا كددن اخلميددين ع كرتدده يف لددك العقددف سدداله
لمموفجرات عبقوممم حلجاج بيف هللا عترع نمم ل كتني.
عصددفه أهدداب السددتري أهنددم أهدداب حددرب و بدداب أجددا أقددذ أك دعاهلم فيقددع  (:إحلددام التاصدده
أبهدداب احلددرب يف إ حددري كددا افوددتم كددتمم عتنمددق اخلمددس بدده و بدداب الظدداهر جددعا كالدده أ ددن عجددهلل
عأبي يعع وان ).
بدداب ع صددفمم أبعصددا قبيحددري فيقددع ( :عأكددا التعاصدده عاخل دعا ج لنددتمم هللا تندداىل فمم دا
جنسان كن فا تعق لك مى جحعدمها الراجع إىل إيكا الرسالري ).
ع ظمددر حقددهللس مددى أهدداب السددتري بعص د حكعكددا م و عقاصددري هددذس الددبةد املباوددري أبهنددا
حكعكات قا جري ن االسة عكسوغمري طبا ري القرآن الكرمي يف ههلل االسة عالقرآن(.)2
فيوبددني بددذلك أن كددا هلل عيدده كددن العحددهللا عالوقر دده بددني اكدلن عأهممددا كددا هددع إال تقيددري
( )1قيهللا اخلميين عأ رها مى الشينري اال ين شر ري ( رث عيقهلل) لمشيه قالهلل بن بهلل احملسن
الوعجيريو ( . )1٥1-1٥0
( )2املصهلل السابق
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عكراعفري لممسدممني ليصدمعا بدذلك إىل حتقيدق يدعالهم السديئري ؛ بداب الوقر ده يف كفمدع الرافضدري
أن وكممعا ع كوبعا ع تشرعا الوشيع عالرفض و عسكعت أهاب الستري ن بيان احلق و عإن مسدع
هوال الرافضري وممري حق قالعا  :عحهللا املسممني يف ق ر.
الدعاية ملذهبهم عرب املوااس اإللنرتوةية

عكن د ا ومم ملذهبمم يف فاا ووابومم يف كقاطع فيهلل ع يف (يدف ) تدهلل كندرث احوفدا
ا دع ا لمغدري االجنميز دري ( This page is for those who do the sake
of Zahra and her family, we are spreading shia.
املنىن :هذس الصفحري لمذ ن نممعن لفاطمري عأسر ا و دن يتشر الشينري.
عكن د ا ومم قعهلم أ ضدا ككودع يف االيرتيدف( :الممدم احفدظ دينري أهداب البيدف و الممدم
حيفظمم عحيفظ مجيع الشينري عحمبني أهاب البيف يف واب ككان ) ( .)1عفرضمم يف لك -عهللا
أ مم -إ ة لمنامل بعجعد الشينري يف فاا.
عكن حا م يف االيرتيف الا قصهللعن إا الهلل ا ري ملذهبمم قع أحهللهم:
"علهللت يني عسأفاب ديني عسدأكعت ديني" .عقدا اآلقدر" :إن ودان قدهلل جدن كدن م َدعى
أ احلسنو يف جتري اخلمهلل (( كسوشفى)) لممجايني".
ع قع اآلقر " :قي كن قالفكم عسنهلل كن أطا كم" (.)2
هذس هي الش حات الا ومفظعن إا ووابري يف االيرتيف كهلل ني أهنم مدى مدا اهلدهللى و
كع أهنم يف ضة كبنيو قا تناىل:ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ
(.)3

( )1الشينري يف فاا مى اليعتيعب .
( )2املعقع االلكرتعين  :يف ( فيس بعك) حتف تعان ( الشينري يف فاا).
( )3سع ا فاطر و اآل ري (. )8
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املطلب الثاني :الكذب وتلفيق األخبار يف الصحف واجملالت

الدورية.
الكددذب كددن أعصددا الرافضددري و فمددن جددرد التظددر يف ووددبمم مددم حقيقددري هددذا اككددر أي:
أهنم أوذب الفرم االسةكيريو قع يه االسة ابن تيميري – محه هللا: -
((عق ددهلل اتف ددق أه دداب النم ددم لتق دداب عالرعا ددري عاالس ددتاد م ددى أن الرافض ددري أو ددذب ال عااد د و
عالكذب فيمم قهللمي.
عهلددذا وددان أامددري االسددة نممددعن اكويددا هم بك ددرا الكددذب قددا أبددع حددامت الدرا ي :مسنددف
عيس بن بهلل اك مدى قدع  :قدا أ دمه ابدن بدهلل النز دز :سدئاب كالدك دن الرافضدري؟ فقدا :
ال تكممم ددم عال ت ددرِع ددتمم ف ددإهنم ك ددذبعن .عق ددا أب ددع ح ددامت :ح ددهلل تا حركم ددريو ق ددا  :مسن ددف
الشافني قع  :مل أ أحهللا أ مهلل لزع كن الرافضري.
عقا كوكاب بدن أهداب  :مسندف ز دهلل بدن هدا عن قدع  :يكوده دن وداب صداحه بهلل دري
إ ا مل كن دا يري إال الرافضري فإهنم كذبعن.
عقا حممهلل بن سنيهلل اكصبماين  :مسنف ر كا قع  :امحاب النمدم دن وداب كدن لقيدف
إال الرافضري فإهنم ضنعن احلهلل ع وخذعيه د تا.
ع ددر ك هددذا هددع ددر ك بددن بددهلل هللا القاضددي و قاضددي الكعفددري و كددن أقدران ال ددع ي عأب
حتيفري عهع كن الشينري الذي قع بمسايه  :أا كن الشينري و عهذس ماد م فيمم))(.)1
عقددا أ ضددا أي  :دديه االسددة (( :عكددن كدداب وودده اجلددرح عالونددهلل اب املصددتفري يف أمسددا
الرعاا عالتقمري عأحعاهلم ك اب ووه حيىي بن سنيهلل الق ان و ع مي بن املهلل ين و عحيىي بن كننيو
عالبخا ي و عأب ري و عأب حامت الرا لن عفاهم و أى املنرع تهللهم الكذب يف الشينري
أو ددر كددتمم يف مجيددع ال عاا د حددىت إن أصددحاب الصددحي والبخددا ي مل ددرع ددن أحددهلل كددن
قهللكا الشينري ك اب اصم بن ضمرا و عاحلا ث اك ع و ع بهلل هللا بن سدممريو عأك داهلم كدع أن
هوال كن قيا الشينري ؛ عإمنا رععن دن أهداب البيدف واحلسدن عاحلسدني عحممدهلل بدن احلتفيدري و
( )1كتماج الستري التبع ري لشيه االسة ابن تيميري و

(. )1٩
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عواتبدده بددهلل هللا بددن أب افددع و أع ددن أصددحاب ابددن كسددنعد ونبيددهللا السددمماين عاحلددا ث بددن
قيس أع من شبه هوال .)1()) ...
عقهلل ا رتفف ووه الشدينري بك درا الكدذب مدى أهداب البيدفو حدىت قدا جنفدر الصدادم-
وما ترعي ووه الشينري  .." :-إن التاس أعلنعا لكذب ميتدا ...عوايدف كصديبري جنفدر أن
"اووتفه  -وما تقع ووه الشينري  -قع جما هللقمعن ميده عخيرجدعن كدن تدهللس ع قعلدعن:
ح ددهلل تا جنف ددر ب ددن حمم ددهللو عحي ددهلل عن أبحاد د د ومم ددا كتك درات و ددذب كعض ددع ري م ددى جنف ددر
ليس ددوأومعا الت دداس ب ددذلك عأيق ددذعا ك ددتمم ال ددهلل اهم . "..عل ددذلك ق ددا بن ددض أه دداب النم ددم" :مل
كذب مى أحهلل كا وذب مى جنفر الصادم كع برا ته" (. )2
عقا ابن اجلع ي :إن الرافضري ة ري أصتا :
 صت مسنعا يئا كن احلهلل فعضنعا أحاد ع ادعا عيقصعا. ع صدت مل سدمنعا فدرتاهم كدذبعن مدى جنفدر الصدادم ع قعلدعن :قدا جنفدر عقددافةن.
 ع الصد ددت ال ال د د  :د دعا جممد ددري قعلد ددعن كد ددا ر د ددهللعن د ددا سد ددعغ يف النقد دداب عكد ددا السعغ(.)3
عقددهلل اقوفددى الرافضددري اليددع آاث قددهللكاامم يف الكددذب كالرافضــة يف غــاان و حي د اختددذعا

اال ددة أسددمع لددرتع ج الكددذب عتمفيددق اكقبددا لمددهلل عا إىل كددذهبمم يف فدداا و عقددهلل أقاكددف
السددفا ا اال راييددري يف بهللا ددري النددا  . 1٩88كددومرا وبداا يف مشددا فدداا اد ددف فيدده أبن حكعكددري
إ ران هي الا هلا اسوحقام اال را مى كصاحل املسممني ع لوايل فإن الشدينري عحدهللها هدي
الددا تسددو يع محا ددري احلددركني الشددر فني و عهددذا الكددة قددهلل مت إ ا ودده يف اال ا ددري الغاييددري كددع كددا
( )1كتماج الستري التبع ري لشيه االسة ابن تيميريو

(.)20

( )2أصع كذهه الشينري اال ين شر ري( رث عيقهلل) لتاصر بن بهلل هللا بن مي القفا يو
(.)347/1
( )3املعضع ات البن اجلع يو (.)338/1
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()1

ومــن تلفــيقهم لرخبــار يف اجملــالت مــا جــا يف جملــة القلــم الصــادرة مــن جــامعتهم يف

ةصه ابللغة االجنليزية:
غاان ما ّ
The Companions of the Holy Prophet always went to
war with enthusiasm and were prepared to lose their
lives on his side, but the Holy Quran said: If they were
religious, they should give up portion of their booty as
. )2(Khoms
املن ددىن  :أن الص ددحابري – ضد دعان هللا م دديمم – و ددايعا ش دداوعن التد د  -ص ددمى هللا مي دده
عسمم -يف الغزع بوحمس و عاسونهللعا أن ضحعا أ عاحمدم دفا دا دن التد – صدمى هللا ميده
عسمم -و عكع لك ومه و قا هللا ز عجاب أبهنم لع وايعا كوهلل تني لبذلعا اخلمس كدن أكدعاهلم
صهللقري.
هع أ اد تفسا قعله تناىل:
ﭽﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ (.)3
فحر الكمم ن كعاضنه علفقما بهلل ا كن قعله تناىل  ( :إن وتدوم آكتدوم حن ) عقدا :
ومددا فسددرس لمغددري االجنميز ددري -لددع وتددوم كوددهلل تني آلتيددوم اخلمددس كددن أكدعالكم صددهللقري – ليوددعهم
القا أع الساكع أن الصحابري -ضعان هللا ميمم -مل كعيعا كوهلل تني – عحا اهم.-

ومن أكاذيبهم وتلفيقهم لرخبار :تصريح الدكتور أمحد علي القاةس يف مؤمتر اإلمـام

( )1الهلل عا االسةكيري املناصرا يف فاا لمشيه حممهلل بن إبراهيم حممهللو (.)412
( )2جممري القمم و ( )1٩و ه االصهللا . 2010-200٩ :
( )3سع ا اكيفا و اآل ري ( . )41
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جعفــر الصــادق املنعقــد يف جــامعتهم يف غــاان عــام  2011م  ,أن االكددا أ حتيفددري وددان
تمميذا لإلكا جنفر الصادم عفاس كن اكامريو عهذا ي وةكه:
Imam Jafar the son of Baqer who was known by
Imam Sadeq was the teacher of Abu Hanifa and Malek
directly, then Malek was the teacher of Shafeei and
Shafeei was the teacher of Ahmad. So we can say for
sure that all of them were the students of Imam Sadeq
.)1(directly or indirectly
أي  :االك ددا جنف ددر ب ددن ق ددر املش ددمع الك ددا الص ددادم و ددان دديخا لإلك ددا أب حتيف ددري
عكالددك كبا ددرا  .إ َن و فمالددك وددان دديخا لمشددافني و عوددان الشددافني دديخا كمحددهلل ؛ لددذا
يسو يع القع بويقن أن اكامري وممم وايعا تةكذا لإلكا الصادم كبا را أع فا كبا را.
هذا كن أوا بمم القهللميري الا رددعهندا مدى ألسدتومم عليسدف صدحيحري ؛ بداب إن االكدا
أ حتيفري -محه هللا -وان كدن أقدران االكدا جنفدر الصدادمو عمل كدن أبدع حتيفدري أيقدذ تده
كع مرته لنمم و عأكا االكا كالك -محه هللا -مل رع ن جنفر إال تسنري أحاد .
ع جلممددري فمددوال اكامددري اك بنددري -أبددع حتيفددري عكالددك عالشددافني عأمحددهلل -محمددم هللا محددري
عاسنري -ليس فيمم كن أقذ ن جنفر يئا كن قعا هلل الفقه و إال كا ععا ته أحاد ومدا
ععا ن فاس أضنا أحاد ه و عليس بني حهلل الزهدري عحهلل ده يسدبري ال يف القدعا عال يف
الك را و عقهلل اسرتاب البخدا ي يف بندض أحاد ده ملدا بمغده دن حيدىي بدن سدنيهلل الق دان أن فيده
وةكا فمم خيرج له (.)2
( )1االكا جنفر الصادم عكذهبه اجلنفري و

( . )2

( )2آ سع هللا -صمى هللا ميه عسمم -عأعلياالس ( كعق أهاب الستري عالشينري كن قااهللهمو
عفضااممم و عفقمممو عفقمااممو أصع فقه الشينري عفقممم) حملمهلل بن بهلل الرمحن بن حممهلل بن
قاسمو (.)1٩0
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عكددن أوددا بمم قددعهلم ددن إكدداكمم الرضددا الددذي نددهلل ال دداكن كددن اكامددري اال ددين شددر ري و
عيصه:
Imam Rida ( Ali ibn Musa ) was the son of seventh
Imam and according to well known accounts was born
in 148/765 and died in 203/817. The eighth Imam
reached the Imamate, after the death of his father,
through Divine Command and the decree of his
. )1(forefathers
أي :أن االكا الرضا مي بن كعسى وان ابتا لإلكا السدابع كدن اكامدري اال دين شدر ري و
ق ددهلل عل ددهلل – حس دده أق دعا احملقق ددني ك ددن امل ددو قني -ددا  148 /76٥هجر ددري و عت ددعيف ددا
203 / 817هجر ددري و االكددا ال دداكن و عقددهلل ع ث إكاكودده بنددهلل عفدداا عالددهللس كددن قددة اككددر
الر ين و عقعايني أجهللادس .
الشدداههلل  :قعلدده أبن ع ا ددري إكاكودده ددن عالددهللس وددان أك درا ييددا ؛ أن هللا ددز عجدداب أكددر إددا
عهذا إوان ظيم كبين مدى ودذإم القدهللمي أن إكاكدري أامدومم أكدر ين كدن هللا ع سدعله كدوعلني
مى لك يصعصا ر يري أع دعها يف فا كظاهنا تصهلل قا الفرتاامم عوذإم مى هللا ع سعله.
عكددن اف درتا ات الرافضددري يف فدداا ا ددا الشدديه حممددهلل بددن بددهلل العهدداب -محددري هللا ميدده-
بوكفا مجيع املسممني الذ ن ليسعا مدى كتمجده يف ووابده (( وشد الشدبمات )) ع لدك كدن
قعهلم بتصه :
To prove this point Esposito refers to Abdul Wahab's
book: Kashful al-Shubuhat, in which the later described
all Muslims except followers as, idolaters, heretics,
idols' worshippers, apostates, anti-divine unity, enemies
of divine unity, Allah's enemies and declared that any
Muslims who did not embrace his new doctrine would,
( )1جممري القمم و

( )1٥و

ه االصهللا . 2007 -2006 :
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along with Jews and Christians, be viewed as enemies
of Islam, against whom jihad 'holy war' was not only
()1
permissible, but obligatory.
عكدرادهم يف الق نددري السددابقري أن الكاتدده قددع  :يددهللا مددى هددذس التق ددري و أي  :هتدداك
يق ري ورهاو عهع أن احلروري العهابيري بقيادا الشديه حممدهلل بدن بدهلل العهداب ا وقدهللت أن أو در
اكق ددا عالبددهللع قددهلل أفسددهللت الددهلل ن الصددحي الددذي وددان يف كددن الرسددع – ميدده الصددةا
عالسة  -؛ عكن أجاب لك أيكرت الوعسةت عاالسوشفاع عالودربك الدا وايدف كدن املدذاهه
االسددةكيري القهللميددري و مث ضددهلل وةكدده ددا يقدداب أحددهلل الكوداب كددن وودداب الشدديه عهددع " وشد
الشبمات " أن الشيه – محه هللا -عص مجيع املسممني فا أتبا ه يف ووابه أهنم :ع تيعنو
كبوهلل ري و باد اكصتا و كرتهللعن و فدا كعحدهلل نو أ دهللا هللا عالودعحي و قدا  :عأ مدن الشديه
أن ودداب كددن مل ددذ ن ملنوقددهللس اجلهلل ددهلل كددن املسددممني كددعن كددع اليمددعد عالتصددا ى املنوددهلل ن كددن
أ هللا االسة الذ ن حما بومم عاجبري مى املسممني.
مث ك دداب ددا آقددر قددااة  :إددذا املفمددع اخلدداطت ملنددىن اجلمدداد تددهلل العهابيددري و أن الشدديه
عأتبا ه هامجعا وربة ا  1216و عقومعا مخسري آال ديني و عأحرقدعا أو در اككداون يف
النرام و مث دكرعا ضرحيري االكدا احلسدني و عبندهلل تمدك احلاد دري بسدتوني و دا  121٩هدامجعا
ككري عاملهلل تدري و عسدععا فيممدا القبدع املشدرفري و كدن ضدمتما قدرب االكدا احلسدن عاالكدا السدجاد
عاالكا جنفر يف البقيع.
عأعضد الكاتدده الرافضددي أ ضددا أن اجلما ددات اال هابيددري الددا فمددرت يف النصددر احلاضددر
كوفر ددري ك ددن احلرو ددري العهابي ددري وحرو ددري ( ال البددان ) يف أفغايس ددوان ال ددا أسس ددف ددا 1٩٩4
بقيادا املة حممهلل مر و عوذلك القا هللا املتوسبري إىل أساكري بن الدن بفرع ما يف النامل (.2
هذس محمري رسري كن الرافضري يف فاا مدى أتبداع كدتمج السدم الصداحل الدذ ن يبدزعا إدذا
( )1جممري القمم الصاد ا كن اجلاكنري االسةكيري -فاا و ( )31حتف تعان :االسة عالو ر و
ه االصهللا  1427-1426 :املعافق . 2006 -200٥
( )2املصهلل السابق و (.)32
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المق دده (( العهابي ددري ))و ب دداب توم ددي إ ددم اكك ددر إىل لن ددتمم يف احوف دداهلم بنا ددع ا ق دداامني بمغ ددري
هعسا :الممم النن العهابيري " وما سبق يف املباح السابقري.
عكن أوا ه الرافضري يف فاا قع أحدهلل املوشدينني امسده كصد فى حسدني يف االيرتيدف و
ربس أبسمعب حعا عهع واآل :
The day they will ask you who's your God ? you say:
Allah.
Then they will ask who's your Prophet ? you say:
Prophet Muhammad.
They will ask, who's your Imam ? this is where you
Sunnis are misguided .Go look at the Kaaba, why do
those Saudis try to hide the crack where Imam Ali was
born…??? Ahmadullahi that these people where guided
.)1(to right direction
قع املوشيع -هدهللاس هللا : -اليدع الدذي تسدأ  :كدن بدك ؟ فوقدع  :هللا و مث تسدأ :
ك ددن يبي ددك ؟ فوق ددع - :حمم ددهلل ص ددمى هللا مي دده عس ددمم -مث تس ددأ  :ك ددن إكاك ددك ؟ مث أج دداب
بتفسه :هذا الذي ضمموم فيه أ ما الستيعن.
مث قددا  :ا هدده إىل الكنبددري عايظددر وي د حدداع السددنعد عن سددهلل الشددق الددذي علددهلل فيدده
االكا مي ؟.
مث قوم بقعله :احلمهلل حن الذي ههللى الشينري إىل سعا السبياب.
كاب اكوا ه عاملواهات الا خيعث فيما الرافضري يف فاا؛ فإن اكسئمري الا تسدأ إدا
النب ددهلل ك ددن املمك ددني يف ق ددربسو ل دديس فيم ددا س دوا ك ددن ه ددذا القبي دداب  :ك ددن إكاك ددك ؟ فم ددذس لدا
اقومقما هذا الرافضي و عمل رد عال ن طر ق ضني أن النبهلل سيسأ إدذا السدوا يف قدربسو
فمددذا الرافضددي ص دتَّ كددن الصددت اكع ضددمن اكصددتا ال ة ددري كددن عاا الرافضددري الددذ ن
قسممم ابن اجلع ي -محري هللا ميه -عهم وما قا ( :صت مسنعا يئا كن احلهلل فعضنعا
( )1تظر مى اليعتيعب حتف تعان  ( :املسممعن الشينري يف فاا).
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الدعا د دن سدوا املمكدني النبدهلل يف

أحاد ع ادعا عيقصعا ) .فمع -ههللاس هللا -مسدع احلدهلل
قربس و فعضع احلهلل ع اد عيق .
عكددن تمفدديقمم لألقبددا كددا تقددهلل يف صددحيفري اال دداد اليعكيددري كددن الوممددري الددا ألصددقعها
بدرايس اكامددري يف جدداس أ ضددا لممسددجهلل املروددزي كحددهلل القساعسددري يف فدداا و فمفقدعا يف اخلددرب
عقالعا أبن االكا ع له اك ث كع أيه أجرها لهو عفرم بني االجا ا عالبيع(.)1
عق ددهلل و ددرعا أ ض ددا أن ك ددن فعاا ددهلل احمل دداع ا ب ددني اكدلن تتمي ددري اكك ددن عالوف دداهم عاال درتا
عاالحرتا بني أتباع هذس اكدلن عقاصري بني التصا ى عاملسممني و مث قالعا كا يصه:
The Executive Committee is made up of Christians
from Catholic and Muslims of denominations (Sunni
()2
Muslims, Ahmadis) in equal number.
كن د ددىن وةك د دده  :أن إدا ا جمم د ددس احل د د دعا ب د ددني اكدلن يف ف د دداا توك د ددعن ك د ددن التص د ددا ى
الكا عليكيري و عاملسممني مى اقوة كشا إم وأهاب الستري عالقادلييري يف أ هللاد كوساع ري.
وددرهم أهدداب السددتري كددن هددذس اهليئددري وددذب عاف درتا مدديمم و عال عجددهلل كددن أ ضددا جممددس
احلعا يف فاا أحهلل كن أهاب الستري عاجلما ري إال بنض اكفراد كن ال ر قدري الصدعفيري ( الوجاييدري
عالقاد ري ) الذ ن ليسعا كن أهداب السدتري و عال رضدعن الوسدميري إدذا االسدم و بداب فوخدرعن أن
وسمعا سم ( ال ر قري الوجاييري عالقاد ري ) وما الحظتا كن قة كنا شوتا هلم .
َّ
عكن تمفديقمم لألقبدا درب العسداااب اال ةكيدري قدعهلم يف االيرتيدف عيصده لمغدري االجنميز دري
واآل :
However, all the central mosques in Ghana,
including the ancient ones of Larabanga, Wa and Bole
()3
belong to Shia.
( )1تظر يف الصفحري ( )31٥كن امل مه ( الوظاهر الهوما أبكر املسممني).
( )2جممري القمم و ( )21و ه االصهللا 1431 -1430هجر ري و املعافق . 2010 -200٩
( )3املعقع االلكرتعين ( :الشينري يف فاا) يف املعسع ري احلرا.
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كنددىن الددت املددذوع أ ددةس  :أن مجيددع املسدداجهلل املروز ددري يف فدداا و عكددن ضددمتما املسدداجهلل
القهللميري يف ( ال بتغا)و عكت قري ( عا ) ع (بعيل) كتوسبري إىل الشينري.
هددذا الددت املددذوع بنيددهلل ددن الصددحري و عال ميكددن أن تتوسدده مجيددع املسدداجهلل املروز ددري يف
فاا ا فيمدا كدن كسداجهلل أهداب السدتري عاجلما دري و عكسداجهلل القادلييدري عالوجاييدري و إىل الشدينري
يف فدداا و عإن وددان لمشددينري كسدداجهلل و دداا بتيددف يف كددهللن فدداا عقراهددا و ع يتددف هلددا الددهلل اا
عاخل بددا ؛ إال أن املسدداجهلل املروز ددري عالقهللميددري يف فدداا كددا الددف كتوسددبري إىل أصددحاإا كددن أهدداب
الستري عاجلما ري و عالوجاييري عالقادلييري.
عقددهلل فاضددف أوا دده الرافضددري يف فدداا يف أسدداليبمم الهلل ع ددري فددا العسدداااب اال ةكيددري و
عكن أك مري لك قع ق يبمم -عقهلل تقهلل  -أن االكا اخلميين حميدي الشدر نري عجمدهللد الدهلل ن يف
هذا النصر.
الرسع ( ) عتمميذ القرآن )(.)1
عدع لك كن اكك مري الا تضم أوا بمم يف فاا و عأكا اجلعاب ن قعله  :إن أع كن
آكددن لرسددع  -ميدده الصددةا عالسددة  -مددي مث قهللجيددري الكددربى و بنيددهلل مددا ورتدده وودده
السدداا عالوددا ه أن قهللجيددري -ضددي هللا تمددا -وايددف أع كددن آكددن لرسددع مددى االطددةمو
قع حممهلل بن إسحام -محه هللا:-
ا أمح ددهلل :ا ددعيس ددن اب ددن إس ددحق ق ددا  :واي ددف قهللجي ددري أع ك ددن آك ددن حن ع سد دعله
عصهللم كدا جدا بدهو فخفد هللا بدذلك دن سدع هللا صدمى هللا ميده عسدممو ال سدمع ديئا
كرهه كن د ميه عتكذ ه له فيحزيه لك إال فرج هللا ته إاو إ ا جع إليما ت بوه عختف
تهو عتصهللقه ع عن ميه أكر التاسو محما هللا(. )2
عقا يف كعضع آقر  :عوان أع كن اتبدع سدع هللا صدمى هللا ميده عسدمم قهللجيدري بتدف
( )1املصهلل السابق و ( . )61
( )2ساا ابن إسحام ( وواب السا عاملغا ي) حملمهلل بن إسحام بن سا امل م
( 1٥1هجر ري) و (.)132/1

لعال املهللين املوعىف
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قع مددهللو عجوددهو مث وددان أع و در آكددن بدده مدديو عهددع عكئددذ ابددن شددر سددتنيو مث ددهلل بددن
حا ريو مث أبع بكر الصهلل ق ضي هللا تمم(.)1
عقا ابن هشا – محه هللا :-إسة قهللجيري بتف قع مهلل
عآكتددف بدده قهللجيددري بتددف قع مددهللو عصددهللقف ددا جددا س كددن هللاو عآ تدده مددى أكددرسو عوايددف
أع كن آكن حن عبرسعلهو عصهللم ا جدا كتده .فخفد هللا بدذلك دن يبيده صدمى هللا ميده
عسممو ال سمع يئا ا كرهه كن د ميه عتكذ ه لهو فيحزيه لكو إال فدرج هللا تده إدا
إ ا جع إليماو ت بوه عختف ميهو عتصهللقه ع عن ميه أكر التاسو محما هللا تناىل(.)2
ع عى ال درباين سدتاد جيدهلل عالدهللعالب دن ااشددري -ضدي هللا تنداىل تمدا -قالدف :وددان
سددع هللا -صددمى هللا ميدده عسددمم -إ ا وددر قهللجيددري -ضددي هللا تندداىل تمددا -مل كددهلل سددأ
كن تا ميما عاسوغفا هلا فذورها ات دع فداحومموين الغدااو فقمدف :لقدهلل عضدك هللا كدن
وبااو قالف :فرأ ف سع هللا -صمى هللا ميه عسمم -فضده فضدبا دهلل هللاو عسدق ف يف
جمهلليو فقمف :الممم إن هده فديظ سدعلكو مل أ دهلل أ ورهدا بسدع كدا بقيدفو قالدف :فممدا
أى سع هللا -صدمى هللا ميده عسدمم -كدا لقيدفو قدا  :ويد قمدف عهللاو لقدهلل آكتدف ب إ
وفددر التدداسو ععاسددوينو إ فضددين التدداسو عصددهللقوين إ وددذبين التدداسو ع قددف كددن العلددهلل إ
حركومعسو فغهللا ع اح مي مرا(.)3
هددذس التصددع السددابقري تددهلل مددى أن أسددبقيري إميددان قهللجيددري – ضددي هللا تمددا -برسددع
هللا -صمى هللا ميه عسمم -كسوفيضدري يف اكقبدا حتيداب الندادا تعاطوهدا مدى الكدذب  .عأكدا
إن و ددان امل دراد بقعل دده أبن مي ددا و ددان أع ك ددن آك ددن ك ددن الرج ددا -وم ددا ب ددف ل ددك يف وو دده
السا -فسااا و عأكا إطةم لك بة تقييهلل هال لصر املتقع كن السا – عهللا أ مم.
( )1املصهلل السابقو

( .)13٩ /1

( )2الساا التبع ري البن هشا و (.)240/1
( )3سباب اهلهللى عالر اد يف ساا قا النباد و ع ور فضاامه عأ ة يبعته و حملمهلل بن عس
الشاكي و ()1٥8/11

الصاحلي
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 إثارة الشبهات:املطلب الثالث
كددن السددباب الددا سددوخهللكما أهدداب الز ددا عاكهددعا الضددة التدداس إاث ا الشددبمات عقاصددري
مددى الندعا عالبسد ا كددن املسددممني و والرافضددري يف فدداا و قدداكعا ب ددعن الشددبه مددى املسددممني
ددرب العسدداااب اال ةكيددري ليوعسددمعا إ دا يف الددهلل عا إىل كددذهبمم يف فددااو عكددن أك مددري لددك سددع
 صددمى هللا-فمممددم ملنددىن الصددحبري ع ددهلل تفددر قمم بددني املتددافق عالص دحاب يف مددهلل سددع هللا
و وقددع- بدداب نوددربعن املتددافقني كددن صددحابري سددع هللا – صددمى هللا ميدده عسددمم-ميدده عسددمم
 ( هداب وداب كسدمم كدوكن؟ أع هداب: كعجده إليده كدن قبداب أتبدا مم
َّ أحهللهم يف إجابوه مى سوا
:الفرم بني االسة عاالميان ؟ )و فقا كن قة إجابوه لمسوا كا يصه
The Companions of the Holy Prophet (SAW) always
went to war with enthusiasm and were prepared to
lose their lives on his side . But the Holy Quran said if
they were religious, they should give up portion of their
booty as khums . Yes, persons that recited the two
Testimonies and went to war to fight on the side of the
Holy Prophet (SAW) may suffer financially. But the
Quran referred to some group among them as real
faithful . other, however, who accept Islam
hypocritically, were referred in the Quran as not being
real faithful. Holy Quran said if they were religious, they
should give up portion of their booty as khums.Yes,
persons that recited the two testimonies and went to
war to fight on the side of the Holy Prophet (SAW) may
suffer financially. But the Quran referred to some group
among them as really faithful. Others, however, who
accepted Islam hypocritically, were referred in the Holy
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Quran as not being really faithful.
أي  :أن الصحابري -ضعان هللا ميمم -اوعا سع هللا – صدمى هللا ميده عسدمم -يف
املنروري بوحمسو عضحعا أيفسمم دفا ا لمت  -ميه الصةا عالسة  -و لكن القرآن قع :
ل ددع و ددايعا كو ددهلل تني ك دعا اخلم ددس ك ددن أك دعاهلم ص ددهللقري و مث ق ددا  :أ ددخا تمفظ دعا ومم ددا
الشمادا عقاضدعا يف املنرودري كدع سدع هللا – صدمى هللا ميده عسدمم -ع دايعا كدن الفقدرو لكدن
القرآن أحا إىل أن جممع ري كتمم كوكتعن حقا و عجممع ري أقرى دقمف يف االسة يفاقدا و
عصفعا أهنم فدا كدوكتني حقدا و مث أ داد تمفيدق آ دري اخلمدس و فبدهللأ كدن قعلده تنداىل ( :إن وتدوم
آكتددوم حن )...قددااة ومددا جددا يف ترمجومددا إىل المغددري االجنميز ددري  " :لددع وددايعا كوددهلل تني ك دعا
اخلم ددس ك ددن أكد دعاهلم ص ددهللقري ) لي ددا ددبمري ت ددهلل اك ددري املس ددممني أن الص ددحابري -ضد دعان هللا
م دديمم -مل كعي دعا ك ددوكتني حق ددا إال قم ددية ددن نوق ددهلل الرافض ددري أهن ددم كوكت ددعن ونم ددي عس ددممان
الفا سددي عاملقددهللاد بددن اكسددعد عفدداهم ددن اسددو تعا كددن الصددحابري -ضدعان هللا مدديمم مجينددا-
عالصددحاب يف ددر احملددهلل ني و قددا ابددن حجددر يف تنر د الصددحاب  :أصد كددا عقفددف ميدده
كددن ل ددك أن الص ددحاب  :ك ددن لق ددي الت د – ص ددمى هللا مي دده عس ددمم -كوكت ددا ب دده عك ددات م ددى
()2
االسة )
فيخرج كن الونر كن لقيه وافرا علع أسمم بنهلل عفاته -صدمى هللا ميده عسدمم -عودذلك
كددن لقيدده كوكتددا بدده يفاقدا عوشد هللا سددرس لرسدعله -ميدده الصددةا عالسددة  -والددذ ن افقدعا يف
مددهلل سددع هللا -صددمى هللا ميدده عسددمم -فددة نوددربعن صددحابري سددع هللا – صددمى هللا ميدده
عسددمم -عإن مس دعا لددك جتددع ا – لنددهلل إميدداهنم حن ع س دعله حقددا و عاملتددافقعن أ ددهلل ددذا كددن
الكفددا يف التددا لقعلدده تن داىل:ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﭼ( )3عقددا قبدداب هددذس اآل ددري كددن يفددس الس ددع ا  :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
( )1جممري القمم و ( )1٩و ه االصهللا (1431-1430هجر ري).
( )2االصابري يف مييز الصحابري البن حجر النسقةين ( .)٥-4
( )3سع ا التسا و اآل ري ( . )14٥
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ﯔ ﭼ(.)1
هددا ن اآل وددان عفامهددا كددن اآللت تددهلل مددى أن املتددافقني ليسدعا ددوكتني أبددهللا فددة فمددم
كن كنىن الصحابري أيه شدماب املدوكتني عاملتدافقني يف مدهلل سدع هللا -صدمى هللا ميده عسدمم-
فشوان كا بيتمما.
علكن الصحابري -ضعان هللا ميمم -وفاضمعن فيما وما صرح بذلك قعله تناىل :
ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﭼ(.)2
يف هذس اآل ري داللري مى تفاضاب الصحابري -ضي هللا تمم -فة سدوعي الدذ ن أسدممعا
ع الفو كع كدن ودان قدبممم كدن الدذ ن أيفقدعا عقداتمعا و مث ع دهلل هللا دز عجداب ودةًّ جلتدري كدع
وعن كسممري الفو أقاب كن كرتبري كن أسمم قباب الفو .
عفيما أورب حجري مى ترباري هوال الصحابري كن التفام ؛ كن املتافقني بنيهللعن ن محري
هللا تناىل.
عكن إاث م لمشبمات ا ا هذا الرافضي عهع كص فى حسدني -ومدا تقدهلل يف امل مده
السابق -السدنعد ري أهندا حاعلدف يف سدهلل الفوحدري الدا علدهلل كتمدا االكدا مدي يف الكنبدري()3و قدهلل
ددا ددبمري لددهللى اجلاهدداب بنقيددهلل م -مددى فددرث ددهلل بددعت القددع أبن ميددا علددهلل يف تمددك
الفوح د دري -أن الس ددنعد ري فنم ددف ل ددك بغض ددا يف م ددي – ض ددي هللا ت دده -فيص ددهللم د د دعاهم
الكا ب مى أهاب الستري أهنم تصبعن النهللا كهاب بيف سع هللا – صمى هللا ميه عسمم-
.
( )1سع ا التسا و اآل ري ( . )138
( )2سع ا احلهلل هلل و اآل ري ( )10
( )3تظر يف امل مه السابق ( الكذب عتمفيق اكقبا  )..كن الصفحري ()342
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عكن ووا م الا ت ا الشبمات يف ( يف ) كا مي:
حماضرا بنتعان  (( :ملا ا أ ز هللا الشينري عأ العهابيري ؟ )).
(( امل يني مز أحهلل وبا مما الستري ))(.)1
هذس اجلماب جبذابري ومما ا كع كا حتممه كن الكذب عالبمودان النظديم تمقدي الشدبمري مدى
اجلاهاب بنقيهلل م فيظن أهندم أقدرب إىل احلدق كدن أهداب السدتري ؛ كن سدتري هللا تقوضدي أن بدادس
الصاحلني هم أصحاب الندزا عالتصدر عالوأ يدهلل و عال دك أن (العهابيدري) الدذ ن هدم أهداب السدتري
 ش دديئري هللا تن دداىل -ه ددم اك ددزا و عه ددالفعهم يف امل ددتمج والرافض ددري عف دداهم اك ال و ق دداتناىل:ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ(.)2
عال ددك أن الددذ ن أكت دعا يف هددذس احليدداا الددهللييا إميدداا قالصددا كددن الش دعااه الشددرويري هددم
أهدداب السددتري عاجلما ددري الددذ ن هددم الغددر يف آقددر الزكددان ومددا صددرح بددذلك سددع هللا – صددمى
هللا ميه عسمم -يف حهلل أب هر را – ضي هللا ته – قا :
قددا سددع هللا صددمى هللا ميدده عسددمم« :بددهللأ االسددة فر بدداو عسددينعد ومددا بددهللأ فر بدداو
ف عس لمغر » (.)3
ددة الرافضددري فددإن هلددم قااددهلل ختددرجمم ددن االسددة فضددة ددن أن كعي دعا كددن أهدداب
السدتريو وا وقدادهم أبن القدرآن الدذي أب دهلل تا حمدر و عأن ميدا هدع هللا و ومدا بدف لدك كدن
فة م و عأن اكامري اال ين شر ري نممعن الغيهو عفا لك كن قااهللهم الباطمري .
عكددن الشددبمات امل ددا ا كددن الرافضددري يف فدداا كشدداوري أحددهللهم إقعايدده الرافضددري يف كددعقنمم
أبسئمري أع دها أبسمعب حعا بني خصني و قع كا يصه:
Alhaji Baba, There's something I want to ask, what
( )1تظر يف (فيس بعك) حتف تعان ( ينري فاا).
( )2سع ا فافر و اآل ري (. )٥1
( )3أقرجه كسمم يف صحيحه و وواب االميان و ب بيان أن االسة بهللأ فر با عسينعد فر باو برقم
( )14٥و ( ) 130/1و حتقيق حممهلل فواد بهلل الباقي و التا ر :دا إحيا الرتاث النرب -باعتو
بهللعن ور ه ال با ري.
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sect were we practicing during the days of the Holy
Prophet? Peace be upon him and the people of his
house, and what sect were we practicing after his
death? Also is it by false to practice Imam Malik, Shafi,
? .)1(Hambali and Hanafi
قع الساااب  :هتاك ي أ هلل أن أسأله ل حاج ؟ كا هع الهلل ن الدذي وتدا منا سده
يف مهلل سع هللا صمى هللا ميه عسمم ؟ عبنهلل عفاتده صدمى هللا ميده عسدمم ؟ ألديس ودذ أن
ميا س املالكيري عالشافنيري عاحلتبميري عاحلتفيري ؟.
هددذس الوسدداالالت تكددعن حمددة لمشددبمري تددهلل كددن قرأهددا أع سددمنما ؛ كيدده ر ددهلل أن أهدداب
الستري هلل تعن د ن أب حتيفري عكالك عالشافني عأمحهلل و عليس وذلك ؛ باب إن واب عاحهلل كدن
هددوال اكامددري اك بنددري الددذ ن وددايعا كددن أهدداب السددتري عاجلما ددري ا وددذ عا كتبددا مم يف اال ومدداد
ميمم كن اكقذ يف الهلل ن و إال تهلل كعافقدري قدعهلم ووداب هللا عسدتري سدعله و عقدهلل حكدى فدا
عاحهلل ن اكامري قعهلم(( :إ ا ص احلهلل فمع كذه ))و فما هي أقعاهلم يف لك:
فقهلل ص ن أب حتيفري أيه قا (( :إ ا ص احلهلل فمع كدذه ))و عحكدى لدك ابدن
ب ددهلل ال ددرب ددن أب حتيف ددري عف دداس ك ددن اكام ددري .اه دد .عيقم دده أ ض ددا االك ددا الش ددنراين ددن اكام ددري
اك بنري(.)2
عيقاب االكا التععي -محه هللا -ن االكا الشافني قعله أ ضا:
(إ ا ص احلهلل فمع كذه عاتروعا قعيل املخال له )(.)3
فمذس أقعا اكامري اك بنريو واب عاحهلل كتمم نوذ دن اكقدذ كتده يف أحكدا الدهلل نو إال
تدهلل كعافقددري أقدعاهلم وودداب هللا عسدتري سدعله – صدمى هللا ميدده عسدمم-و فأهدداب السدتري عاجلما ددري
ال نبددهللعن أقدعا اكامددري اك بنددري؛ ددة الرافضددري فددإهنم نبددهللعن أامددومم ع رفنددعهنم فددعم كتزلددري
( )1فيس بعك ( حتف تعان ( الشينري يف فاا) مت الوحمياب بوا ه . 2011/4/16
( )2د احملوا مى الهلل املخوا البن ابهلل ن الهللكشقي احلتفي و (.)68/1
( )3اتمعع يف رح املمذب لمتععي و (.)370/6
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اكيبيددا عالرسدداب ؛ بدداب آ إددم اككددر إىل لدديممم وفرقددري (الغاليددري) الددذ ن فمدعا يف حددق أامددوممو
عحكمعا فيمم اكحكا االهليريو عأكدا أهداب السدتري عاجلما دري ونبدهللعن هللا دا درع يف ووابده عكدا
أقرب به سعله -صمى هللا ميه عسمم -يف ستوه الصحيحري مدى عفدق فمدم السدم الصداحل و
عكا بنهلل هذ ن املصدهلل ن اجومدادات كدن النممدا قابمدري لألقدذ عالدرد  .عوداب إيسدان وقدذ كتده
ع رد إال صاحه هدذا القدرب؛ ومدا قدا االكدا كالدك  -محده هللا -عأ دا إىل قدرب سدع هللا –
ميه الصةا عالسة .)1( -
عكن بما م االد ا أهنم سوقعن أحكاكمم كن الكواب عأهاب البيف و عها هدع لسدان
كقالومم:
Shia Ghana – We are shias and we use only the
Quran and Ahlulbait "as" I hope all of you are aware, we
don't use Bukhari or sunni book in our ACTS OR DEEDS.
We respect our brothers on the other side too. We
believe Imam Ali was chosen by ALLAH and RASOUL.
إىل أن قا :
We have from God to Sahaba in our creed, and they
too have theirs, how can you tell us to stop what is in
()2
our book and take three days mourning of sunni .
عكنددىن الفقددرا أيدده قددع  :ددينري فدداا -دددن الشددينري يف فدداا ينوددرب القددرآن عأهدداب
البيدف فقدي ومصدهلل ن لتدا يف الوشدر ع و عودداب عاحدهلل كدتكم نمدم أيتدا ال ينودهلل البخددا ي أع أي
وواب كن ووه الستري يف أفنالتا عتصرفاتتا  .عدن درت إقعايتا كن الفرم اكقرى و عينوقدهلل
أن االكا ميا وان كنيَّتا كن هللا ع سعله.
عأنقذ أحكاكتدا كدن هللا إىل الصدحابري و عأهداب السدتري أيقدذعن تشدر نا م كدن الصدحابريو
( )1ع اب هوم احلهلل كب حممهلل بهلل هللا بن كسمم بن قويبري الهلل تع ي و (.)21/1
( )2فيس بعك ( الشينري يف فاا) و قهلل مت الوحمياب يف هذا النا و أ تا احوفا النا ع ا يف فاا.
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عملا ا جتنمعيتدا يدرتك كدا يف ووابتدا و عأنقدذ كدا يف ووده السدتري القوصدا يف الندزا مدى ة دري
أل .
ععجدده الشددبمري كددن هددذا الكددة أن تشددر نا م كددن هللا كبا ددرا و عهددع الومسددك لكو داب
عالنددرتا الددا هددي السددتري الصددحيحري الددا عصددمف إلدديمم كددن طر ددق أهدداب البيددف و ال السددتري الددا
جا ت ن طر ق الصحابري الذ ن ليسعا بنهللع تدهللهم وا داكمم كب هر درا عفداس لكدذبو
ر ددهلل بددذلك تقر ددر قيددهلل م ( ال قمددني ) الددا سددوهلل هلددا الرعا ددري قددهلل صددحف كددن بنددض ال ددرم
عضنفف كن طرم أقرى عهي (( :إين ك فيكم ال قمني وواب هللا ع رت ( أهاب بيدا ) كدا
إن مسددكوم إمددا لددن تضددمعا أبددهللا عإهنمددا لددن فرتقددا حددىت ددردا مددى احلددعث فددايظرعين وي د
ختمفعين فيمما )).
مث إن ا دداكمم لشدديه حممددهلل بددن بددهلل العهدداب يف ووابدده " وشد الشددبمات " أيدده كفددر
التدداس ع ددرى أن الددذي لدديس كددن أتبا دده كشددرك كرتددهلل و لي ددا ددبمري لددهللى القددا أع السدداكع
فيبنددهللهم ددن اتبدداع كددتمج السددم و عهددذا كددن قبيدداب إاث ا وفددا قددر ا الشددبمات حددع د ددعا
الت  -صمى هللا ميده عسدمم -ومدا قدا تنداىل :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ (.)1

( )1سع ا فصمف و اآل ري ( . )26
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الفصل السابع:سبل مقاومة الرافضة يف الدعوة إىل
مذهبهم ،وفيه ستة مباحث:

املبحث األول :سبل مقاومة الرافضة التعليمية.
املبحث الثاني :سبل مقاومة الرافضة الدعوية.

املبحث الثالث :سبل مقاومة الرافضة اإلعالمية.
املبحث الرابع :سبل مقاومة الرافضة اخلدمية.

املبحث اخلامس  :سبل مقاومة الرافضة االقتصادية
للدعوة إىل مذهبهم.

املبحث السادس :جهود علماء أهل السنة يف غانا يف
مقاومتهم.
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املبحث األول :سبل مقاومة الرافضة التعليمية.
املراد لسباب هتا هي العساااب عاكساليه الا عضنوما الرافضري يف فاا بنني اال وبا يف
الددهلل عا إىل كددذهبمم و عويد تكددعن كقدداعكومم بومددك السددباب الددا يوخددذها لوكددعن حجددر درا
ملهلل مسعكمم يف البةد.
إن امل ددومنن التظ ددر يف جم ددعد الرافض ددري يف يش ددر قي ددهلل م يف ب ددةد أفر قي ددا ةح ددظ أهن ددم
دومهلل بدده عإبدهللا فبدومم يف تتميددري الونداعن بددني
بداد عن بوكدع ن النةقددري بدني إ دران عالبمددهلل املس َ
البمددهلل ن خيددهلل كصددمحري ددنعإما ومددا فنم دعا لددك كددع فدداا ؛ حي د أوددهلل ال درايس أمحددهلل جندداد
حددر إ دران مددى االسددوفادا كددن اخل دربات عاالككاييددات بددني فدداا عإ دران يف ددىت اتدداالت
الونميميري عالز ا يري عال اقري عاالقوصادو ع لك أ تا ل ته لع ر اخلا جيري الغاين(.)1
عقب دداب ل ددك و و ددان الونم دديم أع يش دداط ت ددرم إلي دده الرافض ددري أ ت ددا دق ددعهلم يف ف دداا ددا
 1٩84م ددى أفم ددر أق د دعا الكو دداب ددن الرافض ددري يف ف دداا و إد او ددا ك ددتمم دع الونم دديم يف
إحددهللاث الوغيددا يف اككددري وددزعا جمددعدهم مددى الونمدديم و فأيشددأعا أع كهلل سددري أهدداب البيددف يف
أورا عأ قبعا لك يشدا أك اهلدا يف كتداطق فداا تضدم املراحداب الد ةث كدن االبودهللا عاملوعسدي
عال ايع ري فيما كساون عتغذ ري عفا لك كن اكساسيات الا حتفز لم مه.
مقاومة امل ّد الرافضي يف غاان يف اجملا التعليمي

 -1عكعاجمري هذا اجلمهلل توم اب يف إيشا املهللا س عاملناههلل يف أددا الدبةد الوابندري ملدتمج
السددم الصدداحل يف الددهلل نو عإن وددان املناهددهلل عاملددهللا س السددتيري يف الددبةد أو ددر كددن املددهللا س
الشينيري إال أن جمعد تمك املناههلل تقاب ن املناههلل الرافضيري يف بنض التعاحي كتما:
أ  -أن املناه ددهلل الس ددتيري فيم ددا س ددعكات الهلل اس ددري ددة املناه ددهلل الوابن ددري لمرافض ددري ف ددإن
الهلل اسري فيما جمداا ( سدكن و تغذ دريو كبمدا كدن املدا لم دةب لمسدفر إىل أهداليمم يف االجدا ا
).
ب  -أن قرجيي كناههلل الرافضري حيظعن لوعفي يف املناههلل الوابنري لمرافضري.
( )1الوشيع يف أفر قيا و

( . )2٥٩
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ج  -أن د م املناههلل الشينيري حكعكيري عد م املناههلل الستيري أهميري .
 -2عكن عساااب كقاعكري الرافضري سيس املهللا س عاملناههلل السدتيري يف أددا فداا عقاصدري
يف الناص ددمري حي د تزده ددر فيم ددا أيشد د ري الش ددينري الرافض ددري يف ف دداا و ع تبغ ددي أن تك ددعن تم ددك
املددهللا س عاملناهددهلل كسددماا أبمسددا الصددحابري كددن اخلمفددا الرا ددهلل ن عأصددحاب بددهلل عأصددحاب
بينري الرضعان عفاهم كن الصحابري – ضعان هللا ميمم -و عوذلك الصحابري كن أهاب البيف
واحلسن عاحلسني -ضي هللا تمما -حىت دقق هلم عس يري عا ودهللا أهداب السدتري عاجلما دريو
عأن أهدداب السددتري عاجلما ددري بددني االف دراط عالوفددر ي يف حمبددري أهدداب البيددف عالصددحابري -ض دعان هللا
ميمم مجينا.-
 -3أن تكعن املعاد املقر تهلل سما كصد بغري بنقاادهلل أهداب السدتري عاجلما دري عقاصدري كدادا
الفدرم عاكدلن ع كقد فضداااب الصدحابري عأهداب بيدف سدع هللا – صدمى هللا ميده عسددمم-
حددىت نددر ال الدده الفعااددهلل كددن د اسددري الفددرم عاكدلن عمييددز النقااددهلل الصددحيحري فيمددا كددن
الباطمري الجوتاب كا فيما كن الشر عحن د كن قاااب:
عكد د ددن ال ند د ددر الشد د ددر حر د د ددر أن قد د ددع
رفف الشر ال لمشر لكن لوعقيه
فيه ؛ باب الجوتابه مى حهلل قع الشا ر .
فالبهللع كن الشر الذي جيه كنرفوه ال التيايه

عقددهلل سددام االكددا البخددا ي – محدده هللا -االسددتاد ددن حذ فددري بددن اليمددان -ضددي هللا
ته -قع  :وان التاس سألعن سع هللا صمى هللا ميه عسمم ن اخلداو عوتدف أسدأله دن
الشددر هافددري أن ددهللوينو فقمددف ل سددع هللا إا وتددا يف جاهميددري ع ددرو فجددا ا هللا إددذا اخلدداو
فماب بنهلل هذا اخلا كن ر؟ قا " :ينم " قمف :عهاب بنهلل لك الشر كن قا؟ قا  " :ينمو
عفيه دقن " قمدف :عكدا دقتده؟ قدا " :قدع مدهللعن بغدا هدهلل يو تندر كدتمم عتتكدر " قمدف:
فماب بنهلل لدك اخلدا كدن در؟ قدا  " :يندمو د داا إىل أبدعاب جمدتمو كدن أجداإم إليمدا قدذفعس
فيما" قمف :ل سدع هللاو صدفمم لتدا؟ فقدا  " :هدم كدن جمدهللتتاو ع وكممدعن أبلسدتوتا" قمدف:
فمددا كددرين إن أدوددين لددك؟ قددا  :تمددز مجا ددري املسددممني عإكدداكممو قمددف :فددإن مل كددن هلددم
مجا ددري عال إكددا ؟ قددا "فددا وز تمددك الفددرم وممدداو علددع أن تنددض أبصدداب ددجراو حددىت ددهللوك
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املعت عأيف مى لك" (. )1
صد ددهللم سد ددع هللا – صد ددمى هللا ميد دده عسد ددمم -لقد ددهلل جتمد ددى كند ددىن قعلد دده -ميد دده الصد ددةا
عالسددة  -الددذي ال ت ددق ددن اهلددعى إن هددع إال عحددي ددعحى و يف صددرا احلاضددر و حي د
معج الفنت ومعج البحر ؛ فوتري الفرم املوظداهرا السدة عالكاادهللا لده يف البداطن ك داب الرافضدري
عدعهددا و عفوتددري االحلدداد عالكفددر واملددذاهه الفكر ددري كددن النمماييددري عالهللميقراطيددري عفامهددا و ددا و
عتقر ر هذس املادا يف املناههلل كن اكمهيري كان.
 -4أن تكددعن الهلل اسددري يف تمددك املناهددهلل جاكنددري بددني النربيددري عاالجنميز ددري الددا هددي المغددري
الرمسي ددري يف ال ددبةد ح ددىت ددومكن ال د ددةب ك ددن املعاصد ددمري يف جاكن ددات ف دداا ع ظفد ددرعا بف ددر
الوعفي يف البةد.
 -٥حماعلددري إيشددا كنمددهلل إ ددهللاد املنممددني جلميددع املراحدداب الونميميددري و مددهلل إىل تكددع ن
املنممني إ هللادا تربعل مميا عفق قيهللا أهاب الستري عاجلما ري.
 -6عكددن العسدداااب الونميميددري املمكتددري ملعاجمددري املددهلل الشدديني يف الددبةد اسددوغة اجلاكنددات
يف ال ددهلل عا إىل النقي ددهللا الص ددحيحري عالص ددهلل لنقي ددهللا ال ددرفض املتحرف ددري و عإ ددذس العس دديمري ال ددف
الرافض د ددري ق د ددري الش د ددنه عاحلكعك د ددري حي د د د بت د د دعا ج د دداكنومم القاص د ددمري عأدقم د د دعا فيم د ددا بن د ددض
الوخصصات النصر ري الا تنعد لتفدع مدى الهللعلدري يف يظدر الغداييني و عهلدم أي  -:الرافضدري-
أكاب وبا يف ت ع ر جاكنومم إىل أ قى كسوعى بنهلل راامم أو ر اك اضي يف أورا .
فنمددى أهدداب السددتري عاجلما ددري بتددا جاكنددات إسددةكيري يف املتدداطق الكددربى يف فدداا و تكددعن
أبمسد ددا الصد ددحابري الك د درا ات ختصصد ددات هومف ددري  :د تيد ددري ع مميد ددري عتقتيد ددري و لوكد ددعن بد ددهللاااب
لمجاكنري االسةكيري الرافضيري يف أورا – فاا.
 -7عميكن البهلل يشا جاكنري عاحهللا ستديري أبورا و فيما بنض الوخصصات مى أكاب
( )1أقرجه البخا ي يف صحيحه و وواب املتاقه و ب ةكات التبعا يف االسة و برقم (:
 )3606و ( )1٩٩/4حتقيق حممهلل ها بن اصر التاصر و دا طعم التجاا ( كصع ا ن
السم اييري برتقيم حممهلل فواد بهلل الباقي ) و ال بنري اكعىل  1422 :هجر ري .
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ت ع رهددا إىل أ مددى كسددوعى و مث بتددا بقيددري اجلاكنددات يف سدداار املتدداطق الكددربى الددا تعجددهلل أ ددر
الوشيع عالرفض.
 -8حماعلددري يشددر النقيددهللا الصددحيحري ددن طر ددق تك يد كدعاد الشددر نري يف هددذس اجلاكنددري و
أع اجلاكنات املوعقع إيشااما يف املهللن الكربى يف فاا.
 -٩عوذلك يشر النقيدهللا الصدحيحري يف اجلاكندات الشدماا يف فداا حاعلدري املشداوري يف
أيش وما الهلل ع ري -حي إن الرافضري يف فاا ايومزعا هذس الفرصري لتشر قيهلل م يف جاكنات
فاا وجاكنري ( ليغععن ) عفاها -فنمى أهاب الستري سبقمم إىل تمك اجلاكندات لتشدر النقيدهللا
الصحيحري و عأن قنهللعا هلم واب كرصهلل عكتفذ ن يشر د ع م يف ال بقري امل قفري .
 -10احل ددر م ددى أن ك ددعن ال ددهلل اا املش دداوعن يف بد دراكج د ع ددري يف تم ددك اجلاكن ددات
كوقتني لمغري االجنميز ري إتقاا كري ؛ لكعهنا لغري اك جتمع بني ال ةب يف جاكنات فاا .
 -11تزع ددهلل ال ددةب ن ددا لغع ددري عأدبي ددري يف املناه ددهلل ت ددوهممم ملعاص ددمري د اس ددومم يف
اجلاكنات الستديري .
 -12عكددن العسدداااب الونميميددري الةاقددري لوصددهللي الوشدديع عالددرفض يف فدداا و إيشددا املراوددز
عاملوسس ددات الونميمي ددري ال ددا تك ددعن أبمس ددا الص ددحابري -ضد دعان هللا م دديمم -و ت ددهلل م املناه ددهلل
عاملهللا س عاجلاكنات املوعقدع إيشداالها د مدا كدادل عكنتدعل و عتسدا هلل يف د دعا اجلاليدات عحمدع
اككيري يف اتومع الغاين.
 -13تعسيع ي ام املت الهلل اسيري املقهللكري ل ةب فاا كن اجلاكنات االسدةكيري السدتديري
يف النددامل االسددةكي و بغددض التظددر ددن كنادلددري ددمادا ال الدده املوقددهلل ل مدده ؛ كن قضدديري
املنادلري تنرقاب كساتتا الهلل ع ري يف فاا حيد إن املدهللا س الدا دمادا ا كنادلدري لدهللى اجلاكندري
االسةكيري ملهلل تري التبع ري كنهللعدا يف كتاطق كنيتدري و عادصدا املدت الهلل اسديري يف تمدك املتداطق
قماب اكههللا املرجعا .
سوحسن لمجاكنري االسةكيري -عفقما هللا عكسوعليما عقادا بةد احلركني خلهللكري االسة
عاملسممني -أن ت بق كع يظا املنادلري يظاكدا آقدر عهدع إجدرا املقابمدري مدى ال دةب الدرافبني
كعاصمري د اسومم يف املممكري النربيري السدنعد ريو عليسدف دمادا م كنادلدري لدهللى اجلاكندريو عكدن
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قددة املقابمددري ددوم تر ددي اتومددهلل ن كددن ال ددةب ؛ كيدده قددهلل عجددهلل ال الدده الددذوي سددوحق
كعاصمري د اسوه يف املرحمري اجلاكنيري علكن كهلل سوه ليسف هلا كنادلري كع اجلاكنري.
 -14أن تشماب املت الهلل اسديري وافدري الوخصصدات عليسدف إسدةكيري فحسده ؛ ليوخدرج
أبتا الستري كن الوخصصات النصر ري وال ه عاهلتهللسري عاالقوصاد عفاها عحيومعا كراوز كممري
عحساسري يف الهللعلري .
تمك هي العساااب ملعاجمري العساااب الونميميري لمرافضري و
()1

وأما الساليب املمننة ملقاومة أساليبهم يف التعليم

فرس حمبري أهاب البيدف عالصدحابري -ضدعان هللا مديمم مجيندا -يف يفدعس ال دةب ع لدك
ب رم ىت كتما:
أوال :تسميري املهللا س عاملناههلل عاجلاكنات أبمسا الصحابري ا فيمم أهداب البيدف -ضدعان

هللا ميمم.-

اثةيـ ــا :تسد ددميري القا د ددات الهلل اسد دديري عاالدا ات عاملكوبد ددات أبمسد دداامم أ ضد ددا – ضد ددي هللا

تمم. -

اثلثـ ــا :إد اج ك ددادا " فض دداااب أه دداب البي ددف عالص ددحابري " يف كت دداهج الونم دديم يف امل ددهللا س

عاملناههلل االسةكيري عاجلاكنات املوعقع إيشاالها.
رابعا :تبغدي أن تكدعن أدعات الونمديم يف املدهللا س كونمقدري لصدحابري و وفنداب الرافضدري يف
فاا؛ حي قصصعا أدعات الونميم يف املهللا س كامومم فقدي و كدن ووابدري التصداا عاملدعا ظ
هلم -مى ممم – مى اجلهلل ان عاال ةات و عهذا اكسمعب كن أسدباب ترسديه املنمعكدري
يف أ هان ال ةب عقاصري يف املراحاب االبوهللا ري.
خامســا :عكددن أسدداليه الونمدديم يف كقاعكددري املددهلل الشدديني لي د قمددعب ال ددةب ددهلل ددهلل

النعن هلم عإ فاامم ن الرسعكات الهلل اسيري عال سيما اتومهلل ن كتمم عآ الهم فقرا.
( )1هذس هي السباب الا تكر ورها كن كموقى د اا فاا الا أقيمف يف أورا ا  1432هجر ري كن قة
اك اث الا ألقيف يف كعضعع سباب كقاعكري املهلل الرافضي يف فاا .
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سادســـا :ت ددعفا كتح ددري واكم ددري لم ددةب ك ددن تق ددهللمي الكو دده املق ددر ا و عف ددذا و عس ددكن
لم ةب الذ ن جا عا كن اككاون البنيهللا ن الهلل اسري .عهذا اكسمعب كن اكسداليه املدو را
يف الهلل عا .

ســابعا :حتفيددز ال ددةب جب دعااز قيمددري لمتدداجحني كددتمم بوقددهلل ر االكويددا ليقوفددي فدداهم يف

االجوماد .

اثمنــا :عكددن اكسدداليه الونميميددري الددا حتددع الرافضددري دعن حتقيددق أفراضددمم و تتددع ر

دده

املشعس كن قباب الرافضري ؛ ع لك بوهلل س ال ةب واب كا لده ةقدري بفضداب الصدحابري
الصحابري َّ
– ض دعان هللا مدديمم -عإفمددا جمددعدهم التدداا عك دعاقفمم الن ددرا عتضددحيومم كددن أجدداب ه دذا
الهلل نو ع فع ا وه و عوي آ عا سع هللا -صمى هللا ميه عسمم -عسايهللعس ععقفعا ضدهلل وداب
كن حياع التياب كته – ميه الصةا عالسة  -عكن هذا الهلل ن.

اتسـعا :تمقددني ال دةب كدلدري املفحمددري املقتندري يف فضدداااب الصدحابري ؛ ليومكتدعا كدن الددرد

مى واب كن ر هلل تشع ه خيمم املشرم.

عاشـرا :اقويددا اك ويددا كددن ال ددةب كددن أهدداب السددتري لهلل اسددري ووددبمم املوتاقضددري لممددتمج

السم ؛ لكي سو ينعا حماع م ع هللحضعا حججمم حع

ه الصحابري.

()1

( )1كن تعصيات الهلل اا الا مت الونر ج ميما يف املموقى الذي أقيم يف لعكي اصمري تعجع بني د اا فاا عتعجع كن
الفرتا بني  26-2٥ا  1430املعافق ا  2010و ع تعان املموقى :اآل عاكصحاب حقعم أ قعم ؟ .
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املبحث الثاني  :سبل مقاومة الرافضة الدعوية
كا هي العساااب عاكساليه الا وخذها د اا أهاب الستري ملقاعكري ايوشا الوشيع عالرفض
يف فاا؟
أوال :ال بددهلل لددهلل اا أهدداب السددتري يف فدداا أن وقدعا هللا ددز عجدداب عخيمصدعا ييددا م يف الددهلل عا

إىل هللا و عال مومعا أبي فرث كن اكفراث الهللييع ري.

اثةيــا :أن وكددات د دداا أهدداب السددتري جمددعدهم يف كقاعكددري هددذا الددهللا النضددا الددذي طدرأ

مدديمم يف د ددتمم يف فدداا و عيبددذ النددهللاعا عالبغضددا فيمددا بيددتمم الددا تتشددأ ددن االقددوة يف
الدرأي يف كسدداااب قهلل ددري أع فقميددري ؛ وقضدديري تكفددا الصددعفيري الوجاييددري يف جتددعب فدداا و الددا
وايف كمومبري يف بهللا وما مث مخهللت و عأحهلل ف الفرقري بني الهلل اا يف املت قري.
عكسألري اقوة امل الع يف ال ري اهلة أع احتادهداو عقاصدري يف كضدان و عالدا مدف
به البمعى يف (مايل) مشا فاا و عايقسم كن أجمما د اا الستري يف املت قري إىل فر قني  :فر دق
رى االووفا برال ومم و بيتما رى فر ق آقر االووفا برال ري الغا والسنعد ري و صع برال ومدا
ع ف ددر برال ومددا و عقددهلل اكوددهلل اخلددة إىل يددهلل اكضددحى و هدداب جيددع االووفددا برال ددري السددنعد ري
عتكعن صةا النيهلل بنهلل رفري كبا را؟ أع االووفدا برال دري أهداب البمدهلل عال مدز النيدهلل بندهلل رفدري
كبا را إال تهلل اتفام الرال ري.
عقهلل ا وهلل اخلة يف هذس املسألري ( اقوة امل الع أع احتادهدا) بدني د داا أهداب السدتري
يف املت قددري و عجنم دعا احلبددري القبددري فيمددا و عصددا اكقددذ عالن ددا بددني الفددر قني حددىت يس دعا أن
املسألري فيما قة قهللمي بني أهاب النمم و عأهنا اجوماد ري ال تبغي أن تفدرم وممدومم عتشدوف
ص ددفعفمم و عل ددع و ددان أح ددهللهم م ددى الد دراج عاآلق ددر م ددى الد درأي املرج ددعحو ال تبغ ددي إيك ددا
أحهللمها مى اآلقر وما تقر لدك كدن أصدع أهداب النمدم يف دهلل االيكدا مدى املخدال يف
املساااب االجوماد ري.
إن هددذس القا ددهللا املددذوع ا اسددوتب ما النممددا كددن أفنددا الصددحابري -ض دعان هللا مدديمم-
حي إهنم اقومفعا يف كساااب فقميري هلل هللا فمم شتع بنضمم بنضا و عقا ك دا مدى لدك
ك ددا عق ددع بي ددتمم ك ددن االق ددوة يف الفم ددم يف حي دداا س ددع هللا – ص ددمى هللا مي دده عس ددمم -يف
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حهلل ه الذي عاس ته ابن مر– ضي هللا تمما -قا  :قا الت  -صمى هللا ميه عسمم-
ددع اكح دزاب " :ال صددمني أحددهلل النصددر إال يف بددين قر ظددري" فددأد ك بنضددمم النصددر يف
ال ر ددقو فقددا بنضددمم :ال يصددمي حددىت أنتيمدداو عقددا بنضددمم :بدداب يصددميو مل ددرد كتددا لددكو
فذور لك لمت صمى هللا ميه عسمم فمم نت عاحهللا كتمم()1
اقومد فمددم الصددحابري -ضدعان هللا مدديمم -يف هددذا احلددهلل و فبنضددمم أبدعا أن صددمعا
النصدر إال يف بدين قر ظدري أقدذا بظداهر احلددهلل و عبنضدمم قدالعا  :كدا أ اد بقعلده فداهرس ع ددهلل
الصةا يف ال ر ق و عإمنا أ اد احل مى االسراع و عملدا ودرعا لدك لمرسدع – ميده الصدةا
عالسة  -مل مم أحهللا كتمم.
عق ددهلل و ددرت أق دعا النمم ددا يف االيك ددا م ددى املخ ددال يف كس دداااب االجوم دداد يف ف ددا ك ددا
كعض ددع كتم ددا أن دديه االس ددة اب ددن تيمي ددري -مح دده هللا -س ددئاب ددن تقمي ددهلل بن ددض النمم ددا يف
كساااب االجوماد و فماب تكر ميه أع مجر؟ عوذلك كن نماب أبحهلل القعلني ؟.
فأجاب:
احلمهلل حنو كساااب االجومداد كدن مداب فيمدا بقدع بندض النممدا مل تكدر ميده عمل مجدر
عكن ماب أبحهلل القعلني مل تكر ميه عإ ا وان يف املسألري قعالن :فإن وان االيسان ظمدر لده
جحددان أحددهلل الق دعلني مدداب بدده عإال قمددهلل بنددض النممددا الددذ ن نومددهلل مدديمم يف بيددان أ ج د
القعلني عهللا أ مم.)2().
ع قددع ابددن القدديم -محدده هللا ( :-عالصدعاب كددا ميدده اكامددريو أن كسدداااب االجومدداد كددا مل
كن فيما دليابو جيه النماب به عجع فاهراو ك اب حهلل صحي ال كنا ث له كدن جتسده
فيسدعغ فيمدا إ ا ددهلل فيمدا الددهلللياب الظداهر الددذي جيده النمدداب بده االجومدداد لوندا ث اكدلددري أع
( )1أقرجه البخا ي يف صحيحه و وواب املغا ي و ب كرجع الت صمى هللا ميه عسمم كن الغزعا و
برقم (  )411٩و (  )112/٥و حتقيق ها بن اصر التاصرو دا طعم التجاا ( كصع ا ن
السم اييري برتقيم حممهلل فواد بهلل الباقي ) و ال بنري اكعىل1422 -هجر ري .
( )2جممعع فواعى ابن تيميري و

( . )207 /20
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خلفا اكدلري فيما.)1( ) ..
ع قدع االكدا السدديعطي – محدري هللا ميده : -يف ووابدده اك دباس عالتظداار تددهلل قا دهللا كددن
قعا هلل الفقه الكميري:
(ال تكر املخوم فيه عإمنا تكر اتمع ميه) (.)2
سددوتبي كددن أق دعا النممددا السددابقري أن احملددذع لدديس جددرلن اخلددة يف الفددرعع و عإمنددا
احملددذع هددع الونصدده عالبغددي عالنددهللعان مددى املخددال ؛ لددك أن اخلددة يف املسدداااب الفر يددري
عاق ددع ال حمال ددري ؛ إ إن التص ددع حمومم د دري ف ددة س ددع كح ددهلل مح دداب الت دداس م ددى أي عاح ددهلل ؛
القوة اكفما يف تمك التصع .
عهلددذا ملددا طمدده ة ددري كددن قمفددا بددين النبدداس كددن االكددا كالددك – محدده هللا -أن حيممدعا
اككري مى ووابه املعطأ عأن جيمنعا ومموما حعلده مل جيدبمم إىل لدك و عقدا ومدا يف عا دري ابدن
بهلل الدرب ( ...ل أكدا املدوكتني قدهلل سده يف قمدعب أهداب وداب بمدهلل كدا ا وقدهللعس ع ممدعا بده و ع د
الناكري ن ك اب هذا سا ) (. )3
علكددن هددذا اخلددة عكددا فيدده كددن الوعسددنري ال نددين أقددذ الددهلل ن هلددعى عالوشددمي و عإمنددا
نين أهنم فوحعا لمتاس ب االجوماد يف املساااب الا مل ترد فيمدا يصدع ق نيدري و عسدتعا هلدم
سددتري االقددوة فيمددا كددع بقددا اكلفددري عأقددعا الددهلل ن و فاتومددهلل أيقددذ كددا أداس إليدده اجومددادسو
عالناكي يف سنري أن قمهلل أع قمم تهللس.
ع و هلل لك كا قاله يه االسة ابن تيميري:
(عأكا االقوة يف "اكحكا " فأو ر كن أن تضدبي علدع ودان وممدا اقومد كسدممان
يف ددي داجرا مل بددق بددني املسددممني صددمري عال أقددعا علقددهلل وددان أبددع بكددر ع مددر ضددي هللا
تمما سيهللا املسدممني وتا دان يف أ ديا ال قصدهللان إال اخلدا عقدهلل قدا التد صدمى هللا ميده
( )1إ ة املعقنني البن القيم و
( )2اك باس عالتظاار لمسيعطي و
()3فقه التعا لمشيه بكر أب هلل و

( . )224 /3
( . )1٥8 /1
(.)20/1
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عسدمم كصددحابه ددع بدين قر ظددري (( :ال صددمني أحدهلل النصددر إال يف بددين قر ظدري فددأدوومم صددةا
النصر يف ال ر ق فقا قع  :ال يصمي إال يف بين قر ظري عفاتومم النصر .عقا قدع  :مل درد كتدا
قددا الصددةا فصددمعا يف ال ر ددق فمددم ندده عاحددهللا كددن ال دداافوني))  .أقرجدداس يف الصددحيحني
كن حهلل ابن مر )(. )1
فنمى د اا أهاب الستري يف فاا أن وكاتفعا ع عحهللعا صفمم ع كعيعا ك اب اجلسهلل العاحهللو
مث حيدداعلعا إبن دداد الوت ددا ع يف الفددرعع ؛ تاإ ددري امل ددهلل الش دديني الرافضددي املونم ددق ملس دداااب النقهلل ددري
اكصميري.
وأما وسائل مقاومة الرافضة الدعوية يف غاان فنثرية منها :

اااصة ابلدعوة
أوال :إةشا اجلمعيات العلمية
ّ

إيش ددا اجلمني ددات النممي ددري اخلاص ددري ل ددهلل عا  :تنو ددرب اجلمني ددات النممي ددري املوخصص ددري ك ددن
العساااب النمميري احلهلل ري اجلاكنري لذعي الوخص العاحدهلل .عمدا س يشداطا ا الناكدري يف ت دع ر
املنددا التظر ددري عالو بيقيددري و عتقددهللمي االسوشددا ات عالهلل اسددات النمميددري عالو بيقيددري لمق ا ددات
الناكري عاخلاصري (. )2
عتعجددهلل ك دداب هددذس اجلمنيددات يف فدداا ومجمددس اك مددى لمددهلل عا عالبحددعث االسددةكيري و
عمجنيري أهداب السدتري عاجلما دري و عهلمدا فدرعع يف كتداطق فداا وممدا و عتوضدمن هدا ن اجلمنيودان
أ ض ددا ك ددن د دداا الس ددتري خترجد دعا ك ددن اجلاكن ددات يف الن ددامل االس ددةكي و أو ددرهم ك ددن قرجي ددي
اجلاكن ددري االس ددةكيري ملهلل ت ددري التبع ددريو حيم دداب بنض ددمم د ج ددري ال ددهللووع اس عاملاجس ددوا يف هومد د
ختصصات د تيري.
ع تبغ ددي هل ددوال ال ددهلل اا الو ددابنني هل دداتني اجلمنيو ددني أن عل دعا االهوم ددا ل ددهلل عا إىل الس ددتري
عالصهلل ن ادرا الفرم املوظاهرا السة كع أهنا ههللاكري لكيايه قفيري والرافضري ع فاهم.
اثةيا :مقاومة امل ّد الرافضي يف جما التأليف والنشر

( )1جممعع الفواعى البن تيميري و ( . )173 /24
( )2اكسس النمميري ملتمج الهلل عا االسةكيريو أ.د بهلل الرحيم املغذعي و (. )807/2
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الو ددألي عالتش ددر  :ك ددن العس دداااب ال ددا ايومجوم ددا الرافض ددري يف ف دداا لم ددهلل عا إىل ك دذهبمم؛
حيد فوحدعا املكوبددات الناكددري يف املددهللن الكبدداا يف فدداا ععفددرعا هلددا كدراجنمم اكصددميري وأصددع
الكددايف لمكميددين عفدداس و عاحلهلل ددري وكودداب (( مث اهوددهلل ف )) لمرافضددي الوجدداين السددماعي و
الذي ترجم إىل المغدري االجنميز دري و عووداب آقدر لده (( الشدينري هدم أهداب السدتري)) عكولفدا م الدا
ألفددف يف فدداا وكودداب (( اخل دده املترب ددري)) لمددهللووع أمحددهلل مددي القددايع كبنددع مم يف فدداا يف
اك دعا املاضدديري و عوودداب (( املونددري بددني احلدداب عاال حددري كب بكددر ومددا و إكدداكمم يف فدداا و
عدع لك كن الكوه الا حتماب يف داقمما طاكات .
فنمدى أهداب السددتري أن أيتدعا ببدهللاااب كددن املكوبدات الناكدري يف املتدداطق الكدربى يف فداا حتفدداب
لكودده ات كتمجي ددري ص ددحيحري س ددمفيري تب ددني املددتمج الص ددحي املنو ددهلل لإلس ددة و عتفش ددي
قااهلل الرافضري الباطمري املتافيري لمهلل ن الصحي البنيهلل ن الغمع عالوت ع .
عأن قددع أهدداب السددتري لددرد مددى قااددهللهم عووددبمم الددا ألفددف أع يشددرت يف فدداا وودداب
املونددري و عاخل دده املترب ددري و عمث اهوددهلل ف و عقددهلل صددهلل الددرد ميدده كددن بنددض الغيددع ن لمسددتري-
درتجم إىل المغ ددري
جد دزاس هللا قد داا -بنتد دعان  (( :ب دداب ض ددممف )) و ع تبغ ددي أن تش ددر يف ف دداا ع د َ
االجنميز ري و عالمغات احملميري املتوشرا يف البةد و وما يشدرت ترمجدري ووداب (( مث اهودهلل ف )) يف
املكوبات الناكري يف فاا و عككوبري جاكنري ( ليغععن )
()1

اثلثا :الدروس واحملاضرات وااطب وامللتقيات
عكن العساااب املمكتري لموصهللي هلم إلقا الهلل عس عاحملاضرات جلميع ال بقات كن التداس
يف السددن عال قافددري و عتكددعن احملاض درات عالددهلل عس يف املعاضدديع ات الصددمري بفضدداااب الصددحابري
عأهدداب البيددف عحقددعقمم مددى املسددممني و عالونددر ج مددى قااددهلل الرافضددري الباطمددري لبيددان كددا فيمددا
كددن الصدعاب يف املعضددع ات الددا و رقددعن إليمددا يف الددهلل عا وقصددري فددهلل ر قددم عحددهلل املتزلددري
عال قمني إىل فا لك كن كعضع ا م الا وم ترد هللها يف االحوجاج بعال ري أامومم .
إو ا اخل با كن املعاضيع الا مدس فضداااب الصدحابري عأهداب البيدف يف ق دبمم و عبيدان
( )1ال ري كن الباح
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قيهللا الشينري الرافضري.
ضددرع ا تتظدديم املموقيددات عالددهللع ات لمددهلل اا لممهللاعلددري مددى العسدداااب عاكسدداليه احلسددتري
ملقاعكري املهلل الشيني يف البةد.
تني ددني كت ددهللعب أع كش ددر لم ددهلل اا يف و دداب كت ق ددري ش ددر م ددى احلرو ددات الهلل ع ددري يف
املت قري.
عضع الرباكج الهلل ع ري لكاب دا يري يف واب أسدبعع أع دمر أع سدتري و كدع االهومدا بوتظديم
العقف.
رابعا :كفالة الدعاة

وفال ددري أود درب ددهللد ك ددن ك ددن ال ددهلل اا إىل الس ددتري عكبمغ ددي ال ددهلل ن االس ددةكي الص ددحي ؛
ليوفرفدعا لمدهلل عا تفرفددا كدا و عال كددايع لمهللا يدري أن كددعن لده وسدده اليدهلل ليكددعن ككوفيدا اتيددا
عال نومهلل مى أحهلل كن املهلل ع نو لكن ال شدغمه دن الدهلل عا إىل هللا  .فدإن يد هللا داعد –
ميدده السددة  -وددان أيودداب كددن مدداب ددهللس عمل ميتندده لددك كددن الوبميددا و عالددهلللياب مددى لددك
حهلل املقهللا – ضي هللا ته -ن سع هللا – صمى هللا ميه عسمم -قا :
(( كدا أوداب أحدهلل طناكدا قديو قداا كدن أن أيوداب كدن مداب دهللسو عإن يد هللا داعد ميده
السة و وان أيواب كن ماب هللس ))(.)1
بن د الددهلل اا إىل القددرى عاك ل الددا فيمددا أ ددر الوشدديع عالددرفض كددع تددعفا هلددم عسدداااب
التقاب إىل تمك اككاون البنيهللا
عأكا اكساليه الا جيع اقوتاالها لوصهللي الوشيع عالرفض يف فاا هي واآل :
()2

خامسا :الدعوة ابحلنمة واملوعظة احلسنة واجملادلة ابليت هي أحسن .

( )1أقرجه البخا ي يف صحيحه و وواب البيعع و ب وسه الرجاب ع ممه بيهللس و برقم (  )2072و
(  )٥7 /3و حتقيق حممهلل ها بن اصر التاصر و دا طعم التجاا ( كصع ا ن السم اييري برتقيم
حممهلل فواد بهلل الباقي ) و ال بنري اكعىل 1422 -هجر ري .
( )2كن آ ا الهلل اا املوفق ميما يف سباب كقاعكري الرافضري الهلل ع ري ؛ ع لك يف املموقى املقا يف مر نبان ا
 1432يف جاكنري ( ليغععن) أورا .
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الوحمددي حلكمددري عاملع ظددري احلسددتري عاتادلددري لددا هددي أحسددن و عهددذس كددن طددرم الددهلل عا
ال ددا وخ ددذها الهللا ي ددري يص دده يتي دده يف الوبمي ددا وم ددا وره ددا ددز عج دداب حس دده أمهيوم ددا د
حلكمري لنظم أكرها يف كتمج الهلل عا و عك تيا ملع ظري احلستري الا تمي احلكمدري يف اكمهيدري و
عالا هلا أ ر لا يف اهلهللا ري و عكذ ة تادلري الا هي أحسدن يف تعضدي احلدق كدن الباطداب و
عاخلا كن الشر.
سادسا :دعوة املتحولني إىل السنة

حماعلري إقتاع املوحعلني إىل الوشيع عالرفض عإفحداكمم حلجدج الهللاكغدري و لنداب هللا دعفقمم
الهوهللا إىل الستري.
عكن اكساليه الا توضمن كنىن احلكمري  :تتع ع اكسداليه الهلل ع دري لممدهلل ع ن عالوفدتن
يف هدداطبوممو واالسددوهللال ملقابمددري بددني الضددهلل ن عالتقيضددني -والرافضددري عالسددتري يف قااددهللهم
كن حي إن الرفض تايف الهلل ن الصحي الذي هع الستري يف املنوقهلل .-
عأسمعب املقابمري بني التقيضني يف الوبميا كن اكسداليه الرااندري احلكيمدري الدا سدوخهللكما
الكودداب عالسددتري لنددرث دقددااق اككددع بشددكاب ك ددا جددذاب أيقددذ كلبدداب عالنقددع و ع فددو
القمددعب ع شددرح الصددهللع و عجيندداب التفددعس كميددأا لومقددي احلددق عقبعلدده عالرضددا بدده و عكددن أك مددري
لك يف القرآن قعله تناىلﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭼ(.)1
عقعل د د د د د د د د د د د د دده تن د د د د د د د د د د د د دداىل  :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﭼ(.)2
عك ددا املقابمددري يف احلددهلل  :ددن أب كعسددى ضددي هللا تددهو ددن الت د صددمى هللا ميدده
عسددمم قددا  " :ك دداب اجلمدديس الصدداحل عالسددع و وحاكدداب املسددك عافدده الكدداو فحاكدداب املسددك:
إكددا أن حيددذ كو عإكددا أن تبودداع كتددهو عإكددا أن جتددهلل كتدده حيددا طيبددريو عافدده الكددا :إكددا أن حيددرم
( )1سع ا ال ع و اآل ري ( . )17
( )2سع ا املمك و اآل ري ( . )22
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يابكو عإكا أن جتهلل حيا قبي ري "(.)1
ففددي هدداتني اآل وددني السددابقوني قابدداب هللا ددز عجدداب بددني اخلددالق عفددا القدداد خلمددق أ ممددا
أحددق أن نبددهللو مث ب دني املموددهللي عالضددا و عهدداب ميكددن أن كددعن املا ددي كتكبددا مددى عجمدده
أههللى كدن الدذي ميشدي كسدوعل مدى صدراط كسدوقيم و والرافضدري املتكبدني مدى عجدعهمم هداب
ميكن أن كعيعا أههللى كن الذ ن ميشعن مى صراط كسوقيم وأهاب الستري عاجلما ري .
عيف احلهلل كقابمري بني كنا ر الصاحل عكنا ر ال احل عكا جيين واب عاحدهلل كدن قر تده كدن
اخلمق.
عكددن الوفددتن يف اكسدداليه ضددرب اكك مددري لممددهلل ع نو ففيمددا تقر دده امل دراد عتفمدديم املنددىن
عإ صاله إىل هن الساكع و عتقر ر احلقااق عاضحا جميا و عتشدع ق السداكع عترفيبده إىل قبدع
الهلل عاو عضرب اكك مري يف الكواب عالستري و ا كن أن حتصى.
عت بيددق لددك يف د ددعا الرافضددري معكددا عالرافضددري يف فدداا قصعصددا هددع أن بددني الهللا يددري
هلد ددم أيد دده مل بد ددف يف اككد ددم السد ددابقري أن أتبد دداع الرسد دداب ود ددايعا نتد ددعن يف أصد ددحاب أيبيد دداامم
عحعا يمم إال يف هدذس اككدري و عجدهلل كدن وكممدعن يف أصدحاب سدعهلم ع بغضدعهنم بداب عصداب
إم اككر إىل تفسيقمم عتكفاهم و فماب أك ا هوال كسممعن حقيقري.
عكددن أسددمعب الوتع ددع يف الددهلل عا االسددوهللال حلجددج اليقيتيددري عالرباهددني النقميددري الددا تددهلل
مددى سددةكوما عأحقيومددا لقبددع و فددإن التدداس لددن سددوجيبعا ك ددري د ددعا كددن ال ددهلل عات عأي
كنوقددهلل ك ددن املنوقددهللات إ ا مل تص دداحبما حكم ددري حلجددج اليقيتي ددري عالرباهددني النقمي ددري عال س دديما
الددذ ن ال وكتددعن لكودداب عالسددتري الصددحيحري والرافضددريو فنمددى الهللا يددري أن ددربهن لمرافضددري أن
ال نددن يف الصددحابري سددومز ال نددن يف الددهلل ن ؛ كهنددم يقمددري هددذا الددهلل ن و ععاس د ري بيتتددا عبددني
الرسع  -ميه الصةا عالسة .
( )1أقرجه البخا ي يف صحيحه و وواب الذ ا عالصيهلل و ب املسك و برقم ( )٥٥34و ( /7
 ) ٩6و حتقيق حممهلل ها بن اصر بن التاصر و دا طعم التجاا ( كصع ا ن السم اييري برتقيم
حممهلل فواد بهلل الباقي و ال بنري اكعىل 1422 -هجر ري .
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عأ ضاو ال ندن يف الصدحابري وضدمن ال ندن يف الرسدع – ميده الصدةا عالسدة  -كهندم
جمساالس و عالتاس وأ رعن جبمساامم فيما تهللهم كن اكقةم و عودذلك قدذ أ عاجده لدزا
وضمن قذ سع هللا – صمى هللا ميه عسمم -كن الزاين ال دتك إال اييدري ومدا بدف يف
قعله ز عجاب.
عهلددذا املددتمج الوتددع ني أصدداب يف د ددعا الرسدداب -مدديمم الصددةا عالسددة -و فمددذا يددعح –
ميه السة  -أبع اكيبيا فص ن كتمجه يف الهلل عا وما حكى ته القرآن:
قددا ب إين د ددعت قددعكي لددية عهنددا ا ( )٥فمددم ددزدهم د ددااي إال ف درا ا ( )6عإين وممددا
د ع م لوغفر هلم جنمعا أصابنمم يف آ اهنم عاسوغشعا ياإم عأصدرعا عاسدوكربعا اسدوكبا ا ()7
مث إين د ع م جما ا ( )8مث إين أ متف هلم عأسر ت هلم إسرا ا (. )1()٩
فمع -ميه الصةا عالسة  -قهلل أقدرب أيده د داهم أعال يف السدر مث دىن تداهرا مث مد
جلمع بني االسرا عالنمنو أي :يعع هلم اكساليه ليبالا يف د ع م حىت قيم ميمم احلجدري
تهلل هللا ز عجاب.
سابعا :فتح احلوار مس الرافضة

عكددن الوتع ددع يف اكس دداليه إيشددا احل دعا بددني ال ددرفني ( السددتري عالرافض ددري ) كددع االلو دزا
بشددرعطه عض دعاب ه عآدابدده لوحقيددق أهددم أههللافدده عهددع طمدده احل دق عحتددري الصددهللم يف كعضددعع
التقاش
()2

( )1سع ا يعح و اآل ري ( . )٩ -٥
( )2ال ري كن الباح
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املبحث الثالث  :سبل مقاومة الرافضة اإلعالمية:
درعج ؛ لدذا فدإن الشدينري الرافضدري يف
إن البضا ري الا ال إقبدا ميمدا كدن التداس هدي الدا ت َّ
النددامل سددنعن لددرتع ج طممددم ددرب العسدداااب اال ةكيددري و عصددا عا قيمددعن احلممددري الشرسددري مددى
الستري عأهمما ؛ كن الستري ضهلل الوشديع عالدرفض و عالضدهللان ال جيومندانو عكن ت بيدق أحدهللمها
سدومز كزامحددري اآلقددر عدفندده عإ الوددهو أع مددى اكقدداب إضددنافه عكتندده كددن أن كددعن لدده ددا يف
عاقع احلياا.
لكددن سددتري هللا يف تددهللافع احلددق عالباطدداب تقوضددي أن تكددعن الغمبددري لمحددق عأهمدده و عاخلسددا ا
عالبعا لمباطاب عأهمهو قدا تنداىل:ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ ( .)1عقعلد د دده :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ(.)2
قع االكا ال ربي فيما عاس ن السم يف تفسا اآل ري اكعىل:
زهددق هللا الباطددابو ع بددف هللا احلددق الددذي دكددا بدده الباطددابو ددهللكا حلددق مددى الباطددابو
فيممك الباطاب ع بف احلقو فذلك قعله (قاب إِ َّن ِب دق ِذ ِ حل ِق َة الغي ِ
عب) (.)3
َ
َ َ
عقا أ ضا يف تفسا اآل ري ال اييري:
عقعله :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ قع  :ع ذهه هللا لباطاب فيمحقده .ﭽ ﮃ ﮄ
ﮅﮆ ﭼ الا أيزهلا إليك ل حممهلل في بوه(.)4
فالرافضري قاكعا تشرعن طممم رب العسداااب اال ةكيدريو عصدممعا كعاقدع هلدم يف وداب بمدهلل
كددن بمددهللان الندداملو فمددا ددهللقاب أحددهلل يف االيرتيددف ع كودده مددى امل ددا (الشددينري يف فدداا) إال
( )1سع ا اكيبيا و اآل ري (. )18
( )2سع ا الشع ى و اآل ري ( . )24
( )3جاكع البيان يف ع اب القرآن لم ربي و ( . )420 /20
( )4سع ا الشع ى و اآل ري ( . )24
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عت م ددع مي دده كنمعك ددات الش ددينري يف ف دداا ك ددن حيد د أيشد د ومم الونميمي ددري عالهلل ع ددري عاخلهللكي ددري
عاالقوصاد ري إىل فا لك كن جمعدهم يف الهلل عا إىل كذهبمم .
فاآلن كا هي أيسه السدباب الدا وبتاهدا أهداب السدتري ملقاعكدري عسداااب عأسداليبمم اال ةكيدري
يف فاا؟
عمواجهة امل ّد الرافضي يف جما اإلعالم تتمثّل يف اآليت:
أوال :تصميم موااس متع ّددة يف االةرتةت

فنمددى أهدداب السددتري عاجلما ددري تصددميم كعاقددع كونددهللدا يف االيرتيددف عاجمددعن فيمددا الشددينري
الرافضددري يف فدداا و وددأن كددعن كهدداب السددتري كعقددع قددا جلمددعدهم الهلل ع ددري يف ودداب اتدداالت
الونميميري عالهلل ع ري عاخلهللكيري عاالقوصاد ري عدع لك .
أن كددعن هلددم كعقددع قددا لفضدداااب الصددحابري عأهدداب البيددف يد شددا ك فيدده اكوفددا
ك ددن د د دداا السد ددتري ملعاضد دديع ات الصد ددمري بفضد دداااب الصد ددحابري عأهد دداب البيد ددف عحقد ددعقمم مد ددى
املسممني .
أن كددعن هلددم كعقددع قددا لددرد الشددبمات الددا اهددا الشددينري الرافضددري يف فدداا يف حددق
الصحابري -ضعان هللا ميمم – أع يف حق أتباع كتمج الصحابري يف الهلل ن.
علألسد و مل أ ددر -حسدده تصددفحي -يف االيرتيددف مددى أحددهلل كددن أهدداب السددتري يف فدداا
ددرد مد ددى طممد ددم إال خصد ددا عاحد ددهللا – امسد دده أب ددع م ددر -اسد ددو اع أن ددرد مد دديمم لمغد ددري
االجنميز ريو قع دا ميمم يف كعقنمم مى اليعتيعب عيصه واآل :
We still have to respect the fact that, Shias are
Muslims,
but
are
misguided
.
املنددىن :أيدده قددع  :يظدداب أي – أهدداب السددتري -دددرت الدرأي أبن الشددينري كسددممعن و لكددتمم
ضة .
عقددا يف كعضددع آقددر دا مددى أحددهلل الشددينري و أ ددىن مددى الشددينري قددااة (( :احلمددهلل حن أن
الشينري كموهللعن إىل صراط كسوقيم ))و فرد ميه املتاف لمستري قدااة (( :بداب هدم مدى ضدة
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نبهللعن القبع ))( .)1يسأ هللا أن بف أقهللا هذا اكد و ع ك ر كن أك اله.
اثةيا :إصدار اجملالت والصحف واجلرائد يف مواجهة امل ّد الرافضي

عكددن سددباب كقاعكددري جمددعد الرافضددري اال ةكيددري يف فدداا و إصددهللا اتددةت عاجلرااددهلل عهددي
(العساااب املقدرع ا) لمسدتري تكدعن أسدبع يا ع دمرل عفصدميا ع سدتعل و فيمدا بيدان لنقيدهللا أهداب
الس ددتري عاجلما ددري و ع قي ددهللا الش ددينري يف الص ددحابري عأه دداب البي ددف و ع د قي ددهللا الش ددينري الرافض ددري
الباطمري عالشبمات امل ا ا حع الصحابري عمجيع املسممني الذ ن ليسعا كن الشينري الرافضري .
فالرافضري يف فاا فاقعا أهاب السدتري يف هدذا اتدا ؛ حيد دوم هلدم إصدهللا أو در كدن جممدريو
ومجمددري الكددع ر عجممددري القمددم و ع شدداوعن املسددممني يف صددحيفري أقبددا املسددممني يف فدداا و ع
ليس كهاب السدتري عاجلما دري إال جر دهللا عاحدهللا وايدف تص َدهلل دمرل لمغدري االجنميز دري تسدمى (
وشافري املسممني ) و مث صا إصهللا ها بنهلل واب ة ري أ مر حسه أيش ومم الهلل ع ري
باب إن بنض اجلمنيات الوابنري كهاب السدتري عاجلما دري يف فداا تشدا ك الشدينري الرافضدري يف
جمم ددومم القم ددم بتش ددر أيشد د ري أه دداب الس ددتري الهلل ع ددري يف ك ددهللن ف دداا عقراه ددا( )2؛ لقم ددري العس دداااب
اال ةكيري كهاب الستري و عهاب ميكن أن يهللفع طممم عمل يسوغن تمم يف أيش وتا الهلل ع ري؟
حماعل ددري تك ددع ن النةق ددري ك ددع اجلر ددهللا اليعكي ددري احلكعكي ددري يف ف دداا و عتق ددهللمي هل ددا ال م دده يف
كشاووما الفما االسة الصحي لمتاس.
أن تكعن جمةت عجرااهلل أهاب السدتري ككوعبدري لمغدري االجنميز دري عالمغدات احملميدري املتوشدرا يف
فاا لونم الفااهللا .
عكددن العسدداااب املقددرع ا الددا سددوأيس إددا ملقاعكددري املددهلل الرافضددي اال ةكددي إ سددا الرسدداااب
رب اهلعات عاجلعاالت لمتاس توضمن النقيهللا الصحيحري عالهللفاع ن اآل عالصحه .
عكتمددا إ ددهللاد امل ددعلت  :عهددي بددا ا ددن ع قددري تنددرث كعضددع ا حمددهللدا جددم ( 3لدرت يف
( )1ايظر يف املعقع االلكرتعين ( :الشينري يف فاا ) مى اليعتيعب.
( )2تظر يف جممري القمم و يف الصفحري اكعىل إىل الصفحري ال اكتري و
مر نبان و املعافق لشمر أفس س ا . 2008

ه االصهللا  142٩ :هجر ري و
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20سددم تقر بددا) مث ت ددعى بنددهلل لددك لوتقسددم إىل أ بددع صددفحات أع سددف صددفحات أع ددانو
عقهلل تز هلل كساحوما أع تقصر عفقا لرفبري كصممما (.)1
ع تبغددي كهدداب السددتري عاجلما ددري تصددميم هددذس امل ددعلت فيمددا كنمعكددات هوصددرا تددرد مددى
ضةالت الرافضري عكواها م
()2

اثلثا :إةشا حمطات إذاعية ملقاومة امل ّد الرافضي يف غاان

عكددن سددباب الوصددهللي لمرافضددري اال ةكيددري  :إيشددا العسدداااب اال ةكيددري السددمنيري و عتشددماب
حم ددات إ ا ي ددري حممي ددري لتش ددر ال ددهلل عا االس ددةكيري احلق ددريو عملقاعك ددري ض ددةالت الوتص ددا عالش ددينري
الرافض ددري عال ددذب ددن الصد ددحابري الك د درا – ض د دعان هللا مد دديمم-و عاك ددرطري املس ددمع ري فيم ددا
حماضرات ن فضاااب الصحابري عأهاب البيف -ضعان هللا ميمم مجينا.-
إن هذس العسيمري اال ةكيري الا هي اال ا ري أعسع العساااب اال ةكيري السمنيري اقرتاقا يف
الفضا عأ مما فااهللا سمنما القاصي ع الهللاينو عالقا عاككي عدعهم كن طبقات التاس
تتظيم هللا حماضرات عيهللعات توتاع صفحات اصنري كدن قصد الصدحابري مدى كدهللا
اكسددبعع ددرب اال ا ددات احملميددري يف كتدداطق فدداا وممددا؛ كن الرافضددري يف فدداا مكت دعا كددن درا
اكعق ددات ك ددن اال ا ددات احملمي ددري ل ددهلل ا م ب د دعن فيم ددا مس ددعكممو فنم ددى أه دداب الس ددتري عاجلما ددري
كزامحومم يف تمك اال ا ات لبيان لمتاس حقيقري د تمم.
عكددن طددرم كقاعكددري ايوشددا الوشدديع عالددرفض يف الددبةد  :إيشددا العسدداااب السددمنيري البصددر ري
ومح ات الومفا يف املتاطقو لمهلل عا إىل الستري عإكالري املسممني دن الز دا عاهلدةك و عتعجدهلل
بنددض حم ددات الومفددا تب د ال درباكج االسددةكيري و فميجومددهلل أهدداب السددتري عاجلما ددري يف كشدداوري
تمك الرباكج لتشر النقيهللا االسةكيري الصحيحري
()3

( )1اكسس النمميري ملتمج الهلل عا و أ.د بهلل الرحيم املغذعي و

(. )80٥/2

( )2ال ري كن الباح
( )3كن الوعصيات الا مت تهللاعهلا بني د اا فاا يف املموقى املتظم يف مر نبان ا  1432يف جاكنري ليغععن-
أورا .
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املبحث الرابع  :سبل مقاومة الرافضة اخلدمية.
قهلل سدبق أن دا اووسده إدا الرافضدري يف فداا قمدعب التداس بندهلل تعطئدري أقدهللاكمم يف أ ث
فاا و تقهللمي اخلهللكات اخلا ري لمغاييني يف جماالت هللا؛ حيد إهندم أيشدأعا اجلمنيدات اخلا دري
وموسسدري أهدداب البيددف عكوسسدري الكددع ر أبودراو عكوسسدري ددباب آ لسددني (ايسدعا ) عمجنيددري
إقعان الغهلل ر أبورا عفاها كن املوسسات عاجلمنيات الشينيري تنىن بوقهللمي اخلاات لمتاس .
عالنمدداب اخلدداي كشددرعع يف االسددة و عكتددهللعب إليدده و عالندداكمعن خلددا تددالعن اكجددر
النظ دديم ك ددن هللا ددز عج دداب ؛ ل ددذا تبغ ددي كه دداب الس ددتري عاجلما ددري افوت ددا ه ددذس الفرص ددري اليش ددا
اجلمنيات اخلا ري الا صهللعن إا أ ما الرافضري اخلا ري يف فاا.
عاجلمنيات اخلا ري هي :كوسسات اجوما يري كوخصصري فا ا ري تندىن بوقدهللمي املندعات
االيساييري لممحواجني إليما عالنماب مى ت ع ر اخلهللكري االجوما يدري الراقيدري .علمجمنيدات أيدعاع
كونهللدا أمهما:
مجنيددات اكددري و عهددي الددا تقددهلل قددهللكا ا لكافددري أف دراد اتومددع احملودداجني إليمددا
أ.
دعن الرتويز مى قهللكري اجوما يري بنيتمدا( . )1ك داب جلتدري كسدممي أفر قيدا و مجنيدري قا دري اكدري
د ممددا كددن دعلددري الكع ددف و ال ترتوددز مددى قهللكددري اجوما يددري كنيتددري و عتعجددهلل يف كنظددم بمددهللان
أفر قيا .
ب .مجنيات قاصري و عهدي الدا دوم بتع يدري عاحدهللا كدن اخلدهللكات االجوما يدري ك داب
مجنيري حتفيظ القرآن الكرميو عمجنيري الونميم عالهلل عا عمجنيري ككافحري الوهللقني عفاها (.)2
عهذان التع ان كن اجلمنيات عفامها كعجعدا يف فاا ومجتدري كسدممي أفر قيدا الدا تنودرب
كددن اجلمنيددات الناكددريو عمجنيددري ( اق درأ) الددا تنددهلل كددن اجلمنيددات اخلاصددري ع ددوم فددظ القددرآن
الكرميو عفا لك كن اجلمنيات اخلاصري.
( )1اكسس النمميري ملتمج الهلل عا االسةكيريو أ.د بهلل الرحيم املغذعي و
سا .
( )2املصهلل السابق .

( )810/2و بوصر
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إن ال ددهلل عات اهلهللاك ددري يف الن ددامل والرافض ددري س ددوغمعن النم دداب اخل دداي االيس دداين لم ددهلل عا إىل
قيهلل م و فمم تفقعن اككعا السخيري بوقهللمي اك ما اخلا ري إىل التاس يف الندةج عاالفا دري
عالز ا ري عحفر اآل عتع ع الغذا عفا لك كن املنعات بغيري وسه قمعب املهلل ع ن.
فعلــى دعــاة أهــل الســنة واجلماعــة يف غــاان إةشــا هــذه اجلمعيــات اارييــة بنوعيهــا يف

ـل وتســهيل ســبل االةتفــاع ــدما ا,
غــاان تســاعد يف دعــم أةشــطة الــدعوة إىل هللا عـ ّـز وجـ ّ

ومن ذلك:

أوال :تش ددجيع حف ددظ وو دداب هللا تن دداىل عتنميم دده لوك ددعن اخلا ددري كه دداب الس ددتري عاجلما ددري
مان ضي هللا تهو ن الت صدمى هللا ميده عسدمم قدا « :قداوم كدن تنمدم القدرآن
حلهلل
دن مددان ) يف إكددرا مددانو حددىت
ع ممدده» و قددا  :عأق درأ أبددع بددهلل الددرمحن ( اعي احلددهلل
وان احلجاج قا  :ع اك الذي أقنهللين كقنهللي هذا (.)1
قدع احلجدداج  ( :ع اك الددذي  )...إ دا ا إىل احلددهلل الددذي عاس مدان ضددي هللا تدده
يف فضدداب تنمددم القددرآن عتنميمدده( .كقنددهللي هددذا) ك مددم التدداس القددرآن حددىت أحصدداب مددى تمددك
الفضيمري]( .)2عالشينري الرافضري هجرعا القرآن عال مومعن فظه لكعهنم كنوقهلل ن بوحر فه .
اثةيا :إقاكري احملاضرات عالتهللعات الناكري يف النقيهللا الصحيحري.

اثلثا :ا ري وعن الشباب االسةكي عد ع م إىل الومسك لسدتري الصدحيحري التبع دري ؛
كهنم قادا عساسري اككري االسةكيري يف الغهلل.

رابعا :ا ري وعن املرأا املسممري و عهي اك الا توعىل تربيري اكطفدا و فيجده إحسدان

تربيومددا مددى االسددة الصددحي ليكددعن كربعهددا ك ممددا يف اكقددةم احلسددتري  .عكددا أحسددن قددع
الشا ر:
( )1أقرجه البخا ي يف صحيحه و وواب فضاااب القرآن و ب قاوم كن تنمم القرآن ع ممه و برقم
( )٥027و ( )1٩2/6و حتقيق حممهلل ها بن اصر التاصر و دا طعم التجاا ( كصع ا ن
السم اييري برتقيم حممهلل فواد بهلل الباقي ) و ال بنري اكعىل 1422 -هجر ري .
( )2سع ا الشع ى و اآل ري ( . )24
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اك كهلل سريٌ إ ا أ هللد ا  ...أ هللدت نبا طيه اك ر ِام
ع و هلل لك حهلل سع هللا -صمى هللا ميده عسدمم -فيمدا عاس تده أيدس بدن كالدك-
ضددي هللا تدده -قددا  :قددا سددع هللا صددمى هللا ميدده عسددمم« :كددن ددا جددا وني حددىت تبمغدداو
جا ع القياكري أا عهع» عضم أصابنه (.)2
أي  :كن قا ميمما بر ا دري دوعهنما كدن الرتبيدري عاملوعيدري عكدا إىل لدك جدا دع القياكدري
هع ع سع هللا -صمى هللا ميه عسمم -وماتني يف اجلتري قر ه كتده -ميده الصدةا عالسدة يف
اجلتري.
()1

خامســا :عكددن كمددا اجلمنيددات اخلا ددري تقددهللمي املنددعات لمفق درا عاملنددع ن و عقددهلل حددرث

االسة مى لك يف فا كا كعضعو فقهلل عى لك أبع كعسى اك نري -ضي هللا ته-
ن الت صمى هللا ميه عسمم قا  « :مى واب كسمم صهللقري» و فقالعا :ل ي هللاو فمدن
مل جيهلل؟ قا  « :نماب بيهللسو فيتفع يفسه ع وصهللم» قالعا :فإن مل جيهلل؟ قا  « :نني ا احلاجدري
املممع » قالعا :فإن مل جيهلل؟ قا « :فمينماب ملنرع و عليمسك ن الشرو فإهنا لده صدهللقري»
()3

الش دداههلل قعل دده ( :ن ددني ا احلاج ددري املمم ددع ) ص دداحه احلاج ددري (املمم ددع ) ه ددع املظم ددع
املسوغي عاملكرعب املسونني .
ع تددهلل ج حتددف أصددحاب احل دعااج كناعيددري عي االحوياجددات اخلاصددري كددن املندداقني عوبددا
( )1جعاهر اكدب يف أدبيات عإيشا لغري النرب كمحهلل بن إبراهيم بن كص فى اهلامشيو ( املوعىف
. )24٩/2( )1326:
( )2أقرجه كسمم يف صحيحه و وواب الرب عالصمري عاآلداب و ب االحسان إىل البتات و برقم
 )2027حتقيق حممهلل فواد بهلل الباقي و التا ر  :دا إحيا الرتاث
()2631و ( /4
النرب -باعت و بهللعن

ه التشر .

( )3أقرجه البخا ي يف صحيحه و وواب الزواا و ب مى واب كسمم صهللقري و برقم ( )144٥و
( )11٥/2و حتقيق حممهلل ها بن اصر التاصر و دا طعم التجاا ( كصع ا ن السم اييري برتقيم
حممهلل فواد بهلل الباقي)و ال بنري اكعىل 1422 -هجر ري.
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ميمدا االسدة ع فده فيمدا عحدذ كدن الومداعن يف أكرهدا يف

ف ددا ك ددا كعض ددع ك ددن الكو دداب عالس ددتري ق ددا تن دداىل:ﭽ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﭼ ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ (. )1
فمددذس اآللت ال د ةث أيكددر فيمددا الشددا ع االحسددان إىل اك وددا يف وفددالومم عاسددويفا هلددم
حقعقمم واكة وما تتمى ن االسا ا يف وفالومم أبواب أكعاهلم فمما بغا حق و ع ته مدى
لك ع يهلل هلل هلل ملن فناب لك.
عوذلك ع هلل الشا ع ملن أحسن يف وفالومم عاسوعىف هلم حقعقمم واكة جلتري وما بف
لك يف حهلل سماب بن سنهلل -ضي هللا ته -ن الت  -صمى هللا ميه عسمم -قا ((:
أا عوافاب اليويم يف اجلتري هكذا» عقا صبنيه السبابري عالعس ى))(.)2
عتعج ددهلل دل اك و ددا ل ددبنض اجلمني ددات اخلا ددري الوابن ددري كه دداب الس ددتري عاجلما ددري ومجت ددري
كسممي أفر قيا يف فاا عفاها كن اجلمنيات اكهميري و علكن فا وافيري و فوقوضدي االسدوزادا
كتما ككس احلاجري إليما.
سادســا  :كتمددا جتميددز املسدوعد ات اخلا ددري عتقددهللمي قددهللكا ا لممحودداجني إليمددا و ع ا ددري

اكطفا عاك اكاب عامل مقات و عتقهللمي املسا هللات لمرافبني يف الزعاج كن الشباب عالشدا تو
( )1سع ا التسا .
( )2أقرجه البخا ي يف صحيحه و وواب اكدب و ب فضاب كن نع ويما و برقم ( )600٥و
( )٩/8و حتقيق حممهلل ها بن اصر التاصرو دا طعم التجاا (كصع ا ن السم اييري برتقيم حممهلل
فواد بهلل الباقي )و ال بنري اكعىل1422 -هجر ري .
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عإصةح ات البني.

س ــابعا :عكتم ددا إ د دعا اكح ددهللاث ع ا ددري الس ددجتا عأس ددرهم و عإطن ددا احلج دداج عال ددزعا و

عإف ا الصاامني و عتقهللمي وسعا يف النيهلل ن لممحواجني ليشاوعا إقعاهنم يف فرح لك اليع
.

اثمنا :عكن اخلهللكات االيساييري اخلا ري حفدر اآل عتدعفا امليداس لمسدابمري يف املدهللن عالقدرى

عاك ل

()1

.

اتسعا :عكتما ا ري وعن الصحري لممسممني عهي كن اككع الا حا إدا الرافضدري قدري

الشنه عاحلكعكري يف فاا و فنمى أهاب الستري عاجلما ري إيشدا املسوعصدفات عاملسوشدفيات يف
ف دداا عقاص ددري يف املت دداطق ال ددا توك د د جم ددعدهم و ددأورا -الناص ددمري -عوماس ددي و عم ددايل و
عجتيمان عفاها لوقهللمي فيما النةج عقهللكات طبديري جماا لممسممني .

عاشرا :عكتما كسا هللا الز اع يف كزا مم عتعفا كدا حيوداجعن إليده كدن اآلالت عاكدعات

()2

.

فاخلةصددري  :إن لمجمنيددات اخلا ددري جمددعدا وبدداا يف يشددر الددهلل عا و فددإ ا اسددو اع أهدداب
السددتري عاجلما ددري يف فدداا إيشددا اجلمنيددات اخلا ددري أبيعا مددا الددا تقددهلل اخل داات لمتدداس و فددإن
لك كعن سهللا كتينا لتشر الوشيع عالرفض.

( )1ال ري الباح كسوفادا كن أساليه اخلهللكيري لمرافضري يف فاا .
( )2كن الوعصيات الا مف الوعصيري إا يف املموقيات املتظمري يف فاا بني الهلل اا تاإري املهلل الشيني .
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املبحث اخلامس  :سبل مقاومة الرافضة االقتصادية للدعوة

إىل مذهبهم :
إن ا حترك الهلل عا االسةكيري عتتش ما عجتناب أقهللاكما اسدخريو عتقدعي دعووماو سدبمما
االقوصدداد ري؛ بدداب إن الددهلل عا االسددةكيري يف النمددهلل التبددعي ا دهددرت القوصددادو عالنش درات كددن
آلت اجلمد داد يف الق ددرآن توو ددهلل اجلم دداد مل ددا عه ددع االقوص ددادو عكق ددهلل م ددى اجلم دداد ل ددتفس
كمهيوه.
عوذلك الهلل عات اهلهللاكري والتصراييري عالوشيع عالرفض نومهللعن يف د دع م مدى العسداااب
االقوصاد ري كن الوجا ا عاخلمس عالشروات عدعها.
وأما سبل مقاومة الرافضة االاتصادية يف غاان:

أوال :إيشا صتاد ق الهلل عا االقوصاد ري يف املتاطق ومما مع املشدا ع الهلل ع دري يف مجيدع
أقاليم فاا و عد م الهلل اا كتما ا حيواجعيه كن كسومزكات الهلل عا .

اثةيا :إيشا الصتاد ق احملميري وم بهلل م املشا ع االقوصداد ري الهلل ع دري الدا تنودين أبيشد ري

ال ددهلل عا ك دداب :إيش ددا املكوب دداتو أع اكو ددان اخلاص ددري ك ددرطري االس ددةكيري أع مع دداب بن ددض
املشا ع االسةكيري الا تنعد لتفع مى اتومع.
اثلثــا :إيشددا امل دعا د املاليددري والشددروات يف املتدداطق وممددا الددا تددهلل اكك دعا لمموسسددات
الونميميري عالهلل ع ري عتنني مى ت ع ر الهلل عا الستديري.

رابعا :عكن املعا د املاليري إيشدا املدزا ع عالبسداتني يف فصدع السدتري وممدا تدزع فيمدا أقدعات

صهلل حماصيمما لمبيع عاالسو ما فيمدا ندعد لتفدع مدى املسدممني يف فداا
البمهلل اكساسيري مث حت َ
.
خامسـ ــا :كزاعل ددري الوج ددا ا لبض ددااع ال ددا تص د َّدهلل أع تس ددوعَد ك ددن ق ددا ج ال ددبةد و ك دداب

اكقشاب ع((واوع)) ع(( كايغتيس)) عفاها .
()1

( )1ال ري كن الباح عهي كسوفادا كن اكسمعب املنواد بني اتومع املسمم الغاين يشا الصتاد ق احملميري يف املساجهلل
عاملهللا س اكهميري لصيايوما .
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سادسا :عكن سباب االقوصاد ملعاجمري جمعد الرافضري يف فاا طمه اال اات كن اخلدا ج
يف النددامل االسددةكي العقددع كددع إق دعاهنم أهدداب السددتري يف فدداا كددادل عكنتددعل ملعاجمددري د ددعا
الرافضري إىل قيهلل م قباب أن توشيع فاا ومما .
فنمى د اا أهاب الستري يف فاا االحلاح يف ال مه كدن الغيدع ن كدن أهداب السدتري عاجلما دري
كناعيددري إق دعاهنم الغدداييني كددن أهدداب السددتري يف الوصددهللي حلروددات الرافضددري يف فددااو عأن ووددهللعا
مددى أهدداب السدتري يف النددامل االفاقددري كددن سددبا مو عأن أ ددهللا هم ال تدداكعن إن اكدعا و عأن ادديس
إ ران أمحهلل جناد قهلل قا جبعلوه الهلل ع ري فا املبا را مى أفر قيا كرا أقرى و عكن ضمتما فاا
حي د ا هددا قبدداب ة ددري أل بوددا ه  16كددن ددمر إبر دداب ددا  1434عاسددوقبمه ادديس فدداا
عبنض الع ا عمجع وبا كن املسممني يف امل ا و عقهلل قهلل االجوماع كع ايس فداا عع ااده
أصحاب املراته الناليري و عأوهلل – وهللأبه -مى تنز ز النةقري ال تاايري بني البمهلل ن و ع ور أن
النةقري االسو ما ري بني إ ران عفاا قهلل بدهللأت قدهلل بدهللأت دا  1٩74و عقدهلل دهلل كدن قدة
()1

المقددا ت ددع إ دران يف إيودداج الددتفي عالغددا و مث طمدده كددن ال درايس تكددع ن النةقددري يف هددذ ن
املتوج ددني ب ددني ف دداا عإ د دران  .عأن إ د دران سوس ددا هلل ددقيقوما ف دداا مل ددت الهلل اس دديري إىل إ د دران
لموخص يف د اسري هتهللسري التفي عالغا .
عقددهلل ألقددى حماضددرا اكددري مددى املسددممني يف جدداكنومم االسددةكيري يف فدداا -أو درا -بنددهلل
لقااه كع احلكعكري (.)2
س ـ ــابعا :تش د ددجيع اك د ددرل ك د ددن جت د ددا أه د دداب الس د ددتري عاجلما د ددري يف ف د دداا م د ددى الورب د ددات

عاالس ددماكات يف تق ددهلل ال ددهلل عا السد دتديري و عا تب دداط ل ددك عاقد د الص ددحابري – ضد دعان هللا
ميمم -يف عااليفام اليوصا املسممني ون مان بن فان -ضي هللا ته -و عقهلل عى لك
البخا ي -محه هللا -قا :
عقا الت صمى هللا ميه عسدمم (( :كدن حيفدر بئدر عكدري فمده اجلتدري ))  .فحفرهدا مدانو
()3

( )1كن الوعصيات املمقاا كن د اا فاا يف كموقيا م .

( )2اجلر هللا اليعكيري يف فاا و الكاته( -وع كع تيسن) .
( )3كن الوعصيات املعجمري كن د ري فاا يف كموقيا م .
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عقا  (( :كن جمز جيا النسرا فمه اجلتري )) فجمزس مان (.)1
عيف عا ددري الرتكددذي قددا يف سددتته :ددن بددهلل الددرمحن بددن مسددراو قددا  :جددا مددان إىل التد
صمى هللا ميه عسمم أبل د تا  -قا احلسن بن عاقع :عوان يف كعضع آقر كن ووابو يف
ومه  -حدني جمدز جديا النسدرا فت رهدا يف حجدرس .قدا بدهلل الدرمحن :فرأ دف التد صدمى هللا
ميدده عسددمم قمبمددا يف حجددرس ع قددع « :كددا ضددر مددان كددا مدداب بنددهلل اليددع ك درتني» « :هددذا
حهلل حسن فر ه كن هذا العجه» (.)2
يف احل ددهلل دلي دداب م ددى أن تش ددبه الص ددحابري -ض د دعان هللا م دديمم -اليف ددام يف تق ددهلل
الهلل عا الصحيحري قة تا كن هللا أجرا ظيما.

( )1أقرجه البخا ي يف صحيحه و وواب املتاقه و ب كتاقه مان – ضي هللا ته)13 / ٥( -
حتقيق حممهلل ها بن اصر التاصر و دا طعم التجاا ( كصع ا ن السم اييري برتقيم حممهلل فواد
بهلل الباقي ) ال بنري اكعىل 1422-هجر ري.
( )2أقرجه الرتكذي يف ستته و أبعاب املتاقهو ب كتاقه مان -ضي هللا ته -برقم ()3701و (
 ) 626/٥حتقيق أمحهلل حممهلل اور عحممهلل فواد بهلل الباقي عإبراهيم عا عث يف اك هر
الشر و دا احلم  -كصر و ال بنري ال اييري 13٩٥ -هجر ري  .عقهلل حسته اكلباين
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املبحث السادس  :جهود علماء أهل السنة يف غانا يف مقاومة

الرافضة.
إن مما أهاب الستري عاجلما ري يف فداا كدع اقدوة كشدا إم عآ اامدم يف بندض املسداااب
الهلل تيري قهلل بذلعا أقصى جمهللهم تمقاايا إ ر فمع الوشيع عالرفض يف أعاااب السبنيتات و عوان
أع حماضددرا قددهللت يف مددايل -مشددا فدداا -لبيددان قااددهلل الرافضددري لممسددممني يف ددمر ي
القنهللا كن أعاقر السدبنيتات كدن اتمدس اك مدى لمدهلل عا عالبحدعث االسدةكيري (فدرع الشدما )
– عهع كرودز إسدةكي لمدهلل عا مدى كسدوعى فداا ضدم كنظدم د داا أهداب السدتري عاجلما دري كدن
قرجيي اجلاكنات االسةكيري يف النامل أو رهم كن قرجيي اجلاكنري االسةكيري ملهلل تري التبع ري.
ع عجهلل كروز إسةكي لمدهلل عا سدمى ((أهداب السدتري عاجلما دري )) مدى كسدوعى فداا عهدع
والس ددابق وك ددعن أ ض ددا س ك ددن قرجي ددي اجلاكند دات االس ددةكيري يف الن ددامل االس ددةكيو ع ا دديس
اجلمنيددري الشدديه مددر إب دراهيم إكددا و ع نوددرب إكددا أهدداب السددتري عاجلما ددري يف فدداا و عأع قددر ج
اجلاكن ددري االس ددةكيري ملهلل ت ددري التبع ددري يف ف دداا ( )1و عه ددم والس ددابق ب ددذلعا قص ددا ى جم ددهللهم يف
كقاعكددري الوشدديع يف فددااو عقددا ك ددا مددى ل دك كددا بددف يف املباح د السددابقري ()32٩
سني الرافضري يف فاا تشييع إحهللى ضعاحي أورا قا هلا دا الوعبري عقدهللكعا هلدم املسدا هللات
املاليددري عالنيتيددري عاكمسددهللا عدعهددا و عع ددهللعهم ددهلل إلدديمم ومددر عحتمدداب يفقددات أ مددهلل ا و مسددع
إذا اخلرب إكا أهاب الستري عاجلما ري و عجا س االتصا أ ضا كن أ يان البمهلل طمبا أ ه يف هدذا
املعق احلرج و الشيه مر ربته الهلل ع ري ال ع مري مس كهداب البمدهلل مكدني الرافضدري دهلل إلديمم
الكمدر كدع اسددومرا هم مدى السددتري ؛ حيد إن أهداب البمددهلل ودايعا أبكددس احلاجدري إىل قددهللكات
الكمر الا ال سوغىن تما يف هذا الزكان.
عق ددهلل جنح ددف تم ددك التظ ددرا ال اقب ددري ك ددن الش دديه عمل وش دديع أه دداب البم ددهلل ك ددع س ددني الرافض ددري

( )1أفادين املنمعكري الشيه قضر آد إد س كن تقا رس ن الشينري يف فاا و ضع كن أ ضا مجنيري
أهاب الستري عاجلما ري و ( )11
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احل ي يف تشيينمم ع ليفمم بومك اخلهللكات (.)1
عأك ددا جم ددعد مم ددا الس ددتري يف كقاعك ددري الرافض ددري يف ف دداا حت ددف اتم ددس اك م ددى لم ددهلل عا
عالبحعث االسةكيري واآل :
بنددهلل بيدداهنم أن أيشد ري الشددينري تومروددز يف املددهللن الرايسددري يف الهللعلددري ألقدعا الضددع مددى هددذس
املددهللن كددع بيددان التشدداط فيمددا عبيددان دع الددهلل اا يف الوصددهللي هلددم ؛ عهددذس املددهللن هددي  :كهلل تددري
أورا اصمري فاا و عكهلل تري (وماسي) اصمري إقميم( أ ايا)و عكهلل تري ( مايل) اصمري إقميم
الشما .
عأكددا دع د دداا كت قددري أودرا الناصددمري الددا فيمددا توك د مجيددع اكيشد ري احملا بددري عاملناد ددري
لإلسددة عاملسددممني كددن ودداب الت دعاحي  .عقددهلل تددهللا س الددهلل اا الوحددرك الشدديني يف املت قددري عكددا
ناييه املسممعن كن حتهللل م فقر عا بنعن هللا تناىل كوناههلل ن مى املضي لدهلل عا االسدةكيري
عبيان لمتداس حقيقدري قيدهلل م عالوصدهللي حملداعلومم الفا دمري ؛ ع لدك دن طر دق ق ده اجلمندري
عإقاكددري التددهللعات عاحملاض درات و عقددهلل قددهللعا سددبع يددهللعات كددن قددة سددبنري أ ددمر ابوددهللا كددن
مر جه ا  1430هجر ري إىل مر صفر  1431عمت إلقا مخس شدرا حماضدرا اكدري
كن قةهلا يف داقاب أورا عاحملافظات الوابنري هلا بصع ا مجا يري.
ج دداب كعض ددع ا ا كرو ددزا يف بي ددان فض دداااب الص ددحابري إمج دداال عتفص ددية ابو ددهللا ك ددن اخلمف ددا
الرا هلل ن فالنشرا املبشرعن جلتدري عأكمدات املدوكتني مث أفدراد كدن الصدحابري ودأب هر درا عفداس-
ضي هللا تمم مجينا.-
عقهلل د الهلل اا كباد ا طيبري توم اب يف إسما واب دا يري بما قهلل س 48( :سديهللي فداا)
ك ددا ن دداد  33دعال ا أكر كي ددا ك ددن و دداب ف ددرتا تس ددمم املكاف ددآت ك ددن ع ا ا الش ددوعن االس ددةكيري
عاكعقددا عالددهلل عا ملممكددري النربيددري السددنعد ري؛ اليفاقمددا يف درا بنددض سددا ات يف اال ا ددري
( )1حصمف مى هذس املنمعكري كن كموقى د اا فاا الا أقيمف يف الستري املاضيري( )1432يف فاا يف
كعضعع البح ( الومهللد الشيني يف أورا ) عكقهللكه الهللووع بشا قر ج اجلاكنري االسةكيري
ملهلل تري التبع ري .
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عالومفا لمقيا بب كتاقده الصدحابري عفضدااممم ربهدا عدا كدتمم عكقاعكدري لممدو رات السدمبيري
املوم مري يف د عا الشينري الا تدذ ع كنا ده عك الده وا بدري ضدهلل صدحابري سدع هللا -صدمى هللا
ميه عسمم. -
عأك ددا ال ددهلل عا الفرد ددريو فق ددهلل وم د و دداب دا ي ددري تروي ددز اهوماك دده يف يش ددر فض دداااب الص ددحابري
معكدا سدعا يف ق ده اجلمدع أع الددهلل عس النمميدري عاحملاضدرات الناكدري أع الدع ظ عاال دداد يف
املتاسبات الناكري  .عكن أجاب كتاهضري الرافضري يف أيش ومم فمتداك كدن بدني الدهلل اا كدن سدنى
ق ددهلل الف ددر املواح ددري اخلا ددري يف إجي دداد ب ددهللاااب س د دتديري ك ددن اك م ددا اخلا ددري لممحو دداجني ك ددن
املسممنيو فقهلل مت حفر بنض اآل لبنض أهايل القرى كن حمومم الهلل ع ري.
وم ددا مت بت ددا املس دداجهلل يف بن ددض امل ددهللن عالق ددرى و بنض ددما ال تد دزا حت ددف املقاعل ددري و عمت
.
وذلك فو املروز ن لونميم اخلياطري عاحلاسه اآليل يف كهلل تري أورا الناصمري
عأكددا دع الددهلل اا يف كت قددري وماسددي يف كعاجمددري فكددرا الوشدديع :فقددهلل لندده الددهلل اا دع ا
فناال عأسمع حكيما لوصهللي حروري الوشيع عالرفض ملت قريو ع لك قة كا مي:
داق دداب املس دداجهلل :تنو ددرب املس دداجهلل أو ددرب املت مق ددات الهلل ع ددري عال قافي ددري لم ددع ظ عاال دداد
اليعكي مى كهللا اكسبعع لقا د عس مميري عتعجيمات اكري قع إا الدهلل اا لبد الدع ي
االسددةكي كددع الرتويددز مددى فضدداااب الصددحابري عدع هددم يف حفددظ السددتري و ومددا صددمعن لتدداس
ص د ددةا اجلمن د ددري عخيو د ددا عن املعض د ددع ات املتاس د ددبري كعض د دداع املس د ددومنني عقصعص د ددا ك د ددا ونم د ددق
لصحابري -ضعان هللا ميمم-و عكا ونمق بنقيهللا الوشيع عق ع ا مى اككري االسةكيري.
احملاضرات عالتهللعات:
عق ددهلل مت تتظ دديم ددهللا حماض د درات عي ددهللعات يف اكك د داون الناك ددري عيف املس دداجهلل عالقا دداتو
عاملهللا س االسةكيري عاحلكعكيري و وتاع املعضع ات اآلتيري:
القرآن الكرمي ع ويهللس لوزويري الصحابري -ضعان هللا ميمم -أمجنني.
التصددع الصددرحيري كددن الرسددع – ميدده الصددةا عالسددة  -املوضددمتري لوزويودده لمصددحابري –
ضعان هللا ميمم.-
الوأويهلل مى هللالري الصحابري عأ رس مى حفظ الستري التبع ري امل مرا.
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الوأويددهلل مددى فضدداب أكمددات املددوكتني – ض دعان هللا مدديمن -عأ ددرهن يف يقدداب السددتري لتددا
ع مع الصحابيات – ضي هللا تمن.-
كتزلري ااشري – ضي هللا تما – يف االسة .
صفحات اصنري كن قص الصحابري – ضعان هللا ميمم. -
بيان فضاااب املماجر ن – ضي هللا تمم.-
بيان فضاااب اكيصا – ضي هللا تمم.-
كعق االسة كن اخلةفري االسةكيري.
عأكددا دع هددم يف عسدداااب اال ددة يف الوصددهللي لددهلل عا الرافضددري يف املت قددريو فقددهلل مكتدعا كددن
درا بنددض اكعقددات يف اال ا ددري احملميددري عكيددا مددى كددهللا اكسددبععو عاسددومهللفعا كعضددع ات
إسددةكيري ات الصددمري بفضداااب الصددحابري عدع هددم يف حفددظ السددتريو عوددذلك كددا ونمددق لشددينري
عك دعاقفمم يف سدده الصددحابري – ض دعان هللا مدديمم -ومددا مت تسددجياب بنددض املعضددع ات يف
المغددات احملميددري عتع نمددا مددى املسددممني و عقددهلل وددان هلددذس املبدداد ا الهلل ع ددري أ ددر طيدده يف يفددعس
املسممني و وما سا هلل مى بيان حقيقري الشينري عق ع ا مى اككري االسةكيري.
عكددن جمددعدهم الددرحةت الهلل ع ددري يف املددهللن عالقددرى :فقددهلل قددا ودداب دا يددري جبددعالت د ع ددري
إىل القددرى لةتصددا إددم عالونددر مددى أح دعاهلم عاحوياجددا م الضددرع ري ع ددوم يف العقددف يفسدده
تبصدداهم يف أكددع د ددتمم عتعضددي النقيددهللا الصددحيحري هلددم كددع ترويددز مددى فضدداااب الصددحابري
عق ع ا الشينري كع الوجته ن ور اكمسا .
عأك ددا جم ددعد مم ددا الس ددتري يف كت ق ددري الش ددما (م ددايل) يف كعاجم ددري الوش دديع عالد درفض يف
املت قري كا مي:
كباد ا كن الهلل اا يف فاا إىل بيان حقيقري قيهللا الشينري لمتاس ن طر ق ق ه اجلمدع
عالتددهللعات عاحملاض درات عإد اج كعضددع ات ددن الشددينري يف كتدداهج الونمدديم يف املددهللا س ال ايع ددري
االسةكيري ع لك كن أع فمع الوشيع يف فاا يف ا  1٩80إىل عكتا هذا.
االو ددا كددن وددر فضدداااب الصددحابري يف ق دده اجلمددع عالتددهللعات عاحملاض درات عاال ا ددات
املسمع ري عاملرايري و عيف كتاهج الونميم عاملسابقات ال قافيري.
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السددني قددهلل املسددو اع لددهللى اجلمددات اخلا ددري يف إجيدداد بددهللاااب س دتديري كددن اك مددا اخلا ددري
القرى عاك ل احملواجري(. )1
لممحواجني ع لك ببتا كساجهلل عكهللا س عحفر اآل
علمهلل اا الناكمني حتف مجنيري أهداب السدتري عاجلما دري دع وبدا يف كعاجمدري الوشديع يف فداا
كتمم الشيه حاضر إد س آد الذي لده جمدعد د ع دري يف فداا عقاصدري أودرا عهدع كدن الدذ ن
ووبند ددعن ق د دعات الشد ددينري الرافضد ددري يف فد دداا ع د ددرد مد دديمم يف عسد دداامه الهلل ع د ددري واحملاض د درات
عالتهللعات عاال دة عفاهدا و عقدهلل ا ومدهللت ميده و داا يف سدالا هدذس – عجدزاس هللا قداا. -
عقددهلل ألفدعا وويبددا ددن الرافضددري لمغددري االجنميز ددري بنتدعان( :الوشدديع عق ددرس) عهددع الكودداب العحيددهلل
الذي أل يف ه د اا أهاب الستري يف فاا ًّدا مى الرافضري.
عكددتمم الددهللووع بشددا – أحددهلل قرجيددي اجلاكنددري االسددةكيري ملهلل تددري التبع ددري -عكددن الددذ ن
جاههللعا الوشديع يف فداا كتدذ أن ودان طالبدا يف اجلاكندري االسدةكيري أ تدا إجا تده الصديفيريو عقدهلل
أ ن يف املموقددى الددذي أقدديم يف فدداا ددا ( )1423أن الشددينري الرافضددري وددايعا أيتددعن إىل حيدده
(تسايع) كدن ضدعاحي أودرا يف وداب دع اجلمندري ع قعكدعن لدع ظ يف كسدجهلل احلدي قبداب صدةا
اجلمنددري و عقبدداب اك ان مددس دقددااق هللسددعن طددة كددن أوددا بمم و كوممددني املممكددري النربيددري
السنعد ري عفاها كن الهللع النربيري عاالسةكيري أبهنا توناكاب كع الكفا كن أكر كا عأع و عأن
ال ع ا االسةكيري اال راييري نا ها أن ال رقيري عال فربيري عدع لك كن حا م.
فقددهلل حدداع الشدديه الددهللووع أن بددني لمتدداس قيددهلل م عكددا صددبعن إليدده عأهنددم سيعصددمعن
املسومنني يف آقر امل ا إىل سه أب بكر ع مر و عبقيري الصحابري – ضعان هللا ميمم-
عكددتمم الددهللووع بدداس صددخر كددن قرجيددي اجلاكنددري االسددةكيري وعكبنددعث يف الددع ا او علدده
أ ضددا جمددعد د ع ددري يف حما بددري الوشدديع يف كت قددري أودرا عفدداهم كددن الددهلل اا الندداكمني لمصددهلل ددن
( )1حمر ع الوقر ر ن الهلل اا معكا يف املتاطق ال ةث عهم  :الشيه بهلل القاد سنيهلل يبا ي -اب
أبورا و عالشيه حممهلل صاحل أمحهلل مي اب د اا وماسي و عالهللووع ميم أبعبكر -مي اب الهلل اا كن مايل
 .فموال عأك اهلم هم املبنع عن كن قباب ع ا ا الشوعن االسةكيري عاكعقا عالهلل عا كن املممكري
النربيري السنعد ري  .عاملشر ميمم  :الشي أ كيا جرب اب سميم الهلل ن .
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الوشيع عالرفض يف فاا(.)1
عهتدداك أفددراد كددن د دداا أهدداب السددتري عاجلما ددري تكدداد جمددعدهم تفددعم اجلمددعد املبذعلددري يف
كقاعك ددري الوش دديع عال ددرفض يف ف دداا ك ددتمم الش دديه عسد د م ددر جم ددع ق ددر ج جاكن ددري أب بك ددر
الصهلل ق االسةكيري بباوسوان -الهللا يري عاملتاف لمستري يف فاا و قضى عقوده ومده يف اسوقصدا
ق عات عحروات الرافضري الهلل ع ري يف فاا عقدا بب مدا درب االيرتيدف يف الندامل االسدةكي حدىت
سددام هللا لتددا الغيددع ن هل دذا الددهلل ن احلتي د و عع ددهللعا ببددهللاااب سددتيري كددن اك مددا اخلا ددري ال دا
حتع الرافضري دعن حتقيق فرضمم.
عكددن تمكددم احملسددتني الغيددع ن مددى االسددة قدداد احلددركني الشددر فني املمددك بددهلل هللا بددن
بددهلل النز ددز آ سددنعد – حفظدده هللا -حي د وعقددع بتددا اجلاكنددري االسددةكيري يف فدداا ملقاعكددري
جدداكنومم الددا ال دعا كددن أجممددا ال قددري كددن احلكعكددري عالشددنه و ع مت إ سددا عفددهلل كددن املممكددري
النربيري السنعد ري إىل فاا و يسأ هللا أن حيقق هذس اككتيري .
ومددا ع ددهللا بنددض الوجددا كددن السددنعد ري يشددا وميوددني إسددةكيوني يف كت قددري وماسدديو
عوميددري إسددةكيري أقددرى يف كت قددري مددايل .يسددأ هللا أن جيددز مم تددا ع ددن االسددة ق داا و عأن
ك ر كن أك اهلم خلهللكري االسة عاملسممني .
عكن جمعد مما الستري يف كعاجمري الوشيع عالرفض يف فاا تتظيم املموقيات ن الوشيع
()2

()3

شاوما مجيع د اا أهاب الستري يف فاا مى اقوة كشا إم و عكن هذس امللتقيات :
املموقى املتظم يف مر نبان ا  1432يف جاكنري (ليغععن ) أورا.
عاملموق ددى ال ددذي أق دديم يف دده  18-17ددا  1433املعاف ددق  8-7علي ددع  2012يف
( )1حصمف مى هذس املنمعكات كن املموقى املقا يف فاا ا املاضي  1433يف جاكنري ليغععن –
أورا .
( )2املصهلل السابق .
( )3كنا تري الباح العاقع و عمساع لك كن املوربع يفسه أ تا كشاووه طةب فاا الهللا سني يف
اجلاكنري االسةكيري ملهلل تري التبع ري يف طمنومم إىل إحهللى املزا ع يف أعاقر مر الرابع كن ا
1434هجر ري .
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جاكنري ليغعن بني الهلل اا كن ة ري أقاليم ( :أورا) و( وع ادي) و(ويه وعسف).
عاملموق ددى املق ددا يف دده  24-23ددا  1433املعاف ددق  1٩ -18علي ددع  2012ب ددني
الهلل اا كن ة ري أقاليم :مايلو وماسي ( ككان الهللع ا)و فعلوا.
عاملموقددى الددذي أقدديم يف لددعكي اصددمري تعجددع بددني د دداا فدداا عتعجددع كددن الفددرتا -2٥:
 -26دا  2010املعافدق  1430هجر دري  .ع تدعان املموقدى ودان  :اآل عاكصدحاب حقددعم
أ قعم.
عأكا املعاضيع الا رجعا ميما واآل :
حقددعم الصددحابري تددهلل املسددممني -إ ددهللاد الشدديه نقددعب (وسددمبا) كبنددعث اب ددري النددامل
االسةكي يف تعجع.
كفمددع آ البيددف تددهلل أهدداب السددتري عفضددممم عككددايومم  .لمباح د الددهللووع حممددهلل ويددهللع
كن تعجع.
قيهللا أهاب الستري عالرافضري يف أهاب البيف لمهللووع فعفاا آد .
كعق الرافضري كن الصحابري – إ هللاد الشيه بدهلل القداد سدنيهلل يبدا ي ييابدري دن ديخه
إبراهيم ا.
كعق الرافضري كن اكامري اك بنري كحهلل الباح ني عمل أق مى امسه.
دع النممددا عاملوسسددات الهلل ع ددري عالونميميددري يف كعاجمددري الوشدديع – إ ددهللاد الشدديه كدداوع
احلسن قاسم -كبنعث ع ا ا الشوعن االسةكيري عاكعقا عالهلل عا عاال اد يف تعفع .
أب ددر املوسس ددات عالشخص دديات ال ددا تتش ددر الوش دديع يف أفر قي ددا لمباحد د الش دديه حاض ددر
إد س آد (.)1

( )1أفادين املنمعكري الشيه بهلل القاد سنيهلل يبا ي و املبنعث كن ع ا ا الشوعن االسةكيري عاكعقا
عالهلل عا ملممكري النربيري السنعد ري .
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ااامتة :وفيها أهم النتائج والتوصيات
احلم ددهلل حن ال ددذي بتنمو دده عتعفيق دده ت ددوم الص دداحلات و عبفض ددمه عإحس ددايه تن ددم الربو ددات و
عأ ددمهلل أن ال إلدده إال هللا عح دهللس ال ددر ك لددهو عأ ددمهلل أن حممددهللا بددهللس ع س دعله و ميمددا ديددا
ع ميما منعت عيف سبيمما جناههلل و ع ميما يمقى هللا  ...أكا بنهلل
ففي قوا هذا البح سوحسن إ راد النتاصر الواليري:
أوال :خالصة البحث :

تضددمن البحد كقهللكددري كبيتددري لك ددا كددن التقدداط ك دداب كعضددعع البحد عأمهيوددهو عأسددباب
اقويدا سو عتسدداالالته عصدنع ته الددا تكوتفمددا و عالهلل اسدات السددابقري عحدهللعدسو مث وددرت ق ددري
البحد عكددتمج البحد النممددي املوبددع يف ووابددري البحد و عأقداا تقددهللكف حلمددهلل عالشددكر حن
تناىل مى تعفيقه عإ ايوه يف إجنا هذس الرسالري .
عبنددهلل املقهللك ددري املتمجي ددريو ددر ف يف وواب ددري فص ددع الرس ددالري عال ددا ا ددوممف س ددوري فص ددع
توتاع النهلل هلل كن عساااب عأساليه الرافضري الهلل ع ري يف فاا عسباب الوصهللي هلا .
عبن ددهلل ل ددك أع دت قام ددري هوص ددرا لمبحد د و مث أ قبو دده جمع ددري ك ددن الفم ددا س الفتي ددري
املعضحري له .
اثةيا :ةتائج البحث

فقهلل تعصمف كن قة كنا شا هلذا البح إىل يوااج أمهما كا مي:
-1لقهلل وان احلجر اكساسي لمتشاط الشيني الرافضي يف فاا كهلل سدري أهداب البيدف الدا
أسسما أورب كع الشينري يف فاا عإكاكمم سابقا الشيه بهلل السة بتسي و مث كنمهلل دينري
أهداب البيددف الودابع ملوسسددري االكدا احلسددني -ضددي هللا تده-و عكددن هداتني املهلل سددوني اي مقددف
د عا الوشيع عايوشرت يف واب أ جا فاا.
 -2أن كوسسري االكا احلسني عكوسسري أهاب البيف مها املشرفوان عالهللا موان لك ا كدن
اكيش ري الشينيري يف فاا .
 -3ك ددع تت ددعع جم ددعد الش ددينري عتن دهللدها يف ف دداا؛ إال أن اه ددا م ددى املس ددوعى الش ددن
معكددا يعـ ّد ضــعيفا مــن حيــث تــواّعهم  .عهددذا ال نددين الومددع ن كددن ق ددع م ؛ عقاصددري يف
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كت قددري أودرا الناصددمري حيد و افددري جمددعدهم و عكت قددري وماسددي عكت قددري مددايل -مشددا فدداا-
الا فيما يسبري وباا كن املسممني و فممشينري أيش ري وباا يف تمك املتاطق الا ال سومان إا
.
 -4تسدداهاب احلكعكددري مددري يف ع ا ا الونمدديم عالرتبيددري -لكعهنددا مماييددري -يف كددت الددرق
لكاب كن هده عدب لفدو املوسسدات الونميميدري عالهلل ع دري عاخلهللكيدري عدعهدا كدن فدا التظدر إىل
كذهبمم يف النقيهللا .
 – ٥ضن الوعجيه القاام مى أساس ممي صدني هداد ؛ حيدذ كدن ق دع ا قيدهللا
الشينري الرافضري و عقاصري كا ونمق لصحابري عالتياب كتمم.
 -6وبددع الشددينري الرافضددري كتمجددا أقةقيددا اقيددا يف الوناكدداب كددع التدداس و أساسدده االحدرتا
عالوقددهلل ر عإفمددا الوعاضددع عتقددهلل ر النممددا عطمبددري النمددم و عالشددفقري عالرأفددري ملسددممني  .هددذا
املتمج جيناب و اا كن املسممني وناكمعن كنمم و عهع كدتمج فوقدهللس الدبنض كدن إقعايتدا أهداب
السدتري عاجلما ددري و بداب إن سددفا ات بندض الددهللع السدتديري دهللفنعن أبدعاإم دن عا هددم ع غمقعهنددا
دعهنددم ع رتوددعن ضدديعفمم عاقفددني يف ح درا ا الشددمس ؛ كن السددفا ا لدديس يف حسددباهنا تقددهلل ر
املسممني يف الهللعلري و بيتما السفا ا اال راييري أبعاإا كفوعحري مى كصرا يما لكاب اار.
عالس ددبه يف ل ددك -يف أ ددي -أن حكعك ددري إ د دران ال تن ددني س ددفاا إال ك ددن و ددان كو ددهلل تا
بهلل تمم ع قيهلل م حىت سا هلل د ا م يف الهلل عا إىل كدذهبمم و بيتمدا الدهللع السدتيري ال ترا دي
يف تنيددني سددفراامم إىل الددهللع و نيتددعن املومدداعن لددهلل ن و عقددهلل كددعن مماييددا مددني املسددممني
عخيذهلم و عجياب فا املسممني ع سماب هلم اككع و عهللا املسونان.
 -7كن أهم أسباب تعفاب الشينري الرافضري يف فاا الفقر عضيق النيا دا جينداب الدبنض
وناكاب كنمم ككرها إن مل جيهلل البهلل اب.
 -8أن جم دعد أهدداب السددتري عاجلما ددري يف كقاعكددري الرافضددري ال تسدداعي جمددعد الرافضددري يف
الهلل عا إىل كذهبمم ؛ إ إن جمعد الرافضري حكعكيري؛ كن إ ران دعلري ينيري افضيري و عجمعد
أهاب الستري يف فاا جمعد أفراد كن املسممني .
 – ٩بن را جمعد أهاب الستري عاجلما ري يف فاا ع هلل تعحيهللها يف كقاعكري الرافضري .
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-10أن ق ع ا الشينري جسيمري عككرهم ظيم ؛ فإهنم ال هللقمعن الهللعلري بتيري حتدع ممم
إىل د تمم كبا را و باب هللقمعن بتيري تكع ن النةقري الهللبمعكاسيري بني البمهلل ن .
-11أن لمشد ددينري طمند ددا قد ددعل يف أفر قيد ددا بوحع د دداب املسد ددممني فيمد ددا إىل الشد ددينري حس د دده
خت ي مم و فنمى املسممني الوتبه هلم .
اثلثا :توصيات البحث:

أعصي اي ةقا كن التوااج السابقري الوعصيات اآلتيري :
 -1إ ددهللاد د اس ددات كيهللايي ددري ددن ه ددذس الف ددرم ؛ ك ددن حيد د ددهللد أتبا م ددا ععس دداامما
عآليا ا عه ا ا و عاجلمات الهللا مري هلا كادل عكنتعل .
 -2تتظيم يدهللعات عكدومرات مميدري تندا فيمدا هدذس الفدرم كدن كتظدع ممدي صدحي و
كبونهلل ن الونصه عالوحاكاب بة دلياب .
 -3حماعل ددري الون ددر م ددى جعاي دده االلوق ددا ك ددع الف ددرم املخالف ددري عتنر د د الت دداس إ ددا و
عالوحذ ر كن يقاط االقوة عتعضيحما أبسمعب قتع التاس ن االبوناد تما .
 -4ضددرع ا تكددات اجلمددعد كددن أهدداب السددتري عاجلما ددري يف فدداا حملا بددري أ ددهللا املسددممني
وسمعن سم االسة عليسعا ملسممني حقيقري .
الذ ن َّ
 -٥تبغ ددي لم ددةب أن حيرصد دعا و داا م ددى ه ددذس اك دداث امليهللايي ددري ال ددا تنرق دداب كس دداا
الهلل عا عالرتبيري االسةكيري الصحيحري يف بةدهم والرفض عالوصع .
 -6االهومدا بوكدع ن املنممدني تربددعل ع مميدا ع قدهللل عفدق النقيددهللا السدمفيري السدميمري كددن
عااه الشرك .
 -7حماعل ددري ال ددهلل اا إقت دداع احلكعك ددري حل ددذ ك ددن ك ددت ق د ف ددو املوسس ددات الونميمي ددري
لمفرم اهلهللاكري و عتقدهللميما جلمدات االقوصدا حدىت تصدهلل يف تناكممدا كدع هدذس اجلمدات دن
ع ي مم.
 -8ع مد ددى الد ددهلل اا النتا د ددري بوتميد ددري فد دداا اقوصد ددادل عقاصد ددري يف جمد ددا الونمد دديم عالد ددهلل عا
عاخلهللكات االيساييري.
 -٩ع مدديمم االهومددا يف إجيدداد بددهللاااب سدتديري قا ددري يف ودداب جمدداالت كددن الونمدديم عالددهلل عا
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عاالقوصاد عاخلهللكات االيساييري.
 -10عتكع ن النةقري كع أ يان البةد عوبا الشخصيات كن احلكعكري يف فاا لوسمياب
هلم اكعضاع يف الهلل عا إىل الستري .
 -11إحسان الوناكاب كع املهلل ع ن عأيه كن دعا ي وسه قمعإم ع ليفمم مى الستري.
 -12النماب يف تعفا االفا ري لك ا كن القرى املوضر ا و قصعصا الدذ ن ال نرفدعن كدن
االسة يئا.
 -13أن تك د ددعن املس د ددا هللات عاك م د ددا اخلا د ددري بنم د ددم الس د ددم ات احملمي د ددري عف د دداهم ك د ددن
أصحاب القرا ات ؛ إ إن الشينري ال هللقمعن فالبا أ ري دعلري إال ن طر ق احلكعكري.
 -14إجياد النةقات بني املوسسات عبني اتومع املسوفيهلل ًّأل وان حىت تسدماب د دع م
إىل الستري.
 -1٥كسددا هللا الددهلل اا عإجيدداد الكفالددري هلددم ؛ كن لددك نيددتمم مددى أدا عاجددبمم مددى
العجه اكوماب.
 -16حتقيددق حمبددري أهدداب البيددف عالصددحابري -ضدعان هللا مدديمم -بنددهلل حمبددري هللا ع سدعله يف
حياتت ددا الهللييع ددري ؛ ع ل ددك بوس ددميري أعالدا عكس دداجهللا عكهللا س ددتا أبمس دداامم -ض ددي هللا ددتمم
عأ ضاهم.-
هددذا آقددر كددا سددر هللا يل مجندده يف هددذا البح د املوعاضددع و فددإن عفقددف فيدده لمص دعاب
فالفضاب حن تبدا ك عتنداىل علده الفضداب عاملتدري و عإن ودان اآلقدر فدأ جع وداب كدن قد فيده مدى
لاب أن عجمين ع ر هللين إليه عهللا تناىل جيز ه اجلزا اكعىف.
عصمى هللا مى سيهللا حممهلل ع مى آله عصحبه عسمم.
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الفهارس العلمية:
 -1فمرس اآللت.
 -2فمرس اكحاد

عاآلاث .

 -3فمرس اك ة .
 -4فمرس الفرم عاكدلن.
 -٥فمرس املصاد عاملراجع.
 -6فمرس حموعلت الرسالري
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أوال :فهرس اآلايت:
سورة البقرة
رامها

اآلية

الصفحة
24٩و 2٥0و

ﭽﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ

3٥

ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﭼ

83

٩6

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ

120

34

ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ

1٥٩

2٩٥

ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ

206

262

ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ

222

2٥0

ﭽﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ

2٥6

2٥4

2٥1

سورة آ عمران
ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

7

1٩٩
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ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﭼ
ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ 61

177

ﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲ
ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﭼ
ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ 64

332

ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ

104

38

ﭽﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

133

237

ﭙﭚﭛﭜ

ﭼ

ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

13٥

20٩

ﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃ ﭼ
ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﭼ

140

14٥
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ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ

401

144

268و267

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

1٥٥

281

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﯘﭼ
سورة النسا
ﭽ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ

2

377

ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ 6

377

ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ
ﰎﭼ
ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ 10

137و 377
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ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﭼ
ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

11

22٥

ﮛﮜﭼ
ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ 24

88و 244و
24٥

ﭽﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

٥٩

132و 213

ﯾﭼ
138

34٩

ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ 14٥

348

ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﭼ

ﯜﭼ
سورة املائدة
ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ 11

201

ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭼ
ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ

13

12٩
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ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﭼ
ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

403

41

12٩

٥٥

177و 26٩

ﯮﯯ ﯰﯱ ﭼ
ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

1٩8

67

ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓﮔﭼ
ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

201

68

ﮟﭼ
سورة الةعام
ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

112

4

ﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷ ﭼ
ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﭼ

124

182و 183

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ

1٥2

2٥0

سورة العراف
ﭽﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﭼ

1٩

23٥و

وسائل الرافضة و أساليبهم يف الدعوة إىل مذهبهم يف غاان

404

24٩
ﭽﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ

22

23٥

ﰓﭼ
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ

23

2٥0

ﭽﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

1٩4

38

ﯥﭼ
سورة الةفا
ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ

36

148

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ
ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

71و

41

1٥٩و
338

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ
ﭯﭰ ﭱﭲﭳﭼ
64

203

ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ 72

1٥2

ﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭼ
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405

ﮂ ﮃﭼ
سورة التوبة
ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

20

1٥2

ﯷﯸﯹﯺﯻ ﭼ
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

41

1٥2

ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ
ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

43

260

ﮅﮆﮇﭼ
ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

238و

٥6

2٩6

ﭭﭼ
ﭽﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦ

60

320و
321

ﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ
ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ

74

276

وسائل الرافضة و أساليبهم يف الدعوة إىل مذهبهم يف غاان

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

406

100

27

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭼ
ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ

101

27٩

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﭼ
ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼ

117

283و
2٩3

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ 118

283

ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ
سورة يوةس
ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ

12

38

ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

٩4

263و
264
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ﯘ ﯙ ﯚﭼ
سورة هود
ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ

102

187

ﮘ ﮙﭼ
سورة إبراهيم
ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ

4

٩0و ٩7

ﭼ
سورة احلجر
ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ

٩

32و
217

ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨﭼ 3

244

سورة النحل
ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

36

182

ﭽﭾ ﭼ
ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ 12٥

3
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408

ﮯﮰﮱ ﭼ
سورة اإلسرا
ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

٥7

11

ﯭﭼ
سورة النهف
110

ﭽﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ

262

سورة مرم
ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ

6

226

سورة طه
ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ

40

2٥8

ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ

121

23٥

ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ

222

23٥

سورة الةبيا
ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ

18
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ﮝ ﮞﮟ ﭼ
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

2٥

182

ﭝﭞ ﭟﭼ
ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ

63

236

ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ

63

237

ﭽﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

101

28

ﯪﭼ
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

102

28

ﭚﭼ
ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ 103

28

ﭣﭤﭥﭦ ﭼ
سورة احلج
ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ

32

٩4و118

ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ

73

13

ﭮﭯﭼ
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سورة املؤمنون
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭼ

1

26٩

ﭽﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ

2

26٩

ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ

٥

244

ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

6

244

ﭴﭼ
ﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ

7

244

ﭽ ﮊ ﮋ ﮌﭼ

10

227

ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ

11

227

ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ

٥3

332

سورة النور
ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

62

238

ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ
ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

63

211
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411

ﮖ ﮗﮘ ﭼ
سورة الفراان
ﭽﯘ ﯙ

ﯜ ﯝ ﯞ 30

ﯚ ﯛ

220

ﯟ ﯠﭼ
سورة الشعرا
ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ

14

2٥٩

سورة النمل
16

ﭽ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭼ

226

سورة القصص
ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

1٥

2٥٩

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺ ﭼ
ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﭼ

16

2٥٩

ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ

16

2٥٩
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ﭽﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ

33

2٥٩

ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ

64

38

ﮞﮟ ﮠ ﭼ
ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ

6٥

38

سورة الروم
ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

22

18٥

ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ
ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ

30

17٩

ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

32

332

ﰃﰄ ﭼ
سورة الحزاب
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ

1

262

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﭼ

37

202و
238و
261و
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413

263
ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ

٥3

238

ﯛ ﯝﯞ ﭼ
ﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

٥7

224

ﮋﮌﮍ ﮎﭼ
سورة فاطر
ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

8

33٥

ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﭼ
ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ 32

226

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ
ﭶﭷ ﭸﭹﭼ
سورة الصافات
8٩

ﭽﮓ ﮔ ﭼ
سورة الزمر

236
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414

30

ﭽﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ

268

سورة غافر
ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ٥1

3٥0

ﭯﭼ
سورة فصلت
ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ 33

3٩

ﮇ ﮈﭼ
ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

26

3٥3

ﯘﭼ
سورة الشورى
ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ 24

370

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ
سورة الزخرف
ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﭼ

22

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ 23

46
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415

ﭞ ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭼ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

24

181

ﭴ ﭵﭶ ﭼ
سورة الفتح
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ

2٩

1٩4و
2٩3

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌ ﭼ
سورة احلجرات
ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

10

30٩

ﯦﭼ
ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ 13
ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ

18٥
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416

سورة الطور
ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭼ

17

367

سورة احلديد
ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ

10

2٩

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭼ
ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ

10

2٩و 4٩

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ
ﰎﰏ ﭼ
ﭽﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

22

14٥

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭼ
سورة احلشر
ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ

8

1٩2
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417

ﯤﭼ
ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

٩

1٩2

ﯰ ﯱﯲﯳﯴ ﯵﯶﯷﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅﭼ
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

10

1٩2

ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡ
ﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧ ﭼ
سورة املنافقون
ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ 1

27٩

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ
سورة امللك
ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﭼ
سورة احلااة

22

367

وسائل الرافضة و أساليبهم يف الدعوة إىل مذهبهم يف غاان

418

ﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ

44

212

ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﭼ

4٥

212

ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ

46

212

سورة اجلن
ﭽﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ

23

2٥4

سورة القيامة
17

ﭽﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ

266

سورة املرسالت
ﭽ ﯸ ﯹﯺﯻ ﯼ ﭼ

46

244

سورة عبس
ﭽﭑ ﭒ ﭼ

1

234و
263و
264
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419

اثةيا  :الحاديث و اآلاثر:
أكرا سع هللا صمى هللا ميه عسمم عكا أن يوصهللم و فعافق لك كاال تهللي

1٥2

إن هللا و هلل الهلل ن لرجاب الفاجر

317

أا عوافاب اليويم يف اجلتري هكذا» عقا

صبنيه السبابري عالعس ى

377

أا عوافاب اليويم وماتني يف اجلتري) عأ ا إىل إصبنيه

138

أيف كين تزلري ها عن كن كعسى إال أيه ال ي بنهللي

270

إيك اكر

اهو إن سع هللا صمى هللا ميه عسمم -حر املونري عحلع احلمر اكهميري

247

ا قيرب
إيك تقهلل مى قع أهاب ووابو فميكن أع كا تهلل عهم إليه بادا هللا

30٥

إيك ال تهلل ي كا أحهلل عا بنهللك

280

إيك ال مم لك ا أحهلل عا إهنم ا تهللعا مى أد هم القمقرى

280

ِ ِ
َّن ِر
إيَّكم لَوَدن َممع َن أَ َماال هي أ ََدم يف أَ يتكم ك َن الش َ

2٥6

بهللأ االسة فر باو عسينعد وما بهللأ فر باو ف عس لمغر

3٥0

تروف فيكم أكر ن كا إن مسكوم بهو لن تضمعا بنهللي أبهللا وواب هللا ع رت

177

قا التاس قرينو مث الذ ن معهنمو مث الذ ن معهنم

2٩
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420

قاوم كن تنمم القرآن ع ممه

37٥

ِ ِِ
َحهللوم َكن خيَالِاب
الرجاب َمَى د ن َقميمهو فَدميَدتظر أ َ

17٩

مى واب كسمم صهللقري

376

يف أكا ا تا شر كتافقا

273

وان التاس سدألعن سدع هللا صدمى هللا ميده عسدمم دن اخلداو عوتدف أسدأله دن الشدر -3٥6
هافري أن هللوين

3٥7

ال تسبعا أصحاب فع الذي يفسي بيهللس لع أن أحهللوم أيفق ك اب أحهلل هبا كدا أد ك كدهلل 2٩
أحهللهم عال يصيفه
ال تسبعا أصحابو فمع أن أحهللوم أيفق ك اب أحهللو هبا كا بما كهلل أحهللهمو عال يصيفه 286
ال صمني أحهلل النصر إال يف بين قر ظري

-362
364

لقي كعسى آد و فقا  :أيف آد الذي قمقك هللا بيهللسو عيفه فيك كن عحه

2٥3

هللا هللا يف أصحابو ال توخذعهم فرضا بنهلليو فمن أحبمم فبح أحبمم

2٩

كددا أودداب أحددهلل طناكددا قدديو ق داا كددن أن أيودداب ك دن مدداب ددهللسو عإن ي د هللا داعد ميدده 366
السة و وان أيواب كن ماب هللس
كا يل أ اك جفعت أكا املوكتني مان فقا له بهلل الرمحن :أبمغه أين مل أفر ع حتني 282
كا كن كعلعد إال علهلل مى الف راو فأبعاس معدايه أع تصرايهو أع ميجسايه

17٩
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421

ك اب اجلميس الصاحل عالسع و وحاكاب املسك عافه الكاو فحاكاب املسك

-28٥
286
30٩

ك اب املوكتني يف تعادهمو عترامحممو عتناطفمم ك اب اجلسهلل

املسد ددمم أقد ددع املسد ددمم ال ظممد دده عال سد ددممهو عكد ددن ود ددان يف حاجد ددري أقيد دده ود ددان هللا يف 30٩
حاجوه..
كن اسونا حن فأ يذعسو عكن سأ

326

حن فأ عس

كن أصب آكتا يف سربه كناىف يف بهلليه و له قعت عكه فكأمنا حيزت له الهللييا ذافاها 140
كن حج عمل ز ين فقهلل جفاين
كددن د ددا إىل هددهللى وددان لدده كددن اكجددر ك دداب أجددر كددن تبندده ال ددتق

٩4
لددك كددن أجددع هم 4

يئا.
كن سن ستري حستري فمه أجرها عأجر كن ماب إا

120

كن ا جا وني حىت تبمغاو جا ع القياكري أا عهع عضم أصابنه

376

كن قواب قوية له ميه بيتري فمه سمبه

13

كن مل موم أبكر املسممني فميس كتمم

310

كن يفس ن كوكن وربري كن ورب الهلليياو يفس هللا ته وربري كن ورب ع القياكري

146

كددن حيفددر بئددر عكددري فمدده اجلتددري و فحفرهددا مددانو عقددا « :كددن جم دز جدديا النسددرا فمدده 380
اجلتري» فجمزس مان
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422

التدداس مددى ددةث كتددا و فمضددف كتزلوددانو عبقيددف عاحددهللاو فأحسددن كددا أيددوم ميدده أن 1٩٥
تكعيعا إذس املتزلري الا بقيف
التجع أكتري لمسما فإ ا هبف التجع أتى السما كا تع هلل عأا أكتري كصحاب

2٩

عليس املخرب واملنا ن .

3

لأ

أ اته أبكه؟ إيك اكرال فيك جاهميريو إقعايكم قعلكم

ل أ ما التاسو أال إن بكم عاحهللو عإن أ وم عاحهللو أال ال فضاب لنرب مى جمي

186
-18٥
186
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423

اثلثا :فهرس لحاديث الشيعة
اتقعا هللا مى د تكم و عاحجبعس لوقيري و فإيه ال إميان ملن ال تقيري له

33

إ ا فمر االكا املمهللي فإيه سيحيي ااشريو ع قيم ميما احلهلل ايوقاكا لفاطمري 32
أال إن أو ددذب الت دداس م ددى س ددع هللا -ص ددمى هللا ميد دده عس ددمم -أب ددع هر ددرا 287
الهللعسي.
إن التاس ا تهللعا وممم بنهلل الت – صمى هللا ميه عآله عسمم –إال أ بنري:
سممان وعأبع و عاملقهللادو ع ما .

168

إن التاس وممم نيشعن يف فضاب كظموتا و إال أا أحممتا ينوتا كن لك.

1٥8

إن التاس فز عن إ قمتا إن التاس ا تهللعا وفقا  :إن التاس ادعا بنهلل كا
قبض سع هللا-صمى هللا ميه عآله عسمم -أهاب جاهميريو إن اكيصا
ا وزلف فمم تنوز ا

168

أن الت – صمى هللا ميه عآله عسمم -صحه أ بكر إىل الغا قعفا كته أن 168و16٩
هلل الكفا ميه
أن أه دداب البي ددف خي ددو يف أ بن ددري أ ددخا
عاحلسني – 0ضي هللا تمم – 0

عه ددم :م دديو عفاطم ددريو عاحلس ددنو 17٥

إن هذا أقي ععصيي عقميفا كن بنهلليو فامسنعا له عأطينعا.

27٥

أن الت د صددمى هللا ميدده عآلدده عسددمم – جمدداب مددى مدديو عحسددنو عحسددنيو 176
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424

عفاطمريو وسا مث قا  :الممم هوال أهاب بيا عقاصا 0000إخل .
مي إا.
أا كهلل تري النمم ع ن

17٥

أا ع مي عاحلسن عاحلسني عالوسنري كن علهلل احلسني ك مرعن كنصعكعن

17٥

أيف كين تزلري ها عن كن كعسى إال أيه ال ي بنهللي

270

إين ك فيكم ال قمني وواب هللا ع رت ( أهداب بيدا ) كدا إن مسدكوم إمدا لدن 3٥3
تضددمعا أبددهللا عإهنمددا لددن فرتقددا حددىت ددردا مددى احلددعث فددايظرعين وي د ختمفددعين
فيمما
ك فدديكم ال قمددني وودداب هللا ع ددرت ( أهدداب بيددا) كددا إن مسددكوم 220
إين وي د
إما لن تضمعا أبهللا عإهنمدا لدن فرتقدا حدىت دردا مدي احلدعث فدايظرعين ختمفدعين
فيمما
تروف فيكم أكر ن كا إن مسكوم إماو لن تضمعا بنهللي أبهللا وواب هللا ع رت

271

وان التاس أهاب الردا بنهلل الت صمى هللا ميه عآله عسمم

178و167

وان هت ا00عبه دا دعاالس كا الرجا

16٩

و دداب ددني وي ددري ددع القياك ددريو إال ددني بك ددف م ددى كص دداب احلس ددني فإهن ددا 222
ضاحكري كسوبشرا بتنيم اجلتري) .مث قا قه لك :الممم الندن قومدري احلسدنيو
عأعالد احلسنيو عأصحاب احلسني ميه السة
الممم هذا كتدك عكدن سدعلكو قدا االكدا أبدع حتيفدري :ل أ
كع هللا ر كا؟

بدهلل هللا أجنمدف 242

ملددا تددعيف الت د صددمى هللا ميدده عسددمم أقسددم مددي أن ال رتددهللي بددردا إال جلمن دري 36٥
حىت جيمع القرآن يف كصح
لعال أن هنى مر ن املونري كا
لعال أيه هلل عيق

إال قي

كن وواب هللا كا قفي مى ي حجا

ليس لمتسا كن الهللع عالنقا

يئا

88,87
128
227
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425

كا وايف املونري إال محري حم هللا إا أكري حممهلل لعال هنيه -نين مدر -تمدا ملدا 234
احواج إىل الزا إال قي
كا أيصفتاوم إن ومفتاوم لك

1٥8

كن هذا الذي أضنفه هللا له النذاب عأا أفع ف هذا اخلمق مجينا

16٩

كن قرج كن الهلليياو عمل وموع جا ع القياكري عهع أجهللع

32

كن وتف كعالس فنمي كعالسو الممم عا كن عاالسو ع اد كن اداس

177

التسا ال ر ن كن اك ث عال كن النقا

يئا

227

عأن الرسددع مل أيق ددذ أ بك ددر كن دده إىل الغ ددا إال قعف ددا كت دده أن خي ددرب املش ددروني 168و16٩
كايه -ميه الصةا عالسة
عواب كا يف أ هللي ينوتا فمم فيه حمممعن حىت قع قاامتا
ع مك ل مه مل أون لذي أ بهلل

مل أ س

1٥٩
174

ل أ مر إن تسنري أ شا الدهلل ن يف الوقيدري و عال د دن ملدن ال تقيدري لدهو عالوقيدري 33
يف واب ي إال يف التبيذ عاملس مى اخلفني
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رابعا :فهرس العالم
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ابن أب حامت 261 .................................................................
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ابن د هلل 17 .....................................................................
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أبع المي السمرقتهللي 260 .........................................................
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االكا أمحهلل 20 ...................................................................
االكا كالك 1٩٥ .................................................................
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اخلة 21 .......................................................................
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الشاط 278 .....................................................................
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املظمري 200 .....................................................................
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قيق 282 .......................................................................
صةح الهلل ن 34 .................................................................
اصم 282 .......................................................................
بهلل الرمحن بن القاسم268 .........................................................
بهلل الكرمي هللان 1٥ ..............................................................
بهلل هللا بن سامل 268 ..............................................................
بهلل هللا بن قيق 1٩٩ ............................................................
َب ِهلل َقا 26٥ ....................................................................
بهللهللا بن أمحهلل بن حتباب20 .......................................................
بيهلل هللا بن السبام 26٥ ..........................................................
مان دن فعدي 4٥ ..............................................................
رعا بن الزبا 267 ................................................................
كركري 283 ......................................................................
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سادسا :فهرس املصادر و املراجس:
 .1االحكا يف أصع اكحكا كب حممهلل مي بن أمحهلل بن سنيهلل بن حز اكيهلللسي
الظاهري ( املوعىف ستري  4٥6:هجر ري ) حتقيق أمحهلل حممهلل اور و التا ر  :دا
اآلفام اجلهلل هللا و باعت و دعن ا التشر.
 .2اآلحاد عامل اين كب بكر بن أب اصم عهع أمحهلل بن مرع بن الضحاك بن همهلل
الشيباين (املوعىف287 :هد) احملقق :د .سم فيصاب أمحهلل اجلعابراو التا ر :دا الرا ري
 الرلث .3أبع

ري الرا ي عجمعدس يف الستري التبع ري ووواب الضنفا  :كب

ري الرا يو ضبي

عتقهللمي عحتقيق :بهلل الرمحن حممهلل مان و التا ر :حممهلل بهلل احملسن صاحه
املكوبري السمفيري ملهلل تري املتع ا و ال بنري :اكعىل جد 1و  1386 :2هد  1٩66 -وجد
 1388 :3هد . 1٩68 -
 .4أحكا القرآن لنمي بن حممهلل بن ميو أب احلسن ال ربيو املمقه بنماد الهلل نو
املنرع

لكيا اهلراسي الشافني (املوعىف٥04 :هد)و احملقق :كعسى حممهلل مي ع زا

بهلل

يري والتا ر :دا الكوه النمميريو باعت و ه ال بع :ال بنري ال اييريو 140٥

هد.
 .٥اكدب املفرد حملمهلل بن إمسا ياب بن إبراهيم بن املغاا البخا يو أب بهلل هللا (املوعىف:
2٥6هد) احملقق :حممهلل فواد بهلل الباقي والتا ر :دا البشاار االسةكيري – باعت و
ال بنري ال ال ري. 1٩8٩ – 140٩ :
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كتا السبياب لمشيه حممهلل اصر الهلل ن اكلباين

(املوعىف 1420 :هد)و إ را  :ها الشاع ا و التا ر :املكوه االسةكي –
باعت وال بنري :ال اييري  140٥هد . 1٩8٥ -
 .7أسئمري قادت باب الشينري إىل احلق جلمع عإ هللاد سميمان بن صاحل اخلرا ي و
بكري اآل و ال بنري الرابنري  . 2007 -1428 :دعن ور بمهلل التشر .
 .8أساس البةفري لمزهشري و دا الكوه النمميري و باعت  :حممهلل ساب يعن
السعد.
 .٩االسويناب يف كنرفري اكصحاب كب مر عس بن بهلل هللا بن حممهلل بن بهلل الرب
بن اصم التمري القرط (املوعىف463 :هد) احملقق :مي حممهلل البجاعي و التا ر :
دا اجلياب و باعت  :ال بنري اكعىلو  1412هد . 1٩٩2 -
 .10أسس الهلل عا عآداب الهلل ااو د .حممهلل السيهلل العوياب .
 .11اكسس النمميري ملتمج الهلل عا االسةكيري ( د اسري صيميري مى ضع العاقع املناصر)
لألسوا الهللووع بهلل الرحيم بن حممهلل املغذعي و دا احلضا ا لمتشر عالوع ع-
الرلث و ال بنري اكعىل. 2008-142٩ -
 .12اكسمعب د .حممهلل واكاب أمحهلل مجنري ال بنري ال اييري ككوبري القاهرا احلهلل ري
(.) 1٩63
 .13اكسمعب د اسري بةفيري حتميميري كصع اكساليه اكدبيريو أمحهلل ا هو ط 7ك بنري
السنادا القاهرا ( )1٩76-13٩6و عككوبري التمضري املصر ري -القاهرا .
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 .14اك باس عالتظاار جلة الهلل ن السيعطي التا ر  :دا الكوه النمميري -باعت و
ال بنري اكعىل 1411 -هجر ري.
 .1٥االصابري يف مييز الصحابري كب الفضاب أمحهلل بن مي بن حممهلل بن أمحهلل بن حجر
النسقةين (املوعىف8٥2 :هد)و حتقيق :اد أمحهلل بهلل املعجعد ع مى حممهلل كنعث
والتا ر :دا الكوه النمميري – باعت و ال بنري :اكعىل  141٥ -هد .
 .16أصع الهلل عاو د .بهلل الكرمي هللانو

( )٥دا العفا لم با ري عالتشر املتصع او

ط6/و 1413هد. 1٩٩2
 .17أصع كذهه الشينري االكاكيري اال ين شر ري ( رث عيقهلل) لتاصر بن بهلل هللا بن
مي القفا ي و دا التشر  :بهللعن و ال بنري اكعىل 1414 -هجر ري .
 .18أصحاب سع هللا عكذاهه التاس فيممو سالري كاجسوا يف جاكنري االكا حممهلل
بن سنعد االسةكيريو الرلث لنبهلل النز ز بن بهلل الرمحن النجةنو دا طيبريو ط1و
1431ه. 2010 -
 .1٩أضعا البيان يف إ ضاح القرآن لقرآن لمشيه حممهلل اككني بن حممهلل املخوا بن
بهلل القاد اجلكين الشتقي ي (املوعىف 13٩3 :هد) و التا ر  :دا الفكر لم با ري ع
التشر ع الوع ع باعت – لبتانو ا التشر  141٥ :هد  1٩٩٥ -كد .
 .20إ ة املعقنني البن القيم و حتقيق حممهلل بهلل السة إبراهيم و دا الكوه النمميري –
باعت و ال بنري اكعىل1411 -هجر ري.
 .21أفدر قيا ع ا الصحرا لصةح صربي وط /ككوبري التمضري املصر ري.
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 .22آ سع هللا عأعلياالس ( كعق أهاب الستري عالشينري كن قااهللهم و عفضاامممو
عفقممم و عفقماامم و أصع فقه الشينري عفقممم )

خلصه ع تبه حممهلل بن بهلل

الرمحن بن حممهلل بن قاسم كن كتماج الستري التبع ري لشيه االسة ابن تيميريو دا
اليقني لمتشر عالوع ع -السنعد ري و ال بنري ال اييري ا 1428هجر ري .
 .23أيعا الوتز اب عأسرا الوأع اب لتاصر الهلل ن أب سنيهلل بهلل هللا بن مر بن حممهلل
الشاا ي البيضاعي (املوعىف68٥ :هد) حتقيق حممهلل بهلل الرمحن املر شمي و التا ر:
دا إحيا الرتاث النرب – باعت و ال بنري اكعىل  1418 -هد .
 .24البا

احل ي

رح اقوصا مع احلهلل

لمحافظ ابن و ا -رح النةكري أمحهلل

حممهلل اور عتنميق احملهللث اصر الهلل ن اكلباين و دا الناصمري لمتشر عالوع ع-
الرلث و التشرا اكعىل141٥-هجر ري.
 .2٥ر النمع كب المي يصر بن حممهلل بن أمحهلل بن إبراهيم السمرقتهللي (املوعىف:
373هد) بهللعن ور دا التشر عالوا ه.
 .26البحر احمليي يف الوفسا كب حيان حممهلل بن عس بن مي بن عس بن حيان
أ ا الهلل ن اكيهلللسي (املوعىف74٥ :هد) حتقيق صهللقي حممهلل مجياب و التا ر :دا
الفكر – باعت ال بنري  1420:هد.
 .27البهللا ري عالتما ري كب الفهللا إمسا ياب بن مر بن و ا القر ي البصري مث الهللكشقي
(املوعىف774 :هد)و احملقق :مي اي والتا ر :دا إحيا الرتاث النرب وال بنري:
اكعىل 1408و هد . 1٩88 -
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 .28بذ اتمعد يف إفحا اليمعد لمسمعأ بن حيىي بن باس املغرب ( املوعىف دع :
)٥70و التا ر  :دا القمم – الهللا الشاكيري و ال بنري اكعىل  1410 :هجر ري.
 .2٩ج النرعس كن جعاهر القاكعس حملمهلل بن حممهلل بن بهلل الر ام احلسيينو أب
الزبيهللي (املوعىف120٥ :هد)و احملقق :جممع ري كن احملققني
الفيضو املمقه رتضىو َّ
والتا ر :دا اهلهللا ري .
.30

ه االسة ععفيات املشاها عاك ة لشمس الهلل ن أب بهلل هللا حممهلل بن أمحهلل
بن مان بن قَاميا الذه (املوعىف748 :هد) حتقيق مر بهلل السة الوهللكري
والتا ر :دا الكواب النرب -باعت و ال بنري ال اييريو  1413هد . 1٩٩3 -

( .31الوشيع يف أفر قيا) تقر ر كيهللاين -تقر ر قا

حتاد مما املسممني حتف إ را

جلتري تقصي احلقااق جمس اككتا و ال بنري اكعىل1432-2011:و كروز منا
لمبحعث عالهلل اسات.
.32

ه الهللع االسةكيري السعداييري أبفدر قيا الغربيري د .بهلل الرمحن ويو املوسسري
النربيري – القاهدراو

.33

ه التشر .1٩61

ه بغهللاد كب بكر أمحهلل بن مي بن اثبف بن أمحهلل بن كمهللي اخل يه
البغهللادي (املوعىف463 :هد) احملقق :الهللووع بشا عاد كنرع التا ر :دا الغرب
االسةكي – باعتو ال بنري اكعىل و . 2002 -1422

.34

ه دكشق البن ساور و ت :مرع بن فراكريو التا ر :دا الفكر لم با ري
عالتشرو ا التشر141٥-هد.
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كب حممهلل بهلل هللا بن كسمم بن قويبري الهلل تع ي ( املوعىف

 )276و التا ر  :املكوه االسةكي -كوسسري اال رام و

ه التشر  :ال بنري

ال اييري  -كز هللا عكتقحري  141٩هجر ري.1٩٩٩-
 .36الوحبا يف املنجم الكبا لنبهلل الكرمي بن حممهلل بن كتصع الوميمي السمناين املرع ي
أبع سنيهلل(ت )٥63:حتقيق كتاا اجي سامل و التا ر :سري د عان اكعقا -
بغهللادو ط1و 1٩7٥-13٩٥هجر ري.
 .37الوهللكر ري :حتقيق اال بات لألمسا عالصفات عحقيقري اجلمع بني القهلل عالشرع لشيه
االسة تقي الهلل ن أب النباس أمحهلل بن بهلل احلميم بن بهلل السة بن بهلل هللا بن
أب القاسم بن حممهلل ابن تيميري احلراين احلتبمي الهللكشقي (املوعىف728 :هد) و حتقيق
د .حممهلل بن عدا السنعي والتا ر :ككوبري النبيكان – الرلث وال بنري السادسري
1421هد . 2000 /
 .38تفسا القرآن النظيم البن أب حامت أب حممهلل بهلل الرمحن بن حممهلل بن إد س بن
املتذ الوميميو احلتظميو الرا ي ابن أب حامت (املوعىف327 :هد)و احملقق :أسنهلل
حممهلل ال يه
 .3٩تفسا القرآن النظيم كب الفهللا إمسا ياب بن مر بن و ا القر ي البصري مث
الهللكشقي (املوعىف774 :هد) احملقق :ساكي بن حممهلل سةكري والتا ر :دا طيبري
لمتشر عالوع ع وال بنري ال اييري1420 :هد . 1٩٩٩ -
 .40تفسا القرآن كب املظفرو كتصع بن حممهلل بن بهلل اجلبا ابن أمحهلل املرع ى
السمناين الوميمي احلتفي مث الشافني (املوعىف48٩ :هد) و احملقق :لسر بن إبراهيم
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عفتيم بن باس بن فتيم و التا ر :دا العطنو الرلث – السنعد ري وال بنري:
اكعىلو 1418هد. 1٩٩7 -
 .41الوفسا املظمريو املول  :املظمريو حممهلل تا هللا و احملقق :فة ي الوعيسي
والتا ر :ككوبري الر هلل ري – الباوسوان وال بنري 1412 :هد .
 .42تفسا كقاتاب بن سميمان كب احلسن كقاتاب بن سميمان بن بشا اك دي البمخى
(املوعىف1٥0 :هد)و احملقق :بهلل هللا حممعد حاته و التا ر :دا إحيا الرتاث –
باعتو ال بنري :اكعىل  1423 -هد .
 .43تفسا حيىي بن سة و املول  :حيىي بن سة بن أب نمبريو الويمي لعال و كن تيم
بينريو البصري مث االفر قي القاعاين (املوعىف200 :هد)و تقهللمي عحتقيق :الهللووع ا هتهلل
م والتا ر :دا الكوه النمميريو باعت – لبتان و ال بنري :اكعىلو  142٥هد -
. 2004
 .44ذ ه الكما يف أمسا الرجا ليعس بن بهلل الرمحن بن عس و أب احلجاجو
مجا الهلل ن ابن الزوي أب حممهلل القضا ي الكم املزي (املوعىف742 :هد) احملقق :د.
بشا عاد كنرع التا ر :كوسسري الرسالري – باعت وال بنري :اكعىلو – 1400
. 1٩80
 .4٥ذ ه المغري كب كتصع اك هريو حتقيق حممهلل عث كر هو دا إحيا الرتاث
النرب -باعتو ط1و . 2001
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 .46تيسا الكرمي الرمحن يف تفسا وة املتان لمشيه بهلل الرمحن بن اصر بن بهلل هللا
السنهللي (املوعىف1376 :هد)و احملقق :بهلل الرمحن بن كنة المعحيق و التا ر:
كوسسري الرسالري و ال بنري :اكعىل 1420هد . 2000-
 .47جاكع البيان يف ع اب القرآن حملمهلل بن جر ر بن ز هلل بن و ا بن فاله اآلكميو أب
جنفر ال ربي (املوعىف310 :هد)و احملقق :أمحهلل حممهلل اور و التا ر :كوسسري
الرسالري وال بنري :اكعىلو  1420هد . 2000 -
 .48اجلاكع الكبا  -ستن الرتكذي حملمهلل بن يسى بن َسع ا بن كعسى بن الضحاكو
الرتكذيو أبع يسى (املوعىف27٩ :هد) احملقق :بشا عاد كنرع والتا ر :دا
الغرب االسةكي – باعت و ستري التشر. 1٩٩8 :
 .4٩اجلاكع املستهلل الصحي املخوصر كن أكع سع هللا صمى هللا ميه عسمم عستته
عألكه = صحي البخا ي حملمهلل بن إمسا ياب أب بهللهللا البخا ي اجلنفي و حتقيق
حممهلل ها بن اصر التاصر و التا ر :دا طعم التجاا (كصع ا ن السم اييري
ضافري ترقيم حممهلل فواد بهلل الباقي) و ال بنري اكعىل  1422:هجر ري.
 .٥0جاكع بيان النمم عفضمه كب مر عس بن بهلل هللا بن حممهلل بن بهلل الرب بن
اصم التمري القرط (املوعىف463 :هد) و حتقيق أب اك با الزهاي و التا ر :دا
ابن اجلع يو املممكري النربيري السنعد ري و ال بنري :اكعىلو  1414هد . 1٩٩4 -
 .٥1اجلاكع كحكا القرآن = تفسا القرط كب بهلل هللا حممهلل بن أمحهلل بن أب بكر بن
فرح اكيصا ي اخلز جي مشس الهلل ن القرط (املوعىف 671 :هد ) حتقيق  :أمحهلل
الربدعين عإبراهيم أطفيا والتا ر  :دا الكوه املصر ري – القاهرا وال بنري ال اييري و
1384هد . 1٩64 -
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 .٥2مجمرا أ نا النرب كب هلل حممهلل بن أب اخل اب القر ي ( املوعىف )170:حققه
عضب ه ع اد يف رحه مي حممهلل البجاعيو التا ر :هنضري كصر لم با ري عالتشر
عالوع ع.
 .٥3مجمرا المغري كب بكر حممهلل بن احلسن بن د هلل اك دي (املوعىف321 :هد) احملقق:
كزي كتا بنمبكي التا ر :دا النمم لممة ني – باعت ال بنري :اكعىلو . 1٩87
 .٥4جعاهر اكدب يف أدبيات عإيشا لغري النرب كمحهلل بن إبراهيم بن كص فى اهلامشي
(املوعىف1362 :هد) أ رفف مى حتقيقه عتصحيحه :جلتري كن اجلاكنيني والتا ر:
كوسسري املنا و باعت.
 .٥٥حروري املهلل االسةكي يف فرب أفدر قيا لمهللووع بهلل الفواح كقمهلل الغتميو التا ر:
ككوبري هنضري الشرم جاكنري القاهدرا.
 .٥6حقبري كن الوا ه كا بني عفاا الت صمى هللا ميه عسمم إىل كقواب احلسني -ضي
هللا ته -ستري  61هجر ري لن مان بن حممهلل اخلميس و دا ابن اجلع ي -السنعد ري و
ه ال با ري  :ع احلجري و 142٩هجر ري.
 .٥7حىت ال يتخهللعو حقيقري الشينري لنبهلل هللا املعصمي و االمسا ميري :ككوبري االكا
البخا ي – كصر و . 2006
 ( .٥8احلماسري املغربيري ) هوصر وواب صفعا اكدب عخنبري د عان النرب كب النباس
أمحهلل بن بهلل السة اجلراعي الوهلليل (املوعىف )60٩و حتقيق حممهلل ضعان الهللا ري و
دا الفكر املناصر – باعت و ال بنري اكعىل. 1٩٩1 -
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 .٥٩احلكمري يف الهلل عا إىل هللا و الشيه سنيهلل بن عه القح اين و سالري
مميري((كاجسوا)) ط1و . 1٩٩2-1412
 .60حياا احليعان الكربى حملمهلل بن كعس بن يسى بن مي الهللكاي أب البقا وما
الهلل ن الشافني املوعىف ستري (  ) 808و التا ر  :دا الكوه النمميري -باعت و
ال بنري ال اييري1424 -هجر ري.
 .61قصاا

القرآن الكرمي د .فمهلل بن بهلل الرمحن الرعكي

( )18ط( )4بهللعن ور

الهللا ال ابنري (.)130٩
 .62اخل عط النر ضري لألسس الا قا ميما د ن الشينري االكاكيري اال ين شر ري لمسيهلل
حمه الهلل ن اخل يه و دعن ور دا التشر ع ه ال با ري.
 .63داارا املنا

االسةكيري -دا الفكر و صهلل ها لمغري النربيري أمحهلل الشتاعي عإبراهيم

وي.
 .64د اسات كتمجيري لبنض فرم الرافضري عالباطتيري و د .بهلل القاد حممهلل

ا صعيفو

أضعا السم و الرلثو ط1و . 200٥-1426
 .6٥د عا املسممني لمتصا ى يف صر احلرعب الصميبيري لمهللووع سميمان بن بهلل هللا بن
صاحل الرعكي و ككوبري الر هلل -ا رعن و املممكري النربيري السنعد ري -الرلثو ط-1
1428هجر ري. 2007 -
 .66الهلل عا االسةكيري املناصرا يف فااو لمشيه حممهلل إبراهيم حممهللو سالري مميري كقهللكري
لتياب د جري كاجسوا يف جاكنري االكا حممهلل بن سنعد االسةكيريو ا . 1٩٩٥
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 .67الهلل عا االسةكيري د عا امليريو حملمهلل الراعي و املوسسري املصر ري الناكريو لموألي
عاكيبا عالتشرو الهللا القعكيري لم با ري عالتشر و ا التشر . 1٩6٥/1/31:
 .68الهلل عا االسةكيري يف مهللها املكي د .الع

م و طبنري جممع البحعث

االسةكيري -القاهرا و ا . 1٩74-13٩4
 .6٩الهلل عا إىل هللاو قصااصما عكقعكا او د .أبع اتهلل سيهلل يعفاب و ط(1ك بنري احلضا ا
النربيريو القاهراو13٩7هجر ري.
 .70دفا ا ن اآل عاكصحابو إ هللاد قسم الهلل اسات عالبحعث جبمنيري اآل
عاكصحابو ط1و ا  2010 -1431مكري البحر ن .
 .71د عان املبوهللأ عاخلرب يف

ه النرب عالرببر عكن اصرهم كن عي الشأن اكورب

لنبهلل الرمحن بن حممهلل بن حممهللو ابن قمهللعن أب هللو عيل الهلل ن احلضركي اك بيمي
(املوعىف808 :هد) احملقق :قمياب حادا و التا ر :دا الفكرو باعت و ال بنري
ال اييريو  1408هد . 1٩88 -
 .72الرافضري عتفضياب ل ا قرب احلسني – ضي هللا ته -مى حج بيف هللا احلرا
لمهللووع بهلل املتنم الساكرااي.
 .73د احملوا مى الهلل املخوا البن ابهلل ن حممهلل بن مر بن بهلل النز ز و ابهلل ن
الهللكشقي احلتفي و (املوعىف  )12٥2 :و دا الفكر – باعت و ال بنري ال اييري :
1412هجر ري.
 .74سالري يف الهلل عا إىل هللا لمشيه حممهلل بن صاحل الن يمني و ط(1تع ع كروز وعن
الهلل عا جلاكنري االسةكيريو قم االصهللا 82و املهلل تري املتع ا 1407هجر ري )
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 .7٥الرسالري النمميري :لسنهللي بن كمهللي اهلامشي والتا ر :مادا البح النممي
جلاكنري االسةكيريو املهلل تري التبع ريو املممكري النربيري السنعد ري وال بنري:
1402هد. 1٩82/
 .76سالري يف الرد مى الرافضري كب حاكهلل حممهلل املقهللسي (ت  )888:و حتقيق اكسوا
بهلل العهاب قمياب الرمحنو التا ر :الهللا السمفيري -بعكبااي اهلتهللو ط1و ع القنهللاو
1403هجر ري.
 .77سالري يف الرد مى الرافضري لإلكا اتهللد حممهلل بن بهلل العهاب ( محه هللا ) حتقيق
أب بكر بهلل الر ام بن صاحل بن مي التممي و دا اآلاث لمتشر عالوع ع –
صتنا  -ا ع تنز ( اليمن) ال بنري اكعىل . 2006 – 1427-
 .78عااع املنمعكات ن أق ا أفر قياو كص فى فمع الستعسي كهلل ر دا الهلل عا
عاال اد الصعلع – ييجرل .
 .7٩اد املسا يف مم الوفسا جلما الهلل ن أب الفرج بهلل الرمحن بن مي بن حممهلل
اجلع ي (املوعىف٥٩7 :هد) احملقق :بهلل الر ام املمهللي والتا ر :دا الكواب النرب –
باعتو ال بنري :اكعىل  1422 -هد .
 .80سباب اهلهللى عالر اد يف ساا قا النباد و ع ور فضاامه عأ ة يبعته ...حملمهلل بن
عس الصاحلي الشاكي املوعىف ستري (  ٩42هجر ري )و حتقيق الشيه اد أمحهلل
بهلل املعجعد و الشيه مي حممهلل كنعث و التا ر  :دا الكوه النمميري -باعت-
لبتان و ال بنري اكعىل  1414 :هجر ري .
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الضنيفري عاملعضع ري عأ رها السيت يف اككري و كب بهلل الرمحن

حممهلل اصر الهلل نو بن احلاج يعح بن جنا بن آد و اك قعد ي اكلباين (املوعىف:
1420هد)و دا التشر :دا املنا و الرلث  -املممكري النربيري السنعد ري و ال بنري:
اكعىلو  1412هد . 1٩٩2 /
 .82الستري كب بكر أمحهلل بن حممهلل بن ها عن بن ز هلل اخلة البغهللادي احلتبمي املوعىف
ستري( )211و دا الرا ريو الرلثو ال بنري اكعىلو 140هدو حتقيق  :د .يري
الزهراينو
 .83ستن ابن كاجه البن كاجري أب بهلل هللا حممهلل بن ز هلل القزع ينو عكاجري اسم أبيه ز هلل
(املوعىف273 :هد) حتقيق :حممهلل فواد بهلل الباقي والتا ر :دا إحيا الكوه النربيري
 فيصاب يسى الباب احلم و دعن ا التشر . .84ستن أب داعد كب داعد سميمان بن اك ن بن إسحام بن بشا بن هللاد بن
مرع اك دي ِ
الس ََ ِجسواين (املوعىف27٥ :هد) احملقق :حممهلل حميي الهلل ن بهلل احلميهلل
والتا ر :املكوبري النصر ريو صيهللا – باعت و دعن ا التشر .
 .8٥الستن الكربى كمحهلل بن احلسني بن مي بن كعسى اخلسَرعِجردي اخلراساينو أب
بكر البيمقي (املوعىف4٥8 :هد)و حتقيق حممهلل بهلل القاد

ا و التا ر :دا الكوه

النمميريو باعت – لبتان و ال بنري ال ال ريو  1424هد . 2003 -
 .86السياسري الشر يري يف الشوعن الهللسوع ري عاخلا جيري عاملاليري لنبهلل العهاب قة (
املوعىف)137٥ :و التا ر :دا القممو ال بنري.1٩88-1408 :
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 .87سا أ ة التبة لشمس الهلل ن أب بهلل هللا حممهلل بن أمحهلل بن مان بن قَاميا
الذه (املوعىف 748 :هد) وحتقيق جممع ري كن احملققني

را الشيه نيه

اك ا عط والتا ر  :كوسسري الرسالري وال بنري ال ال ري و  140٥هد . 1٩8٥ /
 .88ساا ابن إسحام ( وواب السا عاملغا ي ) حملمهلل بن إسحام بن سا امل م
لعال املهللين املوعىف ( 1٥1هجر ري) و حتقيق سمياب وا و التا ر  :دا الفكر-
باعت و ال بنري اكعىل  13٩8 :هجر ري .
 .8٩الساا التبع ري البن هشا لنبهلل املمك بن هشا بن أ عب احلماي املنافريو أب
حممهللو مجا الهلل ن (املوعىف213 :هد)و حتقيق :كص فى السقا عإبراهيم اكبيا ي
ع بهلل احلفيظ الشم والتا ر :روري ككوبري عك بنري كص فى الباب احلم عأعالدس
صر وال بنري :ال اييريو 137٥هد . 1٩٥٥ -
 .٩0رح النقيهللا ال حاع ري لصهلل الهلل ن حممهلل بن ة الهلل ن مي بن حممهلل ابن أب
النز احلتفيو اك ي الصاحلي الهللكشقي (املوعىف7٩2 :هد)و حتقيق أمحهلل اورو
التا ر :ع ا ا الشوعن االسةكيريو عاكعقا عالهلل عا عاال اد وال بنري اكعىل -
 1418هد.
 .٩1رح لث الصاحلني و لمشيه حممهلل بن صاحل بن حممهلل الن يمني (املوعىف:
1421هد) التا ر :دا العطن لمتشرو الرلث و ال بنري 1426 :هد.
 .٩2رح صحي البخا ي البن ب ا أب احلسن مي بن قم بن بهلل املمك (املوعىف:
44٩هد)و حتقيق أب ميم لسر بن إبراهيم و دا التشر :ككوبري الر هلل  -السنعد ريو
الرلث و ال بنري :ال اييريو 1423هد . 2003 -
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حقعم املص فى لنياث بن كعسى بن ياث بن مرع بن

البسا املوعىف (  )٥44و دا الفيحا  -مان و ال بنري ال اييري.1407 -

 .٩4الصا املسمع مى امت الرسع لوقي الهلل ن أب النباس أمحهلل بن بهلل احلميم بن
بهلل السة بن بهلل هللا بن أب القاسم بن حممهلل ابن تيميري احلراين احلتبمي الهللكشقي
(املوعىف728 :هد)و احملقق :حممهلل حمي الهلل ن بهلل احلميهلل والتا ر :احلرس العطين
السنعديو املممكري النربيري السنعد ري.
 .٩٥الصحابري عاملتافقعن يف صهلل االسة ( مسات عإ ا ات -بمات ع دعد ) لنبهلل هللا
بن سميمان الشا ع و ضع هيئري الوهلل س جباكنري املمك سنعد.
 .٩6الصحاح ج المغري عصحاح النربيري كب يصر إمسا ياب بن محاد اجلعهري الفا اب
(املوعىف3٩3 :هد) حتقيق :أمحهلل بهلل الغفع

ا والتا ر :دا النمم لممة ني –

باعت ال بنري الرابنري  1407هد . 1٩87 -
 .٩7الضنفا الكبا كب جنفر حممهلل بن مرع بن كعسى بن محاد النقيمي املكي
(املوعىف322 :هد)و احملقق :بهلل املن ي أكني قمنجي و التا ر :دا املكوبري النمميري –
باعت وال بنري :اكعىلو 1404هد  . 1٩84 -ال بنري اكعىلو 1٩٩1 – 1411
.
 .٩8ال بقات الكربى كب بهلل هللا حممهلل بن سنهلل بن كتيع اهلامشي لعال و البصريو
البغهللادي املنرع

بن سنهلل (املوعىف230 :هد) حتقيق :حممهلل بهلل القاد

ا

والتا ر :دا الكوه النمميري – باعت وال بنري :اكعىلو  1410هد . 1٩٩0 -
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 .٩٩طبقات الشافنيري كب بكر بن أمحهلل بن حممهلل بن مر اكسهللي الشم الهللكشقي
تقي الهلل ن ابن قاضي مبري(ت)8٥1:وحتقيق د .احلافظ بهلل النميم قان و دا
التشر -امل الكوه -باعت و ط1و 1407هجر ري.
 .100طبقات الفقما الشافنيري البن الصةح و حتقيق حميي الهلل ن مي جنيه و دا
البشاار االسةكيري -باعتو طو1و . 1٩٩2
 .101قااهلل الشينري اال ين شر ري( سوا عجعاب) لمشيه بهلل الرمحن بن سنهلل الش ريو
التا ر :اهليئري الناكري لهللا الكوه عالعاثاق القعكيري  .ال بنري ال اييري شرا -مر
صفرو. 2011-1432
 .102قيهللا اخلميين عأ رها مى الشينري اال ين شر ري ( رث عيقهلل) لمشيه قالهلل بن بهلل
احملسن الوع جيري و سالري كاجسوا كع الوعصيري ب با وما يف قسم ال قافري االسةكيري
بكميري الرتبيري -جاكنري املمك سنعد و ال بنري اكعىل. 2012-1433 -
 .103النةقري بني الوشيع عالوصع ( رث عيقهلل) و سالري دووع اس و لمهللووع فةح بن
إمسا ياب كتهلل وا و دا االسوقاكري -القاهرا و

ه ال با ري . 2012-1433 :

 .104النماب العا دا يف اكحاد التبع ري كب احلسن مي بن مر بن أمحهلل بن كمهللي بن
كسنعد بن التنمان بن د تا البغهللادي الهللا ق ين (املوعىف38٥ :هد)و اتمهللات كن
اكع و إىل احلادي شر و حتقيق عختر ج :حمفع الرمحن ن هللا السمفي.و التا ر:
دا طيبري  -الرلث .ال بنري :اكعىل  140٥هد  . 1٩8٥ -عاتمهللات كن ال اين
شرو إىل اخلاكس شر و مق ميه :حممهلل بن صاحل بن حممهلل الهلل سي والتا ر :دا
ابن اجلع ي – الهللكا .
 .10٥النعاصم كن القعاصم يف حتقيق كعاق الصحابري بنهلل عفاا الت صمى هللا ميه عسمم
حملمهلل بن بهلل هللا أب بكر بن النرب املنافري اال بيمي املالكي (املوعىف٥43 :هد)
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احملقق :حمه الهلل ن اخل يه  -عحممعد كمهللي االسوايبعيل التا ر :دا اجلياب باعت
– لبتان وال بنري ال اييريو 1407هد . 1٩87 -
 .106النني كب بهلل الرمحن اخلمياب بن أمحهلل بن مرع بن ميم الفراهيهللي البصري (املوعىف:
170هد)و احملقق :د كمهللي املخزعكيو د إبراهيم الساكرااي والتا ر :دا عككوبري
اهلة .
 .107فو البا ي رح صحي البخا ي كمحهلل بن مي بن حجر أب الفضاب النسقةين
الشافني و التا ر :دا املنرفري  -باعتو 137٩و قم ووبه عأبعابه عأحاد ه :حممهلل
فواد بهلل الباقي وقا قراجه عصححه عأ ر مى طبنه :حمه الهلل ن اخل يه و
ميه تنميقات النةكري :بهلل النز ز بن بهلل هللا بن .
 .108فو املغي بشرح ألفيري احلهلل

لمنراقي:لشمس الهلل ن أب اخلا حممهلل بن بهلل

الرمحن بن حممهلل بن أب بكر بن مان بن حممهلل السخاعي (املوعىف٩02 :هد) احملقق:
مي حسني مي التا ر :ككوبري الستري – كصروال بنري اكعىلو 1424هد 2003 /
.
 .10٩الفصاب يف املماب عاكهعا عالتحاب كب حممهلل مي بن أمحهلل بن سنيهلل بن حز
اكيهلللسي القرط الظاهري (املوعىف4٥6 :هد) التا ر :ككوبري اخلاجني – القاهرا دعن
ه ع ا التشر .
 .110فضاا الباطتيري كب حاكهلل الغزايل و حتقيق بهلل الرمحن بهللعيو التا ر :كوسسري دا
الكوه ال قافيري -الكع ف و بهللعن ور الوا ه .
 .111فضاااب الصحابري كب بهلل الرمحن أمحهلل بن نيه بن مي اخلراساينو التسااي
(املوعىف303 :هد)و التا ر :دا الكوه النمميري – باعت وال بنري اكعىلو .140٥
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 .112فضاااب القرآن كب بهلل الرمحن أمحهلل بن نيه بن مي اخلراساينو التسااي
(املوعىف303 :هد)و احملقق :د .فا عم محادا و التا ر :دا إحيا النمع  /دا ال قافري
 باعت  /الهللا البيضا و ال بنري :ال اييريو 1413هد . 1٩٩2 - .113فضاااب القرآن كب بيهلل القاسم بن سة بن بهلل هللا اهلرعي البغهللادي (املوعىف:
224هد) و حتقيق :كرعان الن يريو عحمسن قرابريو ععفا تقي الهلل ن و التا ر :دا ابن
و ا (دكشق  -باعت) و ال بنري :اكعىلو  141٥هد . 1٩٩٥-
 .114فضاب مم السم

مى مم اخلم لإلكا النةكري احلافظ ابن جه احلتبمي

البغهللادي و حتقيق عتنميق أب القاسم بهلل النظيم و دا القبس لمتشر عالوع ع-
السنعد ري و ا ع أكا س ا بن بهلل النز ز -الرلث و ال بنري ال اييري -1432:
. 2011
 .11٥فقه التعا لمشيه بكر بن بهلل هللا أب هلل بن حممهلل بن بهلل هللا بن بكر بن مان
بن حيىي بن فيمه بن حممهلل (املوعىف 142٩ :هد)و التا ر  :كوسسري الرسالري وال بنري :
اكعىل  1416 -هد و . 1٩٩6
 .116القاكعس احمليي تهلل الهلل ن أبع طاهر حممهلل بن نقعب الفاع آ دى (املوعىف:
817هد)و حتقيق :ككوه حتقيق الرتاث يف كوسسري الرسالري

را  :حممهلل ينيم

النرقسعسيو التا ر :كوسسري الرسالري لم با ري عالتشر عالوع عو باعت و لبتان  .ط8و
1426هجر ري. 200٥ -
 .117الكاكاب يف المغري عاكدب حملمهلل بن ز هلل املربدو أب النباس (املوعىف28٥ :هد) حتقيق
حممهلل أب الفضاب إبراهيم و التا ر :دا الفكر النرب – القاهرا و ال بنري ال ال ري :
 1417هد . 1٩٩7 -
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اجلرجاين (املوعىف816 :هد)و

را التا ر و التا ر :دا الكوه

النمميري باعت –لبتان و ال بنري اكعىل 1403:هد . 1٩83-
 .11٩وش اخلفا عكز اب االلباس المسا ياب بن حممهلل بن بهلل اهلادي اجلراحي النجمعين
الهللكشقيو أب الفهللا (املوعىف1162 :هد)و التا ر :املكوبري النصر ريو حتقيق :بهلل
احلميهلل بن أمحهلل بن عس بن هتهللاعي و ال بنري :اكعىلو 1420هد . 2000 -
 .120وش املشكاب كن حهلل

الصحيحني جلما الهلل ن أب الفرج بهلل الرمحن بن مي

بن حممهلل اجلع ي (املوعىف٥٩7 :هد)و احملقق :مي حسني البعاب و التا ر :دا العطن
– الرلث دعن ستري التشر .
 .121لسان النرب حملمهلل بن ككر بن مىو أبع الفضابو مجا الهلل ن ابن كتظع
اكيصا ي الرع فنى االفر قي (املوعىف711 :هد) التا ر :دا صاد – باعت وال بنري:
ال ال ري  1414 -هد.
 .122ل اا اال ا ات = تفسا القشاي لنبهلل الكرمي بن هعا ن بن بهلل املمك القشاي
(املوعىف46٥ :هد) و احملقق :إبراهيم البسيعين و التا ر :اهليئري املصر ري الناكري لمكواب –
كصرو ال بنري :ال ال ري .
 .123حن مث لموا ه ( وش اكسرا عترباري اكامري اكطما ) لمسيهلل حسني املعسعي كن
مما التج و ككوبري باد الرمحن و عككوبري النمع عاحلكم – كصر و ال بنري ال اييري
. 200٩ -1430 :
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 .124اتوىب كن الستن = الستن الصغرى لمتسااي و املول  :أبع بهلل الرمحن أمحهلل بن
نيه بن مي اخلراساينو التسااي (املوعىف303 :هد)و حتقيق :بهلل الفواح أبع فهللاو
التا ر :ككوه امل بع ات االسةكيري – حمه وال بنري :ال اييريو .1٩86 – 1406
 .12٥جممع المغري النربو كنجم ألفا القرآنو اهليئري املصر ري لموألي عالتشرو
ط13٩0و. 1٩70-2
 .126جممعع الفواعى لوقي الهلل ن أب النباس أمحهلل بن بهلل احلميم بن تيميري احلراين (املوعىف:
728هد) احملقق :بهلل الرمحن بن حممهلل بن قاسم والتا ر :جممع املمك فمهلل ل با ري
املصح الشر و املهلل تري التبع ريو املممكري النربيري السنعد ري و ا التشر:
416هد. 1٩٩٥/
 .127اتمعع رح املمذب كب ورل حميي الهلل ن حيىي بن ر الهلل ن التععي ( املوعىف :
676هجر ري) و دا الفكر – باعت و دعن ور الوا ه.
 .128املهللقاب إىل مم الهلل عا حملمهلل أب الفو البيايعينو كوسسري الرسالريو باعتو ال بنري
اكعىل 1412هد.)1٩٩1
 .12٩كرقاا املفاتي

رح كشكاا املصابي لنمي بن (سم ان) حممهللو أب احلسن يع الهلل ن

املة اهلرعي القا ي (املوعىف1014 :هد)و التا ر :دا الفكرو باعت – لبتان و ال بنري:
اكعىلو 1422هد . 2002 -
 .130املسوصفى كب حاكهلل حممهلل بن حممهلل الغزايل ال عسي (املوعىف٥0٥ :هد)و حتقيق:
حممهلل بهلل السة بهلل الشايف و التا ر :دا الكوه النمميري و ال بنري :اكعىلو
1413هد . 1٩٩3 -
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 .131املسوهلل ك مى الصحيحني كب بهلل هللا احلاوم حممهلل بن بهلل هللا بن حممهلل بن
محهللع ه بن ينيم بن احلكم الض ال مماين التيسابع ي املنرع
البيع(ت)40٥:و حتقيق كص فى بهلل القاد

بن

او دا الكوه النمميري -باعتو

ط1و . 1٩٩0-1411
 .132كستهلل االكا أمحهلل بن حتباب كب بهلل هللا أمحهلل بن حممهلل بن حتباب بن هة بن
أسهلل الشيباين (املوعىف241 :هد) احملقق :نيه اك يوعط  -اد كر هللو عآقرعن
وإ را  :د بهلل هللا بن بهلل احملسن الرتوي والتا ر :كوسسري الرسالري وال بنري اكعىلو
 1421هد . 2001 -
 .133املستهلل الصحي املخوصر بتقاب النهلل

ن النهلل إىل سع هللا صمى هللا ميه عسمم

لإلكا كسمم بن احلجاج أب احلسن القشاي التيسابع ي(ت )261:و حتقيق حممهلل
فواد بهلل الباقي و دا إحيا الرتاث النرب -باعت.
 .134كنامل الوتز اب يف تفسا القرآن = تفسا البغعي و املول  :حميي الستري و أبع حممهلل
احلسني بن كسنعد بن حممهلل بن الفرا البغعي الشافني (املوعىف ٥10 :هد)و احملقق :
بهلل الر ام املمهللي و التا ر  :دا إحيا الرتاث النرب –باعت و ال بنري  :اكعىلو
.1420
 .13٥كناين القرآن كب ورل حيىي بن لد بن بهلل هللا بن كتظع الهلل ممي الفرا (املوعىف:
207هد) و احملقق :أمحهلل عس التجا  /حممهلل مي التجا  /بهلل الفواح إمسا ياب
الشم و دا املصر ري لموألي عالرتمجري – كصر وال بنري :اكعىل.
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 .136املنجم الكبا لسميمان بن أمحهلل بن أ عب بن ك ا المخمي الشاكيو أب القاسم
ال رباين (املوعىف360 :هد)و احملقق :محهللي بن بهلل اتيهلل السمفي و دا التشر :ككوبري
ابن تيميري – القاهرا و ال بنري :ال اييري .
 .137كنجم املولفني لنمر بن ضا بن حممهلل افه بن بهلل الغين وحالري الهللكشق (املوعىف:
1408هد) و التا ر :ككوبري امل ىن  -باعتو دا إحيا الرتاث النرب -باعت دعن
ا التشر.
 .138املنجم العسيي تمع المغري النربيري لقاهرا عهم ( :إبراهيم كص فى  /أمحهلل الزلت /
حاكهلل بهلل القاد  /حممهلل التجا )و التا ر :دا الهلل عا و بهللعن ور الوا ه .
 .13٩كنجم اكد = إ اد اك ه إىل كنرفري اكد ه لشماب الهلل ن أب بهلل هللا لقعت
بن بهلل هللا الرعكي احلمعي(ت )636حتقيق إحسان باسو دا الغرب االسةكيو
باعتو ط1و . 1٩٩3-1414
 .140كنجم كقا يس المغري كمحهلل بن فا س بن ورل القزع ين الرا يو أبع احلسني (املوعىف:
3٩٥هد) احملقق :بهلل السة حممهلل ها عن التا ر :دا الفكر ا التشر13٩٩ :هد -
. 1٩7٩
 .141كنرفري ال قات كن جا أهاب النمم عاحلهلل

عكن الضنفا ع ور كذاهبمم عأقبا هم

كب احلسن أمحهلل بن بهلل هللا بن صاحل النجمى الكعىف (املوعىف261 :هد) وحتقيق بهلل
النميم بهلل النظيم البسوعي والتا ر :ككوبري الهللا  -املهلل تري املتع ا – السنعد ريوال بنري
اكعىلو . 1٩8٥- 140٥
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 .142كنرفري أيعاع مع احلهلل و ع نر
مرعو تقي الهلل ن املنرع
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قهللكري ابن الصةح لن مان بن بهلل الرمحنو أب

بن الصةح (املوعىف643 :هد) احملقق :يع الهلل ن رت

والتا ر :دا الفكر -سع لو دا الفكر املناصر – باعت وستري التشر1406 :هد -
. 1٩86
 .143املغا ي حملمهلل بن مر بن عاقهلل السممي اكسممي لعال و املهللينو أب بهلل هللاو
العاقهللي (املوعىف207 :هد) حتقيق :كا سهللن جعيس و التا ر :دا اك ممي – باعت
وال بنري ال ال ري .1٩8٩/140٩ -
 .144كفاتي الغيه = الوفسا الكبا كب بهلل هللا حممهلل بن مر بن احلسن بن احلسني
الويمي الرا ي املمقه بفخر الهلل ن الرا ي ق يه الري (املوعىف606 :هد)و التا ر :دا
إحيا الرتاث النرب – باعت و ال بنري ال ال ري  1420 -هد .
 .14٥املفردات يف فر ه القرآن لألصفماين)ت :صفعان هللان داعديو دا القمم-
دكشقو الهللا الشاكيري -باعتو ال بنري اكعىل. 1٩٩2-1412 -
 .146املقاصهلل احلستري يف بيان و ا كن اكحاد

املشومرا مى اكلستري لشمس الهلل ن

أب اخلا حممهلل بن بهلل الرمحن بن حممهلل السخاعي (املوعىف٩02 :هد)و احملقق :حممهلل
مان اخلشف و التا ر :دا الكواب النرب – باعت و ال بنري :اكعىلو  140٥هد
 . 1٩8٥ .147كقاالت االسةكيني عاقوة املصمني:كب احلسن مي بن إمسا ياب بن إسحام
بن سامل بن إمسا ياب بن بهلل هللا بن كعسى بن أب بردا بن أب كعسى اك نري
(املوعىف324 :هد) احملقق :ينيم ع والتا ر :املكوبري النصر ري وال بنري :اكعىلو
1426هد . 200٥ -
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 .148املماب عالتحاب كب الفو حممهلل بن بهلل الكرمي بن أس بكر أمحهلل الشمرسواين (املوعىف:
٥48هد)و التا ر :كوسسري احلم و دعن ا التشر.
 .14٩املتافرا بني الستري عالرافضري لإلكا مجا الهلل ن أب احملاسن عس الع اس ي
الشافني املنرع

ل فيمي و حتقيق الهللووع قالهلل بن بهلل النز ز اجلتاحي و كوسسري

دا اآل عالصحه -السنعد ري و

ه ال با ري.2010 -1431-

 .1٥0كتاهاب النرفان لمز قاين و ط :دا إحيا الكوه النربيري و يسى الباب احلم و
ع روا س بهللعن ستري طبع .
 .1٥1كتماج الستري التبع ري يف يقض وة الشينري القهلل ري لوقي الهلل ن أب النباس أمحهلل بن
بهلل احلميم بن بهلل السة بن بهلل هللا بن أب القاسم بن حممهلل ابن تيميري احلراين
احلتبمي الهللكشقي (املوعىف728 :هد) احملقق :حممهلل اد سامل والتا ر :جاكنري االكا
حممهلل بن سنعد االسةكيري وال بنري اكعىلو  1406هد . 1٩86 -
 .1٥2كعا د الظمآن إىل عااهلل ابن حبان كب احلسن يع الهلل ن مي بن أب بكر بن
سميمان اهلي مي (املوعىف807 :هد)و حتقيق حممهلل بهلل الر ام محزا والتا ر :دا الكوه
النمميري و بهللعن ور الوا ه .
 .1٥3املعافقات البراهيم بن كعسى بن حممهلل المخمي الغراطي الشما لشاط (املوعىف:
7٩0هد)و احملقق :أبع بيهللا كشمع بن حسن آ سممان و التا ر :دا ابن فان و
ال بنري :ال بنري اكعىل 1417هد. 1٩٩7 /
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 .1٥4كعضع ات املسوهلل ك لشمس الهلل ن أب بهلل هللا حممهلل بن أمحهلل بن مان بن قَاميا
الذه (املوعىف748 :هد)و التا ر :ه عط يشر يف براكج جعاكع الكمم اتاين الوابع
ملعقع الشبكري االسةكيري وال بنري :اكعىلو . 2004
 .1٥٥املعضع ات جلما الهلل ن بهلل الرمحن بن مي بن حممهلل اجلع ي (املوعىف٥٩7 :هد)و
التا ر :ككوبري يزا كص فى البا  -املممكري النربيري السنعد ريو ال بنري :ال ال ري -
 141٩هد.
 .1٥6كيزان اال وهللا يف يقهلل الرجا لشمس الهلل ن أب بهلل هللا حممهلل بن أمحهلل بن مان
بن قَاميا الذه (املوعىف748 :هد)و حتقيق :مي حممهلل البجاعي و التا ر :دا املنرفري
لم با ري عالتشرو باعت – لبتان و ال بنري :اكعىلو  1382هد . 1٩63 -
 .1٥7التما ري يف فر ه احلهلل

لإلكا جمهلل الهلل ن أب السنادات املبا ك بن حممهلل اجلز ي

ابن اك ا (ت )606:حتقيق الشيه كأكعن يخا -دا املنرفري -باعت و
ط1422و.2001-1
 .1٥8يزهري اكلبا يف طبقات اكد لنبهلل الرمحن بن حممهلل بن بيهلل هللا اكيصا يو أب
الربوات وما الهلل ن اكيبا ي(ت)٥77:و حتقيق :إبراهيم الساكراايو ككوبري املتا
الز قا  -اك دنو ط3و 140٥هجر ري. 1٩8٥-
 .1٥٩ههللا ري املر هلل ن إىل طر ق الع ظ عاخل ابريو لمشيه مي حمفع و ال بنري الواسنري و
دا اال وصا .
 .160عساااب الهلل عا أ.د .حممهلل إبراهيم اجليعش و بهللعن ور الهللا عالوا ه .
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 .161العسيي يف تفسا القرآن اتيهلل كب احلسن مي بن أمحهلل بن حممهلل بن مي
العاحهلليو التيسابع يو الشافني (املوعىف468 :هد) و حتقيق عتنميق :الشيه اد
أمحهلل بهلل املعجعدو الشيه مي حممهلل كنعثو الهللووع أمحهلل حممهلل صااو الهللووع
أمحهلل بهلل الغين اجلمابو الهللووع بهلل الرمحن ع س و قهللكه عقرفه :اكسوا الهللووع
بهلل احلي الفركاعي و التا ر :دا الكوه النمميريو باعت – لبتان و ال بنري :اكعىلو
 141٥هد . 1٩٩4 -
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املراجس الجنبية
Africa south of the Sahara, Melton G.J and
.261
Bauman

.163

أي  :أفر قيا الصحرا اجلتعبيري و كمعتعن جي حي ع عاكان .

 geographic concise Atlas of the world.164
National

.165

املصغر اجلغرايف العطين كطمس النامل

 A comprehensive History of Muslims Religion.166
in Ghana.

أي  :الوا ه الشاكاب كقبا املسممني يف فاا لن مان ب يواجلز ال اينو
.167
ه ال با ري. 200٩ :
Muslims and Chiefs in West Africa: A
.168
study of Islam in the Middle Volta Basin in the
pre- Colonial period . By Nehemia Levtzion.
Publishers: Oxford University Press Reseach,
1968 , Interpeter: Haj Umar Muhammed of
 Tamale.املنىن  :املسممعن عاملمعك يف فرب أفر قيا :د اسري إسةكيري يف فعلوا
العس ىو املول (هنيمي ليف فيزا) دا التشر :جاكنري أوسفع د  . 1٩68-املرتجم
لمباح يف أ تا جعلوه النمميري يف فاا :الشيه مر حممهلل
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مصادر الشيعة الرافضة
 .16٩االحوجاج لم ربسي و تنميق حممهلل قر اخلرسان و كوسسري اك ممي و ال بنري الرابنري
ا 1414هجر ري .
 .170إحقام احلق عإ هام الباطاب لتع هللا احلسيين الشع رتي و تنميق ماب الهلل ن
التجفي و امل بنري االسةكيري و طمران .
 .171االسوبصا كب جنفر حممهلل بن احلسن ال عسي و دا املرتضى بمبتان و ط1و ا
1428هجر ري .
 .172أصع الكايف حملمهلل بن نقعب الكميين و دا املرتضى -باعت و ال بنري اكعىل-
1426هجر ري .
 .173االكاكري عالقيادا لمسيهلل جموىب كعسى ال يو ه ال با ري :مر عليعو 1٩٩6و
قم -إ ران .
 .174اكيعا التنماييري لمجزااري و كوسسري اك ممي -باعت و ال بنري الرابنري و ستري
 1404هجر ري .
 .17٥ا اكيعا حملمهلل قر اتمسي و دا إحيا الرتاث النرب -باعت و ال بنري ال ال ري
ا 1403هجر ري.
 .176الربهان يف تفسا القرآن و هلا م البحراين و كوسسري اك ممي ط 2ا و 1427
هجر ري.
 .177إج الصبافري يف رح هنج البةفري و بهللعن ور املول عالهللا
 .178تنميم الصةا لمسيهلل حممهلل القاضي املرا يو بهللعن .
 .17٩تفسا الصايف لمكا اين و كتشع ات ككوبري الصهلل ب مران إ ران ط 3ا
. 137٩
 .180تفسا النيا ي و تصحي ها م احملة و كوسسري اك ممي ط 1ا
1411هجر ري .
 .181تفسا كتمج الصادقني ملة فو هللا الكا اين و بهللعن .
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 .182تقهللمي صةح الهلل ن املر شي و كوسسري اك ممي و ط1427 -1هجر ري .
 .183مث اهوهلل ف حملمهلل الويجاين السماعيو ه ال با ري 2007-1428 :و قم -إ ران
.
 .184جة النيعن حملمهلل قر اتمسي .ط طمران -إ ران .
 .18٥حق اليقني حملمهلل الباقر اتمسي و ايوشا ات مميري إسةكيريو ا اا ي و جته
يع ع قان و إ ران .
 .186احلكعكري االسةكيري لمخميين و كروز االكا اخلميين ال قايف و ط 1ا 142٥
هجر ري.
 .187الرعضري كن الكايف لمكميين و طبنري حهلل ري و دا اكضعا بباعت -لبتان و ط 3ا
. 1٩8٥-140٥
 .188لث السالكني يف رح صحيفري سيهلل السجاد ن لمسهللي مي قان املهللين
الشاا يو بهللعن.
 .18٩الشينري يف امليزان حملمهلل جعاد كغتيري و حتقيق ساكي الغر ري و كوسسري دا الكواب و
ط 1ا 1426هجر ري .
 .1٩0الصحيفري السجاد ري الكاكمري و ن النابهلل ن و كوسسري التشر االسةكي -قم و
1404هجر ري .
 .191الصعا املمرقري يف جعاب الصعا ق احملرقري لمقاضي يع هللا الوسرتيو كوسسري البةغو
ط 1ا 1427هجر ري .
 .1٩2النقااهلل االسةكيري حملمهلل احلسني الشاا يو بهللعن .
 .1٩3يعن أقبا الرضاو البن بع ه القميو دا املرتضىو ط 1ا 142٩هجر ري .
 .1٩4الغيبري (كصاد احلهلل الشر (قسم النا ) بهللعن ور املول عالهللا
 .1٩٥فصاب اخل اب لم ربسي و طبنري إ ران  .دعن ور ا التشر .
 .1٩6الفصع املممري يف أصع اكامري لنمي بن حممهلل الشما بن الصباغ و ك بنري النهلل
و التج .
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ما و ط 1ا

 .1٩7وش اكسرا لمخميين و ترمجري الهللووع البتهللا ي و دا
1408هجر ري .
 .1٩8وش الغمري يف كنرفري اكامري لنمي بن يسى اك بمي و دا املرتضى و ط 1ا
1427هجر ري .
 .1٩٩جممع البيان يف تفسا القرآن لم ربسي و دا ككوبري احلياا بباعت .
 .200كرآا النقع لممجمسي و دا الكوه االسةكيري و ط 2ا  1404هجر ري .
 .201كناين اكقبا لمصهللعم  .التا ر  :دا املنرفري لم با ري عالتشر -باعت -لبتانو
. 1٩7٩-13٩٩
 .202كقاتاب ال البني بهللعن .
 .203كقواب احلسني لنبهلل الر ام املعسعي املقرنو بهللعن .
 .204كن ال حيضرس الفقيه البن بع ه القمي و كوسسري اك ممي و ط 1ا 1426
 .20٥كتومى اآلكا لمشيه باس القميو ترمجري كقبع أمحهللو بهللعن .
 .206امليزان يف تفسا القرآن حملمهلل ال باطبااي و يشر مجا ري املهلل سني يف احلع ا بقمو إ ران
.
 .207عساااب الشينري إىل حتصياب كساااب الشينري حملمهلل بن احلسن احلر الناكمي
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مصادر الرافضة يف غاان
Imam Jafar As-sadiq and the school of
.208
thought of Jafaria
 .20٩أي  :االكا جنفر عكذهبه اجلنفري و اجلاكنري االسةكيري – فاا و ال بنري اكعىل-
. 2011
 .210أ نري كن بةفري االكا الصادم لمشيه بهلل الرسع العا ظي و ال بنري اكعىل يف
فاا -أورا و  2010و ك بنري دبري لمتشر عالوجا ا .
 .211أ بنعن حهلل ا ن أهاب البيف لمسيهلل مي حسني و اكسوا يف اجلاكنري االسةكيري-
فاا و كن ك بع ات اجلاكنري و

ه ال با ري. 200٩ -

 .212االكا احلسني ع ع ا ع ا ككوعب الجنميز ري و املمحق ال قايف لقتصميري اال راييري
االسةكيري -أورا فاا و عكولفه الهللووع حممهلل قامي و بوا ه 2002/3/22
 .213تنميمات هوصرا لمحج لمسيهلل حممهلل مي أعن و املمحق ال قايف لمقتصميري اال راييري
االسةكيري -أورا -فاا و ط1و 2008و ط20013و. 2
 .214حياا اكسرا املسممري آلد حممهلل -أورا و دعن ور الهللا عال ا التشر .
 .21٥اخل ه املترب ري لمهللووع أمحهلل مي القايع و كهلل ر اجلاكنري االسةكيري -فااو سابقا
 .216الهللفاع ن اكيبيا

ميمم السة حلسن أب بكر بع و ا ال با ري -1430:

 200٩و دعن ور الهللا
 -The rationality of Islam, .217ع نين :كنقعليري االسة .
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 .218كونري التسا بني اال حري عالوحرمي و كب بكر أمحهلل وما الهلل ن و ييما -أورا و
ه ال با ري 140٩/3/28 :هجر ري .
 .21٩كذورا الونر

السة و كقر كادا الوا ه يف جاكنومم يف فاا.
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اجملالت واجلرائد والصحف واملنشورات
ه االصهللا . 2011

.220

جر هللا اال اد اليعكيري -فااو

.221

اجلر هللا اليعكيري يف فاا بوا ه 1٥كن مر إبر اب ا . 2013

 .222سالري ال قمني و جممري إسةكيري صاد ا كن إ ران و النهللد( )2٥8بوا ه 23كن بيع
اكع ا 1424هجر ري .
صحيفري أقبا املسممني يف فاا و

.223

ه االصهللا و مر عليع -أفس س

ا . 2011
.224

جممري القمم و كن إصهللا ات اجلاكنري االسةكيري بغاا و

ه االصهللا 2006

. 2007.22٥

جممري الكع ر و كن إصهللا ات اجلاكنري االسةكيري بغاا.

.226

ك ع ري كتشع ا ن اجلاكنري االسةكيري بغاا بوا ه . 2013-2012

.227

جممري ( سالري الوقر ه) كن إصهللا إ ران.

.228

جممري( العحهللا) – إ ران.

.22٩

 -220جممري(اهلهللى) – إ ران .

.230

جممري ( كز ) – إ ران .

 .231كتشع ا ينيري بنتعان ( ملا ا جتمع الشينري الصةا ؟) اجلمري  :اتمع احملمي كهاب
البيف.
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 .232يشرا ينيري أ ضا بنتعان( هاب نوقهلل الشينري يف القرآن اآلقر خيوم
املعجعد؟) عوموا املتشع تني ككوعبري لمغري االجنميز ري .

467

ن القرآن
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املقابالت
 .233كقابمري كع ااه الرايس لمشوعن االدا ري يف اجلاكنري االسةكيري-فاا بوا ه
. 2012/8/1٥
 .234كقابمري كع الهللا يري املنرع

لشيه حاضر آد إد س أحهلل الهلل اا يف أورا

بوا ه1432/8/10هجر ري .
 .23٥كقابمري كع الشيه بهلل القاد سنيهلل يبا ي الهللا يري املبنعث حتف ع ا ا الشوعن
االسةكيري عاكعقا عالهلل عا عاال اد لسنعد ري و بوا ه1433/8/27هجر ري .
 .236كقابمري كع أحهلل ال ةب الهللا سني يف جاكنومم بوا ه1433/8/26هجر ري
 .237كقابمري كع أحهلل ال ةب الهللا سني يف املناههلل احلكعكيري بوا ه1433/8/20هجر ري.
 .238كقابمري كع أحهلل اكامري الذ ن قهلل سبق هلم املشاوري يف حماضرا م عد عسمم يف أورا
بوا ه1432/8/٩هجر ري.
 .23٩كقابمري كع مي طاهرو كسوع كهلل سري الفو املبني يف (مايل) مشا فااو بوا ه
18كن مر نبان ا  1432و السا ري اخلاكسري عالتص كسا .
 .240كقابمري كع ابن البيان قهلل حصاب له المقا كع أحهلل د اا افضري فاا يف احلجو
بوا ه1433/12/27هجر ري .
 .241كقابمري كع أحهلل املوشينني يف فاا قهلل حصمف بيتتا صهللاقري قباب تشينه
بوا ه1433/8/24هجر ري  .عسا هللين ببنض كولفا م يف فاا.
 .242كقابمري كع أحهلل أقا ب كع الشينري يف فاا بوا ه 1434/٥/16هجر ري.
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 .243كقابمري الباح كع كراقه املكوبري ملنمهلل ينري أهاب البيف -أوراو فااو بوا ه
1434/10/14هجر ري.
 .244حضع الباح املموقيات املقاكري ن الرافضري يف فاا بوا ه16-1٥كن مر
نبان ا  1432ع ه 18-17كن مر نبان ا 1433هجر ري .
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موااس االةرتةيت
 .24٥املعقع اخلا

(كوسسري االكا احلسني اخلا ري يف فاا) ع كوه الجنميز ري

هكذا imam Hussein Ghana.com.:عتتشر أيش ومم جممري يع االسة
و إصهللا لبتان.
 .246املعقع اخلا

لمجاكنري االسةكيري -فاا ع تعايهWWW Islamic :

University.com.
 -238 .247كعقع كروز اك اث النقااهلل ري(الشينيري) ع كوه
الجنميز ريAqaed,org,the shia boldan Ghana,html.:
 .248املعقع االلكرتعين اخلا

ملوسسري أهاب البيف يف فاا حتف تعان(كن يشاطات أهاب

البيف يف جتيمان جبممع ري فاا).
 .249املعقع اخلا

(كوسسري آ لسنيو فاا) عيف فيس بعك ( Aalyasee

)Ghana face book
 .2٥0الهللقع يف فعفاب بنتعان (الشينري يف فاا)و يشرته فرسان الستري(حزب هللا
احلقيقي).
 .251فعفاب (التشاط الرافضي يف فااو وش

يز عكع ق لأليش ري الرافضيري يف فاا

املسممري) يشرته http:// www sunnah.forum/short thread
?php
 .2٥2املعقع /القبضري اال راييري يف فاا و ووبه عس

مر جمع و ايس اهليئري النميا لمشوعن

االسةكيري يف فاا و عيشرته بكري الهللفاع ن أهاب الستري مى اليعتيعب .
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 .2٥3فعفاب( الشينري يف فاا) عقع ( الوغمغاب الشيني يف فاا ) ووبه عس

مر جمع و

عيشرته جممري اتمع الكع ويري بوا ه . 2012/2/4
 .2٥4فعفاب ( الذ اع اال راييري يف فاا)
 .255فعفاب ( ينري أهاب البيف يف فاا )Ghana ahlulbayt.com.-
 .256أيش ري الشينري يف فااو كعقع السفا ا اال راييري يف ()Google
 .2٥7الشروات الشينيري يف فاا يف (االيرتييف) حتف تعان ( الشينري يف النامل ) .
 .258املعقع االلكرتعين اخلا

لموشيع يف أفر قياو االسة يف فاا كن املعسع ري احلرا-

Wikipedia free encyclopedia.
 .259املعقع االلكرتعينweb.com/Ghana Home :
page/diaspora/artiklphp?ID=241090http://www.gh
ana
 .260املعقع اخلا

(كوسسري الرسع اكور يف جتيمان -فاا)

 .261فعفاب عقع (فاا توأمل كن أيياب الوشيع فماب كن جميه) .
 .262املعقع /صهللم أع ال تصهللمو كميعن يني يف فااو أع جمعد الرافضري يف فااو
لمكاته سنيهلل الضيهللان .
 .263بكري با ميه السة املرايري-
.htp//maktoob.forums@yahoo.com
 .264فعفاب يف كعقع(الشينري يف فاا) حتف تعان ( Shia Muslims around
.)the world
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الهللقع يف اليعتيعب عقع(الشينري يف فاا) حتف تعان ( Shia Muslims in
Ghana, Africa.

وسائل الرافضة و أساليبهم يف الدعوة إىل مذهبهم يف غاان

473

فهرس حمتوايت الرسالة:
٥-2

املقهللكري
ق ري البح

٥

منهجي يف البحث:

9-8

التمهيد ( :تعريفات ومدخل ,وفيه أربعة مطالب):

11
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لرافضري :

18

امل مه ال ال  :الونر

لهلل عا :

38
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املبح اكع  :اسوغة الرافضري اجلاكنات يف الهلل عا إىل كذهبمم.

٥2

املبح ال اين :إيشا عاسوغة املهللا س يف الهلل عا إىل كذهبمم.

63

املبح د د ال ال د د  :إيشد ددا املراود ددز عاملوسسد ددات الونميميد ددري يف الد ددهلل عا إىل 71
كذهبمم.
املبح الرابع :االسوفادا كن املت الهلل اسيري كن اخلا ج.

84
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