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 ..  والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني، أما بعد،احلمد هللا رب العاملني

ـا اإلـسـالم يف ـكـل ـعـام ـصـوم الـعـارش ـمـن ـشـهر حمــرمفـقـد  ّرشع لـن ُ  ؛َ
َّ أن أنقذ نبي-تعاىل-هللا  اً شكر،)عاشوراء( يوم :واملسمى  مـن ص موسـى هْ
 هلـا، صدخـول النبـي  تصومه اليهود يف املدينة النبوية قبل اً وكان هذا يومفرعون،

َفلام دخلها وشاهد اليهود يصومونه َ :  فقال، سأهلم عن ذلك، فذكروا له هذا السبب؛ّ
َ، ثم رشع للمسلمني صومه، وحتى خيالف اليهود »ّنحن أحق بموسى من اليهود« ّ

ّيف فعلهم أضـاف ألمتـه صـيام يـوم التاسـع مـن حمـرم، واملسـلمون منـذ ذلـك اليـوم 
ّلسنةوليومنا هذا عىل هذه ا ُّ. 

أن حدثت جريمة عظيمـة ) هـ٦١(َسنة ) عاشوراء ( يوم يف نفسووافق
ـاريخ اإلســالم؛ أال وهــي ـه وســبطه :يف ـت ـد رســول اهللا ورحيانـت ـل حفـي  مقـت

 عىل أرض كربالء يف العراق، وكانت هذه الفتنة هي أحد املربرات ،ا احلسني
 مـا أو،)عة اإلثنـا عرشيـةالشـي(ِفرقـة منهـا و ؛اً الشيعة عمومـُقَِر إليها فالتي استندت

 لفرقـةُّ؛ كـل هـذه األسـامء )الرافضة( أو ،)اجلعفرية( أو ،)الشيعة اإلمامية (:ّيسمون
 ، وباكسـتان، والكويـت، ولبنان، والبحرين، والعراق،واجد اليوم يف إيرانت تواحدة

 ،م لـرتويج عقيـدهتامقتـل احلسـني يـوم سـتخدمون ي وهـم ،وغريها من الـبالد
 .ونرش مذهبهم



 
 
 
 



 


 

 العرب واملسـلمني؛ ُ لكتابة هذه السطور هو جهل كثري منَالذي دفعو
أو ـغـري  ، أو ساـسـة، أو عـلـامء، مفـكـرين؛العاـمـة أو النـخـب  ـمـنـسـواء ـكـانوا

 عـدم وجـود الشـيعة يف  يعـود إىل والسـبب،فرقـة الهذلك، عن معرفة حقيقـة هـذ
ـذكر ـم، ونخــص باـل ـا،مرصواألردن، : ّدوـهل ـونس، وليبـي ـر، وـت ـرب وامل، واجلزاـئ  ،ـغ

 .والسودان، وغريها من بالد اإلسالم
 ،)م٢٠٠٣( وخاصـة حـوادث احـتالل العـراق ؛ُومع تصـاعد أحـداث اليـوم

 ومـن ثـم تـدخالت إيـران وحـزب اهللا يف الـدول العربيـة ،)م٢٠٠٦(وحرب لبنـان 
ُ ـبـرز اـسـم الـشـيعة يف وـسـائل اإلـعـالم؛واإلـسـالمية  والفـضـائيات ـبـني ، والـصـحف،َ

ُبد من كلمـة مفكان ال مادح وقادح،  ٍ  العـرب هبـذه  وّنصـفة تعـرف املسـلمنيّ
 حتمـل القـارئ عـىل تأييـد أو ذم غـري معتمـد عـىل  دون عاطفة أو انفعـال،؛الطائفة

 .بإنصاففرقة  الهّمن التوصل إىل حقيقة هذّمستند أو دليل، كي يتمكن القارئ 



 
 
 



 


 

 عقائد الشيعة اإلمامية
 

، دينية؛ مـن معرفـة عقيـدهتاِ مجاعة أو فرقة أي ّال بد حني التعرف عىل
 بينهــا وبــني عقائــد -ٍحيئــذ- الفــرقليتبــني  ؛ التــي تســتند إليهــاوأصــوهلا
  .املسلمني

 
  :»اإلمامة«: أوالً

ُّاتـفـق ـكـل عـلـامء  ـمـن ـغـري ؛اً وـحـديثًـقـديام-) الـشـيعة اإلمامـيـة (فرـقـة ـهـذه ال!!ّ
 صـلنشـأهتم، وهـي األ لظهـورهم وهـي األسـاس ّتعد  عىل عقيدة -اختالف بينهم

 :تعـرف باسـموُّ عقائـدهم، ومنهـا انطلقـت كـل خمالفـاهتم لعقائـد املسـلمني، ميعجل
  .»اإلمامةعقيدة «

ـث  ـد الشــيعةحـي ـاهللا:ُيعتـق ـؤمن ـب ـى ـي ـتم لإلنســان حـت ـامن ال ـي ّ أن اإلـي ّ، 
ــه ــه ورـســله،ومالئكـت ــوم اآلـخــر، وكتـب ــامن ، والـي ــم اإلـي ــن ـث ــدر، وـم  ّ والـق

ّبوالـيـة ـعـيل، ـفـإذا مل ـيـؤمن بوالـيـة ـعـيل  ْ وإن آـمـن ببقـيـة ؛فـهـو ـلـيس بـمـؤمنَ
 .األمور

 هـو ا  أوىص بعد وفاته بأن يكـون عليـصّ  أن رسول اهللا :ّومعنى والية عيل
ٌّويل األمة وخليفتها، وهو مـن يكمـل معرفـة الـدين للمسـلمني، وهـو منصـب إهلـي  ّ ٌّ ِ

َكالنبوة، فكام أن اهللا خيتار من يشاء من عباده للنبوة؛ فهو خيتار لإلمامة م َّ  . )١(ن يشاءّ

                                           
 سنة وإىل اليوم إال ويقرر هذه العقيدة، حتـى )١٠٠٠(ال يكاد يوجد مؤلف شيعي، منذ  )١(

ّإن اإلمامة منصب إهلي كالنبوة«): ١٢٨(» أصل الشيعة«قال كاشف الغطاء يف  ٌ ّ«. 



 
 
 
 



 


 

ْ مــن ال يــؤمن هبــا عنــد الشــيعة فهــو كــافر بــاهللا عنــد ؛هــذه اإلمامــة َ
 . غري مؤمناً جيعله فاسقبعضهم، و)١(مجهورهم

ليـسـت بمعـنـى املحـبـة : - ـمـن أئـمـتهمأو أي إـمـام آـخـر -والـيـة ـعـيل و
 كـام حيـاول الشـيعة أن يمـرروا عـىل السـذج أن ّلعيل أو أحد من أئمة أهل البيت؛

؛ كونـه اّ نحـب عليـ -ّكلنـا- فإننا معارش املسلمني ب عيل وأهل البيت،التشيع هو ح
ا مـن ًوفارسـ ،النبـوةكونه مـن أهـل بيـت  عن ًفضال ؛وعلامئهم أكابر الصحابة،أحد 
، -ريض اهللا عنهـا وعـن زوجهـا- زوج بنـت النبـي فاطمـة بل هـو اإلسالم، فرسان

 .العلية واملناقب الفضائلإىل غري ذلك من ... و... و
ـك ـد إن كــل ذـل ّبـي ّ ـت َ ـذي يعتقــده أهــل الســنة يف عــيل وآل البـي   االعتقــاد اـل

ّ عند الشيعة، بـل ال بـد مـن اإليـامن بالواليـة أو  صاحبه ال يكفي وال ينفع-اًعموم-
 .)٢(اإلمامة

                                           
ٌإن معصية عيل كفر، وإن اعتقـاد أولويـة غـريه «): ٥٤و١/٥٢(» الكايف«قال الكليني يف  )١( ّ ّ

ـوار«، وـقـال ـمـن بـعـده املـجـليس يف »باإلماـمـة رشك اتفـقـت «): ٢٣/٣٩٠(» بـحـار األـن
َاإلمامية عىل أن من أنكر إمامة أحد من األئمة وجحد ما أوجبه اهللا  َ ِ مـن فـرض -تعاىل-َّ

 .»ٌّ مستحق للخلود يف النارٌطاعته؛ فهو كافر
ًهـل حيكـم عـىل السـنة بـالكفر، وهـم طبعـا ال : يقول حممد صادق الروحاين عندما سئل )٢(

ـا   ـهـل ـيـدخل الـسـنة اجلـنـة؟،ّ ولـكـنهم ال يكرـهـون أـهـل البـيـت وحيـبـوهنم، يواـلـون علـي
، فمـن فقـد الرشط ال ×ُيشرتط يف صحة العبادات الوالية ألمري املـؤمنني «: فأجاب

  :انظر. »حقق املرشوطيت
www .alserdaab.com/pics/kufar.gfi 
=                                      



 
 
 



 


 

 :ا حتى يقول فال يكون شيعي
ًال إله إال اهللا، وأن حممدأشهد أن   . ويل اهللا علياّ رسول اهللا،  وأن اّ

 عـىل ّ نصصأن النبي ب  يامن الشيعةإ :هي -»اإلمامة«- عقيدةال شأ هذه ومن
 وأنـه ،لإلمام عـن اخلطـأ »العصمة« ثم اعتقادهميكمل الدين، لمن بعده  إمامة عيل
  .ّكالنبي
 

العصمة«: اثاني«: 
  بـلّفكام أن األنبياء معصومون يف تبليغ الوحي؛ فكذلك اإلمـام عـيل،

ّ عصمته؛ ألنه مبلغ عن اهللا كالنبي، وهبذا تولداد اعتقوكل إمام بعده ينبغي ِّّ ٌ ت ّ
 .)١(»العصمة« عند الشيعة؛ أال وهي عقيدة هذه العقيدة

                                                                                   
 ال يقبل اإليـامن بـاهللا ورسـوله«): ٢١٥ (»ًاألربعون حديثا«وهذا اخلميني يقول يف كتابه  =

ُإن والية أهل البيت ومعرفتهم رشط يف قبول األعامل يعترب من األ، من دون الوالية مور ّ
 .»ّاملسلمة

 أن الشيعة مل يكونوا يعتقدون بالعصمة إىل :)٢٤٩(» الفهرست«ذكر ابن النديم يف كتابه  )١(
 ،ّ وتكلم به بعد وفـاة جعفـر،زمان جعفر الصادق؛حتى اخرتع هلم هشام بن احلكم ذلك
 ،ّ  الذي أسلم وقدس عليـا؛ّو بعضهم يذكر أن أصل الفكرة من عبد اهللا بن سبأ اليهودي

ٌّأراد أن حيرقه عيل فهربو َ.  
ُّوالقول بالعصمة ذكره كل علامء الشيعة بال خالف، فهذا جعفـر اخللـييل ُ كاتـب شـيعي ( َ

ـجيـب أن يـكـون اإلـمـام ـكـالنبي «): ٢٨٤(» موـسـوعة العتبـات«يـقـول يف كتاـبـه ) معـارص
، ألنـور »عصـمة األئمـة عنـد الشـيعة«الرسـالة العلميـة : ، وانظـر»ًمعصوما عند الشيعة

 .لباز، دار الوفاء، مرصا



 
 
 
 



 


 

 . ترشيع إذ هي؛ عندهم كأقوال األنبياءّلذا فإن أقوال األئمة
ّ أن السنة نعتقد فكام إننا معارش املسلمني  ُ ّسنة النبي (ّ هـي الترشيـع بعـد ) صُ

ّ هـي السـنة، ومرويـاهتماألئمـة ة أقـوالالشـيععند فالقرآن،  َ فـال فـرق بـني قـول ُ
 أو عـيل الرضـا، ، أو جعفر الصـادق، أو احلسني، أو قول  احلسن، أو قول عيل،النبي
 .من بقية األئمة.. .أو.. .أو

 . بني الرافضة وأهل اإلسالم-»اإلمامة«بعد - َهذا هو الفرق الثاين و
ْوتولد من هاتني العقيدتني ِ ْتكفـري كـل مـن مل يعتقـد ذلـك فكـرة :ّ َ  مـن ؛ّ

 وذلك ألهنم ،ثم بقية الصحابة)  وعثامن، وعمر،أبو بكر(اخللفاء الراشدين 
ّ وأهنـم ، وردهتـم عـن اإلسـالم،َ فحكمـوا بكفـرهم،ُبايعوا اخللفاء عىل حكمهم

 . أصبحوا أعداء هللا ورسوله؛ ألهنم مل يطيعوا الرسول بزعمهم
 فلهـذا تـرى !ُ ذلك السب واللعن قربـة هللاّلذلك لعنوهم وسبوهم، بل جعلوا

ّ يسـبون ويلعنـون الصـحابة وأمهـات املـؤمنني، -اً وحديثًقديام-الشيعة  ويرفضـون ّ
َّالتسمي بأسامئهم، وال يدعون أي فرصة إال وانتقصوا منهم َ ّ. 

ّ ولـد  عـدة عقائـد أخـرى ؛وهذا االعتقاد املنحرف واملخالف لعقيدة املسلمني َ ّ
 .-سيأيتكام -مبنية عليه 

 
 :الواقع يخالف المعتقَد

 اً مسـوغيرىسرية عيل وأوالده وأزواجه وأحفاده يف التاريخ؛ ال يف  الناظر إن
 بـني الصـحابة يف عهـد ً أصالفال توجد عداوة،  الشيعي لذلك املعتقداًأو مستند

َج عمر ابنته َّ زو علياّ بل إن ،العرتةأيب بكر وعمر وعثامن وعيل و ) أم كلثـوم(ُ



 
 
 



 


 

ـ ـزوج ـعـيل ـمـنلة فاطـمـة ابـن ْ، فـهـل ـي َِّ َ يعتـقـد كـفـرهٌّ ـربه فاـسـق،ُ ، أو اً أو يعـت
 !!؟ للخالفةاً هللا ورسوله، غاصباًخمالف

ُبل كان عيل ي َسـمي أوالده بأسـامء أيب بكـرٌّ  َ، ولـو رجعـت)١( وعـثامن، وعمـر،ّ
مـن أجـل ،  فيـه الشـيعةهقـدا خمالفة ملـا يعتلشيعة لوجدهتّلسرية وحياة كل إمام عند ا

 كي خترج من هذا التنـاقض احلاصـل بـني ؛ك قالت الشيعة بمعتقد جديدذل
 : فكان املخرج لذلك، فيهم واملعتقد حلياة األئمة الواقع
 

 :»التقية« :اثالثً
 .فيصاب من يظهره بسوء،  من إظهارهاًإخفاء احلق خوف :وهي

ّوسـيلة للـتخلص مـن االضـطهادك  الشيعة استخدام التقيةومل يعترب  ه واإلكـراً
 عن اً صادراً أو كالماّ ، وكلام واجهوا نص)٢(عقيدهتم من اً جزءجعلوها فحسب، بل 

وهـكـذا ، )ًةَّتقـيـ(ّإـنـام قاـلـه اإلـمـام :  ـقـالوا،أـحـد أئـمـتهم ـخيـالف ويـنـاقض معتـقـدهم
  -ـمـن اخلاـصـة والعاـمـة-  الرافـضـة دـيـن كـثـري ـممـن ال يـعـرف حقيـقـةأـصـبح
 .يف مذهبهما ًمضطرب

                                           
ـب الشــيعة،  )١( ـت يف كـت ـذا ثاـب ـاب اوـه ـت «نظــر كـت ـل البـي ـني أـه األســامء واملصــاهرات ـب

 .للسيد ابن أمحد اإلسامعييل» -ريض اهللا عليهم-والصحابة 
تسعة أعشار الدين يف التقيـة، وال ديـن ملـن ال تقيـة «: زعم الشيعة أن جعفر الصادق قال )٢(

يغفـر «:  وأن عـيل بـن احلسـني قـال،»تارك التقية كتارك الصالة« :-اًأيض- وأنه قال ،»له
 . »...ترك التقية: اهللا للمؤمنني كل ذنب ما خال ذنبني

 ! من كذهبم عىل أئمتهم-كله-وهذا 



 
 
 
 



 


 

 معتقدات جديدة

 
تحريف القرآن :ارابع: 
  هـو حمـور األمـر عنـد الشـيعة،-وآلـهريض اهللا عنـه - عيلب  االعتقاد  كانَّامـول

 اإليـامن بـه، أصـبح هـو -حسـب اعتقـادهم-وأنه اإلمـام الواجـب عـىل كـل مسـلم 
 . الوالء والرباءأساس

ّبيد أن هذا األمر ول ّ   :د مشكلتنيَ
 : )القرآن( يف كتاب اهللا :األوىل

- ـسـاس يف اإلـيـامناألـحـور امل وأـنـه ، وأنـه اإلـمـام،ـيـة اإلـيـامن ـبـهٌّفعـيل ـمـع أمه
رغـم كـل ة اإلسـالم، ّ وأن من ال يعتقد بواليته فهو كـافر خـارج عـن ملـ،-عندهم
 مل يـذكر بل ،ٍّ فال يوجد أي نص رصيح بواليته وعصمته يف كتاب اهللا؛ذلك

 )١(!اسم عيل يف القرآن
  :هيوواملشكلة الثانية 

  قــام  والــذي والثقــل الــرئيس يف اإلســالم؛،ملصــدر األول ا هــوّأن القــرآن
  أم املـؤمنني وزوجـة النبـي بن اخلطابووضعه عند ابنة عمر، ت أبو بكر هبجمع
 بـالد جلميـع  بعـد ذلـكنسـخهثـم  ،كام هو ثابت عند السـنة والشـيعة، ب حفصة

  كـل مصـاحفنا يف كـل بـالد اإلسـالمإىل يومنـا هـذا ، وت اإلسالم اخلليفة عثامن
  . عن مصحف عثامناً واحداً ال ختتلف حرفاًمنذ أربعة عرش قرنو

                                           
 .ملحمد باقر سجودي» ملاذا مل يذكر اسم عيل يف القرآن؟«راجع كتاب  )١(



 
 
 



 


 

ـد الـشـيعة ـيل ـمـن ذـلـك: واإلـشـكال عـن ـه ّأـيـن ـع ! ؟ ـمـن مجـعـه وكتابـت
 !! أعدى أعداء الشيعةمكل من ساهم بذلك هوالغريب أن 

ّلــذلك ذهــب جــل علامئهــم إىل القــول بنقصــان القــرآن وحتريفــه؛  ُ َ
ـن ـ،)١(!حرـجـةُـهـذه املـشـاكل واألـسـئلة امل للـهـروب ـم ـيهم ً فـكـان لزاـم ا عـل

 وأن املهدي هو مـن سـيظهر القـرآن ،ن القرآن احلقيقي مجعه عيلإ :القول
 !!احلقيقي

 
الرجعة :اخامس: 

عـيل بـن : ( عاشـوا ومـاتوا؛ وهـماً، أحد عرش إماماًأئمة الشيعة اثنا عرش إمام 
ـب ـه ،)أيب طاـل ـم أخــوه )احلســن( وابـن ـن احلســني )احلســني(ّ، ـث ـم اـب ـيل(ّ، ـث ـن ـع  زـي
ـاقر(ّ، ـثـم ابـنـه )العاـبـدين موـسـى (ّ، ـثـم ابـنـه )جعـفـر الـصـادق(ّ، ـثـم ابـنـه )حمـمـد الـب
، ثـم ابنـه )حممـد بـن عـيل اجلـواد(، ثم ابنـه )عيل بن موسى الرضا(ّ، ثم ابنه )الكاظم

 .)احلسن بن عيل العسكري(، ثم ابنه )عيل بن حممد اهلادي(
ٌـهــؤالء األئـمــة األـحــد عرش مل حيـكــم أـحــد ـمــنهم ـســوى    اخلليـفــةَ

َ وتنـازل ملعاويـة عـن ،)بضعة أشـهر(، وابنه احلسن ) سنوات٥ (ا عيل َ
ّ ومل حيكموا قط،اخلالفة، والبقية عاشوا حياة عادية َ. 

                                           
ّهجرة يتفقون عىل حتريف القرآن إال أربعـة يكاد علامء الشيعة لغاية القرن الثالث عرش لل )١(

  .) وأبو عيل الطربيس، والطويس، واملرتىض،الصدوق: ( وهم،منهم
ّوقد ألف عاملهم النوري الطربيس كتابا بذلك سـامه ً فصـل اخلطـاب يف إثبـات حتريـف «: ّ

 . ورصح بذلك عدد من  علامئهم املعارصين،»ّكتاب رب األرباب



 
 
 
 



 


 

) احلـسـن ـبـن ـعـيل العـسـكري( فـهـو اـبـن ؛ عـنـد الـشـيعةأـمـا اإلـمـام الـثـاين عرش
 !! وسيظهر آخر الزمان،اً اختفى صغرينهإ : قالوا،)املهدي(وامللقب بـ 
 ّألن، وصَّملا كان اعتقادهم أن األئمـة هـم احلكـام الرشعيـون بـنص النبـي و

لـذا وجـدوا أنفسـهم  ؛خالفـة عـيل بـن أيب طالـبيف هذا مل يتحقق يف الواقع سوى 
ـام نفســي ـون هبــا لالنتـق ـدة يؤمـن ـن أعــداء الشــيعة ا مضــطرين إلجيــاد عقـي  ـم

 .)باسيةالعوالدولة الدولة األموية، واخللفاء الراشدين الثالثة، (
ــة«هــذه هــي عقيــدة   إىل احليــاة بعــد  عــودة األئمــة: أي،)١(»الرجع

  . ضد هؤالءتهم لنرصة شيعمماهتم
ـا ـسـيفعله املـهـدي ـم ـمـن ذـلـك ـم ـواع ؛ّوأـه ّ واـلـذي ـسـيامرس أـشـد أـن

، ومـن ثـم )عائشـة وحفصـة(والقتل بالصحابة وبأمهات املؤمنني ، )٢(الفتك
  .تقم منهم وين،ّ ويعذهبم، كلهم سيحييهم؛العرب وقريش

  كـام ؛)بـنرصة الشـيعة (ً الـذي يمـأل األرض عـدال»املهدي«هذه هي عقيدة 
 

                                           
 كـام يقـول كاشـف ؛ليها عند الشيعة، بل هي من مفردات اإلماميةّالرجعة عقيدة متفق ع )١(

 وأرصح منه ما قاله حممـد بـاقر الرشيعتـي ،)٣٥ص (»أصل الشيعة وأصوهلا«الغطاء يف 
 فإهنا من خصـائص ؛وجيب أن تؤمن بالرجعة«): ٢٨٨ص(» عقائد اإلمامية«: فـي كتابه

: ×عامة، وقـد روى عـنهم ، وبني اخلاصة والالشيعة، واشتهر ثبوهتا عن األئمة 
ّليس منّا من مل يؤمن بكرتنا َ«. 

 فهو !يف كتب الشيعة عند ظهوره يستعيذ باهللا من ظهوره) املهدي(الذي يقرأ ما سيفعله  )٢(
ًيمثل أحد أكابر املجرمني سفكا وقتال يف تاريخ البرشيـة حقيقـة املهـدي «راجـع كتـاب . ًّ

 .»املنتظر عند الشيعة



 
 
 



 


 

ًملئت جور ّبنرصة السنة (اُ ؛ لذلك فهم يـدعون ويطلبـون مـن اهللا اسـتعجال ظهـور )ُ
َعجل اهللاُ فرجـه( : وباألخص املهدي، فيكتبون عند ذكره؛األئمة  خروجـه، : أي،)َّ

ِّاللهم صل عىل حممد « :حسني، هتفوا لذلك عندما أعدموا صدام اًوتصديق
َعجـل فـرجهم(، »ّ والعـن عـدوهم،ِّ وعجل فرجهم،ّوآل حممد  أي عقيـدة :)ِّ
ّعجل يا رب عودة األئمة لالنتصار هلم: الرجعة، أي إذن هي عقيدة تعـيش .. ِّْ

 !معهم ليل هنار
ّ لـه رجـوع خـاص؛ »املهـدي«، وي رجعة عامةَفالرجعة هي رجعة األئمة، وه ٌ

َعجـل اهللاُ فرجـه ( لـ اً اختصار؛)عج( :ّ بعدوه، فيكتبون بعد ذكرهاًشدهم فتكألنه أ َ
 .)َأو خروجه



 
 
 
 



 


 

 التطور في عقائد الشيعة
 

ً مل يظهـر مـرة الـذي مـر معنـاّ أن :ِّعقيدة الشيعة متطورة، ونقصد بذلك ْ َ
َّواحدة يف زمن معني، بل هو إىل  ،اًتقريبـ)  سنة٢٠٠(خالل فرتة  نشأ وتطور ً

 يف كل فرتة زمنية أو تارخيية تظهر أفكار واعتقـادات وّقرت عقائد اإلمامية،أن است
َثم يظهر من الشـيعة مـن  ويقوم رواهتم بتحويلها إىل معتقد، ،للشيعة حلل مشكلة ما

 .َّ شكل معنيعىلّخيالفها وينكرها إىل أن يستقر املعتقد 
ـل يؤمـنـون أن اإلـمـام املنـصـوص عل:ًفـمـثال  ـيـه ـهـو ّ ـكـان الـشـيعة األواـئ

َ هـو مـن أوىص البنـه احلسـن، وأن احلسـن هـو مـن اّّ ، ثـم إن عليـتعيل  َّ
َّ هـو الـذي عـني صّإن الرسول :  يقولوناًبينام الشيعة حالي، أوىص للحسني

 . بأسامئهماً عرش إمامياإلثن
 .يف هذا تناقض واضح بني القولنيو

ّئهـم أن أوالد ٌفقد ذكر كثـري مـن علام ،ّ التاريخ كلهها يناقض الدعاوىهوهذ
هـو ) زيد بن عيل بن زيـن العابـدين(هل  :اختلفوا) عيل زين العابدين اإلمام الرابع(

 : إىل بعد هـذا اإلخـتالفّفانقسم التشيع ؟)حممد الباقر(اإلمام، أم االبن اآلخر وهو 
  الشـيعةفلـو كـان عنـد، )حممد البـاقر( واختار اإلمامية ،)نسبة لزيد بن عيل(زيدية 

ُنص لقيض  .)١( يف حينها األمرٌّ
 )إسـامعيل( هل االبن األكرب :)جعفر الصادق (يف أوالدبعد ذلك اختلفوا ّثم 

 

                                           
 ).٧٦-٧٥ص(» إكامل الدين«وق يف كتابه وقد ناقشه الصد )١(



 
 
 



 


 

ـارفاإلســامعيلية  ؟)موســى الكــاظم(هــو اإلمــام، أم  ـة تاخـت  إســامعيل، واإلمامـي
 .الفتخا ثمةٌّفلو كان هناك نص ملا كان ، موسى الكاظم تاختار

ّ ولكـن اهللاَ بـدا ،ام كان إسـامعيلّ أن اإلم: الشيعة اإلمامية يؤمنونإن بل 
َغـريهّ أن يغري اإلمام ف-عىل حد زعمهم- له ت عنـد ظهـر، فملوسـى الكـاظم َّ

 .)١(»البداءة عىل اهللا« : عقيدة عند الشيعة تسمىذلك
؛  )٢(»املهـدي«ّومن األمثلة عىل تطور املعتقد عند الشيعة قضـية 
 فقـد  هـو اإلمـام،اًنـّففي كل زمن يظهر جمموعة مـن الشـيعة يعتقـدون أن فال

ـة ـيعةجعـلـت مجاـع ـن الـش ـن أيب طاـلـب ( ـم ـيل ـب ـن ـع ـد ـب ـن  (:ىّاملـسـم) حمـم ـد ـب حمـم
ذو (و) جعفـر الصـادق( و،)حممـد البـاقر(َ هو املهدي، ومنهم مـن جعـل )٣()احلنفية

 .)املهدي( هم ؛وغريهم) النفس الزكية

                                           
ـص ـعـىل إماـمـة ابـنـه إـسـامعيل ولكـنـه ـمـات فـقـال : يـقـول الـشـيعة )١( َّإن جعـفـرا الـصـادق ـن ً ّ

ًبدا هللا يف إسـامعيل، وإن إسـامعيل كـان سـكريا فنُقلـت إىل موسـى الكـاظم«: الصادق ّ ّ« ،
 ).١٢٠(للطويس » الغيبة«: انظر

ًنسبت املهدوية أوال لـ  )٢( ً وذكـر شـاعر الشـيعة السـيد احلمـريي شـعرا ،)بن احلنفيـةحممد (ُ
ُ ثـم نسـبت جلعفـر الصـادق مـن أتباعـه، ، وناقشه جعفر الصـادق بـذلك وأنكـره،بذلك

 ولـذي ،فعندما مات نسبوها ملوسى الكاظم، ثم للرضا، ومجاعة آخرون نسـبوها للبـاقر
ة ظهـور املهـدي ّفـإن فكـر،  وغـريهم كثـري، وإسامعيل بن جعفر الصـادق،النفس الزكية

ّ، فأين النص عـىل اإلمـام الثـاين -كام يقول الشيعة-سيطرت عىل الشيعة يف العهد األول 
 !؟عرش عند الشيعة

 .نسبة إىل أمه من بني حنيفة )٣(



 
 
 
 



 


 

َام حـصـل ـهـذا التـنـاقض ـَ األئـمـة إثـنـا عرش ـلـّفـلـو ـكـان هـنـاك ـنـص، وأن
ـه !!ـخـتالفواال ـول يف كتاـب V U T S R Q P O  :وصــدق اهللا ـحـني يـق

Y X W]كام اختلفـت النصـارى يف حقيقـة عيسـى، فقـال ]٨٢:النساء ،
 .]٣٧:مريم[Î Í Ì Ë Ê: تعاىل

ّإن هـذه االختالفـات تولـدها االختالفـات السياسـيةثم  ، فمنـذ أن بـدأت ّ
 إىل ،ومقتلـهفـة إىل الكو ا، ومن ثم خـروج احلسـني بمشكلة عيل ومعاوية 

 ٢٠٠(خالل هذه السنني  ؛-كام يزعم الشيعة-وقت غياب املهدي ) هـ٢٦٠(سنة 
 لـذلك ال !!ُ ويضـاف إليهـا،حذف منهـاـُ ويـ،كانت تظهر عقائد للشـيعة) سنة

ًجتد مؤلفـ ّوإنـام  ،حيمـل عقيـدة كاملـة للشـيعة) هــ٣٠٠( للشـيعة قبـل سـنة اَّ
ْظهرت مؤلفات الشيعة بعد ظهور الدولة ال وهم شيعة مـن بـالد الـديلم مـن (بوهيية َ

ً وهم من حكم واقعـً سيطروا عىل احلكم العبايس، لكنهم أبقوه شكال،بالد فارس ) اَ
 .معتقداهتمت الشيعة تقرر يف زمن هذه الدولة ظهرت مؤلفا



 
 
 



 


 

 تطور عقائد الشيعة نتائج 
 

 : اآلتي النحو على-تطورهابعد -استقرت عقائد الشيعة 
 ؛ قضـية إيـامنهـي؛ اً عرش إمامـي عـيل وأوالده إىل اثنـةإمامـب داإلعتقا :أوالً

ْوليس حمبة فحسب، فكـل مـن َّ  ؛م وإن أحـبه؛ فهـو كـافرمإمـامته مل يـؤمن بّ
ّالسنة كفار أهل ف ّ ّ أو فساق وضالل منحرفون، مستحقون لإلهانة ، الشيعةعامة عندُ ُُ ّ

 واألئمة األربعـة ، وأمهات املؤمنني، الصحابة:ُ، وأول ذلك هم عند بعضهمواللعن
 . وأتباعهم،)أبو حنيفة، الشافعي، مالك، أمحد بن حنبل(

اًمروراألمويـة،ثـم اخلالفة الراشـدة، دولة  ذّ وألن حضارة اإلسالم من:اثاني 
، والعثامنـيــة، والدوـلــة األموـيــة اململوكـيــةالعباـســية، والـســلجوقية، واأليوبـيــة، وب

؛ لـذا فهـي )غري شـيعية(ُ سنية هي دول قامت عىل حضارةباألندلس، وغريها؛ 
 .حضارة باطلة ظاملةعندهم 

 وسعد بـن ،خالد بن الوليدك- اقادهت ألن باطلة،وكل فتوحات املسلمني 
مـن ثـم  و،ّ فسـاق كفـار- وغـريهم، وأيب عبيدة وصـالح الـدين األيـويب،أيب وقاص

ُتشوه سريهتم َ ويلعنون،َّ  .)١(َّ وتؤلف املؤلفات بذلك،ُ
 الشيعة عـىل مـدى التـاريخ اإلسـالمي وقف؛ فقد ا لي عماّوقد طبقوا هذ
، ا  واليهـود واألمريكـان حاليـ، ثم التتـار، من الصليبينياً بدءمع أعداء املسلمني؛

                                           
 اـلـذي ـهـاجم وطـعـن يف شخـصـية القاـئـد ؛ومثاـلـه املتـشـيع املرصي راـسـم أـمحـد النـفـيس )١(

 التابعـة لـوزارة الثقافـة املرصيـة، »اهرةالقـ«صالح الدين األيويب عىل صفحات صحيفة 
 .)م٢٥/٦/٢٠٠٩( يوم »العربية« عىل قناة )إضاءات(وإياد مجال الدين يف حلقة 



 
 
 
 



 


 

الشيعة ال ف، باألمر الغريبوليس ذلك  ،ال ينكرها إال جاهل أو معاندهذه حقيقة و
ليئـة بـذلك، ّ ومؤلفاهتم م،عىل نحلتهممن ليس ّ، ويكفرون بغريهميعرتفون 

ٌّفهو فكر سوداوي ال يؤمن بالتعايش مع املخالف إال باإلقصاء  ، واالحتقـار،ٌ
 .ً وقتالاًواالنتقام سلب

 هم بـالرجوع إىل مصـادر مـن عقيـدة التكفـري عنـد الشـيعةّتأكدنتستطيع أن نو
ّ، بعـد أن كـان الشـيعة يتحرجـون تداولـةمطبوعـة م  سيام وأهنا أصبحت؛همومراجع

 .ظهورها ومن انتشارها
ـز ـعـن ـغـريه املعتـقـد اّ وألن:اثالثًــ رشع بتولـيـد فـقـه  ؛ّلـشـيعي يرـيـد أن يتمـي

ّألتباعه خمالف ألهل السنة يف كـل تفاصـيله الصـغرية والكبـرية ّ  ، يف الصـالة؛ُ
وهـذا ، الفقـه ألهـل البيـت وغـري ذلـك، ثـم نسـبة هـذا ، واحلـج، والزكـاة،والصيام
 ، رمضـان مواقيت وأحوال يف أعيادهم يفَ ملاذا خيالف الشيعة السنةبجالء يوضح لنا

 )١(!وافتعال مناسبات وأعياد ومزارات خاصة هبمبل احلج، يوم عرفة بو
ّة سنية ّ وألن احلضارة اإلسالمي:ارابع ّ  ونسـبة ،)هـا وعلامؤ، وأفرادهـا،دوهلا(ُ

 )%١٠(أكثـر مـن ) اإلمامية، اإلسـامعيلية، الزيديـة(ّالشيعة ال تتجاوز بكل أطيافهم 
  .العامل اإلسالميمن 

                                           
ً حيث ذكر القمي أنه سئل عمن ال جيد إماما من أهل البيت ،نسبوا أصل ذلك إىل الرضا )١(

ك، فـإذا أفتـاك بيشء ِفاستفته يف أمـر) السنّي(ائت فقيه البلد «: ماذا يفعل؟ قال له الرضا
ّ فـإن احلـق فيـه؛ُفخذ بخالفـه  وقـد أيـده ،للقمـي) ١/٢٧٥(» عيـون األخبـار«: انظـر. »ّ

 .»حترير الوسيلة«اخلميني يف كتابه 



 
 
 



 


 

ّبسبب هذا ال يستطيع الشيعة بكل ما حيملون من أحقاد وأفكار سوداء 
ّأن يعيشوا مع أهل السنة، لذلك استخدموا    فأظهروا غري مـا أبطنـوا، ؛»ّالتقية«ُ

ّونافقوا، ومتلقـوا، وتزلفـوا، وتقربـوا لنيـل مـراداهتم بكـل الوسـائل  ّ بـنفس وّّ
  !الطريقة اليهودية

ّع من علامء األمة ومثقفيها ّهلذا ظل مج  ال يعرفونوبعض اجلامعات ٌ
ّ بل حاول كثري من الكتاب الشيعة أن يموهوا عـىل أهـل ، احلقيقيةالعقائد الشيعية ّ ٌ

ّ ويلمعوا التشيع عىل أنه ثورة عىل الباطل،ّالسنة  . آل البيتحبعىل   قائم وأنه،ّ
ٍن يتمكنوا يف بلد ما أو منطقة أو مدينةوما إ ، احلقيقيـة تظهـر عقائـدهم  حتـى؛ّ

 كـام فعـل ؛ وأهلكـوا احلـرث والنسـل، سـفكوا الـدم؛كانت هلم شـوكة و،متكنوافإذا 
 يوم سقوط ّالعبايس وسلموه للتتارالصفويون يف إيران والعراق، وكام خانوا اخلليفة 

 .فاهللا املستعان  عليك اليوم ما جيري يف العراق، وال خيفى،بغداد
لتحفيـز  ؛َ وممارسات داخـل مـذهبهماًة أوجدوا طقوسّ كام إن الشيع:اخامس

ّ فاملسـريات احلسـينية السـنوية يف شـهر ّأتباعهم للتعصب أكثر وأكثـر للمـذهب،
 ورضب الـرؤوس إىل أن يسـيل ،)تذكرى مقتـل احلسـني (حمرم ويوم عاشوراء 

 وإظهـار ، وإعادة متثيل حادثـة مقتـل احلسـني،ّالدم، وتعذيب النفس باللطم والبكاء
و الكفيـل باسـتمرار عقيـدة وعقـدة هلـ ؛ّلشعور باالضـطهاد واملظلوميـة املسـتمرا

  .اّالتشيع يف نفوس أصحاهب
  يف حقيقتهـا هـي،)احلسـينيات (: أمـاكن مثـل املسـاجد تسـمىأقامواّومن ثم 
َّم إقامـة االحتفـاالت  ومن ث،ا وتسميتها باسم يربطها باحلسني ،أماكن للتشييع

 .ّوالدة كل إمام ووفاتهبمواسم مستمرة يف ذكرى 



 
 
 
 



 


 

 ؛ألئمـةمكذوبة عـىل ا ً وأقواالاًأحاديثحتوى ّوقبل ذلك وضع مؤلفات 
ًتعطي أجور  فالبكاء من أجـل مقتـل احلسـني لـه كـذا  من اهللا لفاعل ذلك؛اً وثواباُ

ّألف حسنة، وزيارة اإلمام الفالين له أجر كذا حجة وعمرة، وإن حب آل  البيـت ال  ّ
ّترض معه معصية، وإن  )١(! الشيعة مهام فعلوا فهم من املصطفني األخيار عند اهللاّ

 :املائـدة[$ % & ' ) :هيـودوهذه ذات الطريقة التي يفكـر فيهـا 
١٨[ ،X W V U T S R Q]٨٠:البقرة[. 

                                           
ـه القـمـي يف  )١( ـع«ـكـام ذـكـر ذـلـك اـبـن بابوـي ـزل جربائـيـل إىل «): ١/١٦٤(» عـلـل الرشاـئ  ـن

 ،ُ فليدخل إىل اجلنـة مـن يشـاء؛ والنارً مطالبا إياه بتبليغ عيل أن اهللا أعطاه اجلنةصالنبي 
 .»ُوخيرج من النار من يشاء

ّ إن اجلنة خلقت ملن أحب عليا«: -ًأيضا-وذكر  ُ وإن عىص الرسول، وخلقت النـار ملـن ؛ُ ْ
 .»ْ وإن أطاع الرسول؛ أبغض عليا



 
 
 



 


 

 أسئلةٌ ال بد لها من جواب
 

 ودول املغـرب ، ومرص،ّوخاصـة ممـن يعـيش يف األردن-ب سـائل يسـأل ُولر
 مـن الشـيعة اًعايشـنا عـدد نحن :- وغريها، بل حتى يف سوريا،ن والسودا،العريب

يف اجلامعات ودوائر الدولة، وتزوج آخرون من الشـيعة، فلـم يالحـظ ذلـك 
ْ مثلام كتبنا ووصفنا؛يف الشيعة َ ْ َ!! 

 وهـي إخفـاء مـا ال ،)التقيـة(ّ أن الشيعة حركـة تسـتخدم :ذلكُوجواب 
ّ، وكفـر الصـحابة، وأن  مـن حتريـف القـرآن؛يقبل عند عامة املسـلمني   عليـاُ

 .هذا من جانبو ،ّ كالنبيمعصوم
ّإن أفكـار العـامل العـريب واإلسـالمي بعـد سـقوط الدولـة فـ : جانب آخـرومن

ٌالعثامنية تغريت، ودخلت أفكار جديدة ّْ ، ومي والشـيوعي والعلـامينالقالفكر  : مثل،َ
ْ هذه األفكار دخلت عـىل ؛ّظهور احلضارة الغربية بأفكارها املادية وترك التدينمع و َ

ُكل شعوب املنطقة السـنة والشـيعة،   ، األفكـار الشـيعية كثـري مـن الشـيعةوهجـرّ
ّسـيام وأن أفكـار التشـيع هـي يف األصـل صـعبة  ؛وأصبحت من القديم املهجور ّّ

  وفيهـا قسـط مـن اخلرافـة واألسـاطري؛ خفاة حتـى عـىل أصـحاهبا،ـُالتصديق، فهي م
 وجنـوب ،إيـرانيف بـني الشـيعة  ةب الشـيوعياحـز األوهذا يفرس لنـا ظـاهرة انتشـار

َّلذلك نشأ جيل من الشيعة املثقفني ال يعرفـون ، اأكثر من غريهولبنان  ،العراق ٌ
ّ من عقائدهم أي يشء، وهؤالء إذا تأثروا ديني ّ فهم أقرب إىل السنةاّ ُ. 

ّهم طـرح التشـيع بثـوب جديـد، ّ ومفكـروُحاول علامء الشيعة املعارصونلذا  َ
ًخمفني كثري   يف ذات الوقـتّ من العقائد ذات الطـابع األسـطوري كالرجعـة، مـزيننياُ



 
 
 
 



 


 

ُالفكر الشيعي بثوب مغاير حلقيقته، م ّسـتغلني أن أكثـر املصـادر واملراجـع التـي تبـنيَ ّ 
ًتطبـع إال نـادرمل  غري منترشة كانت  الفكر الشيعيحقيقة   عـىلاً كانـت حكـرحيـث ؛اُ

؛ )م١٩٧٩(ُ احلـال هكـذا إىل سـنة ّوظـل ،)١(املراجع الدينية واحلوزات الشيعية
 والتي نرشت وأعادت طباعة املراجـع ؛يف إيران خلمينيحيث قامت ثورة ا
 . واملصادر الشيعية

ً مـتـديناّ ـلـذلك كـلـام رأـيـت ـشـيعيف  بعقيدـتـه الـشـيعية؛ تـعـرف الفـكـر اً أو ملتزـمـاِّ
َ وكلـام ابتعـد الشـيعي عـن دينـه؛ وجدتـه ،ه التـي ذكرنـاَّالشيعي عىل حقيقته وبمبادئـ ّ

 .، وأقرب إىل فهم اإلسالم الصحيح عىل حقيقتهً وعقالاًأنظف فكر
 

 رــؤالٌ آخـس
 

َّولرب سائل آخر يسـأل  وعلامؤهـم ،الينيبـامل يعـدونالشـيعة اليـوم : ُ
ّكثر، فهل كل هؤالء عىل ضالل وانحراف؟ ُ! 

  يـعـدونأتـبـاع بـوذا وكونفوـشـيوسألـيس أـهـل الـصـني مـن : واجلـواب ـهـو
 ؟؟يني وكذا اهلندوس والبوذ! ودينهم جمموعة أساطري وخرافات؟؟؟باملاليني

ٌ أن تنـحـرف ثـلـة ـمـن املـسـلمني بأفـكـار منحرـفـةاًفـلـيس غريـبـ  كأفـكـار ؛ّ
ّ وتعقدت إىل أن اسـتقرت عـىل مـا ،ع البسيطيّالشيعة التي بدأت بأفكار التش ّ

ْذكرنا ّ سيام وأن النبي ؛َ ّشار إىل أن أمته سـتفرتق وختتلـف أصّ  كحـال بقيـة ّ
 .األمم

                                           
 !!كام كان رهبان النصارى يفعلون قبل ثورة مارتن لوثر عليهم، وظهور الربوتستانتية )١(



 
 
 



 


 

 !هل الشيعة يحبون أهل البيت؟
 

َ يف تاريخ الدول اإلسـالمية يعـاملون مـن قبـل املسـلمني -اًسابق-كان الشيعة  ِ َ
 ، والترشيـد،ّ ولكـن مل يامرسـوا ضـدهم القتـل، خيتلفـون معهـم؛بشكل عـادي، نعـم

 ، كأدـبـاء؛وا يف كـنـف احلـضـارة اإلـسـالميةواإلـبـادة، ـفـعرشات العـلـامء الـشـيعة عاـشـ
ّألن أهــل الســنة يســتطيعون التعــايش مــع كــل  بــل وحتــى وزراء؛ ،وشــعراء ّ ُ ّ

كـام -وإن اختلفت معها وحاربـت انحرافاهتـا العقديـة ، اجلامعات والفرق
ومل يقاتـل أهـل السـنة إال مـن رفـع السـالح عـىل ، -فعل عيل مـع اخلـوارج

 .إفساد دينهم أو حاول ، أو خاهنم،املسلمني
ـام ْ ومل يفلـحـوا، إىل أن ؛ احلـكـم الوـصـول إىل ـحيـاولونًأـمـا الـشـيعة؛ فـكـانوا داـئ ُ

ّ تعاون العلويون مع العباسيني سياسي  وقامـت ؛ ونجحـوا، إلسقاط الدولـة األمويـةاَ
ّالدولة العباسية، والعباسيون هم أحفاد عم النبي   وهم من أهل البيت ، العباسصّ

ّ رغـم أن ؛ بل هم يريدون أهل البيت العلـوي،س مطلب الشيعةّالنبوي، لكن هذا لي
 !صٌّأبا طالب والعباس كليهام عم للنبي 

 :آل بيـت النبـي ملصـطلح  يف طريقة فهـم الشـيعةاًوهذا يكشف مسلك
ّ يتعلق بعيل وأبنائـه فحسـب، وإن مـا يرددونـه مـن أن آل هحمورمصطلح أنه  ّّ ّ ّ

 .ُالبيت ظلموا غري صحيح
  ّهو ابن حممد بن عيل بن عبد اهللا بن العبـاس عـم-عفر املنصور فهذا هو أبو ج

ّ وعـنـدما توـلـوا أول !؟ـمـن النـسـل النـبـوي اهلاـشـمي، ـفـام ـبـاهلم يلعنوـنـه -صالنـبـي 
ّ بأيـام؛ فجـروا -حكومة إبراهيم اجلعفري-حكومـة شيعية يف العراق بعد االحتالل 



 
 
 
 



 


 

ً حقد-بغدادة مدينباين - لرأس أبو جعفر املنصور اًمنصوب )١(ًمتثاال ْ  وهو مـن ، منهماِ
 !أحفاد عم النبي

 وـكـذا املعتـصـم !وـهـذا ـهـارون الرـشـيد حفـيـد أيب جعـفـر؛ يلعنوـنـه لـيـل ـهنـار
َوغريهم، بل من حقدهم عـىل العباسـيني سـلموا آخـر خليفـة عبـايس للتتـار   وقتلـه؛ّ

 .ّ رش قتلةالتتار
ـره ـن اجلــدير ذـك ُوـم ـي نســبه آلل ا:ِ ـن ينتـم َ أن الشــيعة تســمي ـم َ ّ ــّ ـت ـب  :لبـي

 وـهلـم عـنـد الـشـيعة ـمـن االـحـرتام والتـقـديس لنـسـبهم ـمـا ،)ـسـادة( ومجـعـه ،)ّالـسـيد(
 ، أو لـواط، مـن زنـا؛ من الفسوق والعصيان ما فعلوا حتى لو فعلوا،ّيتعجب املرء له

 كـام يـزعم-  هلـم منزلـه خاصـة؛)سـادة( فهـم يبقـون ! أو هنبـوا أو ظلمـوا،أو رسقوا
  !!-الشيعة

  اَ عراقـيـة تنتـمـي لنـسـب احلـسـني ّنيةـُسـاك عـشـائر ّ ـفـإن هـنـ؛ورـغـم ذـلـك
 نـسـبهم اـلـذي رشفولـكـنهم ـمـع  -ني واحلدـيـدي، واملـشـاهدة،كعـشـرية النـعـيم-

قتلوهم يف العـراق يف تصـفياهتم اجلسـدية يف عرص فقد يعرتف به الشيعة؛ 
ّ حـبهم آلل -ّكام يـدعون- نسبهم فظوا رشفاجلعفري واملالكي، ومل حي

 .البيت
 ن والـذي؛مكـة أرشاف :، مثـلاالتي تنتمـي للحسـن وكذا العشائر 

 بـل ،نُ وغريهم، فهـؤالء ال حيرتمـو،بيت احلسنيكذا  و، األردنوك ملمنهم
                                           

واملعلوم يف دين االسالم حرمة إقامة التامثيل،  فلـم يفجـر الشـيعة هـذا التمثـال حلرمتـه،  )١(
 .ا من متاثيل العراق قائمةًفقد تركوا كثري



 
 
 



 


 

  وذنـبهمرمهمُمـا جـ وَيعرف صـدق نسـبهم، ّكلالّ رغم أن ؛ُيشتمون ليل هنار
ّ أهنم سنةإال  !وليسوا شيعة ؛ُ

 نسـبها آلل البيـت ّ أن العشائر الشيعية والتي يرجع: وأمرواألدهى من ذلك
ّتـحـول يولـكـنهم عـنـدما َّ كاملوـسـوي واحلـسـيني يقدـسـون عـنـد الـشـيعة، ؛احلـسـيني

ّمجع منهم إىل السنة  ُ  .كام حصل يف العراق ؛ ويقتلواّ عليهم بالردة حيكمٌ
 :ـبـل املقـيـاس ـهـو ّ؛ ليـسـت القـضـية ـهـي ـحـب واـحـرتام آل البـيـت،اًإذ

ُيسـتخدم كذريعـة خلـداع ) شـعار ظـاهر(ّ وحـب آل البيـت ،ّالتشيع وعقائـده
ُ ـلـه أوالد قتـلـوا ـمـع -وأرـضـاهريض اهللا عـنـه -ّ ـبـل إن ـسـيدنا ـعـيل ،ّالـنـاس بالتـشـيع ٌ

منهم أبو بكر بـن عـيل وقـربه يف كـربالء، فـام بـال  ؛ّسيدنا احلسني يف معركته بكربالء
 وكالمهـا أوالد !؟ احلسـني اآلخـر العبـاساالشيعة اليوم ال يزورونه كام يزورون أخـ

ّولكـن كيـف يعظـم  ، احلسـنيشهيد مع أخيـهنحسبه غري فاطمة، وكالمها عيل من 
 ّ لعيل؟ًا ولو كان ابن؛)و بكرأب( اسمه اًالشيعة ولد

 :ّ لعـيل اسـمهاًعنـدما قتـل ابنـ) املختار الثقفي(قام الشيعة بإخفاء جريمة وكام 
ّوذـلـك ألـهنـم حيـبـون املخـتـار الثقـفـي اـلـدجال، )عبـيـد اهللا(  اًومل ـيـذكروا ابـنـ ،ّ

ُ وال يعـرف عـن قـربه يشء؛ ألن ، استشـهد مـع أبيـه،)عمـر( : اسـمهاللحسني 
 !-عندهم- حتى ولو كان ابن احلسني اإلمام ؛ وهذا ال يروق هلم،)عمر (:اسمه

ّـكـل ـهـذا ـيـدلل أن مـقـاييس الـشـيعة ـهـي بمعتـقـدهم ّ وـلـيس بـحـب آل ؛ّ
 .البيت

 



 
 
 
 



 


 

 الواقع المعاصر والتشيع
 

فـعـىل ـمـدى تارخيـنـا مل  اإلـسـالمية،  ـعـىل حـضـارتناري خـطــمـذهبّالتـشـيع 
  هلـم مسـامهة يف ومل تكن وإدخاله لإلسالم،يشارك الشيعة يف فتح أي بلد

 أو إقاـمـة حـضـارة يف أي منطـقـة ـمـن الـعـامل، ـبـل ـكـانوا ، نرش دينـنـا احلنـيـف
 ، ويسامهون يف تقسيمها،ّ حيطمون األمةالتاريخ فام زالوا عرب ،عكس ذلك

 .ويشاركون يف إكثار مشاكلها
 وانتقلـت إىل ، والتي ظهـرت أول األمـر يف املغـرب العـريب؛فالدولة الفاطمية

 إىل أن قىض عليهـا صـالح الـدين ،ّمرص تعاونت مع الصليبيني ضد الدولـة الزنكيـة
ـدس ـر بـيـت املـق ـل حترـي ـةو ،قـب ـة البوهيـي ـل ذـلـك ظـهـرت الدوـل ـيطرت ـعـىل  ،قـب وـس

 ،ت وشاركت بقتل اخللفاء، وسامهً وحكمت فعالًشكالخلفاء  وأبقتهم ،العباسيني
ّ، وأشاعت سب الصـحابة، وكتبـوا عـىل جـدران  يف بعض األحيانّوسملت عيوهنم

ّاملساجد لعن الصحابة، ويف عرصهم كتبت مؤلفات الشيعة، بعد مرور سنة  ُ)٣٠٠( 
 .للهجرة

َالدولة الصفوية، فشيعت إيران، وغـزت ) هـ٩٠٠ ( قرونّثم ظهرت بعد ستة ّ ّ
 .ّ بل أكثر من مليون شخص مسلم كي يتشيع الباقي،فوذبحت اآلال، العراق

  والطـويس،)شـيعي إمـامي( وقبل ذلـك مسـامهة واضـحة مـن ابـن العلقمـي
 . وتقديم اخلليفة ضحية بيد التتار، يف سقوط بغداد عىل يد املغول)شيعي إسامعييل(

ٌ وتصـور كثـري مـن املسـلمني والعـرب، يف إيـراناخلمينيـةّثم ظهرت الثورة  َ ّ -
عقائـد ا  هلـ،أهنا ثـورة إسـالمية؛ متناسـني أهنـا دولـة شـيعية -م بحقيقة التشيعهجلهل



 
 
 



 


 

 ، طموح وأحالم غـري مـا لألمـة مـن األحـالما املسلمني، وهلعمومخمتلفة عن عقائد 
ّونيس املـسـلمون والـعـرب ذـلـك بحـجـة أن ـشـيعة الـيـوم ـغـري ـشـيعة األـمـس ّ َ! 

 .يف الشيعة) ّأهل السنة(ولضعف ثقافة املسلمني 
فرادى - ذهب كثري من األحزاب واجلامعات اإلسالمية والعربية ؛ا ولغريههلذ
 وأعلنـت ،اًلكن إيران مل حترتم أحـد، اخلميني لتقديم التهاين لدولة -ومجاعات

 داخل إيـران بتعـذيب  ثم رشعت،»دولة شيعية إىل األبد« :يف دستورها أهنا
 ،)ّ التشـيع:يأ( بـمرشوع تصـدير الثـورة توخارجـ ، بل وقـتلهم؛أهل السنة

ًوالتحرش بجرياهنا، فدخلت مع العراق حرب  كـان العـامل وثامن سـنوات،لـ اّ
 فوافق ؛إيقاف احلرب الفريقني بوىل الندالعها يطالب ومنذ األيام األأمجع
 .)الشيعية(  ومل توافق إيران،العراق

ّبكل وّالتشيع إىل كل بالد اإلسالم  و الثورة يف تصديريران وبقوة إسامهتكام 
ْوصل احلال هبا أن سـاعدت أمريكـا يف احـتالل أفغانسـتان، إىل أن ، الوسائل َ

ظهر الوجه احلقيقـي منذ ذلك احلني  وّومن ثم التآمر مع أمريكا إلسقاط العراق،
 .  وانكشف الغطاء،ّللتشيع
ّلقد صنعت إيران بؤرة سوء يف لبنان لتمزقه بام يسمىو  والـذي ؛»حزب اهللا« :َ

ُن يسلح ليص أ-ولوحده-ُسمح له   وراءه ما وراءه، والسؤال الذي يطـرح اًنع له جمدُ
 املخيامت يف دمرت  و،ّملاذا حوربت كل املنظامت الفلسطينية: نفسه هنا

ّ وذبحـوا عـىل يـد اليهـود ومنظمـة ،لبنان  ،)ّنبيـه بـري( بقيـادة )أمـل الشـيعية(ُ
ـونس صــنعوا جمــد ـدما أزاحــوا الفلســطينيني إىل ـت   ّ فـظـل، حلــزب اهللاًوبـع



 
 
 
 



 


 

ًحزب اهللا علنـ  وخيـرج يف مسـريات ، ويسـتلم السـالح عالنيـة،اَّ  يمـول ماليـاُ
 !؟استعراضية يف شوارع لبنان

َارب ما سواه مـن حركـات ُ بينام حي؛ملاذا كل هذا:  ملن مل يعرف التشيعوالسؤال
ّ ملجرد عالقاهتا بمقاومة ما، بينام يمتلـك احلـزب ا وفضائياهتاُ، وتغلق إذاعاهتاملقاومة

ًفضائية ال يستطيع أحد إغالقها؟ كل هذا يعطيك انطباع ّ  ،بعـدم املصـداقية اً واضـحاٌ
 ٍا بقيعـةًوأن دعاوى هذا احلـزب ومـا يامرسـه مـن مقاومـة مزعومـة ليسـت إال رسابـ

 !اًحيسبه الظمآن ماء
 بينام ظهر ،نيةُملاذا حوربت املقاومة العراقية الس : من ناحية أخرىثم

والـذي  ؛ وبترصحيات زعيمـه مقتـدى الصـدر، التلفاز وعىلًاجيش املهدي علن
 !، واستعرض قواته يف الشارع؟ جيش املهدي-اً هناراًجهار-أسس 

ًإن األيام ستكشف لنا مجيع تلـف ا ال خت، وأهنـة الشـيعي األحـزاب ه حقيقة هذاّ
ّعن بقية األحزاب املرتبطة بإيران، وكلهم ينهل من مشكاة واحدة، وهي التشيع ّ. 

ّيف هذه العجالة عرّلعلنا و ُفنا بالشيعة، أو مهدنا للتعريف هبـم، وعـىل املـرء أن ُ ّ
ِال ينخدع هبذه اجلامعة وحيلها َ َ واستخدامها مبدأ التقية اخلبيث، والذي حول آالف ،ِ ّ

 .ّاألكاذيب الشيعية إىل حقائق، وحول احلقائق إىل أكاذيب
ُبل رشع الشيعة، وليت األمر اقترص عىل الفكر واألفكار  وحتـت -اليوم- َ

ّ والذبح ألهـل السـنة يف ، واحلرق، وسقف بريطانيا بالقتل،ظالل األمريكان ُ
ّكل بالد متكنوا  ٍ  وهلـم ،ُ املسـتعمر واليهـود هباٌ يد يفرح-اليوم- وهم ، فيهاّ
ً وهيمنـة جديـدة عـىل العـامل اً فالشـيعة يريـدون نرص؛ معهـممصالح مشرتكة ً



 
 
 



 


 

ٌ فــــرححتــــلاإلســــالمي، وامل يــــد حتطــــيم العــــامل العــــريب  ألنــــه ير؛ِ
 . ألنه هو العدو احلقيقي؛)السني(واإلسالمي

 ممـن اًولكن كثـري التحذير منهم،  بواجب-اً وحديثًقديام-  علامء األمةقاموقد 
، بـل  وبيان احلـق، و التحذير،يف النصح قرص  قد-اليوم- ينتسب إىل العلم والدعوة

؛ وال حـول وال قـوة إال قيقـة الشـيعة بحهمجلهل ؛وبينهم  بيننا فيام عىل التقريبعمل
، بـل هـو اّ أن خالفنـا مـع الشـيعة لـيس شـكليبـ وعىل اجلميـع أن يتـذكر، باهللا

 . دون مبالغة؛كل يشء يف ٌخالف
 

 أساليب الشيعة لدعوة السنة للتشيع
 

َتـقـديم عقيدـتـه اخلرافـيـة للـعـامل اإلـسـالميال يـسـتطيع  ُّ الـشـيعيالـفـرد  ؛َ
 مـا يسـلك ً، بـل دائـام وهـذا مـا أديـن اهللا بـه، هو معتقـديهذا: يقول رصاحةبحيث 

  يف عقيـدهتم أهـل السـنة  تشـكيكحماولـة ؛ وهـي يف نرش التشـيع آخـراًدعاهتم أسلوب
ّم يف شـك بأحاديـث نبيـهحتـى إذا وقـع املسـل ،وتارخيهم  ،تارخيـه و، وصـحابة نبيـه،ٍّ

وا ـلـه  طرـحـ؛، وتزعزـعـت ـصـورة عقيدـتـه وديـنـه ـعـىل املـسـلم الـشـبهاتـسـيطرتو
 .عقيدهتم كبديل

 أال ؛أـســلوب آـخــر يـســتدرجون ـبــه البـســطاء ـمــن أـهــل الـســنة ثـمــة و
 يف مقتـل ى كـام جـر؛صالتباكي واحلزن ملصـاب أهـل بيـت النبـي : وهو

 ؛مثيليـات والت، والطبـول، واألناشـيد، مستخدمني بذلك األشعار،ااحلسني 
 !! الشيعةةساخللق عواطف مؤثرة جتاه مأ



 
 
 
 



 


 

  والسني إذا تشيع،ذا تسننمقارنة بين الشيعي إ
 

 :، ألهنا تكشف حقيقة ما آمن به الطرفانا  جدٌوهذه املقارنة مهمة
 أو حـسـن ـشـحاته ، التيـجـاين الـتـونيسكمحـمـد الـسـاموي-ع ّ تـشـي الـسـني إذا

حصـل  جتـده يعـرض لـك مـا -مـن عـداهممروان خليفات األردين، أو أو ،املرصي
  :فإذا هي ؛كتبهم وأرشطتهمكام يف  ، يف عقيدته الشيعية اجلديدةعليه

! خيانة لعميد آل البيـت هذا  يف و ،صشتم وطعن يف زوجات النبي  -١
 .صوتكذيب للقرآن الذي مدح زوجات النبي 

ذكـاء  طعن يف -ًأيضا-  وهذا،صسب وتكفري ألصحاب رسول اهللا  -٢
يف مواضع  صتكذيب للقرآن الذي مدح أصحاب النبي و! وفطنة عميد آل البيت 

 .ةكثري
 وسـار يف طريـق املسـلمني الواسـع ،بينام لو نظرت ملن ترك التشـيع

 :لوجدت
 .اإلعالن بعبادة اهللا وحده -١
 .االفتخار بحب آل البيت وحب الصحابة -٢
  .الشفقة عىل أحبابه أن ال يدركوا اخلري بحب القرابة والصحابة -٣



 
 
 



 


 

 هل يمكن الوحدة مع الشيعة؟
 

أهـل  فلقد تعايش اإلسالم واملسلمون مع ؛باجلواب بالتأكيد سيكون باإلجيا
 . الوثنينيمعاألديان األخرى، بل و

ـه ـع الشــيعة ممكـن ـم الوحــدة ـم ـك؛نـع ـع  وصــدقوا ، إذا أراد الشــيعة ذـل  ،اهللاـم
 . الوحدة اإلسالميةام يدعونه من السعي نحوفيصدقوا مع عباده و

  كصـيانة القـرآن عـن؛هل متسك الشيعة بالثوابت اإلسالمية: والسؤال
وحفـظ منزلـة  ،طهـارة زوجـات النبـي أمهـات املـؤمننياعتقـاد  و،التحريف

 وـعـدم تكـفـري عـمـوم املـسـلمني، مطـلـب ـصـعب ـعـىل ،لـفـاءالـصـحابة واخل
 !!؟؟ إذا أرادوا الوحدة الصادقة؛ أن حيققوهالشيعة
 ، فال اعتداء عـىل نفـس؛هل انتهاج سلوك سليم وقويم مع املسلمنيو

  الراغبني بالوحدة ؟ مطلب شاق عىل، أو أرض،أو عرض
  !!وما عداها فهو لعبة سياسية... هذا طريق الوحدة اإلسالمية

 
 .واحلمد هللا رب العاملني
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