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 مقدمة الطبعة الثانية
 بسم هللا وكفى وسالم على عباده الذين اصطفى 
يعة" د الشبيان فساد عقائ"أما بعد، فهذه هي الطبعة الثانية لرساليت  

مبساوىء  لتعريفهم العلماء التقليديني األجالء ئابئنااليت كتبتها خّصيصا آل
هذه الفرقة وخبث معتقداهتا عسى أن ينضموا الينا وميدو لنا يد املساعدة يف 

فان مكافحة انتشار التشيع يف نيجـرياي  حماربة هذا الشر الزاحف ايل دايران.
بد من القيام به علي كل مسلم  غرب افريقيا عموما واجب ال بل ويف

حسب املستطاع. وعلماؤان التقليديون بصفتهم كآئابء ومبا آاتهم هللا من حمبة 
يف نفوس مجهور الناس وبصفتهم محلة لرتاث اجلهاد الفودي فهم ومهابة 

خري من قام هبذا الواجب. وقد رأينا منهم بفضل هللا تعاىل جتاوئاب طيبا مع 
دركون مكر الرافضة الذين يتزلفون اليهم ئابالحرتام هذه الدعوة حيث بدءوا ي

الزائف ويتقربون اليهم ئابلدعوى الكاذبة حلب أهل البيت واملشايخ. وقد 
ئابت كثري من مشايخ الطرق الصوفية يدركون متاما أن من مل يرع أليب بكر 

مبن هو دوهنم من رموز الطريقة  وعمر وعثمان رضي هللا عنهم حقا ال يبايل 
 التجاين والشيخ عبد القادر وغريهم. كالشيخ 

هذا، وقد أجريت قلم التصحيح يف هذه الطبعة لبعض النقاط اليت  
لفت نظري اليها القراء الكرام ممن اطلع على الرسالة، وضمنتها تعريفا أبهم 
املراجع الشيعية اليت اعتمدهتا يف كتابة الرسالة. وذالك ملا رأيت من شدة 

حوت تلك املراجع من الكفرايت والعظائم  اندهاش بعض القراء ملا
والطامات. فكثري من القراء ممن مل يتضلع من مؤلفات الشيعة ال يكادون 
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لود من عجيب مارأوا يف تلك املؤلفات مما تقشعر منه اجل أنظارهم يصدقون
 القلوب قبل العيون. وتشيب منه الولدان وتدمي له

لطبعة كما نفع ئابليت قبلها، وأسأل هللا العلي القدير أن ينفع هبذه ا 
وأن يسدد خطاان وجيعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكرمي، انه ويل ذلك 

 والقادر عليه. وال حول وال قوة اال ئابهلل.
 

 عمر حممـد لبطو                              مدينة كادوان 
 1331رجب  
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
حنمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ ئابهلل من شرور أنفسنا  ان احلمد هلل     

وسيئات اعمالنا, من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له.واشهد ان 
 ال اله اال هللا وحده ال شريك له واشهد ان حممدا عبده ورسوله.

أما بعد, فان احسن احلديث كتاب هللا وخري اهلدي هدي حممد صلي هللا      
وسلم, وشر األمور حمداثهتا فان كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل  عليه

 ضاللة يف النار.
هلوسا يف عقائد الشيعة الفرقة لكتايب الذي أّلفته بلغة اوبعد, فهذا ملخص      

الضالة املبتدعة اليت سنحت هلا فرصة االنتشار يف هذه البالد يف العقدين 
لكتاب املذكور وشيوعه وقبول الناس له قبوال املاضيني. وعلي الرغم من انتشار ا

شعر يف قرارة نفسي أبن رسالة الكتاب, ضل هللا تعاىل اال أنين ال أزال أحسنا بف
ملا تصل ايل كل األوساط املعين هبا. ذلك أن وهي بيان فساد عقائد الشيعة, 

, ال شرحية ال أبس هبا من علمائنا األجالء, وهم املعروفون ئابلعلماء التقليديني
جييدون قراءة لغة اهلوسا مىت ما كتبت ئابألحرف الآلتينية كما هو احلال يف 

 الكتاب اآلنف الذكر. 
لذا رأيت أن أضع ملخصا للكتاب ئابللغة العربية حىت تعم الفائدة و يتبني      

للجميع مدى خطورة هذه الفرقة املبتدعة الضالة وفساد عقائدها وما يكمن يف 
 علي األمة وعلي أمنها واستقرار ها ومستقبلها.  انتشار ها من خطر

فالكتاب اذا رسالة ايل اآلئابء احملرتمني األجالء من ابن ئابر نصوح حريص      
علي هدايتهم واستمرار رسالتهم يف بيان احلق وهداية الناس وقيادة اجملتمع. 

للقيام  والغرض هو وضع حقائق عن فرقة الشيعة أمام هؤالء العلماء مبا يساعد هم
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بواجبهم من احياء للسنة وامخاد للبدعة واألمر ئابملعروف والنهي عن املنكر 
 والنصيحة هلل ولرسوله ولكتابه وألئمة املسلمني وعامتهم.

ومما يدعو لألسف واحلزن أن فرقة الشيعة وجدت الفرصة ساحنة لألنتشار      
الفرقة ما كانت  على حني غفلة من الناس وعلى رأسهم العلماء. واحلق أن هذه

لتنتشر هذا االنتشار الواسع يف مدة يسرية نسبيا لوال قصور عامة العلماء عن 
ها وخمالفتها للكتاب والسنة وامجاع األمة وضوح بطالن عقائدواجبهم. وذلك ل

 والعقل الصريح السليم.
ان فرقة تنتحل عداوة السلف وتعتقد كفر مجيع الصحابة اال نفرا يسريا منهم,      

ثالثة أو سبعة, وتتقرب اىل هللا بسب أيب بكر الصديق وعمر الفاروق رضي هللا 
عنهما, ولعنهما, ان فرقة كهذه ما كان ليخفى أمر ها على الناس حىت يدخلها 
الشباب أفواجا. ولكن مع األسف هذا ما حصل. ان الشيعة اختذوا حب أهل 

فس الوقت يبغضون زوجات بيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ستارا هلم, ويف ن
النيب أمهات املؤمنني عائشة وحفصة وغريمها رضي هللا عنهن, ويكفروهنن 

 ويسبوهنن وينالون منهن نيال عظيما.
فيا ليت شعري كيف يكون مسلما من يرى أن صحابة رسول هللا كلهم قد      

رى أن ارتدوا بعد موت النيب اال ثالثة أو سبعة منهم؟ أو كيف يكون مسلما من ي
العشرة املبشرين ئابجلنة كلهم خملدون يف النار اال واحدا منهم هو علي بن أيب 

 طالب رضي هللا عنه؟
وسيقف القاريء ان شاء هللا تعاىل علي هذه العقائد الكافرة املكّفرة الىت هي      

نقل شيئا من عقائد كائزه. وقد اشرتطت علي نفسي أال أمن أركان دين الشيعة ور 
ن كتبهم الىت أّلفها علماء هم املعروفون, وذلك انصافا هلم فان العدل هم اال م
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امني واجب مع املوافق واملخالف. يقول هللا تعاىل: "اي أيها الذين آمنوا كونوا قوّ 
ئابلقسط شهداء هلل ولو علي أنفسكم أو الوالدين واألقربني, ان يكن غنيا أو فقريا 

تعدلوا, وان تلووا أو تعرضوا فان هللا كان مبا  فاهلل أوىل هبما, فال تتبعوا اهلوى أن
تعملون خبريا."  ويقول: "اي أيها الذين آمنوا كونوا قّوامني هلل شهداء ئابلقسط, وال 
جيرمّنكم شنئان قوم على أال تعدلوا, اعدلوا هو أقرب للتقوى, واتقوا هللا ان هللا 

ئد الشيعة وآراء هم خبري مبا تعملون." فكل ما أذكره يف هذه الرسالة من عقا
وأحكامهم هو منقول من كتبهم الىت صنفها علماء هم املعروفون املشهورون 
واملعرتف هلم ئابلفضل واالمامة عند هم. وهذه الكتب مطبوعة ومتداولة وميسورة 

 عند من طلبها من مظاهّنا. 
هذا, وقد قسمت الرسالة ايل ثالثة فصول. الفصل األول ويشمل نبذة عن      

يخ الشيعة وبيان بعض طوائفها. والفصل الثاين وهو صلب الكتاب ولّبه اتر 
وحيتوي على ذكر عقائد الشيعة الست الىت اتفقوا عليها والىت هبا خالفوا مجاعة 
املسلمني وبيان فساد ها وبطالهنا على ضوء الكتاب والسنة. والفصل الثالث 

الىت ساعدت على انتشار  يتناول ئابلشرح ظهور التشيع يف نيجرياي وبعض العوامل
 الفرقة وخصوصا يف أوساط الشباب. 

وأسأل هللا تعاىل أن جيعل عملي هذا خالصا لوجهه الكرمي, وأن ينفع به      
املسلمني واملسلمات, انه ويل ذلك والقادر عليه. وصلى هللا على نبينا حممد وآله 

 وصحبه وسلم تسليما كثريا.
 

 نهمدينة كش             
 عمر حممد لبطو                1321رمضان املبارك,  15             
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 الفصل األول
 نبذة عن اتريخ الشيعة

 
الشيعة أقدم الفرق الضاّلة الىت ظهرت يف اتريخ االسالم. وسندرس يف هذا      

الفصل موجزا لتاريخ الفرقة وبعض الطوائف املنبثقة عنها. لكن ينبغي أن نبدأ من 
 البداية.

 
 ية الشيعةتسم
لكن يف هذه التسمية خطأ  جرت العادة يف تسمية هذه الفرقة ئابسم الشيعة     

ك أن هذا االسم يشمل مجيع من شايع عليا رضي هللا عنه أو أحبه أو فاحش. ذل
 وااله ممن كان يف زمنه أو جاء بعده. وهؤالء ثالثة أصناف:

نه وتوقريه غالية أو غالة: وهم طائفة غلوا يف حب علي رضي هللا ع .1
 وتبجيله, ورمبا ادعوا فيه األلوهية أو النبوة.

عليه وسلم على رافضة: وهم الذين يّدعون النّص من النيب صلى هللا  .2
ون من اخللفاء الثالثة قبله أيب بكر وعمر وعثمان استخالف علي ويتربء

 ومن عامة الصحابة, وينسبوهنم ايل الظلم والفسق والكفر.
بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب رضي هللا  زيدية: وهم أتباع زيد .3

ون أئاببكر عنهم. هؤالء يفضلون علّيا علي سائر الصحابة ولكنهم يتولّ 
 وعمر وعثمان وئابقي الصحابة وحيبوهنم وحيرتموهنم وال يكفروهنم. 

وأكثر الشيعة املوجودين يف زمننا هذا هم من الطائفة الثانية )رافضة( الذين      
صحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عداوة شديدة ويبغضوهنم يعادون أ
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وهنم ويعتقدون كفر هم ألن الصحابة, يف زعمهم, ارتدوا بعد وفاة رسول هللا ويسبّ 
حيث أنكروا وصيته يف علي ومل يبق منهم على االسالم اال نفرا قليال, ثالثة أو 

 تعاىل يف الفصل الثاين سبعة, كما ذكران يف املقدمة وكما نقف عليه ان شاء هللا
 عند ذكر عقيدة الشيعة يف الصحابة.

فاطالق اسم الشيعة علي هذه الطائفة غري صحيح؛ ألن هذا االسم يدخل      
فيه الزيدية وغريهم, بل يدخل فيه الشيعة القدماء الذين كانوا علي عهد علي ومن 

علي وان كانوا  بعدهم, فان هؤالء كانوا جممعني على تفضيل أيب بكر وعمر على
يرون تفضيل علي على عثمان رضي هللا عنهم أمجعني. فيجب تسمية شيعة اليوم 

 ئابمسهم احلقيقي "الرافضة".
 

 نشاة الرافضة ودور اليهود فيها
صول عقائد الرافضة رجل يهودي امسه عبد هللا أول من عرف أنه دعا ايل أ     

ّفان رضي هللا عنه وأخذ يتنقل بن سبأ من يهود اليمن. أسلم يف عهد عثمان بن ع
 بني أمصار املسلمني للدعوة هلذا املعتقد ونشره وتطويره.

المام الطربي يف كتابه اتريخ األمم وامللوك: "كان عبد هللا بن سبأ يقول ا     
ل يف بلدان املسلمني يهوداي من أهل صنعاء, أمه سوداء فأسلم زمن عثمان, مث تنقّ 

جاز مث البصرة مث الكوفة مث الشام فلم يقدر على ما حياول ضاللتهم. فبدأ ئابحل
يريد عند أحد من أهل الشام, فأخرجوه حىت أتى مصر فاعتمر فيهم فقال هلم 

لعجب ممن يزعم أن عيسى يرجع ويكّذب أبن حممدا يرجع وقد قال افيما يقول: 
هللا "ان الذى فرض عليك القرآن لرادك اىل معاد", فمحمد أحق ئابلرجوع من 

يسى. قال: فقبل ذلك منه, ووضع هلم الرجعة فتكلموا فيها. مث قال هلم بعد ع
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ذلك: انه كان ألف نيب ولكل نيب وصي, وكان علّي وصي حممد. مث قال: حممد 
 خامت األنبياء وعلي خامت األوصياء.

مث قال هلم بعد ذلك: من أظلم ممن مل جيز وصية رسول هللا ووثب على وصي      
اول أمر األمة. مث قال هلم بعد ذلك: ان عثمان أخذها بغري حق, رسول هللا وتن

وهذا وصي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاهنضوا يف هذا األمر فحركوه, وابدءوا 
الطعن على أمراءكم واظهروا األمر ئابملعروف والنهي عن املنكر, تستميلوا الناس 

ستفسده يف األمصار وكاتبوه وادعوهم اىل هذا األمر. فبّث دعاته وكاتب من كان ا
 (. 333: 3ودعوا يف السر ايل ما عليه رأيهم..." )اتريخ الطربي 

هكذا كانت بداية التشيع علي يد هذا اليهودي الزنديق احلاقد, وكان من      
 رضي هللا عنه.  بن عفان مثار دعوته اخلبيثة مقتل اخلليفة الراشد عثمان

اخلالفة بعد عثمان بدأت عقائد الرافضة تظهر وملا ويل علي رضي هللا عنه      
اىل حيز الوجود شيئا فشيئا ايل أن بلغ خربها عليا فانكرها أشد االنكار وتربأ منها 
ومن أهلها. وجاء ابن سبأ اىل مدينة الكوفة وكانت دار اخلالفة أايم علي. فازداد 

لي رضي هللا نشاطه هبا وغاال أتباعه حىت ادعى بعضهم اهلية علي. فلما وقف ع
ة أمرهم استتاهبم فلم يرجعوا فأحرقهم ئابلنار كما سيأيت قريبا ان شاء عنه على جليّ 

 هللا تعاىل. 
وادعى ابن سبأ بعد موت علي أن عليا مل ميت وامنا اختفى وسريجع, وقال      

موته".)امللل والنحل ملن نعاه له: "لو جئتموان بدماغه يف سبعني صّرة ما صدقنا 
 (. 1/111اينللشهرست

ويقول شيخ االسالم ابن تيمية عن دور عبد هللا بن سبأ اليهودي يف أتسيس      
حركة التشيع ووضع عقائدها, يقول: "وقد ذكر أهل العلم أن مبدأ الرفض امنا  
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كان من الزنديق عبد هللا بن سبأ فانه أظهر االسالم وأبطن اليهودية, وطلب أن 
نصراين الذي كان يهوداي يف افساد دين يفسد االسالم كما فعل بولص ال

 (.383: 28النصارى". )فتاوى شيخ االسالم ابن تيمية, 
وكون ابن سبأ املؤسس األول لفرقة الرافضة والواضع ألهم عقائدها موضع      

امجاع بني علماء املسلمني ال خيتلف يف ذلك أحد. وحىت علماء الشيعة أنفسهم 
ابن سبأ كبار علماء الشيعة املتقدمني مثل  قد اعرتفوا بذلك. وقد ذكر قصة

األشعري القمي, والكشي, والنوخبيت. وذكرها من علماء هم املتأخرين املامقاين. 
وهؤالء من كبار علماء الرافضة املعرتف هلم ئابلعلم والفضل عندهم وكلهم اعرتف 
هبذه القصة وأوردوا يف كتبهم هذا النص: "وحكى مجاعة من أهل العلم من 

حاب علي عليه السالم أن عبد هللا بن سبأ كان يهوداي فأسلم, وواىل علّيا أص
عليه السالم. وكان يقول وهو على يهوديته يف يوشع بن نون بعد موسى عليه 
السالم هبذه املقالة, فقال يف اسالمه بعد وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم مبثل 

يه السالم وأظهر الرباءة من ذلك. وهو أول من أظهر القول بفرض امامة علي عل
أعداءه وكاشف خمالفيه. فمن هنا قال من خالف الشيعة: ان أصل الرفض مأخوذ 

؛ ورجال 21من اليهودية." )يراجع: املقاالت والفرق لألشعري القمي ص 
: 2؛ وتنقيح املقال للمامقاين 22؛ وفرق الشيعة للنوخبيت ص11الكشي ص 

183 .) 
 ن هؤالء العلماء الشيعة كلهم اعرتفوا أبن ابن سبأويؤخذ من هذا النص أ     

 كان يهوداي فأسلم .1
 وكان يوايل عليا وأنه من شيعته وحمبيه .2
 وكان أول من أظهر القول ئابلوصية وبفرض امامة علي .3
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وكان أول من أظهر الرباءة من أعداء علي ويعنون هبم الصحابة كلهم اال  .3
 ثالثة أو سبعة منهم

كبار علماء الشيعة يتبني للجميع أن عبد هللا بن   وهبذا االعرتاف من     
ن سبأ اليهودي هو املؤسس األول لفرقة الرافضة وأنه هو أبوهم الروحي وأ

هم هي يف احلقيقة من بنات فكر هذا أصول معتقداهتم وأفكارهم وآراء
يعة من بغض الصحابة وسبهم الزنديق. فال غرو أن نرى العجائب عند الش

ب ئابحملكمات من آايت الذكر احلكيم وخمالفة مجاعة هم والتكذيوتكفري 
 املسلمني واتباع غري سبيل املؤمنني.

هذا, وللرافضة يف نشأهتم عالقة مع داينة وثنية أخرى أال وهي اجملوسية:      
داينة أهل فارس أو الفرس. وسبب عالقتهم أن أمري املؤمنني عمر بن 

لكهم وقضى علي قتل ماخلطاب رضي هللا عنه ملا هزم جيوش كسرى و 
هم وسىب نساءهم وكان من بني السبااي أمرية من بنات  دولتهم اغتنم كنوز 

كسرى تدعى "شهرئابنو". فأعطاها عمر للحسني بن علي بن أيب طالب 
فتسرى هبا أو أعتقها وتزّوج هبا فجاءت له بذرية. فتعلق الفرس بذرية 

ون حلول الآلهلة فيهم. احلسني تعصبا لبنتهم وكانوا يعبدون ملوكهم ويعتقد
وأرادوا أن ينقلوا هذه العادة الوثنية ايل االسالم فقالوا ان أبناء احلسني رضي 

هم هللا عنه هم أهل البيت وهم أئمة معصومون ورثوا أسرار النبوة عن جدّ 
صلى هللا عليه وسلم, فهم طاهرون مطهرون ومعصومون من الذنوب 

كة املقربني وجيب توليتهم واتباعهم يف كل واخلطااي وأفضل من األنبياء واملالئ
قول وعمل مثل األنبياء والرسل متاما. وهنا التقت اجملوسية ئابليهودية يف 

 آل بيت الرسول وتقديسهم والوالء هلم. دعوى حبّ 
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واحلق أن هاتني الداينتني ملا أخضعها االسالم بقوة السيف وحجة      
الوقوف يف وجه االسالم ال يف جمال  القرآن وأدال دولتها الظاملة ومل تستطع

احلجة وال يف ميدان القتال جلأ أصحاهبا ايل النفاق واملكر والدهاء فأظهروا 
االسالم وأبطنوا الكفر والعداوة النكراء وتسرّتوا بسرت حب أهل البيت 
حياولون افساد االسالم من الداخل ويرتبصون ئابملسلمني الدوائر. وسلكوا 

ف االمة من الصحابة والتابعني وغري هم من أهل طريق الطعن على سل
القرون الثالثة املفضلة بقصد هدم االسالم من أساسه. ذلك أن هذا الدين 
امنا نقله الينا الصحابة والتابعون ومن تبعهم ئابحسان ايل يومنا هذا. فلو ثبت 
فيهم الطعن الذى توجهه اليهم الرافضة من الردة والكفر والفسوق والظلم 

ت قيمة ما نقلوه فيبطل االسالم من أساسه كجرح الشاهد متاما فانه لسقط
اذا ثبت اجلرح يف الشاهد بطلت شهادته وكذلك الناقل والراوى اذا ثبت فيه 

 اجلرح بطلت عدالته وسقطت قيمة منقوله ومرويّه. 
ومن األدلة على ما ذكران أن عداوة الرافضة تزداد حبسب مكانة الرجل      

وسبقه اليه وبالئه فيه. ولذا جتد طعنهم يف أيب بكر وعمر أكثر  يف االسالم
بكثري من طعنهم يف غريمها من الصحابة, كما أن هلم من املطاعن يف 
الصحابة عموما ما ليس هلم يف من بعدهم من السلف. وكذلك هلم من 
املطاعن يف أئمة االسالم ما ليس يف من هم دوهنم يف الفضل. بينما يغضون 

عن املبتدعة عموما حىت اخلوارج الذين يكفرون عليا والصحابة معه الطرف 
فهم ال بيغضوهنم وال يطعنون فيهم, فلو كان حبهم لعلي ومواالهتم له حقا 

 لطعنوا يف من كّفره كاخلوارج.
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 مراحل نشأة الرافضة
ان الرافضة مرت بعدة مراحل يف نشأهتا حىت أصبحت فرقة مستقلة      

 وامسها عن سائر فرق األمة. متميزة بعقيدهتا
املرحلة األوىل: دعوة عبد هللا بن سبأ اىل ما دعى اليه من األصول الىت  .1

انبنت عليها عقيدة الرافضة, كدعوته لعقيدة الرجعة واحداثه القول 
ئابلوصية لعلي رضي هللا عنه, والطعن يف اخللفاء السابقني لعلي يف 

 اخلالفة. 
ويج فكرته يف هذه املرحلة أمران. األول: وقد ساعد ابن سبأ يف تر      

اختياره البيئة املناسبة لدعوته حيث بّث دعوته يف بلدان الشام ومصر, 
والعراق. الثاين: أنه أحاط دعوته بستار من التكتم والسرية, فلم تكن دعوته 
موجهة لكل أحد وامنا ملن علم أهنم أهل لقبوهلا من جهلة الناس وأصحاب 

ة ممن مل يدخلوا يف االسالم اال كيدا ألهله بعد أن قوضت األغراض اخلبيث
 جيوش االسالم عروش ملوكهم كالفرس وغريهم. 

به, وذلك بعد مقتل عثمان : اظهار هذا املعتقد والتصريح املرحلة الثانية  .2
وانشغال الصحابة ئابمخاد الفتنة الىت حصلت مبقتله, فوجد أتباع ابن سبأ 

ويت تلك العقائد يف نفوسهم, اال أنه مع  متنّفسا يف تلك الظروف, وق
كل ذلك بقيت هذه العقائد حمصورة يف طائفة خمصوصة ممن أضلهم ابن 
سبأ, وليست هلم شوكة وال كلمة مسموعة عند أحد سوى من ابتلي 

 مبصيبتهم يف مقتل عثمان وشاركهم يف دمه من اخلوارج املارقني. 
جتماعهم حتت قيادة واحدة, املرحلة الثالثة: اشتداد أمرهم وقوهتم وا  .3

وذلك بعد مقتل احلسني رضي هللا عنه. اجتمعوا لألخذ بثأر احلسني 
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واالنتقام له من أعدائه زعموا. يقول االمام الطربي رمحه هللا: "ملا قتل 
احلسني ورجع بعض من بقي من عسكره اىل الكوفة تالقت الشيعة 

رد اخلزاعي واجتمع اليه ئابلتالوم والندم واجتمعوا حتت امرة سليمان بن ص
حنو عشرون ألفا بقصد الثأر من الشاميني )اخلليفة األموي وجنوده(. ويف 
هذه األثناء قدم الكوفة املختار بن أيب عبيد الثقفي ووجد الشيعة حتت 
امرة سليمان بن صرد فدعا هو ايل امامة حممد بن علي )بن احلنفية( 

ة حتت سليمان وغرضهم الثأر ولقبه ئابملهدي فصارت الشيعة فرقتني: فرق
للحسني, وفرقة حتت املختار وهدفهم الدعوة حملمد بن احلنفية ئابالمامة. 

؛ 552-551: 5وكان هذا بداية اجتماع الشيعة". )اتريخ الطربي 
 (.253-251: 8ويراجع أيضا البداية والنهاية البن كثري 

هل الشام عند وخرج سليمان بن صرد مبن معه ايل الشام فالتقوا مع أ     
عني تسمى "عني الوردة" واقتتلوا قتاال عظيما ملدة ثالثة أايم مث انتهى القتال 

 بقتل سليمان بن صرد وكثري من أتباعه وهزموا. 
فلما رجع من بقي من جيش سليمان ايل الكوفة ترحم املختار على      

 شرع سليمان ومن كان قتل معه واستمال من بقي اليه فانضموا ايل جيشه مث
 يتتبع قتلة احلسني من شريف ووضيع فيقتله.

املرحلة الرابعة: انشقاق الرافضة عن الزيدية وئابقي فرق الشيعة وكان  .3 
دما خرج زيد بن علي بن ذلك سنة احدى وعشرين ومائة بعد اهلجرة عن

موي هشام بن عبد امللك فأظهر بعض من كان يف اخلليفة األ احلسني على
لطعن على أيب بكر وعمر فمنعهم من ذلك وأنكر عليهم جيشه من الشيعة ا

 فرفضوه, فسموا ئابلرافضة, ومسيت الطائفة الباقية معه الزيدية.
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 الشيعة يف زمن علي

تنسب الشيعة ايل علي بن أيب طالب رضي هللا عنه فهل كانت يف زمنه      
 وكيف كانت؟

له وبدت منهم  نعم وجد يف زمن علي أفراد من الناس أظهروا التشيع     
بوادر البدعة وقالوا أقواال مل يسبقهم اليها أحد من قبل. وهؤالء كانوا ثالثة 

 أصناف:
 غالية: وهم الذين غالوا يف علي حىت اعتربوه اهلا يعبد من دون هللا.  .1
ابة: وهم الذين يسبون أئاببكر وعمر رضي هللا عنهما ويتهموهنم سبّ   .2

 أبهنم منعوا عليا حقه يف االمامة.
مفّضلة: وهم الذين يفّضلون عليا على أيب بكر وعمر رضي هللا   .3

 عنهم أمجعني.
وقد رّد علي مجيع بدع الشيعة الىت ظهرت يف عهده. ويف ذلك يقول      

ابن تيمية رمحه هللا تعاىل: "وملا أحدثت البدع الشيعية يف خالفة أمري املؤمنني 
 الث طوائف: علي بن أيب طالب رضي هللا عنه رّد ها, وكانت ث

غالية وسّبابة ومفّضلة. فأما الغالية فانه حرقهم ئابلنار, فانه خرج ذات يوم 
من ئابب كندة فسجد له أقوام, فقال ما هذا؟ فقالوا أنت هو هللا. فاستتاهبم 
ثالاث فلم يرجعوا, فأمر يف الثالث أبخاديد فخّدت وأضرم فيها النار مث 

 قذفهم فيها وقال
 منكرا   أججت انري ودعوت قنربا ملا رأيت األمر أمرا
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وأما السبابة فانه ملا بلغه من سب أئاببكر وعمر طلب قتله فهرب منه اىل 
قرقيسيا وكلمه فيه, وكان علي يداري أمراءه ألنه مل يكن متمكنا ومل يكن 
يطيعونه يف كل ما أيمر هم به. وأما املفضلة فقال: ال أوتى أبحد يفضلين 

لدته حّد املفرتين. وروي عنه من أكثر من مثانني على أيب بكر وعمر اال ج
وجها أنه قال: خري هذه األمة بعد نبيها أبوبكر مث عمر." )يراجع كتاب 

 (. 185-182: 35الفتاوى البن تيمية 
وعلى كل حال فعقائد الرافضة مع ظهورها يف عهد علي رضي هللا عنه      

ة أو فرقة حىت انقضى عهده اال أهنا بقيت حمصورة يف أفراد ال متثلها طائف
وهي على تلك احلال. ولو كانت فرقة لقاتلها علي كما قاتل اخلوارج رضي 
هللا عنه. ويف ذلك يقول شيخ االسالم أيضا: "مث ظهر يف زمن علي من 
تكلم ئابلرفض, لكن مل جيتمعوا ويصري هلم قوة اال بعد مقتل احلسني رضي 

 خروج زيد بن علي بن احلسني بعد هللا عنه بل مل يظهر اسم الرفض اال حني
 (. 393: 28املائة األوىل." )الفتاوى 

 الفصل الثاين
 عقائد الرافضة وبيان فسادها

 
الرافضة من أبعد الفرق املنتسبة لالسالم عن العقيدة االسالمية      

الصحيحة, بل ان عقائد الشيعة اليت انفردت هبا مناقضة مجلة وتفصيال 
ول االميان. ويف هذا الفصل نتناول ئابلشرح وااليضاح حلقائق االسالم وأص

ستة من عقائد الرافضة اليت هبا خالفت األمة ومرقت من الدين كما ميرق 
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السهم من الرمية. وهذه العقائد ننقلها من كتب القوم أنفسهم وال ننسب 
 اليهم شيئا اال ما كتبه علماء هم املعرتف هلم ئابلعلم والفضل عند هم. 

 
 لبداءعقيدة ا

البداء له معنيان: األول الظهور بعد اخلفاء ومنه قوله تعاىل: "وبدا هلم      
 من هللا مامل يكونوا حيتسبون." الثاين تغري الرأي عما كان عليه. 

والبداء مبعنييه املتقدمتني غري جائز على هللا تعاىل ألنه يستلزم اجلهل      
ه عن ذلك. قال ابن ـزّ اىل منئابلعواقب وحدوث العلم بعد اجلهل وهللا تع

ن مل يعلم, وذلك على : "والبداء استصواب شيء علم بعد أاألثري رمحه هللا
 (. 139: 1هللا غري جائز." )النهاية 

لكن الرافضة جييزون اطالق البداء على هللا تعاىل بل هلم يف ذلك      
ء مبالغات عظيمة حىت أصبحت هذه العقيدة من أهم العقائد عندهم. جا

يف كتاب الكايف الذى هو أصح الكتب عند هم كصحيح البخاري عند 
عبد أهل السنة. يروي فيه مؤلفه أبو جعفر حممد بن يعقوب الكليين عن أيب 

ئمة الشيعة االثين عشر(: "ما عبد هللا بشيء هللا )وهو االمام السادس من أ
لناس ما يف (. وعنه أيضا: "لو علم ا136: 1مثل البداء." )الكايف للكليين 

(. وقد 138: 1القول ئابلبداء من األجر ما فرتوا عن الكالم فيه." )الكايف 
اتفقت فرق الشيعة كلهم على هذه العقيدة كما صرح بذلك امامهم حممد 

 (. 38بن حممد بن النعمان املفيد. )يراجع كتابه أوائل املقاالت, ص 
هم وأئمتهم لماءدة عظيمة عند الرافضة؛ فان عوهلذه العقيدة فائ     

معروفون بدعوى معرفة علم الغيب وقد خيربون عن وقوع شيء قبل أوانه 
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وحيددون له الزمان واملكان. ولكن كثريا ما أتيت احلوادث على خالف ما 
ذكروا. ويف مثل هذا يلجئون اىل عقيدة البداء فيقولون قد بدا لربكم فغرّي ما 

وقيت خروج املهدي عند هم مث أراده. فمثال جاءت الرواايت عن أئمتهم بت
افتضح كذب هذه الرواايت بعدم خروجه يف الزمن الذى حددوه فلجئوا ايل 
البداء حلفظ ماء الوجه. يقول عاملهم أبو جعفر حممد بن احلسن الطوسي 
هبذا الصدد: "فالوجه يف هذه األخبار أن تقول ان صحت أنه ال ميتنع أن 

يف األوقات الىت ذكرت, فلما جتدد ما  يكون هللا تعاىل قد وّقت هذا األمر
جتدد تغريت املصلحة واقتضت أتخريه اىل وقت آخر وكذلك فيما بعد." 

(. وهذا قد يدفع هتمة الكذب عن 236)كتاب الغيبة للطوسي, ص 
 األئمة لكنه صريح يف نسبة اجلهل اىل هللا تعاىل.

 
 
 

 عقيدة حتريف القرآن
ف  املوجود أبيدي املسلمني اليوم حمرّ يعتقد الرافضة أن القرآن الكرمي    

ومبدل, وأن هذا املصحف ال ميثل اال جزءا يسريا من القرآن املنزل على 
حممد بزعمهم. وأن الذى حرف القرآن هم الصحابة وذلك حبذف 
فضائحهم الواردة يف الكتاب وفضائل علي وأهل البيت الىت جاءت 

 منصوصا عليها يف الذكر احلكيم. 
متألت كتبهم ئابلرواايت الىت تدل على ذلك. جاء يف كتاب وقد ا     

بصائر الدرجات ألحد علماء هم املشهورين ويدعى جممد بن حسن 
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الصفار. روى بسنده عن أيب جعفر )وهو امامهم اخلامس( أنه قال: "ما 
يستطيع أحد أن يّدعي أنه مجع القرآن كله, ظاهره وئابطنه, غري األوصياء." 

 (.213ة. )بصائر الدرجات للصفار, ص يعين أئمة الرافض
وعنه أيضا: "ما من أحد من الناس يقول انه مجع القرآن كله كما أنزله      

هللا اال كّذاب, وما مجعه وما حفظه كما أنزل اال علي بن أيب طالب واألئمة 
 من بعده." )بصائر الدرجات, نفس الصفحة(. 

قط من القرآن بزعمهم. فعن وجاء يف كتاب الكايف بيان مقدار ما أس     
أيب عبد هللا: "ان القرآن الذى جاء به جربيل عليه السالم ايل حممد صلى 

(. وهذا 632: 2هللا عليه وسلم سبعة عشر ألف آية." )أصول الكايف 
يعين أن ثلثي القرآن قد أسقط حيث أن عدد آايت القرآن الذى أبيدينا ال 

: 1آية. )راجع تفسري ابن كثري  تتجاوز ستة آالف ومائتني وست وثالثني
1.) 

وعلماء الرافضة يصدقون هذه الرواايت ويقرروهنا يف كتبهم. بل      
ويصرحون أبن الصحابة الذين مجعوا القرآن بعد رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم هم الذين غريوه وحرفوه وزادوا فيه ونقصوا منه. يقول هاشم بن 

فسريهم: "اعلم أن احلق الذى ال حميص سليمان البحراين وهو من كبار م
عنه حبسب األخبار املتواترة اآلتية وغريها أن هذا القرآن الذى يف أيدينا قد 
وقع فيه بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيء من التغيريات وأسقط 
الذين مجعوه بعده كثريا من الكلمات واآلايت." )الربهان يف تفسري القرآن 

. ومن الذين مجعوا القرآن بعد رسول هللا؟ هم أبو بكر (36للبحراين, ص 
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وعثمان وكبار الصحابة معهم رضي هللا عنهم. فانظر كيف يّتهمهم هذا 
 الرافضي بتغيري كتاب هللا وحتريفه. فعليه من هللا ما يستحق.  

وقد قام أحد كبار علماء هم املتأخرين وهو تقي الدين حسن بن حممد      
بتأليف كتاب ضخم يف اثبات دعوى حتريف القرآن عند النوري الطربسي 

الرافضة مساه "فصل اخلطاب يف اثبات حتريف كتاب رب األرئابب" ضّمنه 
آالف الرواايت من أئمة الشيعة تدل على حتريف القرآن بزعمه. مث بنّي 

 (. 33اتفاق الرافضة قاطبة على هذه العقيدة )فصل اخلطاب, ص 
اص الذى يسمونه "مصحف فاطمة" والذى وللرافضه قرآهنم اخل     

يعتقدون أنه هو القرآن احلق املنزل على حممد صلى هللا عليه وسلم. وقرآهنم 
هذا خيتلف عن قرآننا حنن املسلمني اختالفا كثريا. فمثال ان عدد آايت 
قرآهنم سبعة عشر ألف آية كما تقدمت الرواية عن أيب عبد هللا يف كتاب 

ا عدد آايته ستة آالف ومائتان وست وثالثون آية. الكايف, بينما قرآنن
وكذلك خيتلف الكتائابن يف عدد السور حيث ان الشيعة يعتقدون أن يف 
قرآهنم بعض السور, مثل سورة الوالية, الىت ال توجد يف قرآننا. أما عن عدد 
اآلايت يف السور فنجد يف ذلك اختالفا كبريا أيضا. فمثال, سورة األحزاب 

ن ثالث وسبعني آية يف قرآننا هلا يف قرآن الشيعة عدد آايت سورة املكونة م
البقرة أي مائتان وست ومثانون آية. وسورة النور الىت عدد آايهتا املعروفة 
أربع وستون آية آايهتا يف قرآن الرافضة مائة وستون. وكذلك سورة احلجرات 

ليل وأطراف النهار املشتملة على مثاين عشرة آية يف قرآننا الذى يتلى آانء ال
 هي يف قرآهنم املزعوم تسعون آية. وهذه األمثلة غيض من فيض.
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ومل يقف االختالف بني الكتابني عند هذا احلد, بل مشل األلفاظ      
واملعاين. واليك بعض األمثلة: الشيعة يقرأون آخر سورة الفاحتة هكذا: 

غضوب عليهم "اهدان الصراط املستقيم. صراط من أنعمت عليهم غري امل
وغري الضالني." وسورة العصر يتلوهنا هكذا: "والعصر ان االنسان لفي 
خسر. وانه فيه اىل آخر الدهر. اال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وائتمروا 
ئابلتقوى وائتمروا ئابلصرب." أما سورة الفيل فيفتتحوهنا هكذا: "أمل أيتك كيف 

أوردان ها لريى القارئ كيف  فعل ربك أبصحاب الفيل." وهذه أمثلة قليلة
يتالعب الشيعة بكتاب هللا عز وجل. ومن أراد املزيد من هذه العجائب 
فعليه بكتاب "الشيعة والقرآن" للعالمة احسان اهلي ظهري رمحه هللا تعاىل 

 فانه قد استخرجها من كتب الشيعة وبّوهبا وصنفها أحسن تصنيف.
ة ونفاقا. وال يؤمنون بغريه اال تقيّ  هذا هو قرآن الشيعة الذى يؤمنون به     

ل ما وافق هم ال يلقون بكتاب هللا ئابال وال يلتفتون اىل أحكامه, بلذلك ترا
 هم كأهنم ال يعلمون.أخذوه وما خالفه نبذوه وراء ظهور هم هوا

وهذه العقيدة ال يشك مسلم يف أهنا تناقض االسالم مجلة وتفصيال      
 من وجهني اثنني: وتتضمن تكذيبا للقرآن الكرمي

نه حفظ هذا الكتاب  تعاىل أخرب يف كتابه العزيز أمها أن هللاأحد  .1
فال يعرتيه زايدة وال نقصان. قال تعاىل: "اان حنن نزلنا الذكر واان له 
حلافظون." وأخرب يف آية أخرى أنه ال أيتيه الباطل من بني يديه وال 

اء هم وانه لكتاب من خلفه فقال: "ان الذين كفروا ئابلذكر بعد اذ ج
عزيز. ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم 

 محيد." 
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الوجه الثاىن أن الصحابة الذين مجعوا القرآن بعد رسول هللا صلى   .2
هللا عليه وسلم قد مدحهم هللا يف كتابه وأثىن عليهم وأخرب أنه قد 

ىل: "والسابقون رضي عنهم ورضوا عنه وأنه أعّد هلم جنات. قال تعا
األولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم ئابحسان رضي هللا 
عنهم ورضوا عنه وأعد هلم جنات جترى حتتها األهنار خالدين فيها 

 أبدا, ذلك الفوز العظيم."  
فمن رضي هللا عنه وأعد له جنات كيف يتهم ئابلكفرايت من حتريف      

. نعوذ ئابهلل من الزيغ والضالل واتباع لكتاب هللا وزايدة فيه ونقص منه
 اهلوى.

 
 عقيدة االمامة

يعتقد الرافضة أن االمامة ركن عظيم من أركان االسالم, وأصل أصيل      
من أصول االميان ال يتم اميان املرء اال ئابعتقادها وال  يقبل منه عمل اال 

 بتحقيقها. 
م على مخسة أشياء: روى الكليين عن أيب جعفر أنه قال: "بين االسال     

على الصالة والزكاة واحلج والصوم والوالية. قال زرارة )راوي الكالم(: 
(.  ويقول 18: 2فقلت وأي من ذلك أفضل؟ فقال: الوالية." )الكايف, 

هاشم البحراين: "فبحسب األخبار الواردة يف أن الوالية, أي االقرار بنبوة 
والتزام حبهم وبغض أعدائهم  النيب صلى هللا عليه وسلم وامامة األئمة

وخمالفيهم, أصل االميان مع توحيد هللا عز وجل حبيث ال يصح الدين اال 
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بذلك كله. بل اهنا سبب اجياد العامل وبناء حكم التكليف وشرط قبول 
 (. 19األعمال." )الربهان يف تفسري القرآن للبحراين, ص 

تأخرين املكثرين ويقول حممد ئابقر اجمللسي من كبار علمائهم امل     
للتأليف: "وال ريب أن الوالية واالعتقاد ئابمامة األئمة عليهم السالم 
واالذعان هلم من مجلة أصول الدين, وأفضل من مجيع األعمال البدنية ألهنا 

(. ويقول حممد رضا املظفر 132: 1مفتاحهن." )مرآة العقول للمجلسي 
ة أصل من أصول الدين ال وهو من علمائهم املعاصرين: "نعتقد أن االمام

يتم الدين اال ئابالعتقاد هبا, وال جيوز فيها تقليد اآلئابء واألهل واملربني, 
مهما عظموا, بل جيب النظر فيها كما جيب النظر يف التوحيد والنبوة." 

 (. 132)عقائد االمامية للمظفر, ص 
ها هذا منصب االمامة عند الشيعة؛ فان دينهم كله مبين عليها وفي     

يكمن خطر الرافضة فكل من يعتقد هذه العقيدة ال بّد له أن يلتزم حبب 
األئمة وهم علي واحلسن واحلسني وذريتهم رضي هللا عنهم. وال بّد له  
كذلك من بغض أعدائهم ويريدون هبم الصحابة كلهم اال سبعة نفر. وهذا 
 ما يقرره شيخهم هاشم البحراين يف النص الذى نقلنا عنه. والشيعة
يتخذون حب أهل البيت علي واحلسن واحلسني وذراريهم كستار يسرتون 
به نفاقهم وزندقتهم وبه يرّوجون علي اجلهلة والعامة وأشباه العامة ممن 
تثقفوا ئابلثقافة العصرية وال يعرفون من دينهم اال الفلتات املرتمجة اىل 

 االجنليزية.
عليه وسلم اثنا عشر  ويعتقد الرافضة أن األئمة بعد النيب صلى هللا     

هم هللا لالمامة كما اختار األنبياء والرسل. جاء يف كتاب كشف اماما اختار 
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الغمة لعلي بن عيسى الألربلي, ينسبه اىل علي رضي هللا عنه أنه قال: قال 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "األئمة من بعدي اثنا عشر, أنت أوهلم اي 

تح هللا على يديه مشارق األرض ومغارهبا." علي وآخرهم القائم الذى يف
(. وعن زرارة بن أعني قال: مسعت أئاب 531: 2)كشف الغمة لألربلي 

جعفر عليه السالم يقول: "حنن اثنا عشر اماما, منهم حسن وحسني مث 
األئمة من ولد احلسني." )كتاب اخلصال أليب جعفر حممد بن علي بن 

 (.318لصدوق, ص احلسني بن ئاببويه القّمي امللقب ئاب
 
 

 وهؤالء األئمة هم:      
علي بن أيب طالب رضي هللا عنه, ولقبه عند الرافضة املرتضى. واذا   .1

 أطلقوا لفظ أمري املؤمنني أو األمري فامنا يريدون به علي.
 حسن بن علي رضي هللا عنه, ولقبه اجملتىب.  .2
ئمة ندهم الشهيد. وئابقي األحسني بن علي رضي هللا عنه, ولقبه ع  .3

 من ذريته. التسعة
علي بن حسني بن علي رمحه هللا, ولقبه السّجاد. وأهل السنة   .3

 يلقبونه بزين العابدين.
 حممد بن علي رمحه هللا, ولقبه الباقر. وكنيته أبو جعفر.  .5
جعفر بن جممد رمحه هللا, ولقبه الصادق. وكنيته أبو عبدهللا. واىل   .6

لرافضة جّل رواايهتم الىت هذين االمامني اخلامس والسادس ينسب ا
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بنوا عليها عقائدهم وآراءهم وأحكامهم. لكن جيب أن نعرف أن 
 األئمة براء من هذه الضالالت والكفرايت واألساطري.

 موسى بن جعفر رمحه هللا, ولقبه الكاظم.   .1
 علي بن موسى رمحه هللا, ولقبه الرضا. ويكىن أبيب احلسن.   .8
 التقي. وكنيته أبو جعفر. حممد بن علي رمحه هللا, ولقبه   .9
علي بن حممد رمحه هللا, ولقبه النقي. مات أبوه وهو يف الثامنة  .13

من عمره؛ لذلك اختلفت الرافضة يف امامته لكن أكثرهم على أنه 
 االمام العاشر.

حسن بن علي رمحه هللا, ولقبه الزكي. ويلقب أيضا  .11
 ئابلعسكري. أما كنيته فأبو حممد. 

اين عشر وهو الذى يطلقون عليه القائم واختلف يف االمام الث .12
واملهدى املنتظر. فقال بعضهم ان االمام احلادي عشر مل يعقب ذكرا 
وان جعفر بن علي أخا احلسن بن علي هو االمام الثاين عشر. وقال 
بعضهم ان االمام احلادي عشر قد عقب ذكرا ويسمى حممدا وهو 

ه أربع سنوات املهدي القائم لكنه دخل يف سرداب واختفى وعمر 
 وسريجع ليقيم مملكة الرافضة.

ويعتقد الرافضة أن امامة هؤالء األئمة اثبتة ئابلنص عليهم من هللا وأن      
النيب عرج به اىل السماء مائة وعشرين مرة يف كل مرة يوصى بوالية علي. 
جاء يف كتاب بصائر الدرجات عن أيب عبد هللا أنه قال: "عرج ئابلنيب صلى 

وسلم اىل السماء مائة وعشرين مرة ما من مرة اال وقد أوصى هللا  هللا عليه
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النيب صلى هللا عليه وسلم بوالية علي واألئمة من بعده أكثر مما أوصاه 
 (.99ئابلفرائض." )بصائر الدرجات للصفار, ص 

والرافضة يصفون أئمتهم بصفات الربوبية. جاء يف بصائر الدرجات      
 علي رضي هللا عنه أنه قال: "أان عني هللا وأان يد أيضا فيما نسبوه زورا اىل

(. ويف رواية أخرى أنه 81هللا وأان جنب هللا وأان ئابب هللا." )بصائر, ص 
قال: "أان علم هللا وأان قلب هللا الواعي ولسان هللا الناطق وعني هللا الناظر, 

 (.81وأان جنب هللا وأان يد هللا." )بصائر, ص 
قيس يف كتابه  الذى هو من أصح الكتب عندهم  وروى سليم بن     

ونسبه ايل النيب زورا وهبتاان أنه قال لعلي: "اي علي أنت مين وأان منك, 
سيط حلمك بلحمي ودمك بدمي...من جحد واليتك جحد هللا ربوبيته, 
اي علي أنت علم هللا بعدي األكرب يف األرض, وأنت الركن  األكرب يف 

ئك كان فائزا ألن حساب اخلالئق اليك, ومآهبم القيامة, فمن استظل بفي
اليك, وامليزان ميزانك, والصراط صراطك, واملوقف موقفك, واحلساب 
حسابك, فمن ركن اليك جنا, ومن خالفك هوى وهلك, اللهم اشهد 

 (.235-233اللهم اشهد." )كتاب سليم بن قيس, ص 
النبوة بل هو هذا مقام االمامة يف عقيدة الرافضة وهو فوق مقام      

صريح يف وصف األئمة بصفات الربوبية. وال خيفى ما فيه من الضالل 
 والبطالن ومناقضة عقيدة االسالم.

ويعتقد الرافضة أن أئمتهم يعلمون الغيب, وأهنم ال حيجب عنهم شيء      
من أمر السماء واألرض. جاء يف كتاب الكايف ئابب ان األئمة عليهم 

ان وما يكون وأنه ال خيفى عليهم شيء صلوات السالم يعلمون علم ما ك
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هللا عليهم, عن أيب عبد هللا أنه قال: "ورب الكعبة ورب البنية )ثالث 
مرات( لو كنت بني موسى واخلضر ألخربهتما أين أعلم منهما وألنباهتما مبا 
ليس يف أيديهما ألن موسى واخلضر عليهما السالم أعطيا علم ما كان, ومل 

يكون وما هو كائن حىت تقوم الساعة, وقد ورثناه من رسول يعطيا علم ما 
(. ويقول حممد 261: 1هللا صلى هللا عليه وسلم وراثة." )أصول الكايف 

بن النعمان املفيد: "ان األئمة من آل حممد صلى هللا عليه وسلم قد كانوا 
يعرفون ضمائر بعض العباد ويعرفون ما يكون قبل كونه." )أوائل املقاالت 

 (.15مفيد, ص لل
ومن غلّوهم يف األئمة تفضيلهم على سائر األنبياء واملرسلني واملالئكة      

املقربني. جاء يف كتاب علل الشرائع ألحد كبار علمائهم وهو ابن ئاببويه 
القمي امللقب ئابلصدوق فيما نسبه اىل النيب صلى هللا عليه وسلم كذئاب أنه 

ل أنبياءه املرسلني على مالئكته قال لعلي: "ان هللا تبارك وتعاىل فضّ 
املقربني, وفّضلين على مجيع النبيني واملرسلني, والفضل بعدي لك اي علي 

 (. 5ولألئمة من بعدك." )علل الشرائع للصدوق, ص 
ويقول امام الرافضة يف هذا العصر وقائد الثورة االيرانية آية هللا روح هللا      

ودرجة سامية وخالفة تكوينية ختضع  اخلميين: "فان لالمام مقاما حممودا
لواليتها وسيطرهتا مجيع ذرات هذا الكون, وان من ضرورايت مذهبنا أن 
ألئمتنا مقاما ال يبلغه ملك مقرب وال نيب مرسل." )احلكومة االسالمية 

 (.52للخميين, ص 
ومن غلوهم ادعاء هم نزول الوحي على أئمتهم. جاء يف حبار األنوار      

مد ئابقر اجمللسي عن أيب عبد هللا أنه قال: "اان نزاد ئابلليل والنهار, لعاملهم حم
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ولوال أان نزاد لنفد ما عندان. فقال أبو بصري )راوي الكالم(: جعلت فداك 
من أيتيكم؟ قال: ان مّنا ملن يعاين معاينة, ومنا من ينقر يف قلبه كيت 

قال: قلت وكيت, ومنا من يسمع أبذنه وقعا كوقع السلسلة يف الطست. 
جعلت فداك من أيتيكم بذلك؟ قال: هو خلق أكرب من جربيل 

 (.53: 26وميكائيل." )حبار األنوار للمجلسي, 
هم, عن أيب عبد هللا درجات وهو من كتبهم املعتربة عندويف بصائر ال     

أنه قال: "ان الروح خلق أعظم من جربيل وميكائيل, كان مع النيب صلى 
ويرشده, وهو مع األوصياء من بعده." )بصائر  هللا عليه وسلم يسدده
 (. 316الدرجات للصّفار, ص 

فانظر اىل هذا التصريح بنزول الوحي على األئمة. وال يشك مسلم أن      
من يعتقد نزول الوحي على أحد بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهو 

 مكّذب للقرآن. وهذا عني الكفر والعياذ ئابهلل.
هم يف أئمتهم اعتقادهم عصمتهم من كل الذنوب واخلطااي, ومن غلو      

صغريها وكبريها, وأنه ال جيوز عليهم سهو وال غفلة وال نسيان. يقول 
املفيد: "ان األئمة القائمني مقام األنبياء يف تنفيذ األحكام واقامة احلدود 
وحفظ الشرائع وأتديب األانم معصومون كعصمة األنبياء, واهنم ال جيوز 

هم صغرية اال ما قدمت ذكر جوازه على األنبياء, وأنه ال جيوز منهم سهو من
يف شيء يف الدين, وال ينسون شيئا من األحكام." )أوائل املقاالت 

(. ويقول الصدوق: "اعتقادان يف األنبياء والرسل 12-11للمفيد, ص 
واألئمة أهنم معصومون مطهرون من كل دنس, واهنم ال يذنبون ال صغريا 

كبريا, وال يعصون هللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن نفى عنهم   وال
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العصمة يف شيء من أحواهلم فقد جهلهم, ومن جهلهم فهو كافر." 
 (.151: 2)عقائد االثين عشرية البراهيم املوسوي الزجناين, 

هذا اعتقاد الرافضة يف أئمتهم, وعلى هذا االعتقاد بنوا أركان دينهم      
ئدهم وأحكامهم وعباداهتم. والقارىء يالحظ أن عامة مروايهتم وسائر عقا

وأحاديثهم امنا ينسبوهنا اىل األئمة. واندرا ما ترى رواية عند الرافضة منسوبة 
اىل النيب صلى هللا عليه وسلم أو أحد أصحابه ألن الرافضة يف احلقيقة ال 

القرآن عندهم يعدلون كالم األئمة بكالم أحد ولو كان آية من القرآن ألن 
 غري حمفوظ بل وقع فيه التغيري والتحريف كما سبق عنهم.

ذى أما العصمة فهي خاصة بنبينا حممد عليه الصالة والسالم, فهو ال     
ي يوحى. أما غريه من األئمة والعلماء ال ينطق عن اهلوى ان هو اال وح

واملشايخ فكل خيطىء ويصيب, وكل يؤخذ من كالمه ويرتك كما قال 
 المام مالك رمحه هللا تعاىل.ا

وأما عقيدة أهل السنة واجلماعة عن االمامة, أو اخلالفة كما نسميها      
حنن, فهي تثبت ئابالختيار والبيعة. فكل مسلم ذكر ئابلغ عاقل متصف 
ئابلعلم والعدالة والتقوى له أن يتوىل اخلالفة اذا مّت اختياره والبيعة له من قبل 

اس مّت اختيار اخللفاء الراشدين أيب بكرمث عمر  مث األمة. وعلى هذا األس
عثمان  مث علي رضي هللا عنهم. فاخلالفة ليس مبناها على الوراثة, واخلليفة 
رجل عادي من املسلمني ال يعرف الغيب وال يتلقى الوحي وامنا جيتهد يف 
فهم الكتاب والسنة والعمل هبما ويستعني يف ذلك بسؤال أهل العلم 

 هل الشورى.ومشاورة أ
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هذا, ومن املعلوم أن أئمة الشيعة االثين عشر مل يتول اخلالفة منهم      
ئابلفعل اال علي بن أيب طالب رضي هللا عنه فهو رابع اخللفاء الراشدين, 
واحلسن بن علي رضي هللا عنه ملا قتل أبوه ئابيعه أتباعه لكنه سّلم األمر 

قا لبشارة النيب صلى هللا عليه ملعاوية وصاحله حقنا لدماء املسلمني وحتقي
وسلم حيث قال: "ان ابين هذا سيد وسيصلح هللا به بني فئتني عظيمتني 
من املسلمني." وأهل السنة يعتربون هؤالء األئمة مسلمني صاحلني فضالء, 
ويكّنون هلم تقديرا واحرتاما عظيمني. فمن كان منهم من الصحابة كعلي 

ملوهنم كما يعاملون سائر الصحابة مع زايدة وابنيه رضي هللا عنهم فاهنم يعا
احلب واالجالل واالحرتام لقرابتهم من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. 
ومن كان منهم من التابعني كعلي بن احلسني وحممد بن علي فاهنم 
يعاملوهنم كما يعامل الواحد من علماء التابعني مع زايدة احلب واالجالل 

 عليه الصالة والسالم, وهكذا. واالحرتام لقرابتهم منه
وكذلك يعتقد أهل السنة واجلماعة أن عامة ما ينسبه اليهم الرافضة      

من الضالالت والكفرايت والعظائم يف رواايهتم الزائفة افرتاء وكذب عليهم 
وهم منه براء. وقد ثبتت الرواايت بتربئهم منهم ومما ينسبونه اليهم من 

عمرو بن األصم قال: قلت للحسن )يعين األكذيب. ومن ذلك ما روى 
بن علي بن أيب طالب(: ان الشيعة تزعم أن عليا مبعوث قبل يوم القيامة. 
قال: "كذبوا وهللا ما هؤالء ئابلشيعة, لو علمنا أنه مبعوث ما زّوجنا نساءه 

(. وثبت عن علي بن 138: 1وال اقتسمنا ماله." )مسند االمام أمحد 
ل العراق أحبوان حب االسالم وال حتبوان حب احلسني أنه قال: "اي أه

ألصنام, فما زال بنا حبكم حىت صار علينا شينا." )احللية للحافظ أيب ا
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(. كما ثبت عن حممد بن علي الباقر أنه قال 131: 3نعيم األصفهاين 
جلابر اجلعفي: "ان قوما ئابلعراق يزعمون أهنم حيبوننا ويتناولون أئاب بكر 

رأ اىل وعمر رضي هللا عنهما ويزعمون أين أمرهتم بذلك, فأخرب هم أين أب
هللا تعاىل منهم, وهللا بريء منهم. والذي نفس حممد بيده لو ولّيت لتقربت 
اىل هللا بدمائهم. ال انلتين شفاعة حممد ان مل أكن أستغفر هلما وأترحم 
عليهما, ان أعداء هللا غافلون عنهم." )االنتصار للصحب واآلل البراهيم 

 (.111بن عامر الرحيلي, ص 
 

 لصحابة   عقيدة الرافضة يف ا
يقف الرافضة من الصحابة موقف العداوة الشديدة والبغضاء واحلقد      

والضغينة, ويظهر ذلك يف مطاعنهم الكثرية الىت متتليء هبا كتبهم القدمية 
 واحلديثة وتبوح هبا ألسنة علماء هم يف األشرطة وعلى شاشات التلفزة.

ريا منهم قيل ثالثة وقيل فمن ذلك اعتقادهم كفرهم ورّدهتم اال نفرا يس     
هم كالبخاري عندان لكليين, وروايته أصح الروايت عندسبعة. فقد روى ا

متاما, عن أيب جعفر أنه قال: "كان الناس أهل ردة بعد النيب صلى هللا 
عليه وسلم اال ثالثة. فقلت ومن الثالثة؟ فقال: املقداد بن األسود وأبو ذر 

: 8 وبركاته عليهم." )الروضة من الكايف الغفاري وسلمان الفارسي رمحة هللا
(. ويقول أحد علماءهم البارزين وهو نعمة هللا اجلزائري: "االمامية 235

قالوا ئابلنص اجللي على امامة علي, وكّفروا الصحابة, ووقعوا فيهم, وساقوا 
االمامة ايل جعفر الصادق وبعده ايل أوالده املعصومني عليهم السالم. 
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ب من هذه الفرقة وهي الناجية ان شاء هللا." )األنوار ومؤلف هذا الكتا
 (.233: 2النعمانية للجزائري 

وقدح الرافضة للصحابة ال يقف عند هذا احلد من تكفريهم واعتقاد      
ردهتم, بل يعتقدون أهنم شّر خلق هللا, وأن االميان ئابهلل ورسوله ال يكون اال 

مهات املؤمنني وخاصة عائشة ئابلتربؤ منهم, وخاصة اخللفاء الثالثة وأ
وحفصة. يقول حممد ئابقر اجمللسي وهو أحد علماءهم املرموقني: "وعقيدتنا 
يف التربؤ أننا نتربأ من األصنام األربعة أيب بكر وعمر وعثمان ومعاوية, 
والنساء األربع عائشة وحفصة وهند وأم احلكم, ومن مجيع أشياعهم 

جه األرض, وأنه ال يتم االميان ئابهلل وأتباعهم, وأهنم شّر خلق هللا علي و 
ورسوله واألئمة اال بعد التربؤ من أعدائهم." )حق اليقني للمجلسي, ص 

؛ ويراجع بطالن عقائد الشيعة للشيخ حممد عبد الستار التونسي, 519
 (.53ص

ويعتقد الرافضة يف اخللفاء الثالثة أيب بكر وعمر وعثمان وأمهات      
م أهنم يعّذبون أشّد العذاب يوم القيامة مع شرار املؤمنني رضي هللا عنه

اخللق وطواغيت البشر. جاء يف تفسري القمي وهو علي بن ابراهيم بن 
بعد اهلجرة من كبار علماءهم, يف تفسري  331هاشم القّمي املتوىف سنة 

سورة الفلق ما نصه: "الفلق جّب يف انر جهنم يتعوذ أهل النار من شدة 
شدة حره أن يتنفس فتنفس فأحرق جهنم, ويف ذلك  حره, فسأل هللا من

اجلب صندوق من انر يتعوذ أهل النار من حر ذلك الصندوق وهو 
التابوت, ويف ذلك التابوت ستة من األولني وستة من اآلخرين, فأما الستة 

اه, ومنرود ابراهيم الذى ألقى من األولني فابن آدم الذى قتل أخ الذين
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ون موسى, والسامري الذى اختذ العجل, والذى هّود ابراهيم يف النار, وفرع
اليهود ونّصر النصارى. أما الستة الذين من اآلخرين فهم األول والثاين 

: 2والثالث والرابع وصاحب اخلوارج وابن ملجم لعنهم هللا." )تفسري القمي 
339.) 
واملراد ئابألول يف لغز الشيعة أبو بكر والثاين عمر والثالث عثمان      

هم. وصاحب اخلوارج ن أيب سفيان رضي هللا عنهم وأرضاوالرابع معاوية ب
رمبا املراد به بعض قادة اخلوارج الذين خرجوا على علي, أما ابن ملجم فهو 

 قاتل علي بن أيب طالب رضي هللا عنه.
ويذهب نعمة هللا اجلزائري ايل أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه      

نار أشد من ابليس. يقول: "وامنا االشكال يف يعذب يوم القيامة يف ال
تزويج علي عليه السالم )ابنته( أم كلثوم لعمر بن اخلطاب وقت ختلفه, 
النه قد ظهرت منه املناكري, وارتّد عن الدين ارتدادا أعظم من كل من 
ارتد, حىت انه قد وردت رواايت اخلاصة )كذا( أن الشيطان يغل بسبعني 

اق اىل احملشر, فينظر ويرى رجال أمامه تقوده غال من حديد جهنم ويس
مالئكة العذاب ويف عنقه مائة وعشرون غال من أغالل جهنم. فيدنوا 
الشيطان اليه ويقول: ما فعل الشقي حىت زاد علّي يف العذاب, وامنا 
أغويت اخللق وأوردهتم موارد اهلالك؟ فيقول عمر للشيطان: ما فعلت شيئا 

بن أيب طالب. والظاهر أنه استقل سبب  سوى أين غصبت خالفة علي
شقاوته ومزيد عذابه ومل يعلم أن كل ما وقع يف الدنيا اىل يوم القيامة من 
الكفر والطغيان واستيالء أهل اجلور والظلم امنا هو من فعلته هذه." 

 (.82-81: 1)األنوار النعمانية للجزائري 
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ا لعنهم بل يتقربون وبلغ من حقد الرافضة على الصحابة أن استباحو      
اىل هللا بذلك وخاصة أبو بكر وعمر. روى املال كاظم وهو أحد علماء هم 
الكبار عن أيب محزة الثمايل افرتاء على زين العابدين أنه قال: "من لعن 
اجلبت والطاغوت لعنة واحدة كتب هللا له سبعني ألف ألف حسنة, وحمى 

درجة. ومن أمسى يلعنهما  عنه ألف ألف سّيئة, ورفع له سبعني ألف ألف
لعنة واحدة كتب له مثل ذلك. قال: فمضى موالان علي بن احلسني 
فدخلت على موالان أيب جعفر حممد الباقر فقلت: اي موالي حديث مسعته 
من أبيك. قال: هات اي مثايل, فأعدت عليه احلديث فقال: نعم اي مثايل 

عنهما لعنة واحدة يف  أحتب أن أزيدك؟ فقلت: بلى اي موالي. فقال: من ل
كل غداة مل يكتب عليه ذنب يف ذلك اليوم حىت ميسى, ومن أمسى 
لعنهما لعنة واحدة مل يكتب عليه ذنب حىت يصبح." )أمجع الفضائح ملال  

(. واملراد ئابجلبت والطاغوت مها أبو بكر وعمر رضي هللا 513كاظم, ص 
 عنهما. 

كتب األذكار دعاء يسمونه   ومن األدعية املشهورة عندهم الواردة يف     
"دعاء صنمي قريش" وينسبونه ظلما وزورا لعلي بن أيب طالب رضي هللا 
عنه. وهذا نص الدعاء: "اللهم صل على حممد وآل حممد والعن صنمي 
قريش وجبتيهما وطاغوتيهما, وافكيهما وابنتيهما, الذين خالفا أمرك, 

با دينك, وحّرفا  وأنكرا وحيك, وجحدا انعامك, وعصيا رسولك, وقلّ 
كتابك....)اىل أن جاء يف آخره( اللهم العنهما يف مكنون السر وظاهر 
العالنية, لعنا كثريا أبدا, دائما سرمدا, ال انقطاع ألمده وال نفاد لعدده, 
لعنا يعود أوله وال يروح آخره, هلم وألعواهنم وأنصارهم وحمبيهم, واملقتدين 
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أربع مرات(: اللهم عذهبم عذائاب بكالمهم واملصدقني أبحكامهم, )قل 
يستغيث منه أهل النار, آمني اي رب العاملني." )يراجع مفتاح اجلنان يف 

(. واملراد 113-113األدعية والزايرات واألذكار, جمهول املؤلف, ص 
بصنمي قريش يف الدعاء أبو بكر وعمر وابنتيهما عائشة وحفصة رضي هللا 

 عنهم.
سلم كيف يتقرب اىل هللا عز وجل بلعن خري فانظر أيها القاريء امل     

خلق هللا بعد األنبياء واملرسلني. مث تعجب معي كيف يتلو املرء هذا الدعاء 
 صباح مساء مث يزعم أنه مسلم يؤمن مبا جاء به الرسول عليه السالم. 

ب فيه عندهم حىت اهنم رووا يف فضله نسبة ايل ابن عباس والدعاء مرغّ      
أنه قال: "ان عليا عليه السالم كان يقنت هبذا الدعاء يف  وهو منه براء

صلواته, وقال ان الداعي به كالرامي مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف بدر 
وأحد وحنني أبلف ألف سهم." )ينظر علم اليقني يف أصول الدين حملسن 

 (.131: 2الكاشاين, 
مبعىن أن املتقدمني من وال تظنن أيها القاريء أن هذه العقيدة اترخيية      

الرافضة هم فقط الذين كانوا يعتقدوهنا, كاّل. ان عقيدة الرافضة يف 
الصحابة ال تزال ئابقية يعتقدها معاصرو الشيعة كما كان يعتقدها سلفهم. 
فهذا امام الرافضة يف هذا العصر آية هللا روح هللا اخلميين يقول يف كتابه  

شأن لنا ئابلشيخني, وما قاما به من  كشف األسرار ما نصه: "اننا هنا ال
الله, وما حّلاله وحّرماه من خمالفات للقرآن, ومن تالعب أبحكام ا

مها, وما مارساه من ظلم ضد فاطمة ابنة النيب صلى هللا عليه وسلم عند
وضد أوالده, ولكننا نشري اىل جهلهما أبحكام االله والدين." )كشف 
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ميين أيضا متهما أئاب بكر وعمر (. ويقول اخل126األسرار للخميين, ص
رضي هللا عنهما بتحريف القرآن: "لقد ذكر هللا مثان فئات تستحق سهما 
من الزكاة لكن أئاب بكر أسقط واحدة من هذه الفئات ئابيعاز من عمر ومل 

(. ويقول أيضا: "والواقع 131يقل املسلمون شيئا." )كشف األسرار, ص
دره )يسخر منهم(. الرسول الذى أهنم )أي الصحابة( أعطوا الرسول حق ق

كّد وجّد وحتمل املصائب من أجل ارشادهم وهدايتهم وأغمض عينيه ويف 
أذنه كلمات ابن اخلطاب القائمة على الفرية والنابعة من أعمال الكفر 

 (.131والزندقة." )كشف األسرار, ص 
هذه عقيدة الرافضة يف صحابة رسول هللا, وهي عقيدة شيعة نيجرياي      

مان أيضا كما رأينا ومسعنا من جيرتىء على سّب أيب بكر وعمر وعث
هم من الصحابة رضوان هللا عليهم أمجعني, ومعاوية وعمرو بن العاص وغري 

 وان كان منهم من ال يفوه بذلك تقية ونفاقا. 
والصحابة يف غىن عن تزكية أحد؛ فقد زكا هم هللا ومدحهم وأثىن      

وشهد هلم الرسول صلى هللا عليه وسلم يف أحاديث عليهم يف كتابه العزيز, 
صحيحة. ولكّنا هنا نورد بعض اآلايت الىت تدل على أن رمي الصحابة 

 ئابلردة والكفر والظلم هو تكذيب للقرآن وهذا عني الكفر والعياذ ئابهلل.
لقد رضي هللا عن الصحابة. يقول تعاىل: "والسابقون األولون من      

والذين اتبعوهم ئابحسان رضي هللا عنهم ورضوا عنه  املهاجرين واألنصار
وأعد هلم جنات جتري حتتها األهنار خالدين فيها أبدا, ذلك الفوز العظيم." 

 فالذى رضي هللا عنه وأعد له جنات كيف يقال انه كفر أو ارتّد؟
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لقد رضي عنهم وهو أعلم مبا يف قلوهبم. قال تعاىل: "لقد رضي هللا      
ذ يبايعونك  حتت الشجرة فعلم ما يف قلوهبم فأنزل السكينة عن املؤمنني ا

عليهم وأاثهبم فتحا قريبا." الذين ئابيعوا حتت الشجرة كانوا ألفا واربع مائة 
أو يزيدون. وهللا تعاىل قد رضي عنهم وهو أعلم مبا يف قلوهبم, فكيف يقال 

ة أو سبعة؟ ان الصحابة قد ارتدوا بعد رسول هللا اال نفرا قليال منهم ثالث
فلو علم هللا أهنم مرتدون بعد وفاة نبيه فكيف ينزل يف كتابه اخلالد الباقى 
أنه قد رضي عنهم وال تبديل لكلمات هللا؟ فيا أيها الرافضة أين يذهب 
بعقولكم؟ "ربنا ال تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة انك 

 أنت الوهاب."
 

 عقيدة الرجعة  
الرافضة رجعة بعض األموات بعد موهتم وذلك يف زمن خروج يعتقد      

املهدي املزعوم عندهم. يقول األحسائي وهو من كبار علماءهم املتأخرين 
هجرية(, يقول يف كتابه الرجعة: "اعلم أن الرجعة يف  1231)تويف سنة 

األصل يراد هبا رجوع األموات اىل الدنيا, كأهنم خرجوا منها ورجعوا اليها." 
 (.31تاب الرجعة ألمحد بن زين الدين األحسائي, ص)ك

ولبيان من يرجع يقول املرتضي من علماءهم: "اعلم أن الذى قد      
ذهبت الشيعة االمامية اليه أن هللا تعاىل يعيد عند ظهور امام الزمان 
املهدي صلوات هللا عليه قوما ممن كان تقدم موته من شيعته ليفوزوا بثواب 

, ومشاهدة دولته, ويعيد أيضا قوما من أعدائه لينتقم منهم, نصرته ومعونته
فيلتّذون مبا يشاهدون من ظهور احلق وعلو كلمة أهله." )راجع كتاب 
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(. اذا فالذى يرجع نوعان من الناس: أئمة 29الرجعة لألحسائي, ص 
الشيعة وأتباعهم وأعداء الشيعة املراد هبم الصحابة وأتباعهم من أهل السنة 

 نة. فيقيم األولون دولتهم الىت حرموا منها يف احلياة األوىل وينتقمو واجلماع
من اآلخرين الذين حرموهم هذه الدولة. ومن الواضح أن الغرض من هذه 

ي عند الرافضة الىت تغذيها العداوة ضد سلف العقيدة اشباع نزعة التشفّ 
زائري وهو: هذه األمة وخيار أجياهلا. ومما يؤكد هذا ما يذكره نعمة هللا اجل

"أن موالان صاحب الزمان عليه السالم اذا ظهر وأتى املدينة أخرجهما 
)يعين أئاب بكر وعمر( من قربمها فيعذهبما على كل ما وقع يف العامل من 
الظلم املتقدم على زماهنما كقتل قابيل هابيل, وطرح اخوة يوسف له يف 

يرتقب, وعقر انقة  اجلب, ورمي ابراهيم يف انر منرود, واخراج موسى خائفا
صاحل, وعبادة من عبد النريان, فيكون هلما احلظ األوفر من أنواع ذلك 

 (.131: 1العذاب." )األنوار النعمانية للجزائري 
ولعقيدة الرجعة عند الرافضة أمهية ئابلغة ومكانة عالية, فقد جاء يف       

س منا هم أنه قال: "ليقني عن الصادق االمام السادس عندكتاب علم الي
: 2من ال يؤمن برجعتنا ويقر مبتعتنا." )علم اليقني حملسن الكاشاين 

821.) 
والعقيدة حمل امجاع بني طوائف الرافضة املختلفة كما نقل ذلك غري      

واحد من علماء هم. يقول املفيد: "واتفقت االمامية على وجوب رجعة  
بينهم يف معىن  كثري من األموات اىل الدنيا قبل يوم القيامة, وان كان

(. ويقول عبد هللا 38الرجعة اختالف." )أوائل املقاالت للمفيد, ص 
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شرّب: "اعلم أن ثبوت الرجعة مما أمجعت عليه الشيعة احلقة والفرقة احملقة, 
 (.3: 2بل هي من ضرورايت مذهبهم." )يراجع كتاب حق اليقني 

 
 عقيدة التقية 

هم ممن حّقت عليهم  لرافضة ضحاايكة الىت يصطاد هبا االتقية هي الشب     
كلمة الضالل. وهي جمموعة أساليب اخلداع والنفاق الىت يستعملوهنا 

هم اخلبيثة عن ناق عقائدالجتيال السذجة وكسب عقول اجلهلة اىل اعت
 طريق التدريج.

ولبيان معىن هذه العقيدة عندهم يقول البحراين: "اظهار موافقة أهل      
ه خوفا." ويقول اخلميين: "التقية معناها أن يقول اخلالف فيما يدينون ب

االنسان قوال مغايرا للواقع, أو أييت بعمل مناقض ملوازين الشريعة, وذلك 
 (.131حفاظا لدمه أو عرضه أو ماله." )كشف األسرار, ص 

ولعقيدة التقية عند الرافضة فضل كبري. ففي الكايف عن أيب جعفر أنه      
ودين آئابئي وال اميان ملن ال تقية له." )أصول الكايف  قال: "التقية من ديين

(. وفيه أيضا عن أيب عبد هللا: "ان تسعة أعشار الدين يف التقية 219: 2
 (. 211: 2وال دين ملن ال تقية له." )الكايف 

ويستدلون عليها بقوله تعاىل: "اال أن تتقوا منهم تقاة." لكن ال حجة      
الواردة يف اآلية هي كتم ما ال يستطيع أن يظهره  هلم يف هذه اآلية فالتقية

املسلم من دينه عند الكفار, دون اظهار دينهم وموافقتهم فيه, والرافضة 
يظهرون من عقائد خمالفيهم ما ال يعتقدون. وأيضا فالتقية الواردة يف اآلية 
امنا هي يف حال اخلوف والرافضة يبيحون التقية على كل حال. روى 
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لمائهم عن الصادق أنه قال: "ليس منا من مل جيعلها شعاره الطوسي من ع
وداثره مع من أيمنه لتكون سجيته مع من حيذره." )أمايل الطوسي, ص 

(. وأيضا فالتقية الواردة يف اآلية رخصة وترك الرخصة واألخذ ئابلعزمية 229
جائز يف الشرع بل انه من أعظم اجلهاد يف سبيل هللا. وأما الرافضة فاألخذ 
ئابلتقية عند هم واجب, بل انه ال دين ملن ال تقية له, كما تقدم يف 

 رواايهتم.
وهبذا يتبني أن التقية عند الشيعة نفاق حمض, وما يتعاملون به      

املسلمني هو حقيقة ما كان عليه املنافقون يف عهد النبوة فقال هلم هللا 
اىل شياطينهم قالوا اان تعاىل: "واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا 

معكم امنا حنن مستهزءون." وهبذا النفاق واخلداع والكذب اصطادوا كثريا 
خلت أذهاهنم من أبسط ان من شبابنا ممن امتلئت قلوهبم حبب االسالم و 

 مباديء علوم الدين. فوجب على مجيع األمة, وخاصة العلماء, انقاذ هم.   
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 الفصل الثالث
 ظهور التشيع يف نيجرياي

      
ظهر التشيع أول ما ظهر يف نيجرياي بني صفوف تالميذ املدارس  

وطالب اجلامعات. وهؤالء كانوا يف الغالب شبائاب منتظمني يف سلك 
اقتصاد وعلوم وآداب واجتماع الدراسات يف فنون شىت من طب وقانون و 

ها. ولكن قليال جدا منهم من يدرس االسالم نفسه. ولذلك كانوا وغري 
قليلي املعرفة ئابالسالم واترخيه وعقائده وسائر علوم الشريعة املختلفة وان  
كانوا من املتديّنني احملافظني على الصلوات املنخرطني يف عمل الدعوة وسائر 

يف رحاب اجلامعات األنشطة الدينية الىت عادة ما يقوم هبا الطلبة والتالميذ 
 واملدارس على اختالف مراحلها. 

وهذا بطبيعة احلال جعل مثل هؤالء الطلبة لقمة سائغة أمام الدعوات      
املختلفة والتيارات العقدية والفكرية املنتشرة يف البيئة الدراسية وخصوصا 
ا اجلامعية. ومن هذه التيارات التيار الشيعي الوافد من ايران على اثر ثورهت

العارمة الىت أطاحت حبكم الشاه حممد رضا البهلوي. وكان من أهداف 
الثورة االيرانية نشر املذهب الشيعي, فكانوا يرسلون املنشورات والكتب 
ئابجملان وبرفعون الشعارات الربّاقة اللّماعة من أتسيس اجلمهورية االسالمية 

 ورفع الظلم عن وحترير املسجد األقصا من أيدى اليهود ومقارعة أعداء هللا
الشعوب املستضعفة اىل غري ذلك من الشعارات الرباقة الىت اختطفت كثريا 
من شباب املسلمني قليلي اخلربة والتعليم وألقت هبم يف غياهب التشيع 
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يعقوب بن والرفض. وكان من بني هؤالء املختطفني شاب يدعى ابراهيم 
 الزكزكي.

 
 الزكزكي وانتشار التشيع يف نيجرياي

برز اسم الزّكزكي يف أوائل الثمانينيات من القرن املاضى بعد ما خترج من      
جامعة أمحد بللو مبدينة زكزك ورفض أن يشارك يف اخلدمة الوطنية االجبارية 
الىت يؤديها خرجيو اجلامعات زاعما أن هذه اخلدمة امنا هي يف احلقيقة عبادة 

الفهم وضيق األفق الذى لصنم جديد امسه "الوطن". وعلى الرغم من سوء 
يدل عليه موقف الزكزكي هذا اال أن الشاب الغيور اكتسب شعبية واسعة 
بسبب هذا املوقف والسيما يف أوساط الشباب  من طالب اجلامعات 
وتالميذ املدارس الذين متتليء قلوهبم ئابحلماسة الدينية وان خلت أذهاهنم 

وأصبح ابراهيم الزكزكي متاما من معرفة أبسط مباديء الدين االسالمي. 
الذى درس االقتصاد وال يعرف من االسالم شيئا, أصبح بني عشية 
وضحاها يعد من قيادات الشباب الذين هلم ميل اىل التدين والنشاط 

 الديين. 
وكانت ايران يف هذه األثناء يف حرهبا الدامية مع العراق. وكانت تدير      

املسلمني وحتاول كسب الرأي العام حرئاب اعالمية واسعة تستميل هبا قلوب 
االسالمي اىل جانبها. وكانت تستضيف عددا من العلماء والقادة وزعامات 
الطالب والشباب من خمتلف أحناء العامل االسالمي للمشاركة يف مهرجان 
الثورة السنوي الذى يقام لذكرى انتصار الثورة االيرانية. وكان املهرجان 

ة ومسريات شعبية وتوزع فيه الكتب واجملالت يشمل حفالت ومؤمترات علمي
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ئابجملان. وكان اهلدف من كل هذا كسب الرأي العام االسالمي ونشر 
 املذهب الشيعي. 

ويبدو أن االيرانيني قد أحسنوا اختيار من يستضيفونه من نيجرياي      
حيث جتنبوا العلماء وأصحاب الثقافة الدينية واختاروا من الشباب املتحمس 

ّلت بضاعته يف العلوم الشرعية وقّلت خربته يف الشئون الدنيوية من ق
 واملعيشية مثل ابراهيم بن يعقوب الزكزكي.

وجد االيرانيون يف الزكزكي التلميذ املثايل القابل للتعليم حيث وجدوا      
ذهنه خاليا من أبسط مباديء االسالم فأفرغوا فيه تعاليم التشيع وعقائد 

السنني. بينما وجد الزكزكي  ه بطريق التدريج على مرّ الرفض وبنوا شخصيت
هو اآلخر أتباعا متحمسني حيبون االسالم حبرارة ومحاس وجيهلونه جهال 
مطبقا. فاستلهاهم بشعارات الثورة االيرانية الرباقة واستخف عقوهلم خبطبه 
النارية اململوءة ئابلشتائم والتهديدات ضد اليهود الصهاينة واألمريكيني 

مربايليني والطغاة احملليني. وكرب الزكزكي يف أعني هؤالء الشباب السذجة اذ اال
اعتربوه عاملا رئابنيا جماهدا واماما معصوما جيب على مجيع املسلمني اتباعه 
واالنقياد ألوامره ونواهيه, ومن مل يفعل فهو خارج عن االسالم وان مات 

 وعلى غري اجلماعة! على ذلك مات ميتة جاهلية ألنه مات على غري بيعة 
وهنا شعر قلة من العلماء والدعاة خبطورة املوقف وتفاقم اخلطر وخاصة      

بعد ما بدأ أتباع الزكزكي خيرجون يف مظاهرات حاشدة خصوصا يف 
املناسبات الشيعية مثل يوم عاشوراء واجلمعة األخرية من رمضان الىت جعلها 

اخلميين يوما لتحرير املسجد األقصا  قائد الثورة االيرانية آية هللا روح هللا
والتضامن مع الفلسطنيني املضطهدين من قبل اليهود. وكثريا ما وقعت يف 
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مثل هذه التظاهرات اشتباكات مع رجال الشرطة فنتج من ذلك اصائابت 
وخسائر يف األرواح واملمتلكات. عندها هّب بعض العلماء ينذرون خبطورة 

بعدم االخنراط يف حركة الزكزكي صحون الشباب انتشار التشيع يف نيجرياي وين
هم اىل اعتناق عقائد الرافضة املناقضة لالسالم. ولكن وأن هذه احلركة قد جتر 

الرجل فيما يبدو قد بدأ يتقن فّن "التقية" الذى هو أحد ركائز عقيدة 
فكان دائما يطمئن أتباعه ويؤكد هلم أنه ما يربطه مع حكام ايران  الرافضة.
م اال الثورة واجلهاد والنضال ضد قوى االستكبار العاملي والطواغيت وعلمائه
 احملليني.

كوت أكثر العلماء, يكسب وهكذا ظل ابراهيم الزكزكي يستغل س     
األتباع وينشر تعاليم الشيعة وعقيدة الرفض طوال الثمانينيات وصدرا من 

ركة التسعينيات. وظل األمر كذلك اىل أن حدث حادث غرّي جمرى احل
واترخيها اىل األبد. ذلك أن جملة من اجملالت الىت تطبع يف ايران وترسل 
ئابجملان ايل القراء يف نيجرياي وغريها من البلدان نشرت مقاال نيل فيه من 
الصحايب اجلليل أيب هريرة رضي هللا عنه نيال عظيما واهتم ئابلكذب ووضع 

يستطع كثري من أتباع احلديث للخلفاء والسالطني حرصا على الدنيا. فلم 
الزكزكي أن يتحمل هذا نظرا ملا اشتهر به مسلمو نيجرياي من حب النيب 
صلى هللا عليه وسلم وصحابته الذى اكتسبوه من عقيدهتم السنّية العريقة. 
فهّب هؤالء وطالبوا الزكزكي أبن يدين هذه املقالة علنا وأن يعلن براءته من 

ان هذا مبثابة حتقيق لالهتامات مذهب الرافضة. ولكن الرجل رفض فك
 املوجهة اليه أبنه يعتقد الرفض وميارس التقّية.
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ونتج من هذا احلادث أن انشقت طائفة من أتباع الزكزكي وكبار      
تالميذه ومريديه وأعلنوا الرباءة منه ومن مذهبه الشيعي, وذلك بعد 

يف سنة مشاجرات واضطرائابت داخل اجلماعة ظلت سنني طواال. وأخريا و 
انفصال هذه الطائفة واستقالهلا اذ أسست تنظيما ئابسم مجاعة مّت  1995

التجديد االسالمي بزعامة أحد تالميذ الزكزكي املقربني لديه وهو أبو بكر 
اجملاهد. وهبذا خرجت مجاعة الزكزكي من طور التقية اىل دور االعالن هبويتها 

رسول هللا وسبهم  غض أصحاباحلقيقية واجلهر بعقائد الرافضة من ب
هم واعتقاد حتريف القرآن والقول ئابألئمة االثين عشر املعصومني وغري وتكفري 

 ذلك من مقاالت الرافضة املعروفة. 
 

 أسباب انتشار التشيع يف نيجرياي  
ان مجهورية نيجرياي االحتادية بلد سين حمض ال يكاد يوجد به شيعي      

لعقائد الرافضة اىل أحناء خمتلفة من العامل  واحد قبل الثورة االيرانية وتصديرها
االسالمي. والبلد معروف حببه الشديد للنيب حممد صلى هللا عليه وسلم 
وصحابته مبا فيهم أهل البيت وغريهم. ومن أبسط وأظهر ما يدل على ذلك 
األمساء الىت يتسمى هبا غالب سكان البلد. فال يكاد بيت خيلو من اسم أيب 

عثمان أو علي أو غريها من أمساء الصحابة. وال يندر أن بكر أو عمر أو 
جتد هذه األمساء األربعة الخوة أشقاء أربعة يعيشون حتت سقف واحد. 
وهذا مما أاثر اهتمام املسلمني من غري أبناء البلد حىت كتب يف ذلك كثريون 
مثل الدكتور عبد الرمحن دوي وهو أكادميي هندي عمل حماضرا يف جامعة 

 للو مبدينة زكزك. أمحد ب
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فلماذا وجدت الشيعة أرضا خصبة يف نيجرياي؟ وكيف استطاعت أن      
 تنتشر هذا االنتشار الواسع يف مدة يسرية؟ 

ان هناك أسبائاب ساعدت علي انتشار طريقة الرفض يف نيجرياي      
 وسنجملها فيما يلي:

 
 فشل العلماء يف قيادة األمة 

فشل العلماء فشال ذريعا يف قيادة األمة السبب األول واألهم هو      
وارشاد األفراد واجلماعات وحتصينهم ضد الفساد والبدعة وأنواع الضالل 
والسري هبم يف الصراط املستقيم. وال شك أن هذه أهم وظائف العلماء يف  
 كل جمتمع مسلم، فلماذا عجز العلماء عن القيام هبذه الوظائف يف نيجرياي؟ 

لسبب ال بّد من تقسيم العلماء يف نيجرياي اىل ثالث ولفهم هذا ا     
طوائف. األوىل هي طائفة العلماء التقليديني وهي أكربها وأعظمها قيمة 
واحرتاما يف أعني العامة. ولكن هذه الطائفة ولألسف قد أتخر هبا موكب 
التقدم العلمي واالجتماعي حيث اقتصرت دائرة اختصاصهم يف الفقه 

ونه وال يتطرقون ايل غريه من الفنون االسالمية  كالقرآن املالكي ال يتعدّ 
وفلسفته وغري  ذلك والتاريخ ومصطلحه واحلديث وأصوله والتفسري وعلومه 

وأصبح نفوذهم ضيقا جدا بسبب انعزاهلم عن اجلماهري  من العلوم والفنون.
ذ وعن تيار األحداث والوقائع يف اجملتمع. وقليل جدا من يتمتع منهم ئابلنفو 

الواسع والكلمة املسموعة خارج حميطة. وهؤالء القالئل هم أصحاب 
االتصاالت ئابألمراء ورجال السياسة وليس هلم هّم يف الغالب اال بناء 
عائالهتم وأسرهم واحلفاظ على مراكزهم االجتماعية. لذلك مل يكن أكثر 
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علماء العلماء من هذه الطائفة مؤهلني حلمل أمانة العلم والقيام بوظيفة ال
العاملني من أمر ئابملعروف وهني عن املنكر واحياء للسنة وامخاد للبدعة. بل  
كان كثري منهم يدعو اىل البدعة علنا ويدافع عن الطوائف املبتدعة وحيارب  
كل من يدعو اىل ازالة البدعة واقامة السنة. فلم يكن من املستغرب أن 

ء, بل كثري منهم أسهم تنتشر بدعة التشيع حتت مرأى ومسمع هؤالء العلما
بطريق مباشر أو غري مباشر يف انتشار عقيدة الرفض بني العامة وخصوصا 

 الشباب منهم. 
أما الطائفة الثانية فنسميهم علماء جراي مع العامة وأشباه العامة من      

أصحاب الدوائر الرمسية ورجال االعالم وغريهم. واال فعامة هؤالء جّهال ال 
)واتهلل ليس يف ذلك  !اال امسه وال من القرآن حىت رمسهم يعرفون من االسال

آلتينية أو ن اال اذا كتب ئابألحرف ال, فان كثريا منهم ال يقرءون القرآمبالغة
اال أهنم واحلق يقال حيبون  .(transliterationب ما يعرف عندهم 

االسالم حبرارة ومرارة, وحنسب أن كثريا منهم صادقني يف ذلك. وتتكون 
الطائفة من رجال األعمال ومن خّرجيي اجلامعات واملدارس ومحلة  هذه

الشهادات ممن تثقفوا ئابلثقافة العصرية وتعلموا علوم العصر, لكن مل يتطرقوا 
اىل دراسة االسالم اال قليال. وهؤالء هم غالب من دخل يف التشيع وكافح 

 ألجل نشره والدفاع عنه. 
ء هذه الطائفة مل يكونوا جهلة فحسب ومما زاد األمر خطورة أن رؤسا     

بل كانوا جهاال مركبني ال يدرون وال يدرون أهنم ال يدرون! فصار عندهم 
نوع من الكرب والتعايل على عباد هللا وأصبحوا غالة متنطعني غارقني يف حبار 
اجلهل منغلقني على أنفسهم؛ فلم يكونوا يتعلمون من أحد وال كانوا 
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يلون الشتائم والتهديدات لكل من خيالفهم من يستمعون ألحد وامنا يك
العلماء واألتباع على حد سواء. وكان قصارى جهد أحدهم يف الطلب أن 
يقف على بعض الكتيبات واملذكرات املرتمجة اىل اللغة االجنليزية وهي اللغة 

له هذه اللغة يف نيجرياي يقول فيسمع الىت يتقنوهنا ويتباهون هبا, وصاحب 
ع االستعمارية القائمة وان كان ما يقوله خاليا متاما عن بفضل األوضا 

 املضمون. 
 وخري من ميثل هذه الطائفة هو ابراهيم الزكزكي, فهو مثال للغلوّ      

واالستعالء واحتقار الغري وقد التقيت به غري مرة. أما علمه فصفر؛ فانه 
السالمية حيمل شهادة "البكلورس" يف االقتصاد ومل يعرف له طلب للعلوم ا

والعربية ال يف مدرسة تقليدية وال عصرية وال هو كتب شيئا يعرف به علمه. 
ارية وحماضراته الطويلة اململة. وقد خيطب أو يلقي وكل ما يعرف له خطبه النّ 

حماضرة ملدة ساعتني أو أكثر وال يستشهد فيها آبية واحدة من الكتاب وال 
ت سياسية وتعليقات حديث واحد من السنة. وكل ما هنالك حتليال

صحفية والباقي هتديدات وشتائم ضد االستكبار العاملي والصهيونية 
واالمربايلية واملخالفني له من املسلمني السنة وغريهم ممن جيمعهم الزكزكي 

 مجيعا حتت عنوان "الطاغوت".
وقد قمنا )أان وبعض االخوة يف مدينة سكتو( جبمع خطبه وحماضراته      

األشرطة املسموعة فوجدان العجب العجاب وذلك سنة املسجلة على 
ال يكاد -وهو االمام املعصوم واجب الطاعة-. وجدان أن الرجل1998

يستشهد آبية يف خطبه وحماضراته اال أخطأ فيها خطأ فاحشا, وال اقتبس 
عبارة اال حلن فيها. ومن طريف ما وقفنا عليه يف ذلك أنه أراد يف بعض 
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صا يقرؤه من كتاب بيده فأعياه ذلك, فدندن دندنة حماضراته أن يقتبس ن
خمزية مث قال: "ان الكتاب غري مشكول." مجعنا اخلطب واحملاضرات 
وحللناها حتليال علميا يف شريطني مسموعني بينا فيهما جهل الرجل وأميته 
وعاميته وأنه ال يبلغ مرتبة تالميذ الكّتاب فضال عن العامل فضال عن االمام 

اع. وكنا فعلنا ذلك نصحا ألتباعه ومريديه ولكن هيهات للغلو واجب االتب
أن يستمع وللتنطع أن يلتفت, فلم تزدهم نصيحتنا اال متاداي يف الغي واتباعا 
للهوى حىت قال أحدهم على مأل من الناس: "حنن لو دعاان االمام اىل 

 اجلحيم مل نرتدد يف اتباعه." 
ا ترى أصل كل بلية. هم جهال ولكن هذا حال الطائفة الثانية وهي كم     

األوضاع االستعمارية السائدة جعلت منهم علماء أصحاب النفوذ العريض 
والكلمة املسموعة بفضل اتصاهلم ئابملؤسسات الرمسية وحسن استعماهلم 
لوسائل االعالم. وبذلك استطاعوا أن ينشروا التشيع بني مجهور الناس على 

 حني غفلة من العلماء.
الطائفة الثالثة فهم الذين مجعوا بني ثقافة الدين وثقافة العصر, بني  أما     

العلوم الشرعية والعلوم العصرية املختلفة, وهلم فقه عميق ئابلواقع الذى نعيش 
فيه واملام قوي  ئابألوضاع االجتماعية والسياسية واالقتصادية واحلضارية 

جيي املدارس والكليات وكذلك النظام الدويل القائم. وهؤالء معظمهم من خرّ 
واجلامعات يف شىت الفنون العربية واالسالمية. وبعضهم خترج من اجلامعات 
االسالمية يف البالد العربية واالسالمية مثل السودان ومصر واململكة العربية 
السعودية وئابكستان وغريها. وأكثرهم بفضل هللا تعاىل من القائمني ئابلدعوة 



 53 

والرجوع ئابألمة اىل منهاج السلف الصاحل يف فهم  اىل السنة وحماربة البدعة
 القرآن والسنة والتعامل معهما.

فرجال هذه الطائفة هم الذين تصدوا لطوفان الرفض يف نيجرياي ووقفوا      
يف وجهه وكافحوا ألجل وقف انتشار التشيع. واستعملوا يف ذلك كل 

عمل طريقة الوعظ الوسائل واألدوات املتاحة يف هذا العصر. فمنهم من است
والدروس العامة يف التلفاز وعلى املذايع مثل العامل الرئابين اجملاهد الشيخ أبو 
بكر حممود جومي احلائز على جائزة امللك فيصل العاملية خلدمة االسالم 

رمحه هللا تعاىل. ومنهم من استغل املنابر واختذ من  1981\1331لعام 
لرفض وهاتك أسرار الشيعة الشيخ أبو اخلطب وسائل كالعامل النحرير قامع ا

بكر جربيل امام جامع فرفرو مبدينة سكتو حفظه هللا. ومنهم من سخر 
القلم واختذ من الكلمة املكتوبة مطية توصله اىل اهلدف مثل الفىت اجملاهد 
الدكتور أمني الدين أبوبكر رئيس مجاعة الدعوة مبدينة كنو حفظه هللا 

ل هذه الطائفة حياهتم حملاربة التشيع واستئصال وغريهم كثري. وقد كّرس رجا
 شأفته وال تزال جهودهم تتواصل وان كانت تفتقد النظام واملئسسية.

وهناك أسباب أخرى ساعدت على انتشار التشيع يف نيجرياي منها كثرة      
اجلهل وانتشاره وقلة العلم وانزواءه؛ فان مما ابتلي املسلمون به يف كثري من 

رفهم عن التفقه يف الدين وانصرافهم اىل العلوم املادية الىت ال األقطار ص
تطلب لوجه هللا وال للدار اآلخرة وامنا لنيل حطام الدنيا. فأصبح الناس ال 
هّم هلم ئابلدين اال قليال. ترى أحدهم ينفق األموال الطائلة على نفسه وذويه 

لشرعي حىت عندما لطلب هذه العلوم وحتصيلها بينما ال يلقي ئابال ئابلعلم ا
يعطى ئابجملان. وصار سواد الناس األعظم جهاال, وهذا فتح اجملال أمام 
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الدجالني وعلماء السوء الذين أيكلون أموال الناس ئابلباطل ويصدون عن 
سبيل هللا, فنشروا أنواعا من البدع والضالل. ومن هؤالء الدجالني ابراهيم 

ع يف البالد وساعده على ذلك بن يعقوب الزكزكي الذي توىل كرب نشر التشي
 سكوت أكثر العلماء وخصوصا من مشايخ الطرق الصوفية وغري هم.

ومنها فصل الدين عن الدولة وهو من الكفرايت اليت فرضها االستعمار      
على املسلمني فرضا, وبذلك أمسى الدين مبعزل عن احلياة واضطر اىل زاوية 

ا بال راع يرعاه: ال دولة قائمة ضيقة من الفضاء االجتماعي, وأصبح يتيم
وال مؤسسة عريقة وال منظمة قوية. وهذا أاتح الفرصة للدجالني واملتعاملني 
أن ينشرو البدع ويتكلمو يف مسائل العلم بغري علم دون رقيب وال حسيب. 
وصار الدين محى مستباحا يلجه كل من هب ودب ويتكلم فيه ويفيت من 

فال يهتمون ئابلدين اال ريثما خيدم شاء دون أي ضابط. أما احلكام 
مصاحلهم السياسية, وكثري منهم يفضل التعامل مع املتعاملني والدجالني 
الذين يساعدوهنم على تضليل العامة واجلام أفواههم وشراء والئهم, فأصبح 
الدجاجلة واحلكام العلمانيون يستمتع بعضهم ببعض وينصر بعضهم بعضا 

ان ومعصية الرسول. وهكذا ضاع الدين بني ويتعاونون على االمث والعدو 
جهل املتعاملني وهوى الدجالني ودنيا العلمانيني وراجت سوق البدعة 

 وانتشرت الفرق الضالة ومنها الرافضة البغيضة. 
تلك أهم أسباب انتشار التشيع يف نيجرياي: عجز العلماء وقعودهم عن      

من اجملتمعات االسالمية واجبهم وفشو اجلهل ومكر االستعمار الذى جعل 
نسخة جملتمعه الاّلديين حيث ال حيذى الدين أبي اهتمام أو رعاية فيكون 

 لعبة يف أيدي الاّلعبني.                 
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 خامتة

 نسأل هللا حسنها
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الشيعة أقدم الفرق الضالة وأبعدها عن تعاليم االسالم السمحة   
املسلمني. وعقائدها تناقض دين االسالم مجلة وأخطرها على االسالم و 

وتفصيال, وال غرو فاهنا تؤسست من قبل أعداء االسالم اليهود واجملوس 
هبدف هدم بناء الدين وتقويض أساسه من الداخل. فهي مثرة من الثمرات 

 اخلبيثة حلركة النفاق والزندقة يف اتريخ األمة. 
ثمانينات من القرن املاضي امليالدي ظهر التشيع يف نيجرياي يف أواسط ال     

على اثر الثورة االيرانية الىت عملت على نشر املذهب يف ربوع العامل 
االسالمي. وانتشرت تعاليم الرفض وعقائده على أيدى فئة من الناس 
تنقصهم الثقافة الدينية وان كانوا يف طالئع اجملتمع بفضل اتصاهلم 

لوسائل االعالم. فهم يندسون يف ئابملؤسسات الرمسية وحسن استعماهلم 
صفوف هيئات التدريس يف اجلامعات ومراكز البحوث واملؤسسات املالية 

 واالعالمية وغريها. 
وقد ازداد نشاطهم يف اآلونة األخرية حيث طرقوا اجملال السياسي, فان      

زعيمهم الزكزكي الذى ظل عشرين عاما يكيل اللعنات للحكومات املتعاقبة 
ئابلطاغوت مثل حكومة "شيخو شاغارى" وحكومات "حممد  وينعتها

خبارى" و "ابراهيم ئاببنجيدا" و "اثىن أئابتثا" و "عبد السالم أبوبكر" وكلها 
حكومات يرأسها رجال مسلمون لكن الزكزكي جتنب معاملتها وظل ينتقدها 
وينعتها أبهنا حكومات كافرة عميلة ألمريكا واسرائيل حىت اذا قامت 

حلالية حتت رائسة "أوئاب سنغو" وهو كافر ومعلوم بعدائه الشديد احلكومة ا
لالسالم واملسلمني أصبح الزكزكي من املقربني لدى احلكومة. ويبدوا أن "أوئاب 
سنغو" الذى يتمتع بعالقات طيبة مع حكام ايران قد أدرك ضرر الشيعة 
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تار طبعا( على االسالم فأحاط الفرقة مبزيد من العناية الرمسية )من وراء الس
وأوعز اىل حكام الوالايت بتمكني أتباعها واحالهلم مراكز النفوذ يف 
االدارات احمللية. كما وجد من حكام الوالايت املسلمة من يتقرب اىل الفرقة 

 لكسب أصوات أتباعها يف االنتخائابت. 
كل هذا جعل الشيعة تنتشر يف نيجرياي كالنار يف اهلشيم وتسري يف       

كالسم يف األحشاء وال يقف أمام انتشارها اال جهود فردية   جسم الألمة
متفرقة تفتقد النظام واملؤسسية. والسبب يف ذلك على ما أعتقد هو أن 
أكثر املسلمني يف هذه البالد مل ينتبهوا اىل أن الشيعة, زايدة على كوهنا فرقة 

. ضالة تناقض عقائد االسالم, فهي أيضا سبب لزعزعة األمن واالستقرار
فيجب على مجيع املسلمني أن يدركوا أن انتشار الرفض يف نيجرياي مشكلة 
دينية واجتماعية وأمنية, وال بّد من وقفه قبل تفاقم األمر واستفحاله. وال بّد 

مة يشارك فيها املسلمون كلهم على اختالف طبقاهتم لذلك من جهود منظّ 
  رب سواه.  وأشغاهلم واختصاصاهتم. وهللا املوفق ال اله غريه وال

 
 
 
 
 

 تعريف أبهم مصادرالكتاب ومصنفيها   
  

 كتاب الكايف.1



 55 

الكليين، تصحيح وتعليق علي أكرب  أليب جعفر حممد بن يعقوب 
 الغفاري، دار الكتب االسالمية، طهران، بدون اتريخ. 

. قال أغا برزك الطهراين "الكايف يف أول أصح الكتب األربعة عندهم 
ب األربعة األصول املعتمدة، مل يكتب مثله يف املنقول احلديث هو أجل الكت

 من آل الرسول...." )الذريعة اىل تصانيف الشيعة، آلغا برزك الطهراين، دار
 .(235ص  11، ج 1333لبنان، -األضواء، بريوت

جل الكتب االمامية والذي مل يعمل لالمامية وقال عباس القمي "هو أ 
أيب منصور أمحد بن علي بن أيب  )حاشية االحتجاج للطربسي،مثله". 

لبنان، ط اثنية، -منشورات األعلمي للمطبوعات، بريوت طالب الطربسي،
1333/1983.) 

 
 . أوائل املقاالت يف املذاهب املختارات2

حملمد بن جممد بن النعمان امللقب ئابملفيد، دار الكتاب االسالمي،  
 .1333/1983لبنان، -بريوت
 االختصاص. 3

، تصحيح وتعليق علي أكرب املفيد مد بن النعمانحملمد بن حم  
دون  ،الغفاري، منشورات مجاعة املدرسني ئابحلوزة العلمية يف قم، ايرانن

 اتريخ.
مؤلف هذين الكتابني وصفه الطوسي أبنه "انتهت اليه رايسة االمامية  

يف وقته." )الفهرست أليب جعفر حممد بن احلسن الطوسي، ط اثلثة، 
 (.193لبنان، ص -ة الوفاء، بريوتمؤسس1333/1983
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أجل مشايخ الشيعة ورئيسهم  "من وقال عنه يوسف البحراين 
هم." )لؤلؤة البحرين يف االجازات وتراجم رجال احلديث، يوسف بن وأستاذ

لبنان، -أمحد البحراين، حتقيق حممد صادق حبر العلوم، دار األضواء، بريوت
 . (358، ص 1336/1986ط اثنية، 

 
 ياشي الع. تفسري3

بن عياش املعروف ئابلعياشي، نشر املكتبة العلمية حممد بن مسعود  
 االسالمية، طهران، بدون اتريخ.

واملؤلف وصفه الطوسي بقوله "كان أكثر أهل املشرق علما وفضال  
وأدئاب وفهما ونبال يف زمانه." )رجال الطوسي، حممد بن احلسن الطوسي، 

 .(391، ص 1383املطبعة احليدرية يف النجف، 
ار ئيسها وكبريها." )حبوقال عنه اجمللسي "من عيون هذه الطائفة ور  

األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، حممد ئابقر اجمللسي، مؤسسة 
 (.133، ص 1333الوفاء، ط اثنية، 

 
 ةـ. كتاب الغيب5

أبو جعفر حممد بن احلسن الطوسي، ط اثنية، مطابع النعمان، دون  
 ال مكان الطبع.اتريخ و 

 . أمايل الطوسي6
، مل يذكر دار 1331أبو جعفر حممد بن احلسن الطوسي، ط اثنية،  
 الطبع.



 51 

مؤلف هذين الكتابني وامللقب عندهم بشيخ الطائفة قال عنه احلّلي  
رئيس الطائفة جليل القدر، عظيم املنزلة،  -قدس هللا روحه-"شيخ االمامية

، الرجال والفقه...." )رجال احلّليثقة عني صدوق، عارف ئابألخبار و 
، 1381/1961احلسن بن يوسف بن علي بن املطهر احلّلي، ط اثنية، 

 (. 138املطبعة احليدرية، ئابلنجف، ص 

 
 . بصائر الدرجات الكربى يف فضائل آل حممد1

حممد بن احلسن بن فروخ الصّفار، منشورات األعلمي، طهران،  
1362. 
"كان وجها يف أصحابنا القميني، ثقة واملؤلف قال عنه النجاشي  

." )مقدمة حبار األنوار للمجلسي، ص 293عظيم القدر...تويف عام 
89.) 

 
 . كتاب سليم بن قيس الكويف8

-، منشورات مؤسسة األعلمي، بريوتسليم بن قيس اهلاليل الكويف 
 لبنان، دون اتريخ.

. رضي هللا عنه زعموا أنه من أصحاب علي (93)ت  هذا املؤلف 
قال اجمللسي يف الثناء علي كتابه "هو أصل من أصول الشيعة وأقدم كتاب 

 (. 189صنف يف االسالم...." )مقدمة البحار، ص 
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من مل يكن عنده من شيعتنا وحمبينا  وعن االمام الصادق أنه قال " 
كتاب سليم بن قيس اهلاليل فليس عنده من أمران شيء." )مقدمة حبار 

 (.189األنوار للمجلسي، ص 
 
 . الربهان يف تفسري القرآن9

-املطبعة العلمية، قم هاشم بن سليمان احلسيين البحراين، 
 .1393ايران،

قال عنه يوسف البحراين "كان فاضال حمداث،  (1131)ت  واملؤلف 
جامعا متتبعا لألخبار مبا مل يسبق اليه سابق سوى شيخنا اجمللسي. وقد 

 (. 63العه." )لؤلؤة البحرين، ص صنف كتبا عديدة تشهد بشدة تتبعه واط
 

 . فصل اخلطاب يف اثبات حتريف كتاب رّب األرئابب13
حسني بن حممد تقي النوري الطربسي، طبعة حجرية دون اتريخ وال  

 مكان الطبع.
( قال عنه آغا برزك الطهراين "امام أئمة 1323واملؤلف )ت  

الشيعة وكبار رجال احلديث والرجال يف األعصار املتأخرة، ومن أعظم علماء 
االسالم يف هذا القرن....كان آيةمن آايت هللا العجيبة كمنت فيه مواهب 

يعة....ترك أبن يعّد يف الطليعة من علماء الشوملكات شريفة أهلته  غريبة
شيخنا آاثرا هامة قّلما رأت عني الزمان نظريها يف حسن النظم وجودة 

ر يف القرن الرابع عشر آلغا برزك التأليف وكفى هبا كرامة له." )نقباء البش
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ايران، ط -الطهراين، مطبعة سعيد مشهد، نشر دار املرتضى للنشر، مشهد
 (.535-533ص  2، ج 1333اثنية، 

 
 أخبار الرسول. مرآة العقول يف شرح 11

، دار الكتب االسالمية، 1333حممد ئابقر اجمللسي، ط اثنية،  
 طهران.
 خبار األئمة األطهار. حبار األنوار اجلامعة لدرر أ12

-اء، بريوت، مؤسسة الوف1333لسي، ط اثنية، حممد ئابقر اجمل 
 لبنان.
( قال عنه احلر العاملي "عامل 1111)ت  هذين الكتابني مؤلفو  

فاضل، ماهر حمقق مدقق، عالمة فهامة، فقيه متكلم، حمدث، ثقة ثقة، 
مل حملمد ، جليل القدر عظيم الشأن." )أمل اآلجامع للمحاسن والفضائل

بن احلسن احلر العاملي، حتقيق أمحد احلسيين، نشر دار الكتاب االسالمي، 
 (.238ص  2ايران، دون اتريخ، ج -قم
 

 . عقائد االمامية13
 ، مطبوعات النجاح، القاهرة.1391حممد رضا املظفر، ط اثنية،  
أثىن عليه آغا برزك الطهراين بقوله "عامل جليل ( 1383واملؤلف )ت  
معروف، من أفاضل أهل العلم وأشراف أهل الفضل واألدب. له  وأديب

 (.113-112ص  2سرية طيبة من يومه." )نقباء البشر، ج 
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 . كشف الغمة يف معرفة األئمة13
-أبو احلسن علي بن عيسى األربلي، نشر مكتبة بين هاشم، تربيز 
 .1381ايران، 
الشيعة،  ( قال عنه اجمللسي "من أكابر حمدثي 693واملؤلف )ت  

 (.135وأعاظم علماء املائة السابعة وثقاهتم." )حبار األنوار،  ص  
 

 . اخلصـال15
أبوجعفر حممد بن علي بن احلسن بن ئاببويه القمي امللقب ئابلصدوق،  

، نشر مكتبة الصدوق، دار التعارف، دون تصحيح علي أكرب الغفاري
 اتريخ.
 . علل الشرائع16

سن بن ئاببويه القمي، منشورات أبو جعفر حممد بن علي بن احل 
 .1385/1966عراق، -املكتبة احليدرية، النجف

 
 . حق اليقني يف معرفة أصول الدين11

 ر الكتاب االسالمي بدون اتريخ.عبد هللا بن شـرّب، دا 
املتأخرين. قال عنه حممد  ( من كبار علماءهم1232واملؤلف )ت  

صية ئابرزة، لذلك كان وشخ"كان علما من أعالم الشيعة،  صادق الصدر
حممد صادق  حمط أنظار أهل العلم." )مقدمةكتاب حق اليقني بقلم

 ى(. :الصدر، ص
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 احلكومة االسالمية. 18
آية هللا روح هللا اخلميين، املكتبة االسالمية الكربى، بدون اتريخ وال  

 دار الطبع.
 . كشف األسرار19

عّلق ة د. حممد البنداري، و آية هللا روح هللا اخلميين، ترمّجه عن الفارسي 
، دار العمار للنشر والتوزيع، 1338/1981عليه سليم اهلاليل، ط أوىل، 

 األردن.-عمان
 

 . عقائد االمامية االثين عشرية23
لبنان، دون -ابراهيم املوسوى الزجناين النجفي، مؤسسة الوفاء، بريوت 
 اتريخ.

 
 . األنوار النعمانية21

ايران، دون -، تبـريزئري، مطبعة شركة جابنعمة هللا املوسوى اجلزا 
 اتريخ.

 
 . تفسـري القمي22

، 1381أبو احلسن علي بن ابراهيم بن هاشم القّمـي، ط اثنية،  
 مطبعة النجف.



 62 

( قال عنه النجاشي "ثقة يف احلديث ثبت 331واملؤلف )ت  
معتمد، صحيح املذهب، مسع فأكثر وصنف كتبا." )حبار األنـوار، ص 

128.) 
 

 مفتاح اجلنان يف األدعية والزايرات واألذكار. 23
 جمهول املؤلف، نشر مكتبة املاحوري، البحرين، دون اتريخ. 

 
 . علم اليقني يف أصول الدين23

حممد بن املرتضي املدعو ئابملوىل حمسن الكاشاين، بدون اتريخ وال دار  
 الطبع.

 
 . كتاب الرجعـة25

ة، منشورات مكتبة العالّمة أمحد بن زين الدين األحسائي، ط اثني 
 احلائري العامة، كربالء، دون اتريخ.

. قال ( يعد من كبار علماء الشيعة املتأخرين1231واملؤلف )ت  
عنه اخلونساري "غرة الدهر وفيلسوف العصر....مل يعد يف هذه األواخر 
مثله يف املعرفة والفهم، واملكرمة واحلزم، وجودة السليقة وحسن الطريقة." 

 (.338-331ص  1ضات اجلنات للخونساري، ج )رو 
 

 . كتاب احملـاسن21
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-أمحد بن حممد بن خالد الربقي، ط اثنية، دار الكتب االسالمية، قم 
 ايران، دون اتريخ.

              
  

 


