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للحقيقة كلمة :
ملاذا ال تخترب �إيران �صواريخها ن�رصة للأق�صى وغزة..؟؟

2014-7-6

جلنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة يف فلسطني
بسم اهلل :
متر فلسطني يف هذه األيام مبحنة عصيبة تتمثل يف القصف اإلسرائيلي على غزة ومن مواجهات
بني الفلسطينيني واليهود يف القدس والضفة بل امتدت اإلحتجاجات لتصل إىل ما يسمى باخلط
األخضر .....يرافقها كثرة اإلعتداء على املسجد األقصى ,حىت وصل احلد باملستوطنني إىل خطف أحد
الشبان الفلسطينيني ويدعى حممد أبو خضري ( 16عاما) وقتلة وتلك سابقة خطرية ...فالوضع بعمومه
ينبئ مبرحلة خطرية من تطور األحداث تتعرض هلا األرض املقدسة .
طاملا صدعت إيران وأذناهبا رؤوسنا مبقاومة دولة الصهاينة يف فلسطني وأهنا تقف مع الشعب الفلسطيين
وحترير أرضه وأهنا وأهنا يف سجل طويل وطويل جدا من الصراخ والعويل بأهنا سوف متسح تلك الدولة
الصهيونية املسخ من اخلارطة يف متاجرة واضحة بتلك القضية املهمة عند املسلمني .
فهاذا ذنبهم نصر الالت يذهب إىل سوريا للدفاع عن قضية فلسطني ويطلق على نفسه املقاوم  ,واحلوثيون
يرفعون شعار املوت ألمريكا املوت إلسرائيل ,وليس بعيدا أيضا من قدموا على ظهر الدبابة األمريكية من
شيعة العراق يرفعون شعارات الوقوف مع قضية فلسطني والكل ينادي باملقاومة واملمانعة لكننا نرى أن
بنادقهم تصمت والشعب الفلسطيين يقصف ويقتل على أرض فلسطني ,والفلسطينيون ينادون االقصى
يف خطر..
يف أحدى املناسبات صرح أحد املسؤولني اإليرانيني بأن إيران سوف ختترب صوارخيها إذا إقرتب
املسلحون السنة يف العراق من مراقدهم الشركية وقد ترمجت إيران هذا الكالم اىل واقع عملي يف سوريا
والعراق حيث بعثت طائرات إىل نظام املالكي ومساندهتا لنظام بشار ال حيتاج إىل تعريف .
وهنا نسأل ملاذا ال ختترب إيران صوارخيها عندما تقصف غزة أو ينتهك األقصى أو يقتل الشعب
الفلسطيين..؟؟؟؟
تستطيع ايران إشعال جنوب لبنان عن طريق ذنبها حزب الالت أو إشعال جبهة اجلوالن أو اختبار
8
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صوارخيها لضرب عمق الكيان الصهيوين لترتجم جعجعتها إىل واقع عملي وتعطي بعض املصداقية لبعض
الفصائل الفلسطينية الذين يتغنون بإيران ومقاومتها وممانعتها ..
إن الشيعة ليس هلم عالقة بفلسطني وال قضيتها وال شيء يف أدبياهتم حيتم عليهم نصرة أهل السنة بل
العكس هو الصحيح ..
وما صراخهم بنصرة فلسطني إال متاجرة واضحة بتلك القضية املهمة واألساسية عند املسلمني والغاية
نشر مذهبهم الباطين املنحرف وهذا احلدث يثبت أن مراقدهم الشركية هي أعز عليهم من غزة وفلسطني
واألقصى ..فليعترب أهل فلسطني وال يرددوا إسم تلك الدولة الباطنية يف حمافلهم .
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عقيدة وحقيقة مذهب الشيعة :
ن�صو�ص من نفائ�س �شيخ الإ�سالم ابن تيمية يف ذم الراف�ضة

منذر النابليس
2013-9-15

جلنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة يف فلسطني
بسم اهلل احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله أما بعد :
يقدم موقع احلقيقة للقاريء الكرمي مجلة من نفائس كالم شيخ اإلسالم يف ذم الرافضة تلك الفرقة املارقة
اليت خنرت يف جسد األمة اإلسالمية ومل تأيت إال بالشرور ومواالة أعداء اهلل على أهل السنة  ,وحكم
شيخ اإلسالم رمحه اهلل يف الرافضة ووصفه حلاهلم هو حكم إمام عامل خبري هبم حىت أننا لنشعر بأن
شيخ اإلسالم قد عاش بيننا وشاهد ماتفعله الرافضة من كيد لألمة اإلسالمية ومثاال على ذلك قوله رمحه
ت َّ ِ
َّام َكانَ ِ
اهلل ( :وكذلك النصارى الَّ ِذين قَا�تلَهم الْمسلِمو َن بِالش ِ
ضةُ ِم ْن أعظم أعواهنم ،وكذلك إذا
الراف َ
َ َُُ ُ ْ ُ
صار لليهود دولَةً بِالْعِر ِاق و َغ ِِه تَ ُكو ُن َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني
الراف َ
َ َ يرْ
ضةُ م ْن أ َْعظَم أعواهنم ،فهم دائما يوالون الكفار م َن الْ ُم ْشرك َ
َْ
تهِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني َوُم َع َادا ْم) []1
َّص َارىَ ،و�يَُعاونُو�نَُه ْم َعلَى قتَال الْ ُم ْسلم َ
َوالْ�يَُهود َوالن َ
وقد حصل هذا مرات ومرات وأخره يف العراق والشام يف السنني األخرية لذا فإن من املفيد اإلطالع على
كالم شيخ اإلسالم للتعرف على الرافضة بإسلوب علمي متني ورصني ..نسأل اهلل الرمحة لشيخ اإلسالم
الذي وقف طودا شاخما يف مواجهة أهل البدع والضالل من الرافضة وغريهم ونسأله جل وعال بأن يتقبل
منا جهد املقل هذا إنه جواد كرمي .
كالم شيخ اإلسالم يف الرافضة :
-1بل قرب إبراهيم اخلليل :مل يكن يف الصحابة وال التابعني هلم بإحسان من يأتيه للصالة عنده ،وال
الدعاء وال كانوا يقصدونه للزيارة أصالً وقد قدم املسلمون إىل الشام غري مرة مع عمر بن اخلطاب
واستوطن الشام خالئق من الصحابة وليس فيهم من فعل شيئا من هذا ومل ينب املسلمون عليه مسجداً
أصال لكن ملا استوىل النصارى على هذه األمكنة يف أواخر املائة الرابعة ،ملا أخذوا البيت املقدس ،بسبب
استيالء الرافضة على الشام ،ملا كانوا ملوك مصر ،والرافضة أمة خمذولة ،ليس هلا عقل صحيح وال نقل
صريح وال دين مقبول ،وال دنيا منصورة قويت النصارى ،وأخذت السواحل وغريها من الرافضة؛ وحينئذ
نقبت النصارى حجرة اخلليل صلوات اهلل عليه ،وجعلت هلا بابا ،وأثر النقب ظاهر يف الباب فكان اختاذ
11
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ذلك معبدا ،مما أحدثته النصارى ،ليس من عمل سلف األمة وخيارها(.إقتضاء الصراط املستقيم)
لهِ
ِ
ِ
صَرار على القبائح فيِ آخر الْعُمر ِعْند قرب الْ َم ْوت فنرى ُو ُجوه أهل
َ -2و ََذا ظهر َذلك ظهوراً بَيناً عْند الإِْ ْ
اعة كلما كربوا ْازَد َاد حسنها وهباؤها َحتىَّ يكون أحدهم فيِ كربه أحسن وامجل ِمْنهُ فيِ صغره
السنة َوالطَّ َ
ّ
وجند وجوه أهل الْبِ ْدعة والْمع ِ
صيَة كلما كربوا عظم قبحها وشينها َحتىَّ لاَ يَ ْستَ ِطيع النّظر إِلَ�يَْها من َكا َن
َ َ َْ
ُُ
ِ
فيِ
يمن يعظم بدعته وفجوره مثل الرافضة
منبهرا هبَا َحال الصغر جلمال صورهتَا َوَه َذا ظَاهر لكل اُ ْح ُد ف َ
وأهل الْمظَالمِ والْ َفو ِ
احش من ال�تّْرك َوحَْنوهم فَِإن الرافضي كلما كرب قبح َوجهه َوعظم شينه َحتىَّ يقوى شبهه
َ
َ َ َ
باخلنزير َوُرمبَا مسخ خنزيرا وقردا َك َما قد �تََواتر َذلِك َع�نْ ُهم(..اإلستقامة )
 -3وأما اإلهليات فكالم أرسطو وأصحابه فيها قليل جداً ومع قلته فكثري منه بل أكثره خطأ ولكن ابن
سينا أخذ ما ذكروه وضم إليه أموراً أخر من أصول املتكلمني واخذ يقول ما ذكره على بعض ألفاظ
الشرع وكان هو وأهل بيته من املالحدة الباطنية اتباع احلاكم وعرية من العبيديني اإلمساعيلية وأولئك كانوا
يستعملون التأويل الباطن يف مجيع أمور الشريعة علميها وعمليها حىت تأولوا الصلوات اخلمس وصيام شهر
رمضان وحج البيت لكن كانوا يأمرون بالشريعة لعوامهم فإهنم كانوا يتظاهرون بالتشيع.
وكانت الرافضة االثنا عشرية تدعى أن اإلمامة بعد جعفر يف ابنه موسى بن جعفر فادعى هؤالء أهنا يف
ابنه إمساعيل بن جعفر وانتقلت إىل ابنه حممد بن إمساعيل وادعوا أن ميمون القداح بن حممد هذا ومسوا
حممد هذا هو اإلمام املخفى وإمنا كان ميمون هذا يعرف باالنتساب إىل باهلة وقد ذكر غري واحد من
أهل املعرفة أنه كان يهوديا وكان من أبناء اجملوس (....الرد على املنطقني)
 -4وقال عبد اهلل :سألت أيب عمن شتم رجال من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم قال« :أرى أن
يضرب» قلت له :حد فلم يقف على احلد إال أنه قال« :يضرب» وقال« :ما أراه على اإلسالم».
وقال :سألت أيب من الرافضة؟ فقال« :الذين يشتمون أو يسبون أبا بكر وعمر رضي اهلل عنهما»..
(الصارم املسلول)
-5صرح مجاعات من أصحابنا بكفر اخلوارج املعتقدين الرباءة من علي وعثمان وبكفر الرافضة املعتقدين
لسب مجيع الصحابة الذين كفروا الصحابة وفسقوهم وسبوهم.
وقال أبو بكر عبد العزيز يف املقنع« :فأما الرافضي فإن كان يسب فقد كفر فال يزوج»(...الصارم
املسلول)
 -6قال عبد اهلل ابن إدريس األودي اإلمام« :ما آمن أن يكونوا قد ضارعوا الكفار يعين الرافضة ألن اهلل
ِ ِ بهِِ
َّار} »
تعاىل يقول{ :ليَغي َظ ُم الْ ُكف َ
12
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وهذا معىن قول اإلمام أمحد« :ما أراه على اإلسالم»(...الصارم املسلول)
 -7وهلذا كانت الباطنية وأتباعهم الرافضة بالشام وغريه مواصلني للكفار معادين ألهل اإلميان(..الصفدية)
 -8وكالم املالحدة من الشيعة وأهل الكالم مقرون بكالم مالحدة املتفلسفة وهلذا كان عبد الرمحن بن
مهدي يقول مها صنفان احذرومها الرافضة واجلهمية (الصفدية )
 -9وكذلك أهل السنة يف اإلسالم فهم يف الصحابة وسط بني الرافضة اليت يغلون يف على فيجعلونه
معصوما أو نبيا أو إهلا وبني اخلوارج الذين يكفرونه( .الصفدية)
ِ
 -10فيِ َذلِك تحَْ ِقيق �تَْو ِحيد اهلل َوأال يعبدوا إِلاَّ إِيَّاه ردا على أشباه الْ ُم ْشركني َوفيه رد على الرافضة الَّذين
ِ
ِ
ِ
لي َو َغريه من الْبشر.
يبخسون ّ
الصديق َرضي اهلل َعنهُ َحقه وهم أعظم املنتسبني إلىَ الْق�بْلَة إشراكا بعبَادة َع ّ
(العبودية)
 -11ولَيس فيِ فِرِق الأْ َُّم ِة أَ ْك�ثر َك ِذبا واختِلاَ فًا ِمن َّ ِ
ض ِة ِم ْن ِح ِ
ضَ ،وَكا َن
ع َّ
الراف َ
َُ ً َ ْ
ني تَبِعُوا إلىَ أ ََّوِل َم ْن ا�بْتَ َد َ
الرفْ َ
ْ
َْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ب
ُمنَافِ ًقا ِزنْ ِدي ًقا �يَُق ُ
ال لَهُ َعْب َد الله بْ َن َسبَأً ،فَأ ََر َاد ب َذل َ
ك فَ َس َاد دين الْ ُم ْسلم َ
نيَ ،ك َما �فََع َل بولص َ
صاح ُ
ِ
َّ ِ
َّص َارى(،الفتاوى الكربى)
الر َسائ ِل الَّتيِ بِأَيْدي الن َ
ب ُّ
قط يف اإلسالم أح ٌد من بين هاشم ال علوي وال غري علوي ،ال يف خالفة يزيد وال غريها،
 -12ومل يُ ْس َ
ِ
َّار من املشركني و ِ
الرتك املشركون من َسبَوه ملا قَ ِدموا
أهل الكتاب ،كما َس ىَب ُ
وإمنا َس ىَب َ
بعض اهلامشيات ال ُكف ُ
ِ
الع ْل َقمي وغ ِريه،
بغداد ،وكان من أعظم [أسباب] سَبيْ اهلامشيات معاونةُ الرافضة هلم كابن َ
-13قال وسئل عبد اهلل بن إدريس عن الصالة خلف أهل البدع فقال مل يزل يف الناس إذا كان فيهم
فصل خلفه قلت فاجلهمية قال ال هذه من املقاتل هؤالء ال يصلى خلفهم وال يناكحون
مرضي أو عدل ِّ
وعليهم التوبة قال وقال وكيع بن اجلراح الرافضة شر من القدرية واحلرورية شر منهم واجلهمية شر هذه
(بيان تلبيس اجلهمية)
خريا من اخلوارج الذين قاتلهم أمري املؤمنني علي بن أيب طالب بأمر
 -14وهلذا كانت الشيعة املتقدمون ً
شرا من اخلوارج بكثري بل فيهم من
النيب صلى اهلل عليه وسلم وأما كثري من متأخري الرافضة فقد صار ًّ
هو من أعظم الناس نفاقًا مبنزلة املنافقني الذين كانوا على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أوفوقهم
أو دوهنم (بيان تلبيس اجلهمية)
-15ومما يوضح األمر أن ذم الرافضة يف كالم السلف واألئمة كثري جدًّا وقد علم العلماء أن أول من
بعض الزنادقة املنافقني (بيان تلبيس اجلهمية)
ابتدع الرفض يف اإلسالم ُ
13
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 -16وغايتهم أهنم يدعون يف أصول الدين املخالفة للكتاب والسنة :املعقول والكالم ،وكالمهم فيه من
التناقض والفساد ما ضارعوا به أهل اإلحلاد ،فهم من جنس الرافضة :ال عقل صريح وال نقل صحيح
(درء تعارض العقل والنقل)
 -17وهلذا جتد هؤالء معرضني عن القرآن واحلديث ،فمنهم طوائف ال يقرؤون القرآن ،مثل كثري من
الرافضة واجلهمية ،ال حتفظ أئمتهم القرآن ،وسواء حفظوه أم مل حيفظوه ال يطلبون اهلدى منه ،بل إما
أن يعرضوا عن فهمه وتدبره ،كاألميني الذين ال يعلمون الكتاب إال أماين ،وإما أن حيرفوه بالتأويالت
الفاسدة( .درء تعارض العقل والنقل)
 -18ومن العجائب أنك جتد أكثر الغالة يف عصمة الرسول صلى اهلل عليه وسلم أبعد الطوائف عن
تصديق خربه وطاعة أمره ،ذلك مثل الرافضة واجلهمية وحنوهم ،ممن يغلون يف عصمتهم ،وهم مع ذلك
يردون أخباره (درء تعارض العقل والنقل)
 -19وكلما كانت العبارة أبعد عن الفهم كانوا هلا أشد تعظيماً ،وهذا حال األمم الضالة ،كلما كان
الشيء جمهوالً كانوا أشد له تعظيما ،كما يعظم الرافضة املنتظر ،الذي ليس هلم منه حس وال خرب وال
وقعوا له على عني وال أثر( .درء تعارض العقل والنقل)
 -20وكثري من الرافضة ال تعلم أن علياً زوج بنته لعمر ،وال أنه كان له ابن كان يسمى عمر(.درء
تعارض العقل والنقل)
 -21وأما عقول الكفار فال ريب ،وإن كانت عقول جنس املؤمنني خرياً من عقوهلم ،لكن قد يكون عند
الكفار من عقل التمييز ما مينعه أن يقول ما يقوله كثري من أهل البدع .أال ترى أن أكاذيب الرافضة ال
يرضاها أكثر من العقالء من الكفار؟ فذلك عقول املشركني الذين كانوا على عهد النيب صلى اهلل عليه
وسلم مل تكن تقبل أن ترد رسالته مبثل هذا الكالم الذي فيه من الدقة والغموض ما ال يفهمه أكثر الناس،
ومن فهمه من العقالء علم أنه من باب اهلذيان والبهتان( .درء تعارض العقل والنقل)
 -22وقد نص األئمة على أن من أنكر العلم القدمي فهو كافر.ومن هؤالء غالة القدرية ،الذين ينكرون
علمه بأفعال العباد قبل أن يعملوها ،والقائلون بالبداء من الرافضة وحنوهم( .درء تعارض العقل والنقل)
ِ
الصديق َومن اتبعهُ إِلىَ �يَْوم الْ ِقيَ َامة فهم الَّذين جاهدوا
َ -23وَهذه َحال من قَاتل الْ ُم ْرتَدين وأوهلم ّ
لمة الْ َّ
كذاب ومانعي َّ
صار وغلبوا فَارس
فتحوا الأْ َْم َ
الزَكاة َو َغريمهَا وهم الَّذين ُ
الْ ُم ْرتَدين كأصحاب ُم َسْي َ
َص َحاب
َوالروم َوَكانُوا أزهد النَّاس َك َما قَ َ
صلاَ ة وصياما من أ ْ
ال عبد اهلل بن َم ْسعُود أل ْ
َص َحابه أَ�نْتُم أَكثر َ
ال ألَهنم َكانُوا أزهد فيِ الدُّ�نْيَا وأرغب فيِ آْال ِخَرة
الرحمْ َن قَ َ
محَُ َّمد وهم َكانُوا خريا ِمْن ُكم قَالُوا مل يَا أَبَا عبد َّ
14
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�فََه ُؤلاَ ِء هم الَّذين لاَ تأخذهم فيِ اهلل لومة الئم خِِبلاَ ف الرافضة فَِإ�نَُّهم أَشد النَّاس خوفًا من لوم الالئم َومن
اح َذ ْرُه ْم قَاتلهم اهلل أَىن يؤفكون}
عدوهم وهم َك َما قَ َ
صْي َحة َعلَْي ِهم هم الْ َعدو فَ ْ
ال �تََعالىَ {حيسبون كل َ
(دقائق التفسري)
ِ
ِّيعة كاإلمساعيلية الَّذين �يَُقولُو َن بإهلية الحَْاكم َوحَْنوه من أئمتهم َو�يَُقولُو َن
َ -24وأما من دخل فيِ غلو الش َ
إِن محُ َّمد بن إِسمْ ِ
اعيل نسخ َش ِر َيعة محَُ َّمد بن عبد اهلل َوغري َذلِك من مقاالت الغالية من الرافضة �فََه ُؤلاَ ِء َشّر
َ
َ
ِ
ِّيعة يتظاهرون مبذاهبهم(.دقائق
من أَكثر الْكفَّار من الْ�يَُهود َوالن َ
َّص َارى َوالْ ُم ْش ِركني وهم ينتسبون إلىَ الش َ
التفسري)
ِ
ِ
فيِ
السنة من الشَّّر فَفي الرافضة أَكثر ِمْنهُ َوَما يُوجد فيِ الرافضة من الخَْري فَفي أهل
 -25فَ َما يُوجد أهل ّ
ِ
وه َذا َحال أهل الْكتاب َم َع الْ ُمسلمني فَ َما يُوجد فيِ الْ ُمسلمني َشّر إِلاَّ َوفيِ أهل الْكتاب
السنة أَكثر مْنهُ َ
ّ
أَكثر ِمْنهُ َولاَ يُوجد فيِ أهل الْكتاب خري إِلاَّ َوفيِ الْ ُمسلمني أعظم ِمْنهُ (دقائق التفسري).
 -26وهلذا يقال :ثالثة أشياء ما هلا من أصل( :باب النصريية) و (منتظر الرافضة) و (غوث اجلهال)
 :فإن النصريية تدعي يف الباب الذي هلم ما هو من هذا اجلنس أنه يقيم العامل ،فذاك شخصه موجود؛
ولكن دعوى النصريية فيه باطلة .وأما حممد بن احلسن املنتظر ،والغوث املقيم مبكة ،وحنو هذا :فإنه باطل
ليس له وجود.
وكذلك ما يزعمه بعضهم من أن القطب الغوث اجلامع ميد أولياء اهلل ،ويعرفهم كلهم ،وحنو هذا ،فهذا
باطل (زيارة القبور واإلستنجاد باملقبور)
 -27وداللة لفظ الكواكب والشمس والقمر على هذه املعاين لو كانت موجودة من عجائب حتريفات
املالحدة الباطنية ،كما يتأولون العلميات مع العمليات ،ويقولون :الصلوات اخلمس معرفة أسرارنا ،وصيام
رمضان كتمان أسرارنا ،واحلج هو الزيارة لشيوخنا املقدسني .وفتح هلم هذا الباب [اجلهمية] و [الرافضة]
حيث صار بعضهم يقول :اإلمام املبني :علي بن أيب طالب ،والشجرة امللعونة يف القرآن :بنو أمية ،والبقرة
املأمور بذحبها :عائشة ،واللؤلؤ واملرجان :احلسن واحلسني( .شرح حديث النزول)
السن َِّة والجْ ماع ِة أَ�نَّهم يصلُّو َن الجْ مع والأْ َعياد والجْ ماع ِ
 -28وِمن أ ِ
ات لاَ يَ َدعُو َن الجُْ ُم َعةَ
ُ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ
ُصول أ َْه ِل ُّ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ
َ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ور
اعةَ َك َما �فََع َل أ َْه ُل الْب َد ِع م ْن َّ
الراف َ
َوالجَْ َم َ
ضة َو َغيرْ ه ْم فَإ ْن َكا َن الإْ َم ُام َم ْستُ ًورا لمَْ يَظْ َه ْر مْنهُ ب ْد َعةٌ َولاَ فُ ُج ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني (جمموع الفتاوى)
صلَّى َخ ْل َفهُ الجُْ ُم َعةَ َوالجَْ َم َ
اعةَ بِا�تَِّفاق الأْ َئ َّمة الأْ َْر�بََعة َو َغيرِْه ْم م ْن أَئ َّمة الْ ُم ْسلم َ
َ
الرافِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
فيِ
ض ِة َوالجَْ ْه ِميَّة
ا
ذ
ه
ل
ث
م
ر
ْ�ث
ك
ي
و
ر
اف
ك
ا
ذ
ه
�ف
يق
د
ن
الز
ق
اف
ن
م
ل
ا
م
ه
ي
ف
ع
د
ب
ل
ا
ل
َه
أ
ف
ك
ل
ذ
ك
ن
ا
ك
ا
ذ
إ
و
-29
ْ
ْ
ِ
ْ ُ َ ُ ِّْ ُ ََ َ َ ٌ َ َ ُُ ْ ُ َ َ
َ َ َ َ ََ َ َ ْ ُ َ
َّ َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
َصلَهُ َزنْ َدقَةٌ
ع َّ
ض َكا َن ُمنَاف ًقاَ .وَك َذل َ
ني َزنَادقَةًَ .وأ ََّو ُل َم ْن ا�بْتَ َد َ
فَِإ َّن ُرَؤ َساءَ ُه ْم َكانُوا ُمنَافق َ
َّج ُّه ُم فَإ َّن أ ْ
الرفْ َ
ك الت َ
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اطنِيَّ ِة الْم�ت َف ْل ِس َف ِة وأَمثالهِِم يمَِيلُو َن إلىَ َّ ِ
الزنَ ِادقَةُ الْمنَافِ ُقو َن ِمن الْ َقر ِامطَِة الْب ِ
ض ِة َوالجَْ ْه ِميَّة
اقَ .ولهََِذا َكا َن َّ
َونَِف ٌ
الراف َ
َ
َُ
َ َْ ْ
ُ
ْ َ
لُِق ْربهِِ ْم ِم�نْ ُه ْم( .جمموع الفتاوى)
 -30وأَصل �قوِل َّ ِ
صا قَ ِ
ض ِة :أ َّ
اط ًعا لِْلعُ ْذ ِر؛ َوأَنَّهُ َإم ٌام
ص َعلَى َعلِ ٍّي نَ ًّ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم نَ َّ
الراف َ
َن النَّبيِ َّ َ
َ ْ ُ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ص ِوم؛ َوا�تَّ�بَعُوا أ َْه َواءَ ُه ْم
ع
م
ل
ا
ام
م
ا
ب
ا
و
ر
ف
ك
و
َّص
ن
ال
ا
و
م
ت
ك
ار
ص
ن
ا
و
ين
ر
اج
ه
م
ل
ا
َن
أ
و
؛
ر
ف
ك
ه
ف
َ
صٌ
َّ َ َ َ ُ لإْ َ ْ َ ْ ُ
َم ْع ُ
وم َوَم ْن َخالََ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ لأْ ْ َ َ َ َ ُ
ض َعةَ َع َشر أ َْو أَ ْك�ثََر مُثَّ �يَُقولُو َنَّ :
إن
ِّين َو َغ�يَُّروا َّ
الش ِر َيعةَ َوظَلَ ُموا َو ْاعتَ َد ْوا؛ بَ ْل َك َفُروا إلاَّ �نََفًرا قَلِيلاً  :بِ ْ
َوبَ َّدلُوا الد َ
ِ
ف �قَْولهَُ ْم
أَبَا بَ ْك ٍر َوعُ َمَر َوحَْن َوهمَُا َما َزالاَ ُمنَاف َقينْ ِ َ .وقَ ْد �يَُقولُو َن :بَ ْل َآمنُوا مُثَّ َك َفُرواَ .وأَ ْك�ثَُرُه ْم يُ َكف ُِّر َم ْن َخالَ َ
ِِ
َّارا َوجَْي َعلُو َن َم َدائِ َن الإِْ ْسلاَ ِم الَّتيِ لاَ تَظْ َه ُر فِ َيها أَ�قَْوالهُُ ْم َد َار ِرَّد ٍة
َويُ َس ُّمو َن أَ�نُْف َس ُه ْم الْ ُم ْؤمن َ
ني َوَم ْن َخالََف ُه ْم ُكف ً
لهِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني َعلَى �بَْع ِ
ض جمُْ ُهوِر
َّص َارى َو ََذا �يَُوالُو َن الْ�يَُه َ
َّص َارى َوالْ ُم ْش ِرك َ
َس َوأَ َحالاً م ْن َم َدائ ِن الْ ُم ْش ِرك َ
أْ
ود َوالن َ
ني َوالن َ
ِ
لاَتهِِ
تهِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني؛
نيَ .و َعلَى ُم َع َادا ْم َومحَُ َاربَت ِه ْمَ :ك َما عُ ِر َ
ني َعلَى جمُْ ُهوِر الْ ُم ْسلم َ
َّار الْ ُم ْش ِرك َ
الْ ُم ْسلم َ
ف م ْن ُم َوا ْم الْ ُكف َ
لاَتهِِ
لاَتهِِ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ني.
ني؛ َوم ْن ُم َوا ْم الْ�يَُه َ
ود َعلَى جمُْ ُهوِر الْ ُم ْسلم َ
َّص َارى َعلَى جمُْ ُهوِر الْ ُم ْسلم َ
َوم ْن ُم َوا ْم الإِْ فْ ِرنْ َج الن َ
(جمموع الفتاوى)....مت
....................................................
[ ]1خمتصر منهاج السنة .الشاملة
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شبهات وردود
ُ
ني (كتاب اهلل وعرتتي) (كتاب اهلل و�سنتي) دِرا�سة حديثية فقهية
ح
ديث الثَّقلَ ِ
َ
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شبهات وردود
ُ
ني (كتاب اهلل وعرتتي) (كتاب اهلل و�سنتي) دِرا�سة حديثية فقهية
ح
ديث الثَّقلَ ِ
َ

علوي بن عبدالقادر َّ
الس َّقاف
 16جمادى األوىل 1435ه
املرسلني ،وعلى آله وأصحابه الغُِّر امليامني،
رب العالَ ِمني ،و َّ
احلمد هلل ِّ
ُ
الصالة والسالم على خامت األنبياء و َ
ِ
ِ
ٍ
آثارهم إىل يوم الدِّين.
وعلى تابعيهم بإحسان َ
ومن سار على هنجهم واقْت َفى َ
بعد:
َّأما ُ
ِ ِ
ِ
حديث الثَّقلَ ِ
َّ
أهل
فإن
كت فِيكم الثَّقلني ،ما إن َّ
َ
ني (( -تَر ُ
متسكتُم هبما ،لن تضلُّوا :ك َ
تاب اهلل ،وعرتيت َ
ِ
ِ
وتباينت فيه األفهام ،واشتبه على ِ
بعض الناس
القول ِص َّحةً وضع ًفا،
بييت)) -من
األحاديث اليت كثُر فيها ُ
ْ
توضيح الصواب فيه ،وتنتظم هذه الدراسةُ يف ثالث
الدراسة املختصرة للحديث
معناه؛
فأردت هبذه ِّ
ُ
َ
مسائل:
َ
املسألة األوىل :ألفاظ احلديث ،وخترجيها.
املسألة الثانية :معىن احلديث.
الرد على الشُّبَه املثارة حوله.
املسألة الثالثةُّ :
املسألة األوىل :ألفاظ احلديث ،وخترجيها.
ِ
الصحابة؛ منهم :علي بن
أهل بييت)) عن مجْ ٍع من َّ
جاء حديث الثَّقلني بلفظ ...(( :كتاب اهلل ،وعرتيت َ
ِ
أرقم،
وجبَري بن ُمطعمُ ،
أيب طالب ،وأبو سعيد اخلُدري ،وجابر بن عبد اهللُ ،
وحذيفة بن أَسيدَ ،وزيد بن َ
وزيد بن ثابت ،وعبد اهلل بن حنطب ،و�نبيط بن ُشريط( ،رضي اهلل عنهم أمجعني)ٍ ،
بألفاظ خمتلفة  -كما
َُ
َ
َ
سيأيت.
ِ
أيضا؛ منهم :عُمر
وسنَّة نبيِّه)) عن مجْع من َّ
الصحابة ً
وجاء بلفظ(( :كتَ َ
وسنَّيت)) ،أوُ ...(( :
اب اهللُ ،
اخلدري ،وأنس بن مالك،
بن اخلطَّاب ،وعبد اهلل بن عمر ،وعبد اهلل بن عبَّاس ،وأبو ُهر َيرة ،وأبو سعيد
ُّ
وعمرو بن عوف املـَُزين ،وموسى بن عُقبةَ ،وناجية بن ُجْن ُدب،
وعبد اهلل بن أيب نجَ ِ
يح ،وعُروة بن ُّ
الزبريَ ،
ٍ
بألفاظ خمتلفة  -كما سيأيت.
(رضي اهلل عنهم أمجعني)،
الصحيحني  -البخاري ومسلم  -بل الذي يف صحيح مسلم ليس فيه
احدا منها يف أحد َّ
وليس و ً
ِ
ِ
تارك فيكم ثَقل ِ
ني:
التمسك بالكتاب ،والوصيةُ بالعرتة ،ولفظُه(( :أنا ٌ
بالسنة ،بل فيه ُّ
التمسك بالعرتة وال ُّ
ُّ
18
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َّأوهلما :كتاب اهلل ،فيه اهلدى والنُور؛ فخذوا بكتاب اهلل ،و ِ
فحث على كِتاب اهلل َّ
ورغب
استمسكوا بهَّ ،
ُ
ُ
ُ
ُذكركم اهلل يف ِ
ُذكركم اهللَ يف ِ
ُذكركم اهللَ يف أهل بييت ،أ ِّ
أهل بييت ،أ ِّ
أهل �بَْييت ،أ ِّ
أهل بَييت))،
فيه ،مث قال :و ُ
وسيأيت بيا ُن ذلك بالتفصيل.
أن حديث الثقل ِ
واحلاصلَّ :
بالتمسك بالكتاب
السنَّة ،وتارًة
باألمر
ُّ
بالتمسك بالكتاب و ُّ
ُّ
ني جاء تارًة ْ
بالتمسك بالكتاب و ِ
الوصية ِ
النيب صلَّى اهلل عليه وعليهم وسلَّ َم ،ومسَّى
والعِرتة ،وتارًة أخرى
ُّ
بأهل بيت ِّ
السنة ثَقلاً  ،وجاء يف بعضها تسمية العِرتة ثَقلاً .
الكتاب ثَقلاً  ،وجاء يف بعض الروايات والطرق تسمية ُّ
أولاً  :األحاديث اليت ذُكرت فيها العرتة دون السنة
ِ
علي بن أيب
جاء ِذكر العرتة دون األمر
ُّ
بالتمسك أو ْ
األخذ هبا ،أو احلث على اتِّباعها من حديثِّ :
طالب([ )]1وأيب ٍ
ِ
سعيد
ِّ
وحذيفةَ
وجبَري بن ُمطعم([ُ ،)]4
اخلدري([ ،)]2وجابر بن عبد اهلل([ُ ،)]3
أرقم([ ،)]6وزيد بن ثابت([ ،)]7وعبد اهلل بن َحْنطَب([ ،)]8و�نُبَيط بن
بن أَسيد([ ،)]5وزيد بن َ
ُشريط([ ،)]9رضي اهلل عنهم ،ومن ألفاظ ذلك(( :واللَّه سائِلُ ُكم ع ِن ا�ثنَ�ت ِ  :ع ِن الْ ُقر ِ
آنَ ،و َع ْن ِع�تَْرتيِ ))،
َ ُ َ ْ َ ْ َينْ َ ْ
َ
أتعرض هلا؛ رغبةً يف االختصار.
لن
وهذه
َّ
متسكتُم به))،
وجاء ِذكرها مع ِّ
((ما إ ْن أخذتمُ به)) ،وتارةً(( :ما إ ْن َّ
احلث على ُّ
التمسك هبا تارةً بقولهَ :
((إن اتَّبعتمومها)) ،من حديث :علي بن أيب طالب ،وجابر بن عبد اهلل ،وأيب ٍ
دري،
سعيد اخلُ ِّ
وأخرىُ ِ :
ِّ
وزيد بن أرقم ،وزيد بن ٍ
ثابت ،رضي اهلل عنهم ،وهذا تفصيلها([:)]10
َ
ُّ
كتاب اهلل ،سببُه
ا:
و
ل
تض
لن
به
ذ
أخ
ن
إ
ما
فيكم
كت
((تر
عنه:
اهلل
رضي
طالب
أيب
بن
علي
-1
ْ تمُ
ُ
حديث ِّ
ُ
َ
أهل بَييت))([.)]11
بيده وسببُه بأيديكم ،و َ
متسكتُم به لن تضلُّوا :كتاب اهللِ ،
حديث َزيد بن ٍ
وعرتيت
-2
ثابت رضي اهلل عنه(( :إين ٌ
تارك فيكم ما إن َّ
ُ
احلوض))([.)]12
علي
أهل بييت؛ فإنهَّ ما لن يفرتقَا حىت ي ِرَدا َّ
َ
أحدمها
أرقم رضي اهلل عنه(( :إنيِّ ٌ
تارك فيكم ما إن َّ
متسكتُم به لن تضلُّوا بعدي ُ -
 -3حديث َزيد بن َ
السماء إىل األرضِ ،
يتفرقَا حىت
وعرتيت أهل بييت ،ولن َّ
ممدود من َّ
حب ٌل ٌ
أعظم من َ
اآلخر :-كتاب اهللْ ،
ُ
احلوض ،فانظروا كيف تخَ لُفوين فيهما))([.)]13
علي
ي ِرَدا َّ
َ
أهل بييت
ويف لفظ آخر(( :أيُّها الناس ،إنيِّ ٌ
تارك فيكم أمري ِن لن تضلُّوا إن اتَّبعتمومها ،ومهاُ :
كتاب اهلل ،و ُ
ِعرتيت))([.)]14
كت فيكم ما إ ْن أخذتمُ به لن
-4
ُ
حديث جاب ِر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما(( :يا أيُّها الناس ،إين تر ُ
تضلُّوا :كتاب اهللِ ،
وعرتيت ْأه َل بَييت))([.)]15
19
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 -5حديث أيب ٍ
كت فيكم ما إ ْن أخذمت به ،لن تضلُّوا بعدي:
سعيد اخلُ ِّ
دري رضي اهلل عنه(( :إنيِّ قد تر ُ
السماء إىل األرضِ ،
ِ
الثَّقلَ ِ
وعرتيت أهل بييت،
حب ٌل ممدود من َّ
ني  -أحدمها أكربُ من َ
اآلخر  -كتاب اهللْ ،
احلوض))([.)]16
علي
ألاَ وإهنما لن يَف ِرتقَا حىت ي ِرَدا َّ
َ
أهل بييت))([.)]17
كت فيكم ما إ ْن َّ
ويف لفظ آخر(( :تر ُ
متسكتم به ،فلن تضلُّواَ :
كتاب اهلل ،و َ
ُّ
اآلخر  :-كتاب
ويف لفظ آخر(( :إين ٌ
تارك فيكم ما إ ْن َّ
أعظم من َ
متسكتم به ،لن تضلوا بعدي  -أحدمها ُ
السماء إىل األرضِ ،
علي احلوض ،فانظروا
وعرتيت ْأهل بييت ،ولن َّ
حبل ممدود من َّ
يتفرقَا حىت ي ِرَدا َّ
اهللٌ ،
كيف تخَ لُفوين فيهما)) ([.)]18
ثانيًا :األحاديث اليت ذُكرت فيها السنة دون العرتة
ٍ
الصحابة
وسنَّة نبيِّه صلَّى اهلل عليه وسلَّ َم يف
جاء ُّ
أحاديث عن عدد من َّ
احلث على ُّ
َ
التمسك بكتاب اهلل ُ
 كما تقدَّم  -وهي:وعز،
جل َّ
كتاب اهلل َّ
مر بن اخلطَّاب رضي اهلل عنه(( :تر ُ
كت فيكم أمرين لن تضلُّوا بعدمهاَ :
 -1حديث عُ َ
وسنَّةَ نبيِّه صلَّى اهلل عليه وسلَّ َم)) ([.)]19
ُ
ِ
لاَّ
َّ
جعل اهلل
وسنَّةَ رسوله ،إ َ
مر رضي اهلل عنهما...(( :وما عطلوا َ
كتاب اهلل ُ
 -2حديث عبد اهلل بن عُ َ
بأسهم بينهم))([.)]20
َ
 -3حديث عبد اهلل بن عبَّاس رضي اهلل عنهما(( :تركت فيكم أيُّها الناس ،ما ِ
إن اعتصمتم به ،فلن
ُ
وسنَّة نبيِّه))([.)]21
تضلُّوا ً
أبدا :كتاب اهللُ ،
كت فيكم �بَْعدي ما إن أخذتمُ  ،مل تضلُّوا :كتاب اهلل،
 -4حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنه(( :قد تر ُ
وسنَّة نبيِّكم صلَّى اهلل عليه وسلَّ َم))([.)]22
ُ
ُّ
َّ
أبدا :كتاب اهلل،
بعدمها
ا
و
ل
تض
لن
اثنني،
فيكم
فت
ل
خ
قد
إ
((
عنه:
اهلل
رضي
يرة
ر
ه
أيب
حديث
-5
نيِّ
ً
َ ُ
َُ
ِ
علي احلوض))([.)]23
ا
د
ر
ي
حىت
يتفرقَا
وسنيت ،ولن َّ
َ َّ
ُ
ٍ
كت فيكم الثَّقلني :كتاب اهلل،
تر
قد
إ
الناس,
ها
ي
أ
((يا
عنه:
اهلل
رضي
دري
اخل
سعيد
أيب
حديث
-6
نيِّ
ُّ
ُ ِّ
ُ
ِ
َّ
ِ
تقصر
ُ
بسنَّيت ,وال تعسفوه؛ فإنَّه لن َ
أبصاركم  ,ولن تَزل أقدامكم ,ولن َ
وسنَّيت؛ فاستنطقوا القرآن ُ
تعمى ُ
أيديكم ما أخذتمُ هبما))([.)]24
ِ
أبدا :أمرين
 -7حديث عُروة بن ُّ
كت فيكم ما إن اعتصمتُم به ،لن تضلُّوا ً
الزبري رضي اهلل عنهما(( :تر ُ
بيِّن ِ
وسنَّة نبيِّكم))([.)]25
ني :كتاب اهللُ ،
ِ
أبدا:
كت فيكم ما إن اعتصمتُم به ،فلن تضلُّوا ً
 -8حديث عبد اهلل بن أيب نجَ يح رضي اهلل عنه(( :تر ُ
20
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وسنَّة نبيِّه))([.)]26
كتاب اهللُ ،
كت فيكم أمرين ،لن تضلُّوا ما متسكتم هبما :كِتاب
 -9حديث َعمرو بن عوف املُزين رضي اهلل عنه(( :تر ُ
وسنَّة نبيِّه))([.)]27
اهللُ ،
ِ
أمرا ب�يِّنًا :كتاب
 -10حديث موسى بن عُ ْقبة رضي اهلل عنه رضي اهلل عنه ...(( :لن تضلُّوا بعده ً
أبداً ،
وسنَّة نبيِّه))([.)]28
اهللُ ،
كت فيكم ما إ ْن أخذمت به ،مل تضلُّوا :كتاب اهلل،
 -11حديث ناجية بن ُجنُدب رضي اهلل عنه(( :تر ُ
وسنَّة نبيِّه))([.)]29
وسنَّته بأيديكم! ويقال :قد تر ُ
كت فيكمَ :
كتاب اهللُ ،
ُ
ِ
ٍ
ُّ
َّ
َّ
َّ
ِ
َّ
أمرين ،لن تضلوا ما
 -12وعن مالك أنَّه بلَغَه أن َ
رسول الله صلى اهلل عليه وسل َم قال(( :تَر ُ
كت في ُكم َ
ِ
وسنَّةَ نَبيِّه))([.)]30
تمَ َّسكتُم هبما :ك َ
تاب اللَّهُ ،
اخلالصة:
ورد حديث الثقلني بلفظ( :كتاب اهلل وعرتيت) ولفظ( :كتاب اهلل وسنيت) بأسانيد ضعيفة ،وبأسانيد
جياد يصح االحتجاج هبا ،واهلل أعلم.
املسألة الثانية :معىن احلديث وفقهه
تارك
سمى هذا احلديث «حديث الثقلني»؛ لقوله صلَّى اهلل عليه وسلَّ َم كما يف بعض ألفاظه(( :إنيِّ ٌ
يُ َّ
فيكم ال�ثََّقل ِ
ني)) ،وال�ثََّقل( :املتاع
احملمول على الدَّابَّة)([)]31؛ قال القاضي عياض( :قِيل سمُِّيَا بذلك؛
ُ
ِ
النووي( :مسِّيَا ثَقلني؛ لعظمهما ،وكبري شأهنما)
األخذ هبما)([ ،)]32وقال
ُّ
لعظم أقدارمها ،وقيل :لشدَّة ْ
(فجعلهما ثَقل ِ
إعظاما لقدرمها)([.)]34
([ ،)]33وقال
ُّ
البغويَ :
ني؛ ً
ِ
زعما باطلاً َّ
أن األمر
ومن َّ
وقد َّ
تلوث بلوثتهم بلفظ(( :كتاب اهلل ،وعرتيت)) حىت َ
متسك الشِّيعةُ َ
زعموا ً
ِ
ِ
السنَّة بلفظ(( :كتاب اهلل،
أهل ُّ
بالتمسك بالكتاب والعرتة جاء يف صحيح مسلم ،و َّ
ُّ
متسك بعض ُ
ِ
وسنَّيت)) حىت ضعفوا لفظ ((وعرتيت))!
ُ
واألوىل اجلمع ،حيث ال تعارض بينهما ،كما سيتضح ذلك من خالل البحث.
جتدر اإلشارة إىل َّ
السنَّة واالعتصام
أن األمر
بالتمسك بالكتاب و ُّ
ُّ
وقبل ن ْقل أقوال العلماء وفَهمهم للحديث ُ
ِ
الصحيحة ،فسواء
األمر به يف كِتاب اهلل تعاىل ،ويف
األحاديث َّ
هبما ،من أساسيات هذا الدِّين ،وقد جاء ُ
ِ
فالتمسك
يصح منهما شيء،
وسنَّيت)) ،أو مل َّ
َّ
ُّ
صح لفظ(( :كتاب اهلل ،وعرتيت)) ،أو لفظ(( :كتاب اهللُ ،
كالتمسك بالقرآن ،سواء بسواء ،وهذه مجلةٌ من اآليات واألحاديث اليت ُّ
تدل على ذلك:
بالسنَّة
ُّ
ُّ
ً
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضى اللَّهُ َوَر ُسولُهُ أ َْمًرا أَ ْن يَ ُكو َن لهَُ ُم الخْ �يََرةُ م ْن أ َْم ِره ْم َوَم ْن
{وَما َكا َن ل ُم ْؤم ٍن َولاَ ُم ْؤمنَة إ َذا قَ َ
قال اهلل تعاىلَ :
21
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�يَْع ِ
ضلاَلاً ُمبِينًا} [األحزاب.]36 :
ض َّل َ
ص اللَّهَ َوَر ُسولَهُ �فََق ْد َ
وقال{ :قُ ْل إِ ْن ُكْنتُ ْم تحُِ بُّو َن اللَّهَ فَاتَّبِعُونيِ يحُْبِْب ُك ُم اللَّهُ} [آل عمران.]31 :
ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما �نََها ُك ْم َعْنهُ فَا�نْ�تَُهوا} [احلشر.]7 :
الر ُس ُ
{وَما آَتَا ُك ُم َّ
وقالَ :
ِ
ِ
َّ
َّ
ضوا عليها
وع ُّ
وسنَّة اخلُلفاء املهديِّني الراشدينَّ ،
متسكوا هباَ ،
بسنَّيت ُ
وقال صلى اهلل عليه وسل َم(( :عليكم ُ
بالنو ِاجذ))([.)]35
ِ
يس منيِّ ))([.)]36
ب عن ُسنَّيت ،فلَ
وقالَ :
((فم ْن َرغ َ
َ
ِ ِ
وخري اهلَُدى ُه َدى محُ َّم ٍد))([.)]37
تاب اهللَ ،
وقال(( :خَيرْ احلَديث ك ُ
ِ
تاب ومثلَهُ معهُ))([.)]38
وقال(( :ألاَ إنيِّ
ُ
أوتيت الك َ
أقوال العلماء يف معىن احلديث:
املقدسي( :ال نسلِّم َّ
السنة ،كما
 -1قال ابن قُدامة
أن املراد بالثقلني :القرآن ،والعِرتة ،وإنمَّ ا املراد :القرآن و ُّ
ُّ
وسنَّة رسوله)) ،أخرجه
كت فيكم أمرين لن تضلُّوا ما َّ
يف ِّ
الرواية األخرى(( :تر ُ
متسكتم هبما :كتاب اهللُ ،
خص  -صلَّى اهلل عليه وسلَّم  -العرتةَ ِّ
بالذكر؛ ألنهَّ م أخربُ حباله صلَّى اهلل
مالك يف املوطأ([ ،)]39وإنمَّ ا َّ
ٌ
َ
َّ
عليه وسل َم)([.)]40
أن املراد بالثَّقل ِ
اآلمدي( :ال نُسلِّم َّ
السنَّة ،على ما ُروي أنَّه
 -2وقال
ُّ
ني :الكتاب ،والعرتة ،بل الكتاب ،و ُّ
ِ
وسنَّيت»)([.)]41
قال« :كتاب اهللُ ،
ابن تَيميَّةَّ :
النيب صلَّى اهلل عليه وسلَّم قال عن ِعرتته :إنهَّ ا والكتاب لن يَف ِرتقَا
(إن َّ
 -3وقال شيخ اإلسالم ُ
قول ٍ
الصادق املصدوق؛ ُّ
فيدل على َّ
طائفة من
احلوض ،وهو
حىت ي ِرَدا عليه
أن إمجاع العِرتة ُح َّجة ،وهذا ُ
ُ
َ
علي ،وولد
املعتمد ،لكن العرتة هم بنو هاشم كلهم :ولد العبَّاس ،وولد ٍّ
أصحابنا ،وذكره القاضي يف َ
ِ
ِ
وعلي وحده ليس هو العرتة ،وسيِّد العرتة هو
احلارث بن عبد املُطَّلب ،وسائر بين أيب طالب وغريُهمٌّ ،
األمة،
ُ
بعض َّ
رسول اهلل صلَّى اهلل عليه وسلَّم [ ...و] إمجاع َّ
األمة ُح َّجة بالكتاب و ُّ
السنَّة واإلمجاع ،والعرتة ُ
ِ
األمة إمجاعُ العرتة)([.)]42
فيلزم من ثُبوت ِ
إمجاع َّ
 -4وقال ابن حجر اهليتمي( :ويف رو ٍ
تارك فيكم أمرين ،لن تضلُّوا إن تبعتمومها ،ومها:
اية صحيحة(( :إنيِّ ٌ
ُّ
ُ
ِ
ٍ
ِ
ِ
وسنَّيت)) وهي املر ُاد من األحاديث املقتصرة
ُ
أهل بييت عرتيت)) ...ويف رواية (( :كتاب اهللُ ،
كتاب اهلل ،و ُ
ِ
َّ
َّ
التمسك
على
ع
ق
و
احلث
َّ
أن
احلاصل:
و
ذكرها،
عن
ه
كر
ذ
ىن
غ
فأ
له،
نة
ي
مب
نة
الس
ألن
الكتاب؛
على
ْ
ُّ ِّ
َ
ُّ
ُ
وبالسنة ،وبالعلماء هبما من أهل البَيت)([.)]43
بالكتابُّ ،
أهل
(أهل البيت غالبًا يكونون َ
 -5وقال املال ٌّ
أعرف بصاحب البيت وأحواله؛ فاملراد هبم ُ
علي القاريُ :
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العلم منهم ،املطَّلعون على ِسريته ،الواقفون على طريقته ،العارفون حبكمه ِ
وحكمته ،وهبذا يصلُح أن
ُ
ُ
ِ
ِ
ْمةَ})([.)]44
{و�يَُعلِّ ُم ُه ُم الكتَ َ
اب َواحلك َ
يكونوا مقابلاً لكتاب اهلل سبحانه ،كما قالَ :
 -6وقال األلباينُّ( :من املعروف َّ
بعض
كثريا ،حىن َّ
أن احلديث ممَّا يحَ ُّ
يتوهم ُ
تج به الشِّيعة ،ويَلهجون بذلك ً
مجيعا وامهون يف ذلك ،وبيانُه من وجهني:
أهل ُّ
السنة أهنم مصيبون يف ذلك ،وهم ً
ِ
َّ
َّ
األولَّ :
يرده
أكثر ممَّا يريده الشِّيعة ،وال ُّ
َّ
أن املراد من احلديث يف قوله صلى اهلل عليه وسل َم(( :عرتيت)) ُ
السنة ،بل هم مستمسكون به ،ألاَ وهو َّ
أهل بيته صلَّى اهلل عليه وسلَّ َم ،وقد جاء
أهل ُّ
أن العرتة فيه هم ُ
ُ
ذلك موضَّحا يف بعض طرقه كحديث الرتمجةِ :
((وعرتيت ْأهل بييت)) ،وأهل بيته يف األصل :هم نِساؤه
ً
َّ
مجيعا ،...وختصيص الشِّيعة (أهل البيت)
وفيهن ِّ
صلَّى اهلل عليه وسل َمَّ ،
الصدِّيقةُ عائشةُ رضي اهلل عنهن ً
بعلي وفاطمة واحلسن واحلسني رضي اهلل عنهم ،دون نِسائه صلَّى اهلل عليه وسلَّ َم من حتريفهم
يف اآلية ٍّ
ِ
انتصارا ألهوائهم ...
آليات اهلل تعاىل؛
ً
اآلخرَّ :
املتمسكون بالكتاب
أن املقصود من ((أهل البيت)) إنمَّ ا هم العلماءُ الصاحلون منهم ،و ِّ
الوجه َ
ِ
أهل بيتِه صلَّى اهلل عليه وسلَّ َم ،الذين
السنة؛ قال اإلمام أبو جعفر
ُّ
و ُّ
الطحاوي رمحه اهلل تعاىل( :العرتة :هم ُ
ِ
بأمره)).
هم على دينه ،وكذلك ِّ
املتمسكون ْ
ِ
واحلاصلَّ :
أن ِذكر أهل البيت يف مقابل القرآن يف هذا احلديث كذكر ُسنة اخللفاء الراشدين مع ُسنَّته صلَّى
َّ
رفت ما تقدَّم ،فاحلديث
وسن َِّة اخللفاء َّ
الراشدين ...))...إذا َع َ
بسنَّيت ُ
اهلل عليه وسل َم يف قوله(( :فعليكم ُ
وسنَّة
شاه ٌد ٌّ
كت فيكم أمري ِن لن تضلُّوا ما َّ
قوي حلديث ((املوطأ)) بلفظ(( :تر ُ
متسكتم هبما :كتاب اهللُ ،
رسوله))([.)]45
الرد على الشُّبه املثارة حوله
املسألة الثالثةُّ :
بعض الناس ،وتساءل
ومن تأثر هبم ُشبهةً حول هذا احلديث ،طارت يف اآلفاق ،وصدَّقها ُ
أثار الشِّيعة َ
ِ
آخرون ،خالصتهاَّ :
النيب صلَّى اهلل عليه وسلَّ َم
أن حديث األمر
ُّ
بالتمسك بالعرتة واتِّباع أهل بيت ِّ
عنها َ
الصحيحني ،وأسانيده
بالسنة؛ فلم يُ َرو يف أحد َّ
التمسك ُّ
ثابت يف صحيح مسلمِ ،خبالف ُّ
صحيح ،وأنَّه ٌ
ِضعاف.
الرد على ذلك من وجوه:
و ُّ
ِ
باألخذ
النيب صلَّى اهلل عليه وسلَّ َم ْ
األمر باتِّباع العرتة ،بل َأمر فيه ُّ
الوجه األول :ليس يف صحيح مسلم ُ
وحث عليهَّ ،
صى فيه أصحابَه ِ
بأهل بيته ،وكان هذا يف َح َّجة
التمسك بهَّ ،
بكتاب اهلل ،و ُّ
ورغب فيه ،مث ْأو َ
الوداع قبل موته صلَّى اهلل عليه وسلَّم ،ولفظ احلديث(( :أيُّها النَّاس ،فإنمَّ ا أنا ب َشر ِ
رسول
يوشك أ ْن يأيتَ ُ
َ ٌ
ُ
َ
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بكتاب اهلل ،و ِ
ِ
تارك فيكم ثَقلَ ِ
استمسكوا
فخذوا
ُجيب ،وأنا ٌ
كتاب اهلل ،فيه اهلُدى والنُّور؛ ُ
نيَّ :أوهلماُ :
ريب فأ َ
فحث على كتاب اهللَّ ،
ُذكركم اهلل يف ْأهل بييت ،أ ِّ
ورغب فيه  -مث قال :وأهل بَييت ،أ ِّ
ُذكركم اهللَ يف
به َّ -
أهل ْبييت ،أ ِّ
ُذكركم اهللَ يف ْأهل بييت))([.)]46
القرطيب :وقوله (( :وأهل بييت ،أ ِّ
ُذكركم اهلل يف أهل بييت  -ثالثًا))؛ هذه الوصية ،وهذا
قال أبو العبَّاس
ُّ
النيب صلَّى اهلل عليه وسلَّ َم وأهل بيته ،وإبر َارهم ،وتوقريهم،
التأكيد العظيم يَقتضي :
وجوب احرتام آل ِّ
َ
ذر ألحد يف التخلُّف عنها .هذا مع ما عُلِم من خصوصيتهم
وحمبَّتهم
َ
وجوب الفروض املؤَّكدة ،اليت ال عُ َ
بالنيب صلَّى اهلل عليه وسلَّ َم ،وبأهنم جزءٌ منه؛ فإنهَّ م أصولُه اليت نشأ منها ،وفروعُه اليت تنشأ عنه)([.)]47
ِّ
نهَّ
ابن كثري( :وال تُن َكُر الوصاةُ بأهل البيت ،واألمر باإلحسان إليهم ،واحرتامهم وإكرامهم؛ فإ م من
وقال ُ
ِ
ونسبًا ،وال سيَّما إذا كانوا متَّبِعني
ذريَّة طاهرة ،من أشرف بيت ُوجد على وجه األرض ،فَ ً
وحسبًا َ
خرا َ
ِ
وعلي وأهل بيتِه وذُريَّته،
للسنة النبويَّةَّ ،
ُّ
الصحيحة الواضحة اجلليَّة ،كما كان عليه سل ُفهم ،كالعبَّاس وبنيهٍّ ،
رضي اهلل عنهم أمجعني)([.)]48
ِ
ِ
ِ
لما(( ،واستمسكوا به)) ،أي:
وقال مال علي القاريُ ( :
«فخذوا بكتاب اهلل» ،أي :استنباطًا وحفظًا وع ً
متسكوا به اعتقادا وعملاً ِ ،
ومن مجلة كتاب اهلل العمل بأحاديث ِ
رسول اهلل صلَّى اهلل عليه وسلَّ َم؛ لقوله
و َّ
ً
ُ
ِ
اع
الر ُس َ
الر ُس ُ
{وَما آَتَا ُك ُم َّ
{م ْن يُط ِع َّ
ول �فََق ْد أَطَ َ
ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما �نََها ُك ْم َعْنهُ فَا�نْ�تَُهوا} [احلشرَ ،]7 :
سبحانهَ :
اللَّهَ} [النساء ]80 :و{قُ ْل إِ ْن ُكْنتُ ْم تحُِ بُّو َن اللَّهَ فَاتَّبِعُونيِ يحُْبِْب ُك ُم اللَّهُ} [آل عمران - ]31 :ويف رواية:
فحرض أصحابَه ((على
((فح َّ
ث))  -بتشديد ال ُـمثلَّثة  -أيَّ :
َّ
((فتمسكوا بكتاب اهللُ ،
وخذوا به)) َ -
ِ
ِ
كتاب اهلل)) ،أي :على حمافظة ومراعاة مبانيه ومعانيه ،والعمل مبا فيهَّ ،
((ورغب فيه)) -بتشديد الغَني
ِ
املعجمة ،-أي :ذ َكر ِّ
وخوف بالعقوبات ل َمن
املرغبات من حصول الدرجات يف حقِّه ،مث ميكن أنَّه َّ
رهب َّ
َ
ترك متابعةَ اآليات ،فيكون حذفه من باب االكتفاء ،وميكن أنَّه اقتصر على البشارة؛ إمياءً إىل َسعة رمحة
اهلل تعاىل ،و َّ
أن رمحته للعالَ ِمني ،و َّأمته َّأمة مرحومة.
السالم ((وأهل بييت)) ،أي :وثانيهما ْأه ُل بييت ((أ ِّ
ُذكركم اهلل))  -بكسر الكاف
النيب عليه َّ
(مث قال) ،أيُّ :
املشدَّدة  -أي :أ ِّ
وإشعارا
اهتماما بشأهنم،
موضع املضمر؛
ُحذركموه(( ،يف أهل بييت))ُ :و ِضع الظاهر
ً
َ
ً
ومودهتم... ،
حق اهلل يف حمافظتهم ،ومراعاهتم واحرتامهم وإكرامهم ،وحمبَّتهم َّ
بالعِلَّة ،واملعىن :أُنبِّهكم َّ
اجه؛ لِ َما سبَق من َّ
أن أهل
َّ
كرر اجلملة إلفادة املبالَغة ،وال يبعُد أن يكون أراد بأحدمها آلَه ،وباألخرى أزو َ
البيت يُطلق عليهما)([.)]49
الرتضي عنهم ،واإلميان بأنهَّ م من
وقال ابن باز( :حنن معكم يف حمبَّة أهل البيت امللتزمني بشريعة اهلل ،و ِّ
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خرج
ِخرية عباد اهلل؛ عملاً بوصية رسول اهلل صلَّى اهلل عليه وسلَّ َم حيث قال يف حديث زيد بن أ
َرقم امل َّ
َ
ِ
تارك فيكم ثَقل ِ
بكتابُ اهلل،
فخذوا
يف صحيح مسلم « :إين ٌ
ني :أوهلما :كتاب اهلل ،فيه اهلُدى والنُّور؛ ُ
ُذكركم اهلل يف أهل بييت ،أ ِّ
متسكوا به ...مث قال :وأهل بييت ،أ ِّ
ُذكركم اهلل يف ْأهل بييت»)([.)]50
و َّ
تارك فيكم ثَقل ِ
فخذوا بكتاب اهلل،
آخر(( :إين ٌ
نيَّ :أوهلما :كتاب اهلل ،فيه اهلُدى والنُّور؛ ُ
وقال يف موضع َ
واستمسكوا به ،مث قال :وأهل بييت ،أ ِّ
ُذكركم اهلل يف أهل بييت)) ،يعين هبمَ :زوجاتِه ،وقَراباتِه من بين هاشم,
يُ ِّ
ذكر الناس باهلل يف أهل بيته ،بأن يَرفُقوا هبم ,وأن يحُ سنوا إليهمُّ ,
باحلق,
ويكفوا األذى عنهم ,ويُوصوهم ِّ
السالم)([.)]51
ويُعطوهم حقوقَهم ما داموا مستقيمني على ِدينه ،متَّبِعني لشريعته عليه َّ
الصالة و َّ
بالتمسك
األمر
ُّ
فاحلديث  -إذن  -فيه الوصيةُ والتذكري بآل بيته صلَّى اهلل عليه وسلَّ َم َ
بعد موته ،وليس فيه ُ
واالتباع .ومل يقل أح ٌد من علماء األمة ممن تعرض لشرح احلديث أن أفراد عرتته صلى اهلل عليه وآله وسلم
يكون لقوهلم من املنزلة مثل ما للقرآن ،فضالً عن أن يكون أوىل باالتباع من سنة سيد ولد عدنان صلى
اهلل عليه وسلم.
الوجه الثاين :على تقدير أن ما صح من األحاديث جاء فيها األمر باالتباع فقد جاء يف احلديث:
ِ
علي،
النيب صلَّى اهلل عليه وسلَّ َم هم بنو هاشم كلهم ،من ولد العبَّاس ،وولد ٍّ
((وعرتيت أهل بييت)) ،وعرتة ِّ
ِ
علي بن أيب طالب
وولد احلارث بن عبد املطَّلب ،وسائر بين أيب طالب وغريهم([ ،)]52وليس هم فقط َّ
وا�بْنَيه :احلسن واحلسني ،وذُريتهم  -كما تزعم اإلماميَّةُ االثنا عشرية  -كما َّ
يدخل فيهم
أن أهل بيته ُ
الصحابة روايةً عن
اجه رضي اهلل عنهن؛ فعبد اهلل بن عبَّاس ،وعائشةُ رضي اهلل عنهم  -ومها من أكثر َّ
أزو ُ
ِ
شك دخولاً أوليًّا.
لما  -داخالن يف هذا احلديث بال ٍّ
ِّ
النيب صلَّى اهلل عليه وسلَّ َم ،ومن أكثرهم ً
فقها وع ً
وهذا األمر ال يرتضيه من حيتج هبذا احلديث على تقدمي العرتة يف رأيهم وما ينقلونه هم عنهم على أدلة
التشريع املتفق عليها.
ِ
النيب صلَّى اهلل عليه وسلَّ َم؟
الوجه الثالث :ما
ُ
املقصود بعرتة ِّ
ِ
كعلي بن أيب طالب ،وابنيه :احلسن واحلسني ،والعبَّاس بن عبد املطَّلب
هل هم الذين صحبوه َورَوْوا عنهِّ ،
وعقيل بن أيب طالب؟
وابنيه :عبد اهلل وعُبيد اهلل ،وجعفر بن أيب طالب وابنه عبد اهللَ ،
حتكما منهم بال ٍ
ُّ
برهان
ْأم ُّ
شر رجالً منهم فقط ،كما تزعُم الشيعة؛ ً
علي بن أيب طالب وذُريَّته ،بل وأحد َع َ
وال بيِّنة؟!
الصويف ،والعامل واجلاهل؟
السنيِّ  ،والشِّيعي ،و َّ
الزيدي ،و ُّ
أم أنهَّ م َّ
عامة العِرتة ،وفيهم  -كما هو الواقع اليوم ُّ -
فمن هم العرتة املعنيُّون يف احلديث؟
َ
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فنفهم منه  -إذن  -أن
ال ميكن أن يَستقيم �فَْه ُم احلديث إلاَّ جبَ ْمعه مع اللَّفظ َ
وسنَّيت)؛ َ
اآلخر (كتاب اهلل ُ
ِ
النيب صلَّى اهلل عليه وعلى آله وسلَّم.
لسنة ِّ
العرتة هم املتَّبعون ُ
السنة كاتِّباع القرآن ،وفيهما األمر باالقتداء بصحابة ِ
الوجه الرابع :تقدَّم معنا َّ
رسول اهلل ،وليسوا
أن اتباع ُّ
ُ
وسنَّة
كلُّهم من العرتة ،بل يف احلديث الصحيح األمر
ُّ
بسنَّيت ُ
بسنَّة اخللفاء الراشدين؛ ((عليكم ُ
بالتمسك ُ
ضوا عليها بالنو ِاجذ)) ،وفيهم أبو بكر ،وعمر ،وعُثمان ،وهم
وع ُّ
اخلُلفاء املهديِّني َّ
الراشدين؛ َّ
متسكوا هباَ ،
ٍ
وعمر))([ ،)]53ومع
ليسوا من العرتة ،بل يف احلديث الصحيحُ :
((اقتدوا بالل َذيْ ِن من بعدي :أيب بكر َ
ٍ
وعمر أصلاً من أصول اإلسالم
السنَّة ُّ
ذلك فتعظيم أهل ُّ
للسنَّة َ
عص َمهم من أن جيعلوا االقتداء بأيب بكر َ
السنَّة.
مقابل الكتاب و ُّ
ِ
الوجه اخلامس :على فرض أن ما صح من األحاديث جاء فيها األمر باالتباع فماذا لو خالفت العرتةُ
كتاب اهلل؟ َمن جيب علينا نتَّبع منهما؟!
َ
شك يف ذلك ،فقد ك َفر!
اهلل،
كتاب
نتبع
ن
أ
جيب
شك
ال
ومن َّ
َّ
ْ
َ
َ
ِ
النيب صلَّى اهلل عليه وسلَّ َم؛ {فَاتَّبِعُونيِ يحُْبِْب ُك ُم
األمر باتِّباع ُسنَّة ِّ
إذن العرتة تابعةٌ لكتاب اهلل ،ويف كتاب اهلل ُ
للسنة باتِّباعها لكتاب اهلل،
الر ُس ُ
{وَما آَتَا ُك ُم َّ
ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما �نََها ُك ْم َعْنهُ فَا�نْ�تَُهوا}؛ إذن العرتة تابعةٌ ُّ
اللَّهُ}َ ،
شرفهم
فكان ُّ
للسنة ،واحلمد هلل ِّ
رب العاملني .بل إن شرف العرتة ومكانتهم فرعٌ على شرف من َّ
مرد العِرتة ُّ
اهلل به ،وهو رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ،وال يستقيم يف شرٍع وال ٍ
عقل تقدمي التابع على املتبوع،
والفرع على األصل ،ملن كان له عقل يعي به ،واهلل املستعان.
اخلامتة:
تارك فيكم ال�ثََّقلني))  -جاء بلفظ(( :كتاب اهللِ ،
وعرتيت ْأهل بَييت)) ،وبلفظ:
ديث الثَّقلني (( -إنيِّ ٌ
َح ُ
ِ
يظن
وسنَّيت)) ،وقد اختلف العلماءُ يف تصحيحها وتضعيفها ،ومل ي ِرْد يف صحيح مسلم كما ُّ
((كتاب اهلل ُ
رب العاملني.
ويُ ِّردد البعضُّ ،
احلمد هلل ِّ
ومرد العِرتة إىل الكتاب و ُّ
السنَّة ،و ُ
أخريا:
و ً
ِ
فال َّ
َّسب
ت إىل هذه العِرتة َّ
كل َمن يمَُ ُّ
بد هنا ِمن تذكري ِّ
الشريفة بصلة ،مبا أنعم اهلل به عليهم من الن َ
ومودهتمِ ،من َّ
أن هذه نِعمةٌ يُسألون عنها يوم
َّ
الشريف ،ومبا أوجبه اهلل على عباده املؤمنني من حمبَّتهم َّ
ِ
القيامة.
ضل سعيهِ ،
الرشاد
َّسب ،إيَّاكم أن ُّ
تغرتوا مبا يُ ِّ
وعمي عن َّ
فيا َمن َّ
نمقه لكم َمن َّ ُ
شرفكم اهللُ تعاىل هبذا الن َ
وضعكم اهللُ تعاىل ورسولُه صلَّى اهلل عليه وسلَّم هبا!
خري املنازل اليت َ
ُ
منهجه ،ممَّن يريد أن يتجاوز بكم َ
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ضخمت من هذا احلديث ،وأومهت بإعطاء العِرتة من املكانة
وإيَّاكم والفر َح ببعض أقوال أهل األهواء اليت َّ
ِ
فالح إلاَّ
يف التَّشريع ما مل يأذ ْن به اهلل؛ ُّ
فكل عاقل منكم يعلم أنَّه ليس يف قوله هو وال فعله وال َه ْديه ٌ
النيب املعصوم صلَّى اهلل عليه وعلى آله وسلَّم.
مبقدار اتِّباعه واستمساكه هبَ ْدي ِّ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
يظن َّ
أن قولَه أو فعله ،أو قول أحد من
فخر ألحد منكم بأن َّ
ومن مَثَّ فال حاجةَ ،وال فر َح ،وال مزيَّةَ ،وال َ
ِ
وسالمه وبركاتُه عليه.
ات اهلل
الناس وفِعله يكون ُح َّجةً مبنزلة قول َّ
حممد بن عبد اهلل ،وفعله ،صلو ُ
ُ
احلق ،وأن ي ِ
الصراط املستقيم.
أسأل اهللَ تعاىل أن يَدلَّنا على ِّ
رشدنا إىل ِّ
ُ
رب العالَمني،،،
احلمد هلل ِّ
و ُ
املصدر  :الدرر السنية
.................................
البزار ( ،)864وأبو �نَُعيم يف ((حلية األولياء)) (.)64/9
([ )]1أخرجه َّ
([ )]2أخرجه أمحد ( )11119و( ،)11147وأبو يَعلَى ( )1027وابن سعد يف ((الطبقات الكربى))
ري يف ((الشريعة)) ( ،)1702والطرباين يف
اآلج ُّ
( ،)194/2وابن اجلَعد يف ((مسنده)) ( ،)2711و ُ
((املعجم الكبري)) (.)2679( )66/3
([ )]3أخرجه اخلطيب يف ((املتفق واملفرتق)) ()31/2
((السنة)) ()1465
([ )]4أخرجه ابن أيب عاصم يف ُّ
قي بن مخَ لَد يف ((احلوض والكوثر)) ( ،)16والطرباين يف ((املعجم الكبري)) ()3052
([ )]5أخرجه بَ ُّ
و( ،)2683وأبو �نَُعيم يف ((حلية األولياء)) (.)355/1
البزار
([ )]6أخرجه أمحد ( ،)19332والطرباين يف ((املعجم الكبري)) ( ،)66/3و( ،)167/5و َّ
((السنن الكربى)) ( ،)8464والطَّحاوي يف ((شرح م ِ
شكل اآلثار)) (.)1765
( )4325والنَّسائي يف ُّ
ُ
([ )]7أخرجه أمحد ( )21618و( ،)21697وابن أيب َشيبة يف ((املصنف)) ( ،)32337والطرباين يف
((املعجم الكبري)) (.)4921( )153/5
([ )]8أخرجه الطرباين كما يف ((جممع الزوائد)) (.)198/5
الذهيب يف ((نسخة نُبيط)) (.)29
أورده
ُّ
([َ )]9
الشاهد منها فقط.
اختصارا سأذكر
([ )]10و
َ
ً
إسحاق بن راهو ِيه كما يف ((إحتاف اخلِ ة املهرة)) للب ِ
وصريي ( ،)210/7و((املطالب
([ )]11أخرجه
يرَ ََ
ُ
ُ َ ُْ
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العالية)) البن حجر ( .)252/4والطحاوي يف ((شرح مشكل اآلثار)) ( .)1760ويف سنده كثري بن
زيد :قال أمحد بن حنبل :ما أرى به بأسا ،وقال ابن معني :ليس به بأس ،وقال أبو زرعة :صدوق فيه لني،
وقال النسائي :ضعيف ،وقال أبو جعفر الطربي :وكثري بن زيد عندهم ممن ال حيتج بنقله .وقال ابن حبان:
كان كثري اخلطأ على قلة روايته ال يعجبين االحتجاج به إذا انفرد ،وقال ابن حجر :صدوق خيطىء.
ينظر(( :اجلرح والتعديل)) ((( ،)841الضعفاء واملرتوكني)) ((( ،)505اجملروحني)) ((( ،)894تقريب
التهذيب)) ((( ،)5611هتذيب التهذيب)) (.)745
صحح إسناده احلافظ ابن حجر يف ((املطالب العالية)) (.)252/4
واحلديث َّ
([[ )]12إسناده ضعيف] أخرجه َعْب ُد بن حمَُيد يف ((مسنده)) (.)240
وس ِ
ويف سنده حيىي بن عبد احلميد احلِ َّماين؛ متَّهم بالكذبِ ،
رقة احلديث .ينظر(( :هتذيب التهذيب))
البن حجر ((( ،)399تقريب التهذيب)) البن حجر (.)7591
([ )]13أخرجه الرتمذي ( ،)3788وال َف َسوي يف ((املعرفة والتاريخ)) ( ،)536/1والشَّجري يف ((ترتيب
علي بن املنذر كويف؛ قال عنه النَّسائي:
األمايل)) ( .)738قال
ُّ
الرتمذي( :حسن غريب) .ويف سنده ُّ
شيعي حمض ،ثِقة .وقال ابن حجر :صدوق يتشيَّع .ينظر(( :اجلرح والتعديل)) البن أيب حامت (،)1128
ٌّ
حممد بن فُضيل؛ قال أمحد :كان يتشيَّع،
ا:
أيض
سنده
ويف
(،)4803
حجر
البن
التهذيب))
يب
ر
و((تق
ً َّ
حسن احلديث .ووثَّقه حيىي بن معني ،وذ َكره ابن حبَّان يف ((الثقات)) ،وقال :كان �يَ ْغلُو يف التشيُّع.
وكان َ
وقال أبو داود :كان شيعيًّا حمرتقًا .ينظر(( :هتذيب الكمال)) للمزي ( ،)297/26و((هتذيب التهذيب))
البن حجر (.)660
(سئل
واحلديث َّ
ضعفه اإلمام أمحد؛ قال ُ
شيخ اإلسالم ابن تيميَّة يف ((منهاج السنة )) (ُ :)394/7
ِ
وصححه األلباين يف
فضعفهَّ ،
أمحد بن حنبلَّ ،
يصح)َّ ،
وضعفه غريُ واحد من أهل العلم ،وقالوا :ال ُّ
عنه ُ
((صحيح سنن الرتمذي)) (.)3788
([[ )]14إسناده ضعيف] أخرجه احلاكم ( ،)4577والشجري يف ((ترتيب األمايل)) ( .)712ويف
حممد بن َسلمة بن ُك َهيل؛ و ٍاه .ينظر(( :الثقات)) البن حبان ((( ،)10505ميزان االعتدال))
سندهَّ :
للذهيب (.)7614
([[ )]15إسناده ضعيف] أخرجه الرتمذي ( ،)3786والطرباين يف ((املعجم الكبري)) ()66/3
يب من هذا الوجه .وقال الطرباين يف ((املعجم األوسط)) (:)89/5
( ،)2680قال الرتمذيٌ :
حسن غر ٌ
يد بن احلسن األمناطي) ،وزيد هذا قال عنه أبو حامت :من َكر
(مل يَرِو هذا
احلديث عن جعفر بن َّ
حممد إلاَّ ز ُ
َ
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وضعفه ابن حجر .ينظر(( :اجلرح والتعديل)) البن أيب حامت (،)2533
ض ِّعفَّ .
احلديث ،وقال الذهيبُ :
((الكاشف)) للذهيب ((( ،)1731تقريب التهذيب)) البن حجر (.)2127
صححه األلباينُّ يف ((صحيح سنن الرتمذي)) (.)3786
واحلديث َّ
([[ )]16إسناده ضعيف] أخرجه أمحد ( ،)11578وابن أيب عاصم يف ((السنة)) ( ،)1553وأبو يَعلَى
( ،)1140والطرباين يف ((املعجم الكبري)) ( ،)2678( )65/3والبغوي يف ((شرح السنة)) ()3914
واللفظ له .ويف سنده عطية العويف ضعفه أمحد ،وأبو حامت الرازي وقال ابن حبان :ال حيل االحتجاج
مدلسا.
به وال كتابة حديثه إال على جهة التعجب .وقال ابن حجر :صدوق خيطئ كثريا وكان شيعيًّا ً
ينظر(( :اجلرح والتعديل)) البن أيب حامت ((( ،)383/6اجملروحني)) البن حبان ((( ،)176/2تقريب
التهذيب)) البن حجر ()4616
([[ )]17إسناده ضعيف] أخرجه أمحد يف ((فضائل الصحابة)) ( ،)170ويف سنده :إمساعيل بن موسى
الرواية فقد احتمله النَّاس َورووا
ابن بنت ُّ
َّشيُّع َوأما يف ِّ
السدِّي؛ قال ابن عدي :أنكروا عليه الغلو يف الت َ
عنه .ينظر(( :الكامل يف الضعفاء)) ()529/1
شيعي ،ربمَّ ا أخطأ .ينظر:
وفيه :أبو اجلَ َّحاف  -وامسه داود بن أيب َعوف؛ قال ابن حجر :صدوقٌّ ،
((تقريب التهذيب)) (.)1811
العويف؛ ضعيف ،وقد تقدم الكالم عليه.
وفيه عطيَّة َ
حسن غريب .ويف سنده عطيَّة
([[ )]18إسناده ضعيف] أخرجه الرتمذي ( .)3788قال الرتمذيٌ :
صححه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) (.)3788
أيضا ،واحلديث َّ
العويف ً
([[ )]19إسناده ضعيف] أخرجه بحَْ َشل يف ((تاريخ واسط)) (ص ،)50ويف سنده جمهول.
((شعب اإلميان)) (.)3315
([ )]20أخرجه
البيهقي يف ُ
ُّ
وصححه لغريه األلباينُّ يف
السخاوي يف ((األجوبة املرضية)) (،)546/2
إسناده
َّ
َّ
البيهقي ،و َّ
ُّ
ضعف َ
((صحيح الرتغيب)) (.)2187
((السنة)) ( ،)68والعُقيلي يف ((الضعفاء
([[ )]21صحيح] أخرجه احلاكم يف ((املستدرك)) ،و ُّ
املروزي يف ُّ
الكبري)) ( ،)318( ،)250/2والبيهقي يف ((دالئل النبوة)) (.)449/5
وسائر ُرواته متَّفق عليهم.
مسلم بأيب أُويس،
احتج
البخاري بأحاديث ِعكرمة ،و َّ
قال احلاكمَّ :
ُّ
احتج ٌ
ُ
ابن امللقِّن يف ((البدر
وقال
املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( :)61/1أصلُه يف َّ
ُّ
الصحيحَّ .
وجود طري َقه ُ
وصححه ابن العريب يف
ابن القيِّم يف ((هتذيب السنن)) (َّ ،)279/7
املنري)) (َّ ،)693/6
وصحح َ
إسناده ُ
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((أحكام القرآن)) ( ،)250/4واأللباينُّ يف ((صحيح الرتغيب)) (.)40
([[ )]22إسناده ضعيف] أخرجه أبو �نَُعيم يف ((تاريخ أصبهان)) (.)138/1
أمحد :ال يُكتب حديث يزيد .وقال
وفيه يَزيد َّ
الرقَاشي :قال البخاري :تكلَّم فيه ُشعبة .وقال أبو داود عن َ
ِ
احلاكم أبو
ابن َمعني :رجل صاحل وليس حديثُه بشيء .وقال أبو حامت :يف حديثه َ
ض ْعف .وقال النَّسائي و ُ
أحاديث صاحلةٌ عن أنس وغريه ،وأرجو أنه ال بأس به؛ لرو ِ
اية
دي :له
أمحدُ :
مرتوك احلديث .وقال ابن َع ٍّ
ُ
َ
الثقات عنه .ينظر(( :هتذيب التهذيب)) البن حجر ()271/11
البزار ( )8993واللفظ له ،والعُقيلي يف ((الضعفاء الكبري)) ( ،)250/2وابن عدي يف
([ )]23أخرجه َّ
((الكامل يف الضعفاء)) ( ،)69/4والدارقطين ( ،)245/4واحلاكم (.)4321
ضعفوه ،انظر(( :ذخرية احلفاظ)) البن القيسراين ( ،)1010/2و((املهذب))
ويف سنده صاحلٌ الطَّلحي؛ َّ
صححه ابن حزم يف ((اإلحكام يف أصول األحكام)) (،)251/2
للذهيب ( ،)4105/8واحلديث َّ
واأللباينُّ يف ((صحيح اجلامع)) (.)3232
([[ )]24إسناده ضعيف] أخرجه اخلطيب يف ((الفقيه واملتفقه)) (.)275/1
مرتوك احلديث ،يُشبه حديثُه
فيه :سيف بن عُمر؛ قال ابن َمعني:
ضعيف احلديث .وقال أبو حامتُ :
ُ
ٍ
الدارقطين :ضعيف .ينظر(( :هتذيب
َّسائي و
حديث الو ِّ
َ
ُّ
اقدي .وقال أبو داود :ليس بشيء .وقال الن ُّ
التهذيب)) البن حجر (.)259/4
حممد؛ خمتلَف فيهما .ينظر(( :هتذيب التهذيب))
أيضا :أَبَان بن إسحاق
األسدي ،و َّ
الصبَّاح بن َّ
ُّ
وفيه ً
البن حجر ( ،)275/1و((اجملروحني)) البن حبان ( ،)413/1و((معرفة الثقات)) للعجلي ()757
و((تقريب التهذيب)) البن حجر (.)2898
([[ )]25إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي يف ((دالئل النبوة)) (.)448/5
ضعيف .ينظر(( :اجلرح والتعديل)) البن أيب حامت ((( ،)147/5اجملروحني))
وفيه :عبد اهلل بن لهَِيعة؛
ٌ
البن حبان ((( ،)431/1تاريخ أمساء الضعفاء والكذابني)) البن شاهني (ص(( ،)118الكاشف))
للذهيب ( ،)2934و((تقريب التهذيب)) البن حجر (.)3563
حممد بن حمَُيد
([ )]26أخرجه
الطربي يف ((تارخيه)) ( )181/12بإسناد رجالُه ثقات ،إلاَّ شيخ الطربي َّ
ُّ
الرازي.
ضعيف جدًّا] أخرجه ابن عبد ال�بَِّر يف ((جامع بيان العلم وفضله)) (،)1389
[إسناده
([)]27
ٌ
ُ
يين ،وكثري بن عبد اهلل بن عمرو
والشجري يف ((ترتيب األمايل)) ()753؛ وفيه إسحاق بن إبراهيم احلُنَ ُّ
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بن عوف؛ ضعيفان .ينظر(( :هتذيب التهذيب)) البن حجر ( )194/1و(.)377/8
البيهقي يف ((دالئل النبوة)) (.)448/5
([ )]28أخرجه
ُّ
ضعيف العقل ،ليس بذلك.
بأس به .وقال حيىي بن َمعني :صدوق،
ُ
وفيه :ابن أيب أويس؛ قال أمحد :ال َ
وقال أبو حامت الرازي :حملُّه الصدق ،وكان َّ
مغفلاً (( .اجلرح والتعديل)) (.)613
اقدي يف ((مغازيه)) (.)577/2
([ )]29أورده الو ُّ
اقدي :مرتوك احلديث .ينظر(( :هتذيب التهذيب)) البن حجر (.)323/9
والو ُّ
([ )]30أخرجه مالك بال ًغا يف ((املوطأ)) (.)899/2
النيب صلَّى اهلل عليه وسلَّم
معروف،
قال ابن عبد ال�بَِّر يف ((التمهيد)) ( :)331/24حمفو ٌظ،
ٌ
مشهور عن ِّ
ٌ
عند أهل العِلم ،شهرًة يكاد يُستغنىَ هبا عن اإلسناد.
([ )]31انظر(( :الفائق)) للزخمشري (.)170/1
([ )]32انظر(( :مشارق األنوار على صحاح اآلثار)) (.)134/1
([ )]33انظر(( :شرح صحيح مسلم)) (.)180/15
([ )]34انظر(( :تفسري البغوي)) (.)447/7
الرتمذي ( ،)2676وابن ماجه ( ،)42وأمحد ( ،)17184من
([ )]35أخرجه أبو داود ( ،)4607و
ُّ
حديث العِرباض بن ساريةَ رضي اهلل عنه.
البزار كما يف ((جامع بيان العلم)) البن عبد ال�بَِّر (،)1164/2
قال
وصححه َّ
حسن صحيحَّ ،
ُّ
الرتمذيٌ :
ابن تيميَّة يف ((جمموع الفتاوى)) ( ،)309/20وابن امللقِّن يف ((البدر املنري)) ( ،)582/9والعراقي يف
و ُ
((الباعث على اخلالص)) ( ،)1وابن حجر العسقالين يف ((موافقة اخلرب اخلرب)) (.)136/1
البخاري ( ،)5063ومسلم ( )1401من حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنه.
([ )]36أخرجه
ُّ
([ )]37أخرجه مسلم ( )867من حديث جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه.
([ )]38أخرجه أبو داود ( ،)4604والرتمذي ( ،)2664وابن ماجه ( ،)12وأمحد ()17213
ِ
ِ
أمحد احلكمي يف ((معارج القبول))
ب رضي اهلل عنهَّ .
إسناده ُ
جود َ
من حديث املقدام بن َم ْعد ي َك ِر َ
وصححه األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود))
ابن باز يف ((جمموع فتاواه)) (َّ ،)245/1
( ،)1217/3و ُ
إسناده ووثَّق رجالَه
ادعي يف ((صحيح دالئل النبوة)) (َّ ،)591
(َّ ،)4604
وحسنه لغريه الو ُّ
وصحح َ
عيب األرناؤوط يف حتقيق ((مسند أمحد)) (.)130/4
ُش ٌ
([ )]39بال ًغا ،وتقدَّم خترجيه.
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([(( )]40روضة الناظر)) (.)470/1
([(( )]41اإلحكام يف أصول األحكام)) (.)308/1
([(( )]42منهاج السنة النبوية)) (.)397-393/7
([(( )]43الصواعق احمل ِرقة)) (.)439/2
([(( )]44مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح)) (.)3975 /9
([(( )]45سلسلة األحاديث الصحيحة)) (.)260/4
َرقم رضي اهلل عنه.
([ )]46أخرجه مسلم ( )2408من حديث زيد بن أ َ
([(( )]47املف ِهم لِ َما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)) (.)51/20
([(( )]48تفسري ابن كثري)) (.)201/7
([(( )]49مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح)) (.)3967/9
([(( )]50جمموع فتاوى ابن باز)) (.)37/3
([(( )]51جمموع فتاوى ابن باز)) (.)34/9
([ )]52انظر(( :النهاية يف غريب احلديث واألثر))البن األثري ،مادة (عرت)(( ،منهاج السنة النبوية))
البن تيمية ((( ،)395/7التنوير شرح اجلامع الصغري)) للصنعاين (.)376/2
([ )]53أخرجه الرتمذي ( ،)3662وابن ماجه ( ،)97وأمحد (.)23293
حسنه الرتمذي ،وابن عبدالرب يف ((جامع بيان العلم)) ( ،)1165/2وابن حجر يف ((موافقة اخلرب اخلرب))
( ،)143/1وصححه ابن العريب يف ((العواصم من القواصم)) ( ،)252وابن امللقن يف ((شرح البخاري))
( ،)555/13واأللباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) (.)3662
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الشيعة بين الواقع والتاريخ
 -1الذبح والإغت�صاب ومباركة الإحتالل حبا ً باحل�سني
عيل الرصاف
2014-3-31
رجل املافيا يقتل أقرب أصدقائه إليه ،بأبشع الصور ،وأكثرها ميال لالنتقام .وعندما يعود اىل البيت،
يغسل يديه ،ويعيد تصفيف شعره ،وإذا رأى أمه فانه يتقدم ليقبّل يديها خبشوع.جمرم ،ولكنه ورع أيضا.
ميارس أكثر األعمال وحشية ،ولكن ال تفوته زيارة الكنيسة كل أسبوع ،ويقدس القيم العائلية.هذا هو
املليشياوي الصفوي املثايل.وهو كلما زاد قربا من احلسني بن علي بن ايب طالب ،كلما زاد استعدادا
ألعمال القتل.انه يسفك دماء أقرب الناس إليه ،إال انه مؤمن يف الوقت نفسه!.يذبح األبرياء على اهلوية،
جملرد أهنم سنة ،إال انه يتمثل (( تضحيات اإلمام احلسني )) ويبكي حبرقة يف مواكب العزاء عليه!.وهو
يذهب اىل مواكب التطبري ليُغرق نفسه بالدم ،ولكن من اجل أن جيعل مسيل دمه حافزا لسفك دماء
اآلخرين.يرى دمه ،ليسهل عليه أن يرى اآلخرين مضرجني بدمائهم.وهو يتباهى بدمه ،كدليل على مدى
حبه للحسني ،ولكن من خالله يرفع سقف اجلرمية .فحب احلسني حيميه ،ويطهر روحه .وكلما ازدادت
الغل يف صدره ضد اآلخرين ،كلما لطم
جرائمه بشاعة ،كلما زاد بكاؤه على احلسني حرارة.وكلما تعمق ُّ
على احلسني أكثر.واملليشياوي الصفوي ،خريج املدارس الصفوية االيرانية ،ال يكتفي بالقتل واالغتصاب،
ولكنه يدرك بعمق ،انه حىت وان كان يفعل ذلك إلشباع رغباته الشاذة ،فانه يفعل ذلك “حبا للحسني”
و(( دليال على الوالء آلل البيت)).
رخص له كل شيء.
وما قد يبدو “ازدواجية” مروعة يف السلوك ،ليس كذلك بالنسبة له .فحب احلسني يُ ّ
يف حب احلسني ،مثال ،ميكن التحالف مع الواليات املتحدة ،من اجل اكتساب السلطة.
يف حب احلسني ،ميكن تشكيل فرق موت ملالحقة مناهضي االحتالل.
يف حب احلسني ،ميكن تشكيل مليشيات طائفية متارس الرتويع وكل ما تشاء من أعمال القتل والنهب.
يف حب احلسني ،ميكن توقيع اتفاق أمين مع الواليات املتحدة ،والتظاهر ضدها.
يف حب احلسني ،ميكن قتل الالجئني الفلسطينيني وطردهم من منازهلم يف بغداد ،والدعوة ملقاطعة
إسرائيل.
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يف حب احلسني ،ميكن هنب األموال واغتصاب النساء ،على اعتبار أهنا نوع من “اخلُمس”.
ويف حب احلسني ،ميكن اغتصاب حىت الفتيات الشيعة يف فرق “الزينبيات” ،على أساس أن السيدة
زينب كانت مثاال يف ما ال ميكن قوله!
هذا “التضارب” ال يبدو تضاربا يف عني املليشياوي الشيعي .انه جزء من طبيعة األشياء.
األشياء ال تكون واضحة يف ناظريه ،ما مل تكن هكذا أصال.
وهذا ليس من دون سبب.
يف الواقع ،يوجد سببان ،تارخيي وفقهي ،هلذا السلوك.
إظهار احلب للحسني ،كان من الناحية التارخيية غطاءً لواحدة من أبشع أعمال القتل والتصفيات
اجلماعية اليت ارتكبت ضد البشر.
االحتفال بذكرى مقتل احلسني ،ومتثيل “موقعة كربالء” ،مل يبدأ إال يف القرن السادس عشر يف إيران
الصفوية .وكان الشاه إمساعيل الصفوي هو أول من استخدام هذا التمثيل لنشر املذهب الشيعي يف
فارس ،إمنا بعد أن شن حرب إبادة طائفية ضد األقليات اإليرانية السنية ،قتل خالهلا املاليني واجرب
أيتامهم وأحفادهم على تبين املذهب الشيعي.
تلك اجلرائم ما كان هلا أن جتد ستارا إال بالزعم أهنا تعبري “عن احلب لإلمام احلسني”.
وبفضل هذا “احلب” مل تتم التغطية على اجلرمية بغطاء نبيل فحسب ،ولكن مت رفع سقفها أيضا حبيث
حتولت اىل أعمال تطهري ما تزال مستمرة اىل يومنا هذا.
معظم األقليات اإليرانية صارت هي األخرى “حتب احلسني” .وصار الشيعة ميثلون  %80من جمموع
السكان .وكلهم غارقون باحلب ،اىل درجة أهنم بدأوا بنشر حرهبم الطائفية اىل دول اجلوار ،وخباصة ضد
السنة يف العراق.
وهي حرب ليس كمثلها حرب .قتل على اهلوية .وجثث ترمى يف الشوارع .وحواجز كونكريتية بني
األحياء .وحرمان وجتويع وهتجري طال فعليا ربع جمموع السكان ،وذلك فوق مئات اآلالف من املعتقلني.
وإذا سألت ،ملاذا؟
قيل :حباً يف احلسني!
وليس عن عبث يتم تقدمي السنة العراقيني على أهنم “أقلية” ،مع أهنم ليسوا كذلك .فسحق األقليات
أمر مألوف يف تاريخ احلروب الصفوية .والـ”أقلية” تعين ،بالنسبة هلذا التاريخ ،شيئا صغريا ومعدوم األمهية
وميكن التضحية به.
35
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وال يقال اهنم يفعلون ذلك حبا باملال والنفوذ والسلطة ،ولكن يقال انه “يف حب احلسني”.
وبعد الشاه امساعيل ،واصل الشاه عباس الصفوي (تويف عام  )1629متثيل واقعة كربالء ،ألنه كان حباجة
اىل مواصلة أعمال اإلبادة اليت بدأها سلفه.
وتابع حكام فارس القاجاريون هذا التقليد ،وأضافوا اليه اللطم والتطبري ليجعلوا منه معادال نفسيا لسفك
الدماء ضد األقليات اإليرانية.
وعندما دخلت عادات اللطم والتطبري اىل بعض البالد العربية يف القرن التاسع عشر ألول مرة ،فقد اختذت
كسبيل للتعبري عن اإلحساس بالظلم .ولكنها انطوت يف الوقت نفسه على شحنات من الكراهية جعلت
من سفك الدماء على الرؤوس مبثابة استعداد ضمين لشج رؤوس اآلخرين.
وهذا االستعداد يتكرر يف طقس حار وسنوي ليس للتعبري عن “حب احلسني” فقط ،ولكن للتعبري عن
الكراهية ضد من يفرتض أهنم ساعدوا على قتله.
وحيمل شعار “يا ثارات احلسني” تأكيدا ال جدال فيه على الرغبة باالنتقام .وال يقول حمََلة هذا الشعار
ِمن َم ْن يريدون االنتقام .ولكن من الواضح أهنم ال يقصدون الواليات املتحدة وال إسرائيل ،وال حىت
الطغاة أو احلكام الظاملني ،ولكنهم يقصدون املسلمني اآلخرين بزعم أهنم خذلوا احلسني ،ووقفوا اىل
جانب جيش يزيد بن معاوية ضده يف “موقعة كربالء”.
وهم يكررون طقس الكراهية ،لالنتقام من مسلمني ليس هلم ناقة وال مجل يف تلك “املوقعة” .والكثري
منهم ال يعرفون ملاذا حصلت أصال.
وخاض احلسني بن علي ثورته ضد الظلم ،ولكن “حمبيه” خيوضون أعمال القتل والتصفيات بامسه ليس
حملاربة الظلم ،وإمنا ملمارسة وجه آخر من وجوهه.
ورغم أن الذين خذلوا احلسني كانوا من أهل الكوفة وكربالء والنجف ،ال من أهل الرمادي واملوصل
وتكريت ،إال أن الطائفيني الصفويني ،مل يأهبوا يف احلرب ضد السنة العراقيني ،هبذه املفارقة.
فهم يريدون القيام بأعمال إبادة تكفي لتغيري املوازين السكانية لتعمل لصاحل مشروعهم الطائفي .وهلذا
السبب اختذت أعمال القتل والتهجري طابعا مجاعيا ،ساعدهم فيها احملتلون األمريكيون ،وجيش املرتزقة
األجانب ،واحلرس الثوري اإليراين ،فضال عن مليشياهتم اخلاصة.
أما السبب الثاين للسلوك املزدوج فهو “التقية” .فاملذهب الصفوي يأخذ مببدأ “التقية” لكي يسمح
ألتباعه قول شيء وفعل آخر.
وظهرت أوىل مالمح “التقية” يف العصر العباسي .وكانت الغاية منها هي حفظ النفس يف مواجهة قمع
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اخللفاء الذين وجدوا يف تطلعات بعض “آل البيت” هتديدا لسلطتهم.
وزال اخلطر عندما وقعت اخلالفة العباسية بأيدي الفرس .إال أن “التقية” استمرت ،إمنا بوجه آخر،
لتكون وسيلة للنفاق والدجل والتصرف بوجهني.
واملذهب الصفوي هو املذهب الديين الوحيد يف العامل الذي يشكل الدجل جزءا من مقوماته .وهو يمُ ارس
من أعلى املراتب الدينية اىل أدناها كشيء طبيعي.
فقد يقول القادة اإليرانيون ،على سبيل املثال ،أهنم ال يريدون االحتالل للعراق ،إال أهنم أكثر املتواطئني
مع االحتالل وأكثر املستفيدين منه.
وقد يقول آيات الشيطان يف قم ،وأتباعهم الصغار يف النجف ،أهنم مسلمون إال أن إسالمهم املانوي
أقرب اىل الوثنية منه اىل اإلسالم.
وهم يزعمون أهنم يبجلون الرسول حممد (صلى اهلل عليه وسلم) إال أهنم يُق ّدمون عليه علي بن أيب طالب،
ويكرهون صحابته ،مبن فيهم بعض “العشرة املبشرين باجلنة” ،ويتهموهنم باألباطيل.
ويف احدث األمثلة على “التقيّة” كانت دعوة رئيس الوزراء اإليراين يف العراق نوري املالكي اىل مقاطعة
إسرائيل بسبب أحداث غزة ،بينما كان حرب توقيعه على االتفاقية األمنية مع حلفاء إسرائيل مل جيف بعد.
و”التقية” دجل شرعي .وال ختتلف كثريا عن “زواج املتعة” كدعارة شرعية.
والتواطؤ مع األجنيب جزء من منظومة ثقافية يشكل الدجل عمودها الفقري.
وهذا التواطؤ قد يكون هو نفسه دجال على األجنيب أيضا ،يف لعبة معقدة يصعب على املرء أن يعرف
من أين تبدأ ،وأين تنتهي .ولكن الشيء احلصري الوحيد الثابت واملتواتر يف هذه اللعبة هو أهنا غطاء
لكراهية املسلمني السنة.
وأدلة الواقع كثرية .آالم ومآسي ماليني العراقيني اليوم شاهد صارخ عليها.
ولكن ال يقال أهنا حتصل ليس من اجل املال والنفوذ والسلطة ،وإمنا يف “حب احلسني”.
فواحدهم قد ميارس من االنتهاكات أبشعها ضد وطنه وأبناء شعبه ،إال أنه يظل متديّنا ورعا يف الوقت
نفسه.
فبما أنه “حيب احلسني” ،فهذا يكفي.
ومبا أنه يلطم عليه ويطبرّ من اجله ،فهذا يوفر السبيل الستعادة التوازن النفسي.
يقتل ،يذبح ،يغتصب ،يعذب ،ينهب ،وخيون ،إال أن إميانه بآل البيت يظل قويا ،ومنه يستمد العزمية على
العودة اىل ساحة اجلرمية ،اليت تدفعه بدورها اىل أن يكون مؤمنا وال تفوته زيارة احلسينية.
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الدجل إميان ،واإلميان دجل .ولكن املليشياوي الشيعي يفعله حبا يف احلسني .وعندما يقتل فانه يهتف
بالقول قبل الذبح “علي وياك ،علي” ،ليستمد الشجاعة من “حيدر الكرار” على قتل جريانه وأقرب
أصدقائه إليه.
تنز أنينا ودموعا
اذهب اىل أي مكان يف خراب العراق ،وستجد أن “حب احلسني” حفرة قهر وبؤس ُّ
ودماء وضحايا.
اذهب اىل وزارة النفط ،وستجد أن “حب احلسني” هو الذي مينح الشركات الغربية احلق يف سلب نصف
ثروة العراق وفقا لعقود “الشراكة يف اإلنتاج”.
واذهب اىل منازل ماليني األيتام واألرامل والثكاىل ،وستجد أن “حب احلسني” كان هو اجلرمية اليت من
اجلها مت قتل مليون عراقي.
وال أعرف كيف جيرؤ أي إنسان لديه ذرة من الضمري والشرف أن يقول انه “حيب احلسني”؟
شخصياً ،كنت أحب احلسني ،ودموعي تسيل إذا ذهبت لزيارة قربه .ومن ناحية جمرى الدم ،فأنا واحد
من آل بيته……
ولكن ،مل يعد شرفاً يل أن “أحبه”.
عار كهذا يساويك فوراً مبليشيات القتل القادم من الشرق .فهؤالء ،على كل ما ارتكبوا من جرائم ،حيبون
احلسني .وإذا ذهبوا لقتل أبرياء برفقة جون وجورج ومسيث ،فأهنم يهتفون “علي وياك ،علي”!
املصدر  :شبكة أخبار العراق
................................
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-2بني ال�شيعة واليهود...؟
إبراهيم الصغري
2014-4-30
يقول النوخبيت« :وحكى مجاعة من أهل العلم من أصحاب علي عليه السالم أن عبد اهلل بن ســــبأ كان
يهوديا فأسلم وواىل عليا عليه السالم وكان يقول وهو على يهوديته يف يوشع بن نون بعد موسى عليه
السالم هبذه املقالة فقال يف إسالمه بعد وفاة النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم مبثل ذلك وهو أول من أشهر
القول بفرض إمـــامة علي عليه السالم وأظهر الرباءة من أعدائه وكاشف خمالفيه فمن هناك قال من خالف
الشيعة إن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية».
يقال إذا عُرف السبب بطُل العجب ،فال تعجب من تشابه العقائد واحتادها بني اليهود والشيعة إذا كان
مؤسس هذه األخرية يهوديا.
وهذه من احلقائق املؤرقة للشيعة ،حىت اجتهد معمموهم يف طمسها وإخفاء معاملها بتضعيف الروايات
الشيعة املؤكدة لوجود هذه الشخصية تارة واعتبارها خرافات وأساطري تارة أخرى.
ومن هنا جاء وصف التشيع بأنه« بذرة نصرانية غرستها اليهودية يف أرض جموسية».
لذا أحببت أن أمجع بعض ما تشاهبت عليه قلوب الشيعة واليهود من عقائد فاسدة لتشويه صورة اإلسالم
واملسلمني ،أردهتا ذكرى وتذكريا لكل من جيهل حال هذه النحلة الفاسدة املفسدة ،فجاءت على النسق
التايل:
 -1سوء األدب مع اهلل:
إن املتصفح لكتاب اهلل جيد آيات كثرية توضح جرأة اليهود على احلق سبحانه ،وتطاوهلم على مقامه
باالهتام والبهتان.
ت الْ�يهود والنَّصارى حَْنن أَ�بنَاء اللّ ِه وأ ِ
ِ
َحبَّ ُاؤهُ} (املائدة.)18
{وقَالَ َُ ُ َ َ َ ُ ْ
َ
فقد ادعوا أهنم أبناء اهللَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ت أَيدي ِهم ولُعِنُواْ بمِ َا قَالُواْ بل ي َداه مبسوطَتَ ِ
ان يُنف ُق
{وقَالَت الْ�يَُه ُ
ود يَ ُد اللّه َم ْغلُولَةٌ غُلَّ ْ ْ ْ َ
واهتموه بالبخلَ :
َ ْ َ ُ َْ ُ
ف يَ َشاءُ} (املائدة.)64
َكْي َ
وقالوا عنه يتعب فرد احلق سبحانه{ :ولََق ْد خلَ ْقنَا َّ ِ
ض َوَما �بَ�يْ�نَُه َما فيِ ِست َِّة أَيَّ ٍام َوَما َم َّسنَا
َ َ
الس َم َاوات َوالأْ َْر َ
ِمن لُّغُ ٍ
وب} (ق.)38
هذه بعض اآليات الدالة على قلة أدب اليهود مع اهلل ،وجتاوزهم حلدوده ،تطاوال عليه ،وجترؤا على مقامه
سبحانه.
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وال خيتلف الشيعة كثريا عن اليهود يف هذه النقطة ،فللقوم عقيدة فاسدة قوامها الطعن يف اهلل ،وإليك
بياهنا:
يقول الشيعي هاشم البحراين يف»مدينة املعاجز»« :وإذا قام القائم -عليه السالم -وافوا فيها بينهم
احلسني حىت يأيت كربالء فال يبقى أحد مساوي وال أرضي من املؤمنني إال حفوا باحلسني -عليه السالم-
حىت أن اهلل تعاىل يزور احلسني ويصافحه ويقعد معه على سرير».
ويقول الشيعي نعمة اهلل اجلزائري« :إنا ال جنتمع معهم -أي أهل السنة -على إله وال على نيب وال على
إمام ،وذلك أنـهم يقولون :إن ربـهم هو الذي كان حممد نبيه وخليفته من بعده أبو بكر .وحنن ال نقول
بـهذا الرب وال بذاك النيب ،بل نقول :إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا وال ذلك النيب نبينا».
«الرب الذي يرضى أن أبا سفيان ميوت على
ويقول الرافضي املعاصر التيجاين يف إحدى حماضراته:
ّ
رب أنا ال أؤمن به».
اإلسالم هذا ّ
جهز جيش العسرة وبشَّره
ويتهم احلق سبحانه بعدم العدل ،تعقيبا على قصة عثمان رضي اهلل عنه بعدما َّ
النيب صلى اهلل عليه وسلم قائال( :ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم  ،ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم».
يقول هذا الشيعي اخلبيث...« :يغضب عليهم إذا عصوه ،ريب ما عندوش صكوك غفران كيما املسيحيني،
والَ ...روْوا رواية على عثمان ،ما لْ ُقولُوا وال فضيلة ،قالوا :قال رسول اهلل عندما جهز جيش العسرة ،قالوا:
قال له الرسول( :اعمل ما شئت فقد غفر اهلل لك) سبحان اهلل! إذا ربنا هكذا �يْْت ْشَرا بالفلوس -قلتها
أنا يف كتايب -هذا موش رب عادل ،يشروه بالصكوك وبالفلوس ...واعمل بعد وش حتب ..أنا ال.»...
فما هلؤالء املعممني ال يرجون هلل وقارا وقد خلقهم أطوارا؟
 -2حتريف كالم اهلل:
ِ
يق ِّم�نْ ُه ْم يَ ْس َمعُو َن َكالَ َم اللّ ِه مُثَّ يحَُِّرفُونَهُ ِمن
قال تعاىل عن اليهود{ :أَ�فَتَطْ َمعُو َن أَن �يُْؤمنُواْ لَ ُك ْم َوقَ ْد َكا َن فَ ِر ٌ
�بَْع ِد َما َع َقلُوهُ َوُه ْم �يَْعلَ ُمو َن} (البقرة.)75
فلَ ُّي األلسنة بالكتاب ،وحتريف الكلم عن مواضعه ،صناعة يهودية حمضة.
طورها معمموهم ،حىت أصبح هلم قرآن غري
وهذه األخرية جتسدت بشكل كامل يف دين الشيعة ،بل َّ
الذي بني أيدي املسلمني.
يقول الكليين يف «األصول من الكايف»...« :مث سكت ساعة مث قال :وإن عندنا ملصحف فاطمة عليها
السالم وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السالم؟ قال :قلت :وما مصحف فاطمة عليها السالم؟
قال :مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثالث مرات ،واهلل ما فيه من قرآنكم حرف واحد ،قال :قلت :هذا
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وهلل العلم قال :إنه لعلم وما هو بذاك» .
وقد قام معممو الشيعة بوضع سور كسورة الوالية مثال ،وزيادة اسم علي يف بعض اآليات ،ونسبة ذلك
ألئمة آل البيت كذبا وزورا.
 -3اختاذ األحبار واألئمة أربابا من دون اهلل:
ِ ِ ِ
يح ابْ َن َم ْريمََ َوَما
قال تعاىل عن اليهود والنصارى{ :اتخََّ ُذواْ أ ْ
َحبَ َارُه ْم َوُرْهبَا�نَُه ْم أ َْربَاباً ِّمن ُدون اللّه َوالْ َمس َ
أ ُِمرواْ إِالَّ لِ�يعب ُدواْ إِلَـهاً و ِ
احداً الَّ إِلَـهَ إِالَّ ُه َو ُسْب َحانَهُ َع َّما يُ ْش ِرُكو َن} (التوبة.)31
َْ ُ
َ
ُ
وكذلك اختذ الشيعة األئمة أربابا من دون اهلل ،وألبسوهم صفات األلوهية والربوبية.
يقول الشيعي يوسف البحراين يف «احلدائق الناضرة يف أحكام العرتة الطاهرة»...« :أو باعتبار أن ما كان
هلل عز وجل فهو ثابت هلما -الرسول صلى اهلل عليه وسلم وعلي -بطريق النيابة فكل ما نسب إليه تعاىل
ينسب إليهما وكل شيء ينسب إليهما ينسب إليه عز وجل الحتاده هبما( »...ص.)289
ويقول اهلالك اخلميين« :مل تكن الزهراء امرأة عادية ،كانت امرأة روحانية… امرأة ملكوتية… كانت
إنسانا بتمام معىن الكلمة… نسخة إنسانية متكاملة ...امرأة حقيقية كاملة ...حقيقة االنسان الكامل.
مل تكن امرأة عادية بل هي كائن ملكويت جتلى يف الوجود بصورة إنسان ...بل كائن إهلي جربويت ظهر
على هيئة امرأة».
والشيعة يدعون األئمة ويستغيثون هبم فيما ال يقدر عليه إال اهلل ،ويغلون فيهم إىل حد التأليه نعوذ باهلل
من اخلذالن.
 -4االستئثار بدخول اجلنة:
{وقَالُواْ لَن
يدعي اليهود تفردهم بدخول اجلنة عن غريهم من املخالفني ،كما حكى اهلل تعاىل عنهم بقولهَ :
ي ْدخل الجْ نَّةَ إِالَّ من َكا َن هوداً أَو نَصارى تِْلك أَمانِ�يُّهم قُل هاتُواْ �برهانَ ُكم إِن ُكنتم ِ ِ
ني}(البقرة.)111
صادق َ
ُْ َ
َ
َ َُ َ
ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ ْ َ ُْ َ ْ
هذه األماين تلقفها معممو الشيعة ُشبَها جاهزة ليقذفوها يف روع األتباع العوام.
يروون عن علي رضي اهلل عنه كذبا وزورا أنه قال« :أنا قسيم اجلنة والنار أدخل أوليائي اجلنة وادخل
أعدائي النار».
وهلؤالء الروافض نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني يف أمانيكم هاته.
 -5قتل خرية الناس من الدعاة والعلماء:
{و�يَْق�تُلُو َن
لقد أخرب القرآن عن صنيع اليهود وفعاهلم اخلبيثة كقتل األنبياء واملصلحني ،يقول اهلل تعاىلَ :
ِ
ين يَأْ ُمُرو َن بِالْ ِق ْس ِط ِم َن الن ِ
َّاس} (آل عمران.)21
الِّذ َ
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فاليهود قتلة األنبياء واملصلحني ،وكذلك الشيعة الذين استباحوا دماء العلماء بفتاوى املعممني ،اليت
تستهدف علماء السنة باخلصوص.
وتاريخ هذه النحلة املظلم خري شاهد على فلسفة القتل والتصفية يف العقلية الشيعية ،كما فعلوا مع العالمة
إحسان إهلي ظهري-رمحه اهلل -وغريه من العلماء الذين يتصدون خلرافاهتم.
وتبقى املتقابالت بني اليهود والشيعة كثرية متكاثرة ،كإمجاعهم على ختصيص احلكم والوالية يف آل داوود
وآل علي رضي اهلل عنهم ،وعدة األئمة اإلثين عشر كعدة نقباء بين إسرائيل ،وختلف اليهود عن موسى
ك �ف َقاتِال إِنَّا هاهنَا قَ ِ
اع ُدو َن} (املائدة .)24والتاريخ يشهد
بأ َ
َُ
َنت َوَربُّ َ َ
وخذالهنم له يف قوهلم{ :فَا ْذ َه ْ
خبذالن الشيعة للحسني واألئمة من بعده.
هذه بعض النقط اليت تيَّسر مجعها يف مشاهبة عقائد الشيعة لليهودية احملرفة ،والناقصة من نقصان مصدرها
البشري.
فالشيعة خرجت من رحم اليهودية ،وما هي إال متثال من متثالهتا ،وامتدادا من امتداداهتا .تنشر عقائدها
وتتبع خططها لتدمري اإلسالم واملسلمني من الداخل ،ولكن أنىَّ هلم ذلك .فاحلق يعلو وال يعلى عليه،
وما يلبث الباطل أن يزول ويزهق.
واهلل أسأل أن حيفظنا من كيد اليهود ،ومن سار على هنجهم ،وأن حيفظ علينا ديننا وأمننا إنه ويل ذلك
القادر عليه.
املصدر  :هوية برس
......................................
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-3عقيدة اجلفر يف املعتقد ال�شيعي :
2014-4-15
ما هو اجلفر:
وج َفَر َجْنباهُ
اجلفر يف اللغة :للجفر يف اللغة معاين خمتلفة ،فاجلَ ْفُر من أوالد املعز :ما بلغ أربعةَ أشهرَ ،
طو .واجلُْفَرةُ :بالضمَ :س َعة يف األرض مستديرة،
وفَصل عن أمه ،واألنثى َج ْفَرةٌ .واجلَ ْفُر :البئر الواسعة مل تُ َ
ِ
فار( ،)1ومن معاين اجلفر جلد الضأن ،هذا من ناحية اللغة.
واجلمع ج ٌ
اجلفر يف االصطالح :أما من ناحية االصطالح الشرعي ،فللكلمة داللة بدعية خطرية لدي الشيعة،
فاجلفر لدي الشيعة ميثل أحد ركائز املعتقدات الباطنية ،إذ يطلق عندهم على علم من العلوم الغيبية
املبنية على أسرار احلروف ،ومنها يستدل على احلوادث املستقبلية حىت قيام الساعة ويدعي املشتغلون به
كذباً وهبتاناً أنه علم أسره النيب صلى اهلل عليه وسلم ،إىل اإلمام علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه ،وأمره
بتدوينه ،فكتبه اإلمام حروفاً متفرقة ،وأخذه جعفر الصادق عنه(.)2
تعريف الشيعة للجفر:
كتاب أماله رسول اهلل حممد (صلَّى اهلل عليه وآله) يف
ويعرفه الشيعي «صاحل الكرباسي» بقوله« :هو ٌ
السالم) ،وفيه علم األولني واآلخرين
أواخر حياته املباركة ،على وصيِّه وخليفته علي بن أيب طالب (عليه َّ
ويشتمل على علم املنايا والباليا والرزايا وعلم ما كان ويكون إىل يوم القيامة وقد جمُ عت هذه العلوم يف
جلد شاة»( ،)3وهو كالم باطل مردود عليه.
سبب التسمية باجلفر:
اجلفر يف إحدى معانية اللغوية يعين جلد الضأن كما سبق ،و إمنا مسي كذلك ألنه زعماً أن علي بن أيب
طالب رضي اهلل عنه قام بكتابته على جلد (ماعز أو غنم) ،لذا اخذ الكتاب املزعوم امسه من املادة اليت
كتب عليها..
من روايات الشيعة حول اجلفر:
 من هذه الروايات قول أيب احلسن عليه السالم( :علي ابين أكرب ولدي وأمسعهم لقويل وأطوعهم ألمريينظر معي يف كتاب اجلفر واجلامعة وليس ينظر فيه إال نيب أو وصي نيب)(.)4
 والرواية الثانية يقول فيها الصادق عليه السالم( :ويلكم نظرت يف كتاب اجلفر صبيحة هذا اليوم ،وهوالكتاب املشتمل على علم املنايا والباليا والرزايا ،وعلم ما كان ،وما يكون إىل يوم القيامة ،الذي خص
اهلل به حممداً واألئمة من بعده عليهم السالم ،وتأملت منه مولد غائبنا وغيبته وإبطاءه وطول عمره ،وبلوى
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املؤمنني يف ذلك الزمان ،وتولد الشكوك يف قلوهبم من طول غيبته وارتداد أكثرهم عن دينهم.)5()...
وهي روايات باطلة من صنع الشيعة إلضفاء القداسة على كتاهبم املتهرئ.
حقيقة كتاب اجلفر:
أسرهُ النيب صلى اهلل عليه وسلم ،إىل علي بن أيب طالب
يدعي الشيعة كما سبق أن بكتاب اجلفر علم َّ
رضي اهلل عنه ،وأمره بتدوينه ،فكتبه حروفاً متفرقة ،وعنه أخذه جعفر الصادق ،لكن احلق أن واضع هذا
الكتاب هو هارون بن سعيد العجلي رأس الزيدية يف عصره الذي ادعى روايته عن جعفر الصادق.
وقد تربأ علي ابن أيب طالب رضي اهلل عنه أن يكون اختص هو أو أحد من ذريته بأي علم خاص ،ويروي
البخاري (أنه قيل لعلي رضي اهلل عنه هل عندكم شيء من الوحي ،إال ما يف كتاب اهلل؟ قال :ال ،والذي
فلق احلبة وبرأ النسمة ما أعلمه ،إال فهما يعطيه اهلل رجال يف القرآن .وما يف هذه الصحيفة ،قلت :وما
يف هذه الصحيفة؟ قال :العقل (الدية) ،وفكاك األسري ،وإال يقتل مسلم بكافر)(.)6
إنه ليس جفراً واحداً:
مل يقتصر مسمى اجلفر على جفر االثىن عشرية فقط ،فهناك كتب أخرى ال تقل يف كذهبا عن اجلفر
الشيعي حتمل نفس االسم:
 هناك جفر ملؤلفني من الصوفية ومن مؤلفاهتم فيه كتاب (اجلفر الكبري اجلامع ومصباح النور الالمع يفحل رموز كالم الشيخ األكرب والكربيت األمحر حمي الدين بن عريب ويف كالم البسطامي وابن سبعني)
حملمد بن كمال املعروف باخلالل ،وهو قصص وشعوذات وتكهنات.
 وهناك كتاب آخر محل اسم (اجلفر اجلامع والنور الالمع ألمري املؤمنني علي بن أيب طالب) ملؤلفجمهول ال يستبان من كالمه حول اعتقاده ،فهو حيوي متناقضات توحي لك مرة أنه سين وأخرى شيعي
وبعض العبارات توحي بأنه نصريي ومع ذلك ال حيوي الكتاب أي كالم لعلي بن أيب طالب رضي اهلل
عنه بل قواعد يف تعاطي علم اجلفر.
 وعند الشيعة يوجد أيضا اجلفر كأحد املقتنيات اليت توارثها األئمة عن بعضهم ،وقد سبق احلديث عنهوبيان حاله.

حقيقة علم الجفر:

يزعم أصحاب هذا العلم أنه إن علم اجلفر علم بقوانني حرفيه يصل هبا إىل استنباط اجملهوالت من
احلوادث الكونية ،اعتماداً على احلروف املتجمعة يف صحائف اجلفر اجلامع والنور الالمع لعلي بن أيب
طالب رضي اهلل عنه(.)7
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وعليه فبناءً على النقل السابق ،وما ذكرناه من روايات شيعية ،ميكننا القول أن علم اجلفر هو :علم
احلروف األجبدية اليت بناء عليها يستنبط احلوادث احلادثة حىت هناية العامل وكيفية حدوثها ،علم ما كان
وما سيكون حىت قيام القيامة ،مبعىن آخر هو علم الغيب.
وعلم اجلفر يعتمد على حساب اجلمل ،وهو أن لكل حرف أجبدي قيمة عددية يتم احتساهبا وفق
جداول معدة سلفاً(.)8
والواقع أن عقيدة اجلفر اليت تقوم على حساب احلروف قد تسربت إىل الشيعة عن طريق اليهود وطريقتهم
يف حساب اجلمل ،وإن كان أصلها يرجع إىل الفلسفة الفيثاغورسية يف األعداد ،وأول من قال هبا الشيعة
اخلطابية كما يقرر ذلك الشيخ حممد أبو زهره متابعاًللمقريزي يف دلك(.)9

مصادر علم الجفر:

إىل جانب كتاب اجلفر العمدة لدى أصحاب هذا العلم هناك مصادر أخرى اعتمدوا عليها ،و ميكن
إجيازها يف اآليت :اإلسرائيليات ،وأحداث آخر الزمن اليت وردت يف السنة والقران ،والفكر الباطين الشيعي،
وعلم الفلك والتنجيم ،والتصوف الفلسفي ،وعلم الشيفرة أو الرتميز الرقمي الذي وضعه الكندي ،فمن
هذا اخلليط خرج اجلفر.)10(..
كالم الشيخ األلباين حول علم اجلفر:
يقول السائل بعض من يتسمون باملشايخ يتعاملون مبا يسمى اجلفر ومفاتيح الرموز واألعداد وغري ذلك
ويعدون هذه األمور من الدين فاملرجو توضيح األمر يف ذلك؟
اجلواب :يقول بعض الظرفاء أو األدباء من أصعب األمور ،التحدث عن البدهيات والتدليل عليها ،فمثل
هذا السؤال يف اعتقادي عرفنا جوابه آنفاً وحنن جنيب عن مسألة غريها ،حنن نقول هذا العلم ال هو يف
الكتاب وال هو يف السنة وال هو مدروس ومعلوم عند السلف الصاحل ،بل نقول وال أحد من علماء
املسلمني ،علماء املسلمني ،ال اجملتهدين وال املتبعني وال املقلدين يقولون هبذا العلم ،إمنا يقول هبويدعيه
من يريد أن يأكل أموال الناس بالباطل..
باطل شرعاً ،ذلك ألن اهلل عز وجل يقول منبهاً عباده ،معرفاً هلم به تعاىل ببعض صفاته:
مث لمِهذا اجلفر ٌ
ِ
ضى ِمن َّرس ٍ
(عا ُ الْغَْي ِ
ول)( ،)12فاجلفر يزعمون أهنم،
َحداً)(( ،)11إِلاَّ َم ِن ْارتَ َ
َ
ب �فَلاَ يُظْ ِهُر َعلَى َغْيبِه أ َ
ُ
الذين يتدارسونه ويتعاطونه ويعتمدون عليه ،يزعمون أهنم به يتحدثون عن أمور غيبية ،ال سبيل ألحد أبداً
بأي طر ٍيق من الطرق اليت ليست طرقاً ميسرًة إما كوناً أي بقوله تعاىل كن فيكون أو شرعاً أي مبا جائنا
به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم -من التحدث عن األمور الغيبية ،ال نستطيع أن نقول سيكون كذا إال
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إذا كان هناك نص يف كتاب اهلل أو يف حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم -الصحيح ،اجلفر ليس
فيه شيء من هذا وذاك ،ولذلك فهم يتنبئون ويضلون أنفسهم ويضلون غريهم؛ ألنه ال أحد يستطيع أن
السماو ِ
يطلع على الغيب كما قال عز وجل( :قُل لاَّ �يَْعلَم َمن فيِ
ات َوالأْ َْر ِ
ب إِلاَّ اللَّهُ)(.)14()13
َّ َ َ
ض الْغَْي َ
ُ
املصدر  :مركز التأصيل للدراسات والبحوث
ـــــــــــــ
اهلوامش:
( )1خمتار الصحاح للجوهري ،مادة «جفر».
( )2املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة.)1037/2( :
( )3ما هو اجلَ ْفر؟ للشيخ الشيعي صاحل الكرابيسي ،مركز اإلشعاع اإلسالمي (موقع شيعي).
( )4حبار األنوار للمجلسي.)20/49( :
( )5كمال الدين ومتام املنه للشيخ الصدوق( :ص.)354:
( )6صحيح البخاري.)3047/84/4( :
( )7اجلفر اجلامع والنور الالمع( :ص.)2:
( )8مقال :نبوءات اجلفر ودورها يف النصريية.
( )9املوسوعة امليسرة.)1037/2( :
( )10مقال :األصول األوىل للجفر يف التاريخ اإلسالمي.
( )11سورة اجلن.)26( :
( )12سورة اجلن.)27( :
( )13سورة النمل.)65( :
( )14سلسلة اهلدى والنور ،شريط.)٢٨:٠٠ :٣٩/٣١٣( :
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-1بيان حول الإعتداء الهمجي الذي تعر�ض له ال�شيخ "جمدي
املغربي" حفظه اهلل

-2اخلمينية ...بني �سعيد حوى و فتحي ال�شقاقي (اجلزء الأول)

-3اخلمينية ...بني �سعيد حوى و فتحي ال�شقاقي (اجلزء الثاين)
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الدور المشبوه في الوسط الفلسطيني :
-1بيان حول الإعتداء الهمجي الذي تعر�ض له ال�شيخ "جمدي
املغربي" حفظه اهلل
موقع الحقيقة
2014-3-2
جلنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة يف فلسطني
بسم اهلل احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آلة وصحبه وسلم :
إستيقظ العامل على جرمية جديدة تطال شيخ جليل وداعية مهام  ,مدافع عن أعراض الصحابة الكرام
ومتصدي للفكر الرافضي اخلبيث الذي بدأت أذنابه وذيوله تصل إىل اجملتمعات السنية يف كافة أصقاع
األرض لتحاول نفث مسومها من «العقائد الباطلة واألفعال الغريبة ذات اجلذور اجملوسية» يف أحشائه ,
وتستعمل تلك الفرقة الرافضية يف الوصول إىل أهدافها اخلبيثة سالحني األول املال والثاين اجلنس بأسم
املتعة ..والخيفى على كل ذي لب أن تلك الفرقة املارقة حتاول التدثر بشعار «الدفاع عن قضية فلسطني»
كغطاء ملخططها اخلطري لينخدع هبذا الشعار البسطاء واملغفلني من الناس ..فما كان من الشيخ اهلمام
«جمدي املغريب» حفظه اهلل ورعاه إال أن وقف كالطود الشامخ جتاه هذا الفكر الشاذ واملنحرف فقام
الشيخ بفضح سوأة هذا الفكر وكشف عواره ,وخاصة أن هذا الفكر الشاذ اختذ من غزة السنية هدفا له
 ,ملا هلذه املدينة الصامدة من تأثري على املستوى اإلسالمي والعاملي ...
إننا وكما هو حال مجعية ابن باز املوقرة ال نتهم جهة معينة يف هذا اإلعتداء اهلمجي ,ولكن اليستبعد
أن تكون لأليادي الرافضية العميلة إليران من دور فيه ,!!...فتاريخ الرافضة الدموي يشهد هبذا ,وما
حال فرق اإلغتياالت اإلمساعلية اليت كانت خناجرها املسمومة موجهة إىل قادة اجلهاد وعلماء املسلمني
إال مثل هلذا  ,وإن إليران سوابق عديدة يف هذا اجملال مثل إغتيال العالمة «إحسان إالهي ظهري» رمحه
اهلل  ,كما أننا شهدنا العديد من االغتياالت يف األمس القريب للعلماء والدعاة املتصدين للفكر الرافضي
يف عدد من بلدان املسلمني مثل ما حصل للداعية املاليزي الشيخ «أمحد رايف» والشيخ النيجريي «ﺤﻣﻤﺪ
ﺍﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﻲﻧ» رمحهما اهلل تعاىل  ,كذلك هتجري إخواننا السلفييني من دماج يصب يف نفس املوضوع ,!!..
ونتساءل هل هذا التصعيد هو مثن زواج املتعة األمريكي اإليراين اجلديد أم ماذا  ,فقد بدأنا نسمع تغري
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هلجة إيران وأذناهبا من حزب الالت وغريه إىل مواجهة التكفريني والوهابيني بدل مواجهة العدو الصهيوين,
وطبعا كل تكفريي ووهايب وناصيب عند الشيعة هو السين حمب أبابكر وعمر رضوان اهلل عليهما..
وحنن بدورنا نسأل اهلل أن مين بالصحة والعافية والشفاء العاجل ألخينا الشيخ «جمدي املغريب» ونرجو
من اهلل أن يكون ما أصابه من بالء وساما يعلق على صدره فهذا هو حال األنبياء والعلماء واملصلحني,
كما نسأل اهلل تعاىل أن حيفظ كل مشايخ ودعاة وطلبة العلم من أهل السنة يف قطاع غزة من كل سوء
ومكروه ,وأن ميكن هلم فهم صمام األمان هلذا القطاع بعون اهلل وفضله .
كما أننا نكرر الطلب من األجهزة األمنية التابعة حلركة محاس يف الكشف املبكر عن اجملرمني فهذا يساعد
على وأد الفتنة يف مهدها كما يردع من تسول له نفسه تكرار مثل هذه األفعال املشينة
نسأل اهلل أن يوفق مجيع املسلمني ملا فيه خري البالد والعباد اللهم آمني
...........................................................
-2اخلمينية ...بني �سعيد حوى و فتحي ال�شقاقي (اجلزء الأول)
منذر النابليس
2013-11-23
جلنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة يف فلسطني
بسم اهلل :
حلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه وسلم :
أصبحت اخلمينية ظاهرة وحالة ومنهج وليست أمسا معربا عن عنوان لشخص ما ..فاخلميين هو املؤسس
للصفوية احلديثة أو إن شئت فقل للقرمطية أو البويهية..فخميين هو املنظر واملؤسس ملا حدث بعد
سقوط شاه إيران من قيام دولة باطنية رافضية يف إيران ,ولعل الكثري من املتومهني قد فرح بسقوط شاه
إيران باعتباره رجل أمريكا يف املنطقة وطاغوتا كان حيكم إيران باحلديد والنار  ,كما استبشر البعض اآلخر
بقدوم اخلميين باعتباره ميثل حالة إسالمية بديلة عن احلكم السلطوي الشاهنشاهي وغرته الشعارات الرباقة
املرفوعة « املوت ألمريكا املوت إلسرائيل « وفاته إن تغري األمساء ال يعين تغيري حقيقة الشيء ,كمثل
تبديل إسم اخلمر باملشروبات الروحية وتبديل إسم الربا بالفائدة مل يغري من حقيقتها شيء البتة  ,بل لو
أمعنا النظر فإن خطر مخيين أكرب بكثري من خطر الشاه فإن كان أذى الشاه يتمثل يف التضييق املعيشي
على الناس فإن خطر اخلمينية هو خطرعلى عقائد الناس ومعايشهم .
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إن الشغف بإقامة دولة اإلسالم جعل بعض املتحمسني يؤيد أي حالة تدعي اإلسالم وترفع شعاره ولو
كانت يف حقيقة األمر عدوة لإلسالم .
كما أن ضعف الرتبية العقائدية وترك دراسة مؤلفات علماء املسلمني يف تصحيح العقائد وبيان حال
الفرق الضالة كان من األسباب الرئيسية يف احنراف الكثري من املنتسبني للعمل اإلسالمي واخنداعهم
بالفرقة الشيعية الضالة فال عجب أن نرى من هؤالء من ذهب اىل اخلميين بعد إزاحة الشاه ليقدم له
التهاين بانتصاره وغاب عنه ان اخلميين من سبايب الصحابة وصاحب عقائد باطلة وكفرية منثورة يف
كتبه!!..
وحنن هنا بني مثلني بني من مل تنطلي عليه تقية الشيعة وعرف حاهلم ومل متر عليه شعاراهتا املزيفة وهم يف
أوج انتصارهم على الشاه وبداية أمرهم ,حيث مل يتعرضوا ألهل السنة بعد ومل ينكشف حاهلم للناس،
املثل األول هو الشيخ «سعيد حوى» رمحه اهلل الذي سرب كتب القوم وعرف حاهلم يف بداية أمرهم وحكم
عليهم من مقاالهتم الكفرية والشركية بل ملا تقرأ كتابه « اخلمينية شذوذ يف العقائد ..شذوذ يف املواقف»..
جتده كأمنا يتحدث عن حالنا اآلن عن حتالفهم مع النصريية وحتالفهم مع اليهود وضرهبم للمخيمات
الفلسطينية يف لبنان وغري ذلك..
وأما املثل اآلخر فهو فتحي الشقاقي مؤسس حركة اجلهاد اإلسالمي الذي فرح بقدوم مخيين ,بل ونظر له
وألف كتابه املوسوم « اخلميين احلل اإلسالمي والبديل » للثاء عليه والتبجيل به ...وللعلم فإن الشقاقي
التحق جبماعة اإلخوان املسلمني يف سنة  ,1968لكنه اختلف مع اجلماعة وتفاقم اخلالف عام 1974م
 ،اذا فإن سعيد حوى وفتحي الشقاقي هم خرجيا مدرسة واحدة ومنطقة واحدة وهي بالد الشام ولو كان
هذا يف فرتة حمدودة بالنسبة للشقاقي .
لكن سعيد حوى ولو أنه كان مراقبا جلماعة اإلخوان املسلمني وعنده شيء من التصوف إال إنه كما
هو حال النادر من هؤالء قد عرف حقيقة الشيعة رمبا ملخالطته إياهم ومعرفة حاهلم أو لسعة إطالعه يف
العلوم اإلسالمية كما صاحب ذلك صدق أبعده عن اجملاملة كما هو حال الكثري ممن غمروا السياسة
وتاهوا يف دهاليزها .
أما بالنسبة لكتاب «اخلميين احلل اإلسالمي  »..فال ندري عن أي إسالم يتكلم عنه الشقاقي هل هو
إسالم سب الصحابة والقول بالعصمة واملتعة وسلب الناس أمواهلم بإسم اخلمس ,وكنت قدميا أظن أن
فتحي الشقاقي مل يطلع على كتب القوم ولعله اخندع هبم كما اخندع الكثري ,لكن من يطلع عل كتابة
اخلميين احلل اإلسالمي  ....جيد بأنه ُمطلِ ْع على كتب مخيين ويستخرج منها النصوص ومنها كتاب
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«احلكومة اإلسالمية» ويف هذا الكتاب من األوابق مافيه من سب للصحابة والطعن فيهم كما انه يثبت
عقيدة اإلمامة الشيعية يف هذا الكتاب  ,فكيف مر كالم مخيين هذا على الشقاقي مر الكرام دون
مالحظته أو التعقيب عليه !!!..
يقول أبو احلسن الندوي :إال أن كتابات آية اهلل اخلميين ورسائله اليت كتبها لشرح ولتوضيح العقائد
الشيعية وبكل وضوح وبكل عنف جاءت على خالف كل التوقعات والقرائن ،فقد وردت  ،يف كتابه:
«احلكومة اإلسالمية» ،أو «والية الفقيه» تلك األفكار ذاهتا يف حق اإلمامة واألئمة ...تلك األفكار
اليت تصل باألئمة إىل مقام األلوهية ،وتثبت أفضليتهم على األنبياء والرسل واملالئكة ،وأن الكائنات يف
مرحلتها التكوينية تابعة هلم خاضعة لسيطرهتم...
.وما خيص اخلميين يف أمر اإلمامة واألئمة أي أفكاره اخلاصة باإلمامة واألئمة وطعنه واهتامه للصحابة ـ
مل يكن بالشيء املسترت الذي خيفي على اجلميع ،فقد انتشرت كتبه بأعداد تصل إىل مئات اآلالف يف
إيران ،ويف خارجها..هـ
والسؤال املوجه هو كيف جيمع فتحي الشقاقي بني حتكيم اإلسالم ومتكينه مع سب الصحابة وتكفريهم
والطعن هبم وهل يكون نصر اهلل ومتكني اإلسالم عرب قنطرة العقائد الضالة من « العصمة والرجعة والبداءة
وتكفري الصحابة وحتريف القران » هذا ال يكون أبدا ...ومن يفتح كتب التاريخ جيد بأن الرافضة مل حيرروا
شربا من األرض بل كانوا خنجرا مسموما يف خاصره األمة اإلسالمية وسندا ألعدائها سابقا والحقا ..
وحنن نطالب الشقاقي ومن سار على هنجه من تنظيم اجلهاد اإلسالمي بأن يأتوا بنص واحد من اخلميين
يرتضى فيه عن الصحابة ولو لذر الرماد يف العيون أو على سبيل التقية..!!..
وإليكم املقارنة بيت حكم الشيخ سعيد حوى على اخلميين وبني حكم فتحي الشقاقي ونرتك احلكم
للقارئ الفطن ..
يقول الشيخ سعيد حوى :
وجاء اخلميين ليؤكد هذا الغلو ويعمقه  ،وذلك جحود ملا هو معلوم من الدين بالضرورة  ،وهو كفر بواح
 ،فانظر إىل اخلميين وهو يغلو يف حق ائمته فيعطيهم العصمة والتدبري والعلم اإلهلي ويرفعهم فوق مقام
األنبياء  ،فيقول يف كتابه « احلكومة اإلسالمية »  ( :إن لإلمام مقاماً حمموداً ودرجة سامية وخالفة
تكوينية ختضع لواليتها وسيطرهتا مجيع ذرات هذا الكون  ،وإن من ضروريات مذهبنا أن ألئمتنا مقاماً ال
يبلغه َملَك مقرب وال نيب مرسل  ،ومبوجب ما لدينا من الروايات واألحاديث فإن رسول اهلل األعظم صلى
اهلل عليه وسلم واالئمة عليهم السالم كانوا قبل هذا العامل أنواراً فجعلهم اهلل بعرشه حمدقني  . .وقد ورد
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عنهم عليهم السالم  :إن لنا مع اهلل حاالت ال يسعها ملك مقرب وال نيب مرسل ) .احلكومة اإلسالمية:
ص  . 52طبعة القاهرة  ، 1979وطبعة طهران  ،مكتبة برزك اإلسالمية .
وقال يف موضع آخر من كتابه هذا  ( :إن تعاليم األئمة كتعاليم القرآن ال ختص جيالً خاصاً  ،وإمنا هي
تعاليم للجميع يف كل عصر ومصر إىل يوم القيامة جيب تنفيذها واتباعها ) و ( إنه ال يتصور فيهم – أي
األئمة – السهو والغفلة )« .احلكومة اإلسالمية»
يقول فتحي الشقاقي :
وميثل اإلمام اخلميين التيار املتحرك الذي يريد أعادة احلياة للدين اإلسالمي كأيدولوجية تعاجل مجيع
جوانب احلياة وذلك عن طريق إقامة احلكومة اإلسالمية ..هـ(...مخيين احلل اإلسالمي )..
نقول :هل تنبع إقامة حكومة اسالمية من عقائد باطلة وكفرية وهي أن أئمة الشيعة أفضل من األنبياء
وأهنم يتحكمون بذرات الكون ..فلم قتل قسم منهم إذا وأسر آخر ..أهذا اإلسالم الذي يبتغيه فتحي
الشقاقي أنه ليس اإلسالم الذي جاء به حممد بن عبد اهلل صلى اهلل عليه وسلم بل هو إسالم كسرى
ويزدجرد فإنه ينبع من مشكاهتم .
يقول الشيخ سعيد حوى عن قضية حتريف القران وتبين اخلميين هلا :
وقد حاول بعض معتديل الشيعة جتاوز هذا الرأي وإسقاطه عن املذهب  ،فتصدى هلم غري واحد من
علماء الشيعة  ،فسفهوا رأيهم  ،ومحلوا قوهلم ذلك على التقية  ،وكان أبرزهم نور الدين الطربسي الذي
أثىن عليه اخلميين غري مرة ..احلكومة اإلسالمية  ،. 66 :والذي ألف كتابه الضخم يف أواخر القرن الثالث
عشر اهلجري ؛ « فصل اخلطاب يف إثبات حتريف كتاب رب اإلرباب »  ،وأورد فيه أكثر من ألفي رواية
من الروايات الشيعية املعتمدة يف كتبهم تفيد القول بالتحريف والنقص  ،وأن ال اعتماد على هذا القرآن
الذي بني أيدي املسلمني اليوم .
ونقل عن ..احملدث نعمة اهلل اجلزائري قوله يف كتاب « األنوار «  ( :إن األصحاب قد أطبقوا على
صحة األخبار املستفيضة بل املتواترة الدالة بصرحيها على وقوع التحريف يف القرآن ؛ كالماً ومادة وإعراباً
والتصديق هبا ) .فصل اخلطاب . 329 – 238 / 30 :
وكنا نأمل أن يتصدى اخلميين ملثل هذه الكفريات وينزه كتاب اهلل سبحانه عنها ويلعن القائلني هبا
ويصرح بكفرهم وخروجهم عن ملة اإلسالم  ،إال أنه عاد فأكد هذا الشذوذ العقدي يف كتابه « كشف
االسرار» حينما قال  ( :لقد كان سهالً عليهم – يعين الصحابة الكرام – أن خيرجوا هذه اآليات من
القرآن ويتناولوا الكتاب السماوي بالتحريف ويسدلوا الستار على القرآن ويغيبوه عن أعني العاملني  ،إن
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هتمة التحريف اليت يوجهها املسلمون إىل اليهود والنصارى إمنا تثبت على الصحابة ) .كشف األسرار
 :ص  114بالفارسية نقالً عن كتاب الشيخ أبو احلسن الندوي  « :صورتان متضادتان « ص ، 94
طبعة عمان .
يقول فتحي الشقاقي:
اخلميين هذا الزعيم الذي بدأ امسه يطرق أمساع املسلمني والعامل منذ بداية الستينات كرمز وملهم وقائد
للثورة اإلسالمية يف إيران واليت أصبحت منوذجا عظيما وفريدا يف تاريخ الثورات اإلنسانية ..ومنذ بداية
حياته كان اإلمام طالبا واسع الطموح اىل العلم متميزا بالورع والتقوى والزهد (...مخيين احلل اإلسالمي)..
أي تقوى وزهد وإسالم وهو يتهم الصحابة بتحريف القران إال أن يكون اإلسالم الشيعي الذي هو دين
غري الدين الذي نقله الصحابة إلينا ..
والطامة إن الشقاقي ينقل كالم كاشف الغطاء بأن الشيعة أو بعضهم ال يتعرضون للصحابة حيث قال :
وان كان بعض الشيعة يعتقد أن الصحابة (رضوان اهلل عليهم ) قد سكتوا عن هذه القضية خمالفني بذلك
الرسول صلى اهلل عليه وسلم ...
وهنا وقفة :ما هو موقف الشقاقي من هذا الفريق الذي يتهم الصحابة مبخالفة الرسول صلى اهلل عليه وهنا
الكالم يف قضية النصية على علي رضي اهلل عنه يف اإلمامة وهل هذا الفريق هو شذوذ عن الشيعة..؟؟
أم أنه هو األصل وغريه هو الشذوذ ..وهل مخيين من هذا الفريق أم ال..؟؟ النص السابق يثبت أن مخيين
هو من القسم الذي يتهم الصحابة وهذا واضح .
ونكمل مع فتحي الشقاقي حيث يقول :وإن كان بعض الشيعة يعتقد أن الصحابة (رضوان اهلل عليهم )
قد سكتوا عن هذه القضية ألسباب سياسية خمالفني بذلك الرسول صلى اهلل عليه وسلم إال أن كاشف
الغطاء يف كتابه أصل الشيعة وأصوهلا ص 113يتربأ من هذا القول قائال ((...كال معاذ اهلل أن يظن هبم
(يقصد الصحابة الكرام ) ذلك وهم خرية من على وجه األرض يومئذ ولكن لعل الكلمات مل يسمعها
كلهم ومن مسعها مل يلتفت اىل املقصود منها وصحابة النيب الكرام أمسى من ان حتلق اىل أوج مقامهم
بغاث األوهام )) بل ويقول ص 117إن السلطة املدنية والدينية كانت جمتمعة يف اخللفاء األولني ومل
تنفصل عنها على حد تعبريه إال يوم خالفة معاوية ويزيد ...
لو أخذنا كالم كاشف الغطاء على ظاهره وبرئناه من استخدام التقية ..نقول للشقاقي بأن كاشف
الغطاء ليس كل الشيعة بل كالمه هذا يعترب شذوذ ..فدين التشيع قائم على تكفري الصحابة وهذه كتب
مراجعهم تزخر بتكفري الصحابة والطعن هبم  ,مث نسأل :ماهو موقف كاشف الغطاء ممن طعن يف
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الصحابة ملاذا مل يذكر هذا إن كان صادقا ونربأه من التقية ,بل ما هو موقف الشقاقي من الشيعة املكفرين
للصحابة رضوان اهلل عليهم جيب ذكر هذا . !!!..
علما إن كاشف الغطاء نفسه قد انتقص من الصحابة فقال يف كتابه «جنة املأوى»  :كيف والزهراء
(عليها السالم ) شابة بنت مثانية عشر سنة ،مل تبلغ مبالغ النساء واذا كان يف ضرب املرأة عار وشناعة
فضرب الفتاة اشنع وأفظع ،ويزيدك يقيناً مبا أقول أهنا ــ وهلا اجملد والشرف ــ ما ذكرت وال أشارت إىل
ذلك يف شيء من خطبها ومقاالهتا املتضمنة لتظلّمها من القوم وسوء صنيعهم معها مثل خطبتها الباهرة
الطويلة اليت ألقتها على املهاجرين واألنصار ،وكلماهتا مع أمري املؤمنني (عليه السالم) من املسجد ،وكانت
ثائرة متأثرة أشد التأثر حىت خرجت عن حدود اآلداب اليت مل خترج من حظريهتا مدة عمرها ،فقالت له:
يبتزين حنلة أيب وبلغة
يا ابن أيب طالب افرتست الذئاب وافرتشت الرتاب ــ إىل أن قالت :هذا ابن أيب فالنة ّ
إبين ،لقد أجهد يف كالمي ،والفيته األلد يف خصامي ومل تقل إنه أو صاحبه ضربين[. ]1هـ
أليس هذا فيه إقرار بتعدي أبو بكر وعمر على الزهراء ويقر بضرهبا بل فيه طعن على القوم الذين هم
أشرف الناس بعد األنبياء وهم الصحابة فماذا يقول الشقاقي اآلن..؟؟ .
كان ينبغي على الشقاقي أن يسرب كتب القوم قبل تسطري حكمه وال يعتمد على نص من كاشف الغطاء
رمبا كتبه وهو حمتسي من كأس التقية .علما إن الكتاب الذي وضع ألجل التمجيد به وهو مخيين يطعن
يف الصحابة فكيف يتم نظم الغرز واستقامة األمر !!!..
ونعود للشيخ سعيد حوى :
وقد صرح اخلميين يف كتابه « كشف األسرار « أن أبا بكر الصديق رضي اهلل عنه قد وضع حديث :
( حنن معاشر األنبياء ال نورث ما تركناه صدقة )  ،يف معرض حديثه عن خمالفة أيب بكر للقرآن الكرمي
كشف األسرار  ، 112 :كما صرح يف كتابه « احلكومة اإلسالمية » أن الصحايب اجلليل مسرة بن جندب
كان يضع احلديث أيضاً  .احلكومة اإلسالمية . 71 :
ويقول :أما اخلميين الذي نادى يف أول حركته بوحدة األمة اإلسالمية  ،فقد كان من املفروض أن يسدل
الستار على مثل هذه الضالالت حبق أطهار هذه األمة ويعلنها حرباً على من يقول هبا ومينع الكتب
املؤلفة يف سبهم وتكفريهم  ،ولكنه بدال من كل ذلك تبىن أعىت الشذوذ يف هذا اجملال  .وكان اخلميين
قد كتب فصلني يف كتابه « كشف االسرار » أحدمها يف بيان خمالفة ايب بكر للقرآن  ،واآلخر يف خمالفة
عمر لكتاب اهلل  ،فيهما من الكذب واالفرتاء واحلقد على أئمة املسلمني ما ال يتصور وصفه من رجل
يدعي العلم واملعرفة والدين  ،فقال يف حق الشيخني ( :هنا ال شان لنا بالشيخني وما قاما به من خمالفات
54

العدد العشرون أغسطس 2014م

للقرآن ومن تالعب بأحكام اإلله  ،وما حلَّاله وما حرماه من عندمها  ،وما مارساه من ظلم ضد فاطمة
ابنة النيب وضد أوالده  ،ولكننا نشري إىل جهلهما بأحكام اإلله والدين  . . .إن مثل هؤالء األفراد اجلهال
احلمقى واألفاقون واجلائرون غري جديرين بأن يكونوا يف موضع اإلمامة وأن يكونوا ضمن أويل األمر ) .
فماذا يقول الشقاقي على هذا النص احملكم يف ذم الصحابة رضوان اهلل عليهم من قبل البديل اإلسالمي
وهو اخلميين عند الشقاقي !!!...
وهنا نسأل تنظيم اجلهاد اإلسالمي السائر على هنج الشقاقي هل ميكن حترير فلسطني حتت ِضالل هذه
العقائد الباطنية الضالة..؟؟ هذا لن يكون بإذن اهلل فلم حيدث سابقا ولن حيدث الحقا
قال الشيخ سعيد حوى :
فهنالك عقيدة صحيحة واحدة هي عقيدة أهل السنة  ،وهي اليت ينبثق عنها كل خري  ،أما هؤالء
حسن ظنه باخلمينية فقد وقع
فعقيدهتم زائفة وال جُيتىن من الشوك العنب وال من احلسك تيناً  ،فمن ّ
بالغلطة الكربى وجىن على نفسه يف الدنيا واألخرى  ،وجانب حذر املؤمن الذي ال يلدغ من جحر
مرتني .هـ
انتهى اجلزء األول ويتبعه اجلزء الثاين بإذن اهلل
[ ]1يقصد كاشف الغطاء ان من ادهبا مل تقل ضربين ومل ينفي حقيقة الضرب
..........................................
-3اخلمينية ...بني �سعيد حوى و فتحي ال�شقاقي (اجلزء الثاين)
منذر النابليس
2013-11-23
جلنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة يف فلسطني
بسم اهلل :
نعود لنكمل املقارنة بني طريف النقيض يف حكمهم على الزنديق اخلميين الطرف األول الشيخ سعيد حوى
والطرف الثاين هو فتحي الشقاقي مؤسس حركة اجلهاد اإلسالمي ,
يف مسألة التقية يقول فتحي الشقاقي:
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التقية  :ويقول اإلمام آية اخلميين يف كتابه احلكومة اإلسالمية ص(( 24فال ينبغي التمسك بالتقية يف
كل صغرية وكبرية وقد شرعت للحفاظ على النفس أو الغري من الضرر أما اذا كان اإلسالم كله يف خطر
فليس يف ذلك متسع للتقية والسكوت )) وتعترب الشيعة موقف سكوت علي عن أيب بكر وعمر (رضي
اهلل عنهم أمجعني) كان تقية وكذلك موقف احلسن بن معاوية ....هـ
حنن نسأل الشقاقي حول نفس السياق الذي أتى به ,وهو ما موقفه ممن ادعى بأن علي رضي اهلل عنه
قد استخدم التقية مع الصحابة ..أليس هذا يف طعن يف علي رضي اهلل عنه وبالصحابة الكرام رضوان
اهلل عليهم حيث أن علي خيافهم بل بلغ من خوفه (حاشاه) أن استخدم التقية معهم ...أهلذا احلد كان
الصحابة ظلمة وعلي يهاهبم؟؟!! ..هذا مقتضى الكالم السابق ..فليجب الشقاقي على هذا التسائل
..وهل سوف حيقق اهلل النصر على يد من يعتقد هذه العقائد املنحرفة وحنن هنا ال نوجه التسائل للشقاقي
نفسه ألنه قد مات وأمره إىل اهلل بل نوجه السؤال إىل الذين حيملون نفس املنهج من حركة اجلهاد والذين
يتغنون مبدح إيران ومن أراد التأكد فلرياجع مواقعهم ..
مث هل هذه عقيدة مخيين يف التقية وهو ميدح نصري الدين الطوسي الذي دمر اخلالفة اإلسالمية اليت
يتمىن عشرمعشارها الشقاقي  ,كما إنه ميدح ابن يقطني الذي هدم السجن على السجناء السنة حىت
قتلهم......
العجيب أن يأخذ الشقاقي كالم اخلميين على عواهنه دون الرجوع إىل بقية كتبه أو البحث عن حال
الشيعة ومعرفة ماهي حقيقة التقية عندهم وأهنا دين  ,بل تسعة أعشار الدينّ!!..
قال مخيين يف كتابه احلكومة اإلسالمية ص (  ) 142قال  (( :وإذا كانت ظروف التقية تلزم أحدا منا
بالدخول يف ركب السالطني  ،فهنا جيب االمتناع عن ذلك  ،حىت لو أدى االمتناع إىل قتله  ،إال أن
يكون يف دخوله الشكلي نصر حقيقي لإلسالم واملسلمني مثل دخول علي بن يقطني ونصري الدين
الطوسي رمحهما اهلل )) اهـ
فأما نصري الدين الطوسي فقد دخل حتت إمرة هوالكو ليهدم اخلالفة اإلسالمية العباسية اليت حياول
إرجاعها الشقاقي فهذه هي اخلدمة اجلليلة اليت حققها الطوسي واستخدم التقية اليت أجازها اخلميين يف
هذا احلال .
أما ابن يقطني فاخلدمة اجلليلة هي قتل مخسمائة من أهل السنة وإليك الرواية :
نقل نعمة اهلل اجلزائري فـي كتابه املعروف األنوار النعمانية ( 308/2طبع تربيز ،إيران) قال« :وفـي
الروايات أن علي بن يقطني وهو وزير الرشيد قد اجتمع فـي حبسه مجاعة من املخالفـني وكان من خواص
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الشيعة فأمر غلمانه وهدوا سقف احلبس على احملبوسني فماتوا كلهم وكانوا مخسمائة رجل تقريبا فأراد
اخلالص من تبعات دمائهم فأرسل إىل اإلمام موالنا الكاظم فكتب عليه السالم إليه جواب كتابه بأنك
لو كنت تقدمت إيل قبل قتلهم ملا كان عليك شيء من دمائهم وحيث أنك مل تتقدم إيل فكفر عن كل
رجل قتلته منهم بتيس والتيس خري منه فانظر إىل هذه الدية اجلزيلة اليت ال تعادل دية أخيهم األصغر وهو
كلب الصيد فإن ديته عشرون درمها وال دية أخيهم األكرب وهو اليهودي أو اجملوسي فإهنا مثامنائة درهم
وحاهلم فـي اآلخرة أخس واخبس» .ونقل هذه الرواية أيضاً حمسن املعلم فـي كتابه (النصب والنواصب) ص
 622ط دار اهلادي – بريوت ليستدل هذا اجملرم على جواز قتل أهل السنة أي النواصب فـي نظره]1[.
فهل هنالك تصريح أكثر من هذا للخميين الذي جيد أعذار التقية ملن يقتل أهل السنة ويفتك هبم ويتآمر
عليهم فهل هذه هي التقية اليت يقول فيها الشقاقي عن اخلميين أهنا  « :شرعت للحفاظ على النفس
أو الغري من الضرر «
فماذا يقول اخلميين عن طريقة الصالة هذه« :التكفري هو وضع إحدى اليدين على األخرى حنو ما يضعه
غرينا ،وهو مبطل عمداً ،وال بأس به يف حالة التقية» [املصدر السابق].
يقول الشيخ سعيد حوى :
بعض الشيعة يستعملون التقية بأكثر من احلد الذي جتيزه شريعة اهلل عز وجل  ،وكنا نتصور أنه بعد
انتصار اخلميين يف إيران أن الشيعة قد جتاوزوا التقية  ،ولكننا من خالل الواقع وجدناهم يستعملون التقية
مع البندقية .
سراً ويعطوهنا
فهم  -سواء يف ذلك النظام احلاكم يف سوريا أو حركة أمل أو إيران – يتعاونون مع إسرائيل ّ
الذي تريد ويتظاهرون خبالف ذلك  ،وهم حياربون حرباً طائفية يف كل مكان ويتظاهرون بشعارات سوى
ذلك  ،وهم يتخريون خلطاب شباب اإلسالم عبارات وخطابات يلبسوهنا ثوب اخلداع ويتسرتون على
حقيقتهم ويقدمون للناس يف إيران زاداً ويقدمون لشباب اإلسالم كلهم زاداً آخر .هـ
وهنا نقول للشقاقي إن مخيين خيالف حول التقية ماسطره يف كتابة «احلكومة اإلسالمية»..
فعن داود بن فرقد قال :قلت أليب عبد اهلل عليه السالم :ما تقول يف قتل الناصب؟
فقال :حالل الدم ،ولكين أتقي عليك ،فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه يف ماء لكيال يشهد
عليك فافعل) (وسائل الشيعة ( ،)463/18حبار األنوار .)231/27
وعلق اإلمام اخلميين على هذا بقوله :فإن استطعت أن تأخذ ماله فخذه ،وابعث إلينا باخلمس!!!.
فإضافة إىل ما ذكرناه من قوهلم خذ مال الناصب حيث وجدته وادفع إلينا اخلمس فقد أفىت مخيين يف
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حترير الوسيلة (  ) 352/1بقوله :واألقوى إحلاق الناصب بأهل احلرب يف إباحة ما اغتنم منهم وتعلق
اخلمس به بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي حنو كان ووجوب إخراج اخلمس.
والناصب عند الشيعة هم أهل السنة طبعا ..
ولنرجع اىل كتاب احلكومة اإلسالمية اليت نقل الشقاقي النص منه لنجد اخلميين جُيَ ِّوز الدخول بركب
السالطني والوزارة هلم إذا استغل املنصب بنصرة املذهب املتمثل بتقتيل أهل السنة مستدالً على هذا
اجلواز مبا فعله علي بن يقطني ونصريالدين الطوسي اللذين شغال مناصب استخدماها يف تقتيل أهل
السنة واعترب هذا التقتيل نصراً حقيقياً حيث قال يف كتابه املعروف باحلكومة اإلسالمية (ص 142 :ط)4
ما نصه«[:وإذا كانت ظروف التقية تلزم أحدا منا بالدخول يف ركب السالطني فهنا جيب االمتناع عن
ذلك حىت لو أدى االمتناع إىل قتله إال أن يكون يف دخوله الشكلي نصر حقيقي لإلسالم واملسلمني
مثل دخول علي بن يقطني ونصري الدين الطوسي رمحهما اهلل»](،كتاب موقف الشيعة من باقي فرق
املسلمني)
فهذا اخلميين يف نفس الكتاب أي احلكومة اإلسالمية ميدح من تلطخت يداه بدماء أهل السنة وجيعله
من التقية فال ندري هل مر هذا النص على فتحي الشقاقي أم ال وماهو موقفه منه ..؟؟
وأما كالم اخلميين باألخذ يف التقية إذا كان اإلسالم يف خطر فيقصد به إسالمهم وهو دين التشيع وهذا
مما يفهم من النصوص السابقة .
عن التقريب :
ينقل الشقاقي كالم كاتب أمريكي وهو روبري جاكسون  (( :يقول الكاتب ولو طال عمر هذا الرجل
(حسن البنا ) لكان ميكن أن يتحقق الكثري هلذه البالد  ,خاصة لو اتفق حسن البنا وآية اهلل الكاشاين
الزعيم اإليراين على أن يزيال اخلالف بني الشيعة والسنة  ,ولقد التقى الرجالن يف احلجاز عام ,1948
ويبدو أهنما تفامها ووصال إىل نقطة رئيسية لوال أن عوجل حسن البنا باإلغتيال ))...ويعقب الشقاقي
فيقول  :هذه اإلشارة تدل على ضرورة وأمهية وخطورة مثل هذا التقارب بني الكاشاين والبنا يف املاضي
وما هو مطلوب من تقارب بني اخلميين وبقية احلركات اإلسالمية يف العامل اآلن هـ.
والندري كيف يكون التقارب بني من يعلن لعن الصحابة وبني من يرتضى عنهم فكيف يكون التقريب
بني من يقول بأن عائشة وطلحة والزبري أجنس من الكالب واخلنازير (حاشاهم ولعن اهلل قائله ) وصاحب
هذا القول هو مخيين يف كتابه « الطهارة « وبني من يقول ان عائشة أم املؤمنني رضي اهلل عنها وأرضاها
وبني من يقول ان طلحة والزبري هم من العشرة املبشرين باجلنة فكيف الوصول إىل منتصف الطريق وهل
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هنا منتصف طريق فليبني لنا من يقول بالتقريب بني الشيعة والسنة.!!!..
فنحن لن نتخلى عن الرتضي على الصحابة وحمبتهم ,وهم أي الشيعة لن يتخلوا عن لعن الصحابة وهذا
عمدة مذهبهم وبناءه فإذا ختلوا عن لعن الصحابة ُه ِد َم مذهبهم  !!!...ولو كان الشيخ حسن البنا على
قيد احلياة ألخربناه بأن كل حماوالت التقريب قد بائت بالفشل وذلك لوجود تنازل ِمن مدعي التقريب
وعدم وجود تنازل من الشيعة ألن تنازهلم يعين هناية دين التشيع .
وإليكم ماقاله الشيخ سعيد حوى حول موضوع التقريب :
أنظر إىل اخلميين ناقالً ومتبنياً يف رسالته « التعادل والرتجيح « وهو يبحث يف األخبار الواردة يف خمالفة
العامة  -أي أهل السنة واجلماعة [ -التعادل والرتجيح  ، 81 - 80 :وأصل الرسالة بالعربية مطبوعة
ضمن رسائل له يف طهران] فيقول  ( :وهي طائفتان ؛ إحدامها وردت يف خصوص اخلربين املتعارضني ،
وثانيهما ؛ ما يظهر منها لزوم خمالفتهم وترك اخلرب املوافق هلم مطلقاً )  ،وبعد أن ساق اخلميين جمموعة
من الروايات املختلفة املنسوبة إىل آل البيت الكرام يف وجوب خمالفة أهل السنة واجلماعة واستطرد قائالً :
( وال خيفى وضوح داللة هذه األخبار على أن خمالفة العامة مرجحة يف اخلربين املتعارضني مع اعتبار سند
بعضها  ،بل صحة بعضها على الظاهر واشتهار مضموهنا بني األصحاب  ،بل هذا املرجح هو املتداول
العام الشائع يف مجيع أبواب الفقه وألسنة الفقهاء )  ،هـ
ويقول  :أال فليعلم شباب أهل السنة واجلماعة من هذه األمة رأي اخلميين يف أهل السنة واجلماعة عامة
 ،ولينتبهوا إىل خداعه ومراوغته وخداع أتباعه فما هم إال دعاة ضاللة وما هم إال دعاة إىل النار  ،فاهلل
إىل }  ،وهؤالء يأمرون أتباعهم بوجوب خمالفة فتوى ائمة االجتهاد
تعاىل يقول  { :واتَّبع سبيل من أناب َّ
من أمثال الشافعي ومالك وأمحد بن حنبل وأيب حنيفة والثوري واألوزاعي  ،بل يأمرون أتباعهم مبخالفة
رأي أي عامل من علماء أهل السنة واجلماعة  ،ويعتربون ذلك عالمة على صحة السري وسالمة القصد
 ،فهؤالء بالنسبة ألهل السنة واجلماعة يرون أن يعامل أهل السنة واجلماعة كمعاملة اليهود والنصارى يف
ضرورة املخالفة حيث ال نص يف الكتاب والسنة واإلمجاع
فكيف يريد الشقاقي التقارب مع اخلميين الذي يرى خمالفة أهل السنة مرجح لألخبار املتعارضة وهذا
يثبت بأن بعض النصوص اليت نقلها الشقاقي عن مخيين ذكرها مخيين من باب التقية. !...
أما عن فلسطني فنقل الشقاقي عن مخيين :
وتبقى قضية هامة يف فكر اإلمام اخلميين وممارسة احلركة اإلسالمية يف إيران أال وهو موقفها من قضية
فلسطني هذا املوقف الذي ينم عن وعي اسرتاتيجي وتكتيكي بالغ األثر واألمهية وهو موقف جيب أن
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تتأمله بقية احلركات اإلسالمية لتأخذ من الدرس والعربة ال على مستوى النظرية فقط بل على مستوى
املمارسة والتطبيق .!!!...
كيف بىن الشقاقي موقفه هذا وهو مل َير من اخلميين غري اجلعجعات والشعارات الفارغة اليت يستطيعها
كل مدعي ..لكن على األرض مل يتدخل مخيين إلنقاذ منظمة التحرير من فتك اليهود عندما اجتاحوا
لبنان عام  1982كما أنه مل ينه حليفه حافظ أسد عن ضرب منظمة التحرير بعد هذا اإلجتياح يف
طرابلس ,والداهية الكربى أن حركة أمل حاصرت املخيمات الفلسطينية وارتكبت حبقهم أبشع اجملازر دون
أن حيرك نظام اخلميين ساكنا ,فكيف يريد منا الشقاقي تصديق ادعاءات مخيين هذا !!!...
واليوم حتاصر املخيمات يف سوريا وتقصف بأشد أنواع األسلحة تدمريا بأيدي حلفاء إيران اخلمينية من
الفرقة النصريية ,ومن قبل هجر فلسطينيي العراق كذلك ارتكبت حبقهم اجملازر على يد املليشيات الشيعية
املوالية إليران .
قال سعيد حوى  :فهم  -سواء يف ذلك النظام احلاكم يف سوريا أو حركة أمل أو إيران – يتعاونون
سراً ويعطوهنا الذي تريد ويتظاهرون خبالف ذلك  ،وهم حياربون حرباً طائفية يف كل مكان
مع إسرائيل ّ
ويتظاهرون بشعارات سوى ذلك  ،وهم يتخريون خلطاب شباب اإلسالم عبارات وخطابات يلبسوهنا
ثوب اخلداع ويتسرتون على حقيقتهم ويقدمون للناس يف إيران زاداً ويقدمون لشباب اإلسالم كلهم زاداً
آخر .
ومن هنا وجدنا حتالفاً عجيباً بني إيران وليبيا  ،وبني إيران وسوريا وأمل من جهة وإسرائيل من جهة أخرى
 ،ووجدنا حتالفاً بني إيران والغرب  ،ووجدنا وفوداً من إيران تذهب إىل االحتاد السوفيايت .
وكل ذلك يتناقض مع كل ما صرح به اخلميين ابتداء  ،وإمنا َجّره إىل هذا التناقض الذي أفقده مصداقيته
تطلعاته للسيطرة على هذه األمة اإلسالمية  ،ولو كان ذلك حلساب كل جهة معادية لإلسالم واملسلمني.
وكفى باخلميين فضيحة صفقات السالح مع إسرائيل وتعاوهنا الكامل معها  ،فتلك عالمة أنه لن خيرج
من إيران إال الدمار والوالء ألعداء اهلل .
لقد حكم الكثري من العلماء بكفر مخيين لزندقته وتبنيه آراء كفرية منها الغلو يف األئمة حىت رفعهم فوق
منزلة األنبياء وتعديه على الصحابة واهتامهم بأهنم حرفوا القران وغريها من الكفريات كما أن الشعارات
اليت رفعها حول تصديه للمشروع الصهيوين كلها حرب على على ورق ومل جيين الشعب الفلسطيين من
اخلمينية إال اجملازر واملذابح وما حل بالفلسطينيني يف العراق على يد املليشيات الشيعة املدعومة من إيران
كذلك ما حيدث للفلسطينيني يف سوريا أكرب شاهد ,وسبقهم يف ذلك ما حصل للفلسطينيني على يد
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الشيعة يف لبنان ..فلم جين الشعب الفلسطيين إال الشوك واحلنظل من الثورة اخلمينية  ,أما فتحي الشقاقي
فنكل خامتته إىل اهلل العامل هبا لكننا حناكم ماسطر يف كتابه من مدح وثناء منقطع النظري للهالك الزنديق
مخيين جزاه اهلل مبا يستحق ,كذلك هذا الرد هو من تأثر بفكر الشقاقي من أتباعه يف تنظيم اجلهاد الذين
ما برحوا إىل اآلن ميدحون إيران رغم كل ما اقرتفته من فواقر حبق األمة اإلسالمية.
وخنتم بكلمات للشيخ سعيد حوى الذي عرف حقيقة اخلمينية وحذر منها وهي يف بدايتها فقال رمحه
اهلل :
تنب لعقائد
هذه بعض مواقف اخلمينية الشاذة  ،ومن قبل ذكرنا بعض العقائد الشاذة  ،وما اخلمينية إال ًّ
الشيعة الشاذة وملواقفهم التارخيية الشاذة وإعطائها زمخاً جديداً .
وساعد على وجودها هذا الزخم من تطلع شباب أهل السنة واجلماعة وحنينهم لدولة اإلسالم  ،فخالوا
السراب ماء وظنوا اخلمينية هي دولة اإلسالم  ،وباخلداع وقعوا وبالوهم سقطوا  ،وإن حنيناً إىل دولة
اإلسالم ال يوقعنا يف الكفر أو يف الضالل .

خامتة :فهنالك عقيدة صحيحة واحدة هي عقيدة أهل السنة  ،وهي اليت ينبثق عنها كل خري  ،أما
حسن ظنه باخلمينية فقد
هؤالء فعقيدهتم زائفة وال جُيتىن من الشوك العنب وال من احلسك تيناً  ،فمن ّ
وقع بالغلطة الكربى وجىن على نفسه يف الدنيا واألخرى  ،وجانب حذر املؤمن الذي ال يلدغ من جحر
مرتني .
[ ]1عن شبكة الدفاع عن السنة .
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واجب النصرة :
تهجري الفل�سطينيني من دول الطوق هدف يهودي نفذه ال�شيعة
يارس البعلبكي
2013-12-28
جلنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة يف فلسطني
بسم اهلل :
إن هدف هتجري الفلسطينيني من دول الطوق وخاصة من لبنان والعراق وسوريا من أهم األهداف اليت
حيرص الكيان اليهودي يف فلسطني على إمتامها وتنفيذها ألسباب سوف نأيت إىل ذكرها بإذن اهلل .
ومل نذكر األردن يف هذا السياق ألن معظم الفلسطينيني يف األردن قد جتنسوا جبنسية هذا البلد أي األردن.
يأيت حرص قادة اليهود على هتجري الفلسطينيني من دول الطوق ألن معظم الفلسطينيني أو الكثري منهم
هم من مناطق مايعرف بال 48أي من سكان يافا وحيفا وعكا وصفد وغريها من املناطق اليت يُطلق
عليها اآلن (دولة اليهود).
وسبب قلق قادة اليهود من فلسطيين دول الطوق أنه يف أي تسوية مزعومة جيب أن يكون هنالك حال
ألصحاب األرض األصليني واليت تقام عليها دولة اليهود اآلن فيكون الثمن باهضا ومكلفا على قادة
الكيان خاصة اذا طالب فلسطيين  48الرجوع إىل ممتلكاهتم  ,مث إهنم يشكلون عنصرا بشريا مهددا للدولة
اليهودية خاصة أهنم قابعون على حدودها وعددهم اليستهان به كما أهنم كانوا وقود مقاومة احملتل على
مدى سنوات الصراع معه ...
كما ذكرنا أن وجود الفلسطينيني على مقربة من دولة اليهود كان يشكل مها وهاجسا عند اليهود جيب
التخلص منه وتفكيك نسيجه ..
فأوكلت تلك املهمة إىل صنيعة اليهود الفرق الباطنية الرافضية فكان أول من قام هبذه املهمة وبدأ بسحق
هذا املكون الفلسطيين يف دول الطوق هو النصريي الباطين حافظ األسد خدمه للمشروع اليهودي .
وكانت اخلطة املتبعة هي ضرب املخيمات والتجمعات الفلسطينية وحصار أهلها ومن مث لن يكون أمام
الفلسطيين غري هجرة جديدة من مكامن اخلطر الذي حيدق فيه ليهيم على وجهه يف األرض ,حيث
تتلقفه ما تسمى املنظمات اإلنسانية ويف حقيقتها هي منظمات تعمل لصاحل الكيان اليهودي لتقذفه
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بعيدا عن أهله وأرضه وتدجمه بعد ذلك يف جمتمع غريب منحل ال مكان فيه للقيم واألخالق ليذوب
الفلسطيين به شيئا فشيئا .
قال وزير االقتصاد ا ِإلسرائيلي دان مريدور( :إن هدف إسرائيل الدائم هو إزالة املخيمات الفلسطينية
هنائياً من الوجود ،فنحن نريد أن يغادر مجيع الالجئني لبنان وتذويبهم يف اجملتمعات العربية اليت سيذهبون
إليها) []1
ففي لبنان :
وفقاً إلحصاءات األونروا يف عام  ،1950استقبل لبنان  127.600الجئ من أصل أكثر من 800
ألف فلسطيين ُه ّجروا من ديارهم يف فلسطني .
مذابح خميمات تل الزعرت وجسر الباشا وغريها:
زحفت حشود الباطنية النصريية بقيادة الباطين حافظ األسد من سوريا متجهة إىل لبنان لضرب وتدمري
املخيمات الفلسطينية هنالك فسحقت خميم تل الزعرت وجسر الباشا والكرنتينا باألضافة إىل خميمات
البداوي وهنر البارد ..
وكانت أعنف اهلجمات على خميم تل الزعرت بعد سقوط خميمي الكرنتينا وجسر الباشا حيث تقدر عدد
القذائف اليت سقطت عليه ب 55000قذيفة وارتكبت فيه أبشع اجلرائم من هتك لألعراض وبقر
بطون احلوامل وذبح لألطفال والشيوخ والنساء وكان ذلك على يد القوات النصريية املتحالفة مع القوات
املارونية .
إضافة إىل اعتقال اآلالف على يد النظام النصريي السوري .
أعلن إسحاق رابني رئيس وزراء العدو الصهيوين السابق يف تصريح نقلته أجهزة إعالمهم( :إن إسرائيل
ال جتد سبباً يدعوها ملنع اجليش السوري من التوغل يف لبنان ،فهذا اجليش يهاجم الفلسطينيني وتدخلنا
ٍ
عندئذ سيكون مبثابة تقدمي املساعدة للفلسطينيني وجيب علينا أال نزعج القوات السورية أثناء قتلها
للفلسطينيني فهي تقوم مبهمة ال ختفى نتائجها احلسنة!! بالنسبة لنا)]2[ .
حصار خميمي صربا وشاتيال على يد حركة أمل :
حاصرت حركة امل عام 1985م خميمات صربا وشاتيال حىت أكل اهلها العشب والقطط والكالب .
بعد ذلك اقتحمت تلك املليشيات خميمي صربا وشاتيال واعتقلوا معظم العاملني يف مستشفى غزة وقصف
املخيمات مبدافع اهلاون وساند اللواء السادس يف اجليش اللبناين املهامجني بعد تلقيه أوامر من الباطين
نبيه بري.
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وذكرت وكالة (اسو شيتدبرس) « :عن اثنني من الشهود أن مليشيات أمل مجع العشرات من اجلرحى
واملدنيني خالل مثانية أيام من القتال يف املخيمات الثالثة وقتلتهم ..وكان من بينهم حنو  45من اجلرحى
يف مستشفى غزة ..وذكرت صحيفة (ريبوبليكا) اإليطالية أن فلسطينيًا من املعاقني مل يكن يستطيع
السري منذ سنوات رفع يديه مستغيثًا يف شتيال أمام عناصر حركة أمل طالبًا الرمحة ..وكان الرد عليه قتله
بالرصاص ..وقالت الصحيفة يف تعليقها على احلادث :إهنا الفظاعة بعينها».هـ[]3
وهنالك كالم جيد نشر يف جملة العودة عن أسباب هجرة الفلسطينيني يف لبنان إىل الدول األوربية يؤيد
ما ذهبنا إليه ..جاء يف اجمللة :
وقد بلغ عدد الالجئني املهجرين حىت هناية عام  1987وضمن إحصاء أجرته وكالة األونروا مع «جتمع
مهجر
املؤسسات األهلية العاملة يف الوسط الفلسطيين يف لبنان» حنو سبعة آالف عائلة (ّ 42000
تقريباً) ،معظمهم يف دول الدمنارك والسويد والنرويج وأملانيا وبريطانيا وهولندا وكندا .وتشري تقديرات
اللجان الشعبية للمخيمات والتجمعات وعدد من املؤسسات األهلية يف لبنان إىل وجود أكثر من 8000
عائلة مهجرة ،أي حواىل مخسني ألف مهجر فلسطيين .هذا باإلضافة إىل وجود أكثر من مخسة آالف
شاب فلسطيين ،معظمهم غادر خالل فرتة حرب املخيمات ،بني عامني  1984و ،1991منتشرين يف
دول أوروبا .ولن يكون هذا العدد غريباً إذا علمنا أن خميم برج الرباجنة وحده قد هاجر منه حواىل ألف
عائلة ،باإلضافة إىل وجود أكثر من  150شاباً يف املهجر وفقاً للجنة الشعبية للمخيم.
ال توجد معطيات كاملة بشأن اهلجرة الكبرية اليت عرفها الالجئون إثر االجتياح اإلسرائيلي للبنان عام
 ،1982واخلوف من تكرار جمازر صربا وشاتيال اليت نعيش هذه األيام ذكراها السابعة والعشرين ،حيث
كانت تُبث الشائعات بانتظام يف بقية املخيمات ،األمر الذي دفع العائالت ،وخصوصاً الشباب ،إىل
مغادرة لبنان.
هناك موجات أخرى من اهلجرة برزت بني مرحلة اندالع حرب املخيمات اليت بدأت مع حصار خميم
برج الرباجنة من قبل حركة أمل يف أيار (مايو) من عام  ،1985وما رافق ذلك من عمليات قتل واعتقال
على اهلوية ،األمر الذي دفع الكثري من الشباب وحىت أولياء األمور لتسهيل هجرة أبنائهم خمافة القتل أو
التنكيل أو االعتقال ،وقد بلغت اهلجرة ذروهتا بني عامي  1987و( 1989خاصة بني الشباب) عندما
توسعت حرب املخيمات لتشمل بقية خميمات بريوت واجلنوب واملدن والتجمعات عموماً ،يف واحدة من
أسوأ صفحات التاريخ يف حياة الالجئني الفلسطينيني يف لبنان]4[.
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فلسطينيو العراق :
عاش فلسطينيو العراق منذ جميئهم اىل العراق عام  1948م بصورة هادئة دون أن يتعرض هلم أحد
على مدى توايل احلكومات العراقية املتعاقبة واليت كان يتقلدها رجل ينتمي إىل السنة  ,لكن بعد دخول
األمريكان اىل هذا البلد عام 2003م ودخول جحافل املليشيات الشيعية مع احملتل األمريكي بدأت
محالت تصفية واغتياالت للمكون الفلسطيين يف العراق على يد جيش املهدي وفيلق بدر الشيعيني رافق
ذلك هجومات على اجملمع الفلسطيين األكرب يف منطقة البلديات يف بغداد .وكانت تلك اهلجومات إما
بقذائف اهلاون أو اهلجوم على مسجد احلي واملسمى جامع القدس بواسطة املليشيات ,حيث تعرض
إىل قصف بقذائف اهلاون يف إحدى ليايل رمضان بتاريخ  2006 \ 10 \ 19واملصلني خارجني من
املسجد أسفر عن مقتل ثالثة من الفلسطينيني وجرح  , 13كما كان الفلسطيين يف العراق مستهدف
اذا خرج إىل عمله أو وظيفته ليختطف ويقتل بعد تشويه جسده وتعذيبه ,وتوجد عشرات الصور اليت
تتحدث عن أبشع عمليات القتل السادية على يد املليشيات الشيعية للفلسطينيني يف العراق نقلها موقع
فلسطينيو العراق  ,حىت إن الفلسطيين ال يستطيع الذهاب إىل املستشفى الن جيش املهدي مسيطر
على تلك املستشفيات  ,كما إن عمليات األعتقال التعسفية للفلسطينيني اليت كانت تفعلها ما تسمى
القوات النظامية ال تقل إجراما عما فعلته املليشيات حيث طورد واعتقل أئمة مسجد القدس يف البلديات
وهوجم املسجد من تلك القوات كما قامت تلك القوات بعمليات اعتقال منسقة ومنظمة للفلسطينيني
ومن مث اخراج قسم منهم على شاشات التلفاز مدعية بأهنم إرهابيني ,لقد قتل من فلسطيين العراق قرابة
 450شخص وهذا العدد يعترب كبريا اذا عرفنا أن عددهم يقارب الثالثني الفا .
كل هذا جعل حياة الفلسطيين يف العراق ال تطاق فهاجر معظمهم إىل سوريا ومن مث جاءت املنظمات
الصليبية لتتلقفهم وتنقلهم إىل شتات جديد لتذويبهم يف بالد الغرب ,كما ال يفوتنا أن نذكر مافعله اجملرم
بشار حبق فلسطيين العراق فكان يعتقلهم يف سوريا ويقذف هبم يف الصحراء يف وضع مزري اليفعله إال
أسياده اليهود .
فلسطينيو سوريا :
من قبل سيطرة الفرقة النصريية على احلكم يف سوريا ويف عام  1956صدر قانون رقم  260والذي ينص
على معاملة السوري معاملة الفلسطيين أي يف عهد (شكري القوتلي) وهذا قبل النصريي حافظ أسد
والبعث ..
ولكن ماذا حصل بعد خروج الشعب السوري على النظام النصريي..؟؟ لقد بدأ النظام النصريي حبصار
66

العدد العشرون أغسطس 2014م

وقصف املخيمات الفلسطينية بأشد أنواع األسلحة فتكا وتدمريا  ,مثل خميم الريموك وخميم فلسطني وخميم
السبينة وبقية املخيمات يف درعا والالذقية وحلب وغريها من املدن السورية لقد قصفت هذه املخيمات
وحوصرت حىت مسعنا مؤخرا بوفاة مخسة أشخاص من اجلوع يف خميم الريموك ,وحىت وصل األمر بأهله
إىل أكل القطط والكالب كل هذا حصل من النظام انصريي املمانع واملقاوم ,لكن هذا النظام لو كان
عنده ذرة شعور باملقاومة لتجنب ضرب املخيمات يف سوريا وهتدميها على رؤوس ساكنيها  ,مؤخرا مسعنا
بعدة قرارات هدفها التضييق على الفلسطيين يف سوريا ومن مث هتجريه حسب السيناريو السابق والقرار هو
منع الفلسطيين يف سوريا من استالم احلواالت املالية املرسلة من اخلارج كذلك استثنت وزارة الرتبية التابعة
للنظام النصريي الفلسطينيني من التعيني يف الوظائف العامة ورمبا نسمع بعد فرتة قرارات جديدة تصب
يف عملية التضييق على الفلسطيين لتهجريه من سوريا .
وكمثال ننقل بعض ماتعرض له الفلسطينيون يف سوريا من انتهاكات ذكرها (موقع جمموعة العمل من اجل
فلسطيين سوريا على الفيس بوك) وهذا ليوم اجلمعة املوافق 2013 \ 12 \ 27
«مخس ضحايا يف خميم الريموك ميوتون جوعاً ،وإغالق ملنافذ خميم العائدين حبمص»
• ست ضحايا فلسطينيني سقطوا يف سورية.
• قصف على خميم درعا.
• ناشطوا خميم خان الشيح يطالبون بتحييد املخيمات الفلسطينية.
• اشتباكات عنيفة على أطراف خميم العائدين حبماة.
لقد بلغ عدد القتلى الفلسطينيني على يد الفرقة النصريية يف سوريا قرابة ال  1817وبلغ عدد املعتقلني
 416مل يعرف مصريهم أما عدد الذين مت قتلهم حتت التعذيب ..119
وبدأنا نسمع عن هجرة جديدة للفلسطينيني يف سوريا إىل بلدان شىت ومنها الدول األوربية عن طريق
التهريب وغريها من الطرق وطبعا سوف يعود سيناريو هتجري الفلسطينيني إىل تلك الدول عن طريق ما
تسمى املنظمات اإلنسانية كما هي العادة ..
من خالل هذا املختصر يتبني أن معظم عمليات القتل والتهجري اليت تصب لصاحل الكيان اليهودي واليت
عاىن منها الفلسطينيني يف لبنان وسوريا والعراق كانت على يد املليشيات واملنظمات والفرق الشيعية
وهذا ليس بغريب فلطاملا وقفت وساندت الفرق الشيعية كل عدو كان يغزو بالد املسلمني وسلمت
الدولة الفاطمية فلسطني للعدو الصلييب وحالف الصفويون الربتغال ضد الدولة العثمانية ودخلت القوات
االمريكية العراق على رؤوس الشيعة وهذا غيض من فيض خيانات الشيعة وعدائهم لثوابت األمة
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االسالمية كيف ال ومؤسس هذه الفرقة هو ابن سبأ اليهودي .
[ ]1السفري اللبنانية 3 ،أغسطس 1982م عن امل واملخيمات الفلسطينية
[ ]2وجاء دور اجملوس ص 418
[ ]3عن منتديات شبكة االسهم القطرية
[ (. ]4جملة العودة العدد الثاين والسبعون  -السنة السادسة أيلول (سبتمرب)  2013م  -ذو القعدة
 1434هـ)
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عين الرصد :
-1ملاذا تغيب فل�سطني عن الأجندة الإيرانية مع الغرب؟
-2ح�صار "الفرقة الباطنية" للفل�سطينيني من (البلديات و �صربا و�شاتيال)
�إىل (خميم الريموك)

-3فل�سطينيو العراق.....تهجريجديد.

20
العدد العشرون أغسطس 2014م

عين الرصد :
-1ملاذا تغيب فل�سطني عن الأجندة الإيرانية مع الغرب؟

خالد الحروب
2013-12-15

عندما جيد اجلد يف السياسة والتسيس تتصدر املصاحل العارية األجندات وتتهمش اخلطابات البالغية
والشعارات الرنانة .يف كل سياسة وجدت على وجه األرض هناك حمركات أساسية وجوهرية ،وهناك
جتمل تلك احملركات وتكسوها بطبقة من القيم أو املبادئ أو النوايا املعلنة .ليس هذا
شعارات ورطانة ّ
جبديد بل إعادة إنتاج يومي لصفة السياسة ذاهتا واصطراع القيم واألخالق معها .ال تستطيع قوة غازية
أن تفصح بالفم املآلن أن هدفها هو الغزو واالحتالل ،بل تضع هدفا نبيالً وراء ما تقوم به ،كأن تقول
بأهنا تساعد على نشر مبادئ معينة ،مثل الدميوقراطية واحلرية ،أو قيم احلضارة واالستنارة كما يف احلقبة
الكولونيالية ،أو نشر دين معني كما يف تاريخ اإلمرباطوريات املسيحية واإلسالمية ،وهكذا .إيران املعاصرة،
كما بقية الدول ،ال حتيد عن تاريخ السياسة والتسيس ،ورمبا ال تُالم كثرياً ،بل من ال حيفر حتت طبقة
الشعارات واخلطابات ليصل إىل جوهر وحمرك السياسة اإليرانية هو الذي يُالم .إيران الثورية اخلمينية
وظفت «فلسطني» و «املقاومة» يف قلب محلتها الشعاراتية خالل أكثر من ثالثني سنة ماضية ،لتحمي
ومترر سياسة واقعية قائمة على تكريس النظام يف الداخل وتوسيع النفوذ اإلقليمي يف اخلارج .من حني
آلخر توفر الظروف والتحوالت فرصة لكشف التناقض بني الشعار واملمارسة ،وهذا ما تتيحه مرحلة
التوافقات اجلزئية واألولية بني الغرب وإيران على امللف النووي.
فهنا واليوم ،يغدو من املشروع تقدمي السؤال التايل ،والذي يتطلب اجابة من اإليرانيني :اين تقع فلسطني
يف أجندة املفاوضات والنتائج املستهدفة ،خاصة وأن اخلطاب اإليراين بشأن امتالك القدرة النووية كان
يستبطن مسألة «املقاومة و ُ
املمانعة» ومناصرة فلسطني والفلسطينيني ومعاداة إسرائيل كحجر األساس
يف كل التعبئة والدعائية الرمسية وغري الرمسية املتعلقة بتلك القدرة؟ إذا كانت فلسطني ،وكما دأب ذلك
اخلطاب على التوكيد والقول ،قضية املسلمني األوىل ،وقضية إيران األوىل تبعاً لذلك ،فلماذا مل تربز يف
جدول أعمال املفاوضات مع القوى الكربى؟ ملاذا مل تضع طهران ولو شروط احلد األدىن ،من مثل تطبيق
الشرعية الدولية والقانون الدويل يف القضية الفلسطينية ،وتربط تنازالهتا يف امللف النووي بربوز سياسة
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غربية جديدة إزاء فلسطني والفلسطينيني؟ وملاذا ينزوي خطاب املقاومة واملمانعة يف اللحظات احلامسة مع
الغرب ،الداعم الرئيس إلسرائيل ،وال نرى على طاولة التفاوض إال املصاحل اإليرانية القومية البحتة؟ كيف
نوائم بني خطاب املقاومة واملمانعة الذي توجهه طهران هناراً وليالً إىل «اجلماهري اإليرانية والعربية» معاً،
واخلطاب الرباغمايت القائم على التقديرات االسرتاتيجية للمصلحة القومية اإليرانية؟
من ناحية سياسية حبتة وحتليل بارد ،نفهم اهنماك طهران وتركيزها املطلق على مصاحلها السياسية
واالقتصادية وحماولة تعظيم ما ميكن أن حتققه يف املفاوضات والصفقة مع الغرب .ورمبا مل يكن ألحد أن
يطلب منها غري ذلك لوال أهنا تتشدق خبطاب «املقاومة» الذي ضلل وال زال يضلل املاليني يف املنطقة
مث ال يلبث أن يتبخر عندما تأيت أي حلظة اختبار جدية ،كما اآلن .وألهنا استخدمت ذلك اخلطاب
طويالً ،فمن حقنا حماسبتها ومساءلتها عن ذلك اآلن  ...وطويالً.
من حق كثريين أن يسألوا أيضاً أنصار ايران وأنصار خطاهبا االدعائي حول املقاومة واملمانعة عن موقف
البلد القائد وشطبه القضية الفلسطينية يف األجندة التفاوضية ،وملاذا تتبخر هذه القضية يف املمارسة
السياسية اإليرانية عند احملطات االنعطافية ،مث نراها تشتعل من جديد عندما يكون الظرف حممالً باملزايدة
اللفظية والعنرتيات اللغوية؟ ملاذا ال يظهر هذا اخلطاب يف السنوات األخرية إال يف سورية وملناصرة النظام
األسدي ضد شعبه ،وما هو نوع «املقاومة واملمانعة» الذي جتسد هناك سوى الوقوف ضد حرية
الشعب السوري وحترره من النظام املستبد والبائس ،مث تسليم السالح االسرتاتيجي الكيماوي للغرب،
واالستسالم الكامل للضربات اإلسرائيلية املتالحقة من احلني لآلخر؟ من حق كثريين القول اآلن إن
املوضوع الفلسطيين وكل خرافة املقاومة واملمانعة يف اخلطاب اإليراين ،كما هي يف اخلطاب األسدي ،مل
تكن يوماً سوى توظيف مسج ومتواصل لقضية حتظى بتعاطف املاليني ،وإن وطأة تلك القضية جتعل
أولئك املاليني يواصلون إعطاء الفرصة تلو األخرى لكل من يتشدق هبا ،مبا يف ذلك طهران.
من حق كثريين أن يتساءلوا ملاذا مل تضع طهران شروطاً إقليمية ختدم فلسطني والفلسطينيني على طاولة
املفاوضات يف الوقت الذي تضع إسرائيل فيه شروطها عرب ممثليها غري املباشرين ،سواء األمريكيني أو
األملان ،بل ومن خالل الرئيس الفرنسي نفسه الذي صار يتحدث بلسان نتانياهو يف املفاوضات وليس
بلسان مصاحل فرنسا؟ حىت من ناحية براغماتية وسياسة مصلحية بعيدة عن املبادئ وادعاءات خطاب
املقاومة ،من حق كثريين أن يتساءلوا عن هذا الغياب الفاضح لكل ما له عالقة بفلسطني والقضية
الفلسطينية واالختفاء الكلي هلا عن أجندة االهتمام اإليراين.
مرة أخرى تتبدى السياسة اإليرانية يف جوهرها احلقيقي وهو أهنا ُمقادة ببوصلة املصلحة القومية اإليرانية
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ال أكثر وال أقل .وأحد جوانب هذه املصلحة القومية هو الدفاع عن مصاحل ايران وتكريس الدور والنفوذ
اإليراين يف املنطقة .وهنا ال ميكن االعرتاض على اجلزء األول من هذه السياسة ،وهو الدفاع عن املصاحل
احليوية إليران ،ألن ذلك ما جيب أن تقوم به كل دولة وكل نظام يف أي بلد .لكن االعرتاض على سياسة
ايران الراهنة يف املنطقة يأيت من زاويتني :األوىل هي أن هاجس تكريس الدور والنفوذ يُرتجم على األرض
تدخالً يف دول اجلوار العريب وجتييش الشيعة العرب وفق تقسيمة طائفية بشعة يف كل دولة يتواجد فيها
شيعة .والزاوية الثانية هي امتطاء خطاب املقاومة واملمانعة وتصدر جبهة العنرتيات اللفظية يف ما يتعلق
بفلسطني وما ينتج عن ذلك من عسكرة وانقسامات يف بلدان حمددة يف املنطقة ،ذلك أنه من لبنان
و «حزب اهلل» إىل فلسطني حيث «محاس» و«اجلهاد االسالمي» ،وصوالً وليس انتهاء إىل اليمن
واحلوثيني ،عملت إيران على تعميق اخلالفات الداخلية وتقويض الوحدات الوطنية وشراء الوالءات وخلق
تيارات تابعة هلا حتت شعار املقاومة .ومن جوانب الكوميديا السوداء أن بعض الناطقني باسم احلركة
ضمن دعم املقاومة يف فلسطني ومواجهة إسرائيل يف تصرحياته هنا وهناك!
احلوثية يُ ّ
وحتت شعار املقاومة شغّلت ايران ماكينتها الدعائية بل وأنشأت «جيش القدس» الذي مل نر أفراده
وضباطه وقادته خيططون ويقاتلون إال يف العراق وسورية ،ومل يطلق رصاصة باجتاه القدس .بل شهدناه
ينشط ويقاتل يف اجلوار العريب .ملاذا تتدخل طهران يف الشأن العراقي األمين والعسكري وتسيطر عليه
ومستبد
موظفة اسم «القدس»؟ وملاذا تنشط يف قتل السوريني وتقف بالطول والعرض مع نظام فاسد ُ
وكل ذلك حتت وباسم «القدس»؟ مث عندما جتلس مع كل القوى الكربى يف العامل واليت ختشى برناجمها
النووي وتتجه حنو صفقة كربى مع تلك القوى ،فإهنا ترتك القدس وأهلها خارج قاعة املفاوضات وترتد إىل
مصلحتها اإليرانية الصرفة والعارية؟ سيُقال هنا ،مرة أخرى ،إن ايران ال تستحق أن تُالم على ذلك ،وإهنا
كأي دولة يف العامل وكأي العب سياسي يف أي مكان ،حتاول ان تستخدم كل ما تستطيع من أوراق
لتعظيم مصاحلها القومية واإلقليمية ،وإهنا تقدم وتؤخر استخدام تلك األوراق حبسب ما تراه مناسبا زمانا
ومكاناً ،وإن اللوم وأصابع االهتام جيب أن تتوجه إىل أولئك الذين ال يزالون يركضون خلف إيران ويرددون
ببغائية عمياء خطاهبا االدعائي حول املقاومة وفلسطني .على هؤالء أن يتدبروا القراءات اإلسرائيلية اليت
تتوافق ومنذ سنوات طويلة على أن ايران ال تفكر يف خوض اي معركة مع إسرائيل ،وأن ذلك آخر مهها،
وأن العني اإليرانية والنفوذ اإليراين متوجهان للمنطقة واجلوار العريب أوالً وثانياً وأخرياً ،وأن كل مزايدات
نتانياهو واليمني اإلسرائيلي هدفها رفع سقف املفاوضات وتعكس اهلوس على إبقاء إسرائيل الدولة األوىل
يف املنطقة من ناحية النفوذ والسيطرة ،وليس خوفاً من توجه الصواريخ النووية اإليرانية إىل إسرائيل ،ألن
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ذلك ليس وارداً يف األجندة اإليرانية العسكرية أساساً ،كما أن فلسطني كلها ليست واردة يف األجندة
اإليرانية السياسية ،كما رأينا سابقا وكما نرى اليوم.
املصدر  :احلياة
-2ح�صار «الفرقة الباطنية» للفل�سطينيني من (البلديات و �صربا و�شاتيال)
�إىل (خميم الريموك)

موقع احلقيقة
2013-1-12

جلنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة يف فلسطني
لطاملا وقفت الفرق الباطنية سدا منيعا أمام جحافل اجملاهدين السنة الذين حاربوا احلمالت الصليبية على
مدى التاريخ اإلسالمي  ,كيف ال والباطنية هي صنيعة اليهودية والصليبية ومثرهتا .
لقد كانت الباطنيّة -ومازالت -مصدر خطر على اإلسالم واملسلمني منذ أن وجدت ،بعد أن أدرك
أعداء اإلسالم أن مواجهتهم للمسلمني وجهاً لوجه لن جُْي ِد شيئًا يف حتقيق أهدافهم والوصول إىل مآرهبم،
ولذلك كانت الباطنيّة بعقائدها وفتنها نتيجة الجتاه جديد يف الكيد لإلسالم واملسلمني عن طريق التدثّر
بإمسه والتسترّ حبب آل البيت ،وهي فكرة خبيثة ماكرة حاكها ودبّرها عبد اهلل بن سبأ اليهودي ..حيث
وصي رسول اهلل وخليفته من بعده ,حىت وصل
ّ
حرض على قتل عثمان رضي اهلل عنه ،وأعلن أن عليّا هو ّ
علي بن أيب طالب]1[.« ..
يف
ة
األلوهي
د
بتجس
الزعم
إىل
األمر
هناية
يف
ّ
ّ
ّ
نشأَت حماولة هدم اإلسالم من الداخل؛ عن طريق ابتداع مناهج الباطنية يف تأويل الشريعة
فالباطنية َ ...
يؤدي إىل نسخها ،واالستعاضة عنها ٍ
خبليط عجيب من احلكمة ،جيمع بني خرافات الفرس،
على حن ٍو ِّ
حرفوا دينهم من قبل ،فظهرت بصيغة إسالمية خادعة؛ كفكرة النور
ووثنية اإلغريق ،وعقائد اليهود الذين َّ
األئمة ،ومعجزاهتم ،والغيبة ،والرجعة ،واحللول ،والتجسيم ،والتأويل والتشبيه ،وغري
احملمدي ،وعصمة َّ
ذلك من األفكار والعقائد]2[...
كما كان لظهور احلركات الباطنيَّة اهلدَّامة األثر الواضح يف زيادة ُّ
األمة اإلسالميَّة؛ فقد أخذت
التفكك يف َّ
وتبث بينهم األفكار املنح ِرفة عن اإلسالم،
السريَّة ،وجتمع حوهلا األتباعُّ ،
هذه احلركات تُنشئ التنظيمات ِّ
الصليبيَّة،
مهم يف أحداث التاريخ
خاصةً يف عصر احلروب َّ
اإلسالميَّ ،
وقد كان هلذه احلركات الباطنيَّة َدور ٌّ
ِّ
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اإلسالمي َّ
الصليبيِّني]3[.
أسهمت بشكل واضح يف عرقلة َسري حركة اجلهاد
حيث
ضد َّ
ْ
ِّ
لقد خدع الكثري من أبناء األمة اإلسالمية ومن أهل السنة حتديدا بدعاوى الرافضة حترير فلسطني ومقاومة
العدو الصهيوين اليهودي ومشاريع أمريكا يف املنطقة ,فراحوا يهللون ألساطني الفرق الباطنية الرافضية
من أمثال حسن نصر الالت وخامنئي ومخيين وبشار األسد وغريهم من عتاة الباطنية  ,وكيف غاب عن
هؤالء املوهومني بأن من حكمة اهلل عز وجل أال جيعل النصر على يد من حياد اهلل ورسوله قال تعاىل :
ِ َّ ِ
ني }اجملادلة ...20ومن أعظم احملادة هلل هو الشرك به,
ين يحَُ ُّادو َن اللَّهَ َوَر ُسولَهُ أ ُْولَئِ َ
ك فيِ األَ َذلِّ َ
{إ َّن الذ َ
وجعل شركاء له بأسم األئمة ,كذلك دعوى حتريف القران وسب الصحابة والطعن بأزواج النيب صلى اهلل
عليه وسلم  ,لقد صفق الكثري لبضعة صواريخ أطلقت على فلسطني من قبل املوتور حسن نصر الالت
وغاب عنهم أنه ومن يدعمه يسبون صحابة رسول اهلل صلى عليه وسلم ..
لقد حاربت الباطنية إىل جانب الصليبية ضد أهل السنة يف املاضي واحلاضر فقد كان هنالك تعاون
بني احلركة النزارية اإلمساعلية ومراسالت بني زعيمهم وبني القادة الصليبيني ,حيث طلب منهم العون
والتحالف ضد املسلمني السنة يف مقابل أن يقوم بإغتيال القادة املسلمني الذين يشكلون خطرا على
املشروع الصلييب .
ويف كتاب» أثر احلركات الباطنيَّة يف عرقلة اجلِهاد َّ
ضد الصليبيِّني : ».جاء يف املبحث الثَّاين أشارة إىل ما
قدَّمه النُّصرييُّون من مساعدة للصليبيِّني؛ لالستيالء على أنطاكية ،وغريها من معاقل املسلمني.
لييب،
وبينَّ يف املبحث الثالث َدور الدروز يف مساعدة الصليبيِّني ،وكيف كان موقفهم سلبيًّا من َّ
الزحف َّ
الص ِّ
الصلح معهم هـ.
بل أوضح تعاون بعض أمراء وزعماء الدُّروز مع الصليبيِّني وعقد ُّ
أما يف العصر احلديث فحدث وال حرج عن جرائم الباطنية ضد الشعب الفلسطيين السين وقد عرض
موقع احلقيقة الكثري حول هذه القضية فمن شاء فلرياجعه  ,وال نبالغ إن قلنا بأن معظم مذابح الشعب
الفلسطيين يف العصر احلديث كانت على يد الفرق الباطنية الرافضية .
لقد حاصر « الشيعة « الفلسطينيني القاطنني يف بغداد ,فكان حمرما على الفلسطيين الذهاب إىل
املستشفيات[ ]4أو الكشف عن هويته خارج نطاق التجمعات الفلسطينية وخاصة البلديات وذلك ألنه
سوف يكون عرضة للذبح والسلخ يف أي حسينية أو مكتب للتيار الصدري وجناحه جيش املهدي ,وكان
جممع البلديات لالجئني الفلسطينيني عرضة للقصف واهلجوم من تلك املليشيات حىت أصبح العيش يف
العراق جحيما على الفلسطيين فهاجر معظمهم إىل شتات جديد ..
أما يف لبنان فقد حاصرت مليشيات أمل الشيعية خميمي صربا وشاتيال أبان الثمانينات حىت أكل سكان
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تلك املخيمات القطط والكالب من اجلوع وارتكبت حبقهم أبشع اجملازر على يد تلك احلركة الباطنية
فقتل الشيوخ واألطفال والنساء بعد اقتحام تلك املخيمات..
ويف هذه األيام يتكرر املشهد على خميم الريموك لالجئني الفلسطينيني يف دمشق والذي يعد من أكرب
التجمعات الفلسطينية يف سوريا.
لقد تعرض هذا املخيم إىل القصف بالصواريخ والطائرات واملدفعية كما تعرض من قبل خميم تل الزعرت
وجسر الباشا وخميمات صربا وشاتال وجممع البلديات يف العراق على يد نفس اجملاميع الباطنية اليت ترفع
شعارات املقاومة واملمانعة بيد وتذبح الفلسطيين باليد األخرى ..
ومن مث حوصر خميم الريموك حىت أكل احملاصرون داخله ورق األشجار والقطط والكالب يف مشهد يتكرر
دائما وقد نقلت مواقع اليوتيوب الكثري من املشاهد عن أناس يتضورون وميوتون جوعا داخل املخيم .
ويف التقرير الصحفي التوثيقي ألوضاع املخيمات الفلسطينية يف سورية الذي أعدته «
جمموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية « واملوافق ليوم السبت 11/1/2014
نص التقرير على عدد من الضحايا منهم :
 الطفلة «مرمي حممد» ( 55يوماً) قضت يوم أمس  2014/1/10نتيجة اجلفاف واجلوع بسبب احلصاراملفروض على خميم الريموك.
 الشابة «أمل حسني شيخو» قضت اليوم إثر إصابتها باجلفاف الناتج عن سوء التغذية يف خميمالريموك.
 سعدة قيسي رجا « من أبناء خميم الريموك قضت نتيجة إصابته باجلفاف جراء انعدام التغذية يف خميمالريموك
ويف السياق عينه أطلق مشفى فلسطني اليوم[ ]5يف الريموك نداءات استغاثة إلنقاذ مسنني حيتضران من
اجلوع وطالب الكادر الطيب من املنظمات الطبية واحلقوقية واإلنسانية التدخل إلنقاذ أرواح العديد ممن
يرقدون يف املشفى ما بني احلياة واملوت.
كما أصدرت ((محلة أنا الريموك)) للتضامن مع خميم الريموك الفلسطيين احملاصر يف سوريا نداءاً إنسانياً
عاجالً إنقاذ خميم الريموك .
ونص التقرير على أن هنالك «( )1908ضحية فلسطينية موثقة قضت يف سورية ( )42منهم جوعاً يف
خميم الريموك» .
هذا ما يفعله الباطين النصريي بشار جتاه الشعب الفلسطيين يف الريموك وبقية املخيمات الفلسطينية يف
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سوريا أيضا فهل من يفعل مثل هذه األعمال يريد حترير فلسطني .
لقد هللت الكثري من التنظيمات الفلسطينية لبشار وحسن نصر الالت ووصفتهم باملقاومني واملمانعني
ونست تلك التنظيمات أو تناست أن هؤالء الباطنيون يكنون احلقد والكراهية لكل فلسطيين ,ذلك ألن
الفلسطيين سين وحيب أبا بكر وعمر رضوان اهلل عليهم وأولئك الصحابة األجالء هم من ألد أعداء
تلك الفرق الباطنية الرافضية  ,والواقع ملن مل يقرأ التاريخ شاهد على ما قلناه  ,فهل من حركة تصحيحية
للمفاهيم لتلك التنظيمات إن كانت صادقة يف دعواها حترير فلسطني لتضع النقاط على احلروف وتتربأ
مما ذهبت إليه من تزكية أعداء الدين وأعداء فلسطني من تلك الشرذمة الباطنية الرافضية وحىت ال ترافقا
إىل مزابل التاريخ فنصر أهل السنة قادم بإذن اهلل والباطنية سوف تذهب وختتيبء يف جحورها كما فعلت
من قبل هذا إن مل يقض عليها هنائيا  ,نسأل اهلل تعاىل أن يكون هذا واهلل على كل شيء قدير .
..................
 ]1كتاب :احلركات الباطنية يف العامل اإلسالمي ،عقائدها وحكم اإلسالم فيها ....الدكتور حممد أمحد
اخلطيب
[« ]2دراسات يف الفلسفة»؛ حممود قاسم ،ص.254عن احلقيقة
[ ]3عن الدرر السنية
[ ]4إال ماكان من مستشفى النعمان يف األعظمية السنية فقد كان يستقبل الفلسطينيني ألنه يقع يف
منطقة سنية .
[ ]5أي يف تاريخ التقرير
-3فل�سطينيوالعراق.....تهجريجديد

وليد ملحم
2014-4-22
منذ بداية دخول القوات األمريكية إىل بغداد وبعد قصف تلك القوات للمجمع الفلسطيين يف البلديات
ِ
قد َم بعض األشخاص ليسألوا الناس هل من املمكن أخذ بعض الشقق الفلسطينية ومنها املقصوفة
واحملروقة !!!..
بعد هذا التاريخ توالت اإلعتداءات على اجملمع الفلسطيين يف حي البلديات وغريه من اجملمعات الفلسطينية
يف بغداد ..كل ذلك جيري ضمن خطة لتهجري القسم األكرب من فلسطيين العراق خدمة للمشروعني
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اليهودي واإليراين الشيعي فاألول يريد هتجري من يستطيع من فلسطينيي الشتات وخاصة القريبني من
ِ
لحق بعد ذلك
فلسطني ومنها دول الطوق ,والثاين يريد إفراغ بغداد من املواطنني العرب والسنة العراقيني لتُ َ
تلك العاصمة العريقة بإيران .
بعد هجوم املليشيات على املساجد يف بغداد عام (  ) 2006وبعد هجومهم كذلك على مسجد
القدس يف البلديات استدعى الوقف السين مسؤويل املساجد السنية ملناقشة احلال والوضع املستجد,
وكنت ممن حضر اإلجتماع مع بعض اإلخوة ممثلني عن جامع القدس واجتمع بنا آنذك عبد الغفور
السامرائي رئيس الوقف السين السابق ,تكلم أحد املشايخ املعروفني يف بغداد عن إطالعه على خارطة
لبغداد توضح أن منطقة شرق القناة جيب أن تفرغ من أي وجود سين !!..وللعلم فإن جممع البلديات
الفلسطيين يقع يف تلك املنطقة .
عندما ضربت احلكومة العراقية املليشيات عام  2008ورفعت شعار تطبيق القانون استبشر من تبقى من
فلسطينيي العراق وهم القلة القليلة بعد هجرة الكثري منهم نتيجة لظلم املليشيات الشيعية  !!..وتاملوا
بأن تكون األيام املقبلة حتمل يف طياهتا األمن واألمان ولو باحلد األدىن ليستمر من تبقى يف ممارسة حياته
اليومية كإنسان يعيش على بقعة من األرض ,توالت بعدها تصرحيات املسؤولني العراقيني بنصرة قضية
فلسطني والوقوف إىل جانبها والتضامن مع تلك القضية املصريية كل تلك التصرحيات من املفرتض أن
تلقى أثرا أو واقعا على األرض لكن العكس هو الذي حصل ..فاستمرت اإلنتهاكات ضد الفلسطينيني
ولكن بإسلوب جديد وهو لباس الزي احلكومي  !!..حيث اعتقل الكثري من أبناء الشعب الفلسطيين يف
العراق مؤخرا بتهمة اإلرهاب وظهر بعضهم على شاشات التلفاز وهو يعرتف طبعا حتت طائلة الضغط
والتعذيب وإال فكلهم معروفون لدي فلسطيين العراق وليس هلم عالقة ال باإلرهاب وال غريه ,واستمرت
املدامهات واإلعتقاالت وبصورة استفزازية وغري الئقة ,مما يلغي أي معىن وصدى لتصرحيات املسؤولني
العراقيني .وجيعلها تصب يف خانة املتاجرة بقضية فلسطني ليس إال أو لإلستهالك اإلعالمي ..
بدأنا نسمع يف اآلونة األخرية عن تزايد وترية اخلروج واهلجرة من قبل فلسطيين العراق إىل بعض البالد
اجملاورة نتيجة لإلرهاب احلكومي واملليشاوي ضد أهلنا هناك وهذا يطرح تسائل بأن عملية هتجري فلسطيين
العراق مل تتوقف بل هي مستمرة واهلدف منها هو إفراغ بغداد من كل ماهو سين وعريب وشعارات نصرة
قضية فلسطني ماهي إال غطاء هلذا اإلضطهاد والتهجري ..
املصدر  :موقع فلسطينيو العراق
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مرصد األحداث
-1مقتل  7فل�سطينيني حتت التعذيب يف �سجون النظام ال�سوري
وق�صف على املخيمات بهدف التهجري
محمد اقبال بلو
2014-5-2
قتل  7فلسطينيني حتت التعذيب يف سجون النظام السوري خالل األيام األخرية من شهر نيسان/
ابريل املاضي ،ستة منهم من خميم الريموك وشخص واحد من خميم السيدة زينب ،وهم (حممد عبداهلل،
امحد عبداهلل ،عماد ابو راشد ،عامر محدان ،عمر محدان ،مسري محدان ومجيعهم من خميم الريموك ،بالل
شحادة من خميم السيدة زينب) ،وقد اعتقلتهم قوات األمن يف وقت سابق ،وأظهرت إحصائيات قام
هبا ناشطون تؤكد أن 158مواطناً فلسطينياً مت اعتقاهلم من قبل النظام السوري منذ بداية الثورة السورية.
وتشري هذه اإلحصائيات إىل استشهاد  11فلسطينياً يف سجون النظام خالل الفرتة الواقعة بني  21و
 28نيسان/ابريل من عام .2014
ويف بيان صدر عن جمموعة ‘العمل من أجل فلسطينيي سوريا’ وردت أمساء الشهداء الـ 7الذين مت ذكرهم،
مع تأكيد البيان على وجود أمساء أخرى وشهداء آخرين مل يعرفوا بعد.
ويف لقاء خاص مع أمين أبو هشام رئيس اهليئة العامة لالجئني الفلسطينيني يف احلكومة السورية املؤقتة
قال‘ ،لدى حبثنا يف املوضوع سجلنا شخصني يف خميم حندرات يف حلب اعتقال منذ أكثر من عام ومل
يتم توثيقهما من قبل األهل مطلقاً ،وكذلك وثقنا عدداً من احلاالت يف خميم الريموك يف دمشق ،فضالً
عن أكثر من  2800شهيد فلسطيين قضوا نتيجة األعمال العسكرية اليت مارسها النظام ضد الشعب يف
سوريا ،منهم  148شهيداً قضوا حتت التعذيب يف سجون النظام ،بينما استشهد حتت التعذيب خالل
شهر نيسان املاضي فقط  184فلسطينياً’.
ويعاين الفلسطينيون من اهلجرة الثانية ،وقد بدأت قوات النظام حبمالت اعتقاالت واسعة يف املخيمات
الفلسطينية على األراضي السورية ويف خمتلف احملافظات منذ بدايات الثورة السورية ،يف رسالة واضحة
موجهة للفلسطينيني أهنم لن يكونوا يف موقع حيادي بالنسبة ملا حيدث يف سوريا ،بل صدرت قوانني تتعلق
بالفلسطينيني وختص مغادرهتم للبالد ،وتقضي هذه القوانني مبنع أي فلسطيين من العودة إىل سوريا حال
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سفره إىل أي دولة أخرى.
يقول رئيس اهليئة العامة لالجئني الفلسطينيني يف احلكومة السورية املؤقتة ‘إن انتهاكات النظام اليت ميارسها
ضد الفلسطينيني ليست جمرد انتهاكات تشابه ما ميارسه ضد شعبه ،بل هلا أبعاد سياسية هامة فالنظام
يعلم أن رضا إسرائيل عنه وعن سياساته هو ما يبقيه يف السلطة حىت اللحظة ،وهو بذلك يثبت والءه
إلسرائيل ويليب رغباهتا يف هتجري الفلسطينيني من املنطقة بأسرها’.
ويضيف ‘ لقد اعترب النظام السوري كل فلسطيين مل يقف إىل جانبه مؤيداً له ،عدواً وجب التخلص منه،
وساعدته يف ذلك بعض الفصائل الفلسطينية اليت تتلقى الدعم والتسليح منه ومن إيران ،مثل مجاعة أمحد
جربيل وغريهم ممن حتولوا إىل شبيحة يف صفوف قوات األسد ،وقد مهد النظام لعملية تصفية الفلسطينيني
وهتجريهم يف تصرحيات من شخصياته عدة مرات ،مثالً عندما صرحت بثينة شعبان أن من يتسببون
بإخالل يف األمن يف الالذقية هم فلسطينيون من خميم الرمل الفلسطيين ،يف نية واضحة للتخلص من كل
فلسطيين على األراضي السورية ،كما أسلفنا ،لنيل رضا إسرائيل’.
من جهة أخرى يعاين أهايل خميم الريموك من حالة إحباط شبه دائمة نظراً للظروف القاسية اليت يعيشوهنا،
فتعرض أطفاهلم للجوع مرتبط ارتباطاً وثيقاً مبزاجية النظام اليت تؤدي اىل السماح بدخول املواد الغذائية
إىل املخيم أو منعها ،وأفاد ناشطون أن قوات النظام قامت حبملة اعتقاالت للعديد من الشباب أثناء
وقوفهم يف طابور بانتظار دورهم الستالم السلل الغذائية ،فالنظام يطرح شعار اإلعتقال أو اجلوع وشعار
القتل أو التهجري بالنسبة للفلسطينيني وغريهم من السوريني.
بينما تتعرض العديد من املخيمات لقصف من قبل قوات النظام باهلاون واملدفعية كمخيم جرمانا وخميم
الالجئني الفلسطينيني يف محص ،وغالباً ما يسقط شهداء وجرحى نتيجة ذلك القصف .حول ذلك يقول
رئيس جلنة الالجئني ‘إن األجهزة القمعية والعسكرية التابعة للنظام للسوري تقوم بتدمري املخيمات رغم
نزوح معظم سكاهنا ،يف رسائل واضحة للفلسطينيني أن ال عودة إىل منازلكم هنا ،فمخيم حندرات يف
حلب مثالً رحل كل أهله ومل يبق فيه أي أسرة ،إال أن النظام مازال مستمراً بقصفه بالرباميل والصواريخ
املوجهة من الطريان احلريب ،سعياً منه إىل تدمريه وتدمري كل أمل لدى األهايل النازحني منه بالعودة’.
ويضيف ‘وال بد أن ننوه إىل وقوف الفلسطينيني يف سوريا مع ثورة الشعب السوري ،فقبل أن يبدأ تدمري
املخيمات الفلسطينية استقبل خميم الريموك  400ألف نازح سوري خالل الفرتة ما بني نيسان/ابريل
ومتوز/يوليو من عام .2012
املصدر  :القدس العريب
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-2حزب اهلل يحج لوا�شنطن
2014-5-3
يبدو أن النظام االيراين يسري قدما يف طريق تطبيع عالقاته مع الوالت املتحدة االمريكية خصوصا بعدما
قام بإدخال حزب اهلل اللبناين هبذا املسار ممهدا ملوسم»شهر عسل»نوعي بينه و بني الدولة اليت كانت
لألمس بالنسبة له و حلزب اهلل اللبناين الشيطان االكرب!
ماقد كشفت عنه مصادر دبلوماسية غربية عن وجود إتصاالت جرت يف اآلونة األخرية بني مسؤولني يف
إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما وقيادة حزب اهلل.
ومت التوصل ،وفق املصادر ،إىل مجلة من التسويات األولية تتمحور أساسا حول األزمة يف سوريا ،وإجياد
تسوية مقبولة يف لبنان تضمن الوصول إىل رئيس توافقي بني كافة األطراف الفاعلة والقوى اإلقليمية ذات
الصلة.
كل هذا ميكن إعتباره ضمن حتركات و حماور املرحلة االوىل من التطبيع الذي يقوم به النظام االيراين مع
واشنطن من أجل أن يضمن املستقبل الغامض و االشبه بالرمال املتحركة بالنسبة له.
لو عدنا اىل الوراء قليال و حتديدا اىل الفرتة اليت سبقت و رافقت إنتخاب روحاين ،لوجدنا أن أوضاع النظام
االيراين وقتها قد ساءت كثريا و وصلت اىل درجة وخيمة حبيث بدأت العديد من االوساط السياسية و
املراقبني السياسيني يتحدثون عن إحتماالت حدوث مفاجئات كبرية و غري متوقعة يف إيران ،خصوصا وان
الصراع يف تلك الفرتة بني أجنحة النظام بصورة عامة و بني جناحي خامنئي و رفسنجاين كان على أشده
وكان يقرتب من كسر العظام ،لكن االستدارة الكبرية اليت قام هبا النظام بإجتاه واشنطن و قفزه الواضح
على شعارات(املرحلة اخلمينية) ،من خالل السيناريو الثالث لإلصالح يف إيران عرب الرئيس حسن روحاين
خصوصا وان هذا الرئيس االصالحي املزعوم حيظى بدعم و محاية خاصة من جانب خامنئي وهو أمر
يدفع للقناعة بأن التوجه لواشنطن هو قرار من أعلى النظام و ليس جمرد إجتهاد او نزوة ما.
السعي لتلميع صورة حزب اهلل و تأهيله دوليا و إقليميا وهو الذي تالحقه هتم االرهاب و هتم و شكوك
أخرى ،جهد جديد يبذله النظام االيراين ?ي يعيد تنظيم نفسه و حلفائه من جديد و يستعد ملرحلة
جديدة قادمة ،هي مرحلة حساسة و دقيقة جدا يريد النظام االيراين أن خيرج منها مع حلفائه ساملا معافيا
او على أقل تقدير خبسائر قليلة.
تأهيل حزب اهلل أمريكيا ،هو مسعى ملواجهة الدور املتصاعد و امللفت للنظر للمقاومة االيرانية عموما
و منظمة جماهدي خلق خصوصا على الصعيد الدويل والسيما يف الغرب ،حيث يتخوف النظام االيراين
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كثريا من هذا الدور املتصاعد الذي تقوده حبنكة و دراية السيدة مرمي رجوي رئيسة اجلمهورية املنتخبة من
جانب املقاومة االيرانية ،لكن السؤال هو :اىل أي درجة ستمضي واشنطن يف عالقاهتا و مشاوراهتا هذه
مع طهران و هذ احلزب؟
املصدر  :موقع السوسنة
-3طهران � :إذا �سقط الأ�سد �سقط حزب اهلل واملالكي و�سقطنا
من نجاح محمد عيل
2014-3-31
أكد نائب رئيس األركان العامة للقوات املسلحة اإليرانية ،العميد غالم علي رشيد ،أن بالده تساند سوريا
دون حدود ألهنا متثل جبهة الدفاع األمامية عن الثورة اإلسالمية ونظام اجلمهورية اإلسالمية مشرياً اىل أن
سقوط النظام يف سوريا كان يعين بداية لإلطباق على ايران وجرها اىل حرب مفتوحة غري حمسوبة.
وقال رشيد إن تشكيل «قوات الدفاع الوطين» يف سوريا جاء بتوصية من قائد فيلق القدس اللواء قاسم
سليماين وبإشراف من وحداته املتواجدة على األراضي السورية لتقدمي استشارات لنظام األسد.
وتساهم «قوات الدفاع الوطين» يف حتقيق انتصارات ميدانية وتأمني املواقع احلساسة وهي تشبه اىل حد
كبري قوات املتطوعني «البسيج» التابعة للحرس الثوري االيراين ،وتستفيد من حتربتها الكبرية خالل فرتة
احلرب مع العراق.
وقال املسؤول اإليراين يف كلمة يف مدينة «دزفول» ،جنوب غريب إيران متحدثا يف ذكرى استعادة املدينة
من القوات العراقية يف مثل هذه األيام من ألغام  1982بعد أن كانت دخلتها يف بدايات احلرب سبتمرب
أيلول العام « : ،1980تش ّكلت قوات الدفاع الوطين يف سوريا ،وهي قوات تشبه الباسيج بتوصية من
قوات القدس».
يذكر أن قوات القدس هي الذراع اخلارجية للحرس الثوري اإليراين ،وقد قامت ايران بنشر وحدات منها
اخلميس الول مرة ،على طول احلدود مع باكستان للقيام بعمليات تستهدف حركة ‹جيش العدل›
البلوشية السنية القريبة من القاعدة وتعقبها داخل باكستان لو تطلب األمر.
ويتواجد يف مناطق احلدود مع باكستان قائد قوات احلرس الثوري اللواء حممد علي جعفري وانضم اليه
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امري امحدرضا بوردستان قائد القوات الربية للجيش بعد هتديدات أطلقها اخلميس أمني عام اجمللس األعلى
لألمن القومي األمريال علي مشخاين الذي أكد أنه سيتم متشيط حدود ايران الشرقية وسيتم «سحق
اجملموعات االرهابية كجيش العدل».
واكد املسؤول اإليراين غالم علي رشيد تواجد عناصر من قوات فيلق القدس على األراضي السورية ،لكنه
قال إن مهامهم تقتصر على «تقدمي االستشارات» لنظام األسد.
وقال رشيد« :ليس لدينا مقاتلون يف سوريا ،لكن بعض القادة العسكريني يقدمون استشارات هناك ،وكان
تشكيل قوات الدفاع الوطين ضمن اقرتاحات قوات القدس».
وأعرب غالم علي رشيد عن قلق بالده من سقوط نظام الرئيس السوري فيما لو تقدم ايران الدعم له،
معترباً أنه لو حدث ذلك سيصل الدور على حزب اهلل اللبناين وحكومة نوري املالكي حليفة إيران ما
جيعل وضع ايران صعباً يف خيارات املواجهة.
وقال نائب األركان العامة للقوات املسلحة اإليرانية« :الشك أنه بعد سقوط بشار األسد سيتم الرتكيز
على لبنان وحزب اهلل ،مث يأتون إىل العراق حيث حتكمه حكومة شيعية».
وأضاف املسؤول اإليراين أن النظام السوري لديه بعض الضعف من أن حكومته تعود حلزب البعث ،لكن
جرمية احلكومة السورية هي مساعدة املقاومة.
وقال املسؤول اإليراين إن  50ألفاً من منتسيب اجليش السوري انشقوا عن النظام ومل يعودوا ضمن هذا
اجليش ،لكن املعارضني لنظام األسد يؤكدون أن هذا العدد تعدى  50ألفاً من منتسيب اجليش.
وباإلضافة اىل حزب اهلل اللبناين ،تقدم قوات احلرس الثوري الدعم جلماعة «عصائب أهل احلق» الشيعية
العراقية اليت تبعث مسلحني إىل سوريا للقتال إىل جانب القوات احلكومية و» قوات الدفاع الوطين» يف
مواجهة اجلماعات املسلحة.
املصدر  :ميدل ايست اونالين
.......................
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-4تفا�صيل مل تن�رش عن جمزرة خميم الريموك �أثناء توزيع
امل�ساعدات..
ايمن محمد
2014-3-25
استشهد  9مدنيني ،وجرح العشرات ،صباح أمس االثنني ،بعد استهداف قوات النظام وميليشيا «القيادة
العامة» التابعة ألمحد جربيل ،للمدنيني أثناء توزيع السلل الغذائية يف خميم الريموك بدمشق.
مراسل سراج برس يف املخيم قال :بدأ إطالق رصاص من ميليشيا فتح االنتفاضة أوالً ومث ميليشيا القيادة
العامة ،فرد عليهم الثوار بإطالق  4رصاصات فقط باهلواء لالنتباه».
وأضاف املراسل إن «سبب إطالق النار من قبل اللجان الشعبية «الشبيحة» جاء نتيجة تلقيهم تعليمات
من قادهتم ببدء ختريب عملية التوزيع» ،حيث ما أن بدأ االشتباك حىت هرب موظفو األونروا الذي كانوا
يوزعون املساعدات.
شبيحة اللجان الشعبية ،حشدوا عناصرهم بعد هروب موظفي األونروا وبدأوا بإطالق النار عشوائيا على
املدنيني».
شاهد عيان أكد لسراج برس أن عناصر اللجان واألمن أوقفوهم على احلائط وطلبوا منهم عدم النظر إىل
اخللف مث صادروا هواتفهم النقالة ومنعوهم من النظر ملعرفة ما جيري ،مضيفاً« :عندما قمت بااللتفات
لرؤية ما حيدث ،قاموا بصفعي على وجهي وضربوين بعنف».
ووفقاً لشهود العيان ،حضر أحد عناصر القيادة العامة يدعى «أمحد د» امللقب أبو رامي ،وضرب حشوة
 B9باجتاه املدنيني ما أدى الستشهاد  9منهم على الفور وجرح العشرات.
وتقاطعت روايات الشهود حول قيام عناصر القيادة العامة باالتصال السلكيا بثكنة «سفيان الثوري»
املوجودة على أطراف الريموك وإبالغهم بضرب املخيم باهلاون ،طالبني من الثكنة القصف على كل
مناطق الريموك بدون استثناء.
وأكد الشهود أن املدعو أبو رامي ارتكب اجملزرة انتقاما ملقتل ابن اخته عماد دواه من يومني ،مشريين إىل
أن آل دواه أبلغوهم أن مقابل ابنهم سيقتلون  100من املدنيني».
وقال مواطن فلسطيين فضل عدم ذكر امسه أنه واجه ابو رامي ،الذي هدده بالقتل يف حال حتدث مبا
مسعه ،مشرياً إىل أن عناصر أبو رامي تعرضوا به بالضرب وطردوه من مكان توزيع املساعدات.
املصدر  :موقع سراج برس
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فتاوى احلقيقة :
 -1السؤال :
من هو عمر اخليام وما هي عقيدته ؟ �أرجو �إعطائي نبذة عنه ؟ .
اجلواب :
احلمد هلل
 .1هو  :أبو الفتح  ،عمر بن إبراهيم اخليَّامي النيسابوري  ،شاعر  ،فيلسوف  ،من أهل نيسابور  ،مولداً
ووفاة .
 .2ولد سنة  408هـ  ،يف قرية نيسابور  ،وتويف ودفن فيها سنة  517هـ  ،وقيل  515 :هـ
 .3كان عاملاً بالرياضيات  ،وال َفلَك  ،واللغة  ،والفقه  ،والتاريخ .
 .4ولنبوغه يف علم الفلك  ،فقد عينِّ مديراً ملرصد بغداد  ،ولشدة اهتمامه بالفلسفة قُرن امسه باسم ابن
سينا  -الذي كان له مقاالت كفرية تخُ رج عن اإلسالم . -
الرباعيات «  ،وهي مليئة بالكفر واإلباحية والزندقة
 .5واشتهر كذلك بالشعر  ،ومن أشهر أشعاره « ُّ
 ،وال عجب إذا علمنا اهتمام الغرب بطباعتها ونشرها  ،وقد ترمجوها إىل لغات عديدة مثل اإلجنليزية ،
والفرنسية  ،والروسيَّة  ،واألملانية  ،وغريها  ،وقد استفاد اإلجنليز يف نشر الفاحشة والرذيلة واليت دعا إليها
اخليَّام يف « رباعياته «  ،وقد نشروا ذلك يف الدول اليت استعمروها كاهلند وإيران  ،ناسبني ذلك األمر إىل
واحد من املسلمني بل ومن عظمائهم يف زعمهم .
ِ .6
ومن أشعاره يف اخلمر  -من الرباعيات : -
الرْوح
إشرب الراَّح ْفهي ُروح َّ
ب ْلسم النفس واحلشا واملـروح
وإذا مـا دهـاك طـوفان ه ٍّـم
نوح
ـج فيـها فـذي سفينة ِ
فانْ ُ
 .7ويف إنكاره البعث بعد املوت يقول :
كرا
قُم قبل غارة األسـى مبـِّ َ
ُّجى
وادع هبا ْورديَّةً جتـلو الد َ
ـجدا
فلست يا هذا الغب ُّـي عس َ
َ
حىت تُوارى يف الثرى وتخُ رجا
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= العسجد  :الذهب .
 .8ويف إباحياته وخالعياته يقول :
ما
اسطعت كن لبين اخلالعة تابعاً
َ
ِ
واهدم بناء الصـوم والصـلوات
وامسع عن اخليَّـام خيـر مقالة
وغن ِ
وسر إىل اخلـريات
إشرب ِّ
 .9ويف استهزائه بالشرع ووقاحته مع ربه  ،وموقفه من التوبة  ،يقول :
كل يوم أنوي املتاب إذا ما
َّ
جاءين الليل عن كؤوس الشراب
فصل الزهـور وإنـي
فأتـاين ُ
ـب عـن متـايب
فيه يا ُّ
رب تائ ٌ
وحج  ،وبعضهم كعبد احلق فاضل يشكك يف
 .10ويرى بعض الباحثني ِّ
كالزركلي أنه تاب من ذلك ّ
نسبة الرباعيات له !
وعلى كل حال  :فالرباعيات ال تدل على أنه تاب  ،ألن فيها اجملاهرة بالكفر والتحلل من الفضائل ،
التربي من التوبة واإلنابة  ،بل ال تدل على أن صاحبها يؤمن باهلل واليوم اآلخر .
وفيها ِّ
والتشكيك يف نسبتها إىل اخليام ال ي ْقوى مع كثرة من نسبها إليه ودلَّل على ذلك  ،واهلل أعلم باحلقائق ،
وانظر يف ترمجته  « :األعالم « للزركلي  ، 38 / 5و «معجم املؤلفني « لعمر رضا كحالة 549 / 2
 ،و « عمر اخليام بني الكفر واإلميان « إلحسان حقي  ،و « ثورة اخليام « لعبد احلق فاضل  .وصلى
اهلل على نبينا حممد .
املصدر  :اإلسالم سؤال وجواب
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السؤال () 2
ما هو املوقف �إزاء« الطريقة»  ،مثل القاديانية  ،الرفاعية ،
ال�شاذلية  ،النق�شبندية  ،التيجانية  .ا�رشحوا لنا ماذا يقول
�شيوخ �أهل ال�سنة واجلماعة عن عبد القادر اجليالين  ،الرفاعي ،
�أبو ح�سن ال�شاذيل � ،أحمد تيجاين  ،بدوي .
اجلواب :
احلمد هلل
هذه كلها بدع الصوفية ما عدا القاديانية  ،فهم يتبعون غالم أمحد القادياين الذي ادعى النبوة وله
أتباع  ،وهؤالء ال شك يف كفرهم وخروجهم عن اإلسالم  ،وال جيوز إقرارهم وال التعامل معهم إلعالهنم
الكفر .
التيجانية هم فرقة من غالة الصوفية وشيخهم التيجاين يدعون أنه ويل  ،وأن له والية  ،وأنه ممن يعلمون
الغيب  ،ويزعمون أنه يطّلع على اللوح احملفوظ  ،وهلم عنه حكايات وقصص خرافية ال جيوز أن يصدقوا
رد عليهم العلماء وبينوا ما هم فيه من عقائد
فيها  ،وال جيوز إقرارهم على ذلك  ،وال مساع أقواهلم  ،وقد ّ
فاسدة كعبادة األولياء  ،وتقدمي أقواهلم على أقوال الرسول عليه الصالة والسالم  ،وهكذا النقشبندية
والرفاعية فإن أولياءهم وما حيكون عنهم ليسوا على صواب  ،بل هم من البشر .
أما عبد القادر اجليالين فهو عامل من علماء أهل السنة  ،ولكن كذبوا عليه أكاذيب  ،وادعوا أنه ويل ،
وصاروا يعبدونه من دون اهلل  ،وزعموا أنه يطلع على األسرار  ،ويتصرف يف الكون فهذه كلها أكاذيب
وبدع .
أما الشاذلية فهي فرقة من فرق غالة الصوفية ي ّدعون أن معبودهم الشاذيل له مكانة رفيعة  ،وأنه أفضل
من الرسل وهذا كله مما ال أصل له .
مساحة الشيخ عبد اهلل بن جربين رمحه اهلل .
املصدر  :اإلسالم سؤال وجواب
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السؤال ( ) 3
من هم « البهرة » ؟ وما هي عقائدهم ؟ وما حكم تزويجهم
والتزوج منهم ؟
سؤايل يتعلق يب وبزوجيت  ،تنتمي زوجيت لطائفة « البهرة »  ،وهي إحدى طوائف الشيعة  ،مواقعهم
على اإلنرتنت هي « مؤمنني دوت أورج » و « معلومات دوت كوم »  ،كنت أنتمي لتلك الطائفة ،
الدي بعدما قاال يل إهنا فتاة جيدة ،
َّ
لكن اهلل تعاىل هداين لدينه الصحيح  .تزوجتها من أجل خاطر و ّ
وإهنا سوف تطيعين يف مسألة الدين بعد الزواج  ،حاولت بكل جهدي أن أبينِّ هلا من القرآن والسنَّة ،
ولكنها مازالت على رفضها  .أكرب اختالف بيننا هو أهنا  -أو تلك الطائفة عموماً  -تتوسل بـ « علي »
أو« بـاحلسني » رضي اهلل عنهما  ،وجلعل الصورة أوضح أمامكم هم مثال يقولون « يا اهلل بوسيلة احلسني
ساعدين  ،أو اشفين »  ،فيذهب احلسني هلل  ،ويطلب منه  ،وهكذا يتم الشفاء  ،أو حتدث املساعدة
املطلوبة  ،اعتادت زوجيت قبل ذلك أن تقول « يا حسني ساعدين أو اشفين  ،أو أنقذين»  ،وهذا  -على
توقفت عن ذلك بعدما شرحت هلا  ،ولكنها مازالت تتوسل باألئمة  ،وتتبع البدع
ما أعتقد  -شرك ،
ْ
 ،هل هذا النوع من التوسل يعد شركاً ؟ هل ذكر اهلل يف آيات عديدة أال نسأل إال هو ؟ إن كان ما
تفعله من توسل شرك  :فهل زواجي هبا صحيح ؟ هل الشرك كفر ؟ والزواج من كافرة ال جيوز ؟  .يطلب
منهم أئمتهم أن ينحنوا أمامهم  ،ويقبلوا أقدامهم  ،ويذهبوا للقبور  ،وينحنوا أمام املوتى ،ويعتقدون أنه
سيأخذ بأيديهم إىل اجلنة  ،هؤالء جيعلون اسم سيدنا « علي » يف األذان ويذكرونه يف التشهد يف الصالة
 ،ويتبعون العديد من البدع  ،يقولون – أيضاً  -إن الرسول صلى اهلل عليه وسلم دعا اهلل مرات عديدة
باسم سيدنا على  ،باإلضافة إىل أهنم يسبون ويلعنون السيدة عائشة  ،وأبا بكر  ،وعمر  ،وعثمان ،
رضي اهلل عنهم أمجعني  ،ويقولون  :إهنم عذبوا السيدة فاطمة وسيدنا علي رضي اهلل عنهما  .ما سردته
لكم ما كان إال قليالً من كثري  ،ومازال مسموحاً هلؤالء أن يذهبوا للحج  ،ويصلوا بطريقتهم ويفعلون
بدعهم يف مكة .أخي أرجوك أجبين يف أقرب وقت ممكن ألنه إن مل يكن زواجي منها جائزاً فأنا ز ٍان !
 .أسأل اهلل تعاىل أن حيميين واملؤمنني من الشرك والذنوب وأن ينقذنا من النار ،آمني .
احلمد هلل
أوالً :جاء تعريف « البهرة » يف « املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة »
( : ) 389 / 2
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هم إمساعيلية مستعلية  ،يعرتفون باإلمام « املستعلي »  ،ومن بعده « اآلمر »  ،مث ابنه « الطيب » ،
ولذا يسمون بـ « الطيبية »  ،وهم إمساعيلية اهلند  ،واليمن  ،تركوا السياسة  ،وعملوا بالتجارة  ،فوصلوا
إىل اهلند  ،واختلط هبم اهلندوس الذين أسلموا  ،وعرفوا بـ « البهرة » ،والبهرة  :لفظ هندي قدمي  ،مبعىن
« التاجر » .
 اإلمام الطيب دخل السرت سنة  525هـ ،واألئمة املستورون من نسله إىل اآلن ال يُعرف عنهم شيء ،حىت إن أمساءهم غري معروفة  ،وعلماء البهرة أنفسهم ال يعرفوهنم .
 انقسمت البهرة إىل فرقتني : .1البهرة الداوودية  :نسبة إىل قطب شاه داود  :وينتشرون يف اهلند  ،وباكستان  ،منذ القرن العاشر
اهلجري  ،وداعيتهم يقيم يف « بومباي ».
 .2البهرة السليمانية  :نسبة إىل سليمان بن حسن  ،وهؤالء مركزهم يف اليمن حىت اليوم .
انتهى
ثانياً:
« البهرة » خليط من عقائد منحرفة شتىَّ  ،وهم باطنية  ،وهم جزء من اإلمساعيلية  ،واليت كانت من فرق
الشيعة  ،لكنهم غلوا يف أئمتهم أشد من غلو الرافضة  ،وهذه بعض عقائدهم :
 .1ال يقيمون الصالة يف مساجد املسلمني .
 .2ظاهرهم يف العقيدة يشبه عقائد سائر الفرق اإلسالمية املعتدلة .
 .3باطنهم شيءٌ آخر  ،فهم يصلون  ،ولكن صالهتم لإلمام اإلمساعيلي املستور من نسل « الطيب بن
اآلمر » .
 .4يذهبون إىل مكة للحج كبقية املسلمني  ،لكنهم يقولون  :إن الكعبة هي رمز على اإلمام .
انتهى من « املوسوعة امليسرة » ( . ) 390 / 2
وأما الغلو يف إمامهم  :فله صور متعددة  ،من السجود له  ،وتقبيل يده ورجله من الرجال والنساء ،
وغري ذلك  ،وحنن نسوق بعضها مع احلكم عليها من خالل طائفة من فتاوى علماء اللجنة الدائمة :
.1سئل علماء اللجنة الدائمة :
كبري علماء بوهرة يصر على أنه جيب على أتباعه أن يقدموا له سجدة كلما يزورونه  ،فهل وجد هذا
العمل يف زمن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،أو اخللفاء الراشدين  ،وحديثاً نشرت صورة لرجل بوهري
يسجد لكبري علماء بوهرة يف جريدة « من » الباكستانية املعروفة الصادرة يف  1977 / 10 / 6م ،
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والطالعكم عليها نرفق لكم تلك الصورة ؟ .
فأجابوا :
السجود نوع من أنواع العبادة اليت أمر اهلل هبا لنفسه خاصة  ،وقربة من القرب اليت جيب أن يتوجه العبد
هبا إىل اهلل وحده ؛ لعموم قوله تعاىل  ( :ولََق ْد �بع�ثنَا فيِ ُك ِّل أ َُّم ٍة رسولاً أ َِن اُ ْعب ُدوا اللَّه و ِ
وت)
اجتَنبُوا الطَّاغُ َ
ََ ْ
َ ََ ْ
ُ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اعب ُد ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
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َ
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إ
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ُ
َْ ُ َ َ َ َ ْ ُ
النحل /من اآلية  36؛ وقوله َ ( :وَما أ َْر َس ْلنَا م ْن �قَْب َ ْ َ ُ
ِ
ِ ِِ
َّم ِ
س َوال لِْل َق َم ِر
س َوالْ َق َمُر ال تَ ْس ُج ُدوا للش ْ
) األنبياء25 /؛ ولقوله تعاىل َ ( :وم ْن آيَاته اللَّْي ُل َوال�نََّه ُار َوالش ْ
َّم ُ
اس ُج ُدوا لِلَّ ِه الَّ ِذي َخلَ َق ُه َّن إِ ْن ُكْنتُ ْم إِيَّاهُ �تَْعبُ ُدو َن ) فصلت ، 37 /فنهى سبحانه عباده عن السجود
َو ْ
للشمس والقمر ،لكوهنما آيتني خملوقتني هلل فال يستحقان السجود وال غريه من أنواع العبادات  ،وأمر
تعاىل بإفراده بالسجود لكونه خالقاً هلما  ،ولغريمها من سائر املوجودات  ،فال يصح أن يُسجد لغريه تعاىل
من املخلوقات عامة ؛ ولقوله تعاىل  ( :أَفَ ِمن ه َذا الحْ ِد ِ
ض َح ُكو َن َوال �تَْب ُكو َن َ .وأَ�نْتُ ْم
يث �تَْع َجبُو َن َ .وتَ ْ
ْ َ َ
ِ
عم فأمر
اس ُج ُدوا لِلَّ ِه َو ْاعبُ ُدوا ) النجم ، 62 – 59 /فأَمر بالسجود له تعاىل وحده  ،مث َّ
َسام ُدو َن  .فَ ْ
عباده أن يتوجهوا إليه وحده بسائر أنواع العبادة دون سواه من املخلوقات  ،فإذا كان حال « البوهرة »
كما ذكر يف السؤال  :فسجودهم لكبريهم عبادة وتأليه له  ،واختاذ له شريكاً مع اهلل  ،أو إهلاً من دون
اهلل  ،وأمره إياهم بذلك أو رضاه به  :جيعله طاغوتاً يدعو إىل عبادة نفسه  ،فكال الفريقني التابع واملتبوع
كافر باهلل خارج بذلك عن ملة اإلسالم  ،والعياذ باهلل .
الشيخ عبد العزيز بن باز  ،الشيخ عبد الرزاق عفيفي  ،الشيخ عبد اهلل بن غديان  ،الشيخ عبد اهلل بن
قعود .
« فتاوى اللجنة الدائمة « ( . ) 283 ، 382 / 2
 .2وسئل علماء اللجنة الدائمة – أيضاً : -
مجيع النساء يقبلن يده ورجله  ،فهل جيوز يف اإلسالم لرجل غري حمرم للنساء أن يلمسن أيدي كبري العلماء
خاصاً بكبري العلماء  ،بل هو لكل فرد من أفراد أسرته ؟
 ،وهذا العمل ليس ّ
فأجابوا :
أوالً  :ما ذُكر من تقبيل نساء « البوهرة » يد كبريهم  ،ورجله  ،وتقبيلهن يد كل فرد من أسرته ورجله :
ال جيوز  ،ومل يُعرف ذلك مع النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،وال مع أحد من اخللفاء الراشدين ؛ وذلك ملا
فيه من الغلو يف تعظيم املخلوق  ،وهو ذريعة إىل الشرك .
ثانياً  :ال جيوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية منه  ،وال أن ميس جسدها ؛ ملا يف ذلك من الفتنة ؛ وألنه
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ذريعة إىل ما هو شر منه  ،من الزنا  ،ووسائله  ،وقد ثبت عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت  « :كان
رسول اهلل صلى اهلل علية وسلم ميتحن من هاجرن إليه من املؤمنات هبذه اآلية بقول اهلل  ( :يَا أَ�يَُّها النَّبيِ ُّ
إِ َذا جاء َك الْم ْؤِمنَات ) إىل قوله  ( :إِ َّن اللَّه َغ ُف ِ
يم ) املمتحنة ، 12 /قال عروة  :قالت عائشة :
ََ ُ ُ
َ ٌ
ور َرح ٌ
أقر هبذا الشرط من املؤمنات قال هلا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ( :قد بايعتك )  ،كالماً  ،وال
فمن َّ
َ
واهلل ما مست يده يد امرأة قط يف املبايعة  ،ما يبايعهن إال بقوله  ( :قد بايعتك على ذلك ) متفق عليه
 ،فإذا كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل يبايع النساء مصافحة  ،بل بايعهن كالماً فقط مع وجود
املقتضي للمصافحة  ،ومع عصمته  ،وأمن الفتنة بالنسبة له  :فغريه من َّأمته أوىل بأن جيتنب مصافحة
النساء األجنبيات منه  ،بل حيرم عليه ذلك  ،فضال عن تقبيل يده ورجله  ،وأيدي أفراد أسرته  ،وأرجلهم
صح عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال  ( :إين ال أصافح النساء ) رواه النسائي وابن ماجه ،
 ،وقد َّ
ِ ِ
ُس َوةٌ َح َسنَةٌ ) األحزاب /من اآلية . 21
وقد قال اهلل عز وجل  ( :لََق ْد َكا َن لَ ُك ْم فيِ َر ُسول اللَّه أ ْ
الشيخ عبد العزيز بن باز  ،الشيخ عبد الرزاق عفيفي  ،الشيخ عبد اهلل بن غديان  ،الشيخ عبد اهلل بن
قعود .
« فتاوى اللجنة الدائمة » ( . ) 385 – 383 / 2
 .3وسئلوا :
كبري علماء « بوهرة » يدَّعي أنه املالك الكلي للروح واإلميان  -العقائد الدينية  -نيابة عن أتباعه .
فأجابوا :
إذا كان كبري علماء « بوهرة »يدَّعي ما ذكر  :فدعواه باطلة  ،سواء أراد مبا يدعيه من ملك الروح واإلميان
أن األرواح والقلوب بيده يصرفها كيف يشاء فيهديها إىل اإلميان  ،أو يضلها عن سواء السبيل  :فإن
ِ
ٍ
ِ
ص ْد َرهُ لِلإِْ ْسلاَ ِم
ذلك ليس إىل أحد سوى اهلل تعاىل ؛ لقوله سبحانه  ( :فَ َم ْن يُِرد اللَّهُ أَ ْن يَهديَهُ يَ ْشَر ْح َ
َّ ِ
ص َّع ُد فيِ َّ ِ ِ
ِ
ين
الر ْج
ض�يًِّقا َحَر ًجا َكأَنمََّا يَ َّ
ك جَْي َع ُل اللَّهُ ِّ
الس َماء َك َذل َ
ص ْد َرهُ َ
َوَم ْن يُِرْد أَ ْن يُضلَّهُ جَْي َع ْل َ
س َعلَى الذ َ
َ
ِ
ِ
ضلِ ْل �فَلَ ْن تجَِ َد لَهُ َولِيًّا ُم ْرِش ًدا )
ال �يُْؤِمنُو َن) األنعام 125 /؛ وقوله َ ( :م ْن �يَْهد اللَّهُ �فَُه َو الْ ُم ْهتَد َوَم ْن يُ ْ
الكهف … 17 /إىل غري ذلك من اآليات الدالة على أن تصريف القلوب هبدايتها وإضالهلا إىل اهلل دون
سواه ؛ وملا ثبت من قوله صلى اهلل عليه وسلم  ( :قلوب العباد بني إصبعني من أصابع الرمحن يصرفها
كيف يشاء ) مسلم .
ومن دعائه صلى اهلل عليه وسلم عند فزعه إىل ربه بقوله  ( :يا مقلب القلوب  ،ثبِّت قليب على دينك)
رواه الرتمذي  ،أو أراد مبلكه األرواح واإلميان نيابة عن مجاعته أن إميانه يكفي أتباعه أن يؤمنوا  ،وأهنم
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يثابون بذلك  ،ويؤجرون  ،وينجون من العذاب وإن أساءوا العمل  ،وارتكبوا اجلرائم  ،واملنكرات  :فإن
ت ) البقرة اآلية 286
ت َو َعلَ�يَْها َما ا ْكتَ َسبَ ْ
ذلك مناقض ملا جاء يف القرآن من قوله تعاىل  ( :لهََا َما َك َسبَ ْ
ِ
 ،وقولهُ ( :ك ُّل ام ِر ٍئ بمِ ا َكس ِ
ني ) الطور اآلية  ، 21وقوله ُ ( :ك ُّل �ن ْف ٍ بمِ
ت َرهينَةٌ  .إِال
ب َره ٌ
س َا َك َسبَ ْ
َ
ْ َ َ َ
ٍ
َّات �يتَساءلُو َن  .ع ِن الْمج ِرِ
َص َح َ ِ ِ فيِ
ني َ .ما َسلَ َك ُك ْم فيِ َس َقَر ) املدثر42 - 38 /
م
َ ُْ َ
أْ
اب الْيَمني َ .جن َ َ َ
ون اللَّ ِه ولِيًّا وال نَ ِ
اآليات  ،وقوله  ( :من �يعمل سوءا جُيز بِِه وال جَِي ْد لَه ِمن د ِ
ص ًريا َ .وَم ْن �يَْع َم ْل ِم َن
ُ ْ ُ
َ َ
َ ْ َْ َ ْ ُ ً ْ َ َ
ِ
الصالحِ ِ
ك يَ ْد ُخلُو َن الجَْنَّةَ َوال يُظْلَ ُمو َن نَق ًريا } النساء124 ، 123 /
ات ِم ْن ذَ َك ٍر أ َْو أُ�نْثَى َوُه َو ُم ْؤِم ٌن فَأُولَئِ َ
َّ َ
 ،وقوله  ( :وأَ ْن لَي ِ
ِ
س للإِْ نْ َسان إِال َما َس َعى ) النجم ، 39 /وقوله َ ( :وال تَ ِزُر َوا ِزَرةٌ ِوْزَر أ ْ
ُخَرى َوإِ ْن تَ ْدعُ
حمِ َِ ْ َ
ِ
ُم�ثَْقلَةٌ إِلىَ ْل َها ال يحُْ َم ْل مْنهُ َش ْيءٌ َولَ ْو َكا َن َذا �قُْرىَب ) فاطر … 18 /إىل غري ذلك من اآليات اليت
شراً ؛ وملا ثبت يف احلديث من أن النيب صلى اهلل عليه
تدل على أن كل إنسان جيزى بعمله خرياًكان أم ّ
ِ
ني ) الشعراء 214 /فقال  ( :يا معشر قريش  -أو
وسلم قام حني أنزل عليه َ ( :وأَنْذ ْر َع ِش َريتَ َ
ك الأْ َ�قَْربِ َ
كلمة حنوها  -اشرتوا أنفسكم ال أغين عنكم من اهلل شيئاً  ،يا عباس بن عبد املطلب ال أغين عنك من
اهلل شيئاً  ،يا صفية عمة رسول اهلل ال أغين عنك من اهلل شيئاً  ،يا فاطمة بنت حممد سليين من مايل ما
شئت ال أغين عنك من اهلل شيئاً ) متفق عليه .
الشيخ عبد العزيز بن باز  ،الشيخ عبد الرزاق عفيفي  ،الشيخ عبد اهلل بن غديان  ،الشيخ عبد اهلل بن
قعود .
« فتاوى اللجنة الدائمة » ( . ) 387 – 385 / 2
 .4وسئلوا :
ويدَّعي أنه املالك الكلي جلميع أمالك الوقف  ،وأنه غري حماسب على مجيع الصدقات ،وهو اهلل على
األرض  ،كما ادعى ذلك كبري العلماء املتوىف سيدنا طاهر سيف الدين يف قضية باحملكمة العليا يف مدينة
« بومباي »  ،وله القدرة الكاملة على مجيع أتباعه .
فأجابوا :
ما ذكر يف السؤال عن دعوى كبري « البوهرة » ملكه الكلي جلميع أمالك الوقف  ،وأنه غري حماسب
على مجيع الصدقات  ،وأنه هو اهلل على األرض  :كلها دعاوى باطلة  ،سواء صدرت منه أم من غريه ،
أما األوىل َّ :
فألن أعيان األوقاف ال تمُ لك  ،وإمنا ميلك االنتفاع بغلَّتها  ،وذلك بصرفها إىل اجلهات اليت
جعلت وقفاً عليها ال إىل غريها  ،فال ميلك كبري « البوهرة »أعياناَ – أي  :أوقافاً  -وال ميلك شيئاً من
غلتها إال غلة ما جعل وقفاً عليه إن كان أهالً لذلك .
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وأما الثانية  :وهي دعوى أنه غري حماسب  :فألن كل امرئ حماسب على مجيع أعماله من التصرف يف
الصدقات  ،وغريها بنص الكتاب  ،والسنَّة  ،وإمجاع األمة .
وأما الثالثة  :وهي دعوى أنه اهلل يف األرض  :فكفر صراح  ،ومن َّادعى ذلك :فهو طاغوت يدعو إىل
تأليه نفسه  ،وعبادهتا  ،وبطالن ذلك معلوم من دين اإلسالم بالضرورة .
الشيخ عبد العزيز بن باز  ،الشيخ عبد الرزاق عفيفي  ،الشيخ عبد اهلل بن غديان  ،الشيخ عبد اهلل بن
قعود .
« فتاوى اللجنة الدائمة » ( . ) 388 ، 387 / 2
 .5وسئلوا :
ويدَّعي أنه حيق له أن يعلن الرباءة واملقاطعة االجتماعية ضد الذين يعرتضون على مثل هذه األعمال .
فأجابوا :
إن كانت صفة كبري علماء « بوهرة »على ما تقدم يف األسئلة  :فال جيوز له أن يتربأ ممن يعرتضون عليه
فيما ارتكبه من أنواع الشرك  ،بل جيب عليه قبول نصحهم  ،واإلقالع عن تأليه نفسه  ،وعن دعوى
اتصافه مبا هو من اختصاص اهلل تعاىل  :األلوهية  ،وملك األرواح والقلوب  ،ودعوة من حوله إىل عبادته
 ،وإىل غلوهم يف الضراعة واخلضوع له وألفراد أسرته  ،بل جيب على من اعرتضوا على ما يرتكبه من ألوان
الكفر أن يتربءوا منه ومن ضالله وإضالله إذا مل يقبل نصحهم  ،ومل يعتصم بكتاب اهلل وسنة رسوله
حممد صلى اهلل عليه وسلم  ،وأن يتربءوا من اتباعه وكل من كان على شاكلتهم من الطواغيت وعبدة
الطواغيت  ،قال اهلل تعاىل  ( :و ْاعتَ ِ
ص ُموا بحِ َْب ِل اللَّ ِه جمَِ ًيعا ) آل عمران /اآلية  ، 103وقال  ( :لََق ْد َكا َن
َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّ
َّ
ُس َوةٌ َح َسنَةٌ ل َم ْن َكا َن �يَْر ُجو اللهَ َوالْ�يَْوَم آْالخَر َوذَ َكَر اللهَ َكث ًريا ) األحزاب ، 21 /وقال
لَ ُك ْم فيِ َر ُسول اللَّه أ ْ
َّ ِ
 ( :ولََق ْد �بع�ثنَا فيِ ُك ِّل أ َُّم ٍة رسولاً أ َِن اُ ْعب ُدوا اللَّه و ِ
ين
اجتَنبُوا الطَّاغُ َ
ََ ْ
َ ََ ْ
ُ
َُ
وت ) النحل /اآلية  36وقال َ ( :والذ َ
اج�تنبوا الطَّاغُوت أَ ْن �يعب ُدوها وأَنَابوا إِلىَ اللَّ ِه لهَ م الْب ْشرى �فبشِّر ِعب ِاد  .الَّ ِ
ين يَ ْستَ ِمعُو َن الْ َق ْوَل �فَيَتَّبِعُو َن
ذ
ُ ُ ُ َ ََ ْ َ
ْ ََُ
َ َْ ُ َ َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ك الذ
ت لَ ُك ْم
ين َه َد ُاه ُم اللَّهُ َوأُولَئ َ
َح َسنَهُ أُولَئ َ
ك ُه ْم أُولُو الأْ َلْبَاب ) الزمر ، 18 ، 17 /وقال  ( :قَ ْد َكانَ ْ
أْ
َ
أُسوةٌ حسنَةٌ فيِ إِ�بر ِاهيم والَّ ِذين معه إِ ْذ قَالُوا لَِقوِم ِهم إِنَّا �برآء ِمْن ُكم وممِ َّا �تعب ُدو َن ِمن د ِ
ون اللَّ ِه َك َف ْرنَا بِ ُك ْم
ْ ُ
َْ َ َ َ َ َ ُ
ْ ْ َُ ُ ْ َ َْ ُ
َْ َ َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ضاءُ أَبَ ًدا َحتىَّ �تُْؤمنُوا بالله َو ْح َدهُ ) املمتحنة اآلية  ، 4اآلية  ،إىل أن قال
َوبَ َدا �بَ�يْ�نَنَا َو�بَ�يْنَ ُك ُم الْ َع َد َاوةُ َوالْ�بَ ْغ َ
ِ
ِ
ِ
ُس َوةٌ َح َسنَةٌ ل َم ْن َكا َن �يَْر ُجو اللَّهَ َوالْ�يَْوَم آْالخَر َوَم ْن �يَ�تََوَّل فَِإ َّن اللَّهَ
سبحانه وتعاىل  ( :لََق ْد َكا َن لَ ُك ْم في ِه ْم أ ْ
يد ) املمتحنة. 6 /
ُه َو الْغَنيِ ُّ الحَْ ِم ُ
الشيخ عبد العزيز بن باز  ،الشيخ عبد الرزاق عفيفي  ،الشيخ عبد اهلل بن غديان  ،الشيخ عبد اهلل بن
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قعود .
« فتاوى اللجنة الدائمة » ( . ) 389 ، 388 / 2
وأخرياً قال علماء اللجنة الدائمة :
إذا كان واقع كبري علماء « بوهرة » وأتباعه  ،وما وصفت يف أسئلتك  :فهم كفرة  ،ال يؤمنون بأصول
اإلسالم  ،وال يهتدون هبدي كتاب اهلل  ،وسنَّة رسوله صلى اهلل عليه وسلم  ،وال يستبعد منهم أن
يضطهدوا الصادقني يف إمياهنم باهلل  ،وكتابه  ،وبرسوله صلى اهلل عليه وسلم  ،وسنَّته  ،كما اضطهد
الكفار يف كل أمة رسل اهلل الذين أرسلهم سبحانه إليهم هلدايتهم .
الشيخ عبد العزيز بن باز  ،الشيخ عبد الرزاق عفيفي  ،الشيخ عبد اهلل بن غديان  ،الشيخ عبد اهلل بن
قعود .
« فتاوى اللجنة الدائمة » ( . ) 390 / 2
وينظر ملزيد فائدة حول « البهرة »  :كتاب  « :أثر الفكر الغريب يف احنراف اجملتمع املسلم بشبه القارة
اهلندية » ملؤلفه  :خادم حسني إهلي خبش .
ثالثاً:
ومبا ذكرنا يتبني للمسلمني مجيعاً  :حترمي التزوج من نساء « البهرة »  ،وحترمي تزويج رجاهلم  ،وأهنم فرقة
باطنية ختالف أصول اإلسالم وهتدمها  ،وزوجتك إما أن تتربأ من تلك الطائفة تربءاً كامالً واضحاً بيِّناً ،
وتكفر مبا هم عليه من اعتقادات فاسدة  ،وإال فإنه ال حيل لك البقاء معها  ،وعقدك معها مفسوخ ،
وردة جيعل مجاعك هلا زناً  ،وليست هي كاليهودية والنصرانية
واستمرارك معها بعد علمك مبا عليه من كفر َّ
؛ ألهنما كتابيَّات  ،وأما البهرة فكفَّار باطنيون .
واهلل أعلم
اإلسالم سؤال وجواب

95

20
العدد العشرون أغسطس 2014م

هذه بع�ض تغريدات احلقيقة على تويرت:
-1ماهذا اجلنب من حزب الالت ال يستطيع اطالق صاروخ واحد على اليهود حلفظ ماء وجهه ويثبت
أنه مقاوم..لقد تعلم درسا من حرب  2006أن ال يعتدى على أسياده.
-2مل يذكر التاريخ أن هنالك قائدا شيعيا فتح شربا من األرض وال حرر قرية دنسها املعتدون.!!..
-3وكالة فارس:حسن روحاين :الكيان الصهيوين سيتلقى الرد على جرائمه اليت يرتكبها...مىت وملاذا
ليس اآلن جعجعة فارغة
 -4أمريكا تدافع عن الشيعة  :بعد العراق والبحرين ...أمريكا تعطل قرار عن جملس األمن جبعل
احلوثيني مجاعة ارهابية
-5اللهم انتقم من شيعة العراق الذين يعتقلون الفلسطينيني يف بغداد نصرة لليهود املالعني ألهنم من
جنسهم.
-6حزب الالت ذهب إىل سوريا وضحى خبرية رجاله للدفاع عن بشارالطاغية ملاذا ال يفعل نفس
الشيء نصرة ألقصى وغزة..ذلك ألهنم يتاجرون بالقضية الفلسطينية.
-7الشيعة إختذوا نصرة القضية الفلسطينية غطاء لتنفيذ خمططهم وإال أينهم اآلن من نصرة األقصى
وغزة يف هذا الوقت احلرج..
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