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بسم اهلل :
صدق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حينما أخرب الصحابة بأنه سوف تتداعى علينا األمم كما تداعى األكلة
على قصعتها والسبب ليس لقلتنا ولكننا غثاء كغثاء السيل ..
فلقد تناقلت وكاالت األنباء خرب انطالق القاذفات الروسية العمالقة من إيران لضرب أهلنا من النساء واألطفال
يف سوريا ...واملعروف أن مثل هذه األعمال ال تتم إال بالتنسيق بني الروس واألمريكان فطائرات التحالف
(أمريكا) تضرب من جهة وطائرات الروس تضرب من جهة أخرى ..
وكل هذه األسلحة الفتاكة والتدمريية من املستهدف هبا ..؟؟ هم أهل السنة حتديداً وجبميع أصنافهم مدنييهم
وعسكرييهم ..والسؤال هو مل كل هذا التحشيد على أناس تأويهم مساكن متهالكة تكاد تنهار من صوت
الطائرات قبل صوارخيها املوجهة إليهم ..؟؟
إن السبب الرئيسي هو خوف الصليبية املعاصرة من تكوين بؤرة سنية مستقلة يف قرارها وإرادهتا يف بالد الشام
وعلى حدود دولة يهود وهذا بالتايل يشكل خطورة عليهم من جهتني:
األوىل  :خطر وهتديد على وجود ماتسمى بدولة إسرائيل ,,لذا فإننا نرى أمريكا اليت تواجدت يف املنطقة العربية
ولعشرات السنني دون منازع حقيقي ,,تتنازل عن امتيازاهتا وسيطرهتا على تلك املنطقة املهمة من العامل لصاحل
غرمي هلا وهي روسيا للقيام بقصف الفصائل السورية  ,,فدخول روسيا هبذه القوة هو أكيد بثمن وليس جماناً ومثنه
احلصول على مصاحل وامتيازات على حساب الوجود األمريكي ..
فأمريكا تضحي كل هذه التضحيات ألجل عيون بين يهود وهذا يبني مدى سيطرة اللويب اليهودي على مراكز
صنع القرار يف أمريكا وللعلم فإن هذا اللويب الهتمه مصاحل أمريكا بقدر ما هتمه حتقيق مصاحل اليهود..
الثانية  :وهو خوف كل ملل الكفر وخاصة النصارى بكل فرقهم من الربوتستانت والكاثوليك واألرثودكس من
هنوض سين يف منطقة بالد الشام خاصة أن تلك املنطقة ومعها العراق ومصر قد تصدت للزحوف الصليبية
املتتالية وهزمتها وأذاقتها الويالت يف مرات عديدة ..
فعلى سبيل املثال فإن روسيا وموسكو حتديداً كانت تدفع اجلزية للمسلمني وال ينسى الروس يوم أن ُه ِزموا
على يد اجليش العثماين املتحالف مع جيش القرم املسلمني ومت قتل  8000االف جندي روسي وحرق مدينة
موسكو ..
كما أن أوروبا كانت حتت مرمى مدافع العثمانيني!!!..
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أما بالنسبة ألمريكا فإهنا مل تدفع الضريبة يف تارخيها إال للمسلمني العثمانيني ..
فجورج واشنطن أول رئيس للواليات املتحدة األمريكية دفع الضريبة للدولة العثمانية لتوقيع معاهدة يضمن مرور
سفنه يف البحر املتوسط دون اإلعتداء عليها ،وكانت هذه املعاهدة الوحيدة اليت كتبت بلغة غري اإلجنليزية ووقعت
عليها الواليات املتحدة األمريكية ،ويف الوقت نفسه هي املعاهدة الوحيدة يف تاريخ أمريكا اليت تعهدت فيها
الواليات املتحدة بدفع ضريبة سنوية لدولة أجنبية.
فاألمم الكافرة مرعوبة من حتقق نصر ولو يسري لألمة السنية ولو بصورة متكني اليذكر يف منطقة ما من العامل ..
لذا جتدهم يسلطون كل أسلحتهم علينا من الفرق الضالة كاخلوارج والصوفية والروافض الذين هم محري اليهود
 !!..ومن مطبلي العلمانية كذلك وتتمثل هذه باحلرب العقائدية حلرف منهج أهل السنة واجلماعة..
كذلك يسلطون علينا السالح املادي الفتاك خوفا من نشوء جتربة سنية تكون عاقبتها دولة سنية حقيقية تعيد
أجماد صالح الدين األيويب والظاهر بيربس وحممد الفاتح فيشربوا نتيجة ذلك كأساً علقماً كما ذاقوه وشربوه
سابقاً ..
ِ
ِ َّ
ين نَافـَُقوا
فنرى حتالف املختلفني واملتنافسني علينا واملنافقني وأهل الكتاب وكما قال تعاىل  ( :أَ َلْ تـََر إ َل الذ َ
اب لَئِن أُخ ِرجتم لَنخرج َّن مع ُكم وَل نُ ِط ِ
يـ ُقولُو َن ِِل ْخوانِِم الَّ ِذين َك َفروا ِمن أ َْه ِل الْ ِكتَ ِ
َح ًدا أَبَ ًدا َوإِ ْن قُوتِْلتُ ْم
يع في ُك ْم أ َ
َ ُ َ ُ ْ
َ
ُ
ْ ْ ُْ ْ َ ُْ َ َ َ ْ َ
صَرنَّ ُك ْم َواللَّهُ يَ ْش َه ُد إِنـَُّه ْم لَ َك ِاذبُو َن ) (احلشر) ()11
ن
ـ
ن
لَ َْ ُ
فاحلل والنجاة من هذا البالء والتكالب علينا و هو الرجوع اىل اهلل تعاىل باتباع كتاب اهلل وسنة نبيه والتوحد على
ِ
ب ِرحيُ ُك ْم
طريقهما ونبذ الفرقة واإلختالف والتنازع قال تعاىل َ ((:وأَطيعُوا اللَّهَ َوَر ُسولَهُ َوَل تـَنَ َازعُوا فـَتـَْف َشلُوا َوتَ ْذ َه َ
اصِبوا إِ َّن اللَّهَ مع َّ ِ
ين )) (األنفال) ()46
ََ
الصاب ِر َ
َو ْ ُ
وال يهولنا حتالف الكفار واملنافقني وال خنشاهم بل خنشى ذنوبنا فهي سبب اخلذالن واهلل املستعان وعليه التكالن
..وليكن حالنا كحال الصحابة رضوان اهلل عليهم عندما شاهدوا األحزاب  ..قال تعاىل َ ((:ولَ َّما َرأَى الْ ُم ْؤِمنُو َن
ِ
ِ ِ
يما )) (األحزاب) ()22
ْال ْ
اب قَالُوا َه َذا َما َو َع َدنَا اللَّهُ َوَر ُسولُهُ َو َ
َحَز َ
ص َد َق اللَّهُ َوَر ُسولُهُ َوَما َز َاد ُه ْم إَّل إميَانًا َوتَ ْسل ً
...
ياسر البعلبكي
موقع الحقيقة
لجنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة في فلسطين
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عقيدة وحقيقة مذهب الشيعة
....................................................................................................................
-1الزحف المقدس  ....أسطورة الحج إلى كربالء ....
2016-9-14م

متضي إيران يف خمططها الشيعي الذي هتدف من خالله إىل التحريض اإلعالمي والسياسي والتخرييب ضد
امللكة العربية السعودية  ،و لألسف بالتعاون مع دول إقليمية ووسائل إعالم  ،ومنظمات دولية تعمل حتت
غطاء حقوق اإلنسان  ،كل ذلك هبدف خلق رأي عام مضاد للسعودية  ،تستثمره إيران فيما بعد بشكل
شيطاين،وهذا يتطلب منا الرد على أكثر من سؤال .
أوالً ـ لماذا وصل األمر إلى درجة مطالبة آية اهلل جنتي بوضع قسم تحرير بالد الحرمين ضمن متطلبات
تخريج قوات الجيش والحرس الثوري اإليراني ومجندي األجهزة األمنية؟
والشك أن األهداف احلقيقية من وراء احلملة اإليرانية املسعورة والدوافع اليت تقف وراءها ستوظف من قبل
إيران يف مداخل األزمات اإلقليمية لتحقيق خمططاهتا الرامية لتدويل احلرمني الشريفني مل يقف األمر عند هذا
احلد فقد بشرت الكتب املدرسية اإليرانية بقرب حترير احلرمني من “قوى اجلاهلية” يف القريب العاجل  ،ودعت
طالهبا االستعداد للمشاركة يف امللحمة اإلهلية اليت تسعى لتحقيق هذا اهلدف املقدس.
ثانياً ـ لماذا تسعى إيران إلى تفجير األمن في بالد الحرمين ؟
التزال حادثة مىن تلقي بتداعياهتا على إيران  ،مطالبة بتبين سيناريو خطري وغري مسبوق  ،يعكس نوايا إيران
التوسعية احلقيقية  ،حيث مهدت لذلك من خالل محلة النتقاد تعاطي الدول الغربية مع املوضوع  ،والرتويج
أوالً لفكرة مفادها “أن ما شكل مصدر قلق للشعوب اإلسالمية  ،وما يدعو للتأمل – حسب الزعم اإليراين
– هو تعاطي الدول الغربية مع احلادث.
بعد حادثة مشعر مىن توجهت األنظار وأصابع االهتام مباشرة من جانب إيران اىل السعودية ،على اعتبار أهنا
املسؤولية األوىل عن احلادث  ،ونسيت طهران أن حجاجها كانوا هم سبب افتعال احلادث بشكل متعمد ،
األمر الذي يطرح معه الكثري من التساؤالت  ،خصوصاً يف ظل ما أعقب هذا احلادث من ردود فعل إيرانية
تعكس نوايا إيران اخلبيثة لتدويل أرض احلرمني الشريفني  ،خدمة ألهدافها التوسعية والتخريبية ؛ بناء على ما
سبق فإن اإليرانيني شديدي احلرص على افتعال املشاكل املختلفة يف مواسم احلج  ،وتوظيف تلك األحداث
ألغراض سياسية بغيضة  ،من أبرزها حماولة إثبات عجز السعودية عن تنظيم موسم احلج  ،واحلفاظ على أمن
احلجيج  ،هبدف التمهيد لفكرة طرح البدائل .
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الشك أوالً :بأن اخنراط إيران املباشر يف الكثري من األزمات اإلقليمية يف  :سوريا ،والعراق  ،واليمن …
وحماوالت التخريب يف البحرين  ،و الكويت ،و لبنان  ،وفشل إيران الذريع يف حتقيق املكاسب على األرض من
خالل مداخل األزمات  ،جعلها تتجه حنو افتعال أزمة جديدة للتغطية على إخفاقاهتا وهزائمها املتالحقة  ،ما
يعين أن السلطات القابعة يف طهران قد وصلت إىل طريق مسدود لتحقيق أي من املكاسب اإلسرتاتيجية على
األرض ،فتوجهت إىل بالد احلرمني الفتعال أزمة أراقت الكثري من دماء األبرياء  ،للفت األنظار عن جرائمها
املمتدة على طول املنطقة الشرق أوسطية .
كذلك مما الشك فيه أن انشغاالت إيران يف خمططات الفوضى واإلغراق هبا  ،شكل سبباً أساسياً النشغال
طهرانبشكل كبري  ،لتنسى شعبها قضاياها الداخلية املهمة  ،وما باتت تعانيه من مشاكل اقتصادية واجتماعية
كارثية  ،وتوجيه األنظار ملشاكل خارجية  ،انسجاماً مع سياسة اإلشغال اليت تنتهجها للبحث دوماً عن فكرة
اخلطر اخلارجي ” ترس أز بيكانيكى” .
الالفت كذلك إطالق إيران محلة واسعة منذ بداية العام ملسابقات القرعة للحج إىل كربالء يف وسائل إعالمها
 ،ويف اإلعالم املوجه إىل باكستان وأفغانستان وطاجكستان واهلند… .وبلغات هذه الدول بشكل واسع وغري
مسبوق  ،وبصورة توحي بوجود نية إيرانية رمسية لتوجيه قبلة احلج إىل هناك  ،واستغالل ذلك جلذب أكرب
عدد منهم بغرض جتنيد ما أمكن منهم للقتال يف سوريا ويف أماكن عديدة  ،وتسهيل مهمة جتنيدهم كخاليا
نائمة يف دوهلم  ،لتحقيق األهداف اإليرانية التخريبية .
ثالثاً :كذلك فإنه البد أن يتم البحث عن السبب الذي أدى إىل توجه إيران لتوظيف ملف احلجاج اآلن
 ،والذي يتمثل بعقدة املكان الذي يشغل املرشد خامنئي للسيطرة على مكة القبلة الروحية للعامل اإلسالمي ،
انسجاماً مع خمططات إيران  ” ،حنو دولة إقليمية عظمى حبلول  2030م ” الذي تسعى لتحقيقه ؛ مستغلة
حالة الضعف والتفكك العريب .
رابعاً  :وهو املهم واجلوهري أن إيران قامت حبملتها تلك لتمهد لطرح فكرة جهنمية مرحلية تعكس نوايا
إيران اخلبيثة للسيطرة على احلرمني الشريفني ” مشروع دويلة فاتيكان إسالمي”  ،وفق تصور أن احلاجة قد
حانت لتأسيس “فاتيكان إسالمي” حبيث تضم هذه الدويله مدينيت مكة املكرمة واملدينة املنورة  ،وهو ما
طرحته طهران مباشرة وروجت له بعد حادثة مىن مباشرة  ،حبجة عجز السعودية عن إدارة شئون احلجاج ،
وتوفري األمن هلم .
خامساً  :التمهيد لسيناريو مرحلة حتقيق دولة الفاتيكان اإلسالمي الذي يضم مكة واملدينة  ،وقد أسهبت
دولة املاليل بشرح مثرات هذا املشروع  ،ووضع أسسه ومبادئه  ،وابتكار تصورات حول تأسيس دويلة فاتيكان
إسالمية داخل السعودية  ،وشكل إدارهتا حبيث تكون مستقلة  ،وتدار من قبل عامل من إحدى البلدان
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اإلسالمية – وهو بالتأكيد خامنئي على اعتبار كونه أعلمهم – وله مستشارين من خمتلف دول العامل
اإلسالمي لتحقيق إدارة صحيحة.
ن تأسيس دولة الفاتيكان اإلسالمي – حسب رؤية دولة املاليل -سيكون هلا ميزات إجيابية لتكون مرجعاً
أساسياً جلميع املسلمني يف العامل  ،مما ُيقق استقالل املرجعية الدينية وعدم تدخل الدول اإلسالمية األخرى
يف هذا الشأن  ،وعلى هذا األساس يتمكن ” خامنئي “ومجاعته من إدارة وقيادة شؤون املسلمني على اعتبار
أنه ويل أمر املسلمني ومرشدهم األعلى بال منازع .
ومل يقف األمر عند هذا احلد فقد أغرقت إيران يف مقاربتها من خالل املقارنة بني مكة واملدينة -اليت متتلك
مساحة شاسعة  ،مما سيُمكنها من االستمرار والبقاء يف حال تبين فكرة الدويلة – و الفاتيكان اليت ال متتلك
أكثر من نصف كيلومرت مربع وتقع يف قلب العاصمة اإليطالية روما،حبيث تُدار بشكل مستقل على يد البابا،
وهو ليس بالضرورة ممن حيملون اجلنسية اإليطالية  ،ورمبا يكون من بلدان مسيحية أخرى حسب الشروط اليت
تتعني باجمللس االستشاري ،وتروج إيران هلذه الفكرة حىت ميهد هلا ذلك إحكام قبضتها على بالد احلرمني ،
وحتت عباءة قيادهتا .
سادساً  :حتقيق هدف إيران املرحلي بإحداث حالة تعبئة لشيعة الشتات ضد السعودية وحماولة حشد الرأي
العام الداخلي واخلارجي اإليراين عن طريق تنسيق التصرحيات والبيانات  ،حيث رصدنا أكثر من  86تصريح
من كبار القادة السياسيني والعسكريني ورجال الدين اليت حترض ضد السعودية خالل الثالثة أيام املاضية ويف
مقدمتهم خامنئي وروحاين وآية اهلل جنيت وجواد الرجياين …  ،و اليت تطالب بإنزال القصاص العادل بآل سعود
 ،وتبشر بأن االنتقام اإلهلي قادم ال حمالة … ..والكثري من التصرحيات اليت ال تليق بدول ؛ مما يوحي بوجود
خمطط إيران عن طريق التوسل باخلاليا النائمة املدسوسة بني احلجيج من جنسيات غري إيرانية  ،واخلشية هو
من دخول عدد منهم جبوازات عراقية … بغرض افتعال أحداث ختريبية قد تكون غري متوقعة  ،وامللفت دخول
اجلناح اإلصالحي حىت تياره اليساري على خط التهديدات ضد السعودية .
\سيسهل من مهمة إيران الساعية لبناءجيش
كذلك فإن حشد الشيعة وتأليبهم على السعودية حبجج واهية ُ ،
املهدي املكون من  20مليون إلسقاط احلكومات الظاملة والشيطانية يف املنطقة  ،كما يروق آليات اهلل نعتهم .
سابعاً  :اهلدف املرحلي التايل إحكام سيطرة إيران على العراق من خالل إطالق الفتاوى احلج إىل كربالء مبا
حيققه من عائد سياسي واسرتاتيجي واقتصادي على إيران  ،إضافة إىل تعزيز فكرة التغيري الدميوغرايف يف العراق
لصاحل الشيعة  ،مما يسهل ضم ” حمافظة شيعستان كناية عن العراق ” كما أطلق عليها رجل الدين اإليراين
آية اهلل حممد تقي مصباح يزدي يف أحد املناسبات .
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إذاً هي أسطورة احلج إىل كربالء اليت باتت أحد مشاهد املسرحية اإليرانية اليت تسعى من خالل عرضها إىل تغذية
خطاب الكراهية والتخريب ،وتعزيز عناصر الفرقة واخلالف  ،وهي بذلك تسهم يف تعرية وجه إيران القبيح اليت
جتهد الستباحة املقدسات اإلسالمية اليت تُشكل أحد ثوابت عقيدتنا اإلسالمية  ،واليت هي منها براء .
د .نبيل العتوم
المصدر :مركز أمية للبحوث والدراسات اإلستراتيجية
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-2تفاسير الشيعة والعقائد الفاسدة (اإلمامة نموذجًا)

2016-8-11م
الشيعة فرقة تدعي مشايعة علي -رضي اهلل عنه ،على وجه اخلصوص؛ وتدعي أحقيته باخلالفة بعد رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم ،نصاً ووصية؛ وأن اإلمامة ال خترج عن أوالده ،وإن خرجت ..فإما أن يكون هذا اخلروجبظلم من غريهم ،أو بتقية من عندهم .ومبراجعة تفاسريهم يتبني أن عقيدهتم يف اإلمامة كان هلا أكرب األثر
يف وضع أصوهلم العقدية والتشريعية ،ويف تناوهلم لكتاب اهلل تعاىل .ولعل بيان هذا األثر كاف شاف يف جمال
التفسري املقارن بني السنة والشيعة .فحيث ال يوجد أثر لعقيدهتم يف اإلمامة يصبح تفسريهم كتفسري غريهم،
وبقدر وجود هذا األثر بقدر افرتاقهم عمن سواهم.

وللشيعة عقائد أخرى جعلت من مذهبهم مرتعاً لألكاذيب واخلرافات واألساطري ،لكنها تفرعت عن العقيدة
األم وموقفهم من اإلمامة بعد رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم .ومن هذه العقائد الفاسدة اليت يكتظ هبا دين
الشيعة :عدم ترضيهم على الصحابة -رضوان اهلل عليهم ،إال القليل منهم؛ ورميهم إياهم بالكفر والفسق؛ ومن
ذلك أيضاً قوهلم بعصمة األئمة ،والرجعة هلم؛ وإجياهبم للتقية ،واستباحتهم ألموال ودماء أهل السنة ،إىل غري
ذلك من املفاسد واألباطيل اليت تشيع يف املعتقد الشيعي]1[.
وقد ظهرت هذه العقائد يف كتب الشيعة ،وانتشرت بشكل كبري سيما يف كتب احلديث عندهم .كما كانت
تفاسري الشيعة مرتعاً آخر هلذه العقائد الفاسدة ،بل زادت بسبب ما مت إضافته على النص القرآين واحلديثي من
تفاسري وتأويالت خاصة مبراجعهم العلمية.
والقرآن عند الشيعة االثىن عشرية «هو املصدر األول الذي تؤخذ منه األحكام من أصول وفروع ،إال أهنم
خيتلفون يف فهم معانيه عن سائر الفرق .ويرجعون ذلك إىل األئمة من آل البيت .ويوردون عنهم من األخبار ما
يتمسكون به يف فهم املراد من القرآن؛ وذلك ألهنم يعتقدون أن القرآن قرين العرتة من آل البيت ،فالقرآن إمام
صامت واإلمام من آل البيت إمام ناطق.]2[»...
ومن املعتقدات الباطلة والكفريات اليت يشتهر هبا الشيعة قوهلم بتحريف القرآن الكرمي ،حيث يزعم مجهور
املفسرين من الشيعة االثىن عشرية أن القرآن الكرمي الذي بني أيدينا ليس هو القرآن الذي أنزل على النيب -صلى
اهلل عليه وسلم؛ وأن القرآن الذي بني أيدي املسلمني –اليوم -قد أصابه التحريف والتبديل على أيدي صحابة
النيب-رضي اهلل عنهم؛ وأن القرآن الكامل السامل من كل تبديل وحتريف هو اململى من النيب -صلى اهلل عليه
وسلم -على علي بن أيب طالب -رضي اهلل عنه ،وهو موجود بتمامه مع إمامهم حممد بن احلسن العسكري
الغائب يف السرداب!!
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فيورد أئمة التفسري من الشيعة مناذج كثرية على حتريف أهل السنة -يف زعمهم للقرآن الكرمي ،وهي مناذج ترتبط
باألساس بقضية اإلمامة وآل البيت ،تلك الذريعة اليت يستند إليها الشيعة لشرعنه كل باطل يف مذهبهم ،ولو
أدى ذلك إىل العبث بكتاب اهلل -عز وجل.
ومن أمثلة ذلك ما جاء يف تفسري القمي يف مواضع كثري ،منها قوله« :وأما ما هو حمرف فقوله(( :لكن اهلل يشهد
مبا أنزل إليك -يف علي -أنزله بعلمه واملالئكة يشهدون))[ ،»]3فإضافة (يف علي) حتريف صريح ال شك فيها،
صنعه مفسرو الشيعة لتأييد بدعتهم.
ومن أمثلة هذا التحريف أيضاً ،قول القمي عند قوله تعاىل(( :وكذلك جعلناكم أمة وسطا)) :إمنا نزلت «أئمة
وسطا» .واألمثلة على ذلك يف تفسري القمي ويف غريه من تفاسري الشيعة كثرية جداً.
والقول بتحريف القرآن قول ثابت لدى غالب الشيعة ،ولعل كتاب حسني الطربسي ،يكون من أوضح الكتب
الدالة على هذا املنحى ،والذي جاء حتت عنوان( :فصل اخلطاب يف حتريف كتاب رب األرباب)؛ حيث شحنه
بالراويات الدالة -حبسب معتقد الشيعة -على حتريف القرآن الكرمي .وصدر كتابه بقوله« :هذا كتاب لطيف
وسفر شريف ،عملته يف إثبات حتريف القرآن ،وفضائح أهل احلور والعدوان»[.]4
وكما أسلفنا قد كان للقول باإلمامة أثر ظاهر يف تفاسري الشيعة ،وقد كان هلذا األثر صورتان ،أما الصورة األوىل
فقد سبق اإلشارة إليها يف مزاعم الشيعة بتحريف القرآن الكرمي ،حيث أضاف الشيعة إىل القرآن الكرمي نصوصاً
وكلمات إلثبات هذه العقيدة ،وأما الصورة الثانية فتمثلت يف حتريفهم للمعىن بتأويلهم الفج لكثري من النصوص
القرآنية ،إلثبات باطلهم وتقرير صحة مذهبهم.
ِ
اك بِاحلَ ِّق بَ ِش ًريا
َرسلنَ َ
ومن أمثلة حتريف املعىن يف مسألة اإلمامة ،ما ذكره مفسري الشيعة عند قوله تعاىل(( :إنَّا أ َ
ونَ ِذ ًيرا َوإِن ِمن أ َُّم ٍة إِلَّ َخ َل فِ َيها نَ ِذ ٌير)) ،فطر .24 :يقول أحد مفسري الشيعة -من املعاصرين ،وهو عبداهلل
شرب -يف تفسريه« :وصي ينذرها ،ويفيد عدم خلو الزمان من حجة»[ .]5وهذا خالف ملراد اهلل تعاىل حيث
أن املراد بالنذير هو النيب املرسل من قبل اهلل إىل عبادة.
ومن ذلك أيضاً تفسريهم لقوله تعاىل(( :إِنََّا أَنت م ِ
نذٌر ولِ ُك ِّل قَ ٍوم َه ٍاد)) ،الرعد .7 :فاملنذر هو النيب -صلى
َ ُ
اهلل عليه وسلم ،وهو اهلادي أيضاَ .وقيل إن اهلادي هو من يدعو الناس إىل عبادة اهلل على اإلطالق؛ أما الشيعة
فقد كان هلم رأي آخر ،حيث نص مجهور مفسريهم على أن اهلادي هو علي -رضي اهلل عنه ،أو اإلمام الذي
ينصبه اهلل لكل قرن .يقول القمي يف تفسريه« :حدثين أيب ،عن محاد ،عن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل (ع)،
قال :املنذر رسول اهلل -صلى اهلل عليه وآله -واهلادي أمري املؤمنني (ع) ،وبعده األئمة -عليهم السالم -وهو
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قوله :ولكل قوم هاد .أي :يف كل زمان إمام هاد مبني ،وهو رد على من ينكر أن يف كل عصر وزمان إماماً،
وأنه ال ختلو األرض من حجة ،كما قال أمري املؤمنني -عليه السالم :ال ختلو األرض من إمام قائم حبجة اهلل،
إما ظاهر مشهور ،وإما خائف مقهور؛ لئال يبطل حجج اهلل وبيناته»[.]6
ومن تأويالت الشيعة الفاسدة املرتبطة باإلمامة تفسريهم الدابة على أهنا علي -رضي اهلل عنه؛ يقول شرب يف
تفسريه« :تضافرت األخبار أن الدابة أمري املؤمنني ،ومعه عصا موسى ،وخامت سليمان؛ يسم املؤمن والكافر»[.]7
وقد استند شرب يف قوله هذا إىل ما جاء يف كتب التفسري الشيعية من روايات تفسريية لِ ُك ِنه ِ
الدابة ،ومن ذلك
ما رواه القمي يف تفسريه عن أيب عبد اهلل -عليه السالم ،قال :انتهى رسول اهلل -صلى اهلل عليه وآله -إىل أمري
املؤمنني -عليه السالم -وهو نائم يف املسجد ،قد مجع رمالً ،ووضع رأسه عليه ،فحركه برجله ،مث قال له :قم
يا دابة اهلل؛ فقال رجل من أصحابه :يا رسول اهلل ..أيسمى بعضنا بعضا هبذا االسم؟ فقال :ال واهلل ما هو إال
له خاصة ،وهو الدابة اليت ذكر اهلل يف كتابه(( :وإ َذا وقَ َع ال َق ُ ِ
َخرجنا َلُم َدابَّةً ِمن األ ِ
َرض تُ َكلِّ ُم ُهم أ َّ
َن
َ
ول َعلَيهم أ َ
َّاس كانُوا بِآياتِنا ال يُوقِنُو َن)) ،مث قال :يا علي ..إذا كان آخر الزمان أخرجك اهلل يف أحسن صورة ،ومعك
الن َ
ميسم تسم به أعداءك»[.]8
ففي هذه الرواية بيان صريح بأن علي -رضي اهلل عنه -هو الدابة -كما يزعم الشيعة؛ وهو تصريح من صاحب
الوحي النيب -صلى اهلل عليه وسلم .مث إن هناك روايات أخرى يصرح فيها علي -رضي اهلل عنه -بأنه الدابة ،إىل
جانب أمور أخرى ال تنبغي لبشر؛ ومن ذلك ما أورده الفيض الكاشاين يف تفسريه ،عن الباقر -عليه السالم-
قال« :قال أمري املؤمنني -عليه السالم :ولقد أعطيت الست :علم املنايا والباليا والوصايا ،وفصل اخلطاب ،وإين
لصاحب الكرات ،ودولة الدول ،وإين لصاحب العصا وامليسم ،والدابة اليت تكلم الناس»[.]9
ومن املعتقدات املرتبطة بتفسري أئمة الشيعة للقرآن الكرمي زعمهم أن األئمة من آل البيت هم املختصون بعلم
كتاب اهلل كله ،وأهنم هم املصدر الوحيد يف تفسري كتاب اهلل –تعاىل -بعد النيب -صلى اهلل عليه وسلم ،دون
غريهم ،سواء من الصحابة أو من التابعني أو من أئمة اإلسالم على مدى العصور ،وذلك ألن اإلمام هو قيم
القرآن ،و َّ
أن القرآن قرين العرتة من آل البيت ،فالقرآن إمام صامت واإلمام من آل البيت إمام ناطق]10[.
يقول اخلوئي ،صاحب (البيان يف تفسري القرآن)« :فالعرتة هم األدالء على القرآن الكرمي ،والعاملون بفضله،
فمن الواجب أن نقتصر على أقواهلم ونستضيء بإشاراهتم»[.]11
وتفاسري الشيعة مشحونة بالتأويالت الفاسدة اليت يسعى الشيعة من خالهلا إىل إثبات صحة ما نسجوه من
أساطري حول عقيدة اإلمامة ،بل نستطيع القول أن غالب ما صنعه الشيعة من حتريفات وتأويالت باطلة أساسها
إمياهنم بعقيدة اإلمامة ،وخمالفتهم ألهل السنة يف هذا األمر.
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[ ]1ينظر :مع االثىن عشرية يف األصول والفروع ،السالوس :ج.131/2
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شبهات وردود
....................................................................................................................
إبن عربي عقيدته وموقف علماء المسلمين منه..
2016-7-31م

ابتليت األمة اإلسالمية مبن حياولون التدليس عليها يف تارخيها ورجاهلا بأن يتهموا كل عظيم ،ويعظموا كل
حقري تافه ال قيمة له؛ بل بتمجيد أئمة الضالل والزور والبهتان ،وتصويرهم أهنم من أئمة الدين وعلمائه الكبار.
وكان أبرز من قام بذلك املتصوفة ،الذين رفعوا قدر مارقني من الدين ،وجعلوهم هداة للدين ،وأئمة على طريق
اهلل املستقيم؛ وما كانوا كذلك بل كان ذلك افرتاء على اهلل وعلى رسوله وعلى دينه .وكان من أعظم افرتاءات
الصوفية متجيدهم ملن مسي عندهم بـ « الشيخ األكرب» و « الكربيت األمحر» املدعو مبحي الدين ابن عريب
األندلسي الصويف املشهور ،الذي َّبي العلماء حقيقته ،وكفروا كلماته ،وأقاموا احلجة على من ُخ ِدعوا فيه أو
استحبوا ان ُيدعوا فيه من هنا جاء تأليف كتاب (ابن عريب عقيدته وموقف علماء املسلمني منه ..من القرن
السادس إىل القرن الثالث عشر)[ ،]1حيث اهتم مؤلفه الدكتور دغش بن شبيب العجمي بسرية هذا الرجل،
لبيان أفكاره وأقواله وكتبه وعقائده الباطلة اليت نشرها يف املسلمني وتبنتها معظم -إن مل يكن كل -الفرق
الصوفية ،اليت جعلت من عقائد وأفكار ابن عريب عمدة لعقائدها.
من هؤالء العلماء الذين بينوا حقيقة ابن عريب اإلمام العز بن عبدالسالم ،وشيخ اإلسالم ابن تيمية ،وابن القيم،
وخص بعض العلماء بعضاً من مؤلفاهتم لبيان كفر هذا الرجل؛ ومنهم اإلمام برهان الدين البقاعي،
والذهيب.
َّ
حيث ألف كتابا بعنوان (تنبيه الغيب إىل تكفري ابن عريب) ،وصنف العالمة ابن نور الدين جملداً كامالً يف الرد
على ابن عريب مساه (كشف الظلمة عن هذه األمة) .وكذلك كفره اإلمام شهاب الدين أمحد بن حيي التلمساين
احلنفي ،واإلمام سيف الدين عبداللطيف بن بلبان السعودي ،وابن اجلزري ،واإلمام بركة اإلسالم قطب الدين
ابن العسقالين ،وغريهم كثري.
وتناول املؤلف كتابه يف مقدمة وبابني رئيسيني وخامتة .جعل الباب األول تعريفا تفصيليا بابن عريب ،وعرضاً
لعقائده وأفكاره وكلماته .وجعل الباب الثاين كله يف أقوال علماء اإلسالم فيه على مدى القرون اليت حلقته.
وقد قسم الباب األول إىل أحد عشر فصالً ،بدأهم بتمهيد قدم فيه تعريفاً موجزاً بابن عريب وترمجة خمتصرة له،
مث شرع يف فصول الباب األول.
فتحدث يف الفصل األول عن عقيدة ابن عريب يف اهلل -جل جالله .فنقل أقواله الدالة علـى قوله باحللول واالحتاد،
وبوحدة الوجود ،اليت بني أهنا أخبث وأكفر من قول النصارى يف ذات اهلل سبحانه.
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وحتدث يف الفصل الثاين عن عقيدته يف علو اهلل .إذ حاول املراوغة فيها ،ألن اإلميان بوصف اهلل نفسه بالعلو
نقض لعقائده الباطلة .فلو كان هو عني املخلوقات ملا وصف نفسه بالعلو ,ألنه ال ميكن أن يكون الشيء عالياً
على نفسه.
فبي الكاتب الكرمي رأي ابن عريب الذي
الفصل الثالث عقيدته يف املشركني وعبَّاد األوثان واليهود والنصارىَّ .
يقول :إن «قوم نوح وقوم هود وغريهم لو تركوا عبادة األوثان جلهلوا من احلق بقدر ما تركوا؛ فإن للحق وجهاً
يف كل معبود»؛ ويقول« :فما أح ٌد ِمن العا َل إالَّ علـى صر ٍ
اط مستقيم» .وهبذا فليس هناك كافر عند ابن عريب!
وذكر الكاتب رد شيخ اإلسالم ابن تيمية واحلافظ العراقي والفقيه ابن املقرئ عليه.
واستكماال لعقيدته الفاسدة الضالة املضلة ،عقيدة وحدة الوجود ،كانت باقي آرائه املنحرفة الكفرية .فجاء
الفصل الرابع واخلامس يف اعتقاده بإميان فرعون واعتباره من املؤمنني وليس من الكافرين ,وكذلك عقيدته يف
صدق فرعون يف ادعائه األلوهية حينما قال أنا ربكم األعلى .فمن منطلق وحدة الوجود ما عبد عابد شيئا إال
اهلل ،يف صورة حجر أو شجر أو بشر! وبالتايل فابن عريب يصدق ويؤمن بصدق فرعون فيما قال وادعى.
ومثلما كان مدحه يف الشيطان وأوليائه ظهر قدحه يف األنبياء الذين دعوا الناس للتوحيد ونبذ عبادة األصنام,
فاعتربهم مقصرين مل يعوا عقيدة وحدة الوجود فدعوا الناس لرتك عبادة األصنام والكواكب وكل طاغوت عبد
من دون اهلل .فقدح ابن عريب وتنقص من املقام الشريف لألنبياء نوح ،وإبراهيم ،وإمساعيل ،وإلياس ،وغريهم من
األنبياء عليهم السالم .فكان الفصل السادس يف بيان ضالالته يف طعنه يف األنبياء.
وذكر الكاتب يف الفصل السابع عقيدة ابن عريب يف حقيقة النار ،وزعمه بأن النار تنقلب لذ ًة ونعيماً للكفار.
وذكر يف الفصل الثامن عقيدته يف اجلهاد ،وأنه ال يرى اجلهاد وقتال الكفار مطلقاً .وذكر نبذة يف الفصل التاسع
تناولت التأويل الباطين عند ابن عريب ،واختتم الباب األول بذكر عدد من األدلة اليت أثبتت أن ابن عريب كان
يأكل احلشيش!
ويف الباب الثاين الذي خصصه الكاتب لبيان أقوال العلماء يف تكفري وتضليل والتحذير من ابن عريب ،ذكر
أن عموم علماء األمة يكفرونه أو يضلِّلونه أو حيذرون منه .بل ذكر َّ
أن منهم من حكى اإلمجاع علـى ذلك ,مث
حتدث عن أفراد املتكلمني فيه ،فذكر أقوال ابن اجلوزي احلنبلـي ،وأبو بكر ابن نقطة احلنبلـي ،وأبو عمرو ابن
الصالح الشهرزوري الشافعي والكورانـي الدمشقي ،وابن احلاجب املالكي ،والدمشقي الكاملي أبو املظفر ،والعز
بن عبدالسالم «سلطان العلماء» ،وابن دقيق العيد القشريي املصري الشافعي ،ورشيد الدين احلنفي البصروي،
واإلمام ابن تيمية احلنبلـي ،وأبو حيان األندلسي الشافعي -صاحب البحر احمليط ،وابن الزبري املقدسي الشافعي،
واألُدفوي الشافعي ،والذهيب الشافعي ،وعمر بن املظفَّر زين الدين «ابن الوردي» الشافعي ،وأبو احلسني أمحد
الدمياطي الشافعي ،وعبداهلل بن حممد املنويف املغريب مث املصري املالكي ،وابن القيم احلنبلـي وغريهم الكثري.
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وكانت النقطة اهلامة هنا عند ذكر هذا العدد من العلماء إثبات أن الذين قالوا بكفر ابن عريب وضالله مل يكونوا
حنابلة وأتباعا البن تيمية فقط كما زعم الصوفية ورددوا دوما.
مث حتدث الكاتب يف الفصل الثاين عن الكتب اليت أُلِّفت يف التحذير من ابن عريب .وذكر يف الفصل الثالث
كالم العلماء يف إحراق أو إتالف كتبه .مث رد يف الفصل الرابع على من زعم أن هناك تأويال مقبوال ومستساغا
لكالم ابن عريب ،ورد فيه على هذه املزاعم .ويف الفصل اخلامس رد على متلص آخر من الصوفية خبصوص ابن
س فيهما شيء خبالف ما قاله ،فأثبت أن ما بداخلهما
عريب ،وهو أن كتابيه (الفتوحات املكية) و(الفصوص) ُد َّ
كله من كالمه ،وليس مدسوسا عليه.
ومن مثرة هذه الضالالت كان اهتمام النصارى بالصوفية عامة ،وبكتب ابن عريب خاصة .فيكثر عندهم طبعها
طبعات فاخرة ،توزع بأزهد األمثان ،ألهنا تقدح يف العقيدة اإلسالمية ،بل جتعل اإلسالم بال إسالم .وتدعو
لوحدة األديان وعدم وجود إله وال شريعة وال دين .فالكل عند ابن عريب مؤمن ،وليس هناك نار وال عذاب.
وهو أقصى ما يطمح فيه أعداء اإلسالم أن يفرغوا اإلسالم من كل حمتواه.
ووجه الكاتب رسالة ختامية إىل العلماء وطالب العلم حضهم فيها على بيان احلق ،وكشف حقيقة الباطل،
وبذل أقصى الطاقة يف نشره وتوعية الناس خبطره الدفني يف األمة.
المصدر :مركز التأصيل للدراسات والبحوث
كتاب مسطور مضبوط في لوح محفوظ (انظر( :تفسير ابن كثير) .)591/3
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شيعة اليوم باطنية األمس.
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الشيعة بين الواقع والتاريخ :
....................................................................................................................
شيعة اليوم باطنية األمس.

أ.د .ناصر بن عبد اهلل القفاري 2016-7-31م

الباطنية[ :]1مذهب سري ظاهره التشيع وباطنه الكفر البواح واالنسالخ من الدين ،وضعه زنديق يقال له :ابن سبأ،
أراد إفساد دين اإلسالم كما أفسد بولس دين النصارى[ ،]2وتقنعوا بالتشيع وانتحال مذهب أهل البيت.
وأكثر كتب املقاالت القدمية واملعاصرة جعلت الباطنية قسيماً للشيعة اإلثىن عشرية ،واليت شاع إطالق لقب (الشيعة)
كثريا من الباحثني يف وهم كبري وهو أن اإلثىن عشرية ليست باطنية ،وأن الباطنية هم
عليها يف عصرنا ،وهذا أوقع ً
اإلمساعيلية فقط.
واحلق أن اإلثىن عشرية اليت تلقب اليوم بالشيعة باطنية أيضاً ،ألن ضابط الباطنية  -كما يذكر الشهرستاين وغريه  -أهنم
الذين يقولون بأن لكل (ظاهراً باطناً ،ولكل تنزيالً تأويالً) ،قال( :وإمنا لزمهم هذا اللقب حلكمهم بأن لكل ظاهراً باطنًا،
ولكل تنزيالً تأويالً)[ ،]3وهذا املنهج هو األصل الذي تقوم عليه حنلة اإلثىن عشرية اليت تلقب يف عصرنا بالشيعة،
خاصة بعد تطور املذهب واجتاهه حنو الغلو بتأثري من متشيعة الفرس الذين كان هلم دور كبري يف احنراف التشيع ،وهو
ثابت من خالل تأويالت اإلثىن عشرية وأصوهلا واعتقادها ومنهجها ،ويكفي النظر يف أهم مصادرهم األربعة املتقدمة
وهو (الكايف) ،وأهم مصادرهم األربعة املتأخرة وهو (حبار األنوار) ،وأصل أصول التفاسري عندهم وهو (تفسري القمي)،
يكفي النظر يف هذه املصادر ملعرفة أهنم باطنيون مغرقون يف الباطنية.
جاء يف (أصول الكايف) للكليين -وهو من أهم كتب الشيعة وأعالها درجة عندهم -ما نصه( :عن حممد بن منصور
ِ
ِنَّ
ش َما ظَ َهَر ِمنـَْها َوَما بَطَ َن}[األعراف]33:
ب الْ َف َواح َ
قال :سألت عبداً صاحلاً[ ]4عن قول اهلل عز وجل{ :قُ ْل إ َا َحَّرَم َرَِّ
قال :فقال :إن القرآن له ظهر وبطن ،فجميع ما حرم اهلل يف القرآن هو الظاهر ،والباطن من ذلك أئمة اجلور ،ومجيع ما
أحل اهلل تعاىل يف الكتاب هو الظاهر ،والباطن من ذلك أئمة احلق)[.]5
تقرر هذه الرواية الواردة يف أصح كتبهم األربعة -وأمثاهلا كثري -مبدأ أن للقرآن معاين باطنة ختالف الظاهر خمالفة تامة،
وتضرب املثل مبا أحل اهلل وحرم يف كتابه ،وأن املقصود بذلك رجال بأعياهنم ،فما جاء يف القرآن مما أحل اهلل فهو رمز
24
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على األئمة االثين عشر ،وما جاء يف القرآن مما حرم اهلل فهو رمز على أعدائهم  -بزعمهم  ،-وهم مجيع خلفاء املسلمني
ومن بايعهم إىل يوم الدين ،وهذا التأويل هو أصل دين الباطنية.
وقد شاع التأويل الباطين يف كتبهم وأصبح من أصول دينهم اليت يقوم عليها كياهنم العقدي ،ألنه ال بقاء ملذهبهم إال
تأويل ،وهلذا عقد صاحب (البحار) باباً هلذا بعنوان( :باب أن
به ،وال يستقيم هلم دليل إال هبذا التحريف الذي يسمونه ً
مماثل ملا يف البحار بعنوان:
للقرآن ظهراً وبطناً ) ،وقد ذكر يف هذا الباب  84رواية[ ،]6ويف (تفسري الربهان) عقد بابًا ً
(باب يف أن القرآن له ظهر وبطن)[.]7
وجاء يف مصادرهم عن جابر اجلعفي[ ]8قال( :سألت أبا جعفر عن شيء من تفسري القرآن فأجابين ،مث سألته ثانية
فأجابين جبواب آخر ،فقلت :جعلت فداك كنت أجبت يف هذه املسألة جبواب غري هذا قبل اليوم؟ فقال يل :يا جابر:
ظهرا ،يا جابر ،وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسري القرآن ،إن
وظهرا ،وللظهر ً
إن للقرآن بطنًا ،وللبطن بطنًا ً
اآلية لتكون أوهلا يف شيء وآخرها يف شيء وهو كالم متصل يتصرف على وجوه)[.]9
وتؤصل مصادرهم هلذا املنهج الباطين بلغة األرقام ،فتبلغ به ما يزيد عن سبعني بطناً! يقولون( :لكل آية من كالم اهلل
ظهر وبطن ،بل لكل واحدة منها كما يظهر من األخبار املستفيضة سبعة وسبعون بطنًا)[.]10
وهذا املنهج الباطين يف التعامل مع النصوص ال يتفق مع لغة أو عقل أو نقل.
لقد استطاع اإلثىن عشرية ملهارهتم يف التقية أن خيفوا حقيقتهم الباطنية ال عن عوام املسلمني فحسب ،بل عن كثري من
علماء األمة وأئمتها ،فرتى مثالً إماماً من األئمة الكبار كشيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه اهلل  -ينسب مقاالت اإلثىن
عشرية وتأويالهتا الباطنية إىل القرامطة الباطنية ،حيث يقول( :من ادعى علماً باطناً ،أو علماً بباطن وذلك خيالف العلم
ضال ...وأما الباطن املخالف للظاهر املعلوم ،فمثل ما يدعيه الباطنية
جاهل ً
ملحدا زندي ًقا ،وإما ً
الظاهر كان خمطئًا ،إما ً
{وُك َّل َش ْي ٍء
القرامطة من اإلمساعيلية والنصريية وأمثاهلم) ،مث ذكر أمثلة لذلك ،فقال( :وهؤالء الباطنية قد يفسرونَ :
ِ ِ
أح َ ِ ِ ٍ ِ ٍ
َّجَرةَ
ْ
{والش َ
صيـْنَاهُ ف إ َمام ُمبني} [يس ]12:أنه علي ،وقوله{ :فـََقاتلُواْ أَئ َّمةَ الْ ُك ْف ِر} [التوبة ]12:أهنم طلحة والزبريَ ،
ِ
ِ
الْ َم ْلعُونَةَ ف ال ُق ْرآن} [اإلسراء ]60:بأهنا بنو أمية)[.]11
هذه التأويالت اليت ينقلها ابن تيمية وينسبها للباطنية موجودة بعينها عند اإلثىن عشرية ،فالتأويل املذكور لآلية األوىل:
ٍ
صيـْنَاهُ ِف إِ َم ٍام ُمبِ ٍ
ني} جاء عند اإلثىن عشرية يف مخس روايات أو أكثر[ ،]12وسجل يف طائفة من
{وُك َّل َش ْيء ْ
أح َ
َ
كتبهم املعتمدة[ ،]13وليس يف اآلية أية داللة على هذا التأويل[.]14
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وكذلك اآلية الثانية{ :فـََقاتِلُوا أَئِ َّمةَ الْ ُك ْف ِر} ورد تأويلها بذلك يف طائفة من كتبهم املعتمدة[ ،]15وبلغت رواياهتا عندهم
أكثر من مثاين روايات[.]16
َّجَرَة الْ َم ْلعُونَةَ} جاء تأويلها عند اإلثىن عشرية مبا قاله شيخ اإلسالم يف أكثر من اثنيت عشرة
{والش َ
ومثلها اآلية الثالثةَ :
رواية[ ،]17وتناقل هذا التأويل جمموعة من مصادرهم املعتمدة[.]18
هذه التأويالت  -كما ترى  -ينسبها شيخ اإلسالم ابن تيمية إىل الباطنية القرامطة ،وهي بعينها ثابتة يف املصادر املعتمدة
لدى اإلثىن عشرية ،مما يثبت أن اإلثىن عشرية غارقة يف الباطنية ،لكنها متثل الوجه الدعائي والعلين أمام عموم املسلمني،
ولذا اخندع بعضهم بظاهر كالمهم ،وجهل حقيقتهم.
قائما بعد ظهور كتب اإلثىن عشرية وانتشارها ،وإمنا
ولذلك أقول :إن تقسيم الرافضة إىل باطنية وإثىن عشرية مل يعد اليوم ً
هو جمرد تقسيم لالختالف بينهما يف عدد األئمة وأعياهنم ،ال الختالفهم يف النهج الباطين ،ورمبا يصح هذا التقسيم يف
مرحلة تارخيية ما ،قبل احندار التشيع إىل دركات الغلو ،وقبل التأثري الفارسي اجملوسي يف عهد الدولتني البويهية والصفوية.
وهلذا جاء يف كتاب (البحار) (أحد مصادر اإلثىن عشرية املعتمدة عندهم) أبواب كثرية هي مبثابة قواعد وأصول يف
تفسري القرآن عندهم وفق هذا املنهج الباطين الغايل ،وكتاب البحار هو املرجع الوحيد لتحقيق معارف مذهبهم  -كما
يقوله بعض شيوخهم  ،]19[-وقد مجعت هذه األبواب تأويالت باطنية ال صلة هلا مبعاين األلفاظ ،وال بداللة السياق،
بل هي إحلاد وحتريف لكتاب اهلل جل وعال ،حقيقتها االستهزاء بكالم اهلل والتكذيب بآياته ،ولعله يكفي أن تقرأ عناوين
بعض هذه األبواب اليت تتضمن العشرات من أحاديثهم[ ]20ورواياهتم لتدرك أن اإلثىن عشرية هم أصل الباطنية.
بعضا من هذه العناوين فيما يلي:
ولنستعرض ً
باب (أهنم الصالة والزكاة واحلج والصيام وسائر الطاعات ،وأعداؤهم الفواحش واملعاصي)[ ،]21وتضمن هذا الباب
( )17رواية.
باب تأويل املؤمنني واإلميان واملسلمني واإلسالم هبم وبواليتهم عليهم والسالم ،والكفار واملشركني ،والكفر والشرك،
واجلبت والطاغوت والالت والعزى ،واألصنام بأعدائهم وخمالفيهم[ ،]22وقد ذكر حتت هذا الباب مائة حديث هلم.
باب أهنم  -عليهم السالم  -األبرار واملتقون ،والسابقون واملقربون ،وشيعتهم أصحاب اليمني ،وأعداؤهم الفجار
واألشرار وأصحاب الشمال[ ،]23وذكر فيه ( )25رواية هلم.
باب أهنم  -عليهم السالم  -وواليتهم العدل واملعروف واإلحسان والقسط وامليزان ،وترك واليتهم وأعدائهم الكفر
والفسوق والعصيان والفحشاء واملنكر والبغي[ ،]24وأورد فيه ( )14حديثاً من أحاديثهم.
باب أهنم  -عليهم السالم  -آيات اهلل وبيناته وكتابه ...وفيه ( )20رواية[.]25
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وباب أهنم السبع املثاين ،وفيه ( )10روايات[.]26
وباب أهنم  -عليهم السالم  -الصافون واملسبحون وصاحب املقام املعلوم ومحلة عرش الرمحن ،وأهنم السفرة الكرام
الربرة ،وفيه ( )11رواية[.]27
باب (أهنم كلمات اهلل ،وفيه ( )25رواية[.]28
باب أهنم حرمات اهلل ،وفيه ( )6روايات[.]29
باب أهنم الذكر وأهل الذكر ،وفيه ( )65رواية[.]30
وباب أهنم أنوار اهلل ،وفيه ( )42رواية[.]31
باب أهنم خري أمة وخري أئمة أخرجت للناس ،وفيه ( )24رواية[.]32
وباب أهنم املظلومون ،وفيه ( )37رواية[.]33
وباب أهنم املستضعفون ،وفيه ( )13رواية[.]34
وباب أهنم أهل األعراف الذين ذكرهم اهلل يف القرآن ،وفيه ( )20رواية[.]35
باب تأويل الوالدين والولد واألرحام وذوي القرىب هبم  -عليهم السالم  -وفيه ( )23رواية[.]36
باب نادر يف تأويل النحل هبم  -عليهم السالم[.]37
باب أهنم النجوم والعالمات[.]38
ِ ِ
ني َو َح َف َد ًة} [النحل.]72 :
{و َج َع َل لَ ُكم ِّم ْن أ َْزَواج ُكم بَن َ
وأهنم احلفدة[ ]39يف قوله سبحانهَ :
صدُّو َن َعن َسبِ ِيل اللَّ ِه}[.]41
ٌّ
{ويَ ُ
وعلي رضي اهلل عنه هو سبيل اهلل[ ]40يف قوله سبحانهَ :
ِ
ين} [احلاقة.]50 :
{وإنَّهُ لَ َ
وهو احلسرة على الكافرين[ ]42يف قولهَ :
ـح ْسَرةٌ َعلَى الْ َكاف ِر َ
ـح ُّق الْيَ ِق ِ
ني} [احلاقة.]51 :
{وإنَّهُ لَ َ
وهو حق اليقني[ ]43يف قوله سبحانهَ :
ِ
يم} [الفاحتة.]٦ :
{اه ِدنَا ِّ
وهـو الصراط املستقيم[ ]44يف قوله سبحـانهْ :
الصَرا َط الْ ُـم ْستَق َ
ِ
ف َعلَْي ِه ْم َوال ُه ْم َْيَزنُو َن} [البقرة.]٨٣ :
اي فَال َخ ْو ٌ
وهو اهلدى[ ]45يف قوله{ :فَ َمن تَب َع ُه َد َ
واألئمة هم األيام والشهور ،وعقد شيخهم اجمللسي بابًا يف ذلك بعنوان( :باب تأويل األيام والشهور باألئمة عليهم
السالم) ضمنه طائفة من رواياهتم[.]46
واألئمة هم بنو إسرائيل[ ]47يف قوله سبحانه{ :يا ب ِن ِ
يل} [البقرة.]48[]40 :
َ َ ْ
إسَرائ َ
وهم األمساء احلسىن اليت يدعى هبا :يروون عن الرضا عليه السالم قال :إذا نزلت بكم شدة فاستعينوا بنا على اهلل ،وهو
ـح ْس َن فَ ْادعُوهُ ِبَا} [األعراف ]180 :قال راويهم :قال أبو عبد اهلل :حنن واهلل األمساء احلسىن
{ولِلَّ ِه األ ْ
َسَاءُ الْ ُ
قول اهللَ :
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الذي ال يقبل  -كذا  -من أحد إال مبعرفتنا ،قال :فادعوه هبا[.]49
وقال شيخهم اجمللسي( :واألئمة هم املـاء املعني والبئر املعطلة والقصر املشيد وتأويل السحاب واملطر والفواكـه وسائر
املنـافع الظاهرة بعلمهم وبركاهتم) مث أورد طائفة من نصوصهم يف ذلك[.]50
وهكذا متضي تأويالهتم ،بل حتريفاهتم ،على هذا النحو الذي يكشف عوراهتم ويفضح إحلادهم.
فماذا بعد هذا؟! أليس هذا هو عني مذهب الباطنية الذين (جيعلون الشرائع املأمور هبا ،واحملظورات املنهي عنها هلا
تأويالت باطنة ختالف ما يعرفه املسلمون منها ..واليت يعلم باالضطرار أهنا كذب وافرتاء على الرسل  -صلوات اهلل عليهم
 ،وحتريف لكالم اهلل ورسوله عن مواضعه ،وإحلاد يف آيات اهلل)[.]51إن هذا النوع من التأويل كفر باهلل ورسوله وآياته ،ألن حقيقته التكذيب مبا جاء عن اهلل ورسوله ،وقد مسى اإلمام
الشنقيطي هذا النوع من التأويل (لعبًا؛ ألنه تالعب بكتاب اهلل وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم)[ ،]52وتكمن خطورة
هذا االجتاه الباطين يف أنه يقتضي بطالن الثقة باأللفاظ ،ويسقط االنتفاع بكالم اهلل وكالم رسوله ،فإن ما يسبق إىل
الفهم ال يوثق به ،والباطن ال ضابط له ،بل تتعارض فيه اخلواطر ،وميكن تنزيله على وجوه شىت ،وهبذا الطريق حياول
الباطنية التوصل إىل هدم مجيع الشريعة بتأويل ظواهرها ،وتنزيلها على عقائدهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة ،ولو كانت
تلك التأويالت الباطنية هي معاين القرآن ودالالهتا ملا حتقق به اإلعجاز ،ولكان من قبيل األلغاز ،والعرب كانت تفهم
القرآن من خالل معانيه الظاهرة.
قسيما للباطنية كما جاء يف كثري من كتب الفرق واملقاالت ،بل هي الباطنية
وجممل القول :إن اإلثىن عشرية ليست ً
نفسها ،وأنه مل يعد هناك حدود فاصلة بني ما يسمى بـ(اجلعفرية) و(الشيعة) وبني ما يسمى بـ(الباطنية) و(اإلمساعيلية)
فيما يتعلق باملنهج الباطين.
وال تزال العقلية الشيعية املعاصرة  -والسيما رجال دينهم من املاليل  -تعيش أسرية لتلك التأويالت اليت وضعها
علماؤهم السابقون ،واليت عرضنا أمثلة هلا فيما مضى؛ ألهنم اعتمدوا هذه املصادر إىل اليوم ومسوها (صحاح اإلمامية)
كما مر ،ولذلك فإهنم يف كتاباهتم يسريون على النهج الباطين املغرق يف الباطنية.
ومن األمثلة األخرى أن أحد علمائهم املعاصرين[ ]53يـتحدث عـن غيبة مهديهم  -وهو كما يقـول بعض كتـاب
فصل بعنوان (املهدي يف القرآن الكرمي) ويورد
الشيعـة مـن أشهر الكتاب اإلمامية الذين عاجلوا (الغيبة)[ - ]54فيعقد ً
يف هذا الفصل مخسني آية من القرآن كلها يزعم تأويلها باملهدي ،ويتوصل بذلك إىل أن موضوع املهدي ال خيتلف عن
ضروريات اإلسالم األخرى ،وإنكاره إنكار لضرورة من ضروريات الدين[.]55
ونرى شيخهم املعاصر حممد رضا الطبيسي النجفي (ت 1365هـ) يفسر  76آية من كتاب اهلل بعقيدة الرجعة
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عندهم[ ،]56وهذا شطط مل يبلغ مستواه شيوخهم القدامى الذين فسروا بالرجعة عشرين آية وني ًفا ،ويف القرن الثاين
عشر تطور األمر إىل تأويل  64آية بتلك العقيدة الباطلة على يد شيخهم احلر العاملي[ ]57وغريه ،مث كانت هناية
الشطط على يد هذا الطبيسي وغريه من شيوخهم املعاصرين.
وهذا حممد حسني آل كاشف الغطا من مراجع الشيعة الكبار يف العصر احلاضر ومن دعاة الوحدة والتقارب يفسر قوله
َي ِ
ان  19بـيـنـهما بـرَز ٌخ لَّ يـبغِي ِ
تعاىل{ :مرج الْبحري ِن يـ ْلتَ ِقي ِ
آالء ربِّ ُكما تُ َك ِّذب ِ
ان [ }21الرمحن]21- 19 :
ان  20فَبِأ ِّ
َْ َ
َ َ َ َ ْ َْ َ َ
َ
َ ْ َُ َ َْ
َ َ
بالتفسري التايل( :علي حبر نور اإلمامة ،وفاطمة حبر نور النبوة والكرامة .خيرج منهما اللؤلؤ األخضر خبضرة السماء،
واملرجان األمحر حبمرة األرض)[.]58
فهل هذا سوى تفسري باطين ال تربطه باآلية أدىن رابطة؟ ويفسر د .حممد الصادقي اآلية املذكورة مبثل ما فسر به آل
كاشف الغطا ،حيث يقول( :اتصل حبر النبوة فاطمة الصديقة بنت النيب ببحر اإلمامة  -يعين عليًّا -حبران ملتئمان
متالقيان بينهما برزخ الرسالة القدسية احملمدية ..واخلارج منهما اللؤلؤ واملرجان :احلسنان مها جممع الوالية روحانيًّا والنبوة
نسبيّاً)[.]59
ويف تفسري (امليزان) إلمامهم األعظم حممد حسني الطباطبائي كثري من التفسريات الباطنية اليت خيتارها من كتب التفسري
معتقدا إياها ما ذكره تفسري
مقرا هلا
القدمية عندهم ،ويذكرها حتت عنوان (حبث روائي) ،ومن النماذج اليت نقلها ًّ
ً
ِ
وح وامرأَت لُ ٍ
وط} [التحرمي .]10 :قال( :اآلية مثل
(الربهان) عن قوله تعاىلَ :
َت نُ ٍ َ ْ َ َ
ين َك َف ُروا ْامَرأ َ
{ضَر َ
ب اللَّهُ َمثَ ًل لِّلَّذ َ
ك}
{ويـَبـَْقى َو ْجهُ َربِّ َ
ضربه اهلل لعائشة وحفصة أن تظاهرتا على رسول اهلل وأفشتا سره)[ ،]60وعند قوله سبحانهَ :
[الرمحن ]27 :قال الصادق( :حنن وجه اهلل)[ .]61وهكذا يستقي الرجل التفسري الباطين من أمهات كتبهم ويتعمد
النقل لبعض الروايات الضعيفة من كتب أهل السنة ليخدم هبا مذهبه.
أساسا على روايات أهل السنة ،وهذه أمارة التقية عند بعض
وهناك تفسري (الكاشف) حملمد جواد مغنية ،وهو يعتمد ً
ت لَ ُك ْم
علماء الشيعة ،وهو وإن كان حيتج ببعض اآليات على معتقده الشيعي مثل تفسريه لقوله تعاىل{:الْيـَْوَم أَ ْك َم ْل ُ
ِدينَ ُك ْم} [املائدة ]٣ :بقوله( :معىن اآلية :أن اهلل سبحانه أكمل الدين مع هذا اليوم بالنص على علي باخلالفة) ،فهو
معتدل ،واالعتدال قد جاءه من اعتماده
وإن كان كذلك إال أنه بالنسبة لتفاسريهم املتضمنة لروايات الشيعة فقط يعترب ً
على مرويات أهل السنة وإقالله من االستدالل مبروياهتم.
موضوعا على (التقية).
اضحا الدعاية املذهبية والتبشري بالتشيع ،فليس ببعيد أن يكون
ً
وهذا التفسري يظهر عليه و ً
ونكتفي هبذه الشواهد اليت عرضناها من تفسريات معاصريهم؛ ألن غرضنا معرفة مدى سري األواخر على غلو األوائل
يف النهج الباطين.
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ففي األوائل كتب تفسري باطنية حمضة مثل تفسري القمي والعياشي ،والبحراين ،وحمسن الكاشاين وغريهم وكتب تفسري
معتدلة بالنسبة لتلك التفاسري الباطنية مثل تفسري (البيان) للطوسي ،و(جممع البيان)للطربسي ،والفئة األوىل اعتمدت
على روايات الشيعة فقط والفئة الثانية اعتمدت على روايات السنة والشيعة ،أما كتب التفسري املعاصرة فهي فيما تعتمده
من رواياهتم يف تفسري اآليات تتلبس بالروح الباطنية ،وحينما حتاول أن تبشر بالتشيع وحتتج على أهل السنة ببعض
الروايات عندهم فتتخلص إىل حد ما من الروح الباطنية.
تفسريا شيعيًّا اعتمد على رواياهتم ومصادرهم خيلو من الطريقة الباطنية يف التفسري.
واخلالصة أنك ال جتد ً
خطرا من باطنية اإلمساعيلية:
باطنية اإلثىن عشرية أشد ً
وقد تبني اليوم أن اإلمساعيلية املعروفني قدميًا بالباطنية واملالحدة والفاطمية والعبيدية مع ضالهلم وزندقتهم أقل خطراً من
اإلثىن عشرية اليت تلقب يف عصرنا بـ(الشيعة) ،ألن اإلمساعيلية مغرقون يف الباطنية ،فأتباعهم أشبه بالعوام ،ولذا رجع
أعداد منهم للسنة ،خبالف الشيعة اإلمامية ،فإهنم وإن كانوا باطنية رافضة مثلهم ،إال أهنم أشد تطرفًا ،وأعظم خطراً،
وأشد ضرراً ،وأحكم ختطيطاً ،وأكثر مجعاً ،والبالء هبم أعظم ،والفساد فيهم أكرب.
كما أن عدداً من فرق الباطنية احملضة ال تتبىن الدعوة ملذهبها ،بل تعيش يف سراديب السرية والكتمان ،كالدروز املنبثقة
من اإلمساعيلية ،خبالف الباطنية اإلثىن عشرية الذين يسعون سعياً حثيثاً لنشر مذهبهم ،وتصدير ثورهتم ،بل فرضها بقوة
احلديد والنار على أي بلد ميكن هلم فيه ،وقد نص دستورهم على (أن جيش اجلمهورية اإلسالمية وقوات حرس الثورة
أيضا حبمل رسالة عقائدية ،أي :اجلهاد
اإلسالمية ...ال يتحمالن فقط مسؤولية حفظ وحراسة احلدود ،وإمنا يتكفالن ً
يف سبيل اهلل والنضال من أجل توسيع حاكمية قانون اهلل يف كافة أرجاء العامل)[ ،]62والواقع خري شاهد.
خداع باطنية اإلثىن عشرية لباطنية اإلمساعيلية:
حياول شيعة اليوم ما وسعتهم احملاولة أو احليلة العمل على خداع الباطنية اإلمساعيلية وجتنيدهم يف صفوفها ،مع أن أصوهلم
تقوم على تكفري اإلمساعيلية؛ ألن اإلثىن عشرية يعتقدون بأن من أنكر إماماً من أئمتهم فهو يف عداد الكافرين[،]63
بل من أنكر مهديهم الذي ال وجود له فهو عندهم مثل إبليس[.]64
والباطنية اإلمساعيلية تنكر ستة من أئمة اإلثىن عشرية مبن فيهم مهديهم املزعوم ،وإذا عرفت أهنم يكفرون الصحابة؛
ألهنم بزعمهم أنكروا إمامة واحد من أئمتهم (وهو علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه) ،فكيف مبن أنكر ستة ممن يدعون
إمامتهم؟! ومع ذلك يسعون بكل وسيلة الحتوائهم.
حماولة اإلثىن عشرية احتواء مجيع فرق الغلو:
جتد شيوخ الشيعة املعاصرين وآياهتم إذا حتدثوا عن طائفتهم ورجاهلا ودوهلا ،نسبوا هلا كل الفرق والدول والرجال املنتمني
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للتشيع ،وإن كانوا من اإلمساعيلية الباطنية ،أو من الزنادقة الدهرية ،أو من اجملسمة الغالة ،وذلك التفاقهم معهم يف
املورد واملنهج واالعتقاد.
زورا بالفاطمية[ ]65يف صدر دوهلم ،مع أهنا ليست
فهم إذا حتدثوا ً
مثل عن دول الشيعة ذكروا الدولة العبيدية املسماة ً
على دين اإلثىن عشرية[.]66
كثريا من رؤوس الضالل والزندقة ممن تنسب إليهم فرق خاصة ليست
وإذا جاؤوا على ذكر رجاهلم ،رأيتهم يذكرون ً
من اإلثىن عشرية ،فرتى على سبيل املثال مرجع الشيعة حمسن األمني يقول عن (اهلشامية) أتباع هشام بن احلكم،
و(اليونسية) أتباع يونس بن عبد الرمحن القمي ،و(الشيطانية) أتباع حممد بن النعمان شيطان الطاق وغريهم من غالة
الغالة( ،أهنم عند الشيعة اإلمامية كلهم ثقات صحيحو العقيدة فكلهم إمامية وإثىن عشرية)[.]67
أيضا على اختفاء العوازل الفارقة بينهم ،وأهنم اليوم حيتضنون كل فرقة تنتسب إىل التشيع ،وإن كانت من فرق
مما يدلك ً
الكفر والغلو عند قدماء الشيعة اإلثىن عشرية[.]68
وقد شهد بعض مفكري الشيعة يف العصر احلاضر بأن املذهب اإلثىن عشري قد استوعب آراء وعقائد فرق الغالة
وغريها ،حيث قال( :ولكن جيب أن نشري قبل أن نضع القلم بأن ما مر بنا من أفكار الشيعة مما كان خاصاًّ بفرقة
بعينها مل يلبث أن دخل كله يف التشيع اإلثىن عشري ،ودعم باحلجج العقلية وبالنصوص .والتشيع احلايل إمنا هو زبدة
احلركات الشيعية كلها من عمار إىل حجر بن عدي إىل املختار وكيسان إىل حممد بن احلنفية[]69وأيب هاشم إىل بيان
بن مسعان ،والغالة الكوفيني إىل الغالة من أنصار عبد اهلل بن احلارث إىل الزيديني واإلمساعيليني ،مث اإلمامية اليت صارت
إثىن عشرية ،وقام بعملية املزج متكلمو الشيعة ومصنفوها)[.]70
فتأمل كيف دخلت عقائد الغالة وامتزجت بالتشيع اإلثىن عشري حىت صارت منه مبنزلة الروح من اجلسد!
وقد كتب أحد علماء اإلثىن عشرية املعاصرين ،وهو املدعو حسن الشريازي رسالة مساها (العلويون شيعة أهل البيت)
 والعلويون لقب النصريية  -وذكر يف رسالته هذه أنه التقى بالنصريية يف سوريا ولبنان ،وذلك بأمر من مرجعهم الديينحممد الشريازي ،وذكر بأنه وجدهم كما يظن من شيعة أهل البيت الذين يتمتعون بصفاء اإلخالص وبراءة االلتزام باحلق،
وينتمون إىل علي بن أيب طالب بالوالية ،وبعضهم ينتمي إليه بالوالية والنسب ،وأن العلويني والشيعة كلمتان مرتادفتان
مثل كلميت اإلمامية واجلعفرية[.]71
هذا ومل ينكر على هذا الشريازي أحد من مراجع اإلثىن عشرية ،بل هم اليوم يقفون معهم وميدوهنم باملال والسالح
والرجال ،وال يقيمون الختالفهم العقدي معهم وزنًا ،مع أنه قد عرف واشتهر عن النصريية الكفر والزندقة[ ،]72بل
إن روايات الشيعة املدونة يف مصادرها املعتمدة لديها اليوم تكفر النصريية ،وتعدها فرقة خارجة عن اإلسالم[.]73
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اختفاء الفوارق بني اإلثىن عشرية والغالة:
لقد اختفت الفوارق بينهم وبني الغالة ،ومل يعد لالعتدال مكان لديهم منذ اعتمادهم على ما يسمونه (صحاح اإلمامية
الثمانية) ،ولذا ذهب بعض كبار مراجع الشيعة يف هذا العصر إىل أنه ال يوجد على ظهر األرض فرقة من الفرق الغالية،
يقول حممد حسني آل كاشف الغطاء( :إن مجيع الفرق الغالية قد بادت ،وال يوجد منها اليوم نافخ ضرمة)[.]74
هكذا ينفي وجود أي فرقة من فرق الغلو مع وجود النصريية والدروز واألغاخانية وغريهم من فرق الغلو والتطرف ،وذلك
ملشاركتهم أو اتفاقهم معهم يف الغلو ،وتشاهبهم يف الكفر ،واشرتاكهم يف املوارد ،واتفاقهم يف األهداف ضد األمة
بعضا.
بعضا ،ويلعن بعضهم ً
ودينها ،وإن كانوا فيما بينهم يكفر بعضهم ً
وقد علق د .سليمان دنيا على ما قاله كاشف الغطا بقوله( :فما يكون األغاخانية أليسوا قائلني باحللول؟! أم ليسوا مع
قوهلم باحللول مالحدة؟! أم ليسوا منتسبني إىل الشيعة؟! مث أليسوا على رقعة األرض اليوم؟!)[.]75
ومل ينتبه سليمان دنيا إىل احلقيقة الغائبة لدى الكثريين وهي أن شيعة اليوم باطنية غالة ،كما يدرك ذلك من يراجع
مصادرهم املعتمدة لديهم.
ذلك أنه مل يعد هناك فرق بني طوائف الغلو وبني الشيعة املعاصرين الذين يعتمدون يف تلقي دينهم على ما يسمونه
(صحاح اإلمامية الثمانية) وما يف منواهلا ،فكلهم غالة متطرفون ،وقد استقر أمرهم على الغلو والتطرف منذ اعتمادهم
على هذه املصادر ،مثل( :تفسري القمي) و(كايف) الكليين و(حبار) اجمللسي وغريها مما ورثوه عن زنادقة القرون البائدة.
وحدة مصادر التلقي بني اإلثىن عشرية واإلمساعيلية:
ويشري بعض علماء اإلثىن عشرية املعاصرين إىل وحدة األصل يف التلقي بني اإلمساعيلية واإلثىن عشرية فيقول( :وإذا مل
يكن الفاطميون على املذهب اإلثىن عشري ،فإن هذا املذهب قد اشتد أزره ووجد منطل ًقا يف عهدهم فقد عظم نفوذه
ونشط دعاته ...ذلك أن اإلثىن عشرية واإلمساعيلية وإن اختلفوا من جهات ،فإهنم يلتقون يف هذه الشعائر خباصة يف
تدريس علوم آل البيت ،والتفقه هبا ،ومحل الناس عليها)[.]76
وليس هذا فقط ،بل إن بعض مصادر اإلمساعيلية قد أصبحت عمدة عند املعاصرين من اإلثىن عشرية مثل كتاب (دعائم
اإلسالم) للقاضي النعمان بن حممد بن منصور ،املتوىف سنة (363هـ) وهو إمساعيلي ،كما تؤكد ذلك بعض مصادر
اإلثىن عشرية نفسها[ ،]77ومع ذلك فإن كبار شيوخهم املعاصرين يرجعون إليه[.]78
فاحلقيقة الغائبة اليت مل تسجلها كثري من كتب املقاالت أن طائفة اإلثىن عشرية املعاصرة اليت تلقب يف عصرنا اليوم
بالشيعة باطنية يف مصادرها وعقائدها ومنهجها ،وأن اخلطر الباطين يعود من جديد لغزو األمة حتت قناع التشيع[.]79
 ::جملة البيان العدد  343ربـيـع األول 1437هـ ،ديسمرب 2015م.
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________________________________________
[ ]1الباطنية اسم عام يدخل فيه باطنية الصوفية ،وباطنية الفالسفة ،وباطنية الرافضة .وحقيقة األمر أن باطنية الفالسفة،
وباطنية الصوفية ترجع جذورهم وأصوهلم إىل باطنية الرافضة.
ومصطلح الرافضة يشمل طائفتني :مها اإلمساعيلية واإلثىن عشرية ،وكلتا الطائفتني منبثقة من شيعة ابن سبأ.
وال يدخل يف الروافض الزيدية أتباع زيد بن علي ،ألن الرافضة هم امتداد للسبئية إال أهنم دخلوا يف عموم الشيعة بعد
مقتل احلسني ،وتظاهروا بالتشيع ،مث جاهروا مبعتقدهم أثناء خروج زيد بن علي على هشام بن عبد امللك اخلليفة األموي
يف أحداث سنة  121أو 122هـ ،فلما أظهروا اعتقادهم يف الصحابة لقبهم بالرافضة.
مث انقسمت الرافضة بعد ذلك ،وبالتحديد سنة 148هـ بعد وفاة جعفر الصادق الذي يدعون التشيع له إىل طائفتني:
األوىل :اإلمساعيلية ،وقالت بإمامة إمساعيل بن جعفر الصادق ،وهي اليت اشتهر تسميتها يف كتب املقاالت بالباطنية.
والثانية :هي املوسوية أو القطعية ،وقالت بإمامة موسى الكاظم بن جعفر الصادق ،وهم أسالف اإلثىن عشرية ،واليت
اشتهر تسميتها يف عصرنا بالشيعة.
فصار املنتسبون للتشيع يف عصرنا ثالث طوائف:
األوىل :الزيدية ،وهم ليسوا برافضة وال باطنية ،بل هم أقرب فرق الشيعة إىل أهل السنة ،باستثناء طائفة اجلارودية أسالف
احلوثية ،فهم روافض مجعوا بني زندقة اإلثىن عشرية وضالل اجلارودية (انظر مقال :براءة الزيدية من احلوثية).
الثانية :اإلمساعيلية ،وهي اليت تلقب بالباطنية.
أيضا.
الثالثة :اإلثىن عشرية ،وهي اليت تلقب يف عصرنا بالشيعة ،وهم يف احلقيقة باطنية ً
[( ]2جمموع الفتاوى) ).) 518/4
[ ]3انظر( :امللل والنحل) ).)192/1
[ ]4يعنون به موسى الكاظم الذي يعتربونه إمامهم السابع (انظر :أصول الكايف هامش .)374/1
[( ]5أصول الكايف) (( ،)374/1الغيبة) للنعماين (ص( ،)83تفسري العياشي) (.)16/2
[ ]6انظر( :حبار األنوار) ).(106-78/92
[( ]7الربهان) ).(19/1
[ ]8جابر بن يزيد بن احلارث اجلعفي الكويف ،تويف سنة (127هـ)  ،قال ابن حبان( :كان سبئيًّا من أصحاب عبد
اهلل بن سبأ .كان يقول :إن عليًّا يرجع إىل الدنيا) ،وروى العقيلي بسنده عن زائدة أنه قال :جابر اجلعفي رافضي يشتم
أصحاب رسول اهلل ،وقال النسائي وغريه :مرتوك .وقال حيىي :ال يكتب حديثه وال كرامة ،قال ابن حجر :ضعيف
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رافضي (انظر :ميزان االعتدال ،380-379/1 :تقريب التهذيب  ،123/1الضعفاء للعقيلي.)196-191/1 :
[( ]9تفسري العياشي) (( ،)11/1احملاسن) للربقي (ص( ،)300الربهان يف تفسري القرآن) (( ،)21-20/1تفسري
الصايف) (( ،)29/1حبار األنوار) (( ،)95/92وسائل الشيعة) ).(142/18
[( ]10مرآة األنوار) أليب احلسن الشريف (ص.)3
[( ]11جمموع الفتاوى) )(237-236/13
[ ]12انظر( :اللوامع النورانية يف أمساء علي وأهل بيته القرآنية) هاشم البحراين (ص.)323-321
[ ]13انظر من ذلك( :تفسري القمي) (( ،)212/2معاين األخبار) البن بابويه (ص( ،)95تفسري الربهان) (-6/4
( ،)7تفسري الصايف) (( ،)247/4تفسري شرب) (ص.)416
[ ]14قال السلف يف تفسري اآلية :إن اإلمام املبني ها هنا هو أم الكتاب ،أي :ومجيع الكائنات مكتوبة يف كتاب
مسطور مضبوط يف لوح حمفوظ (انظر( :تفسري ابن كثري) .)591/3
[ ]15انظر( :الربهان) (( ،)107 ،106/2تفسري الصايف) (( ،)324/2تفسري العياشي) ( ،)78-77/2وانظر:
(تفسري القمي) ).(283/1
[ ]16راجع املصادر السابقة.
[ ]17انظر( :الربهان) (.(425-424/2
[ ]18انظر( :تفسري القمي) (( ،)21/2تفسري العياشي) (( ،)297/2تفسري الصايف) (( ،)202-199/3الربهان)
(( ،)425-424/2تفسري شرب) (ص ،)284وانظر( :مقتبس األثر) (دائرة املعارف الشيعية) (.)21/20
[( ]19مقدمة البحار) البهبودي (ص.)19
زورا وهبتانًا لبعض أهل البيت ،وليست أحاديث رسول
[ ]20ومفهوم احلديث عندهم هو روايات الزنادقة اليت نسبوها ً
اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
[( ]21حبار األنوار) ).(304-286/24
[( ]22حبار األنوار) ).)390-354/23
[ ]23املصدر السابق.)9-1/24) :
[( ]24حبار األنوار) ).(191-187/24
[( ]25حبار األنوار) ).(211-206/23
[( ]26حبار األنوار) ).(118-114/24
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[( ]27حبار األنوار) ).)91-87/24
[( ]28حبار األنوار) ).)184-173/24
[( ]29حبار األنوار) ).(186-185/24
[( ]30حبار األنوار) ).)188-172/23
[( ]31حبار األنوار) ).)325-304/23
[( ]32حبار األنوار) ).(158-153/24
[( ]33حبار األنوار) ).(231-221/24
[( ]34حبار األنوار) ).)173-167/24
[( ]35حبار األنوار) ).(256-247/24
[( ]36حبار األنوار) ).)272-257/24
[( ]37حبار األنوار) ).)113-110/24
[( ]38حبار األنوار) ).(82-67/24
[( ]39تفسري العياشي) (( ،)264/2الربهان) (( ،)376/2الصايف) ).(932/1
[( ]40تفسري العياشي) (( ،)269/2الربهان) (( ،)383/2البحار) ).(111/9
[ ]41إبراهيم :آية  ،3ويف عدة مواضع أخرى من كتاب اهلل سبحانه.
[( ]42تفسري العياشي) (( ،)269/2الربهان) ).(383/2
[( ]43تفسري العياشي) (( ،)269/2الربهان) ).(383/2
[( ]44تفسري العياشي)( ،)24/1( :الربهان).)52/1) :
[( ]45تفسري العياشي) (( ،)42/1الربهان) ).(89/1
[( ]46البحار) ( ،)243 – 338/24وانظر :الطوسي( :الغيبة)  ،104والقمي( :اخلصال))33 – 32/2( :
[( ]47تفسري العياشي) (( ،)44/1الربهان) (( ،)95/1البحار) ).(178/7
[ ]48البقرة :آية  ،40ويف عدة مواضع من كتاب اهلل.
[( ]49تفسري العياشي) ،)42/2( :وانظر( :الصايف)( ،)626/1( :الربهان))51/2( :
[( ]50البحار).(110 – 100/24) :
[( ]51جمموع الفتاوى) ).(29/3
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[ ]52انظر( :منهج ودراسات آليات األمساء والصفات) (ص( ،)35-34أضواء البيان) ()191/1
[ ]53ويدعى علي حممد دخيل.
[( ]54تاريخ اإلمامية) عبداهلل فياض (ص.)162
[( ]55اإلمام املهدي) عن املصدر السابق (ص.)162
[ ]56انظر :كتابه (الشيعة والرجعة) مطبعة اآلداب ،النجف1385 ،هـ.
[( ]57دائرة املعارف العلوية) جواد تارا (ص.)256
[ ]58حممد حسني آل كاشف الغطا يف مقدمته لكتاب (حياة اإلمام احلسن بن علي) ملؤلفه باقر شريف القرشي،
مطبعة اآلداب ،النجف ،ط1384 ،2هـ.
[( ]59الفرقان) ( )32/7حممد الصادقي (اهلامش).
[( ]60امليزان) ).(346/19
[( ]61امليزان) ).(103/19
[( ]62الدستور جلمهورية إيران اإلسالمية) (ص.(16
[ ]63انظر( :االعتقادات) (ص( ،)111حبار األنوار) (( ،)62/27تلخيص الشايف) ).(131/4
[( ]64إكمال الدين) (ص.)13
[ ]65حقق كثري من األئمة كابن كثري وغريه أن الفاطميني أدعياء للنسب الفاطمي ،وقد نقل د .لويس يف كتابه (أصول
اإلمساعيلية) عن كتاب إمساعيلي سري امسه (غاية املواليد) اعرتافًا هلم بأن عبيد اهلل (مؤسس الدولة الفاطمية) مل يكن
علويًّا( .أصول اإلمساعيلية) (ص ،)74مث بني د .برنارد لويس حقيقة استعماهلم لكلمة أب وابن وأهنم يستعملوهنا يف
غري معناها احلقيقي بل مبعىن (األبوة الروحانية) (أصول اإلمساعيلية) (ص.)117
[ ]66انظر دول الشيعة يف :كتاب (الشيعة يف امليزان) حملمد جواد مغنية (ص( ،)127أعيان الشيعة) ).(21/1
[( ]67أعيان الشيعة) ).)21/1
[ ]68انظر( :حبار األنوار) ).(285/25
[ ]69أما نسبة املؤلف عمار وحجر بن عدي وحممد ابن احلنفية إىل التشيع فهو إمنا يرجع إىل دعاوى الرافضة
تقوله عليهم
ومزاعمهم ،وقد تأثر هبا املؤلف حبكم تشيعه ،وهي دعاوى غري صحيحة ،فلم يؤثر عن هؤالء شيء مما َّ
أهل الكذب والتقية.
[( ]70الصلة بني التصوف والتشيع) مصطفى الشييب (ص.)235
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[( ]71العلويون شيعة أهل البيت) حسن الشريازي (ص.) 3-2
[ ]72انظر( :جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية) (145/35وما بعدها) .
[ ]73انظر ذلك يف( :حبار األنوار) ).(285/25
[( ]74أصل الشيعة وأصوهلا) (ص ،)38وانظر( :مسألة التقريب) ( 375/1وما بعدها)( ،أصول مذهب
الشيعة)).)25-19/3
[( ]75بني السنة والشيعة) (ص .)37
ولكن غاب عن د .سليمان دنيا  -رمحه اهلل  -كما غاب عن بعض علماء املسلمني الذين قدموا صاحب هذا القول
إماما هلم يف مؤمتر القدس األول ،غاب عنهم حقيقة هذا الرجل ودينه وطائفته ،ألنه
(حممد حسني كاشف الغطا) ً
متاما مع مقتضى
يتعامل معهم كغريه من شيوخهم وفق بروتوكول التقية ،أما لو رجعوا ألقواله لوجدوا قوله هذا
منسجما ً
ً
عقيدته ،فإذا كان النصارى قالوا باحللول فإن هذا الرجل  -والذي هو مرجع الشيعة يف عصره  -قد تعهد على نفسه
أن يتجاوز مرحلة غلو النصارى ،حيث أكد بأنه سيقول يف أئمته ما مل تقله غالة النصرانية يف املسيح ،وال أدري هل
بعد غلو النصارى يف مسيحها غلو؟! وهم الذين جعلوا املسيح إهلًا من دون اهلل ،مث حاول هذا الرافضي أن يتجاوز غلو
كالما جعل فيه أئمته هم الكعبة اليت حتجها األمالك وميقاهتا العرش وخلقت هبم األشياء،
النصارى يف مسيحها ،فأورد ً
كما يقول بأن كربالء أفضل من الكعبة (انظر نص كالمه ومناذج أخرى من غلوه وهذيانه ،ومصادر ذلك يف( :مسألة
التقريب) .)73-72/2
[( ]76الشيعة يف امليزان) حممد جواد مغنية (ص.)163
[ ]77قال الشيعي اإلثىن عشري ابن شهراشوب (588هـ)( :القاضي النعمان بن حممد ليس بإمامي) (معامل العلماء
ص.)139
[ ]78مثل اخلميين يف كتابه (احلكومة اإلسالمية) انظر( :ص.)67
[ ]79راجع مقايل( :عودة الغزو الباطين) املنشور جبريدة اليوم.
المصدر :موقع البرهان
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الدور المشبوه في الوسط الفلسطيني
 «-1قوات الجليل « دكان فلسطيني جديد ..مأجور  ..في خدمة النظام السوري ...

عبد الرؤوف الرملي 2016-6-22م
بعد هتاوي واهنيار اجليش السوري النظامي أمام ضربات املعارضة السورية  ,,وعندما كانت تلك املعارضة
قاب قوسني أو أدىن من حتقيق النصر ..شعر العامل املعادي للمسلمني خبطورة الوضع على اليهود عند سقوط
ذلك النظام النصريي الباطين  ,,لذا سارعت إيران وروسيا والصني وغريها من الدول بإرسال أذناهبا ومليشياهتا
من كل حدب وصوب إلنقاذ النصريية يف سوريا وجلبوا كل مرتزق ومأجور ومأفون للدفاع عن نظام بشار  ,,ومل
يكن بعض املأجورين من فلسطيين سوريا مبعزل عن هذه احلملة ..
وليس هذا طعنا بالشعب الفلسطيين البطل ولكن كما قيل لكل « ساقطة يف احلي القطة »  ..وال خيلوا كل
شعب من اجلواسيس والعمالء فكانت ما تسمى « قوات اجلليل »من هذه العينة الشاذة من الشعب الفلسطيين
..
فما هي « قوا ت اجلليل » وما هي هويتها ..؟؟؟
تتبع ” قوات اجلليل ” حلركة شباب العودة الفلسطينية ولعلها اجلناح العسكري هلا ..
وحول احلركة و أهدافها قال فادي املالح األمني العام حلركة شباب العودة الفلسطينية :انبثق إمسها من إمياننا حبقنا
املشروع والشرعي بالعودة إىل كامل الرتاب الوطين الفلسطيين  ،فالعودة مطلب لكافة أبناء شعبنا الفلسطيين أينما
وجد  ,ويأيت اسم احلركة استنباطاً من أمساء اجملموعات اليت كانت نواة حرب التحرير عام. 1959
وأضاف  :حركة شباب العودة الفلسطينية هي حركة سياسية اجتماعية ثقافية نضالية قومية تعمل على توعية
وتنظيم اجلماهري وقيادهتا بفكر حر وأفق متجدد من أجل استعادة احلقوق املغتصبة وبناء جمتمع واع مطالباً
حلقوقه الوطنية على طريق حترير فلسطني وكل األراضي احملتلة يف الوطن العريب .
وبني أن احلركة متارس حقها املشروع بانتزاع كافة حقوقها الشرعية عن طريق ممارسة كافة إشكال النضال وعلى
رأسها املادة العاشرة من امليثاق الوطين الفلسطيين و هي الكفاح املسلح.
(.موقع اإلحتاد الوطين لطلبة سوريا ) ..
طبعا هذا كالم إعالمي للرتويج فقط وما أسهل سرد الشعارات الرباقة  ,,وإال فإن هذه احلركة هي صناعة النظام
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السوري بامتاز وكما كانت قوات الصاعقة وقوات أمحد جربيل سابقا  ..فهي يد فلسطينية للنظام السوري ,,,
بل إن خطاهبا هو من أجبديات هذا النظام ,,
وتأييدا هلذا اإلستنتاج ....
يقول ناصر محاد نائب األمني العام حلركة شباب العودة الفلسطينية :حركة شباب العودة متمثلة برئيسها الشاب
املناضل فادى املالح وأعضاء املكتب السياسي هى حركة وطنية قومية فلسطينية و اخنراط الشباب السوري
ىف احلركة هلا دالالت كبرية ومعاين كثرية ان احلركات الفلسطينية الىت تدافع عن سوريا ووحدة األرض السورية
وسيادة الدولة القانونية و االجتماعية بالرغم من املعيقات الذاتية واملوضوعية من كثري من األحزاب السياسية
ولكن بالتصميم واإلرادة مت البناء احلركة لنقف جبانب الشعب السوري ونكون رديفا ومساعدا للجيش العريب
السوري وحنن نسعى لنكون طليعة سياسية فلسطينية عربية قومية ..
وتأمل عبارة « ونكون رديفا ومساعدا للجيش العريب السوري » وال ندري كيف تكون احلركة رديفا للجيش
السوري يف إبادة شعبه  ..وهل اجليش السوري على حدود اجلوالن يقاتل العدو الصهيوين لتكون هذه احلركة
رديفه ..؟؟
وأضاف محاد يف لقاء خاص «ملوقع بيلست اإلخباري» أن أهم مفتاح يف املنطقة هي سوريا للسلم أو للحرب
والدولة السورية يف مرحلة دقيقة جدا سواء من احللف املعادى لسوريا أو املتآمرين العرب أو التكفرييني والظالميني
والذين حياولون تدمري الدولة السورية ».هـ
هذا هو خطاب النظام النصريي ,,وهذا الدكان ليس إال صدى وبوق هلذا النظام الدموي ..
إن هذه احلركة املأجورة قاتلت اىل جانب النظام النصريي كحال مثيالهتا من املليشيات العراقية واللبنانية واألفغانية
ضد الشعب السوري السين  ..والندري هل حترير فلسطني يكون عرب جثث السوريني اليت تدعي هذه احلركة
حمبتهم ونصرهتم ...
فقد أفادت جمموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا ،عرب حساباهتا يف مواقع التواصل االجتماعي أن هذه
امليليشيا تعمل على استقطاب شباب خميم خان دنون خاصة ،واملخيمات الواقعة حتت سيطرة النظام عامة،
40
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من خالل إغرائهم مببالغ مالية كبرية وتلبية كافة متطلباهتم...هـ ..
هذه هي احلقيقة ال فلسطني وال حركة وطنية قومية فلسطينية  ..وال هم حيزنون ..إمنا هو إغراء املال !!!!...
ومن املعارك اليت شاركت هبا هذه امليليشيا مع النظام هي معركة تلّة موسى والتالجة ،واقتحام تليت البلوكوسات
واخلاشعة ويف الالذقية ،مما أسفر عن مقتل عدد من عناصرها وإصابة العديد من أبناء خميم خان دنون.
كما تشارك إىل جانب قوات النظام يف معاركها يف كل من تدمر ودير الزور والرقة والقلمون ومحص والقنيطرة
ودمشق.
وال توجد فلسطني وال القدس من بني هذه األمساء ...بل إهنا فقدت عناصر من اتباعها يف هذه املعارك  ..فقد
أفاد بيان مليليشيا “قوات اجلليل” نشرته على حساباهتا يف مواقع التواصل االجتماعي ،مبقتل كل من “املالزم
شرف حممد عباس عيد احملمد واملالزم شرف عصام عيسى العباس ،أثناء تأديتهما واجبهما الوطين والقومي يف
دير الزور“ ( ..حسب ما يدعون) ..وهل الواجب الوطين والقومي هو يف دير الزور ..؟؟ أم على حدود اجلوالن
القريبة واحملاذية للكيان الصهيوين ...
ان ماتسمى حركة شباب العودة وجناحها العسكري قوات اجلليل ما هي إال بوق من أبواق النظام السوري وشلة
من الشبيحة واملنحرفني الفلسطينيني ,واهلدف هو اإلساءة لشعبنا الفلسطيين قبل غريه ..
فالشعب السوري البطل طاملا وقف جبانب فلسطني وأهلها وبذل الغايل والنفيس لفلسطني تارخيا وحاضرا ..
فال ينبغي حلفنة مأجورة ال متثل فلسطني يف أن جتازيه بأن تقف مع قاتليه ...
نسأل اهلل أن حيفظ بالد الشام املباركة أرض الرباط واجلهاد من كيد الكائدين واملأجورين ..اللهم آمني .
موقع الحقيقة
لجنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة في فلسطين
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-2فلسطينيو سوريا على خطى فلسطينيي العراق  ..قتل وتهجير
على يد المليشيات الشيعية خدمة للمشروع الصهيوني ..

بسم اهلل :
إن تفريغ املنطقة احمليطة مبا يسمى (دولة إسرائيل) من الفلسطينيني هلو هدف ومطلب هلذه الدولة بل يـَُع ُد من
أهم أهدافها  ..وخاصة أن الكثري من الفلسطينيني املهجرين إىل سوريا ولبنان والعراق واألردن تعود أصوهلم إىل
املناطق اليت يقام عليها الكيان اليهودي أي ما تسمى مناطق .. 48
بعد االحتالل األمريكي للعراق عام  2003كانت هذه الفرصة الذهبية لليهود قي هتجري الفلسطينيني من هذا
البلد  ..على أن تتكفل املليشيات الشيعية هبذه املهمة باستخدام أساليب القتل واإلغتيال واخلطف والتعذيب
واإلعتقال حبجة اإلرهاب وغري ذلك من األفعال اليت يندى هلا اجلبني من اخلسة والوضاعة  ..والعجيب أنه عندما
كانت إيران واذناهبا ينادون بدعمهم لقضية فلسطني كانت املليشيات الشيعية يف العراق تذبح الفلسطينيني ..
هام فلسطينيو العراق على وجوههم لتحتضنهم خميمات بائسة بني احلدود السورية العراقية
بعد كل هذه اجلرائم َ
ِ
مت هيئات األمم املتحدة لتنقل
ال تصلح لعيش احليوانات فضال عن البشر  .وبعد هذا اجلحيم وهذا البؤس قد ْ
فلسطينيي العراق إىل بالد شىت واهلدف هو تذويب هويتهم يف خمطط منظم لرتحيل الفلسطينيني من األرض
العربية القريبة من فلسطني ..هذا املخطط املنظم لعبت فيه املليشيات اإليرانية دوراً مهماً يف تنفيذه  !!..إذ لوال
اجملازر واإلرهاب الشيعي ضد الفلسطينيني ملا خرج أحد منهم من العراق !...
وللعلم فإن النظام السوري النصريي قد لعب دوراً مهماً أيضاً يف هتجري فلسطينيي العراق حيث منعهم من
املكوث يف سوريا وكانت خمابراته تالحقهم وترسلهم بعد القبض عليهم إىل تلك املخيمات البائسة ..
ِ
ذت مع فلسطينيي العراق وذلك
جاء الدور بعد ذلك على فلسطينيي سوريا لتنف ْذ حبقهم نفس اخلطة اليت نف ْ
بُغيَةُ هتجريهم وتفريغ سوريا منهم مع العلم بأن فلسطينيي سوريا أخطر على «الكيان اليهودي» من فلسطينيي
العراق ذلك أن سوريا دولة مالصقة ومواجهة لذلك الكيان وعدد الفلسطينيني يف سوريا أضعاف أعدادهم يف
العراق فقد يتجاوز عددهم  500ألف نسمة ..
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لقد تعاونت النصريية مع إخواهنم املليشيات الشيعية ىف أرض سوريا على هتجري الفلسطينيني السوريني ..وذلك
بقصف املخيمات بالرباميل املتفجرة والصواريخ وقذائف املدفعية حبجة وجود إرهابيني فيها  ,كذلك عرب حصار
تلك املخيمات وعدم ادخال املواد الغذائية ومياه الشرب إليها وقد مات الكثري من سكان املخيمات جراء سوء
التغذية وعدم توفر وسائل العالج..
ونتيجة للصراع منذ مخس سنني تعرضت معظم املخيمات لنكبات وهزات عنيفة أدت اىل تفريغ بعضها من
سكانه كمخيم سبينة وحندرات أو تدمري أخرى كمخيمي درعا ودرعا الطوارئ  ,أو حصار كامل أو جزئي
ملخيمات كالريموك وخان الشيح وغريها ..
لقد أكد فريق الرصد والتوثيق يف جمموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثّق اىل فرتة قريبة مقتل أكثر من
( )3332فلسطينياً سورياً قضوا بسبب احلرب الدائرة يف سورية.
تبع ذلك عدم السماح لسكان املخيمات يف سوريا بالرجوع ملخيماهتم اليت أخليت من املعارضني للنظام السوري
...
ومن املعاناة اليت تعرض هلا فلسطينيي سوريا مثال :
ان النظام النصريي كان قد قطع مياه الشرب عن خميم الريموك لالجئني الفلسطينيني منذ أكثر ( )725يوماً،
يف حني قطع املياه عن خميم درعا منذ أكثر ( )879يوماً
مما دفعهم منذ فرتات طويلة لالعتماد على مياه اآلبار االرتوازية لتأمني مياه الشرب ومياه االستخدام املنزيل ،
بغض النظر عن صالحيتها لالستخدام ....
ومن األمثلة كذلك على القصف اجلنوين اليت تعرضت له املخيمات الفلسطينية والذي كان له بالغ األثر على
التهجري ...
حصلت جمزرة مروعة شهدها جتمع مزيريب لالجئني الفلسطينيني يف درعا جراء القصف بالرباميل املتفجرة على
مدرسة عني الزيتون التابعة لوكالة األنروا واملستوصف الصحي التابع هلا يف اثناء وجود الطالب داخل املدرسة ما
أدى اىل سقوط  15ضحية !!..
لقد كان القصف مبختلف انواعه طائرات مدفعية براميل هو السبب األبرز لسقوط الضحايا من الالجئني
الفلسطينيني يف سوريا ..
أما سوء الوضع اإلقتصادي لفلسطينيي سوريا فال يقل قسوة عن الرباميل املتفجرة اليت تضرهبم...
43

23

العدد الثالث والعشرون أكتوبر 2016م

فنتيجة اغالق املصانع واملعامل والورش واحلرف وتعطيل املصاحل التجارية وصعوبة التنقل أصبح مصدر الدخل
الوحيد لالجئ ما تقدمه له األنروا أو املؤسسات االغاثية من معونات بالدرجة األوىل ما دفع البعض إىل السفر
خارجاً .....
كذلك اإلعتقاالت من النظام النصريي وميليشياته هي سيف مسلط على الفلسطينيني يف سوريا وقد شكلت
احلواجز اليت أقامها النظام النصريي اىل توقيف واعتقال عشرات الالجئني الفلسطينيني  ..ففي درعا بلغت اعداد
املعتقلني مثالً قرابة  63معتقال ..
وبلغ عدد املعتقلني الفلسطينيني  1100معتقال دون توفر معلومات لذويهم عن حاهلم أو مصريهم  ..يف حني
قضى حتت التعذيب يف سجون ومعتقالت النظام ( )449الجئاً.
وشكل هذا االمر كذلك وسيلة من وسائل الضغط جتربهم على اهلجرة لتفادي االعتقال على أيدي عناصر
النظام واملالحقة األمنية السورية أو اخلدمة اإللزامية يف جيش التحرير الفلسطيين..
وهذه بعض اإلحصائيات عن احلال املأساوي الذي متر به املخيمات يف سوريا اىل فرتة قريبة ..
خميم الريموك :استمرار حصار اجليش النظامي وجمموعات القيادة العامة على املخيم لليوم ( )1175على التوايل،
وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( )1236يوما ،واملاء لـ ( )725يوماً على التوايل ،عدد ضحايا احلصار ()187
ضحية.
خميم السبينة :اجليش النظامي يستمر مبنع األهايل من العودة إىل منازهلم منذ حوايل ( )1028يوماً على التوايل.
خميم حندرات :نزوح مجيع األهايل عنه منذ حوايل ( )1220يوماً بعد سيطرة جمموعات املعارضة عليه.
خميم درعا :حوايل ( )879يوماً وانقطاع املياه عنه ودمار حوايل ( )%70من مبانيه.
خميمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين يف محص ومحاة :الوضع هادئ نسبياً مع استمرار األزمات
االقتصادية فيها.
وإليكم اعدادا تقريبية لعدد من الالجئني الفلسطينيني الذي خرجوا من سوريا يف عدد من البلدان
( )15500الجئ فلسطيين سوري يف األردن
( )42,500الجئ فلسطيين سوري يف لبنان.
( )6000الجئ فلسطيين سوري يف مصر ،وذلك وفق احصائيات وكالة «األونروا» لغاية يوليو .2015
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( )8000الجئ فلسطيين سوري يف تركيا.
( )1000الجئاً فلسطيين سوري يف قطاع غزة.
أكثر من ( )79ألف الجئ فلسطيين سوري وصلوا إىل أوروبا حىت منتصف .2016
وحىت الالجئني الذين استقر هبم احلال يف بعض البلدان العربية مثل مصر ولبنان واألردن وغريها فهؤالء مرشحون
الن يتم سفرهم أو تسفريهم اىل بالد الغرب نتيجة للوضع الصعب الذي يعيشون فيه ..
يتبني مما سبق أن اآللة الصهيونية تعمل بالتوافق والتناغم مع اآللة الشيعية  ..يف هتجري الفلسطينيني وتدمري
حياهتم وممتلكاهتم واهلدف هو تفريغ األرض من ساكينيها ..
ذبح
ويف هذه داللة على أن شعارات نصرة القضية الفلسطينية اليت يرفعها الشيعة ماهي إال شعارات كاذبة أفاكة يُ ْ
الفلسطيين ويُهجر حتتها خدمة للمشروع الصهيوين ...
فالشيعة على مدار التاريخ مل يكونوا إال خنجرا مسموما يف ظهر األمة ومل ينصروا قضية من قضاياها بل كانوا
عونا العداءها عليها وصدق شيخ اإلسالم ابن تيمية عندما قال يف منهاج السنة ( « : )110/4فـَُهم يُوالُو َن
ف ُكل أَح ٍد معاداتِِم ِمن اليـهوِد والنَّصارى وامل ْش ِركِي  ،ويـعادو َن أَولِياء ِ
اهلل الَّ ِذيْ َن ُهم ِخيَ ُار
أ َْع َداءَ الدِّيْ ِن الَّ ِذيْ َن يـَْع ِر ُ
َ ُ َ
َ َُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َُ ُ ْ َ َ
ِ
أَه ِل الدِّي ِن  ،وساد ِ
اب ِف استيالَِء النَّصارى قَ ِدْياً علَى بـي ِ
ك َكانُوا ِمن أ َْعظَ ِم األَسب ِ
ت امل ْق ِد ِس
ات املت َِّق
ي َ ...وَك َذل َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ َ َ َِ ُ
ِ
استـَنـَْق َذهُ امل ْسل ُم ْو َن منـْ ُهم « .ا.هـ.
َح َّت ْ
ُ
.........................
مالحظة اإلحصائيات واألرقام عن املخيمات الفلسطينية يف سوريا استقيتها من موقع جمموعة العمل من اجل
فلسطينيي سوريا ...
موقع الحقيقة
لجنة الدفاع عن عقيدة اهل السنة في فلسطين
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-3المتشيع « هشام سالم » و « حركة صابرين » الشيعية

أسامة عواد 2015-6-26

قضية فلسطني شهدت على مدى ستة عقود خيانات وصراعات واستغالل القضية ملصلحة شخصية وتاجر هبا
الكثري وباعوا انفسهم وأرضهم بثمن خبس دراهم معدودة حتت شعارات خمتلفة ،قد حيدث هذا لكن أن يبيع
َّ ِ
ين َآمنُواْ
الرجل دينه وخيون عقيدته هذا واهلل قمة اخليانة وهذه خيانة هلل ورسوله يقول اهلل عز وجل {يَا أَيـَُّها الذ َ
ول وَتُونُواْ أَمانَاتِ ُكم وأَنتُم تـعلَمو َن} ( )1وقال اهلل {إِ َّن اللّه الَ ُِي ُّ ِِ
ني}( ، )2فال جيوز
الَ َتُونُواْ اللّهَ َو َّ
ب اخلَائن َ
َ
َ ْ َ ْ َْ ُ
الر ُس َ َ
أن يتنكر املسلم لعقيدته من أجل حفنة من املال  .فاملدعو «هشام سامل» وحركة صابرين هي منوذج ملا تقدم
للخيانة هلل ورسوله وللعقيدة السليمة .....فمن هو «هشام سامل» وما حقيقة حركة صابرين يف غزة؟
«هشام سامل» هو قيادي منشق عن حركة اجلهاد اإلسالمي وهو مؤسس احلركة مع جمموعة من القياديني
املنشقني الذين حيملون الفكر والعقيدة الشيعية املنحرفة وهي تقر بالتبعية واملرجعية إىل إيران وحزب االت وتتلقى
الدعم املايل منهما ويبلغ الدعم املايل الشهري للحركة هو «مليون دوالر شهرياً» ،ومنطلق احلركة الفكري هو
أن إيران والفكر الشيعي الذي حتمله مبثابة الدرع احلصني لفلسطني وللمقاومة وهي الدولة الوحيدة اليت حتمل
هم اجلهاد يف فلسطني.
املدعو «هشام سامل» هو وقيادته اليت معه ختلوا عن عقيدهتم الصافية عقيدة التوحيد يوم باعوا أنفسهم للتومانات
اإليرانية حتت شعار املقاومة ضد اإلحتالل اإلسرائيلي  ،ونسي أو تناسى أن اإلحتالل اإليراين اجملوسي للبلدان
العربية هو أشد خطراً على اإلسالم واملسلمني من اخلطر اإلسرائيلي  ،وهل نسي أو تناسى «هشام سامل» ما
فعلته إيران بالفلسطينيني يف العراق ولبنان وسوريا على أيدي ميليشياهتا وبعلمها بل وبتخطيط مسبق منها،
األن أصبحت إيران املدافعة عن فلسطني لكنها التومانات اليت أعمت أبصار «هشام سامل» ورفاقه يف احلركة.
فمنذ أن احتلت الواليات املتحدة العراق وأفغانستان مبساعدة إيران وباعرتافها دأبت إيران على قتل واعتقال
وهتجري ماليني من املسلمني السنة يف العراق وانتهكت أعراض النساء فيه بيد ميليشياهتا املتعددة يف العراق
«كجيش املهدي وبدر والعصائب» ,,,سؤايل للمدعو «هشام أليس أهل العراق هم أهلك أليس النساء
العراقيات أخواتك وعرضك  ،أم تناسيت ما فعلته إيران وأتباعها النصرييني وحزب الشيطان يف سوريا وأهلها أمل
هتجر وتقتل املاليني أليس هؤالء أخواتك وعرضك  ،أمل ترى ما فعلته إيران يف اليمن واملسلمني فيها .
إن املتتبع ألقوال وتصرحيات «هشام سامل» يرى تشيع كامل وتنكر للعقيدة السليمة عقيدة التوحيد ،ففي مناسبة
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مقتل احلسني ويف لقاء مع قناة الكوثر يقول املدعو «هشام سامل» إن فلسطني هي كربالء جديدة ويقول إن
حترير فلسطني اليوم حتتاج إىل حسني جديد وإن حترير فلسطني إمنا مير من خالل كربالء ومن خالل أيب عبداهلل
احلسني وإن من يريد حترير فلسطني جيب أن ينطلق من كربالء احلسني ويقول يف ذكرى ثورة اخلميين اليت أقامت
حركة صابرين هلا إحتفالية  :إن الثورة املصرية هي نتاج وامتداد للثورة اإليرانية  ،وإن املقاومة الفلسطينية تستلهم
العرب وتستمد القوة من الثورة اإليرانية اإلسالمية املباركة حسب قوله  ،ويقول كذلك إننا وحزب اهلل لنا هدف
واحد ومنطلق واحد وهناك تنسيق وتعاون معه لتحرير فلسطني ،إذن ملاذا مل تـَُع ِدل بوصلة حزب اهلل عندما ذهب
لقتل الشعب السوري وقلت له هذه ليست أرض فلسطني ،وملاذا مل تقل له أنك تقتل املسلمني  .إن قضية
فلسطني قضية حساسة ألهنا قضية دينية وتارخيية وهلا أمهية قصوى عند املسلمني ،لذلك كانت أطماع الفرس هبا
كبرية ،إن إيران تستغل هذه القضية من أجل دغدغة عواطف الشعوب اإلسالمية ألجل احلصول على أطماعها
واهدافهاباملنطقة ولنشر التشيع فيها حىت تسيطر على املنطقة !!!..
إن «حركة الصابرين» هي حركة فلسطينية متشيعة تدعو إىل نشر مذهب التشيع يف فلسطني وحتت شعار املقاومة
والتحرير ومن خالل إستغالل الوضع املادي للفلسطينيني ويتأكد هذا األمر على لسان «حممدي كلبايكاين»
مدير مكتب خامنئي حيث قال :إن حركة الصابرين هي إمتداد للثورة اخلمينية وهي مبثابة ذراع عسكري إليران
يف األراضي الفلسطينية .)3( .وهي تعمل من خالل سلسلة نشاطات ومجعيات خريية لتعزيز التشيع يف غزة
باإلستفادة من الضائقة املالية للناس هناك  ،ومن خالل دعمها ملخيمات صيفية لألطفال األيتام وأبناء األسرى
يعرب فيها األطفال عن شكرهم الكبري إليران ومن خالل تقدمي أموال ومساعدات عينية للذين دمرت مساكنهم
يف احلرب باسم مجعية «الباقيات الصاحلات» و املمولة من هيئة إمداد اإلمام اخلميين اإليرانية  ،ومن ذلك يتبلور
لنا وبشكل واضح دور هذه احلركة والقائمني عليها يف غزة يف عدة أهداف لوجودها :
أوال -نشر التشيع يف فلسطني وغزة من خالل توزيع احلركة كتب ومنشورات للتعريف باملذهب الشيعي ونشره
بني الغزيني كما يؤكد بعض املسؤولني إن التشيع يتسرب ألهل غزة كما يتسرب املاء بني أصابع الكف كذلك
قامت احلركة بتوزيع طواقي مكتوب عليها «يا حسني» تأكيد ملذهبها املتشيع .
ثانيا -سحب البساط من حتت أقدام املقاومني السنة يف غزة ولتحصني نفسها من الداخل خشية الصدام مع
محاس أو احلركات السلفية يف غزة من خالل حماولة احلركة مجع الفصائل واحلركات احملدودة حتت لوائها مثل
«كتائب عبد القادر احلسيين ،كتائب اجملاهدين ،كتائب أبو الريش ،كتائب األقصى ،كتائب املقاومة الوطنية »
حتت إشراف جملس عسكري موسع يضم قيادات تلك احلركات وبقيادة عليا من قبل األمني العام حلركة الصابرين
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املدعو «هشام سامل» مستغلني ضعف التمويل املايل يف الوقت الراهن.
ثالثاً  -إستنساخ جتربة حزب الشيطان اللبناين يف غزة متمثل حبركة الصابرين من خالل إنفتاح الدعم الكبري
من إيران للحركة يف وقت مت قطع الدعم بشكل كامل عن حركة محاس من قبل إيران وذلك ما أكده الكاتب
واملفكر الفلسطيين ياسر الزعاترة املقرب من حركة محاس يف مقابلته مع قناة اجلزيرة حيث أكد إن محاس مل تتلق
دعم من إيران منذ أربع سنوات وذلك ملوقفها من الثورة السورية ولعدم إجناز محاس ما هو مطلوب منها .وحىت
شعار احلركة هو مشابه لشعار حزب الشيطان مما يدل على شدة تأثرها باحلزب وأفكاره.
رابعاً  -دعم حركة الصابرين إليران وتبين موقفها من ضرب التحالف العريب للحوثيني وأعتباره عدوان على
اليمنيني.
خامساً  -وضع موطئ قدم إليران يف فلسطني ال من أجل الدفاع عن فلسطني وإمنا ملساومة اجلهات الغربية
على مصاحلها يف املنطقة.
سادساً  -إجياد بديل مستقبلي حلركة محاس واجلهاد من خالل انتشار ومتكن حركة الصابرين يف غزة وفلسطني.
وهبذا إن حركة الصابرين هي ذراع إيران العسكري املستقبلي يف فلسطني وهي البديل حلركات املقاومة اجلهادية
هناك  ،فبعد أن أيقن الغرب إن إيران ال متثل اإلسالم احلقيقي الذي خياف منه ،خاصة بعد جتربة الغرب مع
الشيعة يف العراق وسوريا واليمن ولبنان وخاصة بعد أن أثبت حزب الشيطان محايته إلسرائيل يف الشمال
الفلسطيين من املقاومني السنة طوال فرتة وجوده يف اجلنوب اللبناين  ،وبعد عدم قدرة إسرائيل على كسر املقاومة
الفلسطينية يف غزة يتم األن بتعاون غريب – إيراين إستبدال احلركات اجلهادية السنية يف غزة بأخرى شيعية ميكن
إدارهتا حبسب املصاحل الغربية واإليرانية املشرتكة .
موقع الحقيقة
لجنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة في فلسطين
 - 1سورة األنفال األية 27
 - 2سورة األنفال األية 58
- 3حسب راديو طهران ووسائل اإلعالم
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واجب النصرة :
..................................................................................................................
دروس وعبر من كسر الحصار عن حلب.

منذر النابلسي 2016-8-7م

بسم اهلل :

إن حدث فك احلصار عن حلب يبعث برسائل كبرية فيها دروس وعرب ينبغي على أهل السنة التوقف عندها
كثريا واإلستفاده منها.....
ففي قمة حالة الضياع واإلهنيار امليداين والنفسي لألمة السنية نتيجة تكالب قوىالشر العاملي عليهم جائهم
بصيص أمل وساعة فرج أعاد احلياة إىل اجلسد املريض هلذه األمة ,,ومن يطلع على حسابات أهل السنة على
الشبكة العنكبوتية يدرك كم هي درجة الفرحة اليت انعشت اجلسد السين فبني مهلل ومكرب وبني شامت ملا
حدث للروافض املارقني من هزمية !!..
يف قمة طغيان قوى الشرق والغرب اليت احتدت إلبادة أهل السنة وقمة نشوة انتصارهم وعندما أقرتبت ساعة
أحتفاهلم بالسيطرة على حلب وقضمها ..وعندما كانت األمم املتحدة تستهزيء بأهل السنة وتتشمت هبم
حيث طالبت بفتح ممرات خلروجهم من حلب واهلدف هو تفريغ هذه األرض من أهلها األصالء  ..يف حلظات
تغريت عقارب الساعة وحصل مامل يكن يف احلسبان ومل خيطر على بال حيث تبدلت املوازين وانقلب السحر
على الساحر واهندم بنيان الباطل وحتولت اهلزمية إىل نصر كل هذا بقدرة القهار العزيز اهلل سبحانه وتعاىل وكما
قال جل وعال  ( :حىت إذا استيئس الرسل وظنوا أهنم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء وال يرد بأسنا
عن القوم اجملرمني ) ..
يقول ابن كثري :خيرب تعاىل أن نصره ينزل على رسله  ،صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني  ،عند ضيق احلال
وانتظار الفرج من اهلل تعاىل يف أحوج األوقات إىل ذلك  ،كما يف قوله تعاىل  ( :وزلزلوا حىت يقول الرسول والذين
آمنوا معه مىت نصر اهلل أال إن نصر اهلل قريب ) ...هـ
ويف احلديث الشريف  ( :عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غريه ينظر إليكم أزلني قنطني
فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب ) ....
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بعد هذا الفرج الذي أتى بعد كرب ينبغي علينا استخالص دروس وعرب من هذا احلدث وأال مير علينا مر الكرام..
من الفوائد :
-1أن الباطل مهما جترب وعظم وانتفش فهو ضعيف هزيل وبيته أوهى من بيت العنكبوت فال يربكنا ويضعفنا
انتفاشه ..
 -2انتصار الباطل ومتكنه سببه اخللل يف صفوفنا فإننا مل نطرق األسباب املادية واملعنوية وأسباب التمكني
َّ ِ
ت أَقْ َد َام ُك ْم ...
ص ْرُك ْم َويـُثَبِّ ْ
صُروا اللَّهَ يـَْن ُ
ين َآمنُوا إِ ْن تـَْن ُ
الشرعية استعدادا للمعركة ..قال تعاىل  :يَا أَيـَُّها الذ َ
اصِبُوا إِ َّن اللَّهَ َم َع
ب ِرحيُ ُك ْم َو ْ
 -3التنازع والتفرق من أهم أسباب اهلزمية قال تعاىل َ :وَل تـَنَ َازعُوا فـَتـَْف َشلُوا َوتَ ْذ َه َ
َّ ِ
ين ...يف املقابل التوحد هو من أهم أسباب النصر ..
الصاب ِر َ
-4صفاء العقيدة اخلالية من دخن التصوف واخلروج هي من أسباب النصر فبمجرد فك النصرة إرتباطها
بالقاعدة ذات الفكر اخلارجي هبت رياح النصر وإن كنا نعتقد أن فك االرتباط غري كايف بل ال بد من الرباءة
من فكر اخلوارج ..
-5إن هذه األمة مهما ضعفت فإهنا لن متوت وهذا مصداق حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الذي رواه
مسلم  :وإين سألت ريب ألميت أن ال يهلكها بسنة عامة ،وأال يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح
بيضتهم .وإن ريب قال :يا حممد! إين إذا قضيت قضاء فإنه ال يُرد ،وإين أعطيتك ألمتك أن ال أهلكهم بسنة
عامة ،وأن ال أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ،ولو اجتمع عليهم من بأقطارها ( أو قال:
من بني أقطارها)..احلديث ..
لقد نامت األمة على جراحها يف سوريا والعراق واليمن ولبنان بشر ليلة لكنها وحبمد اهلل استيقظت على خرب
أدخل السرور على كل بيت حمب لسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ..
فما بناه الباطل وهو التحالف الصلييب الصهيوين الصفوي (وكما يقال الصادات الثالث) يف سنني إهندم يف ليال
معدودة وكل ذلك بفضل اهلل أوالً مث بفضل توحد الفصائل السورية على قلب رجل واحد ..
وإخرياً نوصي إخواننا أن ال يدخل الغرور والعجب إىل نفوسهم وأن ينسبوا فضل النصر هلل وحده وأن يدركوا أن
51
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املعركة طويلة وشرسة فهي مع يهود بالدرجة األوىل وأعواهنم من الصليبية احلاقدة والباطنية اخلبيثة فينبغي احلكمة
والتعقل يف اختاذا اخلطوات الالحقة ..هذا ونسأل اهلل النصر والتمكني وأن يوحد صفوفنا على منهج الكتاب
السنة وأن يأخذ بأيدينا ملا حيبه ويرضاه أللهم آمني ..
موقع الحقيقة
لجنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة في فلسطين
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الرصد:
عين
........................
 كذب عدنان إبراهيم على الفقهاء في مسألة دفن المنتحر في مقابر المسلمين نقض مؤتمر األشعرية والصوفية في الشيشان والمنعقد تحت راية روسيا الصليبية.. -إيرانيون في الجيش اإلسرائيلي

23

العدد الثالث والعشرون أكتوبر 2016م

عين الرصد :
..................................................................................................................
كذب عدنان إبراهيم على الفقهاء في مسألة دفن المنتحر في مقابر المسلمين ...

عبد اهلل بن فهد الخليفي 2016-8-17م
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله
أما بعد :
قال عدنان إبراهيم يف خطبته يف سبيل أنسنة الدين ( وهي يف احلقيقة مسونة الدين ) :
«أمل يصح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ,أن من حتسى مسا فسمه يف يده يتحساه يف نار جهنم خالدا
خملدا فيها؟ وأن من وجأ بطنه حبديدة فحديدته يف يده جيأ هبا بطنه يف جهنم خالدا خملدا احلديث ,النص اذن
يقول هذا ,انتهى..هذا له جهنم خالدا خملدا فيها .اوربا يف العصور الوسطى كانت تتعاطى مع هذا احلدث
الفاجع من نفس الزاوية ,كان املنتحر ملعونا وكما لدى بعض فئات من املسلمني حيرم حترميا مؤكدا جازما,حيرم و
حيََّرم ان يدفن هذا املنتحر يف مقابر الناس والعامة ,ألن اللعنة اليت حاقت به ونزلت عليه والتزال ,ستمنع اآلخرين
من أن يرقدوا بسالم كان من مجلة املسائل اليت أنكرت على املصلح الديين الشهري مارثن لوثر ,أنه صلى على
منتحر واحتفر قربه ,كيف تفعل هذا فهذا خمالف للدين وللنصوص وللشرائع الكنسية وللبابا نفسه»
عدنان إبراهيم حياول الربط بني علماء املسلمني والكهنوت النصراين ليظهر هو بصورة مارتن لوثر املسلمني كما
أوحى إليه أستاذه املستشرق
وما ذكره عدنان كذب على الفقهاء فلم يقل أحد منهم أن املنتحر ال يدفن يف مقابر املسلمني بل اختلفوا يف
الصالة عليه مع اعرتافهم بإسالمه مجيعاً
جاء يف البناية من كتب أهل الرأي ( املسمون باألحناف )  :من قتل نفسه حبديدة ظلما ذكر الصدر الشهيد
يف « اجلامع الصغري» أنه يغسل ويصلى عليه عند أيب حنيفة وحممد خبالف الباغي.
ويف « شرح السري» أن فيه اختالف املشايخ ،قال مشس األئمة احللوائي :األصح أنه يصلى عليه .وقال القاضي
أبو احلسن السعدي :إنه ال يصلى عليه؛ ألنه باغ على نفسه ،وذكر ألن عليا َ -ر ِض َي اللَّهُ َعْنهُ  -مل يصل على
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البغاة».
فالذي منع جعله يف البغاة والبغاة مسلمون بال خالف ويدفنون يف مقابر املسلمني وغريه أباح
«الص َلةُ َو ِاجبَةٌ َعلَى
(وقَاتِ ُل نـَْف ِس ِه َكغَ ِْيِه ِف الْغُ ْس ِل َو َّ
الص َل ِة) َو َغ ِْيِهَا ِلََِب َّ
ويف حتفة احملتاج من كتب الشافعية َ »:
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ض َد بَِق ْوِل أَ ْكثَ ِر أ َْه ِل الْعِْل ِم َو َخ َِب ُم ْسلِ ٍم
ُك ِّل ُم ْسل ٍم َوُم ْسل َمة بـًَّرا َكا َن أ َْو فَاجًرا َوإِ ْن َع ِم َل الْ َكبَائَر» َوُه َو ُم ْر َس ٌل ْاعتَ َ
ِ
ِ
ِ
ور
وخ َو ْ
اب َعْنهُ ابْ ُن حبَّا َن بِأَنَّهُ َمْن ُس ٌ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َ -لْ يُ َ
«أَنَّهُ َ -
َج َ
ص ِّل َعلَى الَّذي قـَتَ َل نـَْف َسهُ» أ َ
الُ ْم ُه ُ
بِأَنَّهُ لِ َّلز ْج ِر َع ْن ِمثْ ِل فِ ْعلِ ِه»
سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية :
عن رجل يدعي املشيخة  :فرأى ثعبانا  ,فقام بعض من حضر ليقتله  ,فمنعه عنه  ,وأمسكه بيده  ,على معىن
الكرامة له  ,فلدغه الثعبان فمات  .فهل جتوز الصالة عليه أم ال ؟.
فأجاب :
احلمد هلل رب العاملني  ،ينبغي ألهل العلم والدين أن يرتكوا الصالة على هذا  ,وحنوه  ,وإن كان يصلي عليه
عموم الناس كما امتنع النيب صلى اهلل عليه وسلم من الصالة على قاتل نفسه  ,وعلى الغال من الغنيمة  ,وقال
 :صلوا على صاحبكم  ،وقالوا لسمرة بن جندب  :إن ابنك البارحة مل يبت  ,فقال  :بشما ؟ (أي هل عدم
أصل عليه  .فبني مسرة أنه لو مات بشما مل
نومه بسبب كثرة األكل ) قالوا  :نعم  ,قال  :أما إنه لو مات مل ِّ
يصل عليه ; ألنه يكون قاتال لنفسه بكثرة األكل  ،فهذا الذي منع من قتل احلية  ,وأمسكها بيده حىت قتلته ,
أوىل أن يرتك أهل العلم والدين الصالة عليه ؛ ألنه قاتل نفسه  « ...الفتاوى الكربى « ( . ) 21 ، 20 / 3
وقال شيخ اإلسالم رمحه اهلل – أيضاً : -
ومن امتنع من الصالة على أحدهم  -أي  :الغال والقاتل واملدين  -زجراً ألمثاله عن مثل فعله كان حسناً ،
ولو امتنع يف الظاهر ودعا له يف الباطن ليجمع بني املصلحتني  :كان أوىل من تفويت إحدامها  « .االختيارات
العلمية» ( ص ) 52
اق بن إِبـر ِاهيم َِ ،
ِ
ِ
ج ًيعا َع ْن
قال مسلم يف صحيحه َ ]116-184[ -226ح َّدثـَنَا أَبُو بَ ْكر بْ ُن أَِب َشْيبَةَ َ ،وإ ْس َح ُ ْ ُ َْ َ
الص َّو ِ
ال أَبو ب ْك ٍر  :ح َّدثـنَا سلَْيما ُن بْن حر ٍ
الزبـَِْي
اد بْ ُن َزيْ ٍد َ ،ع ْن َح َّج ٍ
اف َ ،ع ْن أَِب ُّ
اج َّ
ب َ ،ح َّدثـَنَا َحَّ ُ
ُسلَْي َما َن  ،قَ َ ُ َ
َ َ ُ َ ُ َْ
ول ِ
ِ
َ ،ع ْن َجابِ ٍر أ َّ
ك
ال  :يَا َر ُس َ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم  ،فـََق َ
اهلل َ ،ه ْل لَ َ
َن الطَُّفْي َل بْ َن َع ْم ٍرو الد َّْوس َّي  ،أَتَى النِ َّ
َّب َ
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ِ
ال ِ :حصن َكا َن لِ َدو ٍس ِف ْ ِ ِ
ِف ِحص ٍن ح ِ
صٍ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم لِلَّ ِذي
ني َوَمنـَْع ٍة ؟ قَ َ
الَاهليَّ ِة  ،فَأ ََب َذل َ
ك النِ ُّ
َّب َ
ْ
ْ َ
ٌْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه وسلَّم إِ َل الْمدينَة َ ،ه ِ
اجَر
اجَر النِ ُّ
َذ َخَر اللَّهُ لألَنْ َ
َّب َ
اجَر إلَْيه الطَُّفْي ُل بْ ُن َع ْم ٍرو َوَه َ
َ
صا ِر  ،فـَلَ َّما َه َ
َ
ََ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِِ
ص لَهُ  ،فـََقطَ َع بَا بـََراجَهُ  ،فَ َش َخبَ ْ
ض  ،فَ َج ِز َ
ع  ،فَأ َ
اجتـََوُوا الْ َمدينَةَ  ،فَ َم ِر َ
َم َعهُ َر ُج ٌل م ْن قـَْومه  ،فَ ْ
ت يَ َداهُ
َخ َذ َم َشاق َ
ك
ات  ،فـََرآهُ الطَُّفْي ُل بْ ُن َع ْم ٍرو ِف َمنَ ِام ِه  ،فـََرآهُ َوَهْيئَتُهُ َح َسنَةٌ َ ،وَرآهُ ُمغَطِّيًا يَ َديِْه  ،فـََق َ
صنَ َع بِ َ
َح َّت َم َ
ال لَهُ َ :ما َ
ال  :ما ِل أَر َاك مغطِّيا ي َديك ؟ قَ َ ِ
ِِ
ِ
يل ِل
ك ؟ فـََق َ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم  ،فـََق َ َ َ ُ َ ً َ ْ َ
َربُّ َ
ال َ :غ َفَر ِل ب ْجَرِت إِ َل نَبِيِّه َ
ال  :ق َ
 :لَن نُ ِ
ال رس ُ ِ
ِ
ِ ِ
صلَّى
ت  ،فـََق َّ
صل َح ِمْن َ
ك َما أَفْ َس ْد َ
ْ ْ
ول اهلل َ
ص َها الطَُّفْي ُل َعلَى َر ُسول اهلل َ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم  ،فـََق َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم  :اللَّ ُه َّم َوليَ َديْه فَا ْغف ْر.
على هذا احلديث اعتمد الفقهاء يف إزالة اسم الكفر األكرب عن املنتحر
نفسه ،وكذلك
قال اخلطايب :وقد
َ
اختلف ُ
الناس يف هذا ،فكان عمر بن عبد العزيز ال يرى الصالة على من قتل َ
قال األوزاعي ،وقال أكثر الفقهاء :يُصلَّى عليه
أقول  :وأما الدفن يف مقابل املسلمني فال أعلم من ينكره
هذا وصل اللهم على حممد وعلى آله وصحبه وسلم
المصدر :مدونة أبي جعفر عبد اهلل بن فهد الخليفي
-2نقض مؤتمر األشعرية والصوفية في الشيشان والمنعقد تحت راية
روسيا الصليبية..

منذر النابلسي 2016-8-30م

بسم اهلل
يف غروزين تلك البلدة اليت دمرها الروس على رؤوس ساكينيها  ..بعد قتال شرس ودفاع مستميت من أهلها ،
عُق ْد مؤمتر بعنوان « من أهل السنة واجلماعة »بتاريخ  ...2016 - 8/ 27 – 25حضره رؤوس من املتصوفة
والطرقية وكل حاقد على منهج السلف الصاحل  ,علما بأن توقيت ومكان وعنوان املؤمتر يثري الكثري من الشكوك
والريبة ..فلماذا يف روسيا يقام مثل هذا املؤمتر وبرعاية عميل الروس وصنيعتهم قاديروف حاكم الشيشان الذي
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يقول  « :حنن وقعنا العهد مع روسيا على أساس حنن حتت ذمة النظام الروسي  !!..ويقول  :الوهابيون لعنة اهلل
عليهم وعلى آبائهم وأمهاهتم هم الذين قتلوا أصحاب الرسول صلى اهلل عليه وسلم والكالم على هذا الرابط :
1AKVu_juTe4=https://www.youtube.com/watch?v ..
وقال عن بوتني إنه الزعيم رقم واحد يف العامل وهذا الرابط :
-4 =h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v
wlUcuTANw&feature=youtu.be
وبعد هذا  ..هل غاية اجملتمعني هي حتريض روسيا على إتباع منهج السلف الصاحل كما يفعل الشيعة اآلن..؟؟؟
وال يستغرب  !!..فروسيا أصبحت حصان طروادة يلجأ إليها كل من فقد احليلة يف مواجهة أهل السنة مع العلم
بأن الصوفية قد اهنزمت يف املواجهة الفكرية مع السلفية ...
وهل فقد الصوفية واألشاعرة واملاتوريدية القدرة على مواجهة السلفية ومل يبق لديهم اال إستخدام القوة عرب
روسيا وصنيعتها قاديروف !!!..
تصوف من أول النهار مل يأت
فهذا هو احلمق بعينه ورمسه وصدق اإلمام الشافعي عندما قال  :لو أن رجالً َّ
عليه الظهر إال وجدته أمحق  (.مناقب الشافعي ())208/2
وال عجب فالتاريخ يعيد نفسه كما يقال فهذا ابن تومرت الذي ارتكب جمازر فظيعة ضد أهل السنة اتباع
السلف الصاحل بُغيَة نشر مذهب األشاعرة بعد إن قتل مئات اآلالف منهم ومت نشر هذا املذهب يف املغرب
وبالد أفريقية باحلديد والنار ...
حيث ذكر ابن خلدون  :أن ابن تومرت هو الذي محل أهل املغرب على القول بالتأويل واألخذ باملذهب
األشعري يف كافة العقائد (العرب ج ،6ص)466
وهذا يذكرنا أيضا ...باستعانة املعتزلة باحلاكم ملواجهة اإلمام أمحد كذلك حصل مع ابن تيمية وهذا ديدن أهل
البدع عندما يعجزون عن املواجهة واملناظرة  ,,,لكن الفرق واضح بني املبتدعة يف زمان أمحد وابن تيمية ومبتدعة
زماننا .. !!!!.....
كذلك هل اخلطة تقتضي حماصرة اململكة السعودية منهجيا بعد ان حوصرت مشاال من احلوثيني وجنوبا من شيعة
العراق وشرقا من إيران..وهل الغاية هي سحب بساط قيادة العامل اإلسالمي من السعودية وتسلميه جملموعة من
الدراويش والطرقية ألن هذا هو اإلسالم الذي تريده الصليبية اجلديدة ..
وهذا يفهم من حتديد معاقل العلم يف البيان اخلتامي للمؤمتر بأهنا األزهر والقرويني والزيتونة وحضرموت ...وأين
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معاقل العلم يف اململكة اليت مألت الدنيا علما وفهما بل أين معاقل العلم يف بقية العامل اإلسالمي ....
وصدق الباحث يف احلروب الصليبية الدكتور على حممد عودة عندما قال  :خالل احلروب الصليبية كان يعيش
املتصوفة على الصدقات يف الزوايا بينما أهل االسالم يف جهاد الغزاة .ولذا ال غرابة يف أن يقيم بوتني للمتصوفة
مؤمترا ,,,,هـ
لقد صب علماء البدعة يف مؤمتر الشيشان جام غضبهم على الدعوة السلفية ووصموها بالتكفري والتفجري
واإلقصاء ..وهم يف نفس الوقت يُقصون ويهمشون خط كبري وواسع يف األمة اإلسالمية فوقعوا هم مبا يتهمون
به غريهم وصدق القائل « رمتين بدائها وانسلت « ...
فإين مبدأ حماورة اآلخر والدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة .؟؟ واليت طاملا كررها احلاضرون وتشدقوا هبا ..
فلماذا جييزون ألنفسهم ما حيجرون به على غريهم ..
نسب التكفري والتفجري للدعوة السلفية هو كمن ينسب دعوة اخلوارج للصحابة الكرام وقد ظهرت اخلوارج
إن َ
يف زمن الصحابة فما هي عالقة الصحابة باخلروج وما عالقة السلفية بالتكفري
وكما رد الصحابة رضوان اهلل عليهم على اخلوارج باحلجة والبيان وبالسالح والسنان ..
كذلك فإن السلفيني املعاصرين ردوا على منهج التكفري ردودا علمية قوية ومفحمة وكانت هنالك صوالت
وجوالت للشيخ االلباين وابن عثيمني وابن باز رمحهم اهلل وبقية العلماء والدعاة مع منهج التكفري ..كما ان
السلفيني تصدوا للتكفرييني بالقوة املادية أيضا وماحصل يف العراق وسوريا واليمن شاهد على هذا بل مافعلته
الدولة السعودية يف حماربة هذا املنهج شاهد أيضا..
..
لكنه الصيد يف املاء العكر من قبل الصوفية إللباس هتمة التكفري بالسلفية وحماولة اإلستثمار واإلستفادة مما مير
به العامل من مصطلح « احلرب على اإلرهاب « !!!...
لكننا نسأل هنا اين هي ردود الصوفية واألشاعرة العلمية على التكفرييني وأين تصديهم املادي هلم ..؟؟؟
وللعلم فإن السلفيني هم أكثر من اكتوى بنار التكفرييني وخوارج العصر وكثري من دعاهتم وطلبة العلم منهم قد
قتل على يد اخلوارج الغالة ..
لكن هؤالء املتصوفة والطرقية يغطون رؤوسهم يف الرمال عن هذه احلقائق الدامغة لغايات اهلل هبا عليم !!!..
إذا عملية إلصاق التكفري والتفجري بالدعوة السلفية هو أمر دبر بليل لضرب هذه الدعوة املباركة مبعول التصوف
والطرقية وهذا ليس بغريب فلطاملا دعم الغرب الصلييب الطرق الصوفية ملا فيها من حتريف وتضييع للدين ..
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لذلك جعل الشيطان األمريكي االحتفاء واالحتفال بتلك البدع من معامل التدين يف الشرق االوسط اجلديد .
وكلنا يعلم حضور السفري االمريكي يف القاهرة ملولد البدوي (بطنطا ) دعما للطرقية ..
يقول الشيخ الباقوري :
فقد عرف املستعمرون واحملتلون هذه النقطة من الضعف  ,فعنوا _ أول ما عنوا _ بإقامة األضرحة والقباب يف
ربوع البالد  ,فانصاع الناس هلم  ,واطاعوهم راضني  ( .... .فتاوى كبار علماء األزهر الشريف يف احنرافات
الطرق الصوفية ص )139 , 138
ويقول صاحب كتاب» الطرق الصوفية واإلستعمار الفرنسي بالبالد التونسية «  :وعلى رأس هذا الصنف من
الطرق الصوفية يف األيالة _ جند زاوية القادرية بالكاف اليت كانت تربط شيخها عالقات وطيدة بروا (لعله قائد
فرنسي او سلطة فرنسية) تكشف املراسالت  -بينهما  -عن بعض جوانب اخلصوصية فيها :
من ذلك إعفاء دواب سيدي قدور – املذكور – من السخرة وهو إجراء بشره به روا وطلب منه اال يعلم به
احدا  ,أما خليفته أمحد قدور فقد وصل تعامله مع االستعمار الفرنسي ميدان الفالحة حيث كان روقارو حمافظ
احلكومة بالكاف شريكا فالحيا له  ,بل وصل األمر به اىل تأليب السلطة اإلستعمارية ضد الوطنيني  ,بكشف
مواقعهم  ,وإعطاء امساء البعض منهم حىت يسهل ضرهبم .
وهي نفس املمارسات اليت قام هبا املنويب بن الشيخ صاحل – شيخ زاوية التيجانية ببوعرادة – يف العديد من
املناسبات كما سيأيت يف هذا الفصل (ص 153 ,125الطرق الصوفية واالستعمار الفرنسي بالبالد التونسية
(.. )) 1939 -1881
وإليكم مثاال آخرا من أمثلة كثر على دعم املستعمرين للطرق الصوفية :
فعندما غزا نابليون مصر دعم التصوف بل أمر بإحياء املوالد..
يذكر املؤرخ املصري اجلربيت إن املستعمرين الفرنسيني عندما احتلوا مصر بقيادة نابليون بونابرت انكمش الصوفية
وأصحاب املوالد فقام نابليون وأمرهم بإحيائها ودعمها.
يقول اجلربيت يف كتابه (تاريخ عجائب اآلثار) عن حال أحد املقامات الشركية :
فدفنوه مبعرفة أخيه يف قطعة حجر عليها من هذا املسجد من غري مباالة وال مانع وعمل عليه مقصورة
ومقاما وواظب عنده باملقرئني واملداحني وأرباب األشاير واملنشدين بذكر كراماته وأوصافه يف
قصائدهم ومدحهم وحنو ذلك ويتواجدون ويتصارخون وميرغون وجوههم على شباكه وأعتابه ويغرفون
بأيديهم من اهلواء احمليط به ويضعونه يف أعباهبم وصار ذلك املسجد جممعا وموعدا فلما حضر..
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« الفرنساوية » إىل مصر تشاغل عنه الناس وأمهل شانه يف مجلة املهمالت وترك مع املرتوكات ,فلما فتح أمر
املوالد واجلمعيات ..ورخص « الفرنساوية» ذلك للناس ملا رأوا فيه من اخلروج عن الشرائع واجتماع النساء واتباع
الشهوات والتالهي وفعل احملرمات أعيد هذا املولد مع مجلة ما أعيد (..تاريخ عجائب اآلثار ج 3ص..138ط
مطبعة دار الكتب املصرية ) ...
فهل التاريخ يعيد نفسه وتعاد الكرة هذه املرة ..؟؟؟ ..
ففي تقرير نشرته جملة (يو إس نيوز آند وورلد ريبورت) األمريكية بعنوان (عقول وقلوب ودوالرات ) نشر عام
(2005م ) يقول التقرير يف إحدى فقراته ( :يعتقد اإلسرتاتيجيون األمريكيون بشكل متزايد أن احلركة الصوفية
بأفرعها العاملية قد تكون واحداً من أفضل األسلحة ،وبينما ال يستطيع الرمسيون األمريكيون أن يُِقُّروا الصوفية
علناً ،بسبب فصل الدين عن الدولة يف الدستور األمريكي ،فإهنم يدفعون علناً باجتاه تعزيز العالقة مع احلركة
الصوفية ،...ومن بني البنود املقرتحة هنا :استخدام املعونة األمريكية لرتميم املزارات الصوفية يف اخلارج واحلفاظ
على خمطوطاهتا الكالسيكية اليت تعود إىل القرون الوسطى وترمجتها ،ودفع احلكومات لتشجيع هنضة صوفية يف
بالدها ) ..هـ
لقد تشدق اجملتمعون بشعارات التسامح والرمحة والدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة  ..وال ندري أين كانت
هذه الشعارات اليت نودي هبا يف مؤمتر الشيشان عندما كان يقول «علي مجعة « مفيت مصر األسبق (وهو
أحد احلضور يف مؤمتر الشيشان) للسيسي  ( :اضرب يف املليان طوىب ملن قتلهم وقتلوه وجيب أن نطهر مدينتنا
ومصرنا من هذه األوباش) على جمموعة املعتصمني يف رابعة وهم ليسوا سلفيني أووهابيني بل كانوا من اإلخوان
املسلمني ...
فلماذا مل يذهب إليهم علي مجعة ليحاورهم وميد اجلسور معهم كما فعل ابن عباس رضي اهلل عنه مع اخلوارج ..
وهذا كالمه أي اضرب يف املليان على هذا الرابط ....
( ... )https://www.youtube.com/watch?v=_yLdMN01zh0
أما الصويف علي اجلفري فهو حيرض على اململكة وعلى دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل :
حيث يقول علي حسابه مبوقع تويرت أن تنظيم داعش يدرس للطالب ىف املناطق الواقعة حتت سيطرته كتب
الشيخ بن عبدالوهاب ...
اعما أنه يدرس ىف منطقة الباب حبلب وموقع باسم الدولة اإلسالمية ىف العراق
ونشر صورة لكتاب التوحيد ،ز ً
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والشام ....
وعلق اجلفري علي صورة الكتاب اليت نشرها قائال  :انظر إيل عقيدة داعش املقررة ىف مدارسهم تعرف إىل من
ينتمون ...
فاستعداء وحتريض الغرب على السلفية واململكة بربطها باإلرهاب هو أسلوب رخيص دأب عليه اجلفري الصويف
وأمثاله ...
أما ما يسمى بشيخ األزهر وهو « امحد الطيب « فهو قد شارك يف خلع ويل أمر مسلم مبايع  ..ومنتخب
(حسب العرف العصري ) وهو مرسي  ..وأال يسمى هذا خروجا ..؟؟ !!!
فهذه عينة قليلة من مواقف رؤوس املشاركني يف املؤمتر وهم قد صدعوا رؤوسنا بشاعرات التسامح والرمحه
والتواصل مع اآلخر  ..وهم أول من ينقض عراها وحيل عقد حباهلا وهذا ليس جبديد فمن يقرأ تاريخ الفرق
الزائغة جيد العجب العجاب ..
لقد خطب أحد حضور مؤمتر الشيشان وهو الدكتور إبراهيم اهلدهد رئيس جامعة األزهر خطبة اجلمعة وحتدث
عن أخالق الرسول صلى اهلل عليه وسلم ورمحته مع املسلمني وغري املسلمني بل حىت مع أعدائه الذين آذوه مث
عفى عنهم بعد متكنه منهم يف فتح مكة مضيفا أن هذه األخالق حددت مسلك الوسطية واإلعتدال يف الدعوة
إىل اهلل وهو املنهج الذي سار عليه علماء املسلمني على خمتلف العصور ...
لكن اين هذا الكالم من اضرب يف املليان وأين هو من مهامجة دعوة حممد بن الوهاب والسلفية ..
أمل نقل أهنا شعارات رنانة تفتقر اىل تطبيق عملي قد نقضها احلضور قبل غريهم وصدق علي بن أيب طالب
رضي اهلل عنه عندما قال « كلمة حق أريد هبا باطل « ..
دندن الكثري من حضور مؤمتر الشيشان حول التكفري وقد أخذت الكثري من مفرداهتم ولعل اهلدف هو إلصاق
تلك التهمة بالدعوة السلفية لكن من يسرب كتب الفقهاء وخاصة املذاهب األربعة جيد الكثري من احكام التكفري
قد اطلقها الفقاء وخاصة يف باب « حكم املرتد « ومل يأيت الشيخ حممد بن عبد الوهاب جبديد بل نقل هذه
األحكام وهذهبا لتحذير الناس من الوقوع يف الشرك ..
لكنه هو إما عمى أو تعامي مقصود للصيد يف املاء العكر كما ذكرنا ..
ونسأل احلضور ماذا يقولون عن هذا التكفري ..؟؟؟
قال عبد اهلل الغماري املغريب يف هامش كتابه الرد على األلباين( :وقد ذكر أبو عبد اهلل عالء الدين البخاري
العجمي احلنفي املتوىف سنة  841ه أن من أطلق على ابن تيمية شيخ اإلسالم ،فهو هبذا اإلطالق كافر ،أنظر..
61

23

العدد الثالث والعشرون أكتوبر 2016م

( الضوء الالمع ) 292 : 9
ومن طرائف التكفري عند فقاء املذاهب هو تكفري بعضهم بعضا مبا ليس مبكفر :
كما قال أبو بكر الفضلي« :من قال أنا مؤمن إن شاء اهلل فهو كافر ال جتوز املناكحة معه».
وقال أبو حفص السفكردري وبعض أئمة خوارزم من احلنفية« :ال ينبغي للحنفي أن يزوج بنته من رجل شافعي
املذهب ولكن يتزوج من الشافعية تنزيالً هلم منزلة أهل الكتاب حبجة أن الشافعية يرون جواز االستثناء يف اإلميان
وهو كفر»(البحر الرائق .)46 /2
وجاء يف كتب بعضهم :ال يصلى خلف شاك يف إميانه يقصدون بذلك من يستثين يف إميانه (انظر التوحيد
للماتوريدي ص  )388وتأويالت أهل السنة له (ص )265
وكفَّر بعض فقهاء اليمن فقهاء زبيد ،كما ذكر اليافعي يف (مرآة اجلنان) :وفقهاء جبال اليمن خمالفون لفقهاء
هتامتها ،كما ذكر ابن مسرة أنّه وقع يف زمان صاحب البيان تكفري من بعض فقهاء اجلبال لفقهاء زبيد ،هذا كلّه
النطوائهم على اجلمود ،وعدوهلم عن الطريق احملمود (مرآة اجلنان  249 :3ـ ).250
بل إن أبو شكور السلمي احلنفي قال بكفر األشاعرة ،وأخراجهم من أهل السنّة واجلماعة عندما قال يف
(التمهيد يف بيان التوحيد) :قال أهل السنّة واجلماعة :إ ّن اهلل تعاىل مل يزل خالقاً موصوفاً هبذه الصفة وسائر
الصفات من صفات الفعل ،وقالت األشعريّة والكراميّة :ما مل خيلق اخللق مل يكن خالقاً ،وهذا كفر...
فما هو موقف مؤمتر الشيشان من هذا التكفري الذي فاق حىت تكفري الغالة فإما أن تكون األحكام مطردة لنقد
اجلميع أو التوقف ..فأما الكيل مبكيالني والوزن مبيزانني فهذا سبيل أهل البدع والضالل وليس سبيل أهل السنة
واجلماعة .. !!!!..
إن علماء السلفية عندما حيكمون يف على بعض األفعال بأهنا شرك إمنا يستقون ذلك من الكتاب والسنة وال
حيكمون على فاعلها بأنه مشرك اال بضوابط وقواعد أحكمها أهل العلم وقعدوا أصوهلا للتعامل املنضبط مع
هذه املسألة اخلطرية ...
وإليكم جمموعة من أحكام التكفري اليت أطلقها الفقهاء يف من يرتكب شركا أو مكفرا وننتظر موقف املوتور علي
اجلفري وعدنان إبراهيم وعلي مجعة ومن لف لفهم هبذا  ..أم سوف يربرون هنا ويتهمون هناك ...
 -1يف أصول البزدوي ص  : 9قد صح عن أيب يوسف أنه قال :ناظرت أبا حنيفة يف مسألة خلق القرآن
ستة أشهر فاتفق رأيي ورأيه على أن من قال خبلق القرآن فهو كافر وصح هذا القول عن حممد رمحه اهلل  ..هـ
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 -2ويف الفتاوى اهلندية  : 257/2ومن قال خبلق القرآن فهو كافر ,وكذا من قال خبلق اإلميان فهو كافر ومن
اعتقد أن اإلميان والكفر واحد فهو كافر ومن ال يرضى باإلميان فهو كافر كذا يف الذخرية.. .هـ .
 -3قال العالمة اآللوسي احلنفي العراقي رمحه اهلل  :هذه املشاهد املشهورة اليوم قد اختذها الغالة أعيادا للصالة
إليها والطواف هبا وتقبيلها واستالمها وتعفري اخلدود على تراهبا وعبادة أصحاهبا واإلستغاثة هبم وسؤاهلم النصر
والرزق والعافية وقضاء الديون وتفريج الكروب وإغاثة اللهفات  ،وغري ذلك من أنواع الطلبات اليت كان عباد
األوثان يسألوهنا أوثاهنم !!! (غاية األماين ) 31-30/2
 -4قال الشيخ أبو الطيب مشس احلق العظيم آبادي يف «التعليق املغين على سنن الدارقطين» (ص-520
 :)521ومن أقبح املنكرات وأكرب البدعات وأعظم احملدثات ما اعتاده أهل البدع من ذكر الشيخ عبد القادر
اجليالين رمحه اهلل بقوهلم :يا شيخ عبد القادر اجليالين شيئاً هلل ،والصلوات املنكوسة إىل بغداد ،وغري ذلك مما ال
يعد ،هؤالء عبدة غري اهلل ما قدروا اهلل حق قدره ،ومل يعلم هؤالء السفهاء أن الشيخ رمحه اهلل ال يقدر على جلب
نفع ألحد وال دفع ضر عنه مقدار ذرة ،فلم يستغيثون به ومل يطلبون احلوائج منه ؟! أليس اهلل بكاف عبده ؟!!
اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك أو نعظم أحداً من خلقك كعظمتك.
 -5يقول اإلمام حممد إمساعيل اهلندي الدهلوي املتوىف سنة  1246هـ قال يف كتابه القيم « تقوية اإلميان «
(ص( )4-1الباب األول يف بيان الشرك والتوحيد)
اعلم أن الشرك قد انتشر يف الناس وقل فيهم التوحيد اخلالص وندر ،فأكثر الناس ال يعرفون معىن الشرك والتوحيد
بل جهلوه ،ومع ذلك يدعون اإلميان ،وهم مبتلون بالشرك ،فعلينا أوالً أن نعرف معىن الشرك والتوحيد على
ضوء القرآن الكرمي.
ومن املعلوم أن أكثر الناس يدعون األولياء والرسل واألئمة والشهداء واملالئكة واألغوال والعفاريت عند الشدائد
واملصائب ويستمدون هبم يف الباليا ويقدمون النذور إليهم لقضاء حوائجهم ،إىل  ..أن قال  ..وبعضهم يلبس
ولده اخليوط يف عنقه على اسم بعض األقطاب وبعضهم يلبسه الثياب وبعضهم جيعل يف رجله حلقة احلديد،
وبعضهم يذبح لغري اهلل ،وبعضهم يستغيث بغريه يف الكربات مثال يقول يا عبد القادر ،وبعضهم إذا حلف
فيحلف بغري اهلل ،مثل ما يفعله عباد األصنام مع أصنامهم ومع ذلك يدعون أهنم مسلمون ،سبحان اهلل هذا
من العجب العجاب.هـ
فما هو رأي اجملتمعني يف الشيشان وعلى رأسهم شيخ األزهر هبذا أم أن علماء احلنفية تكفرييون كذلك ؟؟؟؟ ...
السنَّة واجلماعة» ،حسب
يف ثنايا املؤمتر أوضح «أمحد الطيب» شيخ األزهر وقد نعتوه باإلمام األكرب  :أن «أهل ُّ
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أتباع ِ
إمام أهل
منهج التعليم باألزهر ،الذي تربَّيت عليه ،ورافقين منذ طفوليت حىت يومنا هذا ،إمنا يُطلق على ِ
السنَّة أيب احلسن األشعري ،وأتباع إمام اهلدى أيب منصور املاتريدي ،وأهل احلديث ،ومل خيرج عن عباءة هذا
ُّ
املذهب فـَُق َهاء احلنفيَّة واملالكية والشافعية واملعتدلني من فقهاء احلنابلة ..
ونقول له إن مقرر االزهر ليس وحيا فهو قابل للخطأ والصواب  ..مث مل يقل لنا من هم غري املعتدلني من احلنابلة
ومل خصص املذهب احلنبلي فقط هبذا اإلستثناء ..؟ !!!!
مث يف البيان اخلتامي حدد اجملتمعون أهل السنة واجلماعة ب  :األشاعرة واملاتوريدية يف اإلعتقاد وأهل املذاهب
األربعة يف الفقه وأهل التصوف الصايف علما وأخالقا وتزكية ...
ولنا وقفات مع هذا التقرير :
 إن حتديد مفهوم أهل السنة واجلماعة باألشاعرة واملاتوريدية باالعتقاد أليس هو من اإلرهاب واإلقصاء الفكري ...فأين مذهب أهل احلديث ..أم أن ذكر أهل احلديث فيه دالله واضحة على أن هنالك خالفا بني مدرسة
أهل احلديث واألشاعرة واملاتوريدية وبذلك يقرون للسلفية بتبين منهج أهل احلديث ..لكنهم ال يريدون إعطاء
أي فرصة للسلفي وذلك بسد كل األبواب والثغرات كما هم يهدفون وهذا من املكر العظيم ..
 مث أليس يف املذاهب األربعة من هو ليس مباتوريدي وال أشعري وكفاك بأصحاب املذاهب األربعة ورؤوسهاأبو حنيفة ومالك والشافعي وأمحد فلم يكونوا أشاعرة وال ماتوريديني وتلك عقائدهم موثقة ومدونة فلم ال
يرجعون إىل األصل ومل هذا التفريق ..بني الفقة والعقيدة يف املأخذ ..
 كذلك مل يقولوا لنا ماهو احلد الفاصل بني التصوف الصايف والتصوف الغري صايف حىت يعرف املتابع ومييزويفرق  ..فهل جمالس الدروشة والرقص هي من التصوف الصايف مثال أم ال ...
 إن اإلمام األشعري قد مر بثالثة أدوار ( اإلعتزال – الكالبية – مذهب أهل السنة ) ..وكتاب (اإلبانة) لألشعري هو آخر كتبه ،وقرر فيه مذهب أهل السنة ...
يقول شيخ اإلسالم( :وأما من قال منهم بكتاب اإلبانة) الذي صنفه األشعري يف آخر عمره ومل يظهر مقالة
تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة ،لكن جمرد االنتساب إىل األشعرية بدعة السيما وأنه بذلك يوهم حسنا
بكل من انتسب هذه النسبة ،وينفتح بذلك أبواب الشر ...
إذا ماهو موقف مؤمتر الشيشان من الدور األخري لإلمام األشعري وملاذا اختيار الدور الوسط من حياة األشعري
ليكون هو امليزان يف حتديد من هم أهل السنة واجلماعة يف االعتقاد بل ما هي املرجعية يف التحديد هذا ..؟؟!!
مث ما هو موقفهم من أئمة وعلماء أجالء قد تبنوا العقيدة السلفية مثل  :اإلمام الطحاوي وابن خزمية وابن حبان
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واإلمساعيلي و أبو عوانة وابن عدي والدارقطين والربقاين واخلطيب البغدادي وأبو نعيم والبغوي والصابوين وأئمة
األثر يف نيسابور..
وعلى اعتبار كل من ذكر يف طبقات الشافعية شافعي ،فمحمد بن نصر املروزي و ابن املنذر إخل من السلفية.
وكذا أئمة الفقه الشافعي األوائل كابن سريج (جمدد القرن الثالث عند الشافعية) واإلسفرائييين .قال اإلمام ابن
سريج (امللقب بالشافعي الثاين) :ال نقول بتأويل املعتزلة و األشاعرة و اجلهمية و امللحدة و اجملسمة و املشبهة
و الكرامية و املكيفة .بل نقبلها بال تأويل ،و نؤمن هبا بال متثيل ...وقال شيخ احلرمني أبو احلسن الكرجي
(من علماء القرن اخلامس  -الشافعية) :مل يزل األئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إىل األشعري ،و
يتربءون مما بىن األشعري مذهبه عليه ،و ينهون أصحاهبم و أحباهبم عن احلوم حواليه (انظر شرح األصفهانية
ص  .)36بل طائفة عظيمة من الشافعية املتأخرين املهتمني باحلديث كانوا سلفية كذلك مثل ابن كثري والذهيب
واملزي والربزايل.
فهل كل هؤالء ليسوا من أهل السنة واجلماعة عند اجملتمعني يف مؤمتر الشيشان ألنه ال تنتطبق عليهم مواصفات
ومقاييس األشعرية الصوفية يف هذا املؤمتر ..وإال فليبينوا لنا ...؟؟
أصحاب النيب  -صلَّى اهلل عليه وسلَّم  -والتابعون هلم بإحسان ،وكل من التزم
أهل السنة واجلماعة :هم
ُ
إن ُ
مبنهجهم  ,واقتدى هبم واتَّبع سبيلَهم من املؤمنني املتمسكني بآثارهم إىل يوم القيامة.
أيت عليها الذين رأيتهم ،مثل سفيان ،ومالك ،وغريمها:
كما يقول الشافعي« :القول يف السنة اليت أنا عليها ور ُ
اإلقر ُار بشهادة أن ال إله إال اهلل ،و َّ
رسول اهلل ،وأن اهلل على عرشه يف مسائه ،يقرب من خلقه كيف
حممدا ُ
أن ً
شاء ،وينزل إىل السماء الدُّنيا كيف شاء(...العلو للعلي الغفار للذهيب ،ص).120
يقول شيخ األزهر  :أن اإلمام األشعري ألَّف كتابًا يف الفرق اإلسالمية جعل عنوانه« :كتاب مقاالت اإلسالميني
واختالف املصلني» يف إشارة واضحة منه إىل أن اإلسالم يسع خمتلف ِ
الفَرق اإلسالمية من املصلني ،رغم ما
بينهم من اختالف يف األصول والفروع ،مشدداً على أن التكفري هو بريد الدماء ،ومربر إراقتها عند من يسفكون
دماء املسلمني ،ويزعمون أهنم جياهدون الكفار ،وعلى أنه مل يعد أمامنا َّإل هدف واحد هو َلُّ مشل األمة،
وغسل العقول والقلوب من العقائد السوداء ،والتأويالت اليت ينكرها اإلسالم وشريعته أشد اإلنكار...
نقول له  :هل مل مشل األمة يتم يإقرار أن مذهب أهل السنة يف العقيدة هي املاتوريدية واألشعرية أم هذا هو
عني اإلقصاء والتهميش ..
ومبناسبة ان التكفري هو بريد الدماء ننبه شيخ األزهر بأن من ضمن احلاضرين من يتربأ إىل اهلل من الصحايب
65

23

العدد الثالث والعشرون أكتوبر 2016م

اجلليل معاوية بن ايب سفيان رضي اهلل ويذكر يف أحد أشرطته رواية أنه مات على غري اإلسالم وهو املدعو
«عدنان إبراهيم» أم إن هذا ال يعد تكفريا عند شيخ األزهر ..وما هو رأيه بعدنان وأمثاله أم إن عقدهتم فقط
هي مع السلفيني وابن تيمية وحممد بن عبد الوهاب ..؟؟؟ ..
فاخلالصة أن هذا املؤمتر هو اجرتار ملا حصل وما حيصل من علماء السوء على مر االزمان والعصور الذين
استعانوا بأعداء الدين والظلمة على أهل احلق والسنة من بين جلدهتم  ..فعقد مثل هذه االجتماعات برعاية
بوتني وهو من هو يف سفكة وقتله ألهل السنة هلي إحدى الكرب والعظائم ..وما هو اهلدف والنتيجة إال إهنم
يوفرن مظلة للصليبية احلاقدة يف إجتثاث أهل احلق والسنة  ,فهاهم أعدائنا بعد أن سلطوا علينا الشيعة يسلطون
علينا من بين جلدتنا ممن يدعون انتساهبم ألهل السنة ..
فال يستبعد بأن الدعم املادي واملعنوي الصهيو صلييب واملليارات اليت كانوا يضخوهنا لتمكني الرافضة ونشر
مذهبهم سوف يتم حتويلها للصوفية .
وكان املفروض من هؤالء اجملتمعني إصدار بيان بإدانة سحق الروس ألهل السنة يف سوريا بأشد األسحلة فتكا
وتدمريا .كذلك كان من املفروض إدانة التشيع الذي يضرب بأطنابه يف بالد السنة لعنا للصحابة ونشرا للزندقة
فهذه هي املشاكل اليت تعاين منها األمة وممكن مناقشة الغلو والتطرف واخلروج يف قالبه الصحيح ودون استغالل
هلذه الظاهرة يف ضرب قطاع واسع من األمة بل هم األمة وهم السلفية ..
لكن اهلل يأىب إال أن يفضح هؤالء ويكشف عوارهم ويهتك سرتهم وصدق اهلل القائل يف حمكم كتابه ..... :
ِج َّما ُكنتُ ْم تَكْتُ ُمو َن ( )72البقرة ..
َواللَّهُ مُْر ٌ
فلم جيدوا اال روسيا الصليبية وعمليها قادروف ليكون راعيا ملؤمترهم املتهافت ..
لكن ال يغرنك جلبتهم وصراخهم وزعيقهم فهم كشجرة خبيثة اجتثت من فوق األرض ما هلا من قرار ..
وهذه سنة االبتالء فاحلق مبتلى ليميز اهلل اخلبث من الطيب ويف العقىب منصور واهلل غالب على أمره ..
يدو َن أَن يُطْ ِفئُوا نُ َور اللَّ ِه بِأَفـَْو ِاه ِه ْم َويَأْ َب اللَّهُ إَِّل أَن يُتِ َّم نُ َورهُ َولَ ْو َك ِرَه الْ َكافُِرو َن ( )32التوبة ..
يُِر ُ
موقع الحقيقة «لجنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة في فلسطين»
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-3إيرانيون في الجيش اإلسرائيلي

صباح الموسوي2015-12-5

عنوان قد يرى فيه ضحايا الشعارات اإليرانية الرباقة اليت تظهر العداء للكيان اإلسرائيلي أمراً يثري االستغراب وال
ميكنهم تقبل جمرد التفكري فيه .غري أن الواقع ال ينتظر من هؤالء املخدوعني إذناً باملوافقة أو الرفض فهم ليسوا
سوى ضحايا أكلت عقوهلم ماكينة اإلعالم اإليراين وجعلت منهم أبواقاً تردد ما ينفخ فيها من شعارات جوفاء.
إن النظام اإليراين استطاع خالل ثالثة عقود ونيف من الزمن استثمار الشعارات املعادية للكيان اإلسرائيلي
عرب توظيف شرائح واسعة خارج إيران؛ شيعية وسنية ،عربية وأعجمية ،إسالمية وقومية ،علمانية وليربالية لصاحل
مشروعه السياسي وذلك بأقل األمثان ،حيث كانت وسيلته الوحيدة خلداع هذه الفئات والشرائح جمرد شعار
«املوت إلسرائيل» وقليل من املال الذي أغلبه يأيت من جتارة املخدرات وفوائد غسيل األموال اجملهولة املصدر
اليت تنقل من وإىل أفغانستان وباكستان بواسطة شبكات املافيا الدولية اليت تستخدم إيران حمطة ترانزيت مبوافقة
أقطاب يف النظام ،وهبذه األموال يتم متويل بعض ما يعرف حبركات التحرر واجلماعات املسماة باملقاومة؛
واألحزاب واملؤمترات القومية واإلسالمية يف لبنان وفلسطني واألقطار العربية واإلسالمية األخرى.
يف املقابل تقوم هذه اجلماعات واملؤمترات برتويج الشعارات اإليرانية املعادية للكيان اإلسرائيلي يف الساحات
العربية واإلسالمية رغم علم هذه اجلماعات بأهنا جمرد شعارات جوفاء ال صحة هلا.
لقد اعتاد النظام اإليراين خالل العشرين عاماً املاضية ومع كل رئيس جديد على تغيري خطاب سياسته اخلارجية
وفقاً للظروف السياسية اإلقليمية والدولية .ففي عهد رئاسة رفسنجاين ( )1997-1989مارس سياسة
الرباغماتية بأبشع صورها النفاقية حيث عمل على استثمار حرب اخلليج الثانية وترك احلديث عن خطر الوجود
األمريكي يف املنطقة اليت طاملا عارضه بشدة .ويف عهد رئاسة خامتي (2005-1997م) متاهى كلياً مع مشروع
ما يسمى بعملية السالم وأيد غزو أفغانستان والعراق من قبل أمريكا اليت دأب على وصفها بالشيطان األكرب.
وعندما توقفت مفاوضات السالم ودخلت املنطقة يف أزمة صراعات جديدة نتيجة تصاعد أعمال املقاومة
األفغانية والعراقية اجته النظام اإليراين إىل تغيري اخلطاب اإلصالحي يف سياسته اخلارجية من أجل ركوب املوجة
وهلذا جاء باحملافظ املتطرف أمحدي جناد الذي ترك احلديث عن أمريكا اليت احتلت بلدين مسلمني (أفغانستان
والعراق) وأخذ بتصعيد خطابه اهلجومي ضد إسرائيل اليت مل تشارك عملياً يف احتالل أي من أفغانستان والعراق،
وذلك للتغطية على مساندة إيران الفعلية ألمريكا يف احتالل هذين الدولتني املسلمتني
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ورغم كل ما كانت تروجه ماكينة إعالم نظام مجهورية الويل الفقيه عن العداء اإليراين إلسرائيل إال أن هذا
اخلطاب كان بعيداًكل البعد عن املوقف اإليراين من إسرائيل ،فعلى سبيل املثال جرت عدة مشاركات إيرانية يف
مؤمترات وندوات إقليمية ودولية اقتصادية وسياسية ،حضرها اجلانب اإلسرائيلي وجرت لقاءات وجهاً لوجه بني
مندويب الطرفني ومت فيها التقاط الصور التذكارية .هذا ناهيك عن الصفقات التجارية اليت جرت بينهما ومنها
صفقت برتقال يافا وصفقات األسلحة وغريها.
كما إن النظام اإليراين مل مينع اإليرانيني اليهود من السفر إىل الكيان اإلسرائيلي ،بل بلغ األمر حد السماح لليهود
اإليرانيني بالتطوع يف جيش هذا الكيان.
فوفقاً جمللة «مبحانيه» األسبوعية الصادرة عن اجليش اإلسرائيلي؛ أن أكثر من  50يهودياً من أصل إيراين
ينضمون سنوياً للجيش اإلسرائيلي ،منهم من ينضم إىل شعبة االستخبارات اإلسرائيلية .وأكدت املعطيات اليت
أوردهتا ونقلتها وكالة أنباء «ألناضول» أن « %60من الشبان املولودين يف إيران والقادمني إىل إسرائيل خيدمون
يف اجليش اإلسرائيلي ،وباملقابل فإنه فقط  %23من اإلناث يلتحقن باخلدمة يف اجليش اإلسرائيلي ،وقالت اجمللة
«تعترب هذه النسبة عالية إذا ما قورنت مع معدالت اجملندين يف اخلدمة العسكرية اإلسرائيلية من الفئات األخرى
يف اجملتمع» .ورغم التكتم املفروض على أعداد اليهود اإليرانيني الذين يصلون إىل الكيان إسرائيلي سنوياً،
أو عددهم حالياً يف إسرائيل إال أن جملة «مبحانيه» قالت إن عدد اليهود اإليرانيني الذين وصلوا إىل الكيان
اإلسرائيلي العام املاضي بلغ  110أشخاص.
علماً أن هناك يهود إيرانيني اعتلوا مناصب يف جيش احلرب اإلسرائيلي ويف هرم السلطة السياسية للكيان منهم
الرئيس اإلسرائيلي السابق «موشيه كساف» املولود يف مدينة يزد وزميل الدراسة يف املرحلة االبتدائية للرئيس
اإليراين األسبق حممد خامتي .ومنهم أيضاً الرئيس السابق هليئة أركان جيش احلرب اإلسرائيلي ووزير الدفاع
األسبق «شاؤول موفاز» املولود ىف مدينة أصفهان املركز الرئيس لليهود يف إيران .وعلى رغم أن هؤالء اليهود
اإليرانيني خيدمون يف جيش يفرتض أنه معاد إليران من وجهة نظر نظام مجهورية والية الفقيه فإن هذا النظام مل
يسقط اجلنسية اإليرانية عن أي من اليهود اإليرانيني اجملندين يف جيش احلرب اإلسرائيلي.
فما هو تفسري دعاة املمانعة وأتباع الويل الفقيه هلذا املوقف اإليراين املخادع؟!
المصدر  :الوطن
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مرصد االحداث ..
...................................................................................................................
«-1األزمة القلبية» حجة النظام لتبرير قضاء الالجئين الفلسطينيين المعتقلين في سجونه

2016-9-25م
قال عدد من ذوي ضحايا التعذيب الفلسطينيني ممن قضوا يف سجون النظام السوري ملراسل جمموعة العمل،
أنه بعد تبليغهم من قبل عناصر األمن السوري بأن أبناءهم قضوا يف السجون ،أو بعد السؤال عن مصريهم
عرب وسطاء أو عرب احملكمة العسكرية وتأكيدهم أهنم قضوا ،أجربهم عناصر األمن السوري على التوقيع على
تقارير وشهادات وفاة مزورة صادرة من مشفى تشرين العسكري ،تدعي بأن سبب وفاة أبنائهم جاء نتيجة
«أزمة قلبية».
وقالت زوجة أحد الضحايا الفلسطينيني يف سجون النظام السوري هدى (اسم مستعار) ملراسل اجملموعة ،أنه
وبعد معاناة كبرية وعذاب وانتظار ومساعي ملعرفة مصري زوجها يف السجون السورية ،مت تسليمها الشهادة املزورة
بعد وضع إمضائها على تلك الورقة بأن زوجها قضى بأزمة قلبية ،وطلبوا منها الصمت وعدم السؤال عنه مرة
أخرى ،وبأهنا حمظوظة ألهنا حصلت على تلك الشهادة املزورة.
فيما أكدت الالجئة هدى ملراسل جمموعة العمل «بأهنا أبلغت عرب أحد املعتقلني املفرج عنه من سجون النظام
رؤية زوجها بعد تاريخ تسليمها لورقة الوفاة املزورة» ،كما أكد ناشطون على أن عدداً من أهايل الضحايا الذين
استلموا تلك الشهادات علموا من معتقلني مت اإلفراج عنهم ،رؤيتهم ألبنائهم يف أفرع أمنية أو يف سجن صيدنايا
العسكري بعد تاريخ تسليمهم تلك األوراق املزورة.
وجتدر اإلشارة إىل أن جمموعة العمل وثقت ( )445ضحية من الالجئني الفلسطينيني قضوا حتت التعذيب على
يد عناصر األمن السوري منذ بدء أحداث احلرب يف سورية.
المصدر :مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية
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-2مؤتمر الشيشان إجراء عملي لمؤتمر أخطر

فراس الزوبعي 2016-9-7م
ضجة أحدثها مؤمتر الشيشان ،ذلك املؤمتر الذي جاء بإطار علمي ديين ،لكنه مل يستطع أن خيفي أنه سياسي
بامتياز ،ورغم السخط الذي عرب عنه كثري من املسلمني على هذا املؤمتر ،يبقى املؤمتر ترمجة وإجراء عملياً ملؤمتر
أخطر منه سبقه بثالث عشرة سنة.
قبل أسبوعني وقبل أن يعقد مؤمتر الشيشان كتبت مقاالً يف صحيفة «الوطن» البحرينية عنوانه «احلركات الباطنية
يف حسابات السياسة األمريكية» ،حتدثت فيه عن املد الصفوي واحلركات الباطنية وعالقة ذلك بالسياسة
اخلارجية للواليات املتحدة األمريكية ،وأجدين هنا ملزماً ومضطراً إلعادة ذكر حدث مهم حصل قبل ثالث
عشرة سنة ،وحتديداً يف تاريخ الرابع والعشرين من شهر أكتوبر سنة  ،2003وبرعاية واستضافة من برنامج األمن
الدويل يف مركز «نيكسون» ،عقد مؤمتر الستكشاف ومناقشة الدور الذي ميكن أن تؤديه احلركات الباطنية يف
خدمة أهداف السياسة اخلارجية األمريكية ،وجاء هذا املؤمتر بثالث جلسات إحداها كانت سرية ،وكان هدف
املؤمتر تعريف صانعي السياسة اخلارجية وجمتمع صناع القرار هبذه احلركات اليت تتبناها أقلية يف العامل اإلسالمي،
وكان النقاش يدور عن جمموعة من احلركات حتمل قيماً باطنية كاملد الصفوي ،وقد ذكر التصوف بشكل
خاص حيث أطلق عليه تسمية اجلزء املهمل من اإلسالم ،وأشري إليه باإلسالم الثقايف ،بعد ذلك نشرت جملة
« »U.S.Newsاألمريكية تقريراً استخدمت يف ديباجته العبارة اآلتية« :يف جبهة غري مرئية يف احلرب على
اإلرهاب ،أمريكا تنفق املاليني ..لتغيري وجه جديد لإلسالم» ،وقال معد التقرير «الصوفية بطرقها الباطنية متثل
برأيهم توجهاً مناقضاً للطوائف األصولية كالوهابية» ،وورد يف التقرير أمثلة على دعم أمريكا للحركات الصوفية يف
العامل ،مث جاءت مؤسسة «راند» بتقرير يوصي بـ«تعزيز مكانة املذهب الصويف» ،وأوصى بإجراءات منها إدراج
التقاليد الصوفية يف املناهج الدراسية ،وشد االنتباه بقوة أكرب إىل اإلسالم الصويف ،أما اللجنة اخلاصة باحلريات
الدينية يف الكونغرس األمريكي كانت قد أوصت يف وقت سابق بتشجيع هذه احلركات داخل الدول العربية،
بل وطرحتها كبديل أقوى ميأل به أرض الواقع وحيل حمل دعاة الشريعة ،طبعاً ليس املقصود بالتصوف أعاله من
اختار لنفسه حياة الزهد والعبادة ولزوم جمالس الذكر ،وإمنا املقصود احلركات الباطنية ذات االرتباطات اخلفية
واليت تسري وفق خطط مرسومة ،والالفت للنظر يف التقارير املذكورة أن اسم اململكة العربية السعودية كان حاضراً
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بوصفها الدولة الراعية للوهابية أو اإلسالم «األصويل» كما تصفها التقارير.
بعد كل ذلك يأتينا اليوم مؤمتر الشيشان ليكون إجراءً عملياً ملؤمتر مركز «نيكسون» ،فيطرح السؤال اآليت :من
هم أهل السنة؟ وكأننا بعد أكثر من  1400سنة ال نعرف اإلجابة ،ولتأيت اإلجابة حبصر أهل السنة باألشاعرة
واملاتريدية -وهي مصطلحات ال يعرفها إال علماء الشريعة وطلبتها -باإلضافة إىل أصحاب التصوف الصايف
كما أطلقوا عليه ،ويف الفقه أهل املذاهب األربعة ،وأخرج كل من سواهم من دائرة أهل السنة ،والواقع أن هدف
هذا املؤمتر سياسي بامتياز ألنه يريد جتريد السعودية من أقوى سالح متتلكه وهو قدرهتا على التأثري على أكثر
من مليار مسلم حول العامل من خالل السيادة الدينية اليت تتمتع هبا ،مع أهنا مل تستخدم هذا السالح يف يوم
من األيام ومل تلوح به مطلقاً.
املؤمتر مبثابة إيذان بأن املرحلة القادمة ستكون الدائرة فيها والدعم الدويل للحركات الباطنية ،أما إذا تبنت الدول
اإلسالمية مقرراته بضغوطات أمريكية فسيشكل أزمة حقيقية يف العامل اإلسالمي.
المصدر :الوطن

-3موقع لبناني :بذور صراع علوي شيعي على «سوريا المفيدة»

2016-9-29م
كشف موقع لبناين عن وجود «بذور صراع علوي شيعي» على األراضي السورية.
وحتدث موقع «جنوبية» الشيعي ،املعارض لسياسات حزب اهلل ،عن خرائط وضعها املستشرق اليهودي برنارد
لويس لتقسيم سوريا إىل مخس دويالت ،إحداها دولة علوية على امتداد خط الساحل السوري.
وحبسب املوقع ،فإن الصراع يف سوريا لن يبقى سنيّا شيعيّا فقط ،متابعا« :الصراع سيتعدى هاتني الطائفتني إىل
صراع بني األقليات يف حال قامت سوريا املفيدة».
ونوه املوقع إىل أن النظام متكن من إفراغ عدة قرى سنيّة يف الساحل السوري أحد أبرز مناطق «سوريا املفيدة»،
ّ
وهو مصطلح يطلق على سوريا يف حال قسمت إىل دويالت ،لتستفيد منها إيران والطائفة العلوية.
وتابع املوقع« :سوريا املفيدة تفقد تدرجييا قيمتها التارخيية ،وبات جوهر ترؤس الطائفة العلوية زمام قيادهتا يف
حال نشوئها شبه مستحيل مع ازدياد النفوذ الشيعي االثين عشري يف ريف دمشق وأطراف محص ،وفُرض التشيع
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على القاطنني يف تلك املناطق».
وحبسب موقع «جنوبية» ،فإن «إيران تسعى حاليا إىل تعزيز نفوذ املذهب الشيعي (اإلمامي) يف وزارة األوقاف
السنة والشيعة العلويون».
السورية ،اليت كان يتقامسها قبل احلرب ُّ
«جنوبية» كشف أن إيران ،إضافة إىل إنشائها غرف عمليات عسكرية يف سوريا ،أنشأت أخرى للتشيع،
ونشرت مذهبها وسط السوريني ،وجلبت عوائل شيعية من العراق ولبنان ،وأسكنتهم يف مناطق طُرد أهلها.
وعاد املوقع سنوات إىل الوراء ،فاحتا ملف «خلية األزمة» ،اليت قتل فيها كبار الضباط العلويني يف تفجري مل ُيسم
اجلدل بعد حول املسؤول عنه ،حيث أملح املوقع إىل احتمالية وجود دور إيراين فيه.
وقال املوقع إن «اخللية ضمت أبرز الضباط العلويني ،مثل رئيس األركان آصف شوكت ،وحسن تركماين ،ورئيس
مكتب األمن القومي هشام خبتيار ،ورئيس االستخبارات اجلوية مجيل حسن ،ورئيس االستخبارات العسكرية
عبد الفتاح قدسية ،ورئيس شعبة األمن السياسي ديب زيتون ،ورئيس االستخبارات العامة علي مملوك ،ومتكن
التفجري من قتل شوكت وتركماين وخبتيار ،واعترب موهتم خسارة فادحة للعلويني».
فيما نقل املوقع ،عن مصادر مل يسمها ،أن إيران استطاعت حتجيم العلويني يف سوريا ،إىل درجة إبعاد حرس
بشار األسد الشخصي عنه ،واستبدلت هبم حرسا إيرانيا.
وتابع املوقع« :حيمل املشهد السوري عدة سيناريوهات ترتفع معه حظوظ تقسيمها إىل ثالث فيدراليات – سنية
تضمن بقاء بشار األسد ضمن حدود جديدة .لكن
– علوية – كردية ،ويرى حمللون أن قيام سوريا املفيدة ّ
سوريا املفيدة سوف يسيطر على قراراهتا وتقلباهتا الشيعة ال العلويون ،األمر الذي يعد خسارة معنوية للعلويني».
وخلص املوقع إىل أن «العلويني دخلوا مع بشار األسد معركة احلياة أو املوت؛ للدفاع عن مكانتهم السياسية
واالقتصادية واالجتماعية اليت فازوا هبا منذ أيام حكم الرئيس السابق حافظ األسد ،لكن العلويني رحبوا بقاءهم،
وبدأوا خبسارة مكانتهم السياسية يف العاصمة دمشق».
ورغم ما ذكره موقع «جنوبية» عن تفوق الشيعة على العلويني ،إال أنه أبرز متسك العلويني مبناطقهم يف الالذقية
وطرطوس.
وأضاف« :لكن مظاهر التواجد الشيعي اإلمامي اليت عجزت عن اخرتاق حصون العلويني يف الساحل ،اخرتقت
العاصمة السياسية لسورية املفيدة ،دمشق .حيث انتشرت عدة فيديوهات تظهر إحياء الشيعة ملراسم عاشوراء
يف أحياء مدينة دمشق ،علما أن مظاهر املناسبات الدينية الشيعية سابقا اقتصرت على منطقيت السيد زينب
والسيدة رقية».
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كما قال املوقع إن حزب اهلل واحلرس الثوري اإليراين أقاما احتفاالت رمزية ومهرجانات سياسية بشكل مشابه
ملا حيصل يف إيران ولبنان ،ولكن يف سوريا.
وأردف املوقع قائال« :متكنت إيران من حصد مثار دعمها للنظام السوري عرب سلة قوانني ،أبرزها قانون أصدره
الرئيس األسد العام املاضي ،ودعا فيه وزارة األوقاف إىل أن تدعم املدارس الدينية اجلعفرية».
موقع «جنوبية» ،ويف تلميح منه إىل تفوق الشيعة على العلويني ،قال إنه «وعرب التاريخ ،فإن سقوط العواصم
هو سقوط للدولة ،العاصمة دمشق ستسقط بيد الشيعة اإلمامية ،أما العلويون فتم استنزافهم يف حرب األسد،
عدد قتالهم فاق اآلالف».
وختم« :يف لعبة األقليات بسوريا يتص ّدر العلويون املشهد ،لكنهم يف سوريا املفيدة سوف خيضعون للشيعة ،يف
حتول حيمل بوادر نزاع وصدام نائم ،هذا النزاع قد ينسخ الصراع العلوي – السين ،ولكن بشكل خمتلف عندما
ّ
يستيقظ».
المصدر :عربي21

-4حركة “حماة الديار” تثير تساؤالت في لبنان

2016-8-24م
بعد إطالق حركة “محاة الديار” يف لبنان أثريت العديد من التساؤالت عن هدفها وظروف إطالقها واجلهات
اليت تقف وراءها ،يف حني اعتربها البعض حماولة الستنساخ جتربة ميليشيات احلشد الشعيب بالعراق.
ويقول مراقبون :إن “محاة الديار” ،اليت يرتكز وجودها يف مشال لبنان ويرتأسها رالف الشمايل ،تزعم أهنا حركة
مدنية ،إال أهنا ليست إال ميليشيا تدعمها جهات هلا غاياهتا يف بلد يشهد استقطابا مذهبيا وغيابا للدولة.
ونشرت احلركة ،يف صفحتها على فيسبوك ،مقاطع فيديو مؤيدة للجيش ودعوات ألنشطة برعاية قائد اجليش
العماد جان قهوجي وأناشيد تدعو للثأر من اإلرهابيني ،باإلضافة صور تدريبات عسكرية ما يؤكد أهنا ليست
مدنية.
ويعترب بعض املراقبني أن هذه “امليليشيا اجلديدة” فصيل “شقيق” لسرايا املقاومة التابعة حلزب اهلل املصنف
مجاعة إرهابية ،السيما أن عالمات االستفهام تكثر حول ظهورها املفاجئ وعالقتها باجليش اللبناين.
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وترفع احلركة شعار دعم اجليش يف العلن ،إال أن مصادر تؤكد أهنا تتلقى دعما وتدريبا من أحزاب سعت يف
السنوات األخرية إىل ضرب اجليش ،خاصة حزب اهلل الذي بات يسيطر على معظم مؤسسات الدولة.
وختشى املصادر أن تعمل احلركة على استنساخ جتربة احلشد الشعيب املوالية إليران ،وتوفر يد جديدة حلزب اهلل
مبوازاة “سرايا املقاومة” ،لتكرس سيطرته على الدولة وخترتق املناطق اليت ال يستطيع اخرتاقها مباشرة.
ومن الشمال ،حيث األغلبية من السنة واملسيحيني وأقلية علوية يف جبل حمسن بطرابلس ،ولدت هذه احلركة،
لتشكل ،بأغلب أفرادها العلويني وقياداهتا املسيحية ،خلية نائمة حلزب اهلل تنتظر ساعة الصفر للكشف عن
حقيقة إطالقها.
المصدر :الوطن العربي
-5البهائيون في اليمن ..نشاط وظهور إلى العلن

2016-8-20م
أخرج اعتقال مجاعة «أنصاراهلل» (احلوثيني) عشرات البهائيني ،ملف الطائفة البهائية إىل العلن ،بعدما كان
نشاطها طيلة السنوات املاضية يتسم بالسرية يف اليمن.
يف العاشر من آب /أغسطس اجلاري ،دامهت قوة من جهاز األمن القومي اخلاضع لسيطرة احلوثيني ،ملتقى
شبابيا يف العاصمة صنعاء ،واعتقلت  67شخصا بينهم نساء وفتيات وأطفال ،معظمهم من البهائيني .امللتقى
كان بدأ انعقاده يف  3من الشهر اجلاري لرتسيخ قيم التعايش ورفع مستوى الوعي بالوالء هلل والوطن» حبسب
بيان صادر عن البهائيني.
قال املتحدث باسم الطائفة البهائية باليمن ،عبداهلل العلفي ،إن قوة من األمن القومي ،اقتحمت مؤسسة «مين
جود» اليت تنظم فعالية امللتقى ،واعتقلت  67من املشاركني بينهم نساء وأطفال نصفهم من البهائيني .مؤكدا
أن البهائيني اليشكلون خطرا أمنيا ،حىت يتم اعتقاهلم بتلك الطريقة اليت جاءت بتوجيهات من النيابة اجلزائية
بصنعاء.
دوافع دينية
وحول دوافع االعتقال ،أوضح العلفي يف تصريح خاص لـ»عريب »21أهنا دينية ،وبذريعة «نشر الدين البهائي
وحتريض املسلمني على اخلروج من اإلسالم واعتناق البهائية» ،الفتا إىل أن لديه معلومات بأن النيابة اجلزائية
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املتخصصة ،هي من أصدرت أمرا جلهاز األمن القومي باعتقال البهائيني.
وأشار إىل أن «احلزبية السياسية يف عقيدهتم حرام» ،وذلك ردا على سؤال بشأن «سعيهم لتشكيل حزب
سياسي حيظى بدعم خارجي» ،مبينا أن دينهم عاملي اليسعى للسلطة ،وتعاليمهم الدينية حتظر العمل احلزيب
والسياسي ،ومن ميارس ذلك يطرد من اجلامعة التابعة للجماعة البهائية ،دون أن حيدد مقرها.
ويف بيان صادر عن هبائيي اليمن ،قال إنه جرى اعتقال العشرات منهم بينهم نساء وأطفال ترتواح أعمارهم
مابني ( 10و )15عاما ،دون أدىن مراعاة حلرمة النساء واألطفال ،مايزال األغلبية منهم يقبعون داخل سجن
األمن القومي بصنعاء.
وعرب البيان الذي وصل إىل «عريب »21نسخة منه ،عن استنكارهم هلذا «األسلوب املشني الذي يتعارض مع
جوهر مجيع األديان وحقيقة كل الثقافات» ،مشريا إىل أن املعتقلني تعرضوا لالستجواب لساعات ،يف وقت
تستمر فيه عمليات مالحقة أتباع هذه الطائفة.
اضطهاد صارخ
ويف السياق ذاته ،دعت منظمة العفو الدولية ،أمس األربعاء ،احلوثيني إىل اإلفراج عن  27من أتباع الطائفة
البهائية حيتجزوهنم منذ أسبوع.
وقالت املنظمة يف بيان على موقعها الرمسي ،إن «على مجاعة احلوثي املسلحة اليت تسيطر على بعض أجزاء
اليمن ،أن تضمن بشكل فوري اإلفراج عن األفراد الـ 27شخصا من الطائفة البهائية الذين احتجزوا يف العاصمة
صنعاء ألسبوع من دون أي اهتام».
ووصفت هذا االجراء من احلوثيني بأنه «حالة صارخة من االضطهاد يف حق أقلية دينية» ،مشرية إىل أن البهائيني
عانوا أيضا من االضطهاد ،وأعدم عدد من أفراد الطائفة إبان حكم علي عبد اهلل صاحل ،الذي استمر  33عاما
وأوضحت املنظمة أ ّن «مسلحني مقنعني من مكتب األمن الوطين (القومي) ،اقتحموا يف العاشر من آب/
أغسطس ،ورشة عمل شبابية للبهائيني يف صنعاء وأوقفوا  65شخصا ،من بينهم  14امرأة وستة أشخاص ما
دون الثامنة عشرة من العمر».
اعتقال
هذا ،واعتقلت السلطات اليمنية يف  3من كانون األول /ديسمرب من العام ،2013حامد حيدرة ( 52عاما)
أحد معتنقي الديانة البهائية ،أشار البيان الصادر عن البهائيني أن حيدرة أخفي قسريا ملدة  9أشهر ،قبل أن يتم
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إحالته إىل حمكمة أمن الدولة بتهم عدة ،أبرزها «التخابر مع إسرائيل واإلساءة إىل اإلسالم».
ومضى على اعتقال «حيدرة» من مقر عمله يف شركة الغاز الطبيعي املسال ،ثالث سنوات ،دون أن يتم البت
يف قضيته ،بل يتم تأجيلها دون أي أسباب مقنعة .وفقا لبيان صادر عن الطائفة البهائية.
وتقول النيابة حسب تقارير صحفية ،إ ّن حيدرة مواطن إيراين امسه «حامد مريزا كمايل سروستاين» ،وتتهمه بـ
لكن أفراد الطائفة البهائية يؤكدون
«انتهاك استقالل اجلمهورية اليمنية ووحدهتا ،واإلساءة إىل اإلسالم ،والردة»ّ ،
أ ّن حيدرة مواطن ولد يف اليمن ،وأ ّن «هذه التهم ملفقة ،اهلدف منها حماربة الطائفة البهائية والقضاء عليها،
بالرغم من ّأنا أحد مكونات اجملتمع اليمين» ،حبسب بيان عن الطائفة.
وكان العشرات من أفراد الطائفة البهائية يف اليمن ،قد تظاهروا يف  3من نيسان /إبريل املاضي ،ألول مرة بشكل
علين ،يف وقفة تضامنية مع حامد كمال بن حيدرة أمام احملكمة اجلزائية املتخصصة بقضايا أمن الدولة شرقي
صنعاء.
تضامن
والقت قضية اعتقال البهائيني من األمن القومي التابع للحوثيني ،اهتماما من قبل ناشطني علمانيني ،أعلنوا
تضامنهم مع أتباع هذه الطائفة ودافعوا عن حقوقها يف العيش حبرية.
ولعل أبرز هذه الوجوه ،الناشطة يف حركة «علمانيون من أجل السالم» هيفاء مالك» ،اليت اهتمت األمن
القومي باعتقال البهائيني دون أي مربر ،سوى أهنم «هبائيون وازداد نشاطهم يف هذه الفرتة».
وقالت لـ»عريب »21إهنا حتلم يف دولة علمانية باليمن ،يعيش فيها الناس بعيدا عن التفرقة الدينية أو الطائفية
أو العرقية» ،حسب قوهلا.
يشار إىل أن عدد البهائيني يف اليمن وفقا لبعض التقديرات ،حنو ألفي شخص ينتشرون يف عدة حمافظات مينية.
المصدر :مأرب برس

77

23

العدد الثالث والعشرون أكتوبر 2016م

 -6هل تجر إيران فلسطينيي لبنان إلى االنقسام؟

2016-8-8م
كشفت مصادر فلسطينية لـ»الراي» عن مؤشرات حقيقية خلالفات سياسية فلسطينية بدأت تظهر على
الساحة اللبنانية لته ّدد بفرط عقد «االطر املوحدة» ،على خلفية مواقف القوى الفلسطينية من دعم وتأييد إيران
شن هجوم على رئيس السلطة الفلسطينية حممود
أو املعارضة اإليرانية برئاسة مرمي رجوي ،واليت بلغت ذروهتا يف ّ
عباس الذي التقى رجوي يف باريس ومقاطعة حركة «فتح» اللقاء الذي عقده رئيس جلنة األمن القومي والسياسة
اخلارجية يف جملس الشورى اإليراين عالء الدين بروجردي مع مسؤويل الفصائل الفلسطينية يف لبنان.
وأوضحت لـ»الراي» أن «اخلالف والتوتر يف العالقة اإليرانية  -الفلسطينية ،بدأ مع مشاركة وفد فلسطيين نيايب
و»فتحاوي» يف اللقاء الذي عقدته املعارضة اإليرانية برئاسة رجوي يف باريس ،مث بعد أسابيع بلقاء مجع عباس
معها ،حيث شنّت الفصائل الفلسطينية املعارضة يف «حتالف القوى الفلسطيين» املوالية لسوريا هجوماً عليه
وقيل ايضا انه بطلب من إيران
وأضافت« :غري أن الالفت هو االصطفاف الفلسطيين بني احملورين رغم التوافق السابق على جتنيب الساحة
اللبنانية تداعيات اخلالفات االقليمية واألحداث اجلارية يف املنطقة ،وهو ما تُرجم مبقاطعة حركة فتح وكل
فصائل منظمة التحرير الفلسطينية باستثناء اجلبهتني الشعبية والدميوقراطية اللقاء الذي مجع مسؤويل الفصائل
الفلسطينية يف لبنان مع بروجردي ،مقابل تغيُّب معظم مسؤويل الصف االول يف التحالف عن اجتماع القيادة
السياسية املوحدة الذي عُقد يف سفارة فلسطني يف بريوت باستثناء ممثل حركة محاس علي بركة وأمني سر حركة
املوحدة يف
(فتح االنتفاضة) حسن زيدان ،وهو ما متت قراءته على انه بداية لفتور العالقات وتصدُّع األطر ّ
مبساع محيدة او مبادرة تعود وتؤكد أمهية استثناء الساحة
موضوع يُعترب خطاً أمحر لكال الطرفني ،اذا مل يتم القيام ٍ
ٍ
الفلسطينية يف لبنان من اي خالفات».
ورغم تأكيد بركة أن اللقاء مع بروجردي كان بروتوكولياً تقليدياً ،رافضاً حتميله أكثر من ذلك ،اال أن أوساطاً
جلر القوى الفلسطينية إىل خيارات تتناقض مع الثوابت الفلسطينية» ،مقابل
لبنانية بارزة اعتربته «حماولة ايرانية ّ
تأكيد أوساط اخرى أن هذا اللقاء هو إلعادة تصويب البوصلة واعتبار إيران جهة داعمة للفلسطينيني ورفض
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انسياق الفلسطينيني يف لعبة املحاور.
َ
وذكرت مصادر فلسطينية لـ « الراي» أن «حزب اهلل استفسر معاتباً بعض مسؤويل حركة فتح يف لبنان وحتديدا
أمني سر الساحة فتحي أبو العردات على املشاركة الفلسطينية يف لقاء املعارضة اإليرانية يف باريس .إال أن لقاء
عباس مع رجوي جاء ليشري بوضوح إىل اجتاه فلسطيين رمسي لالنتقام من إيران لدعمها حركة محاس يف فرتات
سابقة وحتديداً عندما سيطرت على غزة وطردت فتح منها».
المصدرmtv.com:
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فتاوى الحقيقة
..................................................................................................................
 «-1عاشوراء « في اإلسالم واألديان السابقة  ،ورد على الروافض في زعمهم أنه
بدعة أموية!!
2016-9-19م

هل يوم عاشوراء الذي نصومه ليس اليوم الصحيح ؟ ألنني قرأت أن اليوم الصحيح هو اليوم العاشر
من شهر تشري حسب التقويم العبراني  ،وأن خلفاء بني أمية هم من غيَّروه إلى اليوم العاشر من
شهر محرم  -شهر تشري هو الشهر األول حسب تقويم اليهود؟
اجلواب:
احلمد هلل
حمرم هو اليوم الذي جنَّى اهلل تعاىل فيه موسى عليه السالم ،
 .1صيام عاشوراء الذي نصومه يف العاشر من شهر َّ
وهو اليوم الذي كان قد صامه طائفة من يهود يف املدينة ألجل ذلك  ،وهو اليوم الذي أمر النيب صلى اهلل عليه
أول األمر  ،مث نُسخ الوجوب بفرض صيام رمضان  ،وصار صيام عاشوراء على االستحباب .
وسلم بصومه َ
حمرم  :دعوى رافضية  ،وهي جزء من سلسلة أكاذيبهم
ودعوى أن بعض خلفاء بين أمية هم الذين جعلوه يف َّ
شر خللفاء بين أمية  ،ولعصرهم  ،ولو أراد األمويون
 ،اليت بنوا عليها دينهم  ،وجزء من عقدهتم يف نسبة كل ٍّ
وضع األحاديث املكذوبة  ،ونسبتها للشرع املطهر  :لوضعوا أحاديث يف أن يكون يوم عاشوراء عيداً ! وليس
يوم صيام َ ،ينع اإلنسان نفسه عن األكل  ،والشرب  ،واجلماع  ،فالصيام عبادة إمساك عن مباحات  ،والعيد
للفرح يف تناوهلا وفعلها .
حمرم  ،وقد
 .2ال شك أن مقدم النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل املدينة مهاجراً كان يف ربيع أول  ،ومل يكن يف َّ
يوم جنَّى اهلل فيه موسى ومن معه من
رأى طائفة من اليهود يصومون  ،وملا سأهلم عن صيامهم هذا قالوا  :إنه ٌ
الغرق  ،فنحن نصومه شكراً هلل .
ِ
ِ
ِ
َع ْن ابْ ِن َعبَّ ٍ
اس َر ِضي اللَّهُ َعنـْ ُه َما أ َّ
ومو َن يـَْوًما يـَْع ِن
َن النِ َّ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم لَ َّما قَد َم الْ َمدينَةَ َو َج َد ُه ْم يَ ُ
َّب َ
صُ
َ
عاشوراء فـ َقالُوا ه َذا يـوم ع ِظيم وهو يـوم نََّى اللَّه فِ ِيه موسى وأَ ْغر َق َ ِ
ال :
وسى ُشكًْرا لِلَّ ِه فـََق َ
َ ُ َ َ َ َ َْ ٌ َ ٌ َ ُ َ َْ ٌ
آل ف ْر َع ْو َن فَ َ
ص َام ُم َ
ُ ُ َ َ َ
( أَنَا أَوَل ِبُوسى ِمنـهم فَصامه  ،وأَمر بِ ِ
صيَ ِام ِه )  .رواه البخاري ( . ) 3216
ْ
َ ُْ ْ َ َ ُ َ َ َ
حمرم» ؟ .
فهل كانت هذه الرؤية لليهود أول قدومه املدينة يف ربيع األول أم بعدها يف شهر « َّ
احملرم
قوالن ألهل العلم  ،والراجح  :أن تلك الرؤية  ،وذلك احلوار  ،وهذا األمر بالصيام  :كان يف شهر اهلل َّ
 ،أي  :يف العام الثاين من مقدمه صلى اهلل عليه وسلم  ،ويكون اعتماد اليهود – على هذا – على األشهر
القمرية يف احلساب .
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قال ابن قيم اجلوزية – رمحه اهلل : -
ِ
ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم املدينةَ يف شهر ربيع األول ،
وقد استشكل ُ
بعض الناس هذا  ،وقال  :إمنا قَد َم رسول اهلل َ
يوم عاشوراء؟.
فكيف ُ
صيَّاماً َ
يقول ابن عباس  :إنه قدم املدينة  ،فوجد اليهود ُ
وقال – رمحه اهلل : -
اإلشكال األول  :وهو أنَّه ملا قَ ِدم املدينة وجدهم يصومون يوم عاشوراء  :فليس فيه أن يوم ِ
وجدهم
أما
ُ
قدومه َ
ُ
َ
َ
َ
ِ
يوم االثنني ىف ربيع األول ثاين عشرة  ،ولكن أول علمه بذلك بوقوع القصة ىف العام
يصومونه  ،فإنه إمنا قَد َم َ
ُ
حساب أهل الكتاب ىف صومه باألشهر
كان
إن
هذا
،
مبكة
وهو
يكن
مل
و
،
املدينة
قدومه
بعد
كان
الذي
الثاين
ُ
اهلاللية .
« زاد املعاد يف هدي خري العباد » . ) 66 / 2
وقال احلافظ ابن حجر – رمحه اهلل : -
وقد استُشكل ظاهر اخلرب ؛ ال قتضائه أنه صلى اهلل عليه وسلم حني قدومه املدينة وجد اليهود صيَّاماً يوم
عاشوراء  ،وإمنا قدم املدينة يف « ربيع األول »  ،واجلواب عن ذلك  :أن املراد  :أن أول علمه بذلك  ،وسؤاله
علم ذلك  ،وغايته  :أن يف الكالم حذفاً تقديره  :قدم
عنه  :كان بعد أن قدم املدينة  ،ال أنه قبل ن يقدمها َ
النيب صلى اهلل عليه وسلم املدينةَ فأقام إىل يوم عاشوراء  ،فوجد اليهود فيه صيَّاماً .
« فتح الباري » ( . ) 247 / 4
 .3وهل كان حساب اليهود لصومهم ذاك باألشهر القمرية  ،أم بالشمسية ؟ .
حمرم ال يتغري كل عام  ،وأما
أما إن قلنا كان حساهبم بالقمرية – كما سبق  : -فال إشكال  ،حيث العاشر من َّ
مع القول بأن احلساب كان بالشمسية  :فيكون مثة إشكال ؛ حيث إن هذا اليوم سيتغري كل عام  ،ولن يكون
حمرم .
دائم الثبوت يف يوم العاشر من َّ
وبي أنه على القول بأن حساهبم كان باألشهر الشمسية  :فتكون
وقد ذكر ابن القيم رمحه اهلل ذلك اخلالف َّ ،
رؤية النيب صلى اهلل عليه وسلم لليهود يصومون ذلك اليوم  :هو يف ربيع أول  ،أول مقدمه صلى اهلل عليه وسلم
املدينة  ،ويكون حساهبم بالشمسي موافقاً لذلك املقدم  ،وأما حقيقة اليوم الذي جنى اهلل فيه موسى فهو العاشر
حمرم  ،لكن ضبطهم هلم بالشمسي جعلهم خيطؤون يف تعيينه .
من َّ
قال ابن قيم اجلوزية – رمحه اهلل : -
اليوم الذى جنَّى اهلل فيه موسى هو يوم عاشوراء من أول
وإن كان بالشمسية  :زال
ُ
اإلشكال بالكلية  ،ويكو ُن ُ
ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم املدينة يف ربيع
َّ
أهل الكتاب بالشهور الشمسية  ،فوافق ذلك َ
مقدم النيب َ
احملرم  ،فضبطه ُ
وصوم ِ
وصوم املسلمني إمنا هو بالشَّهر اهلاليل  ،وكذلك
أهل الكتاب إمنا هو حبساب سري الشمس ُ ،
األول ُ ،
ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم :
ستح ٍّ
ب  ،فقال النىب َ
َح ُّجهم  ،ومجيع ما تُعترب له األشهر من واجب  ،أو ُم َ
( َْنن أَح ُّق ِبُ ِ
حكم هذه األولوية يف تعظيم هذا اليوم  ،ويف تعيينه  ،وهم أخطؤوا تعيينه
ُ َ
َ
وسى مْن ُكم )  ،فظهر ُ
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؛ لدورانه يف السنة الشمسية  ،كما أخطأ النصارى ىف تعيني صومهم بأن جعلوه ىف فصل من السنة ختتلِف فيه
األشهر .
« زاد املعاد يف هدي خري العباد » ( . ) 70 ، 69 / 2
ورد على ابن القيم ترجيحه له .
ورد عليه َّ ،
وقد ذكر احلافظ ابن حجر هذا التأويل احتماالً َّ ،
قال – رمحه اهلل : -
قال بعض املتأخرين َ :يتمل أن يكون صيامهم كان على حساب األشهر الشمسية  ،فال ميتنع أن يقع عاشوراء
يف ربيع األول  ،ويرتفع اإلشكال بالكلية  ،هكذا قرره ابن القيم يف « اهلدي »  ،قال  « :وصيام أهل الكتاب
إمنا هو حبساب سري الشمس «  ،قلت  :وما َّادعاه من رفع اإلشكال عجيب ؛ ألنه يلزم منه إشكال آخر ،
وهو أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر املسلمني أن يصوموا عاشوراء باحلساب  ،واملعروف من حال املسلمني يف
احملرم »  ،ال يف غريه من الشهور « نعم وجدت يف « الطرباين » بإسناد
كل عصر يف صيام عاشوراء  :أنه يف « َّ
جيد عن زيد بن ثابت قال  « :ليس يوم عاشوراء باليوم الذي يقول الناس  ،إمنا كان يوم تسرت فيه الكعبة ،
وتقلس فيه احلبشة  -أي  :نلعب بالسيوف وحنوها من آالت احلرب  ، -وكان يدور يف السنَة ! وكان الناس
يأتون فالناً اليهودي يسألونه فلما مات أتوا زيد بن ثابت فسألوه » .
فعلى هذا  :فطريق اجلمع أن تقول  :كان األصل فيه ذلك  ،فلما أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم بصيام عاشوراء
رده إىل حكم شرعه  ،وهو االعتبار باألهلة  ،فأخذ أهل اإلسالم بذلك  ،لكن يف الذي ادعاه أن أهل الكتاب
َّ :
يبنون صومهم على حساب الشمس  :نظر ؛ فإن اليهود ال يعتربون يف صومهم إال باألهلة  ،هذا الذي شاهدناه
منهم  ،فيحتمل أن يكون فيهم من كان يعترب الشهور حبساب الشمس  ،لكن ال وجود له اآلن  ،كما انقرض
الذين أخرب اهلل عنهم أهنم يقولون « عزير » ابن اهلل ! تعاىل اهلل عن ذلك .
« فتح الباري » (  ، ) 276 / 7وينظر أيضاً ( .) 247 / 4
ويف موضع آخر من « فتح الباري » قال احلافظ ابن حجر تعليقاً على أثر الطرباين :
ظفرت مبعناه يف كتاب « اآلثار القدمي ة» أليب الرحيان البريوين  ،فذكر ما حاصله  :أن جهلة اليهود يعتمدون
ُ
يف صيامهم  ،وأعيادهم  ،حساب النجوم  ،فالسنَة عندهم مشسية  ،ال هاللية  ،قلت ِ :
فمن مثَّ احتاجوا إىل
من يعرف احلساب ليعتمدوا عليه يف ذلك .
« فتح الباري » ( . ) 248 ، 247 / 4
وأما أثر زيد بن ثابت الذي ذكره احلافظ ابن حجر رمحه اهلل  ،وأجاب عنه  ،فقد تكلم احلافظ ابن رجب رمحه
اهلل من حيث اإلسناد واملنت .
قال رمحه اهلل :
احملرم «  ،بل ُيسب حبساب السنَة الشمسية  ،كحساب أهل
وهذا فيه إشارة إىل أن عاشوراء ليس هو يف « َّ
الكتاب  ،وهذا خالف ما عليه عمل املسلمني قدمياً  ...وابن أيب الزناد ال يُعتمد على ما ينفرد به  ،قد جعل
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احلديث كلَّه عن زيد بن ثابت  ،وآخره ال يصلُح أن يكون من قول زيد  ،فلعله من قول من دونه  ،واهلل أعلم .
« لطائف املعارف » ( ص . ) 53
اليهود يف كون يوم عاشوراء هو الذي جنَّى
 .4وقد يسأل سائل فيقول  :كيف صدَّق النيب صلى اهلل عليه وسلم َ
فيه موسى ومن معه ؟ وهو ما يسأله الرافضة خببث ومكر ليتوصلوا به إىل الطعن يف أحاديث الرتغيب بصيام
عاشوراء  ،ليسلم هلم ادعاؤهم بأن هذا من بدع األمويني ! .
قال املازري رمحه اهلل يف ذلك اإلشكال وجوابه :
« خرب اليهود غري مقبول ؛ فيحتمل أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أوحى إليه بصدقهم فيما قالوه  ،أو تواتر عنده
النقل بذلك  ،حىت حصل له العلم به » انتهى.
نقله النووي يف « شرح مسلم »( . ) 11 / 8
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل :
فإذا كان أصل صومه مل يكن موافقاً ألهل الكتاب  :فيكون قوله ( فنحن أحق مبوسى منكم ) تأكيداً لصومه
 ،وبياناً لليهود أن الذي تفعلونه من موافقة موسى  :حنن أيضا نفعله  ،فنكون أوىل مبوسى منكم .
« اقتضاء الصراط املستقيم « ( ص . ) 174
 -5مما ينبغي أن يعلم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان حيب موافقة أهل الكتاب فيما مل يؤمر به  ،ويدخل
يف ذلك  :صيام عاشوراء .
َع ْن َعْب ِد اللَّ ِه بْ ِن َعبَّ ٍ
اس َر ِضي اللَّهُ َعنـْ ُه َما أ َّ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َكا َن يَ ْس ِد ُل َش ْعَرهُ َوَكا َن الْ ُم ْش ِرُكو َن يـَْفُرقُو َن
َن النِ َّ
َّب َ
َ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
يما
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ُِي ُّ
وس ُه ْم َوَكا َن النِ ُّ
َّب َ
وس ُه ْم َوَكا َن أ َْه ُل الْكتَاب يَ ْسدلُو َن ُرءُ َ
ُرءُ َ
ب ُم َوافـََقةَ أ َْه ِل الْكتَاب ف َ
ٍ
ِ
ِِ
َلْ يـُْؤَم ْر فيه بِ َش ْيء ُثَّ فـََر َق النِ ُّ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َرأْ َسهُ
َّب َ
رواه البخاري ( . ) 3728
حديثي أيب موسى  ،وابن عباس رضي اهلل عنهما
ومن فقه اإلمام البخاري رمحه اهلل أنه روى هذا احلديث بعد
ْ
يف صيام عاشوراء .
قال أبو العباس القرطيب رمحه اهلل :
حج
وصوم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم له حيتمل أن يكون حبكم املوافقة هلم عليه  ،كما وافقهم على أ ْن َّ
حيجون  -أعين  :حجته األوىل اليت حجها قبل هجرته  ،وقبل فرض احلج -؛ إذ كل ذلك
معهم على ما كانوا ُّ
فعل خ ٍري .
وميكن أن يقال  :أذن اهلل تعاىل له يف صيامه  ،فلما قدم املدينة وجد اليهود يصومونه  ،فسأهلم عن احلامل هلم
وغرق فرعون وقومه ،
وقومه َّ ،
على صومه ؟ فقالوا ما ذكره ابن عباس  :إنه يوم عظيم  ،أجنى اهلل فيه موسى َ
فصامه موسى شكراً  ،فنحن نصومه  ،فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم  ( :فنحن أحق وأوىل مبوسى منكم) ؛
فحينئذ صامه باملدينة  ،وأمر بصيامه  ،أي  :أوجب صيامه  ،و َّ
صومون الصغار  ،فالتزمه
أكد أمره ؛ حىت كانوا يُ ِّ
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صوم يوم عاشوراء  ،فقال إذ ذاك
شهر رمضان  ،ونُسخ ُ
صلى اهلل عليه وسلم  ،وألزمه أصحابه  ،إىل أن فُرض ُ
 ( :إن اهلل مل يكتب عليكم صيام هذا اليوم )  ،مث َخ َّي يف صومه وفطره  ،وأبقى عليه الفضيلة بقوله  ( :وأنا
صائم )  ،كما جاء يف حديث معاوية .
وعلى هذا  :فلم يصم النيب صلى اهلل عليه وسلم عاشوراء اقتداء باليهود ؛ فإنه كان يصوم قبل قدومه عليهم ،
اجا هلم  ،كما كانت
وقبل علمه حباهلم  ،لكن الذي حدث له عند ذلك إلزامه والتزامه استئالفًا لليهود  ،واستدر ً
ب فيه موافقة
احلكمة يف استقباله قبلتهم  ،وكان هذا الوقت هو الوقت الذي كان النيب صلى اهلل عليه وسلم ُي ُّ
أهل الكتاب فيما مل يُنه عنه
« املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم » ( . ) 192 ، 191 / 3
وقال احلافظ ابن حجر – رمحه اهلل : -
يصمه – صلى اهلل عليه وسلم  -اقتداء هبم – أي  :باليهود  -؛ فإنه كان يصومه قبل
وعلى كل حال  :فلم ْ
ذلك  ،وكان ذلك يف الوقت الذي حيب فيه موافقة أهل الكتاب فيما مل ينه عنه .
« فتح الباري» ( . ) 248 / 4
 .6مر بنا يف كالم أهل العلم ما يدل على أن يوم « عاشوراء « كان معروفاً عند قريش  ،وعند النيب صلى اهلل
عليه وسلم يف مكة  ،وكانوا يعظمونه  ،بل كانوا يصومونه  ،وقد صامه النيب صلى اهلل عليه وسلم معهم  ،وكانوا
يكسون فيه الكعبة  ،فأين االدعاء الباطل أن « عاشوراء « بدعة أموية مع كل هذا ؟!  .وقد ورد التصريح بذلك
يف أحاديث صحيحة ثابتة :
ِ
ِ
الاهليَّ ِة وَكا َن رس ُ ِ
ِ
ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه
وم َع ُ
ت َ :كانَ ْ
َع ْن َعائ َشةَ َرض َي اللَّهُ َعنـَْها قَالَ ْ
ت قـَُريْ ٌ
ش تَ ُ
ول اللَّه َ
صُ
اش َوراءَ ِف َْ
َ َُ
ِ ِِ
ِ ِ
ص َامهُ َوَم ْن
ضا َن قَ َ
ض َش ْهُر َرَم َ
ص َامهُ َوأ ََمَر بِصيَامه فـَلَ َّما فُِر َ
َو َسلَّ َم يَ ُ
ال َ ( :م ْن َشاءَ َ
اجَر إِ َل الْ َمدينَة َ
ومهُ فـَلَ َّما َه َ
صُ
َشاءَ تـََرَكهُ ) .
رواه البخاري (  ) 1794ومسلم (  – ) 1125واللفظ له . -
َن رس َ ِ
َن أَهل ْ ِ ِ ِ
ِ َّ ِ
ِ َّ
ومو َن يـَْوَم َع ُ
صلَّى اللَّهُ
الَاهليَّة َكانُوا يَ ُ
ول اللَّه َ
صُ
ْ
اش َوراءَ َوأ َّ َ ُ
عن َعْبد الله بْ ِن عُ َمَر َر ِض َي اللهُ َعنـْ ُه َما  :أ َّ ْ َ
ول اللَّ ِ
ِ
ِ
َّ
َ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
ه
س
ر
ال
ق
ن
ا
ض
م
ر
ض
ت
ـ
ف
ا
ا
م
ل
ـ
ف
ن
ا
ض
م
ر
ض
ر
ـ
ت
ف
ـ
ي
ن
أ
ل
ب
ـ
ق
ن
و
م
ل
س
م
ل
ا
و
ه
ام
ص
م
ل
س
و
ه
ي
ْ
ُ
َ
َ
َ
َعلَْ َ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ َ َْ َ ْ ُْ ََ َ َ َ َ ُ َ َّ ُْ َ َ َ َ ُ َ َ ُ
ِ ِ ِ
ص َامهُ َوَم ْن َشاءَ تـََرَكهُ ) .
 ( :إِ َّن َع ُ
اش َوراءَ يـَْوٌم م ْن أَيَّام اللَّه فَ َم ْن َشاءَ َ
رواه مسلم ( . ) 1126
وذكرنا حديث ابن عمر ها هنا للرد على الرافضة  ،ومن تبعهم على جهلهم  ،من ادعائهم تفرد عائشة رضي
اهلل عنها بذكر صيام النيب صلى اهلل عليه وسلم عاشوراء يف مكة .
قال ابن عبد الرب – رمحه اهلل : -
وقد روى عبد اهلل بن عمر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف ذلك مثل رواية عائشة  ،رواه عبيد اهلل بن عمر
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 ،وأيوب  ،عن نافع  ،عن ابن عمر أنه قال يف صوم عاشوراء « صامه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأمر
بصومه » .
« التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد »( . ) 207 / 7
قال النووي – رمحه اهلل : -
واحلاصل من جمموع األحاديث  :أن يوم عاشوراء كانت اجلاهلية من كفار قريش  ،وغريهم  ،واليهود  ،يصومونه
بقي صومه أخف من ذلك التأكد .
 ،وجاء اإلسالم بصيامه متأكداً  ،مث َ
« شرح مسلم » ( . ) 10 ، 9 / 8
وقال أبو العباس القرطيب – رمحه اهلل : -
وقول عائشة رضي اهلل عنها  ( :كانت قريش تصوم عاشوراء يف اجلاهلية )  :يدل على أن صوم هذا اليوم كان
عندهم معلوم املشروعية  ،والقدر  ،ولعلهم كانوا يستندون يف صومه  :إىل أنه من شريعة إبراهيم وإمساعيل ،
صلوات اهلل وسالمه عليهما ؛ فإهنم كانوا ينتسبون إليهما  ،ويستندون يف كثري من أحكام احلج  ،وغريه  ،إليهما
.
« املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم » ( . ) 191 ، 190 / 3
وينظر يف بيان أسباب صوم قريش ذلك اليوم  :املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم ()340 ،339/11
 .7وأخرياً ؛ فإن ما ذكرناه من صحيح السنة يف فضل عاشوراء  ،وأن صيامه يكفر سنة  ،وأنه يوم ثابت يف
العاشر من حمرم  :كل ذلك مل ينفرد به أهل السنة  ،بل قد جاء أيضاً يف كتب الرافضة املعتمدة ! فكيف يلتقي
هذا مع ادعائهم أن ما عندنا هو إسرائيليات  ،وأخذ عن اليهود  ،وافرتاء أموي !!؟ .
 .1يروى عن أيب عبد اهلل عليه السالم عن أبيه أن عليّاً عليهما السالم ! قال  « :صوموا العاشوراء – هكذا -
التاسع  ،والعاشر ؛ فإنه يكفر ذنوب سنة» .
رواه الطوسي يف « هتذيب األحكام » (  ، ) 299 / 4و « االستبصار » (  ، ) 134 / 2والفيض الكاشاين
يف « الوايف » (  ، ) 13 / 7واحلر العاملي يف « وسائل الشيعة » (  ، ) 337 / 7والربوجردي يف « جامع
أحاديث الشيعة » ( . ) 475 ، 474 / 9
 .2وروي عن أيب احلسن عليه السالم أنه قال  « :صام رسول اهلل صلى عليه وآله يوم عاشوراء » .
« هتذيب األحكام » (  ، ) 29 / 4و « االستبصار » (  ، ) 134 / 2و « الوايف »(  ، ) 13 / 7و «
وسائل الشيعة » (  ، ) 337 / 7وهو يف « جامع أحاديث الشيعة »( . ) 475 / 9
 .3وروي عن جعفر عن أبيه عليه السالم أنه قال  « :صيام يوم عاشوراء كفارة سنة » .
«هتذيب األحكام » (  ، ) 300 / 4و « االستبصار » (  ، ) 134 / 2و « جامع أحاديث الشيعة »
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(  ، ) 475 / 9وهو يف « احلدائق الناضرة » (  ، ) 371 / 13و « الوايف » للكاشاين (  ، ) 13 / 7واحلر
العاملي يف « وسائل الشيعة » ( . ) 337 / 7
 .4وعن علي رضي اهلل عنه قال  « :صوموا يوم عاشوراء التاسع والعاشر احتياطاً ؛ فإنه كفارة السنة اليت قبله
 ،وإن مل يعلم به أحدكم حىت يأكل فليتم صومه » .
أخرج هذه الرواية  :احملدث الشيعي حسني النوري الطربسي يف « مستدرك الوسائل » ( ، ) 594 / 1
والربوجردي يف « جامع أحاديث الشيعة » ( . ) 475 / 9
 .5وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال  « :إذا رأيت هالل احملرم  :فاعدد  ،فإذا أصبحت من تاسعه  :فأصبِح
صائماً قلت  -أي  :الراوي  :كذلك كان يصوم حممد صلى اهلل عليه وآله ؟ قال  :نعم » .
أخرج هذه الرواية  :الشيعي رضي الدين أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن طاووس يف كتابه « إقبال
األعمال » ( ص  ، ) 554واحلر العاملي يف « وسائل الشيعة » (  ، ) 347 / 7والنوري الطربسي يف «
مستدرك الوسائل » (  ، ) 594 / 1و « جامع أحاديث الشيعة » ( . ) 475 / 9
استفدنا هذه الروايات بتخرجياهتا من كتاب « من قتل احلسني رضي اهلل عنه ؟ » تأليف  :عبد اهلل بن عبد
العزيز .
واهلل أعلم
المصدر :اإلسالم سؤال وجواب
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-2الطرق الصوفية وحكم االنضمام إليها
2016-7-30م
في الطرق الصوفية يوجد طريقة تسمى :سياريا( ، )syari'aطريقة  ،حقيقة  ،معرفة  ،هل صحيح أن
الرسول صلى اهلل عليه وسلم علَّم أصحابه هذه الطرق وبنفس ما تعنيه هذه الطرق لدى الصوفية ؟.
احلمد هلل
ال بد أن نعلم أن النسبة إىل الصوفية هي إىل لبس الصوف ال إىل شيء آخر .
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل :
واسم الصوفية هو نسبة إىل لباس الصوف هذا هو الصحيح  ،وقد قيل إنه نسبة إىل صفوة الفقهاء  ،وقيل إىل
الصفة  ،وقيل إىل الصفا  ،وقيل
صوفة بن أد بن طاجنة قبيلة من العرب كانوا يعرفون بالنسك  ،وقيل إىل أهل ُّ
إىل الصفوة  ،وقيل إىل الصف املقدم بني يدي اهلل ؛ وهذه األقوال  :ضعيفة فإنه لو كان كذلك لقيل صفي أو
صفائي أو صفوي أو صفي ومل يقل صويف .
« جمموع الفتاوى »( . ) 195 / 11
ومل يظهر التصوف إال بعد القرون الثالثة اليت أثىن علها الرسول صلى اهلل عليه وسلم بقوله  « :خري الناس قرين
مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم … - ».رواه البخاري (  ، ) 2652ومسلم (  ) 2533من حديث ابن
مسعود . -
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل :
وأما لفظ الصوفية فإنه مل يكن مشهوراً يف القرون الثالثة وإمنا اشتهر التكلم به بعد ذلك .
« جمموع الفتاوى » ( . ) 5 / 11
وهذه الطريقة ومثيالهتا من الطرق املبتدعة املخالفة للكتاب والسنَّة وملا كان عليه خري القرون  ،فقد اخرتع كل
شيخ هلذه الطرق ورداً وحزباً وطريقة يف العبادة ُييِّز هبا نفسه عن غريه  ،خمالفاً للشرع  ،ومفرقاً للصف .
ٍ
األمة بأن أكمل هلا دينها وأمتَّ عليه نعمته  ،فكل من جاء بعبادة وطريقة مل ِ
يأت هبا الشرع
وقد امنت اهلل على َّ
فهو مكذب مبا قاله اهلل تعاىل متهم للنيب صلى اهلل عليه وسلم باخليانة .
كذب أيضاً بأن زعم زاعمهم أهنم تلقوا طريقتهم هذه من النيب صلى اهلل عليه وسلم
وقد يكون مع ابتداعهم هذا ٌ
أو أهنم على طريق وهدي اخللفاء الراشدين .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة :
هل يوجد يف اإلسالم طرق متعددة مثل  :الطريقة الشاذلية  ،والطريقة اخللوتية  ،وغريمها من الطرق  ،وإذا وجدت
ِ
ِ ِ
هذه الطرق فما هو الدليل على ذلك ؟ وما معىن قول احلق تبارك وتعاىل { َوأ َّ
َن َه َذا صَراطي ُم ْستَقيماً فَاتَّبِعُوهُ
السبُ َل فـَتـََفَّر َق بِ ُك ْم َع ْن َسبِيلِ ِه َذلِ ُك ْم َو َّ
صا ُك ْم بِِه لَ َعلَّ ُك ْم تـَتـَُّقو َن } األنعام  ، 153 /وما معىن قوله أيضاً
َوال تـَتَّبِعُوا ُّ
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السبِ ِيل وِمنـها جائِر ولَو َشاء َل َدا ُكم أ ْ ِ
ِ
ني } النحل  ، 9 /ما هي السبل املتفرقة  ،وما
َجَع َ
َ { :و َعلَى اللَّه قَ ْ
ص ُد َّ َ َْ َ ٌ َ ْ َ َ ْ
هو سبيل اهلل  ،مث ما معىن قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف حديثه الذي رواه عنه ابن مسعود أنه خط خطّاً
مث قال  « :هذا سبيل الرشد » مث َّ
خط عن ميينه وعن مشاله خطوطاً مث قال  « :هذه سبل على كل سبيل منها
شيطان يدعو إليه » ؟ فأجابوا :
ال يوجد يف اإلسالم شيء من الطرق املذكورة  ،وال من أشباههما  ،واملوجود يف اإلسالم هو ما دلت عليه اآليتان
ذكرت وما َّ
دل عليه قوله صلى اهلل عليه وسلم  « :افرتقت اليهود على إحدى وسبعني فِرقة ،
واحلديث الذي َ
وافرتقت النصارى على ثنتني وسبعني فِرقة  ،وستفرتق أميت على ثالث وسبعني فِرقة  ،كلها يف النار إال واحدة
» ،قيل  :من هي يا رسول اهلل ؟ قال  « :من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحايب »  ،وقوله عليه الصالة
يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت يأيت أمر
والسالم  « :ال تزال طائفة من أميت على احلق منصورة  ،ال ُّ
اهلل وهم على ذلك » ،واحلق هو اتباع القرآن الكرمي والسنَّة النبويَّة الصحيحة الصرحية  ،وهذا هو سبيل اهلل ،
وهو الصراط املستقيم  ،وهو قصد السبيل  ،وهو اخلط املستقيم املذكور يف حديث ابن مسعود  ،وهو الذي
األمة ومن سار على
درج عليه أصحاب الرسول صلى اهلل عليه وسلم ورضي اهلل عنهم وعن أتباعهم من سلف َّ
هنجهم  ،وما سوى ذلك من الطرق و ِ
السبُ َل
الفرق هي السبل املذكورة يف قوله سبحانه وتعاىل َ { :وال تـَتَّبِعُوا ُّ
فـَتـََفَّر َق بِ ُك ْم َع ْن َسبِيلِ ِه } األنعام . 153 /
« فتاوى اللجنة الدائمة « ( . ) 284 ، 283 / 2
واهلل أعلم.
المصدر :اإلسالم سؤال وجواب
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-3حكم الصالة خلف اإلباضية وأهل البدع

2016-9-3م

ما هو رأيكم في فرقة اإلباضية وهل صحيح أن ابن باز ( رحمه اهلل) قد كفر هذه الفرقة فنحن هنا
في مسجد في أمريكا ويوجد به فرق مختلفة منهم الزيدية والشيعة أيضا فهل نسمح ألحد منهم
باإلمامة والصالة خلفه أم تكون ألهل السنة ؟.
احلمد هلل
اإلباضية إحدى الفرق الضالة  ،كما جاء يف فتوى اللجنة الدائمة رقم  ، 6935ونصها :
السؤال  :هل تعترب فرقة اإلباضية من الفرق الضالة من فرق اخلوارج وهل جيوز الصالة خلفهم ؟
فكان جواب اللجنة كما يلي :
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على رسوله وآله وصحبه  ..وبعد :
فرقة اإلباضية من الفرق الضالة ملا فيهم من البغي والعدوان واخلروج على عثمان بن عفان وعلي رضي اهلل عنهما
 ،وال جتوز الصالة خلفهم .
وباهلل التوفيق .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
للمزيد عن اإلباضية راجع سؤال رقم ( ) 11529
ومل نقف على تكفري الشيخ ابن باز رمحه اهلل هلذه الفرقة .
وانظر حكم الصالة خلف الشيعة  ،يف جواب السؤال رقم 20093
وال جيوز متكني أهل البدع املكفِّرة من إمامة الصالة  ،لعدم صحة الصالة خلفهم عند مجع من أهل العلم ،
ولكوهنم أهال للهجر والزجر ال لإلمامة والتقدمي  ،وملا يرتتب على تقدميهم للصالة من اغرتار اجلاهل هبم .
والبدع املكفرة  :كبدعة القول خبلق القرآن  ،ونفي رؤية املؤمنني لرهبم يف اجلنة  ،والقول بتكفري مرتكب الكبرية
أو ختليده يف النار  ،وتكفري أيب بكر وعمر رضي اهلل عنهما  ،أو القول بتحريف القرآن  ،أو ادعاء أن األئمة
يعلمون الغيب  ،أو االستغاثة باألموات  ،وغري ذلك من صور الكفر والشرك .
وهذا خبالف صاحب البدعة غري املكفرة  ،فإن الصالة خلفه صحيحة .
جاء يف فتاوى اللجنة الدائمة ( )364/7السؤال التايل :
هل جتوز الصالة خلف اإلمام املبتدع ؟
جواب اللجنة :
من وجد إماما غري مبتدع فليصل وراءه دون املبتدع  ،ومن مل جيد سوى املبتدع نصحه عسى أن يتخلى عن
بدعته  ،فإن مل يقبل وكانت بدعته شركية كمن يستغيث باألموات أو يدعوهم من دون اهلل أو يذبح هلم فال
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يصلى وراءه ألنه كافر وصالته باطلة وال يصح أن جيعل إماما وإن كانت بدعته غري مكفرة كالتلفظ بالنية صحت
صالته وصالة من خلفه .
وباهلل التوفيق .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
واهلل أعلم .
المصدر :اإلسالم سؤال وجواب
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-1وفقاً جمللة «مبحانيه» األسبوعية الصادرة عن اجليش اإلسرائيلي؛ أن أكثر من  50يهودياً من أصل
إيراين ينضمون سنوياً للجيش اإلسرائيلي ,,,
.-2أنور مالك@ ٥ anwarmalekأكتوبر
#غزة حتت القصف فاظهروا لنا شجعانكم يا من تتبجحون باملقاومة وكلما نتحدث عن حمرقة #سورية
هتامجوننا بزعم أن قضية العرب واملسلمني هي #فلسطني فقط ..
.-3ألوية التحرير@ ٥ alweyatiraqأكتوبر
متابعات :قوات االحتالل #اإلسرائيلي تثمن دور #قاسم سليماين بإدارة احلرب الراهنة يف املنطقة
العربية.
اليس قاسم سليماين قائد فيلق القدس؟؟؟ ..
-4اضحك مع وكالة فارس  :سادن عتبة فاطمة املعصومة (س) :اعالم العدو يستهدف عقائد اجملتمع
والشباب ..سادن عتبة ويتكلم عن العقيدة !!..
-5احدى نتائج زواج املتعة بني ايران وأمريكا  :وكالة فارس :برملاين ايراين :زيارة السناتور االمريكي
داباكيس اىل ايران كانت حتت رصد وزارة االمن ..
.-6وكالة فارس  :مناورات بيت املقدس ..شبعنا مناورات وضحك على الذقون وكذب وجتارة بفلسطني
 ..بيت املقدس ليس بعيدا .. !!...
-7جنود سعوديون ومصريون يشاركون يف حرب فلسطني عام  48مث يأيت املعتوه نصر الشيطان ليحاضر
عن املقاومة والسؤال لتقدم ايران جندي واحد قاتل يف فلسطني ..
-8تارخينا العظيم@ ٢ prw190أكتوبر
هل من املعقول َمن يسب عمر الفاروق الذي فتح #القدس هوالذي سيحرر القدس من الصهاينة!
االقصى طاهر لن حيرره إال األطهار ..
#-9إبادة_حلب  ...وأيوب إذ نادى ربه أين مسين الضر وأنت أرحم الرامحني فاستجبنا له فكشفنا ما
به من ضر  ...ال ملجأ من اهلل إال إليه ..
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-10رحم اهلل حممد رشيد رضا  ...كما استعان الشيعة سابقا بربيطانيا اليوم يستعينون بأمريكا وروسيا
وهكذا ديدهنم ...
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