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 بسم اهللا الرحمن الرحیم
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  مقدمة الكتاب
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم والحمد هللا رب العالمین الذي أرسل رسوله الصادق األمین بالهدى ودین الحق لیظهره
 على الدین كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وزد وبارك السالم ،  على سیدنا ونبینا محمد بن عبداهللا
 وعلى أهل بیته الكرام ،  الذین اصطفیتهم على الخلق وجعلتهم منارة للهدى وسبیل المؤمنین ،  فال یتبعهم اال

  مهتدي وال یخالفهم إال مفتون.
 

 أما بعد فإن السبب األساسي لكتابتي هذا الكتاب ،  هو لقلة الكتب التي تتحدث عن هذه الفترة التي نعیشها اآلن ،
 وكذلك لتعریف الناس بخبایا بعض االمور وتوضیح عقائد الشیعة بشكل یصل لجمیع الفئات العمریة. فقمت

 باختیار بعض األمور العقائدیة الشیعیة للتحدث عنها ،  وقارنتها مع عقائد الفرق االخرى. وكذلك تطرقت
 للهجمة اإلعالمیة ضد الشیعة لتشویه صورتهم بین العامة ،  ألجل ایقاف المد الشیعي في العالم اإلسالمي.

 
 قررت أن یكون الكتاب مختصر حتى تصل المعلومة لالخوة القراء بشكل مبسط وغیر ُممل. فقد قمت بجمع

 بعض االحادیث واالخبار والمناقشات مع المذاهب االخرى ،  الجل تعریف الناس وزیادة وعیهم وكشف حقیقة
 ان المذاهب المخالفة ألهل البیت علیهم السالم هي مذاهب سیاسیة بأمتیاز هدفها األول واألخیر هو تطویع

 المسلمین للحاكم حتى ولو سرق وزنا وقتل. كمثال ال للحصر فقد سمعت الشیخ السلفي عبدالعزیز الریس في
 إحدى محاضراته التي نشرت باالنترنت موجهًا خطابة للمسلمین السنة وهو یقول: "مطلوب منك شرعًا تألیف

 الناس على ولي األمر ،  وال تهیج الناس على ولي االمر حتى ولو كان یزني نص ساعة كل یوم على
 التلفزیون"... وقد سمعت الشیخ االزهري خالد الجندي على قناة mdc وهو یقول: "قولها بفخر ،  قولها

  باعتزاز ،  ُقل: أنا شیخ السلطان. النك لو لم تقل ذلك ،  إذا الیكون لك نسب ،  فمن حرم منها فهو لقیط".
 

 لقد قمت بتخصیص فصل خاص اسمیته "تشویه صورة الشیعة ومحاربتهم" أتحدث فیه عن وعاظ السالطین
 وكیفیة استغاللهم لالسالم الجل استغفال ضعفاء المسلمین بدعاوى مختلفة. هذا الفصل یكشف الجانب الحقیقي
 لهذه الفرق السیاسیة التي تحاول قدر االمكان ابعاد الناس عن اهل البیت علیهم السالم وتكریه الناس بالشیعة.

 قمت كذلك بنقل بعض االفترائات التي ینقلها بعض شیوخ السلطة بالقنوات والمواقع على اتباع مذهب اهل
 البیت علیهم السالم وقمت بالرد علیها علمیًا. اخیرًا ولیس اخرًا قمت بنقل بعض مناقشاتي مع االخوة من
  المذاهب السنیة وكالم بعض االخوة المتشیعین من مختلف الدول االسالمیة وهم یسردون أسباب تشیعهم.

 وفي نهایة الكتاب قمت بجمع بعض أحادیث رسول اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم وآیات قرآنیة نازلة في فضل
 أهل البیت ووجوب اتباعهم علیهم السالم. وكذلك قمت بجمع بعض أسماء الكتب والمواقع الشیعیة المفیدة لمن

 أراد أن یزید من معلوماته وما التوفیق اال من عند اهللا العزیز الكریم.
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 التعریف بأهل البیت والشیعة
 

  المسلمین الشیعة هم اتباع وانصار امیر المؤمنین االمام علي بن ابي طالب وذریته علیهم السالم.
 فالشیعي هو الذي یأخذ دینه عن النبي محمد صل اهللا علیه وآله وسلم بواسطة أئمة أهل البیت االثنا عشر

 علیهم السالم. وهذا الیعني اننا ال نستشهد بالروایات التي تصح عن الصحابة الثقات، الذین لم یثبت علیهم
 الكذب. فإن ثبت عن صحابي أنه كذب فنحن ال نأخذ بروایته إال إذا كان لروایته شواهد اخرى.

 
 كما هو معلوم فأن االمامة اصل من اصول الدین بالمذهب الشیعي، ففي اإلمامة كمال للدین وعصمة لألمة

 من الفرقة واالقتتال. فاالئمة بالمذهب الشیعي یجب ان یكونوا من اهل البیت علیهم السالم، وذلك ألن لكل نبي
 خلیفة من قومه، وخلیفة كل نبي یجب أن یكون من اقرب الناس الیه حسبًا ونسبًا واشبههم به خلقًا وُخلقًا

 وشجاعًا وعلمًا وزهدًا الخ. یقول اهللا تعالى في كتابه الكریم على لسان نبیه موسى بن عمران  {وقال موسى
 ألخیه هارون اخلفني في قومي وأصلح وال تتبع سبیل المفسدین } سورة األعراف ،  اآلیة الكریمة توضح أن
 خلفاء األنبیاء ال یكونون إال من أقاربهم. ویقول عز وجل {وجعلناهم ائمة یهدون بامرنا واوحینا الیهم فعل

 الخیرات واقام الصالة وایتاء الزكاة وكانوا لنا عابدین}  سورة األنبیاء، وهذه اآلیة الشریفة توضح أن األئمة
 یجب أن یكونوا على أعلى درجة من اإلیمان باهللا منذ والدتهم ،  وأنهم یفعلون الخیر طوال حیاتهم حتى

 شهادتهم.  ویقول عز وجل كذلك {واولوا االرحام بعضهم اولى ببعض في كتاب اهللا من المؤمنین
 والمهاجرین} سورة األحزاب ،  فهذه اآلیة الكریمة توضح أن خالفة رسول اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم ال

 تكون إال ألرحامه القریبین منه نسبًا وحسباً ،  فلذلك نجد أن المسلمین الشیعة اقتدوا بأهل البیت علیهم السالم.
  أن عدد خلفاء رسول اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم من أئمة أهل البیت هو اثني عشر امام ،  وهم بهذا الترتیب:

 
الم (استشهد سنة 40 هـ بالكوفة)1.  اإلمام أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیه السَّ
الم (استشهد سنة 50 هـ  بالمدینة المنورة)2.  اإلمام الحسن بن علي علیهما السَّ
الم (استشهد سنة 61 هـ  بكربالء)3.  اإلمام الحسین بن علي علیهما السَّ
الم (استشهد سنة 95 هـ  بالمدینة المنورة)4.  اإلمام علي بن الحسین زین العابدین علیه السَّ
الم (استشهد سنة 114 هـ  بالمدینة المنورة)5.  اإلمام محمد بن علي الباقر علیه السَّ
الم (استشهد سنة 148 هـ  بالمدینة المنورة)6.  اإلمام جعفر بن محمد الصادق علیه السَّ
الم (استشهد سنة 183 هـ  ببغداد)7.  اإلمام موسى بن جعفر الكاظم علیه السَّ
الم (استشهد سنة 203 هـ  بخراسان)8.  اإلمام علي بن موسى الرضا علیه السَّ
الم (استشهد سنة 220 هـ  ببغداد)9.  اإلمام محمد بن علي الجواد علیه السَّ

الم (استشهد سنة 254 هـ  بسامراء)     10.  اإلمام علي بن محمد الهادي علیه السَّ
الم (استشهد سنة 260 هـ  بسامراء)     11.  اإلمام الحسن بن علي العسكري علیه السَّ

ل اهللا فَرَجه (الوالدة سنة 255 هـ  بسامراء)     12.  اإلمام محمد بن الحسن المهدي المنتظر عجَّ
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 قد تسأل نفسك عزیزي القارئ عن سبب تخصیص األئمة باثني عشر إمامًا فقط . الجواب على ذلك ألن رسول
 اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم أخبر بعدة مواطن عدد الخلفاء من بعده وأخبر بأسمائهم فمثال روى مسلم في

 صحیحه بكتاب اإلمارة عن رسول اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم أنه قال:  ال یزال اإلسالم عزیزا إلى اثني عشر
 خلیفة كلهم من قریش. وروى الطبراني في المعجم الكبیر ج2 الحدیث رقم 1875 قال رسول اهللا صل اهللا

 علیه وآله وسلم: یكون بعدي اثنا عشر أمیرًا كلهم من قریش.
 

 وروى أحمد بن حنبل في مسنده باب مسند المكثرین من الصحابة عن    مسروق   قال:  كنا جلوسا عند   عبد اهللا
 بن مسعود  وهو یقرئنا القرآن، فقال له رجل: یا    أبا عبد الرحمن  هل سألتم رسول اهللا  صل اهللا علیه (وآله)
  وسلم   كم تملك هذه األمة من خلیفة، فقال عبد اهللا بن مسعود:  ما سألني عنها أحد منذ قدمت    العراق    قبلك،

 ثم قال: نعم، ولقد سألنا رسول اهللا صل اهللا علیه (وآله) وسلم ،  فقال:  اثنا عشر كعدة    نقباء    بني إسرائیل.
 

 جدیرًا بالذكر أن نقباء بني اسرائیل كان عددهم اثنا عشر رجًال وحواریي النبي عیسى كانوا اثنا عشر رجًال.
 وقد اشارت التوراة أن وصي النبي موسى كان یوشع وقد حاربه الكثیر من االقوام االخرى بعد وفاة موسى.

 اما حواریي النبي عیسى او تالمیذه االثني عشر فلم یصلوا للحكم اطالقًا فهم كانوا یعیشون في الدولة
 الرومیة، وقد ُقتل اغلبهم على یدي الرومان بتحریض من الیهود ومنهم من هاجر وُقتل بسبب إیمانه وتبشیره

 بالمسیحیة. جدیرًا بالذكر أن في النصرانیة یوجد الكثیر من اإلضطراب بمسألة اسماء التالمیذ االثنا عشر
 بسبب تالعب الیهود بالمسیحیة فحرفوا الكثیر منها. فقد قام البعض بإدخال یهوذا االسخریوطي في تالمیذ

 المسیح االثني عشر. ویهوذا هذا هو الذي وشى بالسید المسیح عند الرومان حتى یقتلوه لكن یهوذا صلب بدًال
 من المسیح كما ذكر ذلك القرآن الكریم. وقد قرأت في إنجیل یهوذا الذي یتكلم عن حیاة یهوذا االسخریوطي

 وعالقته بالسید المسیح، أن السید المسیح لم یعتبر یهوذا من تالمیذه االثنا عشر. فمن أراد المزید من
 المعلومات فعلیه بقراءة التوراة واإلنجیل وإنجیل یهوذا.

 
 وروى القندوزي الحنفي عن جابر بن یزید الجعفي قال سمعت جابر بن عبد اهللا األنصاري یقول: قال لي

 رسول اهللا صل اهللا علیه واله وسلم: یا جابر، أن أوصیائي وأئمة المسلمین من بعدي (أولهم علي، ثم الحسن،
 ثم الحسین، ثم علي بن الحسین، ثم محمد بن علي المعروف بالباقر ستدركه یا جابر فإذا لقیته فاقرأه مني

 السالم، ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم
 الحسن بن علي، ثم القائم اسمُه اسمي وُكنیتُه ُكنیتي محمد بن الحسن بن علي)، ذاك الذي یفتح اهللا - تبارك

 وتعالى - على یدیه مشارق األرض ومغاربها، ذاك الذي یغیب عن أولیائه غیبة ال یثبت على القول بإمامته اال
 من أمتحن اهللا قلبه لإلیمان، قال جابر : فقلت: یا رسول اهللا فهل للناس اإلنتفاع به في غیبته، فقال: إي والذي

 بعثني بالنبوة، إنهم یستضیئون بنور والیته في غیبته كإنتفاع الناس بالشمس وإن سترها سحاب، هذا من
 مكنون سر اهللا، ومخزون علم اهللا، فاكتمه اال عن أهله. كتاب ینابیع المودة ج3 الصفحة 398
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 أما بالنسبة إلیماننا باالمام المهدي المنتظر علیه السالم، فنحن نؤمن أنه حي ولم یمت ولكنه غائب عن أنظارنا
 بالضبط كما أن السید المسیح حي ولم یموت بل رفعه اهللا للسماء. فال یظهر حتى یأذن اهللا تعالى له بالظهور
 وتطهیر األرض من الكفرة والمنافقین. وبعد ظهوره سوف ینزل السید المسیح حتى یدعو النصارى للتحول
 لإلسالم الحق. وقد روي في كتاب إعالم الموقعین ج4 الصفحة 150: قال علي كرم اهللا وجهه ورضى عنه:

 لن تخلو األرض من قائم هللا بحجة لكیال تبطل حجج اهللا.
 

 أن عقیدة المسلمین الشیعة بأئمة أهل البیت علیهم السالم هي أنهم أفضل الخلق بعد رسول اهللا صل اهللا علیه
 وآله وسلم، وأنه من واالهم فقد واَلى اهللا ومن عاداهم فقد عادى اهللا. فكل من اتبعهم كان من أهل الجنة وكل
 من خالفهم كان من أهل النار. والمقصود هنا من أن "من خالفهم كان من أهل النار" أي من رفض الحجج

 والبراهین من الكتاب والسنة على وجوب اتباعهم واستكبر، فهؤالء نزل فیهم قوله تعالى  {والذین كذبوا بآیاتنا
 واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فیها خالدون } سورة األعراف.

 
 وقد جاء وصف أئمة أهل البیت علیهم السالم بالزیارة الجامعة الكبیرة وهي نص دیني عن اإلمام علي بن
 محمد الهادي علیه السالم یشرح فیه بشكل بلیغ كنه أئمة أهل البیت ومقامهم السامي. الزیارة الجامعة ُتقال

 عندما یزور المسلم الشیعي قبر رسول اهللا وقبور أهل بیته صل اهللا علیه وآله وسلم. وهذا جزء مما جاء
 بالزیارة الجامعة الكبیرة: السالم علیكم یا أهل بیت النبوة، وموضع الرسالة، ومختلف المالئكة، ومهبط

 الوحي، ومعدن الرسالة، وخزان العلم، ومنتهى الحلم، وأصول الكرم، وقادة األمم، وأولیاء النعم، وعناصر
 األبرار، ودعائم األخیار، وساسة العباد، وأركان البالد، وأبواب االیمان، وأمناء الرحمن، وساللة النبیین،

 وصفوة المرسلین، وعترة خیرة رب العالمین، ورحمة اهللا وبركاته. السالم على أئمة الهدى، ومصابیح
 الدجى، وأعالم التقى، وذوي النهى، وأولي الحجى، وكهف الورى، وورثة األنبیاء، والمثل األعلى، والدعوة
 الحسنى، وحجج اهللا على أهل اآلخرة واألولى، ورحمة اهللا وبركاته. السالم على محال معرفة اهللا، ومساكن

 بركة اهللا، ومعادن حكمة اهللا، وحفظة سر اهللا، وحملة كتاب اهللا، وأوصیاء نبي اهللا، وذریة رسول اهللا، ورحمة
 اهللا وبركاته. السالم على الدعاة إلى اهللا، واألدالء على مرضات اهللا، والمستقرین في أمر اهللا ونهیه، والتامین

 في محبة اهللا، والمخلصین في توحید اهللا، والمظهرین ألمر اهللا ونهیه، وعباده المكرمین، الیسبقونه بالقول
 وهم بأمره یعملون، ورحمة اهللا وبركاته. كتاب عیون اخبار الرضا ج1 للصدوق

 
 أن الزیارة الجامعة تشرح بشكل بلیغ عقیدة الشیعة في أهل البیت علیهم السالم. یقول تعالى {بل عباد

 مكرمون الیسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون} سورة األنبیاء ، ویقول تعالى  {إن اهللا اصطفى ادم ونوحا وال
 إبراهیم وال عمران على العالمین ذریًة بعضها من بعض واُهللا سمیٌع علیم } سورة آل عمران . فأهل البیت

 علیهم السالم هم الذریة المصطفى من آل ابراهیم. وقد جاء في اإلنجیل في سفر التكوین اإلصحاح 17: وقال
 ابراهیم هللا: لیت اسماعیل یعیش امامك!. فقال اهللا: بل سارة امراتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق. وأقیم
 عهدي معه عهدا ابدیًا لنسله من بعده. واما اسماعیل فقد سمعت لك فیه. ها انا اباركه واثمره وأكثره كثیرًا

 جدًا. اثني عشر رئیسًا یلد، واجعله امة كبیرة.
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 وكما هو معلوم فإن أئمة أهل البیت علیهم السالم یرجع نسبهم لنبي اهللا إسماعیل بن إبراهیم علیهما السالم،
 النهم اوالد االمام علي بن ابي طالب ابن عم رسول اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم وصهره. فلو جمعنا الخبر

 السابق من اإلنجیل بحدیث رسول اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم: یكون بعدي اثنا عشر أمیرًا كلهم من قریش.
  لعلمنا ان المقصود باالثني عشر رئیسًا هم نفسهم االثنا عشر امیرًا، وهم أئمة أهل البیت علیهم السالم.

 
 اما بالنسبة لألسماء التي ُیسمى بها الشیعة فهي عدیدة ومن أشهرها هي:

 
 الجعفریة: نسبتًا لفقه اإلمام جعفر الصادق علیه السالم●
 الموالین: أي أننا انصار اهل البیت علیهم السالم ومحبیهم وموالیهم بالدنیا واالخرة●
 االثنا عشریة: ألن الشیعة هي الفرقة الوحیدة باالسالم التي تؤمن باألئمة االثني عشر من أهل بیت●

 رسول اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم
 اإلمامیة: أن اإلمامة أصل من أصول الدین عندنا، یقول اإلمام الصادق علیه السالم:  إن اهللا فرض●

  والیتنا وأوجب مودتنا. واهللا ما نقول بأهوائنا وال نعمل بآرائنا، وال نقول إال ما قال ربنا عز وجل.
 رواه المفید بكتاب األمالي الصفحة 60

  الرافضة: وذلك ألن الشیعة رفضوا خالفة أبوبكر وعمر وتبرؤوا منهما ألنهم آذوا وخالفوا رسول اهللا●
  واهل بیته صل اهللا علیه وآله وسلم ومنعوهم حقوقهم وتسببوا بفتنة عظیمة باإلسالم.

 
 وجائت األحادیث من أهل البیت علیهم السالم بوصف الشیعة بشكل مفصل منها ما جمعه الشیخ الصدوق
 رحمه اهللا في كتابه "صفات الشیعة". وقد قمت بنقل مجموعة من الروایات التي ذكرها الصدوق في هذا

 الباب الجل توضیح المعنى الحقیقي للفظ "الشیعة" من كالم أهل البیت علیهم السالم. منها قول االمام جعفر
 الصادق علیه السالم: شیعتنا أهل الورع واالجتهاد وأهل الوفاء واألمانة وأهل الزهد والعبادة، أصحاب إحدى
 وخمسین ركعة في الیوم واللیلة، القائمون باللیل الصائمون بالنهار، یزكون أموالهم ویحجون البیت ویجتنبون

  كل محرم... وقال:  واهللا ما شیعة علي إال من عف بطنه وفرجه وعمل لخالقه ورجا ثوابه وخاف عقابه.
 

 وعن محمد بن عجالن قال: كنت مع أبي عبد اهللا (جعفر الصادق) علیه السالم فدخل رجل فسلم فسأله كیف
  من خلفت من إخوانك؟ فأحسن الثناء وزكى وأطرى، فقال: كیف عیادة أغنیائهم لفقرائهم؟قال: قلیلة،

  قال: فكیف مواصلة أغنیائهم لفقرائهم في ذات أیدیهم؟ فقال: إنك تذكر أخالقا ما هي فیمن عندنا،
 قال: كیف یزعم هؤالء أنهم لنا شیعة.

 
 وروي أن أمیر المؤمنین علیه السالم خرج ذات لیلة من المسجد وكانت لیلة قمراء فأم الجبانة (المقبرة) ولحقه

 جماعة یقفون أثره فوقف علیهم ثم قال: من أنتم؟ قالوا: شیعتك یا أمیر المؤمنین، فتفرس في وجوههم ثم قال:
 فمالي ال أرى علیكم سیماء الشیعة. قالوا: وما سیماء الشیعة یا أمیر المؤمنین؟ فقال: صفر الوجوه من السهر،
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 عمش العیون من البكاء، حدب الظهور من القیام، خمص البطون من الصیام، ذبل الشفاه من الدعاء، علیهم
 غبرة الخاشعین.

 
 وعن عبد اهللا بن زیاد، قال سلمنا على أبي عبد اهللا علیه السالم بمنى ثم قلت: یا بن رسول اهللا إنا قوم

 مجتازون لسنا نطیق هذا المجلس منك كلما أردناه فأوصنا، قال علیه السالم: علیكم بتقوى اهللا وصدق الحدیث
 وأداء األمانة وحسن الصحبة لمن صحبكم وإفشاء السالم وإطعام الطعام، صلوا في مساجدهم وعودوا

 مرضاهم واتبعوا جنائزهم فإن أبي حدثني أن شیعتنا أهل البیت كانوا خیار من كانوا منهم، إن كان فقیه
  كان منهم، وإن كان مؤذن كان منهم، وإن كان إمام كان منهم، وإن كان صاحب أمانة منهم، وإن كان صاحب

 ودیعة كان منهم، وكذلك كونوا. حببونا إلى الناس وال تبغضونا إلیهم.
 

 وجاء في كتاب بحار األنوار ج65 - قال رجل لإلمام علي بن الحسین علیهما السالم: یا ابن رسول اهللا أنا من
 شیعتكم الخلص. فقال له: یا عبد اهللا فإذا أنت كإبراهیم الخلیل علیه السالم الذي قال اهللا {وإن من شیعته

 إلبراهیم إذ جاء ربه بقلب سلیم} فإن كان قلبك كقلبه فأنت من شیعتنا، وإن لم یكن قلبك كقلبه وهو طاهر من
 الغش والغل، فأنت من محبینا ،  وإال فإنك إن عرفت أنك بقولك كاذب فیه، إنك لمبتلى بفالج ال یفارقك إلى

  الموت أو جذام لیكون كفارة لكذبك هذا.
 

 الخالصة ان المسلم الشیعي حتى یكون فعًال من شیعة ال محمد صل اهللا علیه وآله وسلم, فعلیه االستنان بسنة
 النبي محمد صل اهللا علیه وآله وسلم بالخلق الحسن، قال تعالى {وانك لعلى خلق عظیم} سورة القلم. فال یسب

 أحد وال یؤذي الناس وال یتقول على احد وال یغش ویكذب ویسرق، بل یكون عون للناس فمن لم یكن كذلك
 فال یجوز وصفه بأنه من شیعة ال محمد صل اهللا علیه وآله وسلم. وجدیر بالذكر أن الشیعة طبقات فمن كان

 منهم خلقه حسن، وورع، وزاهد، وصادق النیة، وطالب للعلم، فهذا افضل من الشیعي الذي عنده نفس
  الصفات السابقة لكنه ال یقرأ وال یزید من علمه ولذلك قال تعالى {قل هل یستوي الذین یعلمون والذین

 ال یعلمون إنما یتذكر أولوا األلباب} سورة الزمر.
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 مقارنة عقائد الشیعة مع غیرهم
 

  إن أصول الدین في المذهب الشیعي هي التوحید والنبوة واالمامة والعدل والمعاد. فالمسلمین الشیعة یشهدون
 أن ال إله إال اهللا وحده ال شریك له وأن محمدًا صل اهللا علیه وآله وسلم عبده ورسوله, بعثه اهللا تعالى للخلق

 أجمعین مبشرًا وهادیًا ونذیرًا. إیماننا باهللا الواحد االحد یختصره االمام علي علیه السالم بقوله:  الحمد هللا الذي
 ال یبلغ مدحته القائلون. وال یحصي نعماءه العادون. وال یؤدي حقه المجتهدون، الذي ال یدركه بعد الهمم وال

 یناله غوص الفطن. الذي لیس لصفته حد محدود وال نعت موجود. وال وقت معدود وال أجل ممدود. فطر
 الخالئق بقدرته. ونشر الریاح برحمته. ووتد بالصخور میدان أرضه. أول الدین معرفته وكمال معرفته

 التصدیق به. وكمال التصدیق به توحیده. وكمال توحیده اإلخالص له. وكمال اإلخالص له نفي الصفات عنه
 لشهادة كل صفة أنها غیر الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غیر الصفة. فمن وصف اهللا سبحانه فقد قرنه.
 ومن قرنه فقد ثناه ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله. ومن جهله فقد أشار إلیه. ومن أشار إلیه فقد حده.

 ومن حده فقد عده، ومن قال فیم فقد ضمنه. ومن قال عالم فقد أخلى منه. كائن ال عن حدث موجود ال عن
 عدم. مع كل شئ ال بمقارنة. وغیر كل شئ ال بمزایلة. فاعل ال بمعنى الحركات واآللة. بصیر إذ ال منظور

  إلیه من خلقه. متوحد إذ ال سكن یستأنس به وال یستوحش لفقده.  من كتاب نهج البالغة الخطبة األولى
 

 عقیدتنا باهللا تعالى أنه لیس بجسم والُیشبه بخلقه وال تحیط بكنهه االفكار وال تدركه االبصار. ال یمكن رؤیته
 بالمنام وال بالدنیا وال باالخرة ألنه لو كان كذلك ال صبح اهللا محدود وفوق ذلك ال صبح اهللا جسم ألن العین

 البشریة الیمكنها رؤیة الشئ اال عندما ینعكس الضوء على ذلك الشئ ثم یرتد للعین فیراه اإلنسان. فلو امكن
 رؤیة اهللا بالعین بالمنام او بالدنیا او باالخره ال صبح اهللا حینها جسدًا ُیحد بمكان ُمعین، وجه تحویه ُیشار الیه

 فیها، وهذه الصفات فقط تنطبق على المخلوقین وال یمكن عقًال ومنطقًا وصفها هللا الخالق العظیم.
 

 روي عن إبراهیم الكرخي قال: قلت للصادق جعفر بن محمد علیه السالم: إن رجًال رأى ربه عز وجل في
 منامه فما یكون ذلك؟ فقال: ذلك رجل ال دین له، إن اهللا تبارك وتعالى ال یرى في الیقظة وال في المنام وال في

 الدنیا وال في اآلخرة. بحار األنوار ج61
 

 وروي  عن محمد بن زید قال: جئت إلى الرضا علي بن موسى علیه السالم أسأله عن التوحید فأملى علي:
 الحمد هللا فاطر األشیاء إنشاء, ومبتدعها ابتداعًا بقدرته وحكمته, ال من شئ فیبطل االختراع وال لعلة فال یصح

 االبتداع، خلق ما شاء كیف شاء، متوحدًا بذلك إلظهار حكمته وحقیقة ربوبیته، ال تضبطه العقول وال تبلغه
 األوهام وال تدركه األبصار وال یحیط به مقدار، عجزت دونه العبارة وكلت دونه األبصار وضل فیه

 تصاریف الصفات, احتجب بغیر حجاب محجوب واستتر بغیر ستر مستور, عرف بغیر رؤیة ووصف بغیر
 صورة ونعت بغیر جسم ،  ال إله إال اهللا الكبیر المتعال. الكافي ج1
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 أما مصادر التشریع عندنا فهي القران والسنة واالجماع والعقل. فالقرآن الكریم واحد ولم یتغیر ولن یتغیر ألن
 اهللا تبارك وتعالى حفظه من التحریف والتزویر، قال تعالى  {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} سورة

 الحجر. وعن اإلمام أمیر المؤمنین علي علیه السالم أنه قال: وعلیكم بكتاب اهللا فإنه الحبل المتین والنور
 المبین. والشفاء النافع، والري الناقع والعصمة للمتمسك والنجاة للمتعلق. ال یعوج فیقام وال یزیغ فیستعتب. وال

 تخلقه كثرة الرد وولوج السمع. من قال به صدق ومن عمل به سبق. نهج البالغة الخطبة 156
 

 أما السنة فهي تؤخذ من النبي وأهل بیته صل اهللا علیه وآله وسلم. وقد جاء باألثر الشهیر، عن االمام علي
 الرضا عن أبیه موسى الكاظم عن أبیه جعفر الصادق عن أبیه محمد الباقر عن أبیه علي زین العابدین عن

 أبیه الحسین سید شباب اهل الجنة عن ابیه امیر المؤمنین علي بن ابي طالب عن رسول اهللا صل اهللا علیه وآله
 وسلم قال: كأني قد ُدعیت فأجبت، وإني تارک فیكم الثقلین أحدهما أكبر من اآلخر: كتاب اهللا تبارک وتعالى

 حبل ممدود من السماء إلى األرض، وعترتي أهل بیتي، فانظروا كیف تخلفوني فیهما. من كتاب البحر
 الزخار للسید محسن األمین

 
 وقد ذكرت الكتب السنیة أحادیث مشابهة للحدیث أعاله، على سبیل المثال ال الحصر روى الحاكم النیسابوري

 بكتابه المستدرك للصحیحین ج3 الصفحة 148 بسند صحیح قال رسول اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم: إني
 تارك فیكم الثقلین، كتاب اهللا وأهل بیتي، وأنهما لن یتفرقا حتى یردا علي الحوض.

 
 وروى أحمد بن حنبل في مسنده حدیث رقم 10747 عن رسول اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم:  إني    أوشك   أن  

  أدعى فأجیب، وإني تارك فیكم    الثقلین   كتاب اهللا عز وجل  ، وعترتي  كتاب اهللا حبل ممدود من السماء إلى
 األرض،   وعترتي   أهل بیتي، وأن اللطیف الخبیر أخبرني أنهما لن یفترقا حتى یردا علي الحوض، فانظروني

 بم تخلفوني فیهما.
 

 أما مسألة اإلجماع فهي ما أجمع علیه فقهاء الشیعة من امور دینیة او دنیویة. فمثال أجمع فقهاء الشیعة انه ال
 یجوز تولي الحكام الفسقة، وان الحكام الجبریین أو غیر الجبریین ال یدخلون في قوله تعالى  {یا ایها الذین

 امنوا اطیعوا اهللا واطیعوا الرسول واولي األمر منكم} سورة النساء. ألن المقصود من أولي االمر في االیة
 الشریفة هم االئمة االثنا عشر من آل محمد صل اهللا علیه وآله وسلم. فقد جاء في كتاب الكافي ج1 عن اإلمام

 جعفر الصادق علیه السالم: ِإیانا عنى خاصة أمر جمیع المؤمنین إلى یوم القیامة بطاعتنا.
 

 أما مسألة العقل وحجیته فهي من أهم الفروقات التي تمیز الشیعة عن غیرهم. الشیعة یؤمنون أن العقل مصدر
 أساسي للتشریع والحكم. فمن كمل عقله، كمل إیمانه بدلیل قوله تعالى  {كذلك یبین اهللا لكم آیاته لعلكم تعقلون}

  سورة البقرة. إن اهللا تبارك وتعالى ُعرف بالعقل قبل النقل وهذه هي الفطرة السلیمة التي ُفطر الناس علیها.
  وقد  جائت الروایات بالكتب الشیعیة بمدح استخدام العقل. فقد روي عن اإلمام محمد بن علي الباقر
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 علیه السالم أنه قال: لما خلق اهللا العقل استنطقه ثم قال له: أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال: وعّزتي
 وجاللي ما خلقت خلقًا هو أحب إلي منك وال أكملتك إال فیمن أحب، أما إني إیاك آمر، وإیاك أنهى وإیاك

 أعاقب، وإیاك أثیب. الكافي ج1
 

 وروي أن اإلمام جعفر بن محمد الصادق علیه السالم حین سأله أحد أصحابه: ما العقل؟ قال: ما ُعبد به
 الرحمن واكُتسب به الجنان، قال: قلت: فالذي كان في معاویة؟ فقال علیه السالم: تلك النكراء! تلك الشیطنة،

 وهي شبیهة بالعقل، ولیست بالعقل. الكافي ج1
 

 فمن كان له عقل اتبع الحق واجتنب الباطل وصدق كالم رسول اهللا صل اهللا علیه  وآله  وسلم، وكالم أهل بیته
 علیهم الصالة والسالم الثابت عنهم وترك تقلید ائمة الضاللة او تولي الحكام السیاسیین. ان االسالم جاء لینشر

 العدل واالیمان واالخالق ولم یأتي حتى یجعل المسلمین تبع للحكام السابقین او الحالیین. وقد قمت بشرح
  مستفیض عن وجوب رجوع المسلمین ألئمة أهل البیت وتركهم تقدیس الحكام السیاسیین في فصل

 "آیات وأحادیث في أهل البیت علیهم السالم".
 

 أما بالنسبة لمصادر التشریع بالمذاهب المخالفة للتشیع فهي مختلفه عندهم بشكل واضح من فرقة الى اخرى.
 فمنهم من ال ُیجیز استخدام العقل كمصدر من مصادر التشریع إنما یقبلون األخبار واألحادیث على أساس

  صحة إسناد الخبر. فالروایة التي یرویها ثقات، هي صحیحة بغض النظر عن مضمون تلك الروایة.
 یقول ابن تیمیة (المتوفي 728 هـ) وهو حنبلي المذهب: إذا تعارض الشرع والعقل وجب تقدیم الشرع، ألن

 العقل مصدق للشرع في كل ما أخبر به. المصدر كتاب درء تعارض العقل والنقل ج1
 بینما یقول فخر الدین الرازي (المتوفي 605 هـ) وهو شافعي المذهب: أنه یمكن أن یقع تعارض بین العقل
 والنقل والبد عندئد من تقدیم العقل على النقل ألن العقل هو أساس قبول الشرع، وأن تقدیم الشرع أو النقل
 علیه یؤدي الى الطعن في العقل وفي الشرع جمیعًا. نقال من كتاب أساس التقدیس في علم الكالم للرازي،

 تحقیق أحمد السقا ج1
 

 أما بالنسبة لعقیدة الشیعة في اهللا الواحد األحد المنزه عن التجسیم والتشبیه فیخالفنا الكثیر من المسلمین في
 ذلك . فنجد أن أغلب الفرق السنیة یعتقدون أن اهللا تعالى یمكن رؤیته بالمنام وفي اآلخرة. وإن اهللا تعالى لدیه

 وجه ویدین وعینان ویمكن رؤیته بالمنام باالضافة الى اني سمعت الشیخ عمرو خالد على قناة أقرأ منذ زمن
 بعید وهو یقول: "تخیل أنك تأكل مع اهللا في الجنة".

 
 ونقل العالمة نجم الدین الغیطي(المتوفى 982 هـ) وهو حنفي المذهب بكتابه حاشیة ابي البركات على قصة

 المعراج ،  بتحقیق أحمد محمد محمود الصفحة 193-194 مایلي: ونقل عن كثیر من السلف أنهم رأوه عز
 وجل في المنام ،  فنقل عن اإلمام أحمد بن حنبل رضي اهللا عنه أنه قال: رأیت رب العزة في المنام… ونقل أن

 اإلمام  أبا حنیفة رضي اهللا عنه قال: رأیت رب العزة في المنام تسعًا وتسعین مرة… وعن الترمذي الحكیم
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 وهو من مشایخ الرسالة القشیریة قال: رأیت اهللا تعالى في المنام مرارًا… وعن االمام ابي العباس بن سریج
 الباز االشهب: انه رأه في مرض موته في منامه.

 
 ویقول االلوسي(المتوفى 1270هـ) وهو شافعي في كتابه روح المعاني في تفسیر القرآن ج9 الصفحة 52:

  فأنا -وهللا تعالى الحمد- قد رأیت ربي منامًا ثالث مرات، وكانت المرة الثالثة في السنة (1246هـ) بعد
 الهجرة، رأیته -جل شأنه- وله من النور ما له، متوجهًا جهة المشرق، فكلمني بكلمات أنسیتها حتى استیقظت.

 
 ویقول الشیخ السلفي ابن عثیمین(المتوفى 1421ه) في كتابه عقیدة أهل السنة والجماعة الصفحة 12: ونؤمن
 بأن هللا تعالى وجها موصوفًا بالجالل واإلكرام: {ویبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكرام}. ونؤمن بأن هللا تعالى

 یدین كریمتین عظیمتین: {بل یداه مبسوطتان ینفق كیف یشاء}، {وما قدروا اهللا حق قدره واألرض جمیعا
 قبضته یوم القیامة والسماوات مطویات بیمینه سبحانه وتعالى عما یشركون}. ونؤمن بأن هللا تعالى عینین

 اثنتین حقیقیتین لقوله تعالى: {واصنع الفلك بأعیننا ووحینا}، وقال النبي صلى اهللا علیه (وآله) وسلم: "حجابه
 النور، لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إلیه بصره من خلقه". وأجمع أهل السنة على أن العینین

 اثنتان، ویؤیده قول النبي صلى اهللا علیه (وآله) وسلم في الدجال: " ... إنه أعور، وإن ربكم لیس بأعور ... ".
 ونؤمن بأن اهللا تعالى {ال تدركه األبصار وهو یدرك األبصار وهو اللطیف الخبیر}. ونؤمن بأن المؤمنین

 یرون ربهم یوم القیامة: {وجوه یومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة}.. انتهى االقتباس
 

 واضح الفرق الكبیر بوصف اهللا تعالى بین مذهب اهل البیت علیهم السالم والمذاهب االخرى. فلو انا اخذنا
 بتفاسیر أئمة أهل البیت علیهم السالم لآلیات القرآنیة التي استشهد بها الشیخ ابن عثیمین إلثبات الوجه والیدین

  والعینین هللا تبارك وتعالى لعرفنا حینها الحق ولزالت الشبهة.
 

  جاء في كتاب تفسیر الصافي للشیخ الكاشاني في تفسیر قوله تعالى {ویبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكرام},
 عن االمام علي بن الحسین السّجاد علیه السالم قال:  نحن وجه اهللا اّلذي یؤتى منه.

 
 وعن عبد السالم بن صالح الهروي، قال: قلت لعلي بن موسى الرضا علیه السالم: یا بن رسول اهللا، ما تقول
 في الحدیث الذي یرویه أهل الحدیث: إن المؤمنین یزورون ربهم من منازلهم في الجنة. فقال علیه السالم: یا
 أبا الصلت، إن اهللا تبارك وتعالى فضل نبیه محمد صل اهللا علیه وآله على جمیع خلقه من النبیین والمالئكة،

 وجعل طاعته طاعته، ومتابعته متابعته، وزیارته في الدنیا واآلخرة زیارته، فقال عز وجل: {من یطع
 الرسول فقد أطاع اهللا}، وقال: {إن الذین یبایعونك إنما یبایعون اهللا ید اهللا فوق أیدیهم}، وقال النبي صل اهللا

 علیه وآله: من زارني في حیاتي أو بعد موتي فقد زار اهللا جل جالله. ودرجة النبي صل اهللا علیه وآله في
 الجنة أرفع الدرجات، فمن زاره إلى درجته في الجنة من منزله، فقد زار اهللا تبارك وتعالى. قال: فقلت له: یا

 بن رسول اهللا، فما معنى الخبر الذي رووه: أن ثواب ال إله إال اهللا النظر إلى وجه اهللا؟ فقال علیه السالم: یا أبا
 الصلت، من وصف اهللا بوجه كالوجوه فقد كفر، ولكن وجه اهللا أنبیاءه ورسله وحججه صلوات اهللا علیهم، هم
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 الذین بهم یتوجه إلى اهللا وإلى دینه ومعرفته، وقال اهللا عز وجل: {كل من علیها فإن ویبقى وجه ربك}، وقال
 عز وجل: {كل شئ هالك إال وجهه}, فالنظر إلى أنبیاء اهللا ورسله وحججه علیهم السالم في درجاتهم ثواب

 عظیم للمؤمنین یوم القیامة. وقد قال النبي صل اهللا علیه وآله: من أبغض أهل بیتي وعترتي، لم یرني ولم أره
 یوم القیامة. وقال علیه السالم: إن فیكم من ال یراني بعد أن یفارقني. یا أبا الصلت، إن اهللا تبارك وتعالى ال

  یوصف بمكان، وال یدرك االبصار واألوهام. رواه الصدوق في كتاب األمالي
 

 النتیجة ان وجه اهللا الیعني الوجه الحقیقي الحسي انما معناه "السبیل للوصول لمرضات اهللا ورحمته" وهذا ال
 یتحقق إال بطاعة كالم سیدنا رسول اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم الثابت عنه والذي بالتأكید ال یخالف القرآن
 الكریم قال تعالى: {ومن یطع اهللا ورسوله ویخش اهللا ویتقه فاولئك هم الفائزون} سورة النور. فوجه اهللا هو
 كمثل قوله تعالى {یریدون أن یطفؤوا نور اهللا بافواههم ویابى اهللا اال ان یتم نوره ولو كره الكافرون} سورة

 التوبة. فوجه اهللا ونور اهللا هما الصراط المستقیم المتمثل بالنبي محمد وأهل بیته صل اهللا علیه وآله وسلم.
 

 أما تفسیر قوله تعالى {بل یداه مبسوطتان ینفق كیف یشاء}، عن الصادق علیه السالم أنه قال في قول اهللا عز
 وجل:{وقالت الیهود ید اهللا مغلولة}: لم یعنوا أنه هكذا، ولكنهم قالوا: قد فرغ من األمر فال یزید وال ینقص،

  فقال اهللا جل جالله تكذیبًا لقولهم: {غلت أیدیهم ولعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق كیف یشاء}، ألم
 تسمع اهللا عز وجل یقول: {یمحو اهللا ما یشاء ویثبت وعنده أم الكتاب}. كتاب التوحید للصدوق ج1

 
 والمعنى من الحدیث السابق أن اهللا تعالى ُیقدم وُیؤخر ویزید وُینقص، وله البداء والمشیة. الیهود ادعوا ان اهللا
 تعالى قد كتب على كل انسان رزقُه، فهو الیزید والینقص حتى ولو دعا العبد ربُه لیغنیه. لكن جاء نفي القرآن
 الكریم ادعاء الیهود أن اهللا بخیل، فكرم اهللا تعالى متمثل ببسط یدیه وهو كنایة عن الكرم والجود بلغة العرب.

 فلو أن امرًأ ُولد وعاش في فقر وبالء ولكنه دعا اهللا عز وجل أن یرزقه ویزیل عنه البالء الزال اهللا الفقر
 والبالء عنه ولو بعد حین ولذلك یقول القرآن الكریم {فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا یرسل السماء علیكم

 مدرارا ویمددكم بأموال وبنین ویجعل لكم جنات ویجعل لكم أنهارا} سورة الفتح. فالدعاء واالستغفار ُینزل
 الرزق من السماء ویبعد البالء الذي قدره اهللا تعالى رحمة بعبادة، وكذلك صلة الرحم والصدقة تزید من طول

  العمر كما أخبر بذلك رسول اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم.
 

  وعن المشرقي قال: سمعته (أي أبي الحسن علي بن موسى الرضا علیه  السالم) یقول: {بل یداه مبسوطتان}.
 فقلت له : یدان هكذا - وأشرت بیدي إلى یدیه - فقال: ال, لو كان هكذا لكان مخلوقًا. نفس المصدر السابق

 
 في هذا الحدیث تأكید من اإلمام علي بن موسى الرضا علیه السالم إن اهللا تعالى الیوصف بأن له یدین، فلو
 كان كذلك ألصبح اهللا تعالى مجزء الجزاء ومحتاج، النه الیمكن ان یكون له یدین اال وهو یحتاج لهما وهذا

 یبطل االزل هللا ویجعله محتاج، وكل شئ محتاج فهو ضعیف، وكل شئ ضعیف فهو مخلوق، والمخلوق لیس
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 بخالق، قال تعالى {فال تضربوا هللا االمثال ان اهللا یعلم وأنتم ال تعلمون} سورة النحل. فمن ادعى ان هللا عز
 شأنه وجهًا ویدین وعینین وما شابه، استلزم أن یتخیله في ذهنه بمثال وصورة.

 
 اما تفسیر قوله تعالى {وما قدروا اهللا حق قدره واألرض جمیعا قبضته یوم القیامة والسماوات مطویات بیمینه

 سبحانه وتعالى عما یشركون}، عن سلیمان بن مهران قال: سألت أبا عبد اهللا الصادق علیه السالم عن قول
 اهللا عز وجل: {واألرض جمیعا قبضته یوم القیمة} فقال: یعني ملكه ال یملكها معه أحد، والقبض من اهللا

 تبارك وتعالى في موضع آخر المنع والبسط، منه االعطاء والتوسیع، كما قال عز وجل: {واهللا یقبض ویبسط
 وإلیه ترجعون} یعني یعطي ویوسع ویمنع ویضیق، والقبض منه عز وجل في وجه آخر األخذ في وجه

 القبول منه كما قال: {ویأخذ الصدقات} أي یقبلها من أهلها ویثیب علیها، قلت: فقوله عز وجل: {والسماوات
 مطویات بیمینه}؟ قال: الیمین الید، والید القدرة والقوة، یقول عز وجل السماوات مطویات بقدرته وقوته،

 سبحانه وتعالى عما یشركون. كتاب بحار األنوار ج4
 

 وتنقل الكثیر من الكتب السنیة حدیث مشابه لمضمون الحدیث أعاله. فقد روى ابن حبان في صحیحه عن
 الصحابي عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه: جاء رجل من أهل الكتاب الى رسول اهللا صل اهللا علیه (واله)

 وسلم فقال: إن اهللا یمسك السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع والخالئق كلها على إصبع ثم یقول
 أنا الملك فضحك رسول اهللا حتى بدت نواجذه ثم قرأ هذه االیة {وما قدروا اهللا حق قدره واالرض جمیعا

 قبضته یوم القیامة والسماوات مطویات بیمینه سبحانه وتعالى عما یشركون}.
 

  ونقل البخاري في صحیحه عن عبداهللا: أن یهودیًا جاء إلى النبي صل اهللا علیه (وآله) وسلم فقال
 یا محمد إن اهللا یمسك السموات على إصبع واألرضین على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع

 والخالئق على إصبع ثم یقول أنا الملك فضحك رسول اهللا صل اهللا علیه (وآله) وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ
 {وما قدروا اهللا حق قدره}. قال یحیى بن سعید وزاد فیه فضیل بن عیاض عن منصور عن إبراهیم عن عبیدة

  عن عبداهللا فضحك رسول اهللا صل اهللا علیه (وآله) وسلم تعجبًا وتصدیقًا له.
 

 هنا نجد التحریف واضح من الراوي بتحویل ضحكة رسول اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم على كالم الیهودي
 الى تصدیق لقول الیهودي. فلو كان كالم الیهودي حق لما ضحك علیه رسول اهللا صل اهللا علیه واله وسلم الن

 اهللا تعالى یقول {فلما جاءهم بآیاتنا إذا هم منها یضحكون} سورة الزخرف، ویقول {ان الذین اجرموا كانوا
 من الذین آمنوا یضحكون} سورة المطففین. الصحیح هو أن رسول اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم ضحك من

 كالم الیهودي تكذیبًا له ألن الیهودیة محرفة كما هو معلوم قال تعالى {ومن الذین هادوا سماعون للكذب
 سماعون لقوم آخرین لم یأتوك یحرفون الكلم من بعد مواضعه} سورة المائدة. لذلك ضحكة رسول اهللا صل
 اهللا علیه وآله وسلم تندرج في سیاق قوله تعالى {فالیوم الذین آمنوا من الكفار یضحكون} سورة المطففین.

 وصدق اهللا وصدق رسوله صل اهللا علیه وآله وسلم.
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 فكم من أحادیث زورت وُنسبت لرسول اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم فقط ألجل إبعاد الناس عن الحق. جدیرًا
 بالذكر أن رسول اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم قال في مواطن كثیرة: ان كذبًا علي لیس ككذب على أحد، فمن

 كذب علي متعمدًا، فالیتبوأ مقعده من النار. أخرجه مسلم في باب تغلیظ الكذب على رسول اهللا
 

 أما تفسیر قوله تعالى {واصنع الفلك بأعیننا ووحینا} فقد جاء في نهج البالغة قال االمام علي علیه السالم في
 وصف اهللا تعالى: ال تراه العیون بمشاهدة العیان، ولكن تدركه القلوب بحقائق اإلیمان. قریب من األشیاء غیر

 مالمس. بعید منها غیر مباین. متكلم ال برویة، مرید ال بهمة. صانع ال بجارحة. لطیف ال ُیوصف بالخفاء.
 كبیر ال یوصف بالجفاء. بصیر ال یوصف بالحاسة. رحیم ال ُیوصف بالرقة. تعنو الوجوه لعظمته، وتجب

 القلوب من مخافته. انتهى الخبر
 

 إن اهللا تعالى ال یبصر بحاسة كما یفعل البشر فلو كان اهللا یرى بعینین لكان محتاج وكل محتاج فهو مخلوق.
 فال یجوز تشبیه اهللا تعالى بخلقه وال یجوز التفكر في ذات اهللا تعالى قال تعالى {یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم

  وال یحیطون به علما} سورة طه.
 

 جدیرًا بالذكر أن المذاهب المخالفة ألهل البیت علیهم السالم تنقل أحادیث كثیرة فیها تجسیم وتشبیه هللا تعالى
 فمثال قام الشیخ السلفي علوي بن عبدالقادر السقاف بتألیف كتاب أسماه "صفات اهللا عز وجل الواردة في

 الكتاب والسنة". جمع بالكتاب أحادیث من مختلف الكتب السنیة وذكر فیه معتقد أهل السنة والجماعة بصفات
 اهللا تعالى، منها انهم یؤمنون ان هللا أصابع وحقو وساق وقدم، وأنه في السماء العلیا على عرشه وأنه ینزل إلى

 السماء الدنیا في كل لیلة. وأن من صفاته الهرولة والمجيء والضحك، وأنه یتكلم بصوت مسموع، وان له
 صورة ویمكن رؤیته بها في یوم القیامة الخ فمن أراد المزید فلیراجع الكتاب.

 
 أما بالنسبة لحدیث النبي صل اهللا علیه  وآله  وسلم: "حجابه النور، لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى

 إلیه بصره من خلقه"، فلیس المقصود هنا ان هللا عینًا یرى بها األشیاء. بدلیل ان العین ال ترى االشیاء اال اذا
 عكس الضوء على األشیاء ثم ارتد للعین حینها یمكن رؤیة األشیاء. فلو كان هللا عین یرى بها األشیاء، إذا

 ألصبح اهللا محتاج للضوء حتى ُیرى ویرى به األشیاء وهذا طعن في الذات االلهیة، النه اهللا سبحانه وتعالى ال
 یحتاج للمخلوقات حتى یدبر أمور الخلق. القول الحق أن هذا الحدیث هو من جملة قوله تعالى {هو الذي أنزل

 علیك الكتاب منه آیات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات} سورة آل عمران. فالحدیث هو من
 المتشابهات ویجب إرجاعه للُمحكم وهو قوله تعالى {لیس كمثله شيء وهو السمیع البصیر} سورة الشورى.

 أما تفسیر معاني الحدیث فهو كالتالي:
 

 حجابه النور: أي أنه مستتر عن خلقه بمعنى انه ال یعرف كنهه أحد، قال تعالى {ما قدروا اهللا حق●
 قدره إن اهللا لقوي عزیز} سورة الحج. وتعني كذلك أن اهللا تعالى رحیم بعباده، فالنور هو كنایة عن
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 الرحمة والهدایة، قال تعالى {هو الذي یصلي علیكم ومالئكته لیخرجكم من الظلمات الى النور وكان
 بالمؤمنین رحیما} سورة األحزاب

 
 سبحات وجهه: أي بمعنى َأنواره وجاللته وعظمته●

 
 ما انتهى إلیه بصره من خلقه: أي بمعنى أن اهللا تعالى محیط بجمیع المخلوقات، فلوال فضل اهللا●

  ورحمته لما دخل المؤمنین الجنة ولما رزق الناس ممن سأله ودعاه وممن لم یسألُه ویدعوه
 

 أما تفسیر حدیث النبي صل اهللا علیه وآله وسلم في الدجال: " ... إنه أعور، وإن ربكم لیس بأعور ... ".
 فكلمة "ربكم" هنا ال تعني خالقكم بدلیل أن القرآن الكریم استخدم كلمة "ربك" بمعنى "السید أو الملك"، فقد
 قال تعالى {وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشیطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع
 سنین} سورة یوسف. فهنا تشیر االیة الى ان نبي اهللا یوسف طلب من أحد رفقائه بالسجن ان یكلم "فرعون
 مصر" عندما یخرج من السجن حتى ُیفرج عن یوسف ألنه ُسجن ظلمًا. ولغة العرب مشحونه بهذه االمثال

 فمثال عندما ُیقال: رب البیت أي بمعنى سید البیت وهو الزوج، وعندما ُیقال: ربة البیت أي بمعنى سیدة البیت
 وهي الزوجة. لذلك فإن الحدیث النبوي ُیقصد منه ان الدجال أعور ولكن سیدكم أو قائدكم لیس بأعور. وبما

 أن الدجال یخرج بعد ظهور اإلمام المهدي المنتظر وبعد نزول السید المسیح علیهما السالم، فلذلك جاء
 الحدیث عن رسول اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم لیحذر المسلمین من إتباع الدجال األعور ومخالفة االمام

 المهدي المنتظر علیه السالم. فاإلمام المهدي المنتظر هو سید المسلمین وملكهم عند خروج الدجال الیهودي.
 وجاءت الروایات عن أهل البیت علیهم السالم ان النبي عیسى هو من یقتل الدجال بأمر من اإلمام المهدي

 المنتظر علیه السالم.
 

 أما تفسیر قوله تعالى {وجوه یومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة}، قال االمام علي علیه السالم في تفسیر االیة:
 وإنما یعني بالنظر إلیه النظر إلى ثوابه تبارك وتعالى. بحار األنوار ج7

 
 وروى أهل السیر أن رجال جاء إلى أمیر المؤمنین علیه السالم فقال: یا أمیر المؤمنین أخبرني عن اهللا أرأیته

  حین عبدت اهللا؟ فقال له أمیر المؤمنین: لم أك بالذي أعبد من لم أره، فقال: كیف رأیته یا أمیر المؤمنین؟
 فقال له: ویحك لم تره العیون بمشاهدة العیان، ولكن رأته القلوب بحقائق اإلیمان، معروف بالدالالت، منعوت
 بالعالمات، ال یقاس بالناس، وال یدرك بالحواس. فانصرف الرجل وهو یقول: اهللا أعلم حیث یجعل رساالته.

 بحار األنوار ج4
 

 خالصة القول أن حدیث فیه تجسیم او تشبیه هللا تعالى نحن الشیعة ال نأخذ به ألنه یخالف القرآن الكریم الذي
 یقول {لیس كمثله شيء وهو السمیع البصیر} سورة الشورى. وكذلك یخالف ما تواتر عن أئمة أهل البیت
 علیهم السالم في نفي التجسیم والتشبیه هللا تعالى، علمًا ان الكذبة زوروا أحادیث كثیرة ونسبوها لرسول اهللا
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 صل اهللا علیه وآله وسلم. لذلك نقلت كتب الشیعة أحادیث كثیرة في وجوب الرجوع لكتاب اهللا وعرض
 األحادیث علیه فما وافق القرآن فهو حق وما خالفه فهو باطل. فعن ابي عبداهللا الصادق علیه السالم قال:

 خطب النبي صل اهللا علیه وآله وسلم بمنى فقال: أیها الناس ما جاءكم عني یوافق كتاب اهللا فأنا قلته وما جائكم
 یخالف كتاب اهللا فلم أقله. كتاب الكافي ج1

 
 جدیر بالذكر أن فخر الدین الرازي هو من كبار علماء االشاعرة وقد ألف الكتب في الرد على المجسمة

 والمشبهة ولذلك نجد أن الفرقة السلفیة ال تأخذ بآرائه وعالوة على ذلك، فقد قام السلفیین باخراج االشاعرة
 والماتریدیة من اهل السنة والجماعة بسبب اختالفهم في وصف اهللا تبارك وتعالى. راجع كتاب إزالة الستار

 عن الجواب المختار لهدایة المحتار للعثیمین الصفحة 58
 

 بنفس الوقت نجد أن الشیخ العثیمین یقول في كتاب الشرح الممتع ج11 الصفحة 306: أهل السنة یدخل فیهم
 المعتزلة ، یدخل فیهم األشعریة ، یدخل فیهم كل من لم یكفر من أهل البدع ، إذا قلنا هذا في مقابلة الرافضة.

 لكن إذا أردنا أن نبین أهل السنة، قلنا: إن أهل السنة حقیقة هم السلف الصالح الذین اجتمعوا على السنة وأخذوا
  بها، وحینئذ یكون األشاعرة والمعتزلة والجهمیة ونحوهم : لیسوا من أهل السنة بهذا المعنى.

 
 وقد قام السلفیین بالعصر الحدیث بتألیف مئات الكتب التي تتحدث عن أهل السنة والجماعة وعن من یحق له

 أن یكنى بهذه الكنیة. فأدخلوا بها كل من وافق آراءهم واخرجوا منها كل من خالف آراءهم. یقول الكاتب كریم
 امام في كتابه "االشاعرة سؤال وجواب" الصفحة 24: ان االشاعرة في ما یتعلق بموضوع الصحابة والخلفاء

 متفقون مع اهل السنة وهي نقطة االتفاق المنهجیة الوحیدة… ثم یقول بالصفحة 28: یطلق لفظ أهل السنة
 والجماعة , فیما یقابل البدعة، ویراد بذلك اهل السنة المحضة، فال یدخل فیه إال من التزم العقیدة الصحیحة

 من السلف واهل الحدیث، فعلى هذا االعتبار ال یدخل في هذا اللقب: االشاعرة، وال غیرهم ممن خلط أصول
 الكالمیة بأصول بدعیة، لمخالفتهم أهل السنة في كثیر من األصول والمسائل. انتهى االقتباس

 
 الخالصة أن لفظ  "أهل السنة والجماعة" یجمع عدة فرق دینیة مختلفة في العقائد واالراء الفقهیة ولكنهم

 یشتركون في شئ واحد وهو تقدیس الحكام االوائل ممن خالفوا اإلمام علي بن ابي طالب علیه السالم وحاربوا
 أهل البیت علیهم السالم اقتصادیًا وسیاسیًا وعسكریًا. وهنا یظهر لك عزیزي القارئ كیف یقوم السلفیین

 بأستخدام لفظ "أهل السنة والجماعة" لمصلحتهم باستغفال الكثیر من الجهلة ممن ینسبون أنفسهم ألهل السنة
 والجماعة. في فصل "قصص ومناقشات" قمت بجمع مجموعة من المناقشات العقائدیة التي تبین مدى قلة
 معرفة الناس (ممن ینسبون أنفسهم ألهل السنة والجماعة) بتعالیم االسالم ومدى تعصبهم للحكام السابقین.

 
 وقد أخبر الصادق األمین صل اهللا علیه وآله وسلم أن األمة سوف تفترق من بعده ولن ینجو منها إال فرقة

 واحدة. فقد جاء في كتاب سنن ابي داود الحدیث رقم 3597 عن أبي عامر الهوزني عن معاویة بن أبي سفیان
 أنه قام فینا فقال أال إن رسول اهللا صلى اهللا علیه (وآله) وسلم قام فینا فقال: أال إن من قبلكم من أهل الكتاب
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 افترقوا على ثنتین وسبعین ملة وإن هذه الملة ستفترق على ثالث وسبعین ،  ثنتان وسبعون في النار وواحدة في
  الجنة وهي الجماعة.

 
 الجماعة هنا یقصد بها الفرقة المتبعة للحق بغض النظر عن عددها بدلیل ما نقله ابن الجوزیة في كتابه اغاثة
 اللهفان ج1 الصفحة 69 قول الصحابي عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه: الجماعة ما وافق الحق، وإن كنت

 وحدك. وقال كذلك: إن جمهور الناس فارقوا الجماعة وإن الجماعة ما وافق طاعة اهللا عز وجل.
 

 فكما هو معلوم أن جمهور المسلمین ال یقتدون بأهل البیت علیهم السالم في دینهم ولكنهم یأخذون دینهم ممن
 خالفهم. فلو جاء رجل ودعى الناس لإلقتداء بأهل البیت علیهم السالم لحاربُه حینها مشایخ السلطة بكل ما
 اوتوا من قوة، النهم یعلمون ان مذهب أهل البیت علیهم السالم من اساسیاته التبرؤ من السالطین الظلمة

 ووعاضهم.  فلو أصبح الناس كلهم شیعة لزال حینها سلطة المشایخ ولما أعطاهم الحكام األموال والمناصب
 الحساسة بالدولة. ولهذا نجد أن رسول اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم قال: ال تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر اهللا

 ال یضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى یأتي أمر اهللا وهم ظاهرون على الناس. رواه مسلم في صحیحه
 

 ونقل الهیثمي في كتابه مجمع الزوائد ج1 الحدیث رقم 784 - روایة توجب التمسك بكتاب اهللا وأهل بیت
  رسول اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم لإلعتصام من الضالل والزلل. قال رسول اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم:

  إني تركت فیكم خلیفتین كتاب اهللا وأهل بیتي، وأنهما لن یتفرقا حتى یردا علي الحوض.
 وعلق الهیثمي على الحدیث بقوله: رواه الطبراني في الكبیر، ورجاله ثقات.

 
 اذا یستلزم من ذلك كله أن الفرقة الناجیة هم أتباع أئمة أهل البیت علیهم السالم. ولهذا نجد أن الكتب الشیعیة
 محرم اقتنائها وبیعها وشراؤها بالكثیر من الدول العربیة المخالفة لفكر أهل البیت علیهم السالم. وسبب ذلك

 أن شیوخ السلطان یعلمون أن انتشار الكتب الشیعیة وسماحهم للناس بقرائتها هو إیذان بإنفضاض الناس عنهم
 وزوالهم وزوال فكرهم. وقد قاموا بعدة حمالت باالنترنت منذ ظهور القنوات الشیعیة تدعو الناس لعدم

 مشاهدة القنوات الشیعیة وحذفها حتى ال یتأثروا بمحتواها. وقد قمت بجمع عدة مقاالت وأقوال بشكل مختصر
 بفصل "المد الشیعي من عالمات الظهور" لمجموعة من شیوخ المخالفین وهم یتحدثون عن انتشار المذهب

 الشیعي في بلدانهم، عن طریق االنترنت والتلفاز وحدیثهم عن حرمة قرائة الكتب الشیعیة أو الدخول للمواقع
  الشیعیة باالنترنت.

 
 أما بالنسبة لعقیدتنا في رسول اهللا صل اهللا علیه  وآله  وسلم، فأحب أن أشیر إلى مسألتین فقط واقارنها مع كالم

  الفرق االخرى وهما:
 

 هل كان رسول اهللا صل اهللا علیه  وآله  وسلم یكتب ویقرأ؟1.

 عصمة رسول اهللا صل اهللا علیه  وآله  وسلم2.
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 أما بالنسبة لعلم رسول اهللا صل اهللا علیه  وآله  وسلم بالكتابة والقراءة فقد أنكر جل فقهاء الفرق المخالفة للشیعة
 أن رسول اهللا صل اهللا علیه  وآله  وسلم كان یقرأ ویكتب. فمثال یقول ابن كثیر (المتوفى 773 هـ) وهو شافعي
 المذهب في تفسیر قوله تعالى {الذین یتبعون الرسول النبي األمي} سورة األعراف: وهكذا كان، صلوات اهللا

  وسالمه علیه [ دائمًا أبدًا ] " إلى یوم القیامة "، ال یحسن الكتابة وال یخط سطرًا وال حرفًا بیده.
 تفسیر القرآن العظیم ج6 الصفحة 285 إلبن كثیر

 
 ویقول ابن الجوزي (المتوفى 597 هـ) وهو حنبلي المذهب في كتابه زاد المسیر ج3 الصفحة 272 بتفسیر

  اآلیة السابقة: وفي تسمیته باألمي قوالن.
 

  أحدهما: ألنه ال یكتب.●
 والثاني: ألنه من ُأمَّ القرى.●

 
 بینما أخبرت روایات أهل البیت علیهم السالم أن رسول اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم كان یكتب ویتكلم بجمیع

  اللغات، فعن جعفر بن محمد الصوفي قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي الرضا علیه السالم فقلت:
 یا بن رسول اهللا لم سمي النبي صل اهللا علیه وآله األمي؟ فقال: ما تقول الناس؟ قلت: یزعمون أنه إنما سمي
 األمي ألنه لم یحسن أن یكتب، فقال علیه السالم: كذبوا علیهم لعنة اهللا، أنى ذلك واهللا یقول في محكم كتابه:

 {هو الذي بعث في األمیین رسوال منهم یتلو علیهم آیاته ویزكیهم ویعلمهم الكتاب والحكمة} فكیف كان یعلمهم
 ما ال یحسن؟ واهللا لقد كان رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله یقرأ ویكتب باثنین وسبعین، - أو قال: بثالثة وسبعین
 لسانًا - وإنما سمي األمي ألنه كان من أهل مكة، ومكة من أمهات القرى، وذلك قول اهللا عز وجل: {لتنذر أم

 القرى ومن حولها}. بحار األنوار ج16
 

 أما بالنسبة لمسألة عصمة النبي صل اهللا علیه وآله وسلم فقد أسهب رجال الدین الشیعة القول في ذلك،
 بأن رسول اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم معصوم في كل شيء منذ والدته، والیصدر منه الخطأ ال بقول وال

 بفعل. وان اقواله وافعاله كلها بوحي من اهللا تبارك وتعالى. یقول الشیخ حسن املي في كتابه كشف المراد في
 شرح تجرید االعتقاد: فالنبي معصوم في تلقي الوحي وحفظه وإبالغه، كما اّنه معصوم في أفعاله مطلقًا

 باَالدلة العقلیة والنقلیة. ویقول الشیخ المجلسي في بحار األنوار ج11: اعتقادنا في االنبیاء والرسل واالئمة،
 والمالئكة علیهم السالم أنهم معصومون، مطهرون من كل دنس، وانهم ال یذنبون ذنبًا صغیرًا وال كبیرًا، وال

 یعصون اهللا ما أمرهم ویفعلون ما یؤمرون. ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم،
 واعتقادنا فیهم أنهم موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل أمورهم إلى أواخرها، ال یوصفون في شيء

 من أحوالهم بنقص وال جهل.
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 بینما یقول الفقهاء المخالفین للشیعة بأن رسول اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم معصوم في تبلیغ الرسالة فقط، فهم
 یجوزون أن األنبیاء یعملون الصغائر، ولكن شذ بعض فقهائهم القلة و أجازوا عمل األنبیاء الكبائر من

 الذنوب. یقول الشیخ مصطفى المراغي شیخ األزهر (المتوفى 1364 هـ): إّن الوحي ال یالزم األنبیاء في كّل
 عمل یصدر عنهم، وفي كلِّ قول یبدر منهم، فهم عرضة للخطأ، یمتازون عن سائر البشر بأّن اهللا ال یقّرهم
 على الخطأ بعد صدوره، ویعاتبهم علیه أحیانًا. ُأمر محمد صل اهللا علیه (وآله) وسلم بأن یبلغ عن ربه، ولم

 تبین له الطرق التي یتبعها في التبلیغ وفي حمایة الدعوة، وُترك له أن یتصرف بعقله وعمله وفطنته، كما
 یتصرف غیره من العلماء والعقالء. نقال من مقدمة كتاب حیاة محمد لمحمد هیكل بقلم الشیخ المراغي

 الصفحة 11
 

 ویقول الشیخ الشنقیطي (المتوفى 1394 هـ) وهو سلفي المذهب في كتابه أضواء البیان ج4 الصفحة 650:
 بعدم عصمة األنبیاء من الصغائر التي ال تتعلق بالتبلیغ، ألنهم یتداركونها بالتوبة واإلنابة إلى اهللا حتى تصیر
 كأنها لم تكن. واعلم أن جمیع العلماء أجمعوا على عصمة األنبیاء صلوات اهللا وسالمه علیهم في كل ما یتعلق

 بالتبلیغ. واختلفوا في عصمتهم من الصغائر التي ال تعلق لها بالتبلیغ اختالفًا مشهورًا معروفًا في األصول.
 

 وقال بن عطیة بكتابه المحرر الوجیز ج5 الصفحة 126 في تفسیر {لیغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر}
 سورة الفتح: وأجمع العلماء على عصمة األنبیاء علیهم السالم من الكبائر ومن الصغائر التي هي رذائل،

 وجوز بعضهم الصغائر التي لیست برذائل، واختلفوا هل وقع ذلك من محمد علیه السالم أو لم یقع، وحكى
 الثعلبي عن عطاء الخراساني أنه قال: {ما تقدم} هو ذنب آدم وحواء، أي ببركتك {وما تأخر} هي ذنوب

  أمتك بدعائك. قال الثعلبي: اإلمامیة ال تجوز الصغائر على النبي وال على اإلمام، واآلیة ترد علیهم.
 

 أقول: إن قوله تعالى {لیغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر} ال یصح تفسیره بظاهره النه هذه من اآلیات
 المتشابهة التي یجب أن نرجعها لمحكمات القرآن الكریم. یقول تعالى {وإنك لعلى ُخُلٍق عظیم} سورة القلم،
 فهذه االیة الشریفة من المحكمات والتي تصف ُخُلق رسول اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم بالعظیم. فذو الُخُلق

  العظیم یستلزم منه أن ال یعصي اهللا بالكبائر والصغائر، الرذائل منها او غیر الرذائل.
 

 أما تفسیر أهل البیت علیهم السالم لألیة السابقة فقد سأل المأمون العباسي اإلمام علي الرضا علیه السالم:
 أخبرني عن قول اهللا عز وجل: {لیغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر}.. قال الرضا علیه السالم: لم یكن

 أحد عند مشركي أهل مكة أعظم ذنبا "من رسول اهللا صل اهللا علیه وآله، ألنهم كانوا یعبدون من دون اهللا
 ثالثمائة وستین صنما"، فلما جاءهم صل اهللا علیه وآله بالدعوة إلى كلمة اإلخالص كبر ذلك علیهم وعظم،

 وقالوا: "أجعل اآللهة إلها واحدا إن هذا لشئ عجاب وانطلق المأل منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا
 لشئ یراد ما سمعنا بهذا في الملة اآلخرة إن هذا إال اختالق".. فلما فتح اهللا عز وجل على نبیه مكة قال له: یا
 محمد "إنا فتحنا لك (مكة) فتحا مبینا لیغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر" عند مشركي أهل مكة بدعائك
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 إلى توحید اهللا فیما تقدم وما تأخر، ألن مشركي مكة أسلم بعضهم وخرج بعضهم عن مكة، ومن بقي منهم لم
 یقدر على إنكار التوحید علیه إذا دعا الناس إلیه، فصار ذنبه عندهم في ذلك مغفورا بظهوره علیهم.

 فقال المأمون: هللا درك یا أبا الحسن. بحار األنوار ج11
 

 الخالصة أنه ال یجوز تفسیر القرآن الكریم بالرأي أو بالظاهر ألن ذلك یدعو للهلكة والضاللة. فرسول اهللا
 وأهل بیته صل اهللا علیه وآله وسلم هم فقط من یفسر القرآن ال غیرهم. وقد استفاضت األحادیث النبویة

 الشریفة بحرمة تفسیر القرآن بالرأي. أذكر منها ثالثة أحادیث من كتب اسالمیة مختلفة:
  

  قال رسول اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم: من قال في القرآن بغیر علم، جاء یوَم القیامة1.
 ُملَجمًا بلجام من النار. صححه البوصیري بكتاب اتحاف الخیرة المهرة ج1

 قال رسول اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم: أكثر ما أخاف على أمتي من بعدي رجل یتأول القرآن2.
  یضعه على غیر مواضعه. من كتاب األمالي للصدوق

  قال اإلمام جعفر بن محمد الصادق علیه السالم: من فسر القرآن برأیه فأصاب لم یؤجر،3.
 وإن أخطأ كان إثمه علیه. من مجلد بحار األنوار للمجلسي ج89
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 تشویه صورة الشیعة ومحاربتهم
 

 قامت السعودیة بقیادة جهازها الدیني السلفي والمخابراتي خالل عشرات السنین بضخ عشرات الملیارات من
 الدوالرات ألجل إبعاد الناس عن مذهب أهل البیت علیهم السالم وتشویه صورة الشیعة قدر ألمستطاع. فقاموا

 بإنشاء وتمویل القنوات الفضائیة والمواقع االلكترونیة والمساجد والجامعات بمختلف الدول االسالمیة وغیر
 االسالمیة. فمثال جاء في صحیفة  قدس االیرانیة مقال بتاریخ 21/09/2011 بعنوان "الوهابیة والدوالرات

 النفطیة" یقول مصطفى میر األستاذ في جامعة الصادق بطهران: حالیًا هناك ما یقارب من 46 ألف موقع
 على االنترنت وعشرات القنوات التلفزیونیة والفضائیة التي تهجم على الشیعة والفكر الشیعي وذلك من خالل

 دعمها بالدوالرات النفطیة. انتهى االقتباس
 

 فالسعودیة دعمت نشر فكرها الوهابي بكل قوة في العالم اإلسالمي ألجل الحیلولة دون تحول الناس للمذهب
 الشیعي ، فقد قاموا بشراء ذمم عشرات االلوف من شیوخ اهل السنة بمختلف مشاربهم، وصحفیین، وسیاسیین

 وحكام، ألجل حثهم على محاربة الفكر الشیعي وتحریم قرائه الكتب الشیعیة، وتشویه صورة الشیعة، وكتم
 فضائل أهل البیت علیهم السالم عن العامة. وقد قامت السعودیة بنشر مئات األلوف من الكتب والكتیبات التي

 تهاجم الشیعة وتشوه سمعتهم مستغلة بذلك التضییق الدیني واألمني على المسلمین الشیعة بالدول االسالمیة
  وخصوصًا العربیة منها.

 
 فمن أمثال تشویههم لصورة الشیعة بالعالم اإلسالمي ما ذكرته الشیخ ابن عثیمین في كتابه القول المفید ج1

 الصفحة 322: الرافضة الكفرة الذین یقولون: بأن جبرائیل امر أن یوحي الى علي فأوحى إلى محمد، صل اهللا
 علیه (وآله) وسلم، ویقولون: خان األمین فصدها عن حیدرة، وحیدرة لقب لعلي بن أبي طالب ألنه كان یقول

  في غزوة خیبر: أنا الذي سمتني امي حیدرة.
 

 وقد سمعت احد شیوخ االزهر وهو لبناني ویدعى حسن مرعب، على قناة الرحمة المصریة وهي قناة سلفیة
 یقول: رأیت الشیعة في مكة المكرمة وهم یرفعون أیدیهم عند نهایة الصالة ویضربونها على أفخاذهم

 ویقولون: خان األمین، خان األمین، خان األمین. انتهى
 

 جدیرًا بالذكر أن المسلمین الشیعة عندما ینهون صالتهم یجهرون بقول: اهللا أكبر، اهللا أكبر، اهللا أكبر…
  فقولنا "اهللا أكبر" ثالث مرات عند نهایة الصالة هي سنة نبویة، فقد روى مسلم عن ابن عباس قال: ما كنا

 نعرف انقضاء صالة رسول اهللا صل اهللا علیه (وآله) وسلم إال بالتكبیر.
 

 أن أكاذیب هؤالء القوم على الشیعة ال یمكن حصرها بكتاب، وهم ینقلونها بدون اي دلیل أو بینة إنما هدفهم
  األول هو تكریه الناس بالشیعة. وهذه االكاذیب هي سالحهم األول ألجل ایقاف انتشار التشیع بین الناس،
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 یقول تعالى {إنما یفتري الكذب الذین ال یؤمنون بایات اهللا واولئك هم الكاذبون} سورة النحل.
 

 وفي جلسة استماع بمجلس الشیوخ األمریكي سنة 2003 عن مصادر تمویل اإلرهاب، سئل السید الیكسییف
 ستیفن (Alexiev Stephen Schwartz)، عضو في مركز السیاسة األمنیة بواشنطن، عن كمیة األموال

التي ضختها السعودیة ألجل دعم الجماعات الوهابیة ونشر افكارها بالعالم االسالمي فكان رده كالتالي: في الـ
 25 سنة الماضیة تقریبا، من منتصف 1970 حتى نهایة العام الماضي: 281 ملیار ریال سعودي حسب

 تصریحاتهم الرسمیة. هذا ما یقرب من 2.5 ملیار دوالر لكل عام. وفي رأیي هذا یجعلها أكبر حملة
 أیدیولوجیة مستدامة   في التاریخ. خدمت من قبل في دراسة كل ما هو له عالقة باالتحاد السوفیتي لمدة عقدین
 تقریًبا، وأفضل التقدیرات لدینا كان على اإلنفاق السوفیتي للدعایة الخارجیة هو 1 ملیار دوالر لكل عام. لذلك

 أنت تتحدث عن كمیة مذهلة للغایة من األموال التي تنفق لغرض معین من الترویج، للكراهیة والتعالیم
 الوهابیة.

 
 ومن الشواهد االخرى للدعم المادي السخي الیقاف المد الشیعي، الدراسة التي قامت بها "مؤسسة هنري

 جاكسون البریطانیة" سنة 2017 وهي مؤسسة بحثیة مستقلة، فقد أجرت تقریر حول منابع تمویل اإلرهاب.
 حیث یشیر الباحث توم ویلسون في تقریره إلى أن السعودیة ومنذ الستینیات قامت بنشر االسالم المتشدد. وقد

  أنفقت السعودیة خالل 30 سنة نحو 87.7 ملیار دوالر على األقل في هذا المسعى.
 

 فبعد سنة 2003 وتغییر نظام الحكم بالعراق وحصول شیعة العراق على حریة ومتنفس إعالمي، احست
 السعودیة ومشایخها بالتهدید من تحول أهل السنة للمذهب الشیعي، فأنشئوا قنوات فضائیة ومواقع الكترونیة

 وجرائد ومجالت. وقامت السعودیة بشراء ذمم أغلب مشایخ الفرق السنیة بالمال ووفرت لهم االمتیازات
 الخاصة مثل التكفل بنفقاتهم بالحج والعمرة وإعطائهم الهدایًا الثمینة وتوفیر دعم مادي إلنشاء قنوات فضائیة

 لهم الخ. فأصبحت السعودیة بالنسبة لمشایخ الفرق السنیة والصحفیین والسیاسیین وغیرهم كالدجاجة التي
 تبیض ذهبًا. فكل من كان یرید الحصول على المال یقوم بأرسال طلب للسفارة السعودیة في بلده، أو بمقابلة
 أحد األمراء السعودیین، أو المسؤولین في السعودیة لكي یحصل على المال بحجة محاربة المذهب الشیعي.

 
 إن التحریض الطائفي ضد المسلمین الشیعة في منطقة الشرق األوسط، اتى اكله بظهور جماعات سنیة سلفیة

 مدعومة مالیًا من بعض دول الخلیج العربي، والتي هي مخترقة استخباراتیًا من الموساد واألمریكان وغیرهم.
 فقد تبنت تلك الجماعات االرهاب والقتل كوسیلة للوصول للحكم وإیذاء الشیعة. وقد انجر وراء تلك الجماعات
 الكثیر من الجماعات السنیة األخرى، باعتبارهم یشتركون بالعداء للشیعة. فقد قتل عشرات االلوف من الشیعة
 بالعراق وافغانستان وباكستان وغیرها، وفجرت واحرقت الكثیر من مساجد الشیعة، واعتقل الكثیر من السنة
 الذین تحولوا للتشیع او ُفصلوا من وظائفهم، واخترقت الكثیر من المواقع الشیعیة باالنترنت، وكل ذلك بسبب

 التحریض الطائفي بالقنوات السعودیة والجرائد والمواقع االلكترونیة التي تمولها السعودیة وأمثالها بشكل
 مباشر أو غیر مباشر. ففي عام 2008 م قامت جماعات من المخترقین التابعین للدولة السعودیة ومؤسساتها
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 الدینیة بأختراق مئات المواقع االلكترونیة الشیعیة. وكان سبب تلك االختراقات هو ألجل منع الناس من تصفح
 المواقع االلكترونیة الشیعیة والتي تنشر الكتب والمواضیع العقائدیة. فقامت إیران بأختراق مئات المواقع

 التابعة للسعودیة كردة فعل على اختراق السعودیة لمواقع إلكترونیة ایرانیة. وقد حاولت السعودیة جاهد خالل
 سنین طویلة ان تمنع اي محاولة للتقریب بین الشیعة والسنة، النها تعلم ان التقریب یعني تبادل للكتب

 والبعثات الطالبیة بین الجانبین، وهذا طبعا ال یخدم مصلحتها ألن التقریب یعني تحویل الناس للمذهب
  الشیعي.

 
 وقد صرح المئات من شیوخ الدعوة السلفیة بمختلف األقطار االسالمیة، عن مخاوفهم من انتشار التشیع

 بالمناطق السنیة. وقد جمعت في باب "المد الشیعي وعالمات الظهور" عدة اعترافات من عدة كتب ورجال
 دین من مختلف المذاهب تحدثوا عن انتشار الشیعة في بلدانهم.

 
  وقد نقلت تسریبات ویكیلیكس الشهیرة، آالف الوثائق التي تبین مدى الرعب والقلق الذي ینتاب السعودیة

 من الشیعة وظاهرة انتشار التشیع بالعالم اإلسالمي. فمثال جاء في احدى الوثائق الرسمیة من وزارة الخارجیة
 السعودیة، موجهة الى وزیر الدولة السعودي تدعوه فیه الى دعم حركة "مجلس المجاهدین لتطبیق الشریعة

 اإلسالمیة" االندونیسیة وهي جماعة متطرفة ،  الجل سبب واحد وهو "العمل على االستفادة من توجه هذه
 الجماعة لمواجهة المد الشیعي في اندونیسیا" ثم أوصت المذكرة بالتالي: "اإلیعاز للسفارة باستقطاب قیاداتها

 ودعمها معنویا ومادیا من خالل الجهات الرسمیة االندونیسیة".
 

 وفي رسالة عاجلة من الخارجیة السعودیة, تتحدث فیه عن زیارة رئیس تحریر صحیفة تنزانیة تسمى "الهدى
 االسالمیة" للسعودیة بتاریخ 2009 م، وطلب رئیس تحریر الصحیفة منهم التالي:"أن المذكور وأثناء لقائه

 بمسئولي وزارة الثقافة واإلعالم تطرق لعدد من الجوانب اإلسالمیة والثقافیة والتعلیمیة في تنزانیا، وتبین أنه
 یطلب العون والمساعدة لمؤسسته الصحفیة مادیًا ومعنویًا، بما في ذلك تحمل وزارة الثقافة واإلعالم لرواتب

 عاملیه ومعاونیه، كما أنه تطرق إلى الوضع العام في تنزانیا وإلى المسلمین السنة فیها وحاجتهم للدعم
 والمساندة لمواجهة المد الشیعي".

 
 وجاء في احدى الوثائق الرسمیة من وزارة الخارجیة السعودیة، وثیقة معنونه بـ"سري وعاجل". یطلب فیها

  صحفي مصري یدعى مصطفى بكري الدعم المادي من السفارة السعودیة لتحقیق األمور التالیة:
 

  إصدار صحیفته بشكل یومي بدًال من كل أسبوع●
  تشكیل حزب سیاسي●
  إطالق قناة فضائیة تكون صوتًا قویًا ضد الشیعة وتساند مواقف المملكة●
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 فالذي نستخلصه من ذلك أن السعودیة أصبحت مورد مادي سهل للمرتزقین من مختلف دول العالم اإلسالمي.
 فكل من اراد انشاء قناة تلفزیونیة أو عمل مؤسسة صحفیة او ما شابه فما علیه إال أن یدعي أمام القیادة
  السعودیة (السیاسیة/الدینیة) أنه یحارب الشیعة والتشیع وحینها سیحصل على كل األموال التي یریدها.

 وطبعًا هذا فضًال عن الدعم المادي والعسكري واإلعالمي الذي قدمته السعودیة وقطر للجماعات االرهابیة
 بمختلف الدول االسالمیة لمحاربة الشیعة والتشیع في تلك البلدان.

 
 أما بالنسبة لسیاسة السعودیة بمحاربة التشیع اعالمیًا ومادیًا، فقد أطلعت على العشرات من وثائق ویكیلیكس

 التي تتحدث عن ذلك. منها ما جاء بصیغة "سریة وعاجلة" من سفارة السعودیة بدولة مالي سنة 2010 م،
 بخصوص انتشار التشیع بین الصوفیین من أهل السنة في دولة مالي جاء فیها: "وللوقوف دون انتشار المد

 الشیعي، فإن السفارة تؤكد على مقترحها بإنشاء مجمع ثقافي ممیز في العاصمة باماكو، لیكون بدیال عن
 المركز الثقافي اإلیراني".

 
 وفي احدى الوثائق التابعة لوزارة الخارجیة السعودیة، من السفارة في الیمن معنونه بـ"سریة-عاجلة" ذكرت

 التالي: "تلقت الوزارة من الجهة المختصة ما یفید بأنها تلقت خطابا من معالي األمین العام لرابطة العالم
 اإلسالمي المتضمن استعداد الرابطة لعمل خطة شاملة نتعامل من خاللها مع الجهات الرسمیة والشعبیة في

 الجمهوریة الیمنیة تجاه تنامي المد الشیعي وذكرت بانها قامت بإسهامات في الجمهوریة الیمنیة أدت إلى عقد
 مؤتمرین، وتوقیع اتفاقیة مع وزارة األوقاف واإلرشاد في الجمهوریة الیمنیة وُقعت بصنعاء بتاریخ

 ٤٣٠/٢/١٤ ١هـ، وانها فتحت باب العمل بتعزیز عالقاتها بالیمن الرسمیة والشعبیة من خالل تلك االتفاقیة".
 

 وفي برقیة من وكیل وزارة الخارجیة السعودیة, خالد بن إبراهیم الجندان ذكر فیها كیفیة ایقاف المد الشیعي
 في دولة الفلبین بقوله: "وقد یكون من المناسب جدا العمل على تكوین لجنة لتتولى دراسة أوضاع المد الشیعي

 في جنوب شرق آسیا والعمل على وضع الخطط بشكل متكامل لمواجهة ذلك المد واالستعانة بجمیع
 المؤسسات الحكومیة والخیریة في هذا الشأن".

 
 وفي رسالة سریة بتاریخ 2010 م جاءت من سفارة السعودیة  في كازاخستان إلى مجلس الوزراء السعودي ،

 تتحدث فیه عن قیام بعض مسلمي كازاخستان بإنشاء قناة تلفزیونیة إسالمیة، ولكنها تحتاج لدعم مادي.
 وجاءت التوصیة بدعم القناة مادیًا لعدة أسباب، احد تلك االسباب كان: "وهو األهم وجود خطر المد الشیعي

 ونشاطه الملحوظ في كازاخستان وعموم آسیا الوسطى".
 

 وفي رسالة ارسلها السفیر السعودي اسامة احمد نقلي في أفغانستان الى وزارة الثقافة واإلعالم السعودیة
 بتاریخ 2012 م، تحدث فیها عن وجود شبكة إعالمیة افغانیة ذات موارد مالیة ضعیفة، فجاءت التوصیة منه

 بالتالي: "تؤید السفارة مساعدة الشبكة لما لها من دور فاعل في الحد من المد الشیعي في تلك المنطقة،

32 



 

 وسیكون لهذه المساعدة المالیة حتى وإن كانت (مقطوعة) ومعدات واجهزة وبرامج دینیة وثقافیة األثر
  اإلیجابي في مواجهة التیارات األخرى في أفغانستان" .

 
 ونقلت سفارة السعودیة في دولة میانمار توصیة بزیادة اعداد المشایخ السلفیین في میانمار: "ورأت السفارة

 مناسبة زیادة عدد الدعاة في میانمار، حیث ال یوجد سوى اثنان معینان من قبل وزارة الشؤون االسالمیة
 واالوقاف والدعوة واالرشاد، وان عدد المسلمین في میانمار یتجاوز 15 ملیون مسلم متفرقین بأنحاء متفرقة

 من الدولة، وإلتساع رقعة میانمار... لتبصیر المسلمین وتعلیمهم أمور دینهم بالطریقة الصحیحة ولمواجهة
 المد الشیعي".

 وجاء في إحدى الوثائق التابعة للمجلس األعلى للشؤون االسالمیة السعودي بتاریخ 2012 م مایلي: "وقد
 درس الموضوع من قبل اللجنة التحضیریة للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمیة في جلستها لعام 1433هـ،

 وأوصت بتزوید الوفد المكلف بالسفر إلى الصین بتقریر سفارة المملكة في ( بكین) عن نشاط السفارة
 اإلیرانیة هناك، على أن یقوم الوفد بمراجعة التقریر مع السفارة، واقتراح برامج عملیة یمكن تطبیقها لمواجهة

 المد الشیعي في الصین".
 

 وقد أشارت الوثائق المسربة من السفارات السعودیة ومخابراتها في مختلف الدول اإلسالمیة وفي الدول
 الغربیة، إلى إن أسباب إنتشار المذهب الشیعي بین أهل السنة ُیختصر بالتالي:

 
 المعاهد الدینیة الشیعیة●
  البعثات التعلیمیة●
 نشر الكتب والمحاضرات الدینیة●
 القنوات التلفزیونیة●
 المجالس الحسینیة في عاشوراء●
 محبة اهل البیت الكبیرة عند الصوفیة●
 المساجد والحسینیات●
 المجالت اإلسالمیة●

 
 أقول: رغم كل هذا العمل الدؤوب للسعودیة لجمع الجماعات السنیة تحت قیادتها ضد الشیعة ،  إال أنها لم تنجح

 بتألیف قلوبهم على بعضهم البعض. حیث قام شیوخ السلفیة بالصراع فیما بینهم على المال وعلى السیطرة
 الدینیة واإلعالمیة بالدول السنیة ، وسوقوا ألنفسهم أنهم هم الممثلین الشرعیین لطائفة "أهل السنة والجماعة" .
 فقاموا بإنشاء القنوات الدینیة وحصلوا على دعم خلیجي كبیر رسمي وغیر رسمي . ولكنهم لم یهاجموا الشیعة

 فقط بل قاموا بمهاجمة بعضهم البعض ،  والتنقیص من بعضهم أمام العامة. وقاموا كذلك بمهاجمة كل شیخ
 ازهري ال یوافقهم على معتقداتهم ،  وال یهاجم الشیعة معهم. وقاموا كذلك بمهاجمة الصوفیة والزیدیة بشكل

 كبیر واالباضیة بشكل أقل مما ادى لحدوث فتنة كبیرة بالعالم العربي واإلسالمي. وظهرت الفتنة بشكل
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 واضح بعد الثورات العربیة سنة 2011 م  وظهور داعش. ففي ظهور داعش كان نقمة ونعمة بنفس الوقت،
 اما النقمة فهي استشهاد اآلالف من االبریاء من الشیعة وغیرهم بالعراق ألجل تحریره من داعش. وأما النعمة

 فهي سقوط الجماعات السنیة بالجملة بسبب سقوط السلفیة اعالمیًا واخالقیًا وعقائدیًا. وأصبحت كل قنوات
 العالم بمختلف اللغات تتحدث أن داعش هي جماعة سنیة ویحاربها الشیعة بالعراق. فكان ذلك قوة زخم للشیعة

 ودعایة لهم مفیدة، فأصبح اإلسالم عند العالم مقسم الى حزب شیعي یضاده حزب داعشي یمثله جزء من
 السنة. وكذلك ظهرت جماعات سنیة اخرى تنتهج الفكر التكفیري واإلرهابي امثال بوكو حرام في غرب

 أفریقیا، وأنصار الشریعة في شمال أفریقیا، والجماعات التكفیریة في سیناء مصر، هذا فضال عن القاعدة في
 أفغانستان وباكستان. وقد ادى ذلك كله الى تحول الكثیر من أهل السنة للمذهب الشیعي، وخصوصًا في المدن

 السنیة التي أوذیت من الدواعش. والحمد هللا رب العالمین فما بني على باطل فهو باطل، وما أسس على الجهل
  والمال فمصیره الزوال.
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 مسائل ومناقشات عقائدیة
 

 في هذا الفصل قمت بجمع مجموعة من القصص الواقعیة، بعضها حصل لي وبعضها حصل لغیري حول
 اإلسالم والمذهب الشیعي. وكذلك قمت بجمع بعض المناقشات العقائدیة مع االخوة من المخالفین للمذهب

  الشیعي. استقر رأیي أن ال أذكر أسماء األشخاص في القصص دفعًا للحرج.
 

 المسألة األولى:
 یروي أحد الشیعة ممن یعملون بالمنطقة الشرقیة بالسعودیة یقول: في یوم من االیام جاء احد مسؤولي ارامكو

 (شركة النفط السعودیة) في زیارة استمرت لثالثة أیام وكان هذا المسؤول من أشد ناصبي العداء آلل البیت
 علیهم السالم وأتباعهم. وفي وقت الصالة ذهب لیصلي في المسجد المخصص في موقع العمل. بعد فراغه من

 الصالة اكتشف أن جمیع الموظفین السعودیین هم من أبناء الطائفة الشیعیة. حینها قام بمناداة مسؤول السكن
 وأمره بتغییر سجاد المسجد ألنه على حد قوله سجاد "نجس" - حیث صلى علیه الشیعة - وقام أیضا بمنع
 العاملین من الصالة في المسجد وقام بإخراج الترب الحسینیة من المسجد، وتعّدى أذاه حتى الى الموظفین
 األجانب حیث أمر أحد الموظفین وهو مصري الجنسیة بأن یأخذ السائق الخاص بموقع العمل ویذهب الى

 الحرس في خارج الموقع ویجلب ما یحتاجونه على نفقة الشركة الخاصة. لكن المصري رفض فقال له
 الناصبي: إذا لم تقم بما أمرتك به فسأعیدك الى اصلك "بائع فول". عندها خاف المصري وتوجه الى

 المسؤول في میدان العمل، وهو من الشیعة فثار هذا الناصبي وما كان منه إال ان هدد الجمیع بالفصل. هنا قام
 جمیع العمال الشیعة باإلضراب عن العمل. فاجتمع بهم وحاول ثنیهم عن االضراب لكنهم رفضوا. فقال

 بغضب وحقد: "إذا لم تنتهوا من اضرابكم فسوف افصل الجمیع وخلوا الحسن والحسین ینفعوكم".
 أصر الجمیع على إضرابهم وبعد ان یأس من محاوالته دخل الى مكتبة وكتب بعض األوراق ثم نادى على
 المسؤول الشیعي قائال: تعال یا فالن واستلم اوراق فصلك انت ومن یحتمي بك. فما مر اال وقت قلیل حتى

 وجد هذا الناصبي ممددا على األرض یابسًا كجذع النخلة في مكتبة. استنفرت شركة ارامكو وحضر
 المسؤولین ورجال الشرطة للتحقیق، وبعد التحقیق المتواصل لمدة خمسة أیام جاء تقریر المستشفى حیث

 اتضح أنه تعرض لجلطة مفاجئة اصیب على اثرها بالشلل الكامل.
 

 أقول: روي عن االمام الحسین علیه السالم أنه قال: سمعت أبي علي بن أبي طالب علیه السالم یقول: سمعت
 رسول اهللا صل اهللا علیه وآله یقول: نحن بنو عبد المطلب ما عادانا بیت إال وقد خرب، وال عاوانا كلب إال

 وقد جرب، ومن لم یصدق فلیجرب. ریاض السالكین للشیرازي ج1
 

 المسألة الثانیة:
 في احدى المرات كنت اتناقش من أحد المخالفین فأخبرته أن سیدنا رسول اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم قال
 لإلمام علي علیه السالم: ال یحبك اال مؤمن والیبغضك اال منافق.. فضحك حینها المخالف بشده وطلب من
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 الحضور الضحك على ما نقلته له وقال بسخریة: من این تاتون بهذه األحادیث؟.. فأجبته إن هذا الحدیث
 موجود في صحیح مسلم ومسند أحمد بن حنبل، فما كان منه اال ان سكت ولم ُیجب شیئًا.

 
 اقول: ان اغلب عوام المخالفین للشیعة كانوا ال یعرفون شئ عن أهل البیت علیهم السالم إلى سنة 2010 م.
 ولكنهم بدأوا یقراون ویسمعون امور كثیرة كانت مغیبة عنهم بالمساجد والمدارس وكل ذلك بفضل االنترنت

 والقنوات الفضائیة وخصوصًا الشیعیة والحمد هللا رب العالمین.
 

 المسألة الثالثة:
 ذكر الشیخ ابن عثیمین بكتابه ازالة الستار عن الجواب المختار، اعتراضه على احدى المنشورات تحمل

 صلوات بدعیة فقال: ذكر في هذه البطاقة البدعیة أنه یتأكد الصالة علیه عقب كل صالة مكتوبة، ثالث مرات
 بصیغة ذكرها وهي: "اللهم صل وسلم وبارك على سیدنا وموالنا محمد، وعلى آله، وصحبه عدد حروف

 القرآن حرفًا حرفًا.. اللهم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا وموالنا محمد، وعلى آله وصحبه مثل ذلك". وهاتان
 الصیغتان بدعیتان باطلتان مخالفتان لما علمه النبي صل اهللا علیه (وآله) وسلم أمته، حیث قالوا: یا رسول قد
 علمنا كیف نسلم علیك فكیف نصلي علیك؟ قال: "قولوا: اللهم صلِّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صلیت
 على إبراهیم وعلى آل إبراهیم، إنك حمید مجید، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهیم
 وعلى آل إبراهیم، إنك حمید مجید". وبهذا علم أن األذكار، والصلوات البدعیة مع بطالنها، وفسادها تستلزم
 الصد باعتبار حال فاعلها عما جاءت به الشریعة من األذكار، والصلوات الشرعیة، فحذار حذار أیها المؤمن
 من البدع، فإن كل بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار، كما قال النبي صلى اهللا علیه وسلم وعلى آله وصحبه

 ومن تبعهم بإحسان.
 

 أقول: هل صالة الشیخ ابن عثیمین على رسول اهللا بقوله: صلى اهللا علیه وسلم وعلى وآله وصحبه ومن تبعهم
 بإحسان، ألیس كذلك بدعة لم تأتي بها السنة النبویة الشریفة!!!

 
 المسألة الرابعة:

 في احدى المرات قال لي احد المخالفین: یجب علیكم اتباع سنة النبي صل اهللا علیه وسلم. فأجبته بقول: یجب
 علیك انت اوًال إتباع سنة النبي صل اهللا علیه وآله وسلم، فالسنة الصحیحة هي بقول: اللهم صل على محمد

 وال محمد او بقول: صل اهللا علیه وآله، ال انت تحذف "وآله" من الصالة.
 

 أقول: ان الحق ابلج كما یقال. فهم یعترفون بأن رسول اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم أوصى بأن ُیصلى علیه
 بقول: اللهم صل على محمد وال محمد، ولكنهم یعاندون الحق.
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  المسألة الخامسة:
 في إحدى المرات حاورني شخص لیبي الجنسیة وطلب مني قراءة كتب أهل السنة حتى استفاد، فطلبت منه

  اعطائي كتاب ألقرائه، فأعطاني خمس كتب دینیة سلفیة. قمت بقراءة كتابین فقط من تلك الكتب الخمس.
 وعندما تحاورت مع ذلك الشخص حول ما جاء بالكتابین من أمور عقائدیة، اكتشفت حینها أنه كان جاهل

  بمحتوى تلك الكتب ولم یكن قارئها من قبل.
 

 اقول: من لم یقرأ، لن یتنور. وهذه من شواهد اننا في زمن الجاهلیة الثانیة التي أخبر عنها رسول اهللا صل اهللا
 علیه وآله وسلم، وهي قبل ظهور االمام المهدي علیه السالم. فلذلك یقول الكاتب العراقي وائل الشمري بأحدى

  مقاالته بموقع النور: انا اكتب وانا على یقین تام بأن هذه األمة نائمة، ال تقرأ وال تفقه وال تفهم، فُهم ُصم ُبكم.
 

 المسألة الخامسة:
 سألني إحدى المرات احد المصریین فقال لي: ما هو الفرق بین السنة والشیعة؟. فأجبته إن كل المسلمین

 یتفقون على عبادة اهللا الواحد وإتباع النبي محمد صل اهللا علیه وآله وسلم واإلقرار بالقرآن ویوم القیامة الخ،
 لكنهم یختلفون في التفاصیل والتفاسیر. فقال لي: وضح لي كالمك!. فقلت له: مثال المسلمین یعبدون اله واحد

 لكنهم یختلفون بوصف اهللا الواحد، فبعض الفرق السنیة تعتبره جسم ومنهم من یشبهه بخلقه بوصفه أنه في
 السماء وله یدان ورجالن وعینان وماشابه، فقاطعني بقوله: معقول ما تقول!! من أین لك هذا الكالم؟. فقلت

 له: إذا تقرأ باالنترنت فسوف تعرف ما غاب عنك.
 

 أقول: لم أدعوه لقراءة كتاب حتى یتعرف أكثر على مذهبه، لكني احببت ان ُأسهل له البحث بأن یقرأ بالمواقع
  الدینیة في االنترنت حتى یصل لإلجابة بشكل سریع.

 
 المسألة السادسة:

 یقول أحد المتشیعین العراقیین، كان سبب تشیعي هو اني تحاورت مع رجل نصراني وحثثته على اعتناق
 اإلسالم. فما كان من الرجل النصراني إال أن قال لي: احاججك من القرآن، فانتم تقولون ان القرآن یقول عن

 محمد أنه: عبس وتولى أن جاءه األعمى.. ویقول القرآن في عیسى: وتبرئ االكمه واالبرص باذني. فمن
 األولى باالتباع؟… یقول العراقي: فصدمني وجعلني ال اقدر ان ارد علیه. ومنذ ذلك الیوم قمت بالبحث

 بالكتب وسؤال الشیوخ عن تفسیر سورة عبس، فوجدت أن اجمعهم یقولون إن سورة عبس نزلت في رسول
 اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم. ویقول: لكني لم ایأس وواصلت البحث حتى سألت الشیعة عن تفسیرهم لسورة

 عبس وتولى، فكان جوابهم أنها نزلت في عثمان بن عفان. ومن ذلك الیوم بحث بالتشیع وأصبحت شیعي.
 

 أقول: یقول تعالى في وصف رسوله الكریم محمد بن عبداهللا صل اهللا علیه وآله وسلم {وانك لعلى خلق
 عظیم} سورة القلم، فكیف لهؤالء القوم التنقیص من قدر رسول اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم مستندین بذلك

 لروایات محرفة مخالفة للقرآن الكریم. أما ما نقله أهل البیت علیهم السالم أن سورة عبس نزلت في عثمان بن
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 عفان األموي عندما عبس بوجه صحابي اعمى. ففي كتاب المجمع عن اإلمام جعفر الصادق علیه السالم قال:
 نزلت في رجل من بني امّیة كان عند النبّي صل اهللا علیه وآله فجاء ابن مكتوم فلّما رآه تقذر منه وجمع نفسه

 وعبس وأعرض بوجهه عنه فحكى اهللا سبحانه ذلك وانكره علیه.
 

 المسألة السابعة:
 في احدى المرات كنت أحاور شخص وقال لي: ان الفرقة الناجیة باالسالم هي ما اخبر عنها رسول اهللا وهي
 عقیدة الصحابة. فأجبته بقول: أن الصحابة كان فیهم من یشرب الخمر ومنهم من سرق وزنا وقتل. ومنهم من

 حارب اهل البیت علیهم السالم ألجل الُملك الخ. ویستلزم من ذلك أن ال یصح حدیث أن الفرقة الناجیة هم
 الصحابة، ألن التحریف والتزویر باألحادیث النبویة انتشر بعد شهادة رسول اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم…

 فما كان من ذلك الشخص اال سكت.
 

 أقول: لقد كانت آخر شراب یشربه عمر بن الخطاب قبل موته هو النبیذ، فقد جاء في فتح الباري شرح صحیح
 البخاري البن حجر أن عمر شرب النبیذ قبل وفاته. یقول ابن حجر: في روایة أبي إسحاق "فلما أصبح دخل
 علیه الطبیب فقال: أي الشراب أحب إلیك؟ قال: النبیذ، فدعا بنبیذ فشرب فخرج من جرحه، فقال: هذا صدید
 ائتوني بلبن، فأتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فقال الطبیب: أوص فإني ال أظنك إال میتًا من یومك أو من

 غد". راجع فتح الباري شرح صحیح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب قصة البیعة واالتفاق على عثمان
 

 المسألة الثامنة:
 في إحدى المرات وأثناء حواري مع شخص سني، اخبرته بان ابوبكر وعمر وامثالهم هم حكام سیاسیین لیس

 لهم عالقة باإلسالم واإلیمان. یعني ال یجوز للمسلم أن یتوالهم في دینه، فهم كمثل القذافي واألسد وستالین
 وهتلر. فما كان منه إال أن رفض قولي واعتبرني متحامل على الصحابة. فرددت علیه بنقلي روایة نقلها

 البیهقي في كتابه السنن الكبرى حدیث رقم 11865: أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابیة، فقال: من
 أراد أن یسأل عن القرآن، فلیأت أبي بن كعب، ومن أراد أن یسأل عن الفرائض، فلیأت زید بن ثابت، ومن

 أراد أن یسأل عن الفقه، فلیأت معاذ بن جبل، ومن أراد أن یسأل عن المال، فلیأتني، فإن اهللا تعالى جعلني له
 خازنا وقاسما… فقلت لذلك الرجل: أن عمر لم یدعي انه عالم بالقرآن والفرائض والفقه، لكنه فقط جعل من

 نفسه خازن لبیت المال ومتوكل بصرف األموال على الناس. فهو لیس برجل دیني إنما حاكم سیاسي مثله
 كمثل أي حاكم آخر. فما كان من ذلك الرجل اال ان سكت ولم یحر جوابًا.

 
 أقول: ان اغلب رجال الدین في الدول االسالمیة، یتم تعیینهم من حاكم تلك الدولة. فیقوم هؤالء المفتین

 والشیوخ بحث الناس على طاعة الحاكم ویتغاضون عن مفاسده. وهذا ما جعل أغلب المسلمین یتجهون اتجاه
 عقائدي سیاسي بدًال من إسالمي. فظن الكثیر من الناس أن الحكام السابقین هم جزء من اإلسالم. وبما ان
 ابوبكر وعمر كانا حاكمان وصحابیان فمن هنا جاء تقدیسهم عند البعض مع االسف. هذا فضًال ان اعداء

 االمام علي علیه السالم حاولوا رفع قدر اعدائه البعاد الناس عنه قدر المستطاع. فكما هو واضح فأن التسنن
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 ینطلق من نظریة سیاسیة ثم ُیشرعنُه دینیًا بدعوى طاعة أولي األمر السیاسیین، بینما التشیع ینطلق من نظریة
 دینیة فعلى كل مسلم اتباع اهل البیت بغض النظر عن وصولهم للحكم السیاسي او ال.

  
  المسألة التاسعة:

  في احدى المرات اخبرني احد الیمنیین أن رسول اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم كان یتكتف بالصالة. فأجبته
 أن التكتف بالصالة هو تشبه بصالة الیهود وهذا ال یمكن أن یفعله رسول اهللا صل اهللا علیه واله وسلم، النه
 القران الكریم یقول {یا ایها الذین امنوا ال تتخذوا الیهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم

 منكم فإنه منهم إن اهللا ال یهدي القوم الظالمین} سورة المائدة. فقام حینها ذلك الرجل بإحضار قائمة فیها أراء
 بعض الصحابة والتابعین في قضیة التكتف بالصالة. نقل في تلك القائمة عدة شخصیات كانت تقول بأن

 رسول اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم كان یتكتف بالصالة منها قول لالمام علي بن ابي طالب. ونقل آراء من
 قالوا بأن رسول اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم لم یكن یتكتف بالصالة منها قول لإلمام محمد بن علي الباقر. ثم

 قال ذلك الرجل: یظهر لي أن التكتف أو عدمه بالصالة هي سنة نبویة. فیجوز التكتف ویجوز اإلسبال... فكان
 جوابي على ذلك الرجل: بأن السنة النبویة هي سنة واحدة فقط فأما التكتف هو الحق أو اإلسبال. وإال فأنها لن
 تكون سنة نبویة واحدة إنما سنن مختلفة وهذا الیجوز. ومما یؤكد ان االحادیث والسیرة قد تم تحریف الكثیر
 فیها ذكرك أن اإلمام علي بن ابي طالب كان یقول بالتكتف بینما اإلمام محمد بن علي الباقر بن الحسین بن

 علي بن ابي طالب كان یقول بعدم التكتف. وبما أن أهل البیت كان دینهم واحد فیستلزم من ذلك، أما التكتف
 هو الصحیح أو عدم التكتف هو الصحیح، النه الیمكن ان یكون حفید اإلمام علي بن ابي طالب یخالف كالم

 جده... فما كان من الیمني إال أن صوب كالمي واقتنع.
 

 أقول: لقد حذرنا رسول اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم من االقتداء بالیهود وتقلیدهم، فقد قال رسول اهللا صل اهللا
 علیه وآله وسلم: كأني أنظر إلى أحبار بني إسرائیل واضعي ایمانهم على شمائلهم في الصالة. راجع كتاب

 البدر المنیر البن الملقن ج3 الصفحة 511 وقال عنه حدیث إسناده جید
 

 المسألة العاشرة:
 ُسئل الشیخ المصري السلفي عبدالملك الزغبي احدى المرات على قناة الرحمة المصریة السلفیة، عن فرق

 الغالة التي تفرعت من الشیعة. فكان من ُجوابه: الرافضة هذه، تفرع منها ثالث، وهم اخطر ثالثة على ظهر
 الكوكب االرضي، ویدعون االسالم واالسالم منهم براء (وهم):

 
 االثنا عشریة1.
 واالمامیة2.
 والجعفریة3.
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 أقول: معلوم لمن قرأ وتعلم أن االثنا عشریة واإلمامیة والجعفریة هي فرقة واحدة وهي أسماء للشیعة كما
 سبق وأشرنا. وللعلم فأن الشیخ عبدالملك الزغبي اعترف احدى المرات أنه عاش فترة فقر شدید قبل شهرته.
 فهذا ُیوضح للجمیع أن كل من اراد الحصول على المال والشهرة، فما علیه اال مهاجمة الشیعة وإخراجهم من
 اإلسالم. وقد سمعت احدى المرات احد المتشیعین المغاربة وهو یقول: كل شیوخ الجماعات السنیة إذا ارادوا

 الشهرة فما علیهم اال الطعن في الشیعة فحینها تفتح لهم أبواب القنوات ویشتهرون.
 

 المسألة الحادیة عشر:
 في احدى المرات قابلت رجل مصري مثقف جدا وحصل بیننا حوار ودي، وعرف اني من الشیعة. فقام حینها
 بالتطرق الى داعش وما عملته من تخریب وتشویه لصورة اإلسالم بالعالم. ثم قال لي مبتدأ: انا مسلم وداخلي

 شیعي. كل المنظمات التي تقتل وتخرب هي تابعة للسنة… فحمدت اهللا حینها وأخبرته بأن داعش تسببت
  بتحویل الكثیر من أهل السنة بالعراق للمذهب الشیعي.

 
 أقول: لقد قامت داعش بعمل دعایة عظیمة للشیعة، وقامت كذلك بتحویل الكثیر من السنة بدول مختلفة

 للمذهب الشیعي بشكل غیر مباشر. وجدیر بالذكر أن جماعة بوكو حرام في غرب أفریقیا وخصوصًا في
 نیجیریا والنیجر، تسببت بتحویل المالیین من أهل السنة وغیرهم للمذهب الشیعي بسبب اعمالها االرهابیة

 التي كرهت الناس فیهم.
 

 المسألة الثانیة عشر:
 أخبرني أحد المتشیعین في تونس، أن أحد الجزائریین الشیعة ارسل له مجموعة من الكتب االسالمیة الشیعیة.
 عند وصول الكتب لتونس، واكتشاف المسؤول في البرید التونسي أن الكتب شیعیة، قرر حینها عدم اعطائها

 للمتشیع بدعوى أن كتب الشیعة غیر مسموح لها بالدخول  الى تونس. وبعد فترة تم ارسال كتب شیعیة اخرى
 له، وفي هذه المرة هدده المسؤول بالسجن اذا اصر على اخذ الكتب وأنه سوف یقضي عطلة عید االضحى
 بالسجن. واخبرني ان الشرطة حضرت لبیته واخذوه لمركز الشرطة للتحقیق، وانهم جعلوه تحت المراقبة

 االمنیة وحتى عضویته في الفیسبوك أصبحت تحت المراقبة.
 

  أقول: عندما بدأ اإلسالم، لم یكن للكفار خیار سوى إیذاء المسلمین الجدد بالتعذیب والترهیب والقتل.
 أن المذهب الذي یستقوي بالسلطة ورجالها هو مذهب شیطاني ولیس له عالقة بالرحمن عز وجل القائل في

  كتابه {لن یضروكم اال اذى} سورة آل عمران.
 

 المسألة الثالثة عشر:
 یقول الشیخ السلفي ناصر الدین األلباني في كتابه السلسلة الصحیحة حدیث رقم 1750:"[من كنت مواله فعلي

 مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه]. صحیح انظر طرقه وشواهده في الكتاب فهي كثیرة. وأولها عن
 أبي الطفیل عنه قال لما دفع النبي صل اهللا علیه (وآله) وسلم من حجة الوداع ونزل غدیر خم أمر بدوحات
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 فقممن ثم قال: كأني دعیت فأجبت وإني تارك فیكم الثقلین أحدهما أكبر من اآلخر كتاب اهللا وعترتي أهل بیتي
 فانظروا كیف تخلفوني فیهما فإنهما لن یتفرقا حتى یردا علي الحوض ثم قال إن اهللا موالي وأنا ولي كل

 مؤمن. ثم إنه أخذ بید علي رضي اهللا عنه فقال: من كنت ولیه فهذا ولیه اللهم وال من وااله وعاد من عاداه.
 صحیح.... وأما ما یذكره الشیعة في هذا الحدیث وغیره أن النبي صل اهللا علیه (وآله) وسلم قال في علي

 رضي اهللا عنه إنه خلیفتي من بعدي. فال یصح بوجه من الوجوه. بل هو من أباطیلهم الكثیرة".
 

 أقول: لقد قام الشیخ األلباني بتحقیق الكثیر من الكتب االسالمیة السنیة، ومن تلك الكتب التي حققها كان كتاب
 "ظالل الجنة في تخریج كتاب السنة" البن أبي عاصم. الحدیث رقم 1188 في الكتاب یقول رسول اهللا صل

 اهللا علیه (وآله) وسلم لعلي بن ابي طالب: أنت مني بمنزلِة هارون من موسى َأال إنك لْست نبیًا أنه ال ینبغي أن
 أذهب إال وأنت خلیفتي في كل مؤمٍن ِمن بعدي… یعلق الشیخ األلباني على الحدیث بقوله: حدیث إسناده

 حسن… فسبحان اهللا على تعنت وتعصب الشیخ األلباني وامثاله للباطل. یقول تعالى {أفرأیت من اتخذ الهه
 هواه واضله اهللا على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن یهدیه من بعد اهللا أفال

 تذكرون} سورة الجاثیة.
 

 المسألة الرابعة عشر:
 في احدى المرات كان احد االقباط المصریین یرید التعرف على اإلسالم. فقام بطرح سؤال حول اذا كان

 الحق عند الشیعة او السنة. فأجبته بأني استطیع اعطائه كتیب عن التشیع حتى یتعرف على الفكر الشیعي،
 وكتیب آخر عن السنة حتى یتعرف على عمومیات الفكر السني… فكان جواب القبطي بأنه ال یرید ان یقرأ
 شئ عن السنة ألنه یعیش فیما بینهم ویعرفهم بشكل كافي. وقد وعدني بأن یقرأ الكتیب الشیعي وكان اسمه
 "عقائد االمامیة" للشیخ محمد رضا المظفر. وطلب مني كذلك ان اعطیه رقم شخص مصري شیعي حتى

 یتحدث معه.
 

  أقول: إن انهیار المذاهب المخالفة للتشیع وسقوطها من أعین الناس، هو بشارة للمؤمنین بتحول جمیع
 اهل االرض لإلسالم الشیعي بالمستقبل ان شاء اهللا تعالى.

 
 المسألة السادسة عشر:

 في إحدى المرات قمت بنشر تفسیر قوله تعالى {فمن حاجك فیه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع
  ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة اهللا على الكاذبین} سورة آل عمران.
 فكما ذكر المفسرین أنها نزلت في مباهلة رسول اهللا وأهل بیته صل اهللا علیه وآله وسلم مع نصارى نجران.

 وذكر القرطبي ما یلي: "أن النبّي صل اهللا علیه (وآله) وسلم جاء بالحسن والحسین وفاطمة تمشي خلفه،
 وعلّي خلفها، وهو یقول لهم: إن أنا دعوت فأّمنوا". اخبرتني احدى السیدات الجزائریات أنها كانت تحفظ كل

 سورة آل عمران، لكنها كانت دائما تتسائل عن معنى تلك االیة الشریفة، وقد عرفت تفسیرها اآلن.
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 أقول: أن تجهیل الناس هو أفضل وسیلة البعادهم عن أهل البیت علیهم السالم وهذا ما یفعله اغلب شیوخ
 الفرق المخالفة للمذهب الشیعي.

 
 المسألة السابعة عشر:

 نشر أحد المتشیعین في موقع یاحسین، رسالة شیعي من القطیف جعلته یتحول للمذهب الشیعي. جاء في
  الرسالة عدة احادیث وایات قرانیة نزلت في االمام علي علیه السالم، قمت بنقل جزء من الرسالة للفائدة.

 یقول المتشیع: هذه الرسالة التي هزتني من ضمن نقاشات طویلة مع أحد الشیعة بمنطقة القطیف. وبین أخذ
 ورد ومراجعة للمصادر قلت له: اثبت لي بالدلیل القاطع بما ال یدع مجاًال للشك مزاعمك الكاذبة… فأرسل لي
 هذه الرساله التي صدمتني ومن ثم امرضتني… بسم اهللا الرحمن الرحیم هذه بعض األدلة على احقیة المذهب

 الشیعي االثنا عشري وصحة معتقده، ومن كتب سنیة، وذلك لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهید. إن
 مذهبًا یثبت نفسه من كتب خصمه أحق بأن ُیتبع، وأن مذهبًا یحتج علیه بما في كتبه فیلجأ للتأویل والتحویر

 أحق بأن ُیجتنب… یقول القرطبي في تفسیر {سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع} سورة المعارج:
 "وقیل: إن السائل هنا هو الحارث بن النعمان الفهري. وذلك أنه لما بلغه قول النبّي صل اهللا علیه (وآله) وسلم
 في علّي رضي اهللا عنه: "من كنُت مواله فعليٌّ مواله"، ركب ناقته فجاء حتى أناخ راحلته باألبطح ثم قال: یا

 محمد، أمرتنا عن اهللا أن نشهد أن ال إٰله إال اهللا وأنك رسول اهللا فقبلناه منك، وأن نصّلي خمسًا فقبلناه منك،
 ونزكي أموالنا فقبلناه منك، وأن نصوم شهر رمضان في كل عام فقبلناه منك، وأن َنُحّج فقبلناه منك، ثم لم

ْلَت ابن عمك علینٰا أفهذا شيء منك أم من اهللا؟ٰ  فقال النبّي صلى اهللا علیه (وآله) وسلم:  ترض بهذا حتى َفضَّ
 "واهللا الذي ال إٰله إال هو ما هو إال من اهللا". فوّلى الحارث وهو یقول: اللهم إن كان ما یقول محمد حقًا فأمطر

 علینا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب ألیم.. فواهللا ما وصل إلى ناقته حتى رماه اهللا بحجر فوقع على دماغه
 فخرج من دبره فقتله فنزلت: {سأل سائل بعذاب واقع} اآلیة".

 
 أقول: الحمد هللا فأغلب الناس یتشیعون بسبب قرائتهم للكتب السنیة أو الكتب الشیعیة ذات المصادر السنیة.

 
 المسألة الثامنة عشر:

  سمعت أحد الشیعة وهو یقول: ذهبت الى الحج في إحدى السنین، وجرى بیني وبین شیخ سلفي حدیث حول
 أهل البیت علیهم السالم. فوجه الشیخ السلفي سؤال لي عن سبب اصراركم أن تفسیر القرآن الكریم ال یكون

 إال ألهل البیت بعد رسول اهللا صل اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم، وطلب مني دلیل من القرآن الكریم ولیس من
 السنة النبویة!!! فكان جوابي بأن اهللا تعالى یقول {انُه لقراٌن كریم في كتاب مكنون الیمسُه إال المطهرون}

 سورة الواقعة. ویقول اهللا تعالى {إنما یرید اهللا لیذهب عنكم الرجس أهل البیت ویطهركم تطهیرا} سورة
 األحزاب... فما كان من الشیخ السلفي إال أن قال: واهللا انكم سحره.
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 أقول: إن كفار قریش والمنافقین قالوا عن رسول اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم بأنه ساحر عندما أتاهم
 بالمعجزات، وهذا الشیخ السلفي یشابه قوله قول أهل الكفر. یقول اهللا تعالى {ولو نزلنا علیك كتابًا في قرطاس

 فلمسوه بأیدیهم لقال الذین كفروا إن هذا إال سحر مبین} سورة األنعام.
 

 المسألة التاسعة عشر:
 في احدى المرات سمعت أحد المتشیعین السعودیین وهو یقول: تواصل معي بعض الدعاة السلفیین وطلبوا
 مني الرجوع عن التشیع، فرفضت واخبرتهم بأني اقتنعت بالتشیع ولن ابدله ابدًا. وبعد عدة محاوالت منهم

 لثنیي عن قراري باعتناق التشیع وبعد یئس شدید منهم، قرروا حینها عرض أي مبلغ مالي علي لترك التشیع
 واخرج وُاخبر الناس بأني ترك مذهب الشیعة بدعوى ان التشیع باطل. فما كان مني اال أن اخبرت الناس بأن

  مشایخ السلفیة ووكالئهم عرضوا علي المال لترك التشیع.
 

 أقول: بعض البلدان كان بعض سلفیوها یبنون المساجد والمعاهد التعلیمیة ویفتحون القنوات الفضائیة، ألجل
 جلب المال من الخلیج بدعوى نشر الدعوة السلفیة ومحاربة التشیع. فلذلك كان أغلب مشایخ السلفیة في العالم
 لدیهم أموال كثیرة وسلطة بالمجتمع. لكن في السنین االخیرة وبسبب النزاع السیاسي بین اإلخوان المسلمین

 والسلفیین وُتغیر سیاسة الحكم في السعودیة وانخفاض أسعار النفط ووصول الرئیس دونالد ترامب لحكم
 أمریكا وهو معروف بكرهه للسعودیة ومحاربته لإلرهاب واحتقاره آلل سعود. ادى ذلك لتقلیص األموال
 المخصصة لمحاربة التشیع ووجه جزء كبیر من األموال إلسقاط حركة اإلخوان المسلمین التي وصفتها

 السعودیة بانها جماعة ارهابیة بعد ان استخدمتها لعشرات السنین ضد حكومات ودول مختلفة. الحال نفسه
 حصل مع السلفیین فبدأت السعودیة بالتنصل من مساندة الجماعات السلفیة، بعد ان استغلتهم بالحرب في

  أفغانستان بتوجیهات أمریكیة ضد الغزو الروسي. وقد نشرت جریدة الواشنطن بوست االمریكیة سنة
 2018 م لقاء مع االمیر السعودي محمد بن سلمان ولي العهد ووزیر دفاعها قوله: بأن التمویل السعودي

  للمدارس الدینیة والمساجد، الذي ساهم بانتشار الفكر الوهابي، اسُتخدم ضمن الحرب الباردة بطلب من
 حلفاء السعودیة للوقوف ضد االتحاد السوفیتي، واستخدام موارد المملكة ضمن هذه الحرب.

 
 المسألة العشرین:

 روى المجلسي في بحار االنوار ج47: جاء رجل إلى أبي عبد اهللا علیه السالم وكان له أخ جارودي (فرقة
 مخالفة ألهل البیت) فقال له أبو عبد اهللا علیه السالم: كیف أخوك؟ قال: جعلت فداك خلفته صالحا، قال: وكیف

 هو؟ قال: قلت: هو مرضي في جمیع حاالته، وعنده خیر إال أنه ال یقول بكم، قال: وما یمنعه؟ قال: قلت:
 جعلت فداك یتورع من ذلك قال: فقال لي: إذا رجعت إلیه فقل له: أین كان ورعك لیلة نهر بلخ أن تتورع؟

 قال: فانصرفت إلى منزله فقلت ألخي: ما كانت قصتك لیلة نهر بلخ؟ أتتورع من أن تقول بإمامة جعفر علیه
 السالم، وال تتورع من لیلة نهر بلخ؟ قال: ومن أخبرك؟ قلت: إن أبا عبد اهللا علیه السالم سألني، فأخبرت أنك
 ال تقول به تورعًا فقال لي قل له: أین كان ورعك لیلة نهر بلخ؟ فقال: یا أخي أشهد أنه كذا -كلمة ال یجوز أن

 تذكر- قال: قلت: ویحك اتق اهللا، كل ذا، لیس هو هكذا قال: فقال: ما علمه؟ واهللا ما علم به أحد من خلق اهللا إال
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 أنا والجاریة ورب العالمین، قال: قلت: وما كانت قصتك؟ قال: خرجت من وراء النهر وقد فرغت من
 تجارتي، وأنا أرید بلخ فصحبني رجل معه جاریة له حسنا حتى عبرنا نهر بلخ فأتیناه لیال فقال الرجل مولى

 الجاریة: إما أحفظ علیك وتقدم أنت وتطلب لنا شیئا، وتقتبس نارا، أو تحفظ علي وأذهب أنا قال: فقلت أنا
 أحفظ علیك، واذهب أنت. قال: فذهب الرجل، وكنا إلى جانب غیضة فأخذت الجاریة فأدخلتها الغیضة

 وواقعتها، وانصرفت إلى موضعي ثم أتى موالها فاضطجعنا حتى قدمنا العراق، فما علم به أحد ولم أزل به
 حتى سكن، ثم قال به، وحججت من قابل فأدخلته إلیه فأخبره بالقصة فقال: تستغفر اهللا وال تعود، واستقامت

 طریقته.
 

 أقول: إن الكثیر من اعداء الشیعة لدیهم سلوك أخالقي شاذ. فقد سمعُت احدى السعودیات وهي تتحدث عن
  التحرش الذي یتعرضن له في بعض الغرف الصوتیة السلفیة المخصصة لمهاجمة الشیعة في االنترنت.
 وفي سنة 2012 م قامت السلطات المصریة بإلقاء القبض على الشیخ السلفي علي ونیس المعادي للشیعة

 بتهمة ارتكاب فعل فاضح في الطریق برفقة فتاة داخل سیارة بمنتصف اللیل وقد تم سجنه. وقد طرد الشیخ
  السلفي عبدالرحمن دمشقیة وهو ناصبي من أزهر لبنان بسبب ما ثبت علیه من ممارسته للشذوذ الجنسي.

 وقد سمعُت اللواء العراقي عبدالكریم خلف وهو یقول: إن أبوبكر البغدادي زعیم داعش قد ثبت أنه كان
  یمارس الشذوذ الجنسي مع ضباط امریكان عندما كان مسجونًا في سجن ابوغریب بالعراق.

 
 المسألة الواحدة والعشرین:

 لو أخذنا اسماء بعض الفرق اإلسالمیة وقرأناها من الیسار إلى الیمین فسوف تظهر لنا كلمات اخرى بمعاني
 مختلفة تمامًا جدیرة باالنتباه والتفكر. فمثال كلمة "شیعي" اذا ُقرأت من الیسار الى الیمین فسوف تصبح

 "یعیش". وكلمة "سني" تصبح "ینس" من النسیان وكلمة "سلفي" تصبح "یفلس". وإذا جمعنا حروف اآلیات
  القرانیة في بدایة السور وهي كالتالي:

 
 سورة البقرة أ ل م●
 سورة أل عمران أ ل م●
 سورة األعراف أ ل م ص●
 سورة یونس أ ل ر●
 سورة هود أ ل ر●
  سورة یوسف أ ل ر●
 سورة الرعد أ ل م ر●
 سورة إبراهیم أ ل ر●
 سورة الحجر أ ل ر●
 سورة مریم ك هـ ي ع ص●
 سورة طه ط هـ●
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 سورة الشعراء ط س م●
 سورة النمل ط س●
 سورة القصص ط س م●
 سورة العنكبوت أ ل م●
 سورة الروم أ ل م●
 سورة لقمان أ ل م●
 سورة السجدة أ ل م●
 سورةیاسین ي س●
 سورة ص ص●
 سورة غافر ح م●
 سورة فصلت ح م●
 سورة الشورى ح م●
 سورة الزخرف ح م●
 سورة الدخان ح م●
 سورة الجاثیة ح م●
 سورة األحقاف ح م●
 سورة ق ق●
 سورة القلم ن●

 
 وبحذفنا لألحرف المتكررة منها وإبقاء حرف واحد من المتكرر، یبقى لدینا هذه األحرف:

 أ ل م ص ر ك هـ ي ع ط س ح ق ن
 نرى أن مجموع الحروف هو 14 حرف فقط وهذا یدل على رسول اهللا والسیدة فاطمة الزهراء واالئمة االثنا

  عشر علیهم السالم. فأذا قمنا بجمع هذه األحرف لكي نشكل منها جملة فلن تخرج إال هذه الكلمات:
 ع ل ي ص ر ا ط ح ق ن م س ك هـ

 علي صراط حق نمسكه
 صراط علي حق نمسكه

 
 أقول: تدبر یرحمك اهللا.
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 المد الشیعي وعالمات الظهور
 

 واخیرًا جاء المد الشیعي. جملة كثیرًا ما انتظرها الشیعة كي تتحقق فهي كالماء البارد على قلوب المؤمنین
 بینما المخالفین یرونها من اإلرهاصات لزوال مذهبهم العقائدي والسیاسي. فقد قام السلفیین بالحدیث عن

 انتشار التشیع بجمیع وسائل اإلعالم التي یملكونها مثل القنوات والمواقع والجرائد والكتب الخ. منها ما قاله
 الكاتب السلفي الهیثم زعفان في كتابة "المد الشیعي في مصر"، متحدثًا عن تأثیر القنوات الفضائیة الشیعیة

 على الناس بقوله في الصفحة 60: "فوجدت اني امام تبشیر شّیعي ممنهج یقتحم بّیوت أهل السنة والجماعة،
 من خالل األقمار الّصناعّیة التي تشرف علّیها حكومات أهل السنة. وهالني الرقم الذي قمت بإحصائه عن تلك

 القنوات فالقمر الّصناعي المصري "نایل سات" علّیه 34 قناة شیعیة موزعة ما بین قنوات لألطفال، قنوات
 إخباریة وحواریة، قنوات اقتصادیة وتعلیمیة، قنوات فنیة وتراثیة، واخیرًا القنوات الدینیة التي تمثل األكثریة

 في القائمة. أما بالنسبة  للقمر الصناعي "عرب سات" فعلّیه حوالي 13 قناة  شیعیة وغالبهم موجود على
 النایل سات. وجمیع تلك المواد تصاغ مادتها وفق العقیدة الشیعیة، وموجهه لخلخلة عقیدة أهل السنة

 والجماعة، بل والسعي لتشییع أكبر قدر ممكن منهم"… ثم یقول في الصفحة 61: "ولذا فإن مخاطر القنوات
 الشیعیة ال تقف عند حدودها العقدیة، لكنها تمتد لتالمس األوضاع السّیاسّیة للدول السنّیة وقادتها، مما یشكل

 خطورة مباشرة على األمن القومي, واستقرار البالد السنیة"... وفي الصفحة 96-97 یقول: "وقد كان
 (العراق) ذا أغلبیة سنیة كبیرة إلى القرن الثامن عشر، ثم بدأ الزحف المخطط في غفلة من الدولة العثمانیة.
 بل كانت (إیران) نفسها ُسنیة، كما یشهد بذلك تاریخ علمائها في التفسیر والحدیث والفقه، واألصول واللغة،

 واألدب والتاریخ وغیرها، ثم اصابها ما اصابها، وغدت الیوم دولة التشیع الكبرى في العالم".
 

 فكما یالحظ انهم یحاولون قدر االمكان تحریض الحكومة المصریة بدعوى أنها "حكومة سنیة" ألجل اغالق
 القنوات الشیعیة. وقد حاولوا كثیرًا اغالق القنوات الشیعیة عن طریق اقامة حمالت اعالمیة مضادة ولكنهم

 فشلوا. جدیرًا بالذكر أن الحكومة المصریة أغلقت عدد من القنوات الدینیة السنیة بعد سنة 2013 م خوفًا من
 تحریضها على اإلرهاب بعد ثورة 30 یونیو.

 
 ویقول الكاتب السید أبو داود في كتابه "تصاعد المد اإلیراني في العالم العربي" الصفحة 256: "أحد مصادر
 التشیع في األردن هي القنوات الفضائیة الشیعیة، التي انطلقت بعد احتالل العراق، وقاربت العشرین فضائیة،
 تبث المواعظ والروایات الشیعیة، وتؤثر في الرأي العام"... ثم یقول في الصفحة 259: "كان یؤم مصر أعداد

 كبیرة من الطالب العرب، ومن بینهم الشیعة، وخاصة من دول الخلیج، وكانوا یعملون على نشر فكرهم في
 صفوف المصریین، وقد اشار الكاتب المصري المتشیع صالح الورداني الى ذلك بقوله: بعد خروجي من

 المعتقل في منتصف الثمانینیات احتككت بكم من الشباب العراقي المقیم في مصر من المعارضة وغیرهم،
 وكذلك الشباب البحریني الذین كانوا یدرسون في مصر، فبدأت التعرف على فكر الشیعة وأطروحة التشیع
 من خالل مراجع وكتب هم وفروها لي، ومن خالل االجابة عن كثیر من تساؤالتي وقد دارت بیننا نقاشات
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 كثیرة"... وفي الصفحة 277 یقول: "ونظرًا لالهتمام العظیم الذي یولیه الشیعة ألنشطة التشیع قاموا بإنشاء
 المكتبات العامة التي تمثل في السودان مأوى لكل الطالب العتبارات عدة… وقد أدخلوا 8 مالیین نسخة من

 الكتب المختلفة التي تدعو الى فكر الشیعة، وقد نشرت منها كمیات وزعت على المتصوفة والطالب والمعاهد
 الدینیة بالسودان". ویقول في الصفحة 282: "وعلى الرغم من المؤشرات التي تعلن عن دخول التشیع

 للجزائر، اال أن هذه المسألة مازالت غیر مطروحة رسمیًا، اذ لم یصدر أي موقف یشیر الى ذلك وینبه الى
 هذا األمر باستثناء بعض الكتابات المحدودة في الصحف، الى جانب تسلیط بعض المواقع االعالمیة على

  شبكة االنترنت الضوء على هذا الموضوع".
 

 وقد استغل الكثیر من شیوخ الفرق السنیة القنوات الفضائیة والمساجد ألجل تحریض الناس ضد الشیعة،
 وكذلك استخدموها منابر للحدیث عن المد الشیعي في دولهم. فقد قمت بجمع عدة اقتباسات  لكالم شیوخ سنة

  من الیوتیوب من مختلف البلدان واألفكار الدینیة والسیاسیة، وهم یتحدثون عن المد الشیعي في بلدانهم
 أو بالعالم العربي واإلسالمي منها مایلي:

 
  أثمرت جهود الشیعة عن تشییع أربع محافظات نیجیریة كاملة یسكنها 25 ملیون نسمة.❖

  تقریر اخباري لقناة وصال السعودیة
 فتح مصر امام الشیعة كارثة بكل معاییر الكارثیة. الشیعي یأتي للحوار معك یریدك انت ان تتحول❖

 الى التشیع ال أن یتحول هو الى أهل السنة والجماعة. الشیخ المصري أحمد السیسي
 المد الشیعي الخطیر یزحف لیل نهار على بالد أهل السنة. الشیخ المصري مسعد أنور❖
 إن الذي یحزن القلب ویفزعه وجود متشیعین على معتقد الشیعة االثنا عشریة في بالدنا اإلسالمیة❖

 وفي بلدنا المغرب. الشیخ المغربي عادل عطاف
 إن الذین یستفیدون من عملیة التقریب هم الشیعة. اما اهل السنة فال یستفیدون شیئًا. عندهم قدرة على❖

  عزو أهل السنة في عقر دیارهم في آسیا وأفریقیا وفي كل مكان.
 الشیخ المصري یوسف القرضاوي

 ال اعلم دولة اآلن إال ویوجد فیها الشیعة. عضو مجلس الشیوخ الموریتاني عمر الفتح❖
 كم من األمم تشیعت، وكم من األسر تشیعت، أسر مغربیة في بلجیكا، وفي إسبانیا، وفي غیرها❖

  من الدول، أصبحت شیعیة عن آخرها، من االب الى االبناء. الشیخ المغربي حمید العقرة
  من المعلوم أن مذهب الشیعة، تسرب الى المجتمع المغربي. وانخدع به كثیرًا من الشباب،❖

 الذین یبحثون في رأیهم عن السبیل االهدى، فسمعوا أقوال الشیعة فظنوا أن هذا هو طریق الحق.
 الشیخ المغربي عبدالباري الزمزمي

 أحد ائمة المساجد في بلجیكا تشیع فأثر في العوام، هناك معلومات تقول ان عشرین ألف مغربي تشیع❖
 في بلجیكا. فما بالك بالمغرب؟. الشیخ المصري هاني السباعي

 االن في تونس تقام الحسینیات، هناك جمعیات تنشط. وأئمة أهل السنة عزلوا من مناصبهم بنعتهم❖
 بالوهابیة. وما هذا إال تمهید للمد الرافضي. الشیخ التونسي البشیر بن حسن
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 نحن ما نشكوا منه هو محاولة تنشیط المذهب الشیعي في بالد أهل السنة. انا اعترض انهم یحولون❖
 الشباب من التسنن الى التشیع. شیخ االزهر الشیخ احمد الطیب

  الرافضة في اآلونة األخیرة بدأت تنتشر في أفریقیا بشكل واسع وفي بلدي بصفة خاصة.❖
 الشیخ الكامیروني موسى انجیدا

 أصبح انتشار الشیعة بین صفوف اهل السنة امرًا خطیرًا. استطاع الشیعة خالل القرنین أو الثالث❖
 االخیرة ان یصلوا الى مناطق لم یصلوها من قبل، واالن وصل التشیع الى المغرب، والجزائر وبلدان

 كثیرة. الشیخ المغربي حسن الكتاني
 بالنسبة لتونس ما بعد الثورة، فقد شهدت نشاط كبیر في تشییع التونسیین، الوضع في الجزائر خطیر❖

 جدًا بالمسألة الشیعیة هناك الكثیر من المتابعین یقرعون أجراس الخطر. الكاتب الجزائري أنور مالك
 التشیع اصبح ینتشر على مسمع ومرئ من الناس، الخطر الشیعي تغلغل في أوساط المجتمع❖

 السوداني. الباحث السوداني الشریف رمضان
 سبحان اهللا، كیف النخاف من التشیع والواقع یثبت كم من تشیع من قبائل العرب. ما كان التشیع له❖

 هذا الوجود وكذلك االنتقال للرفض. الشیخ السعودي ناصر العمر
 حتى هذه اللحظة التوجد دولة سنیة عندها من األموال والمراصد والمعاهد، ما تواجه به المعتقد❖

 الشیعي مواجهة حقیقة وتخاطب العقل الشیعي. وتخاطب العقل السني حتى الیقع في غوائل التشیع.
 الشیخ المصري حامد الطاهر

  یوجد بعض المتشیعین فعًال یتشیعون عن طریق االنترنت وأشخاص معروفین.❖
  الشیخ المصري ولید اسماعیل

 تمددت الشیعة فكریًا ودینیًا في غیاب أهل السنة وحصارهم. الشیخ المغربي عبداهللا نهاري❖
 

 أن انتشار المذهب الشیعي في جمیع الدول االسالمیة لهو من اقرب العالمات الممهدة لظهور االمام المهدي
 المنتظر علیه السالم. وقد وقفت على عدة أدلة على ما اقول، من كتاب اهللا ومن أحادیث أهل بیت رسول اهللا

 صل اهللا علیه وآله وسلم، یقول تعالى {إن الذین كفروا ینفقون أموالهم لیصدوا عن سبیل اهللا فسینفقونها ثم
 تكون علیهم حسرة ثم یغلبون والذین كفروا إلى جهنم یحشرون} سورة األنفال. فكما اشرت من قبل فإن

 السعودیة وغیرها من الدول صرفت عشرات الملیارات من الدوالرات ألجل ابعاد الناس عن التشیع، لكن
 الیوم ال نجد لهذه االموال اي بركة أو تأثیر على أرض الواقع، فالتشیع یزداد انتشارًا یوم بعد یوم بأعتراف

 الشیوخ بالمساجد والصحفیین بالمواقع، حتى ان وزراء وحكام عرب أشاروا الى انتشار التشیع في بلدانهم كما
 ذكر ذلك الرئیس السوداني السابق عمر البشیر في عدة مقابالت تلفزیونیة سنة 2017.

 
 ان انتشار االسالم وبسط العدل بالعالم لن یتحقق إال بظهور اإلمام المهدي علیه السالم. وقد ورد ذكر االمام
 المهدي المنتظر في اإلنجیل في سفر أشعیاء اإلصحاح 11: ویكون في ذلك الیوم أن أصل یسى القائم رایة

  للشعوب إیاه تطلب االمم ویكون محله مجدا.
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 فكلمة القائم هي أسم من أسماء اإلمام المهدي المنتظر وقد ورد عن رسول اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم أنه
 قال: معاشر الناس النور من اهللا عز وجل في مسلوك، ثم في علي ثم في النسل منه إلى القائم المهدي الذي

 یأخذ بحق اهللا وبكل حق هو لنا. بحار األنوار ج37
 

 ان قبل ظهور االمام المهدي علیه السالم یجب أن تحصل عدة عالمات تكون ممهدة للظهور ومن تلك
 العالمات هي "المد الشیعي" كما في رأیي. فقد روي عن اإلمام محمد بن علي الباقر علیه السالم حدیث

 یصف انصار االمام المهدي علیه السالم فیقول: یبایع القائم بین الركن والمقام ثالثمائة ونیف عدة أهل بدر،
  فیهم النجباء من أهل مصر، واألبدال من أهل الشام، واألخیار من أهل العراق، فیقیم ما شاء اهللا أن یقیم.

 بحار األنوار ج52
 

 وقال علیه السالم: خروج السفیاني والیماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في یوم واحد ونظام
 كنظام الخرز یتبع بعضه بعضا فیكون البأس من كل وجه، ویل لمن ناواهم. ولیس في الرایات أهدى من رایة

 الیماني هي رایة هدى ألنه یدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج الیماني حرم بیع السالح على الناس وكل مسلم،
 وإذا خرج الیماني فانهض إلیه، فإن رأیته رایة هدى، وال یحل لمسلم أن یلتوي علیه، فمن فعل فهو من أهل

 النار، ألنه یدعو إلى الحق وإلى طریق مستقیم. بحار األنوار ج52
 

 ففي الروایتین السابقتین اثبات ان انصار االمام المهدي المنتظر علیه السالم هم من أهل العراق ومصر
 والیمن. أما بالنسبة للخراساني فهو من انصار االمام المهدي علیه السالم وهو یخرج من ایران، وكما هو

 معلوم فإن إیران انتقلت للتشیع منذ زمن طویل أیام الدولة الصفویة. هذا إن دل على شئ فإنما یدل على تحول
 أعداد كبیرة من أهل العراق ومصر والیمن للمذهب الشیعي قبل الظهور. اما بالنسبة ألهل الشام فقد جاء
 بالروایات أن السفیاني یخرج من الشام وهو عدو ألهل البیت علیهم السالم وینصره أعداد كبیرة من أهل

 الشام، لكن بنفس الوقت توجد أعداد اخرى تناصر االمام المهدي المنتظر علیه السالم وهم ابدال الشام. وهذا
 یدل كذلك ان جزء من أهل الشام سوف یتحول للمذهب الشیعي قبل الظهور ان شاء اهللا تعالى.
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 آیات وأحادیث في أهل البیت علیهم السالم
 

 في البدایة یجب التنویه أن المذاهب السیاسیة في اإلسالم نقلت الوالء الدیني في اإلسالم للحكام بغض النظر
 عن ما یرتكبوه من ظلم وفسق. فهم یصححون لهم أفعالهم ویتغاضون عن موبقاتهم بدعوى طاعة أولي األمر.

 فمثال یقول البربهاري (المتوفى 329 هـ) وهو حنبلي المذهب في كتابه "شرح السنة" بتحقیق خالد الردادي
 الصفحة 116: وإذا رأیت الرجل یدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل یدعو

 للسلطان بالصالح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء اهللا. ویقول بالصفحة 116-117: وإذا رأیت الرجل یتعاهد
  الفرائض في جماعة مع السلطان وغیره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء اهللا تعالى.

 
 فقد اختزل هؤالء القوم اإلسالم بطاعة الحكام السابقین وعدم انتقادهم وكذلك الحالیین فصوروا اإلسالم كأنه
 حزب سیاسي یدور حول مصلحة الحاكم. فشیوخ الفرق السنیة همها الوحید هو تطویع الناس للحاكم فباعوا

 آخرتهم بدنیا غیرهم من الحكام. فلذلك قمت في هذا الفصل بجمع بعض اآلیات واألحادیث من مختلف الكتب
 االسالمیة التي جاءت في فضل أهل البیت علیهم السالم ووجوب االقتداء بهم بعد رسول اهللا صل اهللا علیه
 وآله وسلم. فاإلسالم لم یأتي لكي یكون المسلم عبد ذلیل للحاكم بجعل االمامة الدینیة فیه انما اإلمامة الدینیة

 هي فقط آلل بیت سیدنا رسول اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم وهنا بعض األحادیث واألیات فیهم:
 

 قال رسول اهللا صل اهللا علیه وآله: أعطیت في علي تسعا: ثالثة في الدنیا وثالثة في اآلخرة واثنتان أرجوها له
 وواحدة أخافها علیه، فأما الثالثة التي في الدنیا فساتر عورتي، والقائم بأمر أهلي، ووصیي فیهم، وأما الثالثة
 التي في اآلخرة فإني اعطى یوم القیامة لواء الحمد فادفعه إلى علي بن أبي طالب فیحمله عني، وأعتمد علیه

 في مقام الشفاعة، ویعینني على مفاتیح الجنة، وأما اللتان أرجوهما له فإنه ال یرجع من بعدي ضاًال وال كافرًا،
 وأما التي أخافها علیه فغدر قریش به من بعدي. بحار األنوار ج39

 
 قال رسول اهللا صل اهللا علیه وآله: ما عصاني قوم من المشركین إال رمیتهم بسهم اهللا، قیل: وما سهم اهللا یا

 رسول اهللا؟ قال: علي بن أبي طالب علیه السالم ما بعثته في سریة وال أبرزته لمبارزة إال رأیت جبرئیل علیه
 السالم عن یمینه ومیكائیل عن یساره وملك الموت أمامه وسحابة تظله حتى یعطیه اهللا خیر النصر والظفر.

 بحار األنوار ج39
 

 قال رسول اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم في اإلمام علي علیه السالم: أن سرك سري، وأن عالنیتك عالنیتي،
 وأن سریرة صدرك كسریرة صدري، و أن ولدك ولدي، وأنك تنجز عداتي، وأن الحق معك وأن الحق على
 لسانك وفي قلبك وبین عینیك، وأن االیمان كما خالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي، وأنه ال یرد على

 الحوض مبغض لك ولن یغیب عنه محب لك غدا حتى یرد الحوض معك. بحار األنوار ج39
 

53 



 

 قال النبي صل اهللا علیه وآله وسلم   لعلي : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة    هارون   من  موسى. صحیح
  البخاري من كتاب المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب

 
 عن أبي سعید قال: كنا مع رسول اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم، فانقطعت نعله فتخلف علي یخصفها فمشى

  قلیال ثم قال: "إن منكم من یقاتل على تأویل القرآن كما قاتلت على تنزیله"، فاستشرف لها القوم ، وفیهم
 أبو بكر وعمر، قال أبو بكر: أنا هو، قال: "ال" قال عمر: أنا هو، قال: "ال، ولكن خاصف النعل"-یعني علیا-

 فأتیناه فبشرناه، فلم یرفع به رأسه كأنه قد كان سمعه من رسول اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم.
 رواه الحاكم وصححه بالمستدرك على الصحیحین، كتاب قسم الفيء باب قال النبي صل اهللا علیه وآله وسلم

 لعلي أنت تبین ألمتي ما اختلفوا فیه من بعدي
 

 قال رسول اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم: الحسن والحسین سیدا شباب أهل الجنة وأبوهما خیر منهما.
  رواه الحاكم وصححه بالمستدرك على الصحیحین، كتاب معرفة الصحابة باب الحسن والحسین سیدا

 شباب أهل الجنة
 

ا أن تقوَم معنا وإما  قال عمرو بن میمون: إنِّي لجالٌس إلى ابِن عباٍس إْذ أتاُه تسعُة رهٍط فقالوا : یا أبا عباٍس إمَّ
 أن تخلونا هؤالء قال: فقال ابُن عباس: بل أقوُم معكم قال: وهو یومئٍذ صحیح قبل أن یعمى قال: فابتدأوا

 فتحدثوا فال ندري ما قالوا قال: فجاء ینُفُض ثوَبُه ویقوُل: ُأف وَتف وقعوا في رجٍل لُه عشٌر وقعوا في رجٍل
 قال لُه النبي صل اُهللا علیِه (وآله) وسلم: ألبعثن رجًال ال ُیخزیِه اُهللا أبدًا ُیِحبُّ اَهللا ورسوَله قال : فاستشرَف لها

 من استشرَف قال: أیَن علي قال: هو في الرحل یطَحُن قال: وما كان أحُدكم لَیطَحَن قال: فجاءُه وهو أرمٌد ال
 یكاَد ُیبصُر قال: فنفَث في عیَنیِه ثم هزَّ الرایَة ثالًثا فأعطاها إیاُه فجاَء بصفیَة بنِت ُحَیي قال: ثم بعَث فالًنا

ِه: أیُّكم  بسورِة التوبِة فبعَث علیا خلَفُه فأخذها منُه قال: ال یذهُب بها إال رجٌل منِّي وأنا منُه قال: وقال لَبِني عمِّ
 ُیوالیني في الدنیا واآلخرِة قال: وعلي معُه جالس َفَأَبوا فقال علي: أنا ُأوالیَك في الدنیا واآلخرة قال: أنَت ولیي

 في الدنیا واآلخرِة قال: فتركُه ثم أقبَل على رجٍل منهم فقال: أیُّكم ُیوالیني في الدنیا واآلخرِة فَأَبوا قال: فقاَل
 علي: أنا ُأوالیَك في الدنیا واآلخرِة فقال: أنَت ولیِّي في الدنیا واآلخرِة قال: وكان أوَل من أسلَم من الناِس بعَد

 خدیجَة قال: وأخَذ رسوُل اِهللا صلَّ اُهللا علیِه (وآله) وسلم ثوَبه فوضعُه على عليٍّ وفاطمَة وحَسٍن وحسیٍن فقاَل:
 {انما یرید اهللا لیذهب عنكم الرجس اهل البیت ویطهركم تطهیرا} قال: وَشَرى عِلي نفَسه لِبَس ثوَب النبي

 صلَّ اُهللا علیِه (وآله) وسلم ثم ناَم مكاَنُه قال: وكان المشركوَن یرموَن رسوَل اِهللا صل اُهللا علیِه (وآله) وسلََّم
 فجاَء أبو بكٍر وعليٌّ نائٌم قال: وأبو بكٍر یحسُب أنُه نبي اهللا قال: فقال: یا نبي اِهللا قال: فقال له علي: إنَّ نبي اهللا
 صل اُهللا علیه (وآله) وسلم قد انطلَق نحَو بئر میمون َفَأدِركُه قال: فانطلَق أبو بكٍر فدخَل مَعُه الغاَر قال: وجعَل

ُر قد لفَّ رأَسُه في الثوِب ال ُیخرُجه حتى أصبَح ثم  عليٌّ ُیرمى بالحجارِة كما كان ُیرمى نبيُّ اِهللا وهو یتضوَّ
ُر وأنَت تتضوُر وقد استنَكرَنا ذلَك قال: وخرَج  كشَف عن رأِسه فقالوا: إنَك للئیم كان صاحُبَك ُنرامیِه فال یتضوَّ
 بالناِس في غزوِة تبوٍك قال: فقاَل له علي: أخرُج معَك قال: فقاَل لُه نبيُّ اِهللا: ال َفَبَكى عليٌّ فقاَل لُه: أما ترَضى
 أن تكوَن مني بمنزلِة هاروَن من موسى إال أنَك لسَت بنبيٍّ إنُه ال ینبغي أن أذهَب إال وأنَت خلیفتي قال: وقال
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 لُه رسوُل اهللا: أنت ولیي في كل مؤمٍن بعدي وقال: ُسدُّوا أبواَب المسجِد غیَر باِب علي فقاَل: فیدخُل المسجَد
 ُجُنبًا وهو طریُقُه لیَس لُه طریٌق غیرُه قال: وقال َمن كنُت موالُه فإن موالُه علي.

 رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج5 الصفحة 25 وقال المحقق أحمد شاكر إسناده صحیح
 

 قال أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیه السالم ذات یوم: واهللا ما من قریش رجل جرت علیه المواسي
 والقرآن ینزل إال وقد نزلت فیه آیة تسوقه إلى الجنة أو تسوقه إلى النار، فقال رجل من القوم: فما آیتك التي
 نزلت فیك؟ قال: ألم تر أن اهللا تعالى یقول: {أفمن كان على بینة من ربه ویتلوه شاهد منه} فرسول اهللا على

 بینة من ربه وأنا الشاهد منه أتبعه. بحار األنوار ج35
 

 عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر علیه السالم قال: قلت له إن من عندنا یزعمون أن
  قول اهللا: { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون} أنهم الیهود والنصارى، فقال: إذا یدعونكم إلى دینهم

 قال: ثم أومأ بیده إلى صدره: نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون. بحار األنوار ج23
 

 عن أبي بصیر قال سألت أبا عبد اهللا علیه السالم عن قول اهللا عز وجل: {أطیعوا اهللا وأطیعوا الرسول وأولي
 األمر منكم} فقال: نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسین علیهم السالم: فقلت له: إن الناس یقولون:
 فما له لم یسم علیا وأهل بیته علیهم السالم في كتاب اهللا عز و جل؟ قال: فقال: قولوا لهم: إن رسول اهللا صل
 اهللا علیه وآله نزلت علیه الصالة ولم یسم اهللا لهم ثالثا وال أربعا، حتى كان رسول اهللا صل اهللا علیه وآله هو
 الذي فسر ذلك لهم، ونزلت علیه الزكاة ولم یسم لهم من كل أربعین درهما درهم، حتى كان رسول اهللا صلى

 اهللا علیه وآله هو الذي فسر ذلك لهم، ونزل الحج فلم یقل لهم: طوفوا أسبوعا حتى كان رسول اهللا صل اهللا
 علیه وآله هو الذي فسر ذلك لهم. الكافي ج1

 
 عن ابن عباس في قوله تعالى: {ویطعمون الطعام على حبه مسكینا ویتیما وأسیرا}: نزلت في أمیر المؤمنین

 علي بن أبي طالب وفاطمة علیهما السالم، أصبحا وعندهم ثالثة أرغفة، فأطعموا مسكینا ویتیما وأسیرا،
 فباتوا جیاعا فنزلت فیهم علیهم السالم. بحار األنوار ج35

 
  عن جعفر بن محمد قال: نحن حبل اهللا الذي قال اهللا {واعتصموا بحبل اهللا جمیعا} فالمستمسك بوالیة علي

 بن أبي طالب، المستمسك بالبر، كذا فمن تمسك به كان مؤمنا، ومن تركه كان خارجًا من اإلیمان.
 رواه الحسكاني في شواهد التنزیل لقواعد التفضیل  ج1

 
 خالصة القول أن الوالء في اإلسالم هو للنبي وأهل بیته صل اهللا علیه وآله وسلم فقط ولیس للحكام بغض

 النظر عن كون الحاكم جید او سيء.
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 توصیة للباحثین
 

 في ختام الكتاب احب ان انصح الباحثین في التراث االسالمي وكل من یعنیه األمر ،  بأن هذه الكتب التي
 باألسفل تعتبر من الكتب الممتازة لتعریف الناس بعقائد الشیعة وهي مرتبة من األبسط لألعمق بالمحتوى.

 
 كتاب مفاتیح الجنان للشیخ عباس القمي. كتاب ادعیة وتهجد ألهل البیت علیهم السالم●
 كتاب عقائد االمامیة للشیخ محمد رضا المظفر. ملخص عقائد الشیعة●
 كتاب ثم اهتدیت للشیخ محمد التیجاني السماوي. یتحدث عن قصة تحوله للتشیع●
 كتاب سلوني قبل ان تفقدوني ، كال الجزئین للشیخ الحكیمي. قضاء وفقه اإلمام علي علیه السالم●
 كتاب أسباب النزول في ضوء روایات أهل البیت للسید نجیب الرفیعي. ایات قرانیة في أهل البیت●
 كتاب المراجعات للسید عبدالحسین شرف الدین. مناظرات مع شیخ األزهر الشیخ سلیم البشري●
 كتاب التوحید للشیخ الصدوق. كتاب یشرح التوحید بالمذهب الشیعي بشكل مفصل●
 كتاب االمام المهدي علیه السالم للسید علي المیالني. اإلمام المهدي علیه السالم بكتب أهل السنة●
  كتاب علي في القرآن، كال الجزئین للسید صادق الشیرازي. االمام علي علیه السالم بالتفاسیر السنیة●
 كتاب المهدي في القرآن للسید صادق الشیرازي. ایات قرانیة في االمام المهدي علیه السالم●

 
  أما المواقع اللكترونیة الشیعیة التي انصح بها الباحثین فهي كالتالي:

 
●http://www.aqaed.com مركز األبحاث العقائدیة 
●http://www.alseraj.net/ar/index.shtml شبكة السراج في الطریق الى اهللا 
●http://www.islam4u.com/ar مركز االشعاع االسالمي 
●https://www.sistani.org موقع السید علي السیستاني 
●http://www.alshirazi.net موقع السید صادق الشیرازي 
●http://www.al-saif.net موقع الشیخ فوزي ال سیف 
●http://www.alqatrah.net موقع القطرة 
●https://www.haydarya.com مكتبة الروضة الحیدریة 
●http://shiaonlinelibrary.com موقع المكتبة الشیعیة 
●http://holyquran.net موقع صفحة القران الكریم 
●http://arabic.al-shia.org موقع الشیعة 
●http://shiaali.net/vb منتدیات أنا شیعي العالمیة 

 
 واخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على رسوله الكریم وآله الطیبین الطاهرین.
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