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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 املــــقـــدمـــة : 

 رب العاملني والصالة والسالم على رسوله األمني وعلى آله وصحبه أمجعني , هلل احلمد   

 :بعد أما

فإن دراسة الفرق ومعرفة األخطار اليت جتلبها على املسلمني من أهم ما ينبغي أن يهتم به     
  عامة املسلمني فضال عن طالب العلم والدعاة إىل هللا ,

 ما ـ يسعى أن واجتماعها لوحدهتا حمب , ألمته انصح كل  على الواجب من كان  وهلذا  
 هللا صلى عهد النيب يف كانت  كما  وإعادهتا ,احلق  علىوتوحيد كلمتها  مشلها مل يف,  استطاع

 من رسوله به هللا بعث ما على املسلمون كان  وقد ., وأخالقا   وشريعة عقيدة وسلم عليه
 عنه هللا رضي عثمان قتلفلما  , املعقول وصريح املنقول لصحيح املوافق احلق ودين اهلدى

معاداة ألهل السنة  فرقال أشدوظهرت الفرق والنحل ومنها فرقة الشيعة وهي  , الفتنة ووقعت
 بعد يوما  نشاطهم  يزدادحيث  بينهم التشيع لنشر السعيو  , مذهبهم يف الطعنو  هلم والكيد

 .يوم

كشف احنرافاهتم يف العقائد والسلوك وخطرهم على اجملتمع   األمر هذاه ب اجليع ما أهم ومن   
من  على احلجة وإقامة , سبحانه هللا دين ونشر , للناس احلق وبيان , لتباساال لرفع, وذلك 

الشيعة  أتباعفتجد  , املومهة واألقوال ابلشبهات أتباعهم ونهؤالء يضللف ,ة ائفيتبع تلك الط
 ليعرف الزنديق حال وكشف , اجلاهل تعليم  الضروري ومن , جاهل أو , زنديق بني ما هم

 . وحيذر
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 القرآن منهج وهو,  تعاىل هللا إىل الدعوة مطالب من الفاسدة العقائد بيان فإنوهكذا     
 فإن املؤمنني سبيل وهو السلف وأئمة وأصحابه وسلم عليه هللا صلى النىب عمل وعليه

 ومن , وغاايته الدين مطالب ومن اهلدى سنن من واالفرتاق واألهواء البدع ألهل التصدى
 الدعوة غاايت وفق , املنكر عن والنهى ابملعروف األمر درجات وأعلى , اجلهاد أبواب

 .ومقاصدها

 تغذيه واليت , الرافضي الشيعي التمدد السودان يواجهها اليت اخلطرية التحدايت من وإن     
 وجودو  , اإليرانية الثورة مع الرمسي السوداين التعاطف استغلت واليت إيران دولة وتدعمه
 آلل الشديد احلب عنه املعروف السودان يف التصوف انتشار حبكم طبيعي سوداين تعاطف

 نظرة إلقاء ودون نشأ كيف  وال التشيع هو ما معرفة دون,  وسلم عليه هللا صلى النيب بيت
  .وآخرهتم دنياهم يهدد خماطر من هلم يسببه ما مستقبل يف التفكر وال ماضيه على

 واملالكية كاحلنفية  الفقهية املذاهب أحد إال هو ما التشيع إن منهم كبري  عدد يعتقد وابلتايل  
 , واحلنبلية والشافعية

 معتقدات بطالن على لتنبيه اجلزئيةهذا البحث القصري يف هذه  جمال يكون أن فأحببت  
 , مقاومته وطرق انتشاره وخطورة املذهب هذا

 :  البحث مشكلة

 التعاطف مستغال السودانية األمة جسم يف كالسرطان  ينمو الرافضي الشيعي التمدد خطر إن
 إىل حباجة ذالك كل,   السوداين اإلنسان وطبيعة واجلهل والتصوف اإليرانية لثورة الرمسي
 وأمن العقيدة على وخطره الكاذبة إدعاءاته وتفند املذهب هذا بطالن تبني علمية دراسة
 ,  اجملتمع

 :  البحث أهداف
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   أكاذيبهم وبيان حقيقتها على الشيعة عقيدة إبراز.1

  السوداين اجملتمع على وانعكاساته التشيع خطورة إبراز.2

    السين السوداين اجملتمع يف التشيع انتشار حجم إبراز ـ3

 هللا إىل الدعوة بواجب والقيام التشيع مقاومة ـ4

 الدراسات السابقة : 

التشيع يف السودان إال ما  مل أطلع حسب علمي على دراسة خاصة أو رسالة علمية حول 
 . كان من مقاالت يف الصحف واجملالت املطبوعة واإللكرتونية

 البحث : منهج

 :منهجي يف هذه الدراسة كان 

   .ن استقراء النصوص وأقوال أهل العلم والزايرات امليدانيةااملنهج االستقرائي ومن خالله ك 1

 .ن حتليل النصوص وأقوال أهل العلم ا.املنهج التحليلي وفيه ك2

.املنهج النقدي الذي يناقش ويرجح للوصول إىل أصوب األقوال وفق فهم السلف الصاحل 3
 .للكتاب والسنة رضوان هللا عليهم 

  .النصوص إىل مصادرها  ت.عزو 4

 بقدر ما استطعت . بقواعد اإلمالء والرتقيم تملتز أ.5

 هيكل البحث :  

دمة وفصلني وخامتة وحتت كل فصل مباحث وحتت كل مبحث قسمت البحث إىل مق
 مطالب .
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 .الفصل األول تعريف التشيع ونشأته وبعض عقائدهم ف

 مبحثني ومها :وتضمن هذا الفصل 

 وحتته ثالثة مطالب املبحث األول تعريف التشيع يف اللغة واالصطالح 

 املطلب األول تعريف التشيع يف اللغة 

 املطلب الثاين تعريف التشيع يف االصطالح 

 املطلب الثالث نبذة عن نشأة التشيع 

 وحتته مخسة مطالب املبحث الثاين بعض عقائد الشيعة 

 املطلب األول عقيدة الشيعة يف القرءان  

 املطلب الثاين عقيدة الشيعة يف الصحابة 

 املطلب الثالث اإلمامة عند الشيعة 

 عند الشيعة  املطلب الرابع التقية

 املطلب اخلامس املهدي عند الشيعة 

 الفصل الثاين التشيع يف السودان أسبابه ووسائله ومقاومته 

  هذا الفصل على أربعة مباحث وهي كالتايل : وأشتمل 

 وفيه مطلبان املبحث األول دخول التشيع يف السودان 

 املطلب األول السودان حيظى ابهتمام خاص لدى إيران 

 املطلب الثاين دخول التشيع يف السودان 
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 وفيه ثالثة مطالباملبحث الثاين أسباب التشيع يف السودان 

 املطلب األول استغالل التصوف واجلهل والفقر 

 املطلب الثاين استغالل املواقف السياسية

 املطلب الثالث التسهيالت احلكومية  

 وفيه أيضا ثالثة مطالب : أهم الوسائل والطرق لنشر التشيع املبحث الثالث

 املطلب األول بناء املعاهد واملراكز واملكتبات العامة 

 املطلب الثاين اجلمعيات والروابط 

 املطلب الثالث مؤسسات اقتصادية ومشاريع استثمارية 

 وفيه ثالثة مطالب :املبحث الرابع أخطار التشيع وطرق التصدي له 

 م اهلدام عرب التاريخ املطلب األول بعض مواقف الشيعة ودوره

 املطلب الثاين موقف الشيعة من أهل السنة يف العصر احلديث 

 ن  السودا املطلب الثالث طرق التصدي لظاهرة التشيع يف

  التوصيات وأهم البحث نتائج توتضمن اخلامتة

ومقصدي أن أنبه السودانيني على أخطار التشيع عقداي وسلوكيا جل مهي فقد كان      
وأمنيا يف هذا البحث املتواضع مع اعرتايف بقصر ابعي وقلة بضاعيت , وال أدعي اإلطراف 

 واالبتكار  , وحسيب أين بذلت جهدي وغاية طاقيت . 



7 
 

وأخرا وظاهرا  وختاما ما كان يل أن أصل شيئا مما ابتغيت لوال عون ريب فله احلمد أوال   
وابطنا ؛ فما أصبح يب أو أبحد من العباد من نعمة إال هو موليها ومسديها فله الشكر 

 واحلمد على ما أنعم وأسدى . 

ولوالدي الكرميني الفضل بعد هللا عز وجل وقد أسداي إيل من معروف وحسن الرعاية ما ال 
 أملك القدرة على مقابلته ومكافأته .

د السيد البساطي الذي تفضل ابإلشراف على هذا البحث كما أنه ولسعادة الدكتور حمم
درسين معظم مواد هذه املرحلة وهذا يوجب علي أن أسجل له الشكر الصادق والدعاء أن 

 يعظم هللا له األجر واملثوبة وأن يصلح له النية والذرية وأن يبارك يف وقته وعمله. 

املية , أبقاها هللا منارة للعلم ومنهال لطالب كما ال يسعين إال أن أشكر جامعة املدينة الع
فلهم مين وأصول الدين العلم , كما أشكر كلية العلوم اإلسالمية وأخص منها قسم الدعوة 

جزيل الشكر , كما ال يفوتين أن أتقدم خبالص الشكر جلمعية إحياء الرتاث اإلسالمي 
 ومجعية اإلحسان اخلريية ملا بذلتاه , أسأل هللا أن يكون يف ميزان حسنات القائمني عليهما . 

وأشكر كل أهل الفضل علي من مشاخيي وزمالئي أكثر من أن أحصرهم فجزاهم هللا عين 
 جزل هلم املثوبة , وسأبقى حافظا معروف اجلميع ما مد يل يف احلياة . خريا وأ

 أدعو هللا تعاىل أن جيزي اجلميع عين أحسن اجلزاء إنه مسيع جميب .   

هذا وأسأل هللا جل وعال أن يرزقين اإلخالص يف القول والعمل , وآخر دعواان أن احلمد    
 هلل رب العاملني . 
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 التشيع ونشأته وبعض عقائدهم الفصل األول تعريف 

 املبحث األول تعريف التشيع يف اللغة واالصطالح 
الشيعة والتشيع ليكون مدخال ملعرفة هذه النحلة اليت  تناول تعريفيف هذا املبحث سنو    

أبتلي هبا العامل اإلسالمي والسيما فعصران احلاضر بعد أن أصبحت هلم دولة تقف وراء نشر 
 وذلك من خالل ثالثة مطالب : هذا املذهب 

 املطلب األول تعريف الشيعة يف اللغة 
 .واألتباع األعوان واألنصار واألحزابمبعىن لغة  : يف ال الشيعة   

على أمر فهم  القوم الذين جيتمعون على األمر وكل قوم اجتمعوا :وقال ابن منظور : والشيعة
 .هم شيعشيعة وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض ف

واملذكر واملؤنث  الفرقة من الناس ويقع على الواحد واالثنني واجلمع الشيعة وقال : وأصل
 ( 1) .واملطاوعة بلفظ واحد , وأصل ذلك من املشايعة : وهي املتابعة

 وهكذا فالشيعة والتشيع واملشايعة يف اللغة تدور حول معىن :
 املتابعة  واملناصرة , واملوافقة ابلرأي , واالجتماع على األمر أو املماألة عليه. 

وأمجل ابن اجلوزي معانيها بقوله : "وذكر أهل , وجاءت لفظة الشيعة يف القرءان لعدة معاين 
 التفسري أن الشيع يف القرآن على أربعة أوجه:
:  وقوله  (2)َن فـَر ُقواْ ِدينَـُهْم وََكانُواْ ِشيَـع ا{أحدها : الفرق , ومنه قوله تعاىل : }ِإن  ال ِذي

 ( يعين ابلشيع : الفرق , 3}َوَجَعَل َأْهَلَها ِشيَـع ا{)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   8/189  مادة شيع ( بريوت - صادر دار : الناشر ) 1ط لسان العرب  مكرم بن حممدابن منظور انظر :  1
 .159:  يةاآل سورة األنعام 2
     4:  يةاآلالقصص سورة   3
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 ( 1والثاين : األهل والنسب ومنه قوله تعاىل : }َهَذا ِمن ِشيَعِتِه َوَهَذا ِمْن َعُدو ِِه{ ) 
: }ِإن  ِمن  ( وقوله2) { : }ُُث  لََننزَِعن  ِمن ُكلِ  ِشيَعة   , ومنه قوله تعاىل : أهل امللة والثالث

 (3{ ) ِشيَعِتِه إِلبـْرَاِهيمَ 
  (4{ ) أَْو يـَْلِبَسُكْم ِشَيعا   قال تعاىل : }والرابع : األهواء املختلفة , 

: ولعله  ويقول , ويقول ابن القيم رمحه هللا أن لفظ الشيعة واألشياع غالبا  ما يستعمل يف الذم
: }ُُث  لََننزَِعن  ِمن ُكلِ  ِشيَعة  أَيُـُّهْم َأَشدُّ َعَلى الر مْحَِن  , كقوله تعاىل مل يرد يف القرآن إال كذلك

نَـُهْم َوَبنْيَ َما  , وقوله : }ِإن  ال ِذيَن فـَر ُقواْ ِدينَـُهْم وََكانُواْ ِشيَـع ا{ , وكقولـه يًّا{ِعتِ  : }َوِحيَل بـَيـْ
: "وذلك وهللا أعلم ملا  َيْشتَـُهوَن َكَما فُِعَل أبَِْشَياِعِهم مِ ن قـَْبُل{ ويعلل ابن القيم لذلك بقوله

, وهلذا ال يطلق  ة اليت هي ضد االئتالف واالجتماع, واإلشاع يف لفظ الشيعة من الشياع
 . (5" ) لفظ الشيع إال على فرق الضالل لتفرقهم واختالفهم

أبي , وهي ال تدل على االجتاه الشيعي املعروف ,  هذه ألفاظ الشيعة يف كتاب هللا ومعانيها
جند من الشيعة من حياول أن يفسر بعض ألفاظ الشيعة الواردة يف   ناولكنحال من األحوال 

, مثل  كتاب هللا بطائفته ويؤول كتاب هللا على غري أتويله , وحيمل اآلايت ما ال حتتمل
( أي من شيعة علي رضي هللا عنه  وهو 6أتويلهم قوله تعاىل : }ِإن  ِمن ِشيَعِتِه إِلبـْرَاِهيَم{ )

إلسالم ابلضرورة , كما هو ابطل ابلعقل , والتاريخ , والصحيح إن أمر يعرف بطالنه من ا
 (7إبراهيم من شيعة نوح عليه السالم وعلى منهاجه وسنته )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 15  : يةاآلالقصص  سورة  1
 69:  يةاآلمرمي سورة  2
  83:  يةاآل  الصافاتسورة  3
 65ية : اآلاألنعام سورة  4
: (  1996ـــــ  1416مكتبة نزار مصطفى الباز , ) 1ط  بدائع الفوائدحممد بن أيب بكر  ابن القيم اجلوزية 5
1/155 
 . 83:  يةاآلالصافات سورة  6
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   4/14:  )دار املعارف ـــ بريوت ( 1ط القرآن العظيم تفسري أيب الفداء إمساعيل بن كثري   7

 املطلب الثاين تعريف التشيع يف االصطالح 
 عتقاد آبراء وأفكار معينة وقد اختلف الباحثون يف هذه األفكار واآلراء كثرة وقلة اال هو    

وانطالقا من كون التشيع اعتقادا آبراء معينة ذهب العلماء والباحثون تبعا لذلك إىل تعريفه 
على اختالف بينهم يف سعة مدى هذه التعاريف وضيقها , وهناك عدة تعريفات شيعية  

 كانت أو غريها وسأكتفي بتعريفني واحد من تعريفات الشيعة وواحد من غريهم, 
هـ حيث قال : هم  381سعد بن عبد هللا القمي مات سنة : تعريف شيخ الشيعة  أوال  

شيعة علي بن أيب طالب ويف موضع آخر يقول : "الشيعة هم فرقة علي بن أيب طالب 
املسمون شيعة علي يف زمان النيب صلى هللا عليه وسلم وبعده , معروفون ابنقطاعهم إليه 

 ( .1والقول إبمامته)
 أي أصل من أصول التشيع , مثل مسألة النص على ال يشري إىلأوال هذا التعريف يف   

واثنيا علي وولده وغريها إال ذكره إلمامة علي فقط بدون ذكر النص أو بقية األئمة , إمامة 
يدعي يف هذا التعريف وجود شيعة لعلي يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم , وال حجة تسند 

من وقائع التاريخ الثابتة , فالصحابة كانوا يف هذا االدعاء ال من الكتاب وال من السنة , وال 
عهده صلى هللا عليه وسلم عصبة واحدة , ومجاعة واحدة , وشيعة واحدة تشيعهم ووالؤهم 

 صلى هللا عليه وسلم .هللا لرسول 
 

*** 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  15وص  3:  ص ( 1984,  االضواء دار:  بريوت الناشر) 2ط.املقاالت والفرق  لحسن بن موسى ا النوبختي 1
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شايعوا عليا  رضي هللا عنه على اخلصوص الشيعة هم الذين وهو إن  اثنيا :تعريف الشهرستاين
, واعتقدوا أن اإلمامة ال خترج  , وإما خفيا   , وقالوا إبمامته وخالفته نصا  ووصية , إما جليا  

: ليست اإلمامة  , وإن خرجت فبظلم يكون من غريه , أو بتقية من عنده وقالوا من أوالده
, وهي  , بل هي قضية أصولية بنصبهمقضية مصلحية تناط ابختيار العامة وينتصب اإلمام 

 , وال تفويضه إىل العامة وإرساله. ركن الدين ال جيوز للرسل عليهم السالم إغفاله وإمهاله
, وثبوت عصمة األنبياء واألئمة وجواب  عن  وجيمعهم القول بوجوب التعيني والتنصيص

, وخيالفهم  إال يف حال التقيةالكبائر والصغائر. والقول ابلتويل والتربي قوال  وفعال  وعقدا  
  .( 1) بعض الزيدية يف ذلك

, غري صحيح و يؤدي إىل نتيجة خاطئة  إن القول أبن الشيعة هم أتباع لعلي رضي هللا عنه
علي شيعيا  يرى ما يراه الشيعة ,  ختالف إمجاع األمة كلها , وهذه النتيجة هي أن يكون

ويف بنيه , ولذلك البد من وضع قيد  يعة فيهوعلي رضي هللا عنه , بريء مما تعتقده الش
الذين يزعمون اتباع علي  , حيث إهنم مل يتبعوا  واحرتاز يف التعريف رفعا  لإلهبام , فيقال : هم

املؤمنني على ما يعتقدون , أو يقال : أبهنم املدعون التشيع  عليا  على احلقيقة , وليس أمري
فالتشيع ( 2رافضة املنسوبون إىل شيعة علي , )لعلي , كما عرب عنهم بعض أهل العلم ابل

, ومراحل , كما أنه فرق , وطوائف , وقد احنصرت الفرق الشيعية  , وأطوار درجات
 املعاصرة بثالث فرق , تقريبا وهي:

 .االثنا عشرية وهي أكرب الطوائف اليوم , ومتثل أكثرية الشيعة ومجهورها /  1
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/146:  ه 1404 , بريوتــ  املعرفة دار:  الناشر) امللل والنحل الكرمي عبد بن حممد الشهرستاين 1
 2/106: (  قرطبة مؤسسة) 1ط  السنة منهاج تيمية بن اإلسالم شيخأنظر  2
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بعد جعفر ومن اإلمساعيلية إمساعيل بن جعفر  إبمامةاإلمساعيلية وهم الذين قالوا :  / 2  
انبثق القرامطة واحلشاشون والفاطميون والدروز وغريهم , ولإلمساعيلية فرق متعددة وألقاب  

 كثرية ختتلف ابختالف البلدان. 
أتباع زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب وقد افرتقوا عن الزيدية وهم /  3

اإلمامية حينما سئل زيد عن أيب بكر وعمر فرتضى عنهما فرفضه قوم فسموا رافضة ومسي 
 (1من مل يرفضه من الشيعة زيدية إلتباعهم له . )

أشهر هذه وإن ما نذكره يف هذا البحث عن الشيعة نقصد به الفرقة األوىل وذلك ألهنم 
الفرق , ابسم الشيعة اليوم , وأهنم أكثر هذه الفرق عددا , و منتشرون يف كثري من 

البلدان,وهم يسعون لتشييع أهل السنة بكل الوسائل , ويسخرون يف ذلك كل ما بوسعهم 
ويكاد أن يكون مذهبهم هو الغالب اآلن بني الشيعة , وأن دولة إيران تتبىن هذا  من قوة ,

 عو إليه وسفاراهتا يف الدول مبثابة مراكز دعوة هلذا املذهب ,املذهب وتد

 

 

*** 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,1/21رجع السابق  شيخ اإلسالم ابن تيمية م 1
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 التشيع  ةأاملطلب الثالث نبذة عن نش
اختلف مؤرخو الفرق يف حتديد بداية التشيع اختالفا  كثريا  ألن نشوء الفرق وثيقة االتصال    

ابألحداث التارخيية , مثل خروج اخلوارج ظهر وقت التحكيم , وأما التشيع فقد كانت عدة 
هناك أحداث اترخيية رُبط بينها و حوادث اترخيية هلا أثر ابلغ يف تكوين املذهب الشيعي ف

  بني ظهور التشيع .

فالشيعة يرون أن التشيع قدمي ولد قبل رسالة النيب صلى هللا عليه وسلم , وأنه ما من نيب   
إال وقد عرض عليه اإلميان بوالية علي وقد وضع الشيعة أساطري كثرية إلثبات هذه املزاعم , 

احلسن قال : "والية علي مكتوبة يف مجيع صحف ومن ذلك ما جاء يف الكايف عن أيب 
األنبياء , ولن يبعث هللا رسوال  إال بنبوة حممد صلى هللا عليه وآله , ووصية علي  عليه السالم 

". وعهد هللا إىل آدم يف حممد واألئمة من بعده فرتك ومل يكن له عزم , وقالوا : ثبت أن مجيع 
نوا لعلي بن أيب طالب جميبني , وثبت أن املخالفني هلم  أنبياء هللا ورسله ومجيع املؤمنني كا

.. فال يدخل اجلنة إال من أحبه من األولني واآلخرين  كانوا له وجلميع أهل حمبته مبغضني
 (  1فهو إذن قسيم اجلنة والنار  )

ومل تكتف مبالغات الشيعة ابلقول مبا سلف , بل قالوا أبن : "هللا عز وجل عرض واليتنا  
 ( و قال هادي الطهراين: "تدل بعض2"  )  سماوات واألرض واجلبال واألمصارعلى ال

الرواايت على أن كل نيب أمر ابلدعوة إىل والية علي رضي هللا عنه , بل عرضت الوالية على 
 (  3مجيع األشياء فما قبل صلح , وما مل يقبل فسد ") 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لوسائل ومستدرك ا / احلاج مريزا حسني والنوري الطربسي 1/437أصول الكايف :  أنظر الكليين حممد بن يعقوب 1

   2/195(  1991)الناشر بريوت : آل البيت إلحياء الرتاث   3ط   مستنبط املسائل

 155: ه ( ص  1393 ) الناشر هتران : دار العلم ,  ودايع النبوة  , هادي الطهراين 2 

 2/195: سابق املرجع ال النوري 3



14 
 

أيدينا ليس فيه شيء من هذه وبطالن هذا الرأي معلوم من الدين ابلضرورة وكتاب هللا بني  
ومل يرد يف السنة الصحيحة إال ما ينقض هذا الرأي , ولقد كانت دعوة الرسل ,  املزاعم

: }َوَما  عليهم السالم , إىل توحيد هللا ال إىل والية علي واألئمة  كما يفرتون , قال تعاىل
:  وقال تعاىل  (1)ُه ال ِإَلَه ِإال َأاَنْ فَاْعُبُدوِن{أَْرَسْلَنا ِمن قـَْبِلَك ِمن ر ُسول  ِإال نُوِحي ِإلَْيِه أَن  

( فكل رسل هللا 2}َوَلَقْد بـََعثْـَنا يف ُكلِ  أُم ة  ر ُسوال  َأِن اْعُبُدواْ اَّلل َ َواْجَتِنُبواْ الط اُغوَت{ ) 
احل , وأنبيائه كانوا يدعون قومهم إىل عبادة هللا وحده ال شريك له , فقال نوح , وهود , وص

(  وقد قال صلى هللا 3وشعيب عليهم السالم لقومهم : }اْعُبُدوا اَّلل َ َما َلُكم مِ ْن ِإَله  َغرْيُُه{ ) 
" ..  إال هللا وأن حممدا  رسول هللاحىت يشهدوا أن ال إله  عليه وسلم:"أمرت أن أقاتل الناس

  (5). داتنوإن أئمة السلف متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشها ( 4)

: "وهذه كتب األنبياء اليت أخرج الناس ما فيها من ذكر النيب  ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
 صلى هللا عليه وسلم ليس يف شيء منها ذكر علي  وهؤالء الذين أسلموا من أهل الكتاب مل

 بعثوا: إن كال  من األنبياء  يذكر أحد منهم أنه ذكر علي  عندهم , فكيف جيوز أن يقال
ويقول كالم  (6" ) ابإلقرار بوالية علي , ومل يذكروا ذلك ألممهم , وال نقله أحد منهم ؟!

 ؟!, وغاية ما ميكن  اجملانني , فإن أولئك ماتوا قبل أن خيلق هللا عليا  فكيف يكون أمريا  عليهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 25ية : اآل األنبياء ,سورة  1

  36ية : اآل,  النحلسورة   2

 , 59ية : اآلاألعراف , وسورة  3

  527-1/51 ومسلم يف كتاب اإلميان, ابب األمر بقتال الناس حىت يقولوا: ال إله إال هللا  11 / 1البخاري ج  4

دمشق املكتب اإلسالمي  : حتقيق ومراجعة مجاعة من العلماء )الناشرشرح الطحاوية احلنفي , ابن أيب العز انظر   5
 75:  ص( 1984

 4/64شيخ اإلسالم ابن تيمية مرجع سابق :  6
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,  أن يكون أمريا  على أهل زمانه , أما اإلمارة على من خلق قبله , وعلى من خيلق بعده
يبين أمره على الكذب و  فهذا من كذب من ال يعقل ما يقول , وال يستحي مما يقول ...
 (1اع سلف األمة , )والغلو والشرك والدعاوى الباطلة , ومناقضة الكتاب والسنة وإمج

ويرى بعض الشيعة أن التشيع بدأ من عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم , واإلسالم والتشيع  
امسان مرتادفان حلقيقة واحدة أنزهلا هللا , وبشر هبا الرسول صلى هللا عليه وسلم وأن الشيعة 

ويقولون إبمامته يف ظهرت يف عصره , وأن بعض الصحابة كانوا يتشيعون لعلي  , ويوالونه 
زمنه صلى هللا عليه وسلم وذكروا منهم , املقداد بن األسود الكندي , وسلمان الفارسي , 

وأبو ذر جندب بن جنادة الغفاري , وعمار بن ايسر املذحجي ,  وهم أول من مسوا ابسم 
 ( 2التشيع من هذه األمة )

رجع التشيع يف نشأته وجذوره إىل والدوافع للقول هبذا الرأي هو أن بعض علماء املسلمني أ
أصول أجنبية , كاليهودية واجملوسية وغريها وذلك لوجود ظواهر واضحة تثبت ذلك , فقاموا  
مبحاولة إعطاء التشيع صفة الشرعية , وحاولوا أتييدها وإثباهتا بكل وسيلة , فوضعوا رواايت  

السنة وال  علماءايت ال يعرفها كثرية ونسبوها إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم , وهي روا
وإن نقلة الشريعة , بل هي بني موضوع ومطعون يف طريقه , أو بعيد عن أتويالهتم الفاسدة 

هذا الرأي ال أصل له يف الكتاب والسنة , وليس له سند اترخيي اثبت , بل هو رأي جيايف 
األمة على كلمة سواء أصول اإلسالم وينايف احلقائق الثابتة , فقد جاء اإلسالم جلمع هذه 

 ,ال ليفرقها شيعا  وأحزااب  , ومل يكن بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيعة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 78 /4:  سابق   مرجعشيخ اإلسالم ابن تيمية  1

 الناشر ) 9طوأصوهلا  ةأصل الشيعآل كاشف الغطاء حممد احلسني  و .15أنظر القمي املقاالت والفرق ص:   2
 118ص ( 1960بريوت : دار البحار , 
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يَن ِعنَد اَّللِ  اإِلْساَلُم{ سنة , وهللا سبحانه وتعاىل يقولوال  ( ال التشيع وال غريه 1) : }ِإن  الدِ 
احلقائق التارخيية املتواترة مل يكن للشيعة وجود يف زمن أيب بكر وعمر وعثمان فضال , ومن 

ففي خالفة »:  يكون هلم يف عهده صلى هللا عليه وسلم , ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية أن
 ( 2« ) أيب بكر وعمر مل يكن أحد يسمى من الشيعة , وال تضاف الشيعة إىل أحد 

 آخر أايم عثمان رضي هللا عنه و قوي يف عهد علي رضي هللا عنه  ويرى آخرون أنه ظهر يف 
يف حني يرى بعضهم أنه ظهر يف معركة اجلمل حني تواجه علي و طلحة والزبري , وقيل بعد 

 . يوم صفني وقيل بعد مقتل احلسني , وغري ذلك من األحداث 
, وبقي  : "ُث ويل عثمان رضي هللا عنه , يقول ابن حزم وأن التشيع لعلي بدأ مبقتل عثمان 

بذرة  ". والذي بدأ غرس , وابتدأ أمر الروافض , ومبوته حصل االختالف اثين عشر عاما  
التشيع هو عبد هللا بن سبأ اليهودي وبدأ حركته , السبئية يف أواخر عهد عثمان وكانت 

له من تقول أبلوهية علي , كما تقول برجعته وتطعن يف الصحابة , وعبد هللا بن سبأ أص
اليمن وكان يهوداي  يتظاهر ابإلسالم , رحل لنشر فتنته إىل احلجاز فالبصرة فالكوفة , ودخل 

, فانصرف إىل مصر وجهر  رضي هللا عنه فأخرجه أهلها دمشق يف أايم عثمان بن عفان
, أحسب أن  : "عبد هللا بن سبأ من غالة الزاندقة ضال مضل وقال ابن حجر( 3) ببدعته.

 (4" ) ابلنار عليا  حرقة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .19آل عمران, آية: سورة  1

 4/78:  ابن تيمية مرجع سابق شيخ اإلسالم  2

 : القمي ومن مصادر الشيعة , 7/167:  البداية والنهاية / , وابن كثري 174 / 1مرجع سابق  الشهرستاين 3
 22 /1  مرجع سابق :  النوخبيتو  , 20املقاالت والفرق ص: 

 .   4/518  جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية 4
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وقد تكاثر ذكر أخبار فتنته وشذوذه وسعيه يف التآمر هو وطائفته يف كتب الفرق والرجال  
وأكد ت طائفة من الباحثني القدماء ,  مصادر السنة والشيعة مجيعا  والتاريخ وغريها من 

واملعاصرين على أن ابن سبأ هو أساس املذهب الشيعي كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية إن 
ابن سبأ أول من أحدث القول ابلعصمة لعلي , وابلنص عليه يف اخلالفة , وأنه أراد إفساد 

  (1النصارى) دين اإلسالم , كما أفسد بولس دين
 رأس على كان  الذي األكرب الطاغوت هو سبأ بن هللا عبد أن ذكر الذي زهرة أبووقال 

 وصي وأنه , علي برجعة قال وأنه , ألهله يكيدون الذين اإلسالم على الناقمني الطوائف
 ظلها يف نبت اليت الفنت أعظم من كانت  وزمرته سبأ ابن فتنة أن وذكر ذلك إىل ودعا , حممد

 ( 2) الشيعي املذهب
قناعا  يتسرت به كل من أراد الكيد لإلسالم واملسلمني من األعداء  وهكذا صار التشيع

احلاسدين وأصبح حيمل يف طياته عقائد ابطلة , كان لليهود فيها دور مباشرة يف  واملرتبصني
) حيرفون كما وصفهم هللا و إقحامها يف العقيدة اإلسالمية , كما هي طبيعتهم عرب التاريخ 

 م عن مواضعه ( .  الكل

 

*** 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  4/518:  مجع عبد الرمحن بن قاسم / جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية 1

(  1971,  العريب الفكر دار:  القاهرة الناشر ) :اإلسالمية  املذاهب اتريخ  زهرة أبو حممد,  زهرة أبو:  انظر 2
1/31-33 .   
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 املبحث الثاين بعض عقائد الشيعة 

ا عن بعض عقائد الشيعة     ,  يف هذا املبحث قصدت تقدمي فكرة مبسطة وخمتصرة جد 
الذين اختذوا رداءهم النفاق , وشعارهم الكذب , ودينهم اللعن والتكفري للص حابة وأتباعهم  

وهم خيدعون من جيهل حقيقتهم , ويلبسون لباس الد ين ,ويظهرون الت باكي على قضااي 
 املسلمني.

ها وكان البن سبأ اليهودي األثر البارز يف ظهور فكرة التشيع كما أسلفنا اليت أستقى من 
الرافضة منهجهم املشابه لعقائد اليهود يف مسائل كثرية , وبعقائدهم الفاسدة اليت خالفوا فيها 

والتقية واإلمامة وتكفريهم الصحابة ,  اعتقادهم حتريف القرآن الكرمي , أمة اإلسالم , منها
يلى وعقيدهتم يف املهدي , وغري ذلك مما دونه علماؤهم يف املعتمد من مصنفاهتم , وفيما 

 . نذكر بشيء من التفصيل بعض عقائدهم لنبني ما يتسرتون وراءه من األكاذيب

وإن العلماء بينوا عقائد الشيعة وأصول دينهم , لكين رأيت أن أذكر يف هذا املبحث أهم ما 
 من املسلمني واملبحث يشتمل على مخسة مطالب , .  ةيلبسون وخيدعون به العوام واجلهل

 الشيعة يف القرءان املطلب األول عقيدة 

إن القرآن يف اللغة هو مصدر مرادف للقراءة ُث نقل من هذا املعىن املصدري وجعل امسا     
 للكالم املعجز املنزل على النيب صلى هللا عليه وسلم من ابب إطالق املصدر على مفعوله , 

ويف االصطالح القرآن هو كالم هللا املنزل على سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم املكتوب يف 
 .املصاحف املنقول ابلتواتر املتعبد بتالوته املعجز ولو بسورة منه 

العقائد الفاسدة يف القرءان  وأما عقيدة الشيعة يف القرءان الكرمي فإهنم يعتقدون جمموعة من 
م برواايت مفتعلة وخمتلقة إلثبات أن القرآن الكرمي املوجود بني أيدينا علماؤهم مؤلفاهت وشحن

 اآلن انقص وحمرف وأن القرآن الكامل عند علي رضي هللا عنه وأورثه األئمة وهو اآلن عند
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رضوان هللا  ةصحابلئة اباملهدي املنتظر , وهذا الزعم انتج عن اعتقاداهتم اخلبيثة وظنوهنم السي
 هم ابلعبث ابلقرآن بزايدة فيه ونقصان وفق ما يتماشى مع أهوائهم.حيث اهتمو عليهم 

: ) إن عندان ملصحف فاطمة , وما يدريك ما  : عن أيب عبد هللا أنه قال قال الكليين
: مصحف فاطمة فيه مثل قرآنكم هذا  ؟ قال : وما مصحف فاطمة ؟ قلت مصحف فاطمة

 ( 1) ( : وهللا هذا العلم : قلت قال وهللا ما فيه من قرآنكم حرف واحد,  ثالث مرات

وهكذا ينفون وجود حرف واحد من قرآن فاطمة رضي هللا عنها يف القرآن الذي بني أيدينا!  
 فال حول وال قوة إال ابهلل.

: "اعلم أن احلق الذي ال حميص عنه حبسب  قال أبو احلسن العاملي يف تفسريه مرآة األنوار
ريها , أن هذا القرآن الذي بني أيدينا وقع فيه بعد رسول هللا صلى األخبار املتواترة الآلتية وغ

 هللا عليه وسلم شيء من التغيريات وأسقط الذين مجعوه بعده كثريا  من الكلمات واآلايت...
" (2.) 

وال أطول بذكر الرواايت عن الشيعة واليت تنص على أن القرآن حمرف ؛ ألن هذه املسألة قد 
 بتحريف وقال إال املعتربين علمائهم من يبق فلم , يف القدمي واحلديثهم ؤ علمايها أمجع عل

 ,  التحريف بعدم ابلقول وتظاهر ابلتقية تشبث من إال,  القرآن

 على أطبقوا قد( الشيعي املذهب علماء أي) األصحاب إن»:  اجلزائري هللا نعمة يقول
  (3)«  القرآن يف التحريف وقوع على بصرحيها الدالة املتواترة بل املستفيضة األخبار صحة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 314ــ  1/239مرجع سابق أصول الكايف  1

  150( ص: 2006: مكتبة اإلمام البخاري  الناشر 20عبد هللا املوصلي حىت ال ننخدع حقيقة الشيعة  )ط  2

  30فصل اخلطاب ص  الطربسي النوري املريزا 3
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 :  كالتايل  اليت زعموا إن القرءان تعرض عليها هيوصور التحريف 

أن اآلية حمرفة وأهنا  أوال : حتريف بعض آايته كقوله تعاىل ) واجعلنا للمتقني إماما ( فيزعمون
 . ا(املتقني إمامأنزلت هكذا )واجعل لنا من 

أسقط منه ما يدل على إمامة علي وفضائله وفضائل أهل البيت ومثالب  اثنيا : أن القرآن
وقوله )وإذ أخذ ربك من بين آدم  ( يف علي أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك أعدائهم كقوله )اي

 مريوأن حممدا رسويل وأن عليا أ ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم من
يكون الساقط آية أو آايت مثل ) وجعلنا عليا صهرك ( واترة تكون سورة   ( وقد املؤمنني

 (1) الوالية اليت زعموا أهنا سورة طويلة اشتملت على مناقب أهل البيت كاملة كسورة

 األئمة وخباصة علي جبمع القرآن ويعتقدون أن قرآنه مثل هذا القرآن ثالث اثلثا : إنفراد
 (2)مرات , 

أسراره ! فهم املرجع الذين ال يشتبه عليهم  رابعا : اعتقاد إنفراد األئمة بفهم القرآن ومعرفة
 (3)شيء من القرآن وهم الراسخون يف العلم .

ظاهرا وابطنا وأن الناس ال يعلمون إال الظاهر وأما الباطن فال  خامسا : اعتقاد أن للقرآن
يستقي من علمهم وقد استغلوا هذه العقيدة يف تفسري القرآن تفسريا  يعلمه إال األئمة ومن

 خيدم مذهبهم وهواهم فأولوا كثريا من اآلايت بتأويالت ابطلة . 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .364-2/363:  نسانيةيف معرفة النشأة اإلالنعمانية  األنوار تقي حممد بن ابقر اجمللسي حممد 1
 1/374: مرجع سابق  الكايف الكليين  2
 .106- 92/78 هـ ( ١٤٠٣الوفاء  ) مؤسسة :األطهار  األئم ة أخبار لدرر اجلامعة حبار: جملسي  3
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متثل الرأي الشيعي العام وقد وردت يف أوثق كتبهم كالكايف للكليين وألف  وهذه العقيدة   
ومجع  ( حتريف كتاب رب األرابباثبات يف  ) فصل اخلطاب الطرسي احلاج مريزا حسني 

فيه مئات النصوص عن علماء الشيعة قدميا وحديثا أهنم يعتقدون بوجود النقص والتحريف 
  -ثالثة أمور : على القرآن لى هذه العقيدة املنكرة والذي محلهم ع. يف القرآن الكرمي ,

األمر األول : أن عقيدة اإلمامة اليت جعلوها أصل دينهم واملدار الكلي لعقائدهم ليس هلا 
ذكر يف القرآن فلجئوا إىل القول أبن القرآن أسقط منه ما يتعلق ابإلمامة حىت مل يبق فيه إال 

 جمرد رموز وإشارات ألمساء األئمة !!

على حمبتهم والرتضي عنهم وهذا يصطدم مع  ثاين : إن القرآن مدح الصحابة وحاألمر الث
 عقيدهتم يف تكفري الصحابة إال قليال منهم !!

ق  الذي اهتموه ابلتآمر على األمر الثالث : إن مجع القرآن األول من أعظم مناقب الصدي
احلسنة سيئة فعل احلاقد اجلاهل وهللا وإبعاده عن اخلالفة ! وهلذا جعلوا املنقبة مثلبة و علي 

 املستعان وال حول وال قوة إال ابهلل .

إن أهل السنة يعتقدون أن القرآن الذي بني أيدينا ويتداول املسلمون له حاليا  هو نفسه   
الذي نزل على النيب حممد صلى هللا عليه وآله وسلم , دون أن يضاف إليه أو حيذف منه 

وىل لنزول الوحي كان كت ابه يدونونه , وحفظه عن ظهر القلب عدد  شيء , فمنذ األايم األ
 كبري من املسلمني ؛ وقد حظي حفاظ القرآن وقراؤه مبكانة خاصة يف اجملتمعات اإلسالمية ؛ 

وذلك , أدى  إىل صيانة القرآن من التحريف والتغيري , ابإلضافة إىل أن هللا سبحانه وتعاىل  
 ضمن حفظ القرآن إىل األبد فال ميكن أن متسه يد التحريف والتغيري مطلقا  , قال تعاىل : 

 (1) { حَلَاِفظُونَ  َلهُ  َوِإان   الذ ِْكرَ  نـَز ْلَنا حَنْنُ  ِإان  }

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 9سورة احلجر اآلية :  1
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هو أصل األصول , والطعن فيه طعن يف ديننا ابلكلية والقول عند أهل السنة والقرآن  
 .كفر  فقد كفر , نعوذ ابهلل من الالقرآن تكذيب هللا يف قوله , ومن كذب هللابتحريف 

ومن اعتقد عدم صحة حفظه من اإلسقاط واعتقد ما ليس منه أنه منه فقد كفر , ويلزم من 
هذا رفع الوثوق ابلقرآن كله , وهو يؤدي إىل هدم الدين , ويلزمهم عدم االستدالل به 

,  إن الشيعة هم الذين حرفوا القرآنويف حقيقة األمر ,  التبدل لتعبد بتالوته , الحتمالوا
يدعون أنه قراءة أهل البيت , وكل األسانيد اليت و  ا يزيدون يف القرآن ما ليس منه ,فكثريا  م

يف التشيع , ال يثقون برواايت  والتعصبعندهم ال ختلو من كذاب أو متهم ابلكذب 
الصحابة رضي هللا عنهم عن النيب صلى هللا عليه وسلم و يثقون يف كل شيعي متزندق , 
وجل رواايهتم اليت تطعن يف هذا القرآن وغريها من عقائدهم اخلبيثة يرووهنا عن جعفر بن 

وجل من سوء ما  أمام هللا عزعنها يوم القيامة  هو منها براء سيسألون حممد الصادق , و 
 نسبوه إليه , 

 : وخنتم هذا املطلب مبا قاله اخلميين 

قال اخلميين قائد الثورة الشيعية اإليرانية يف كتابه " كشف األسرار ": لقد أثبتنا يف بداية هذا  
 احلديث أبن النيب أحجم عن التطرق إىل اإلمامة يف القرآن , خلشية أن ُيصاب القرآن من

أو أن تشتد اخلالفات بني املسلمني , فيؤثر ذلك على اإلسالم!  ... بعده ابلتحريف , 
 وواضح أبن النيب لو كان قد بلغ أبمر اإلمامة طبقا  ملا أمر هللا , وبذل املساعي يف هذا

اجملال , ملا نشبت يف البلدان اإلسالمية كل هذه االختالفات واملشاحنات واملعارك , وملا 
 (1)"  لدين وفروعهظهرت مثة خالفات يف أصول ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عمان : دار عمار للنشر ,  الناشر)  1 ط,  ترمجة الدكتور حممد البنداري ,اخلميين كشف األسرار روح هللا  1
       155 و 149ص ( 1978
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 ابإلسالم يعنون ال الذين أولئك فإن»..:والصحابة اإلمامة عن كالمه  معرض يف قالو 
 أغراضهم لتنفيذ وسيلة القرآن من يتخذون كانوا  , والرائسة الدنيا ألغراض إال والقرآن

 إىل العاملني أنظار من القرآن وُيسِقطون , صفحاته من اآلايت تلك وحيذفون , املشبوهة
 العيب ذلك القرآن على ويُثبتون , وابلقرآن ابملسلمني ـ األبد وإىل ـ العار ويلصقون , األبد
 (1) « والنصارى اليهود كتب  على املسلمون أيخذه الذي

أنظر كيف اهتم النيب  صلى هللا عليه وسلم  ابلتقصري والكتمان , والتحريف جاء ابتداء  من  
طرفه وأنه مل يبلغ عن ربه ما أمر هللا به وأوحى إليه يف شأن اإلمامة واألئمة وأنه أحجم عن 
ذكر األئمة يف القرآن رغم نزول اآلايت عليه يف ذلك , لذا فاألمة وقعت بعده فيما وقعت 

وكيف اهتم الصحابة يف اسقاط القرءان وإحلاق العار ابملسلمني ,  من الفنت واملشاكله في
,وهكذا يصدق عليهم قول من قال فيهم : إن الشيعة أكذب الناس يف فسبحان هللا 

 املنقوالت وأجهلهم يف املعقوالت . 

 املطلب الثاين عقيدة الشيعة يف الصحابة 

هو املعاشر لإلنسان , يقال : فالن صاحب فالن , أي  الصحايب يف اللغة هو : املالزم ,
 . معاشره ومالزمه وصديقه

ويف  االصطالح يقول احلافظ ابن حجر يف تعريف الصحايب : وأصح ما وقفت عليه من 
 (1ذلك : أن الصحايب من لقي النيب صلى هللا عليه وسلم مؤمنا به ومات على اإلسالم )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 131ص   اخلميين مرجع سابق  1

 بريوت (  -: دار إحياء الرتاث العريب  ) الناشر 1ط  اإلصابة يف معرفة الصحابة العسقالين أمحد بن علي بن حجر 2
1  /10 
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 وعقيدة الشيعة يف أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم هي : 

بعد وفاته ارتدوا  وكفروا  إال  عليه وسلم يعتقدون إن أصحاب رسول هللا صلى هللا إن الشيعة
واهتموهم ابلتآمر إلبعاد علي رضي هللا عنه عن  ، قليال منهم املقداد , وسلمان , وأبو ذر نفرا  

حماربة فاطمة رضي هللا عنها وحماولة إحراق منزهلا واهلم بنبش قربها اخلالفة والتآمر على قتله و 
بعد وفاهتا !! واهتموا  كثري من الصحابة ابلدخول يف اإلسالم ظاهرا طمعا يف احلكم ويف 

 (1سبيل ذلك حرفوا القرآن وكتموا السنة ! أو تالعبوا هبا !!)

زورا وهبتاان إىل أئمة من أمثال علي  ويف سبيل إثبات ذلك قد افرتوا أقواال ورواايت ونسبوها
بن أيب طالب وحممد بن علي الباقر وجعفر بن حممد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم 

 وغريهم .

وقد كثرت رواايهتم وأقواهلم اليت تفيد مزاعمهم يف تكفري الصحابة وآتمرهم ونفاقهم وغري ذلك 
 مما رموا به خرية األمة .

: كان الناس أهل ردة بعد النيب   )عن أيب جعفر عليه السالمذكر الكليين يف فروع الكايف
ذر  : املقداد بن األسود وأبو ؟ فقال : من الثالثة , فقلت صلى هللا عليه وآله إال ثالثة

( وذكر الكشي صاحب معرفة أخبار الرجال )رجال كشي( 2الغفاري وسلمان الفارسي( )
,  ذر واملقداد , سلمان وأبو ناس إال ثالثة نفر: ارتد ال جعفر عليه السالم : )قال أبو قال
, ُث قال : إن أردت الذي مل  : قد كان حاص حيصة ُث رجع ؟ قال : فعمار : قلت قال

 ... عارض قلبه يف عرض فإنه سلمان وأما , فاملقداد شيء يدخله يشك ومل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  202ص  (2005,  للمطبوعات األعلمي مؤسسة:  بريوت) للكليين الكايف روضة 1

 . 115 , صمرجع سابق , الكايف كليين روضة ال 2
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..  ذر فأمره أمري املؤمنني ابلسكوت ومل يكن أتخذه يف هللا لومة الئم فأىب أن يتكلم وأما أبو
(1) 

ويتجلى حقدهم على الصحابة يف أتويالهتم للقرآن ؛ كتأويل ) تبت يدا أيب هلب ( أبن يدا 
) إن  أيب هلب مها أبو بكر وعمر !! وأتويل ) قاتلوا أئمة الكفر ( بطلحة والزبري !! وأتويل

 هللا أيمركم أن تذحبوا بقرة ( بعائشة !!

, كما جند ذلك  وجعلوا آايت الكفر والكافرين والشرك واملشركني يف سائر الصحابة أمجعني
 ( 2يف عدد من أبواب الكايف وحبار األنوار )

فإنه ال خيلو مصنف من مصنفاهتم يف مسألة اإلمامة وحنوها إال وفيه من التكفري والسب 
 , وفضال  عن ذلك فإهنم , ألهنم ال يروهنم على اإلسالم أصال   ما ال خيطر ببال مسلمواللعن 

, ومن الظاملني هلم , وخيصون , كبار الصحابة رضوان هللا عليهم مبزيد  يروهنم من ألد أعدائهم
من الطعن واللعن والتكفري , وهلم يف ذلك أقوال ونصوص تقشعر من مساعها جلود املؤمنني 

 صون اخللفاء الثالثة أاب بكر وعمر وعثمان , وزراء رسول هللا وأصهاره ابلنصيب, فهم خي
جاء يف مستدرك  األوىف من التكفري , واذكر لك مثالني حىت تعلم نفوس هؤالء احلاقدين ,

 : "ابب استحباب لعن أعداء الوسائل لشيخهم الن وري الط ربسي عقد اباب  بعنوان

 : "عن أيب عبد هللا أن ه قال هم  وساق فيه مجلة من رواايهتم ومنهاالد ين ُعقيب الص الة أبمسائ
 : إن  من حق نا على أوليائنا وأشياعنا أن ال ينصرف الر جل فيهم حىت يدعو هبذا الد عاء : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,. 8 ( ص )رجال كشيمعرفة أخبار الرجال مد بن عمر حمالكشي  1

 ,  ( رواية92, وفيه ) 436-1/412:  ابب فيه نكت ونتف من التنزيل يف الواليةمرجع سابق انظر يف الكايف:  2
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الل هم  .. ضاعف لعنتك وأبسك ونكالك وعذابك على الل ذين كفرا نعمتك , وخو فا 
ارسولك .. وحال عقده يف وصيه , ونبذا عهده يف خليفته من بعده , واد  عيا مقامه , وغري 

أحكامه , وبد ال سن ته , وقلبا دينه , وصغ را قدر حج تك وحججك , وبدءا بظلمهم , وطرقا 
طريق الغدر عليهم , واخلالف عن أمرهم , والقتل هلم .. ومنعا خليفتك من سد  الث لم , 

الل هم   وتقومي العوج , وإمضاء األحكام , وإظهار دين اإلسالم , وإقامة حدود القرآن ,
العنهما , وابنتيهما , وكل  من مال ميلهم , وحذا حذوهم , وسلك طريقتهم وتصد ر 

ببدعتهم لعن ا ال خيطر على البال , ويستعيذ منه أهل الن ار , ألعن الل هم  من دان بقوهلم , 
 (1وات بع أمرهم , ودعا إىل واليتهم , وشك  يف كفرهم من األو لني واآلخرين " )

تقول الشيعة يف اخللفاء الثالثة ابو بكر الصديق .. وعمر الفاروق .. وعثمان بن  وامسع ما 
عفان وكل من حيبهم ! جاء يف حق اليقني , حملمد الباقر وعقيدتنا الشيعة يف التربؤ : أننا نتربأ 

من األصنام األربعة : أيب بكر وعمر وعثمان ومعاوية , والنساء األربع : عائشة وحفصة 
احلكم , ومن مجيع أتباعهم وأشياعهم , وأهنم شر خلق هللا على وجه األرض , وأنه وهند وأم 

 (2ال يتم اإلميان ابهلل ورسوله واألئمة إال بعد التربؤ من أعدائهم .)

فانظر كيف لعنوا يف هذه الكلمات املظلمة املسلمني مجيع ا من األو لني واآلخرين , وخص وا  
أقاما دولة اإلسالم بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم , ونشرا  مبزيد من الل عن والت كفري من

وإن  عهما أي مجيع املسلمني من أعداء الدين ,بتيف العاملني , وعدوهم ومجيع من دين هللا 
هذه اللعنات تؤكد أن واضعها من أتباع تلك الدايانت اليت قضى عليها اإلسالم بقيادة أيب 

  عليهم مجيع ا.بكر وعمر وإخواهنما رضوان هللا
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/342: مرجع سابق  الط ربسي مستدرك الوسائل 1

  519 ص حبار األنوار , اجمللسي 2
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وال يراتب مسلم صادق يف إسالمه يف مسو منزلة الصحابة وفضلهم ورفعة شأهنم قوم أختصهم 
أفضل رسله حممد صلى هللا عليه وسلم فصدقوه وآزروه ونصروه هللا تبارك وتعاىل لصحبة 

واتبعوا النور الذي جاء به فتلقوه من مشكاة النبوة وأخلصوا دينهم هلل وبذلوا يف سبيله املهج 
واألرواح والغايل والنفيس واألموال واألوالد ففتحوا البالد وهدوا العباد فكانوا بذلك أهال 

 وجنته فكانوا خري أمة أخرجت للناس وخري القرون. لرضوان هللا وحمبته ورمحته

وكانوا بنعمة هللا إخواان  فأقاموا دولة اإلسالم , وفتحوا البالد ونشروا اإلسالم بني العباد , 
وأطفئوا انر اجملوسية , وحطموا طاغوت الوثنية , وأخرجوا الناس من عبادة العباد إىل عبادة 

 زاندقة احلاقدين من أصحاب تلك البالد املفتوحة , رب العباد , فأوغروا بذلك صدور ال

اإلسالم عن إميان قليب  كما أن سرية وحياة أولـئك الكرام تدل على أن عامتهم إمنا دخلوا يف
حد  بذل الروح وترك الداير  ورغبة صادقة , وقدموا يف سبيل نصرته أكرب التضحيات إىل

ب واملشقات حتملوها يف سبيل إمياهنم وعقيدهتم والعشرية واألقرابء واهلجـرة , وكم من املصاع
 , وهل هذه من صفات املنافقني وهل هؤالء األبرار منافقون كما تزعم الشيعة , وإسالمهم

إىل وإن تكفري الصحابة وخاصة املهاجرين واألنصار واملبشرين ابجلنة يؤدي إىل نسبة اجلهل 
ىف رمحته وحكمته و سوء اختياره لصحبة   سبحانه و تعاىل وأنه ال يعلم الغيب , والطعنهللا

نبيه صلى هللا عليه و سلم , ويلزم من تكفري الصحابة الطعن ىف القرآن ألن الطعن ىف الناقل 
طعن ىف املنقول , وكذلك يلزم منه الطعن يف النيب صلى هللا عليه وسلم وهو انه زوج بنتيه 

لرسول هللا صلى هللا  افيه إيذاء وتنقيصنافقني .. وهذا ملنافق عياذا ابهلل وتزوج من بنات م
 عليه وسلم والذي يؤذي رسول هللا ملعون بنص القران الكرمي .

وحىت ال يقال هذا حتامل عليهم أو عند بضهم إبمكانكم الرجوع إىل أوثق كتبهم املعتمدة   
 ظهر كتاب  أول ويعترب.75-74ص  قيس بن سليم كتاب:  املليئة ابلكذب والبهتان مثل و 

:  الكايف / الكليين الكايف رأسها وعلى وإشاعته ذلك تقرير يف كتبهم  تتابعت ُث هلم
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 وهو. 11 , 9 , 8 , 7 , 6ص :  الكشي ورجال , األربعة كتبهم  أوثق وهو. 2/244
 1/199:  العياشي تفسري العياشي كتفسري  مصادرهم من وغريها , الرجال كتب  يف عمدهتم

:  الصايف / الكاشاين حمسن والصايف ,. 1/319:  الربهان / البحران هاشم والربهان ,
 / املفيد واالختصاص ,. 1/396:  الثقلني نور / احلويزيين الثقلني نور وتفسري ,. 1/389

 22:  األنوار وحبار , 468ص :  السرائر / إدريس ابن والسرائر , 5-4ص :  االختصاص
/ 345 , 351 , 352 , 440.  

 صادر واملراجع القدمية واحلديثة . وهللا املستعان  وغريها من امل
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 ملطلب الثالث اإلمامة عند الشيعة 

: التقدم , تقول : أم  القوم , وأم  هبم تقدمهم وهي اإلمامة , واإلمام   , يف اللغة اإلمامة   
كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط املستقيم , أو كانوا ضالني , ويطلق اإلمام على 

 .اخلليفة , وعلى العامل املقتدى به , وعلى من يؤمت به يف الصالة 

أحاديثهم وترجع إليه عقائدهم , وتلمس اإلمامة عند الشيعة هي األصل الذي تدور عليه و  
أثره يف فقههم وأصوهلم , وتفاسريهم وسائر علومهم.ولقد اهتم الشيعة أبمرها يف القدمي 

واحلديث , ويعتقد الشيعة أن اإلمامة ركن عظيم من أركان اإلسالم , وأصل أصيل من أصول 
عمل إال بتحقيقها , وأول من حتدث اإلميان , ال يتم إميان املرء إال ابعتقادها , وال يقبل منه 

عن مفهوم اإلمامة ابلصورة املوجودة عند الشيعة الرافضة هو ابن سبأ , الذي بدأ يشيع 
القول أبن اإلمامة هي وصاية من النيب وحمصورة ابلوصي , وإذا توالها سواه جيب الرباءة منه 

ر القول بفرض إمامة علي وتكفريه , فقد اعرتفت كتب الشيعة أبن ابن سبأ كان أول من أشه
, وأظهر الرباءة من أعدائه , وكاشف خمالفيه , وكفرهم , ألنه كان يهودي األصل , يرى أن 
يوشع بن نون وصي موسى , فلما أسلم أظهر هذه املقالة يف علي ابن أيب طالب , وهذا ما 

 ( 1تعارف عليه شيوخ الشيعة )

أن  هللا سبحانه خيتار من يشاء من عباده للن بو ة أن  اإلمامة منصب إهلي كالن بو ة , فكما و  
.. فكذلك خيتار لإلمامة من يشاء وأيمر  والر سالة ويؤي د ابملعجزة اليت هي كنص  من هللا عليه

 (2) . نبي ه ابلن ص  عليه وأن ينصبه إمام ا للن اس من بعده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/227: مرجع سابق  أصول الكايفالكليين , و  342  / 39 : مرجع سابق  حبار األنواراجمللسي  1

  58ص :  مرجع سابق  الغطاء كاشف  آل 2
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كمفهوم الن بو ة , فكما يصطفي هللا سبحانه من خلقه وهكذا أن مفهوم اإلمامة عندهم    
أنبياء , خيتار سبحانه أئم ة , وينص  عليهم , ويعلم اخللق هبم , ويقيم هبم احلج ة , ويؤي دهم 
 ابملعجزات , وينز ل عليهم الكتاب , ويُوحي إليهم , وال يقولون أو يفعلون إال أبمر هللا ووحيه

 .. أي إن  اإلمامة هي الن بو ة , واإلمام هو الن يب  , والت غيري يف االسم فقط. 

ولقد اختلفت اجتاهات الشيعة وتباينت مذاهبهم يف عدد األئمة , فقال بعضهم : مخسة ,  
( 1وبعضهم : سبعة , وبعضهم : مثانية , وبعضهم : اثنا عشر , وبعضهم : ثالث عشر )

إذ بعد وفاة كل إمام من أهل البيت تنشأ بعده فرق , منهم من يتوقف وأقواهلم يف هذا كثرية 
عليه وجيعل عدد األئمة ينتهي به , ومنهم من يذهب يلتمس رجال  آخر من أهل البيت 

وحيقق ما يف نفسه من مورواثت دينية سابقة , ,  يتخذه إمام ا , ويكتسب من خالل ذلك
 ذلك أحقاده ومطامعه . أو تطلعات عرقية وشعوبية , وينفذ من وراء

اخرتع الكذابون على أهل البيت عقيدة التقية حىت يسهل وإذا نفوا أهل البيت ادعاءهم  
 نشر أفكارهم وهم يف مأمن من أتثر األتباع مبواقف أهل البيت الصادقة واملعلنة للناس .

ا عاداي  , وهكذا إن قضية اإلمامة عندهم ليس ابألمر الفرعي الذي يكون فيه اخلالف أمر   
بل هي أساس الدين وأصله املتني , وال دين ملن مل يؤمن إبمامهم ولذلك يكفر بعضهم بعض ا 

مسألة اإلمامة عند أهل السنة ليست من أصول الدين اليت أما و , , فضال عن تكفري غريهم 
  (2), كما قرره مجع من أهل العلم  ال يسع املكلف اجلهل هبا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقله من الفارسية إىل العربية حممد بن حميي الدين بن عمر :  خمتصر التحفةالدهلوي , عبد العزيز غالم حكيم  1
 .193ص (  1981مكتبة إيشيق , األسلمي اختصار وهتذيب حممود شكري اآللوسي )استانبول : 

كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب أايم العرب والعجم ... )تونس : الدار التونسية   مقدمةابن خلدون , عبد الرمحن  2
 .3/1080: ( 1989للنشر , 



31 
 

 املطلب الرابع التقية عند الشيعة 

ا : احلذر واحليطة من الضرر    التقاة , والتقية , والتقوى , واالتقاء كل ه و  , التقية يف اللغة  أهن 
 واحد , وهلذا جاء يف بعض القراءات القرآنية : ) ِإال أن تتـ ُقوا ِمنُهم َتِقي ة  ( 

 ويف االصطالح هي أهنا : ما يقال أو يفعل خمالفا للحق ألجل توقى الضرر . 

ملعىن من الدين , جائزة ىف  وعند الشيعة هي وقاية النفس من الالئمة والعقوبة , وهى هبذا ا 
واعتربوا ترك التقية كرتك الصالة وإهنا تسعة أعشار الدين وأن من ال تقية له ال ،  ءكل شى

لو قلت إن اترك التقية   »إميان له , وذلك طبقا لرواية عن االمام جعفر الصادق أنه قال :  
تسعة  »ك أن جعل التقية وهي من الرواايت املتواترة , وكذل« كتارك الصالة لكنت صادقا  

 (1), «ن من ال تقية له ال إميان له وأ »وقوله « أعشار الدين 

إن الشيعة توسعت يف استخدام التقية وخرجت هبا من حال الضرورة إىل حال  اوهكذ 
االختيار فهي عندهم سلوك مجاعي دائم وحالة مستمرة حىت خيرج القائم وهو حممد بن 

, فإنه ليس  عليكم ابلت قية »:  قول الذي ينسبوه ألحد أئمتهمك الاحلسن العسكري , وكذل
 ( 2«.)منا من مل جيعلها شعاره وداثره مع من أيمنه , لتكون سجية مع من حيذره 

وهكذا اختذوا التقية غطاء لكذهبم وخمرجا حلبهم الكاذب ألهل البيت , فمثال عندما تسأهلم  
 ملاذا يف بعض كتبكم مدح اخللفاء الراشدين يقولون تقية وملاذا مل خيرج علي ابن ايب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 217/  2مرجع سابق  الكايف أصول الكليين 1

 الوفاء مؤسسة: بريوت) 2. طالعلوم  حبر صادق حممد تقدمي(  أمايل) احلسن بن حممد بن جعفر أيب الطوسي 2
 229 ( ص 1981
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 رضي اخلطاب بن عمر للفاروق فاطمة من كلثوم  أم ابنته وزوج اخللفاء عن عنه رضي طالب
وهو حسب معتقدكم كفار يقولون تقية وملاذا علي مسى اثنني من ابنائه أبيب بكر  عنه هللا

 اخل ...واثنني بعمر وواحد عثمان وهذا من كتبكم يقولون تقية 

والتقية عند أهل السنة هي مداراة ابللِ سان وقلبه مطمئنٌّ ابإلميان ؛ دفع ا عن نفسه , من غري  
أن يستِحل  دم ا حرام ا , أو ماال  حرام ا , أو يُْظِهر الكفار على عورة املسلمني , والتقي ة ال 

 .تكون إال مع اخلوف من القتل وسالمة الني ة 

 وحىت تتضح الصورة نذكر بعض الفروق بني التقية املشروعة والتقية عند الشيعة 

ين , ال من األصول وإمنا هي من مسائل الفروع  الفرق األول : التقية الشرعية من فروع الدِ 
 وال أبس إذا ترَكها املسلم ومل أيُخذ هبا ,

ين , ومن لوازم ا وأما التقية الشيعية  العتقاد , بل ال دين وال إميان ملن : فهي من أصول الدِ 
ين يف التقي ة  , وال دين ملن ال تقي ة له كما سبق ,  ال تقي ة له وأهنا تسعة أعشار الدِ 

: التقية الشرعية إمنا تستخدم مع الكف ار ال مع املؤمنني , غالب ا , كما هو ظاهر  الفرق الثاين 
َكاِفرِيَن أَْولَِياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِننَي َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك فـََلْيَس ِمَن اآلية : ﴿ اَل يـَت ِخِذ اْلُمْؤِمُنوَن الْ 

ُهْم تـَُقاة  ﴾  "التقي ة اليت ذَكَرها هللا يف هذه قال ابن جرير :و ,  (1)اَّللِ  يف َشْيء  ِإال  َأْن تـَتـ ُقوا ِمنـْ
ا هي تقي ة من الكف ار , ال من غريهم  . (2) " اآلية إمن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 28سورة آل عمران اآلية  1

جامع البيان عن أتويل آي القرآن  حتقيق حممود حممد شاكر, ومراجعة الطربي , أيب جعفر بن حممد بن جرير انظر:  2
 .316 / 6شر القاهرة : دار املعارف ( الناأمحد حممد شاكر ) 
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 (1)" , إمنا الت ِقي ة ألهل احلرب : "ليس يف اإلسالم َتِقي ة وقال سعيد بن جبري

يعية : فهي مع أهل السُّنة خصوص ا , فقد بو ب احلر العاملي اباب  يف "وسائله"  وأما التقية الشِ 
 ,  (2) " ابلتقية : "ابب وجوب عشرة العام ة )أهل السُّنة( بعنوان

 يرون أن  أهل السنة من مجلة الكف ار ؛ ألهنم مل يؤمنوا ابألئم ة ألثين عشر حيث

 : التقية الشرعية رخصة وليست عزمية: الفرق الثالث

 التقية الشرعية جاءت رخصة  وختفيف ا على األمة يف بعض األحوال االستثنائي ة الضرورية

على أن  من ُأكره على الكفر , واختار القتل أن ه أعظم أجر ا عند : "وأمجعوا  وقال ابن بط ال
م حمنته يف َخْلق القرآن أنه ُسئل : إْن ُعِرْضَت على الس يف جتيب ؟  هللا " وعن اإلمام أمحد أاي 

 (3, وقال : "إذا أجاب العاملُ تقي ة  , واجلاهُل جيهل , فمىت يتبني  احلقُّ ؟") : ال قال

ية الشيعي ة : فهي عزمية وواجبة , وليست اختيار ا حبيث ميكن ترُكها , وال فرق يف وأما التق
 استخدامها بني حالة اإلكراه واالضطرار , وبني حالة الس عة واالختيار.

قال ابن اببويه ِمن أئمتهم : "والتقي ُة واجبة , ال جيوز رفعها إىل أن خَيْرج القائم , فمن تركها 
وعن دين اإلمامي ة , وخالف هللا ورسوله  -تعاىل  -د خرج عن دين هللا قبل خروجه , فق

 (4.)" واألئمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .26 / 2( 1979)الناشر بريوت : دار الفكر , البغوي احلسني  لباب التأويل يف معاين التنزيل  : انظر 1

)الناشر القاهرة : دار العهد اجلديد , احلر العاملي , حممد بن احلسن وسائل الشيعة يف أحكام الشريعة انظر  2
1957)11/ 470 

 .372 /1البن اجلوزي   : زاد املسري انظر 3

 .115, 114 , ص كتابه االعتقاداتانظر يف   4
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 : التقية الشرعي ة ُتستخدم يف حالة الض عف ال القو ة : الفرق الرابع
ا يـَْلجأ إليها يف حالة الض عف ال يف مَجيع األحوال , قال ُمعاذ بن جبل  التقية الشرعية : إمن 

ين و  قو ة املسلمني , وأم ا اليوم فقد وجماهٌد : "كانت التقي ة يف َبْدء اإلسالم قبل اسِتحكام الدِ 
 (1) . " , فليس ينبغي ألهل اإلسالم أن يت قوا ِمن عدوِ هم أعز  هللا اإلسالم

: فهي يف مجيع األحوال , بال استثناء  وال تفريق بني حالة الضعف وحالة  أما التقية الشيعي ة
؛   جيعلها ِشعارَه وِداَثره مع َمن أَيمُنه: "ليس ِمن ا َمن مل , وينقلون عن الص ادق أنه قال القو ة

 .(2) " ليكون سجي ته مع من حَيْذرُه

 : : التقية الشرعية تكون ابللسان ال ابألفعال الفرق اخلامس
: "ليس -رضي هللا عنه  -: إمنا تكون ابللِ سان ال ابألفعال , قال ابن عباس  التقية الشرعية
", وكذا قال أبو العالية وأبو الشعثاء والضح اك والربيع بن  ابللِ سان؛ إمنا التقية  التقي ة ابلعمل

 (3).  أنس

: ﴿ َمْن َكَفَر اِبَّللِ  ِمْن بـَْعِد ِإميَانِِه ِإال  َمْن ُأْكرَِه َوقـَْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ  ويؤيِ د ما قالوه قوُل هللا تعاىل
ميَاِن َوَلِكْن َمْن َشرََح اِبْلُكْفِر َصْدر    .(4)ا فـََعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن اَّللِ  َوهَلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم ﴾ اِبإْلِ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .26 /2مرجع سابق تفسري البغوي :  انظر 1

 .395 /75 مرجع سابق  حبار األنواراجمللسي , "466 /11احلر العاملي مرجع سابق   2

 609 /2مرجع سابق   تفسري ابن كثري: انظر 3

 106: اآلية سورة النحل  4
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ُهْم تـَُقاة  ﴾ قال-تعاىل  -وعن ابن عب اس يف قوله  : التُّقاة التكلُّم  : ﴿ ِإال  َأْن تـَتـ ُقوا ِمنـْ
 .(1) , فإنه ال ُعْذر له يبسط يَده فيقتل , وال إىل إُث  , وال  ابللِ سان والقلب مطمئنٌّ ابإلميان

يعية , فهي ابللِ سان وابألفعال , وبكلِ  ما ميكن فعله , بل حىت  عباداهتم  وأما التقية الشِ 
يدخل فيها مبدأ التقي ة كما هو معلوم , إىل درجة أن  تسعة أعشار دينهم يف التقية , كما 

 سبق نـَْقُله.

 : التقية الشرعية ال جيوز أن تكون سجي ة للمسلم يف مجيع أحواله :الفرق السادس
هي استثناء وُرخصة , وال مُتثِ ل هنج ا عامًّا يف سلوك املسلم بل هي حالة  ية الشرعية ,التقف

 مرتبطٌة ابلعجز عن اهِلْجرة , وتزول بزوال حالة اإلكراهة مؤق تة , مقرونة ابالضطرار ,فردي  
(2). 

تقية الشيعية : فهي ُمالزِمة لطبيعة الفرد الشِ يعي , ومستِمر ة معه , فهو يستخدمها يف وأما ال 
  .(3)مجيع أحواله ؛ 

ال يُفهم من التقية الشرعية ف : التقية الشرعية ليست هي الوسيلة إلعزاز الدين الفرق السابع
ين يكون من خالل إ ين , وإمنا إعزاز الدِ  ا من أجل إعزاز الدِ  ظهاره على املأل , وعدم  أهن 

: ﴿ ُهَو ال ِذي أَْرَسَل َرُسوَلُه اِبهْلَُدى َوِديِن احلَْقِ  لُِيْظِهَرُه َعَلى -تعاىل  -كتمانه , كما قال هللا 
ا ﴾  يِن ُكلِ ِه وََكَفى اِبَّللِ  َشِهيد   . (4)الدِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) الناشر بريوت : دار املعرفة للطباعة و  ىف التفسري املأثور الدر املنثورالسي وطى , جالل الدين بن عب اس  انظر: 1
  176.1 /2النشر ( 

   317ص  / 12ج فتح الباري بن حجر محد بن علي  العسقالين, أ 2

 .26 /1 مرجع سابق   منهاج السُّنةشيخ اإلسالم   انظر  3

 28سورة الفتح اآلية :  4
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يعية يعة  أما التقية الشِ  ال يعزُّ إال  -كم يعتقدون   -: فهي من أجل إعزاز دينهم ؛ فدين الشِ 
: "إن كم على دين  َمن كتمه أعز ه هللا , ومن -كما يزعمون   -هللا  , يقول أبو عبد إذا ُكِتم

 .(1) " أذاعه أذل ه هللا

؛ حيث إن  التقية الشرعية  تبني  مما سبق أن  التقية الشرعي ة ختتلف متام ا عن التقي ة الشيعية
ا تُ   ستخدم يف جاءت استثناء  يف أحوال اضطراري ة معي نة ؛ كاإلكراه , وأيض ا التقي ة الشرعية إمن 

معاملة الكفار , وليست مع املؤمنني , كما هو سياق اآلية الكرمية يف سورة آل عمران , 
ين حبيث َيْكفر اترُِكها , أو خَيرج من املل ة.  وليست هي من أصول الدِ 

يعية تكون يف  ين , وال دين ملن ال تقية له, والتقية الشِ  أما التقية الشيعية , فهي من أصول الدِ 
ع األحوال من غري تفريق  بني أحوال الس عة واالختيار , وبني أحوال اإلكراه واالضطرار , مجي

 والتقية عندهم مع أهل السُّنة واجلماعة على وجه اخلصوص.
واخلالصة أنه ال جيوز ُمشاهبة ما هو من الشرع مبا هو من َوْضع الز اندقة , فال يظهر فرٌق بني 

يعية هي عني الكذب والنِ فاق , وال فرق.التقية الشيعي ة وبني الكذ  ب والنفاق , بل التقية الشِ 
 

 

*** 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .222 /1, مرجع سابق  أصول الكايفالكليين :  انظر 1
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 املطلب اخلامس املهدي عند الشيعة

, والداللة فاملهدي هو الذي قد هداه  واهلدى هو الرشاد ِديَ هاملهدي اسم مفعول من ُ    
, ويراد ابخللفاء املهديني أاب بكر وعمر وعثمان وعليا , وإن كان عاما يف كل  هللا إىل احلق

 من سار سريهتم .

اإلمامية  أن املهدي هو حممد بن احلسن العسكري املتمم لسلسلة األئمة , يعتقد الشيعة   
فهو اإلمام الثاين عشر واألخري ويروى أن اإلمام احلادي عشر احلسن العسكري أجنب طفال 
وهو حممد وظل حياول اخفاءه عن الناس إال املقربني منه فقط خوفا على الطفل من سطوة 

 وقيل خالف ذلك . 255د يف النصف من شعبان سنة ول الدولة العباسية ويقال أنه

ه جعفر بن علي اهلادي وكان ال اأن أخ الشيعية ايتبعد وفاة احلسن العسكري تروي الرواو 
تنازل ادعى أنه اإلمام ودعى لنفسه. ولكنه عندما علم أبمر حممد املهدي  يعلم أن لإلمام ابنا

 كذاب    ُنِسَبتْ  موهومة شخصيةأنه ة والصحيح هذه رواية الشيع, و  له وأعلن البيعة ألبن أخيه
 سجلوال يوجد يف  جعفر تركته أخوه وصف ى , ولد غري عن مات الذي العسكري للحسن

 العسكري للحسن املعاصرون العلويون يعرف وال , ولد العسكري لعلويني للحسنا مواليد
ا العسكري احلسن مات ملا ولكن , ذكر ولد  أتباعهم عند اإلمامة سلسلة وقفت عقيم 

 هلم فاخرتع,  هلم إمام ال ألهنم إماميني غري وأصبحوا مبوته مات املذهب أن ورأوا , اإلماميني
ا للحسن أن فكرة شياطينهم  على االحتيال من واليتمكن أبيه بيت سراديب يف خمبوء ا ولد 

  غيبة له وأن موجود إمام ابسم منهم األموال بتحصيل وأغنيائهم , الشيعة عوام

 , اليوانن أساطري يف وال مثلها ُيسمع مل اليت األسطورة هذه آخر إىل كربى  وغيبة , صغرى
 , األكذوبة هذه يصدقوا أن العقل بنعمة عليهم هللا أنعم الذين املسلمني مجيع من ويريدون
 النعم أجل   اإلميان صحة بعد وهي , التكليف مناط فإهنا العقل نعمة على هلل واحلمد

 .وأكرمها
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      ا حول املهدي قصص ال يصدقها العقل وال يسندها أي سند كما قال ابن كثري : و ورو 
زعمه جهلة ت, كما  , ال من سرداب سامرا , ويكون ظهوره من بالد املشرق فيخرج املهدي )

, وقسط   , فإن هذا نوع من اهلذاين , وهم ينتظرون آخر الزمان الرافضة من وجوده فيه اآلن
, ال من كتاب  , إذ ال دليل على ذلك وال برهان , شديد من الشيطان كبري من اخلذالن

  ( وال سنة وال معقول صحيح وال استحسان

 .  , وضحكة يسخر منهم كل عاقل وهكذا أصبح هؤالء عارا  على بين آدم  

,   عدال   , فيملك سبع سنني , ميأل األرض وأما املهدي عند أهل السنة خيرج يف آخر الزمان
 , ويفيض املال.  , ومتطر السماء قطرها , وخترج األرض نباهتا كما ملئت جورا  وظلما  

 وقد جاءت السنة ببيان امسه وصفته ومكان خروجه , فمن ذلك: 

: "ال تذهب أو ال  ما رواه أمحد والرتمذي وأبو داود أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال
 " " ويف رواية أليب داود مسيامسه ا ئرجل من أهل بييت يواطلك العرب تنقضي الدنيا حىت مي

 (1)".  , واسم أبيه اسم أيب امسه امسي ئيواط

 اجلبهة: "املهدي مين أجلى  وعن أيب سعيد اخلدري قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 (2) " سنني, ميلك سبع  , كما ملئت ظلما وجورا   , ميأل األرض قسطا وعدال   , أقىن األنف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  (5180) اجلامع صحيح يف األلباين وصححه ,(4/106) أبوداود أخرجه 1

 . (5180) اجلامع صحيح وحسنه األلباين يف 106/  4املرجع السابق   2

 

 وغري ذلك من األدلة , وهناك بعض الفروق بني مهدي الشيعة ومهدي احلق 
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احلسن هللا , ومهدي الرافضه أمسه حممد بن  مهدي أهل اإلسالم امسه حممد بن عبدأوال : 
 . العسكري

 هـ  255مهدي أهل اإلسالم مل يولد بعد , ومهدي الرافضة ولد عام :  اثنيا

 مهدي أهل اإلسالم حيكم بشريعة حممد , ومهدي الرافضة حيكم حبكم آل داود اثلثا : 

مهدي أهل اإلسالم ميأل األرض عدال  كما ملئت جورا  وظلما  , ومهدي الرافضه رابعا : 
 خيرج لنصرة الرافضة فقط ويقتل العرب وقريش ويصاحل اليهود والنصارى .

مهدي أهل اإلسالم يقيم املساجد ويعمرها , أما مهدي الرافضة فيهدم املساجد خامسا :  
 .وخيرهبا ويهدم املسجد احلرام واملسجد النبوي 

ما مهدي أرضي هللا عنهم ويتمسك بسنتهم ,  مهدي أهل اإلسالم حيب الصحابةسادسا : 
  (1)الرافضة فيبغض الصحابه وخيرجهم من قبورهم ويعذهبم ُث حيرقهم 

مهدي أهل اإلسالم خيرج من املشرق , أما مهدي الرافضة خيرج من سرداب سامراء ابعا : س
 .ابلعراق 

 مهدي أهل اإلسالم يعيش سبع سنني , أما مهدي الرافضة فيعيش سبعني سنةاثمنا : 

 بني مهدي أهل اإلسالم ومهدي الرافضة املزعوم . قاتالفرو برز أهذا ابختصار من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /1  مرجع سابق األصول يف الكايف الكليين و  107 الغيبة للنعماين ص حممد جعفر أبو,  الطوسي احلسن بن 1
397-398 

 

 الفصل الثاين التشيع يف السودان أسبابه ووسائله ومقاومته 
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نتناول يف هذا الفصل ظاهرة التشيع يف السودان من حيث أسباهبا ووسائلها وخماطرها س     
مبنية ومقاومتها وذلك من خالل جمموعة من املباحث , وغالبية موضوعات هذا الفصل 

  على زايرات ومقابالت ميدانية ونبدأ بدخول التشيع يف السودان .  

 املبحث األول دخول التشيع يف السودان 

يف هذا املبحث سنستعرض االهتمام اإليراين ابلسودان سياسيا وثقافيا ودخول التشيع فيه    
داين وذلك وهل التشيع األصل يف السودان أم املذهب الشيعي ظاهرة جديدة يف اجملتمع السو 

من خالل مطلبني األول السودان حيظى ابهتمام خاص لدى إيران و املطلب الثاين دخول 
 التشيع يف السودان , 

 املطلب األول السودان حيظى ابهتمام خاص لدى إيران 

جند أن للسودان أمهية كربى ىف السياسة اخلارجية اإليرانية ولقد وصف التقرير السنوى    
أبن السودان ميثل ـ أوىل أوليات السياسة اخلارجية  1996اإليرانية عن عام  لوزارة اخلارجية 

وإن إيران تنظر لشرق إفريقيا بوصفه تربة خصبة لنشاطاهتا السياسية والفكرية ,  اإليرانية
,  اجليو اسرتاتيجي لسودان ذا أمهية خاصة بسبب موقعهوالعسكرية واالقتصادية وتعترب إيران ا

, وميكن أن تكون البوابة اخللفية إلفريقيا السوداء  عامل العريب وخباصة مصرفهي قريبة من ال
ومشال إفريقيا , ولعل ما يؤكد وحيدد مدى عمق العالقات اإليرانية السودانية االتفاقات اليت  

مت إبرامها بني البلدين واشتملت على اجلوانب الثقافية واالقتصادية والزراعية والعسكرية 
ن أجل تصدير الثورة اإليرانية من خالل املؤسسات أو املراكز الثقافية اليت تنشر واألمنية , م

الفكر الشيعي , وتعزيز نفوذها من خالل نشر جهودها يف البالد اإلسالمية واجملتمعات 
وخصوصا  السودان , وإن االهتمام اإليراين ابلسودان  اإلسالمية اليت تعيش يف شرق إفريقيا ,

فرصة اسرتاتيجية ال تعوض إلجياد قاعدة حيوية هلا ىف السودان متارس من خالهلا قد أاتح هلا 
نشر مذهبها وسياستها وتفرض ضغوطها السياسية واألمنية عرب البحر األمحر ومنطقة القرن 
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هو بوابة إيران على القارة اإلفريقية إيران تعتربه هذا احلضور القوى ىف السودان باإلفريقى , ف
 ر والبحر األمح

وهكذا أن االهتمام اإليراين يتمثل ابلزايرات املتبادلة بني الرؤساء واالتفاقيات يف شىت   
اجملاالت , ومعامل هذه العالقات املتبادلة , صارت هناك روابط سياسية وأمنية وثقافية بني 

إيران م , متأثرة ابلثورة يف  1989إيران والسودان منذ استيالء ثورة اإلنقاذ على السلطة يف 
قبلها بعشر سنوات , وما زايرات رؤساء إيران للسودان إال دليل على هذا االهتمام حيث 

م السودان مع وفد يتكون من  1991زار أكرب هامشي رافسنجاين الرئيس اإليراين يف عام  
 , وعقدت الدولتان عددا  من االتفاقيات. عضوا   150أكثر من 

 لرئيس اإليراين السابق بزايرة السودان ,م قام حممد خامتي ا 2004ويف أكتوبر 

وزار الرئيس اإليراين احلايل جنادي مرتني السودان فالزايرات املتبادلة بني الرؤساء أو على 
مستوى الوزراء أو الوفود ما هي إال دليل على االهتمام اإليراين ابلسودان والتغلغل الشيعي يف 

 اجملتمع السوداين ,

 أتثر سلبا علىالسودانية اإليرانية ال مصلحة فيها للسودان وقد وىف تقديرى أن الصداقة 
لعاقل أن يثق ىف الفرس وحيتمى هبم  عالقات السودان مع حميطه العريب اإلسالمي , وال ميكن

وبساطته ملآرب  فهؤالء من طبعهم الغدر واخليانة , وهؤالء ببساطة يستغلون طيبة السودان
املشروع األكرب إليران ىف املنطقة مستغلني الطرق الصوفية الذي هو أخرى أوهلا نشر التشيع 

 يعتقدون ىف كل أبيض شحما .. اخل .  الذين
  

 

 املطلب الثاين دخول التشيع يف السودان
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إن السودان دولة عربية مسلمة ويعتز مواطنيها إبنتمائهم وحبهم للدين وبود بني بعضهم    
العاطفي حلب الدين وحب آل البيت  الفطريالبعض وتكافلهم االجتماعي , وهذا امليل 

فرصة ما تعانيه  وااستغل نإيراين الذي والصحابة رضي هللا عنهم سال له لعاب اآلايت يف
 السودان من صراعات , وضائقة املعيشة أبن يكون لقمة سائغة لنشر التشيع اإليراين,

ري للثمانينات من القرن إن الوجود العلين احلذر للشيعة يف السودان بدأ منذ النصف األخ 
عندما ظهرت جمموعة من الطالب يف وذلك , وهو ظهور منظم ولكنه حذر ,  املاضي

جامعة القاهرة فرع اخلرطوم آنذاك يف مراحل دراسية خمتلفة حمسوبني على تنظيم طالب 
 , يعقدون جلسات حوار وحلقات نقاش داخل اجلامعة ,  االجتاه اإلسالمي يف اجلامعة

ة اإلنقاذ وتطور العالقات السودانية اإليرانية , أسست إيران مركزا لنشر التشيع وبعد ثور 
وبدأت يف نشر التشيع ابلسودان عن طريق  اإليرانية ابلسودان أمسته امللحقية اإلستشارية
وزات م ابلسفر للدراسة يف احلابملال والكتب وإغرائه استغالل بعض املتصوفة وإمدادهم

حيث أظهر عدد من الكتاب والشخصيات احملسوبة على احلركة اإلسالمية  العلمية اإليرانية ,
 ميوال كبرية للمذهب الشيعي.

وأن النشاط الشيعي يف السودان ميضي يف اخلفاء وأن شيعة السودان استقطبوا مجاهري غري 
 . قليلة من أهل السنة يف السودان بواسطة األنشطة املتعددة

وهكذا ما كان السودان يعرف املذهب الشيعي على اإلطالق , ولكن التشيع بدأ يتسلل  
 إليه عن طريق ما تقدمه إيران وسفارهتا وملحقاهتا ومراكزها الثقافية , 

وكعادهتم يف اخلداع واملكر والتحريف والتلبيس يدعون أن األصل يف السودان هو التشيع 
خلفية اترخيية للشيعة يف السودان مستمدة من الدولة وأدلتهم على هذا االدعاء أن هناك 

ل يوجد ل البيت والتسمي أبمسائهم فهل هذا الدليل يستقيم وهالفاطمية وحب السودانيني آل
 ل بيت املصطفى صلى هللا عليه وسلم , آمن ال حيب من أهل السنة 
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اىل وحىت مصر مل تؤثر فنقول , إن الدولة الفاطمية مل يكن هلا توسع يف السودان حبمد هلل تع
فيها الدولة الفاطمية بدليل ما أن سقط احلكم الفاطمي حىت اضمحل الوجود الشيعي يف 

مصر حىت األزهر الذي أسس ليكون مركزا لنشر التشيع يف العامل اإلسالمي أنقلب سنيا 
 حمضا وأتثر السودان علميا ابألزهر ومعاهده , وهذا ادعاء يكذبه التاريخ .

اعة جيمعون بني حب هل البيت والتسمي أبمسائهم فنقول , إن أهل السن ة واجلموأما حب أ
ت كما ل البيآلون تناقضا بني حب الصحابة وحب ل البيت , وال جيعآالصحابة وحب 

ل البيت كما يفعل النواصب فهم حيبون اجلميع رضوان هللا عليهم آيفعل الشيعة , وال يسبون 
  , 

كذابني أبن أهل ء إليك بعض األمثلة وحىت ال تصدق هؤالء الوحىت ال يكون جمرد اإلدعا
 ءللذان تعتربهم الشيعة ألد أعدابكر وعمر ا ل البيت فأذكر لك مواقف أيبآالسنة ال حيبون 

 ل البيت  . آ

أن  أاب بكر رضي هللا عنه قال لعلي   رضي هللا عنه : )والذي   ةروى البخاري يف صحيح
ويف  (1نفسي بيِده َلقرابُة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحبُّ إيل  أْن َأِصَل من قراَبيِت(. )

عن ابن عمر , عن أيب بكر رضي هللا عنه قال: )ارقـُُبوا حممدا  صلى هللا عليه حديث آخر 
 قال احلافظ ابن حجر يف شرحه: )خياِطُب بذلك و وسلم يف أهل بيته( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم  78/  7ابب مناقب قرابة رسول هللا كتاب فضائل الصحابة البن حجر  صحيح البخاري فتح الباري شرح  1
 . (3713)وحديث رقم  (3712)احلديث 

 

: احفظوه فيهم , فال تؤذوهم وال  , يقول : احملافظُة عليه , واملراقبُة للشيء الناَس ويوصيهم به
)صل ى :  بة بن احلارث رضي هللا عنه قال. وأيضا يف صحيح البخاري عن ُعق ُتسيئوا إليهم((
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فحمله  أبو بكر رضي هللا عنه العصَر , ُث خرج مَيشي , فرأى احلسَن يلعُب مع الصِ بيان ,
: ) أبيب شبيٌه ابلنيب ال شــبيــٌه بعلي وعليٌّ يضحك( , قال احلافظ يف  على عاتقه , وقال

: )ويف احلديث فضُل أيب  : أبيب  فيه حذٌف تقديره أفديه أبيب( وقال أيضا   : )قوله شرحه
 (1بكر وحَمبـ ُته لقرابِة الن يبِ  صلى هللا عليه وسلم (.)

 ثمان بن عفان رضي هللا عنهما: وأما عمر بن اخلطاب وع

: )أن  عمر بن اخلطاب كان إذا ُقِحطوا  عن أنس رضي هللا عنه روى البخاري يف صحيحه
: الل هم  إان  كن ا نتوس ل إليك بنبيِ نا صلى هللا عليه  استسقى ابلعباس بن عبد املطلب , فقال

اسِقنا , قال : فُيسَقْون( , واملراُد بتوسُّل هو وسلم فتسقينا , وإان  نتوس ُل إليك بعمِ  نبيِ نا ف
ا هو  التوسُُّل بدعائه واختيار عمر رضي هللا عنه للعباس رضي هللا عنه للتوسُّل بدعائه إمن 

لقرابِته ِمن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم , وهلذا قال رضي هللا عنه يف توسُّله : )وإان  نتوس ل 
يقل : ابلعباس. ومن املعلوم أن  عليًّا رضي هللا عنه أفضُل من العباس ,  إليك بعمِ  نبيِ نا(, ومل

 ( 2وهو من قرابة الرسول صلى هللا عليه وسلم , ولكن العباس أقرُب ,)

وقال عمر بن اخلطاب للعباس رضي هللا تعاىل عنهما : )وهللا إِلساَلُمك يوم أسلمَت كان 
؛ ألن  إسالَمك كان أحب  إىل رسول هللا صلى هللا  أحب  إيل  من إسالِم اخلطاب لو أسَلمَ 

 (3) وسلم من إسالم اخلطاب( عليه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (3542احلديث رقم ) 563/  6وسلم ابن حجر فتح مرجع سابق كتاب املناقب ابب صفة النيب صلى هللا عليه  1
( و احلديث رقم 3710احلديث رقم ) 494/  2و  77/ 7البخاري مع فتح مرجع سابق ابب ذكر العباس  2
(1010, ) 

 . 22  / 4(    1957)الناشر  بريوت : دار صادر ,   ابن سعد الطَبقات الكربى 3
الَعطاِء كتب الناَس على َقْدِر أنساهِبم , وأن  عمر بَن اخلطاب رضي هللا عنه َلم ا وضع ديوان 

فبدأ أبقرهِبم فأقرهبم نسبا  إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم , فلم ا انقضت العرُب ذكر 
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, هكذا كان الديوان على عهد اخللفاء الراشدين , واألمويني والعباسيني , إىل أن تغري   الَعَجم
 األمُر بعد ذلك.

, وقالوا له : يبدأ أمرُي املؤمنني  خلطاب رضي هللا عنه حني وضع الديوانوانظر إىل عمر بن ا  
: ال! ولكن َضُعوا عمر حيث وضعه هللا , فبدأ أبهل بيت رسول هللا صلى هللا  , فقال بنفِسه

عليه وسلم ُث  َمن يليِهم , حىت جاءت نْوبـَُته يف َبيِن عدي   , وهم متأخِ رون عن أكثر بطون 
ما ) كان يرتحم على عمر رضي هللا عنهما وقال :   أن علياحيح البخاري ويف صقريش , 

خلفت أحدا أحب إيل أن ألقى هللا مثل عمله منك ومي هللا إن كنت ألظن أن جيعلك هللا مع 
بكر وعمر  يب صلى هللا عليه وسلم يقول ذهبت أان وأبونصاحبيك وحسبت إين كثريا أمسع ال

 (1) .بكر وعمر ( وخرجت أان وأبوبكر وعمر  ودخلت أان وأبو

ومن املعلوم أن  اخللفاء الراشدين األربعة رضي هللا عنهم هم أصهاٌر لرسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم , فأبو بكر وعمر رضي هللا عنهما حصل هلما زايدة الش َرف بزواج الن يبِ  صلى هللا عليه 

لي رضي هللا عنهما حصل هلما زايدة وسلم من بنتيِهما : عائشة وحفصة , وعثمان وع
 الش َرف بزواجهما من بنات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم , 

 أهل نبيهم . لصاحلي فهؤالء أئمتنا فبقية أهل السنة مثلهم حيبون ويتعبدون هللا حببهم 

ن لسودان , مردود , وال أساس له مادعاءات الشيعة السودانيني وقوهلم أبن التشيع قدمي يف ا
الصحة ؛ ألن اتريخ السودان مدون ومعروف , ومصادره كذلك , كما أن التاريخ الديين 

السوداين مدون وال يوجد ما يشري إىل وجود تشيع ابلسودان , ومنذ أن دخل اإلسالم إىل 
 هذه البالد يف عهد الصحابة وحىت اآلن , هو إسالم )سين(, وصحيح أن اجملتمع السوداين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3685رقم احلديث  41/  7العسقالين أمحد بن علي بن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري )دار املعرفة بريوت (  1
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جمتمع متسامح , وهذا دليل على أنه جمتمع سين , ومل جيد التشيع إليه سبيال  , فالتشيع 
 ابلعنف , والفكر الشيعي ال يقبل أصال  ابآلخر حينما يقوى.ارتبط اترخييا  

 
  املبحث الثاين أسباب التشيع يف السودان 

يف هذا املبحث سنلقي الضوء على بعض األسباب اليت ساعدت على انتشار التشيع يف   
السودان وذلك من خالل ثالثة مطالب يف كيفية استغالل الشيعة التصوف واجلهل والفقر 

 اقف السياسية والتسهيالت احلكومية .واملو 
 املطلب األول استغالل التصوف واجلهل والفقر   

أن الصوفية مرت مبراحل وتطورات ومفاهيم خمتلفة , ومن هنا وقع كثري من اجلدل بني    
العلماء يف التعريف ابلصوفية , ومهما قيل عن كثرة التعريفات للتصوف , فإنه يصدق عليه 

 عموما  أنه بدعة حمدثة يف الدين وطرائق ما أنزل هللا هبا من سلطان . 
املذهبني ىف   اللتقاءالباب واسعا  أمام الفكر الشيعى وذلك إن للصوفية دورا  مهما  يف فتح 

كثري من األمور وقد أُلفت ىف هذا املوضوع كتب كثرية , فالعالقة بني الصوفية والشيعة 
وطيدة ولعل تشيع الشيخ الني ل أبو قرون وهو شيخ صوىف معروف ينتمى للطريقة القادرية 

فية متأثرين ابلشيعة ومذهبهم رمبا مل أيتى الوقت والذين أتثروا به وهناك شيوخ كثر من الصو 
ليظهروا أراءاهم علنا  واجلدير ابلذكر أن عامة شيوخ الصوفية ىف السودان مل يقفوا موقفا  حازما  

ر وهذا ما يؤكد املزاعم أبهنم ال دذهب الشيعى ىف السودان إال ما نأو واضحا  حيال انتشار امل
موقفا  مضادا  ! لذلك عندما يزعم عدد ال يستهان به من جيدون حرجا  أو خالفا  يستوجب 

 املسلمني أن التصوف بوابة التشي ع أو قنطرته فإهنم يكونون حُمقني .
ولقد وافق الصوفية الشيعة يف كثري من عقائدهم واستغلها الشيعة لنشر مذهبهم يف السودان 

 فعلى سبيل املثال :

 األولياء يتصرفون يف الكون عند الصوفيةاألئمة يتصرفون يف الكون عند الشيعة و 

 األئمة يعلمون الغيب عند الشيعة و األولياء يعلمون الغيب عند الصوفية
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األئمة يقولون للشيء كن فيكون عند الشيعة و األولياء يقولون للشيء كن فيكون عن 
 الصوفية .... إىل آخر املعتقدات املتشاهبة بني الفريقني .

 أقسام فمنهم اخلاصة و خاصة اخلاصة و منهم العوام الذين ينتمون والصوفية ينقسمون إىل
للتصوف حبا  ال معتقدا  , لذلك جتد هذه الشرحية من املتصوفة ال يتقبلون مثل هذه الفكرة 

 فكرة عالقة التصوف ابلتشيع .
هبم وهناك الزايرات املتكررة من الشيعة اإليرانيني لشيوخ الطرق الصوفية , وتوثيق العالقة 

وخصوصا  من يدعي منهم أنه من آل البيت والتظاهر هلؤالء الشيوخ أبهنم جيتمعون وإايهم يف 
حمبة آل البيت ومناصرهتم , وأن أساس اعتقادهم واحد , وهكذا تتواىل الزايرات هلؤالء مع 
اإلغراءات املادية هلم فتكونت العالقات املتينة , ومن خالل هؤالء الشيوخ مت الوصول إىل 

ريديهم وأتباع طريقتهم ُومسَح هلم إبلقاء احملاضرات يف مساجدهم وقُراهم , كل هذا حدث م
 بسبب اجتماعهم مع الطرق الصوفية يف الغلو يف آل البيت . 

وإما استغالل الفقر واجلهل فإن انتشار املذهب الشيعي له أسباب عاملية عرب وجود دول 
, والشيعة يستغلون  خط شيعي أقوى من السين داعمة للتشيُّع وتتبناه , وحترص على وجود

 يف ذلك جهل بعض السودانيني بعقائد الشيعة وابحلقائق التارخيية , 

وإن الشيعة ينفقون أمواهلم  بسخاء ابلغ على نشر مذهبهم ابستغالل الفقر واحلاجة بني  
ني املسلمني أوساط العديد من املسلمني والعجيب هو اقتصار النشاط الديين اإليراين فقط ب

السنة وال نرى أي أثر هلذا النشاط وهذا الكرم البالغ يف االنفاق لدعوة غري املسلمني إىل 
اإلسالم وكأن اخلصم الذي جيب بذل كل اجلهود املمكنة لتغيري عقيدته هم أهل السنة دون 

 سواهم , ويدفعون مبالغ ملن يعلن تشيعه ولو ابالسم لكي يستفيدوا من ذلك.

 األمر التغاضي األورويب واألمريكي عن النشاط الدعوي الشيعي على رغم مشوله والغريب يف
واتساعه مقابل التضييق حىت يف جمال األعمال اخلريية على األنشطة السنية ومل نسمع عن 
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منظمة أو مجعية إيرانية اهتمت بدعم أو التشجيع على اإلرهاب فيما تكاد ترمى هذه التهمة 
 شاهبة. على كل منظمة سنية م

إن التشيع يتشابه إىل حد كبري مع التنصري , فهما يشرتكان يف استغالل الفقر واجلهل فهم 
حاجاهتا .. فـيكون من السهولة مبكان أن ينتشر  ةيتوجهون إىل اجملتمعات الفقرية لتغطي

 التشيع والنصرانية مقابل دراهم معدودة .

وإن التصوف ليس كله أن يكون تربة خصبة للتشيع مع وجود التشابه , فاملتصوفة يقدسون 
مشاخيهم كما يفعل الشيعة ويرون عصمة مشاخيهم وعدم الطعن فيمن يدعون هلم الوالية 

ويستغيثون هبم ويدعوهنم وجيعلون هلم األضرحة ويعظمون قبورهم كل ذلك خمالفات شرعية 
ون أبسس املذهب الشيعي من الطعن وسب أئمة الصحابة أبو بكر لكن املتصوفة ال يقبلو 

وعمر وعثمان رضي هللا عنهم وال سب أحد من الصحابة وال نعلم أهنم يفرقون بني أزواج 
النيب صلى هللا عليه وسلم وأبناء النيب صلى هللا عليه وسلم وبناته وأعمامه وبقية آل البيت  

 بكر وعمر وعثمان وعلي ابلرتتيب. تفضيل أيبيقولون بكما يفعل الشيعة و 

 وغري ذلك من األمور خيالف فها التصوف لتشيع والبد من بيان ذلك . 

 املطلب الثاين استغالل املواقف السياسية

إن اإلعالم الشيعي يقوم بتلميع صورة احلركات الفاسدة يف معتقدها الديين املفسدة يف    
الفرق الشيعية الغارقة يف فسادها ودمويتها  سلوكها السياسي كفرق الشيعة , فهم يصنفون

أبهنا حركات معارضة سياسية تدعو للعدالة االجتماعية واإلصالح السياسي والثورة على 
 بط مبا يسمى الثورة احلسينية الكربى,تالظلم , فالتشيع اإلمامي ير 

ن أهل السنة يف خندق الطغاة واملستبدين! هذا ما تروج و ويف مقابل الثورية الشيعية , يصور 
فهم يستغلون لدى الشباب إعجاهبم مبواقف إيران وحزب هللا السياسية , له الشيعية , 
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فيجعلوهنم ينساقون للتشيع بدون تفكري , ومن دون مناقشة مبادئ التشيع , متومهني أن 
تفكريهم وثقافتهم , وتغلب العاطفة  قصور نيف انبعة من مبادئ الشيعة , مستغلتلك املواق
 لديهم. 

فالتشيع يف السودان ظهر بعد اندالع الثورة  يف إيران , وكانت تلك الثورة حتوال كبريا لفت  
االنتباه يف السودان , وأصبح الناس يرون يف اخلميين مفجر الثورة اإليرانية شخصية مؤثرة , 

مية أوصلت الناس إىل الدولة اإلسالمية يف وأعجبوا به أميا إعجاب , برجل قاد ثورة إسال
  العصر احلديث , يف وقت كان السودان يعاين من الكبت الواقع على الناس من حكم منريي

, ُث الشيعة يف  وهذا ما خلق اإلعجاب العام وسط الشعب يف السودان ابلشيعة يف إيران
 لبنان .

سالمي فكانت صور اخلميين وبعض وأصبح اخلميين أمال وقدوة لبعض أعضاء االجتاه اإل 
 قيادات الثورة يف حجرات أعضاء االجتاه اإلسالمي وكانت خطب اخلميين حيفظها الشباب 

ويرددوهنا , وكانت السفارة اإليرانية وتقع يف شارع البلدية ابلقرب من اجلامعة حيث يسجل 
سائلها أمثال جملة أعضاء االجتاه اإلسالمي حضورا كبريا هناك لتناول مطبوعات الثورة ور 

 الشهيد واحملجة وصحيفة كيهان وكتب اخلميين أمثال كتاب احلكومة اإلسالمية وغريه 

وهكذا جتد عدد كبريا من الناس ال خيفون اعجاهبم ابلسياسة االيرانية وأنفتح السودان الرمسي  
الدولة على إيران سياسيا واقتصاداي وثقافيا جعلت هؤالء الناس يتأثرون بوسائل إعالم 

 السودانية املسموعة واملرئية املمجدة للثورة اإليرانية.

والشيعة استغلوا التعاطف السوداين مع الثورة اإليرانية عموما , ومساندة إيران حلكومة  
تشكو من احلصار الغريب , يف نشر املذهب الشيعي يف السودان كانت اإلنقاذ السودانية اليت  

ايد أكثر مع التعاطف الشعيب مع حزب هللا الشيعي خاصة , بل أن هذا النفوذ الشيعي تز 
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, وانتشرت أعالم حزب هللا وصور زعيم احلزب حسن  2006أثناء حرب لبنان الثانية عام 
 نصر هللا مما أغري اإليرانيني ابلتوسع يف عرض الكتب الثقافية الشيعية.

 

 املطلب الثالث التسهيالت احلكومية 

دور كبري ىف فتح األبواب واسعة أمام الفكر الشيعى ليجد له إن للحكومة السودانية    
موطئ قدم ىف الساحة اإلسالمية السودانية وذلك مبا تقدمه من التسهيالت يف شىت اجملاالت 

,  سواء كان ذلك من خالل نشر املطبوعات أو فتح ما يسمى ابملكاتب الثقافية أو 
ستشارايت من مناسبة إىل أخرى ومسابقات تنظم الزايرات املتبادلة والندوات اليت تقيمها امل

يف خمتلف جماالت احلياة يف البالد , وعرب املعاهد لتدريس اللغة الفارسية جماان  , وتوزيع 
 , الكتاب واملطوايت الشيعية بصورة واضحة على السكان جماان  , خصوصا  يف األحياء النائية

رتام كامل من األجهزة املختصة واألمنية ويتباهى الشيعة يف السودان أبهنم  حيظوا ابح 
 جند احلماية لدعوتنا مثلنا مثل غريان من الناس يف البالد ,كما قال أحدهم واملسئولني ..  

 فتتاح مركزا  ثقافيا  إيرانيا أبم درمانااح املراكز واملؤسسات ومن بينها ومن أبرز التسهيالت افتت

يش ووزير الدولة بوزارة الثقافة علي جموك املؤمن حتت رعاية الوزير السموءال خلف هللا القر 
 مام اهلادى سابقا. العرضة تقاطع ود البشري كلية اإل مبقره اجلديد أبم درمان حى

وقال جموك إن وزارته على استعداد اتم لدعم املركز الثقاىف ليكون نواة تنطلق منها الثقافة 
 إىل الدول األفريقية. اإلسالمية من أم درمان إىل ابقى والايت السودان و 

وأشاد جموك ابلدور الذى تلعبه إيران ىف الدفاع عن اإلسالم واملسلمني ضد اهلجمات 
اليهودية , ومن جانبه , قال السفري اإليراىن ابخلرطوم تركا ابدى , أن املركز أيتى توطيدا 

القيادات ىف كال للتعاون القائم بني البلدين الشقيقني وتكريسا للنوااي احلسنة الىت حتملها 
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البلدين ومبثابة سالح مشرتك موجه ضد دول الكفر والظلم واالستكبار هدفه إعالء كلمة 
 احلق وعزة االسالم . 

ودعا الدكتور السيد حامد ملكوتى املستشار الثقاىف اىل عدم التفريط ىف املرياث الثقاىف 
نصح بوضع سدود وحصون متنع اإلسالمى املستمد من احلضارة اإلسالمية والرسالة احملمدية و 

الغزو الثقاىف والفكرى الوافد الذى هتدف من خالله دول االستكبار اىل تدمري الشباب 
املسلم , ووعد ملكوتى بتفعيل كل الربوتوكوالت الثقافية املوقعة بني البلدين , ودعا األدابء 

 ية ومكتبته الثقافية . والكتاب والفنانني التشكيليني لالستفادة من املركز ومنتدايته الدور 

اخلميىن و الدكتورة خبيتة االمام اهلادى املهدى خاطبت احلفل معددة اوجه الشبه بني املهدى 
 هنما قاتال أهل الكفر وأقاما دولة إسالمية كربى. أ ت :وقال

جناد وحتدث ىف احلفل الفريق الدكتور عمر قدور مثمنا اهتمام ودعم الرئيس االيراىن أمحد 
 نشأ وزارة للشعر . أه الرئيس الوحيد ىف العامل الذى ن: أابلثقافة االسالمية , وقال 

احلفل الذى نظمته املستشارية الثقافية لسفارة اجلمهورية االيرانية ابخلرطوم برعاية وزير الثقافة 
اعر شارك فيه الش«  الثقافة جسر التواصل»االستاذ السمؤال خلف هللا القريش وحتت شعار 

صة زينب بليل والفنان قيقم دابء والكتاب السودانيني والقالفاتح محدتو من االحتاد العام لألا
فاصال من املدائح النبوية وقدم طالب اللغة الفارسية حوارا  يوالد الشيخ الربعأوقدم 

 ي د الثورة االيرانية والرئيس أمحدابلفارسية وقصائد ابلعربية تدعو لفك احلصار عن غزة ومتج
 جناد .  

انتشار التشيع يف  علىوهكذا التسهيالت احلكومية لكل األنشطة السفارة اإليرانية مما ساعد 
 السودان . 
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 املبحث الثالث  أهم الوسائل والطرق لنشر التشيع 

يف هذا املبحث سنذكر أهم الوسائل والطرق اليت اتبعها الشيعة لنشر مذهبهم يف السودان   
 وذلك من خالل مخسة مطالب وهي على النحو التايل : 

 املطلب األول بناء املؤسسات واملراكز واملكتبات العامة

 أواًل : املراكز الثقافية :

ل نشر الرفض والتشيع بني املثقفني , وهي تعترب هذه املراكز آليات لتنفيذ األنشطة يف جما  
يع اجملتمعات املستهدفة يف يات يتسرت خلفها دعاة الرافضة لتشيف الوقت نفسه متثل واجه

 السودان ومن أبرز هذه املراكز :

 أوال : املركز الثقايف اإليراين ابخلرطوم :

يقع هذا املركز جوار السفارة اهلندية , وهو مبثابة العقل املدبر لنشر الفكر الشيعي يف 
 السودان ؛ ويضم عدة أقسام : 

قسم اإلعالم والثقافة وحيتوي على مكتبة ألشرطة الفيديو , وأشرطة الكاسيت , واجلرائد 
مام علي رضي هللا عنه عروض عن والية اإل, ن أهم عروض الفيديو اليت يقدمها اإليرانية , وم

, وعن بطالن بيعة أيب بكر رضي هللا عنه يف السقيفة , وأهنا كانت مبحاابة وقبلية , ويتم يف 
هذا القسم نشر أشرطة فيها سبٌّ للصحابة رضي هللا عنهم وخاصة اإلمامني أيب بكر و عمر 

زوار املركز رضي هللا عنهما , كما توزع يف هذا القسم الكتب اخلاصة ابلفكر الشيعي ل
وخاصة الطالب , ومن أخطر أنشطة هذا القسم تقدمي املنح الدراسية للجامعات اإليرانية , 
وأكثر املنح تكون جلامعة اخلميين ؛ ألن هذه اجلامعة تقوم بتدريس ما يعرف ابلفقه اجلعفري 

امعة , وقد مت خالل السنوات التسع األخرية إرسال عدد كبري جدا  من الطالب إىل تلك اجل
, وخاصة الطالبات , وقد خترج يف تلك اجلامعة عدد كبري , ومت تعيني أغلبهم يف املراكز 
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الثقافية اإليرانية , وبعضهم يف السفارة اإليرانية ابخلرطوم , ومنهم من يكون داعية متجوال  
ادية جيوب األندية الرايضية وجمامع الشباب , إلقناعهم ابعتناق هذا الفكر وإغرائهم أبمور م

. 

ورات اليت ينظمها املركز , وتعطى تلك املنح للطالب الذين سبق أخذوا الدروس إبحدى الد 
يبدو عليهم االستعداد ملناقشة العقيدة , أو يظهر أن لديهم رغبة يف املال مقابل  والذي

التنازل عن عقيدهتم , ويقوم مبهمة مراقبة الطالب مشرف مكلف رمسيا  بتدوين مالحظاته 
 ى أتثر الدارسني .عن مد

 قسم الدورات ويقدم هذا القسم عددا  من الدورات حول عدد من املوضوعات واملهارات : 

أوال  : دورات يف اللغة الفارسية وهي للعامة واملثقفني , فيستشهدون أثناء تدريسها أبفكارهم 
ووقع بذلك  , ويناقشون فكرة اإلمامة والرجعة ومسح القدمني , وغريها من عقائد القوم , 

 كثري من الدارسني بسبب الدورات يف شباكهم .

اثنيا  : دورات يف اخلط الفارسي وعربها يضعون السم يف العسل , فمثال  جيعلون من النماذج 
املخطوطة للتطبيق : )التقية ديين ودين آابئي ؛ فمن ال تقية له ال دين له( وأثناء التمرين على  

بشرح هذه املقولة ومعناها , وطرح شيء من أقوال جعفر  كتابة هذه املقولة يبدأ املدرس
الصادق وإقناع الطالب هبا وهكذا برتسيخ أصوهلم الرافضية يف خطوط عريضة ال تغيب عن 

 الذهن بتكرارها .

اثلثا  : دورات يف الفقه املقارن ويُدرس يف منهجها كتاب امسه : ) الفقه على املذاهب 
السنِ ية األربعة املعروفة , ابإلضافة ملذهب الشيعة أي املذهب  اخلمسة ( ويعُنون هبا املذاهب

اجلعفري ويؤتى ابملعلمني الذين يقومون بتدريس هذه الدورات من إيران مباشرة , ويقوم من 
زا  على أن  يدرس يف هذه الدورات برتجيح جانب املذهب اجلعفري دوما  ويف كل قضية , مركِ 

, وأن كل املذاهب السنية قد أخذت منه , وقد أقيمت  اإلمام جعفر الصادق إمام معصوم
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حىت اآلن خالل األعوام العشرة املاضية تسعون دورة يف الفقه املقارن , نوقشت خالهلا كثري 
 من املسائل العقدية عند الرافضة مثل سبِ  الصحابة والطعن فيهم ؛ 

مدخل للتشكيك يف عقائد رابعا  : دورات يف املنطق ويدرس فيها كتاب خالصة املنطق  وهو 
الطالب , فبه يبدءون , ُث يدخلون يف الفقه املقارن , ُث خُيرِجون الطالب من السُّن ة إىل 

 التشيع والرفض , وهللا املستعان .

خامسا  : دورات يف أصول الفقه وتقام هذه الدورات خاصة للطالب اجلامعيني , وابألخص 
معة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية , فيقوم املدرس طالب جامعة أم درمان اإلسالمية , وجا

اإليراين بتدريس هذه املادة ألمهيتها عندهم ؛ ففي هذه املادة خاصة يتكلمون عن اخلالف 
بني السنة والشيعة , وعن اإلمامني أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما , ويكفِ رون الصحابة إال 

 قليال  , ويتحدثون عن الوهابية .

كتبة وتوجد يف هذا املركز مكتبة عامة حتوي كميات من الكتب يف كافة التخصصات قسم امل
؛ وذلك جللب كل طبقات الطالب والباحثني , واستقطاب كل فصائل اجملتمع , ومن أقسام 

تلك املكتبة جناح خاص ابلعلوم الشيعية ابللغتني العربية والفارسية , وتتوفر فيها الصحف 
 إليرانية .اليومية السودانية وا

قسم املناسبات :وهو من األقسام املهمة جدا  يف املركز ؛ فهو خيتص إبقامة املناسبات الدينية 
والسياسية , مثل إقامة ذكرى ميالد األئمة االثين عشر , وذكرى ميالد السيدة فاطمة الزهراء 

شوراء الذي , ومولد علي بن أيب طالب رضي هللا عنه , وذكرى اإلسراء واملعراج , ويوم عا
جيتمعون فيه ويبكون ويسبُّون الصحابة , وتقام مناسبات أخرى مثل أتبني األئمة , وكذلك 
االحتفاالت السياسية كذكرى تويل احلكم , وميالد اخلميين وموته , وعيد النريوز وهو عيد 

لك وثين جموسي معروف  , وسائر االحتفاالت اليت تقيمها الشيعة يف العامل . ويتم أثناء ت
االحتفاالت عرض أفالم واثئقية حول األئمة االثين عشر , واخلميين ابسم , من امليالد حىت 
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العروج  , وفيلم يشتم الوهابية ابسم الوثنية السعودية ! ويف هذا االحتفال يتم توزيع كتاب 
بنفس االسم الوثنية السعودية  , مع سبعني  كتااب  آخر كلها حول الوهابية , ومن هذه 

تب كتاب خمتلق ابسم  مذكرات مسرت هنفر  ُوز ِع منه ماليني من النسخ , وعرض فيلم الك
حول اإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا , وفيه افرتاءات ال تنطلي إال على جاهل أو 
حاقد , وال يكتفي هذا القسم بعرض تلك األفالم بل يقوم بتوزيع كثري منها أيضا  , ومن 

ذلك استقطاب املسئولني والوجهاء وشيوخ الطرق الصوفية وأساتذة أنشطة هذا القسم ك
اجلامعات بتوجيه بطاقات الدعوة يف املناسبات , وتوزيع هداية عينية ومالية وتوجيه دعوات 

هلم لزايرة إيران , يتم من خالهلا زايرات وفود من الطالب وأساتذة اجلامعات ومشايخ الطرق 
الب األفارقة يف جامعة إفريقيا العاملية ابخلرطوم لكسب هذه الصوفية ويهتم هذا القسم ابلط

اجلامعة والتأثري عليها , وأييت الرتكيز على هذه اجلامعة ؛ ألهنا على غرار جامعة األزهر يف 
مصر واجلامعة اإلسالمية يف السعودية ؛ حيث إن نوعية غالب الطالب من جنسيات أجنبية 

دهم بعد خترجهم , وقد مت منحهم قطعة أرض كبرية جدا  ؛ فالتأثري عليهم سهل ومثمر يف بال
وقريبة من هذه اجلامعة إلقامة مركز إسالمي حيتوي على مسجد وسكن ومكتبة وقاعة 

حماضرات وأندية وسكن داخلي للطالب ليتم من خالله استقطاب الشباب األفارقة هلذه 
 األنشطة والتأثري عليهم . 

 ين مبدينة أم درمان :اثنيا : املركز الثقايف اإليرا

مت إنشاء هذا املركز إبحياء من الشيعة الذين يقطنون هذه املنطقة , وله أنشطة املركز الثقايف  
اإليراين نفسها ابخلرطوم , ويعمل يف أنشطة املركز اخلرجيون من اجلامعات اإليرانية , ممن 

أسبوعية كل يوم األربعاء , يتقنون اللغة الفارسية , ويقوم هذا املركز بعقد لقاءات مجاعية 
ويتوافد إليها أعداد كبرية من الطالب , كما حيضر بعض تلك اللقاءات زوار من إيران , 

 ويدير املركز سوداين , وله خربة يف أساليب استدراج الطالب إىل فكر الشيعة الرافضة .
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 اثنياً : املكتبات العامة :

ألنشطة التشييع وطرق أي وسيلة قاموا إبنشاء ولالهتمام الكبري الذي يوليه الرافضة  
 املكتبات العامة ومن أبرز تلك املكتبات :

 مكتبة املركز الثقايف اإليراين ابخلرطوم .

 مكتبة املركز الثقايف اإليراين أبم درمان .

 مكتبة الكوثر حبي السجانة ) وسط اخلرطوم ( .

 طوم ( .مكتبة مركز فاطمة الزهراء حبي العمارات ) وسط اخلر 

مكتبة مدرسة اجليل اإلسالمي حبي مايو ) جنوب اخلرطوم ( وهو حي شعيب فيه كثافة 
 سكانية عالية ويغلب عليهم اجلهل وسرعة التأثر.

 مكتبة معهد اإلمام جعفر الصادق حبي العمارات ) وسط اخلرطوم ( .

 املكتبة الثقافية يف مدينة كسال جبوار اجلامع الكبري وسط املدينة .

وقد حققوا جناحا  يف استخراج إعفاءات مجركية  عرب االتفاقيات بني السودان وإيران 
والتسهيالت احلكومية اليت ذكرانها واستغالل األعراف الدبلوماسية بني الدول إلدخال 

الكتب واألشرطة املسموعة واملرئية , وقد أدخلوا كتب تقدر بنحو مثانية ماليني نسخة من 
يت تدعو إىل فكر الشيعة الرافضة , وقد نشرت منها كميات ووزعت على الكتب املختلفة ال

 املتصوفة والطالب واملعاهد الدينية ابلسودان عرب مشريف املعهد اإليراين ابخلرطوم .

 وهذه قائمة أبهم تلك الكتب اليت وزعت خالل األعوام السابقة :

عن مغالطات حول عقيدة السلف الوهابية يف امليزان جعفر السبحاين وهذا الكتاب عبارة  1
 عموم ا بدعوى نقدها .
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أجزاء مرتضى العسكري وهذا الكتاب من أخطر الكتب املوزعة  3معامل املدرستني  2
ا يف مذهب أهل السنة   للمثقفني ثقافة عالية جدا , وحيتوي هذا الكتاب على شبه قوية جد 

 ال يستطيع التصدي هلا إال العلماء وطلبة العلم .

 ءة الشيعة من افرتاءات الوهابية حممد أمحد خري سوداين متشيعبرا 3

 زبدة األحكام اخلميين 4

 القرآن ودعاوى التحريف رسول جعفراين 5

 خمالفة الوهابية للقرآن والسنة عمر عبد السالم 6

اإلسالم والوثنية يف السعودية فهد القحطاين هذا الكتاب يوزع بكثرة مع أن اسم هذا  7
 ال حقيقة له سوى الكذب املعروف عنهماملؤلف اسم 

علما  أبنه قد وزعت مليون نسخة من املصحف الشريف يف مساجد العاصمة اخلرطوم 
وبعض القرى وهي نسخة مزخرفة مجيلة , واسم اجلاللة مكتوب فيها ابألمحر . وعليها اسم 

املساجد بفضحهم اجلمهورية اإليرانية , وهذه النسخ جاءت لتضليل والتقية بعد أن قام أئمة 
يف  نافضة من العامة , وحىت ال ينفضحو يف موقفهم من القرآن حىت تلغي هذه النظرة عن الر 

 بداية مشوارهم التشييعي يف السودان مع املكاسب اليت حققوها .

 اثلثاً : املؤسسات التعليمية :

 وهي على النحو اآليت :س , املدار :  والأ

الثانوية للبنني مبنطقة احلاج يوسف يف حمافظة شرق النيل  مدرسة اإلمام علي بن أيب طالب  1
أنشئت هذه املدرسة يف هذه املنطقة الشعبية أمال  يف إقبال الطالب عليها نظرا  للظروف 

 االقتصادية الصعبة اليت مير هبا أكثر الناس .



58 
 

وهي  مدرسة اجليل اإلسالمي ملرحلة األساس للبنني مبنطقة مايو يف حمافظة اخلرطوم : 2
منطقة ذات كثافة سكانية عالية ويغلب فيها اجلهل ويقطنها النازحون إىل العاصمة من 

 جنوب السودان وغربه .

 مدرسة فاطمة الزهراء ملرحلة األساس للبنات مبنطقة مايو يف حمافظة اخلرطوم . 3

 : املعاهد : اثنيا

حافظة أم درمان : أنشئ معهد اإلمام علي العلمي الثانوي للقراءات مبنطقة الفتيحاب مب 1
, الستقطاب طالب اخلالوي , ويف السنة األوىل مت إغالقه أبسباب م  1996 يف سنة 

 تتعلق مبخالفات أخالقية واحلمد هلل .

معهد اإلمام جعفر الصادق الثانوي للعلوم القرآنية والدينية حبي العمارات : حمافظة  2
 يقبل سوى َحَفَظة القرآن الكرمي , ممن ال اخلرطوم , وهو من أخطر مراكز التشيع ؛ إذ ال

حيملون علوما  شرعية أخرى وذلك ملا حيظى به حفظة كتاب هللا من قبول الناس واحرتامهم 
الستغالهلم يف التشيع وبعد التأثري عليهم حيث يرسل من حفظ منهم القرآن إىل قريته ويتبىن 

ن إمام مسجد القرية القدمي , ُث يبدأ إما فتح خلوة له أو بناء مسجد يؤمه هو , أو أن يكو 
 التأثري على أهل قريته وقبيلته . 

ويتكون املعهد من طابقني , وفيه قسم داخلي كبري للطالب حيوي كل وسائل الراحة , وفيه 
مطعم يقدم ثالث وجبات يومية فاخرة جماان  , وبه غرف وأسر ة لكل الطالب , وابملعهد 

لرافضة وكتب السنة , وفيها جهاز فيديو ومكربات للصوت مكتبة ضخمة فيها مجيع كتب ا
لألذان , ومن مرافق املعهد قاعة للمطالعة , ومسجد للصالة ويقدم املعهد لطالبه كل ما 

حيتاجون من مالبس وأحذية وغذاء وعالج ووسائل ترحيل وللمعهد أقسام دراسية ثالثة : 
 -طالب بعدها شهادة إجازة يف التجويد  قسم التجويد : ومدة الدراسة فيه سنتان , مينح ال
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قسم القراءات : ومدة الدراسة فيه أربع سنوات , مينح الطالب بعدها شهادة إجازة أهلية يف 
 القراءات .

القسم الثانوي العلمي : ومدة الدراسة فيه ثالث سنوات , مينح بعدها الطالب شهادة إجازة 
 أهلية يف العلوم الدينية .

 املطلب الثاين اجلمعيات والروابط 

ومن الوسائل اليت برعوا فيها الشيعة لتصيد الناس ونشر مذهبهم إقامة الروابط واجلمعيات   
 وهذه الروابط هي :املنظمة 

رابطة أصدقاء املركز الثقايف اإليراين وهذه الرابطة هي رابطة شيعة السودان , فهي واجهة  1
ع املدعوين للتشيع , ويتم يف هذه اللقاءات إلقاء احملاضرات شيعية تتم عربها اللقاءات م

 وتقدمي الكتب واهلدااي من قبل مدير املركز .

 رابطة الثقلني . 2

 رابطة آل البيت . 3

 رابطة املودة . 4

 رابطة الظهري : 5

وهذه الروابط األربع روابط طالبية يشرف عليها بعض خرجيي اجلامعات اإليرانية والسورية 
 واللبنانية , وهلا أنشطة خمتلفة كإقامة الندوات واحملاضرات وإصدار جمالت حائطية ومطوايت. 

رابطة الزهراء :وهي رابطة خاصة ابلطالبات يف املدارس واملعاهد واجلامعات , وتشرف  6
حدى أهم الناشطات يف احلركة الشيعية النسائية وممن امتزج التشيع فيها امتزاج الروح عليها إ

 ابلبدن , وهي أيضا  عضو مهم ومؤثر يف االحتاد النسائي اإلسالمي السوداين العاملي .
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يقوم املركز الثقايف اإليراين بتمويل هذه الروابط املذكورة من أجل القيام أبنشطتها ؛ ابإلضافة و 
دفع الرسوم الدراسية لألعضاء , وأتمني مالبس وكتب دراسية ومبالغ مالية للمواصالت إىل 

 , وغري ذلك مما حيتاجه الطالب .

 مجعية الصداقة السودانية اإليرانية : 7

أسهمت هذه اجلمعية يف تنشيط املراكز الثقافية اإليرانية وغريها من األنشطة الشيعية وهي   
من البلدين , ويرأسها حاليا  الدكتور املكاشفي طه الكباشي  حتظى بدعم بعض السياسيني

وهو شخصية هلا اعتبارها عند العامة ألنه من كبار زعماء الصوفية يف السودان ومن أشهر 
رجاالهتا , وكان رئيسا  للقضاء يف فرتة تطبيق الشريعة يف عهد النمريي , كما أن للمشرفة 

نفس اجلمعية , وهلا صلة وثيقة مبجلس الصداقة الشعبية على رابطة الزهراء جهودا  كبرية يف 
العاملية وهو أحد أهم الواجهات لدعوة حوار األداين , ودعوة إىل ما يعرف ابلداينة 

اإلبراهيمية أو جبهة املؤمنني , ويرأس هذا اجمللس أحد كبار احلزب احلاكم هو الدكتور أمحد 
شيعة ويدافع عنهم يف اجملالس واملنتدايت , وقد عبد الرمحن الذي يبدي تعاطفا  كبريا  مع ال

متكنوا من خالل هذا اجمللس من االتصال جبمعيات الصداقة األخرى , وكذلك ابلطالب 
الوافدين خاصة من الدول اإلفريقية , وقد تشيع عدد من طالب األفارقة ومن دول خمتلفة 

 ممن يدرسون يف جامعة إفريقيا العاملية .

سالمية , وهي تعىن إبنشاء املدارس واملعاهد , ويتبعها بعض املعاهد منظمة طيبة اإل 8
واملدارس سالفة الذكر , كما يتبعها ما يعرف بـ ) جملس أمناء املدارس اإليرانية ابلسودان ( 

 والذي يضم عددا  كبريا  من الشخصيات السودانية املوالية للرافضة يف السودان .

كل من جمموعة من الطالب الذين يدرسون يف اجلامعات رابطة سفينة النجاة , وهي تتش 9
اإليرانية , وهتدف إىل إدارة شؤوهنم كطالب سودانيني يف إيران وهي إحدى الالفتات الشيعية 

 يف السودان . 
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 املطلب الثالث مؤسسات اقتصادية ومشاريع استثمارية :

وقد بدأ الوجود اإليراين اقتصاداي  عرب بيع النفط والغاز اإليرانيني للسودان وتوجد الشركات 
 اإليرانية يف السودان وابلكثرة ومنها : 

شركة إيران غاز , وهي إحدى أهم الشركات العاملة يف تعبئة أانبيب الغاز ونقلها وتوزيعها  1
ع يف أهم مناطق السودان وال تعطي التوكيل إال يف السودان , اليت يعمل فيها اآلالف وهلا فرو 

 دخل للمتشيع وتقام فيها كل مظاهرملن كان شيعيا أو قريب من التشيع ليكون مصدر 
 التشييع. 

املطعم اإليراين , وقد أقيم يف مبىن فخم من ثالث طوابق يطل على شارع املطار , وشارع  2
 ية اقتصادية ومت إغالقه .حبي العمارات , إال أنه قد أخفق من انح 15رقم 

تعترب إيران العبا  قواي  يف استخراج والتنقيب عن النفط والغاز يف السودان وما يتبع ذلك  3
األهداف السياسية واالقتصادية يف خدمة نشر  شعار رافعنيمن نشاطات اقتصادية إيرانية 

 املذهب الشيعي.

 ان :ومن الوسائل اإليرانية األخرى لنشر التشيع يف السود

إقامة معارض للكتاب واملسابقات اليت تنظم يف خمتلف جماالت احلياة , وعرب منافذ تدريس 
العمل , فرصة توفري من أهم وأشد األنشطة أتثريا  على الفرد واجملتمع و اللغة الفارسية جماان  

وهذا ما اجتهت إليه أنظار الشيعة يف السودان فاستوعبت أكرب قدر ممكن من املوظفني 
سودانيني سواء  يف السفارة اإليرانية أو املراكز أو املعاهد التابعة هلم على شكل حراس ال

ومستخدمني وسكراترية وسائقني ومرتمجني وغري ذلك , وهذا التوظيف ما هو إال الستيعاب 
 أكرب قدر ممكن للتأثري املباشر عليهم عقداي ,
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ب السىن ىف بلداهنم فلماذا يفتح هذا كله يتم يف وقت إن الشيعة ال يسمحون بنشر املذه
للمراكز الثقافية اإليرانية بفتح املدارس واملعاهد وال رقيب عيه دون حسيب االباب على مصر 

 . ؟ اليت ينطلق منها لتشييع أهل السودان

وإن املركز الثقايف السوداين يف طهران أنه ال يقوم أبي نشاط دعوي واعرتضت إيران على 
مر وهذا يف نظرهم هتديد لعقيدة الشيعة اليت تقوم على الطعن يف تعيني شخص يسمى ابن ع

 عمر رضي هللا عنه . 

 

 املبحث الرابع أخطار التشيع وطرق التصدي له

ويف هذا املبحث سنتعرض على جمموعة من املسائل من أخطار التشيع وطرق التصدي له 
 وذلك من خالل ثالثة مطالب : 

 ودورهم اهلدام عرب التاريخاملطلب األول بعض مواقف الشيعة 

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا : ) الرافضة شر من عامة أهل األهواء... فغالب 
أئمتهم زاندقة إمنا يظهرون الرفض ألنه طريق إىل هدم اإلسالم ( وقال : )والرافضة معاونون 

ألسباب يف دخول للمشركني واليهود والنصارى على قتال املسلمني , وهم كانوا من أعظم ا
التتار قبل إسالمهم إىل أرض املشرق خبراسان , والعراق والشام , وكانوا من أعظم الناس 

 معاونة هلم على أخذهم لبالد (

ومن أهم أسباب اهنيار احلضارة اإلسالمية و انتقاهلا للغرب هو سقوط دار العلم ببغداد بيد 
ل , و ال خيفى ـ على من له أدىن وعي املغول , وكان هذا السقوط مبساعدة الشيعة للمغو 

بتاريخ الشيعة والدور اخلياين للوزير الشيعي ابن العلقمي يف سقوط بغداد , عاصمة اخلالفة 
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اإلسالمية آنذاك , وما جره على املسلمني من القتل واخلراب والذل واهلوان ابالتصال 
 (1). ه من السيطرةهبوالكو , وإغرائه بغزو العراق , وهيأ له من األمور ما ميكن

وإن احلروب اليت قام هبا الصليبيون ضد األمة اإلسالمية ليست إال حلقة من احللقات املدبرة 
 اليت دبرها الشيعة ضد اإلسالم واملسلمني , كما يذكر ابن األثري وغرية من املؤرخني.

 قتل  وتذكر املصادر التارخيية تفاصيَل مروعة  عن ما قام به  إمساعيُل الصفوي حيث

 زايدة على ألف ألف نفس , حبيث ال يعهد يف اجلاهلية , وال يف اإلسالم , وال يف  

األمم السابقة من قبل يف قتل النفوس , وقتل عددا من أعظم العلماء , حبيث مل يبَق من  
أهل العلم أحٌد من بالد العجم , وأحرق مجيع كتبهم ومصاحفهم , وكان شديد الرفض 

فة العثمانية يف إستانبول لسحب جيوشها الفاحتة اليت كانت على ,واضطرت دار اخلال
 مشارف فيينا ـ عاصمة النمسا , بسبب هجوم الدولة الصفوية الشيعية يف إيران عليها.

,   يتعرض هلممل حلرية يف أعماهلم وأشغاهلم فإنهوإن الشاه إمساعيل مل يعاِد اليهود , وترك هلم ا
 (2) له اهلدااي اجلليلة , واألموال الطائلة ؛ الحتياجه إليها يومئذ  ,. يقدمونوكانوا 

وإقامة الدولة الفاطمية العبيدية يف مصر وإنزاهلا العقاب على كل شخص ينكر معتقدات 
الشيعة. وقتل امللك النادر يف دهلي ابهلند من ِقَبل احلاكم الشيعي آصف خان على رؤوس 

لمني السنة يف ملتان من ِقَبل الوايل أيب الفتح الشيعي , ومذحبة األشهاد , وإراقة دماء املس
مجاعية للمسلمني الُسن ة يف مدينة لكناؤ اهلندية وضواحيها من ِقَبل أمراء الشيعة على أساس 

 عدم متسكهم مبعتقدات الشيعة بشأن اخللفاء الثالثة  .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3/38: مرجع سابق  السنة منهاجشيخ اإلسالم ابن تيمية  1

 203 - 13/202: مرجع سابق  والنهاية البدايةابن كثري  2
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 يف الفتوحات اإلسالمية ولو نظرت للتاريخ لوجدت أشد أعداء الشيعة هم أشهرهم

بدأ من أيب بكر رضي هللا عنه الذي خاض حروب الردة والفتوحات ُث الفاروق عمر الذي 
فتح القدس أول مرة وفتح بالد القيصر وهدم أمرباطورية كسرى وأطفأ انرهم وقائده سعد بن 

هللا عنه   أيب وقاص الذي هو أشد الناس كفرا يف عقيدهتم املريضة البغيضة رغم أن علي رضي
كان أيضا معهم يف تلك الفتوحات , ُث األمويني الذين أزدادت الدولة اإلسالمية يف فرتهتم 

 إىل ثالثة أضعاف , حىت صالح الدين األيويب يعتربونه أشد أعداء اإلسالم , 

حروهبم كلها موجهة لإلسالم واملسلمني ويعترب كل من قام ابلفتوحات  توهكذا كان
 ائهم . ؟ اإلسالمية ألد أعد

 املطلب الثاين موقف الشيعة من أهل السنة يف العصر احلديث

إن الشيعة يستبيحون دماء وأموال أهل السنة , وهم عند الشيعة يف حكم الكفار , وإن  
السنة هم النواصب والناصيب , هو كل من قدم على علي   غريَه وما يلي يكشف لك خبثهم 

عن داود  ي وامللقب عندهم ابلصدوق وبرئيس احملدثنيودهاءهم. روى شيخهم بن اببوية القم
) حالل الدم ,  ؟ قال : قلت أليب عبد هللا : ما تقول يف قتل الناصب ):  بن فرقد قال

عليك , فإن قدرت أن تقلب عليه حائط ا أو تغرقه يف ماء لكيال يشهد به  يولكين أتق
 (1)عليك فافعل (.

من ال يؤمن ابألئمة وعصمتهم انصِبيًّا حتُرم عليه اجلنة وإن الشيعة أالثين عشرية تـَُعد  كل 
ويدخل النار , ومن مقوالهتم اليت ذكروها يف كتبهم وتبناها اخلميين يف كتبه ضرورة خمالفة أهل 

 السنة واجلماعة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النجف  ط 601ص  الشرائع علل اببوية بن 1
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وأم ا إابحة أموال أهل السنة فنذكر لك ما رووه عن أىب عبد هللا أنه قال : ) خذ مال 
 (1)الناصب حيث ما وجدته وادفع إلينا اخلمس ( 

: ) واألقوى إحلاق الناصب أبهل احلرب يف إابحة ما  بقوله مبضمون هذا اخلرب أفىت اخلميينو  
أغتنم منهم وتعلق اخلمس به بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وأبي حنو كان ووجوب 

 (2)إخراج مخسه (. 

ويفهم من ذلك إن أسلوب الغش والسرقة والنصب واالحتيال وغريها من الوسائل احملرمة , 
 : ) وأبي حنو كان (. السنة بدليل قولهولكنها جائزة عند اخلميين مع أهل 

إن أهل السنة يف إيران يشكلون ثلث السكان تقريبا ومينعون من إقامة ولو مسجد واحد هلم 
يف طهران , وغريها من املدن الكربى الشيعية , وطهران هي العاصمة الوحيدة يف العامل اليت 

الكنائس , واملعابد لليهود ال يوجد فيها مسجد واحد للسنة مع وجود عشرات األديرة و 
والنصارى , واهلندوس واجملوس فيها ,ومنعهم حقوقهم السياسية واالجتماعية وحىت املدنية , 
وهدم مساجدهم , ومدارسهم الدينية , واضطهادهم املربمج , وإابدة قياداهتم بشىت الطرق 

 وابسم الوحدة اإلسالمية تقية  ونفاق ا , 

عية وحزب هللا الشيعي على القضاء على الفلسطينيني يف لبنان وما قامت به حركة أمل الشي
 مبساعدة سوراي , وتعاون حركة أمل الشيعية مع سوراي لتصفية الوجود السين  يف بريوت .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  4/122  (2007,  املرتضى دار:  بريوت  الناشر)هتذيب األحكام  احلسن بن  حممد جعر أبو,  الطوسي 1

 (1/352) الوسيلة حترير 2
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وما فعل إبخواننا يف العراق بعد االحتالل األمريكي الشيعي حيث كان القتل مبئات اآلالف 
من السنة على يد جيش املهدي التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر وامليليشيات الشيعية 

األخرى , وما تفعله عصاابت النصريية يف أهل السنة ومن ورائها إيران وحزب هللا ومليشيات 
 هذه األحداث ماثلة يف األعيان  , املالكي ف

م يف ظل  1948وكانت دولة إيران من أوائل الدول اليت اعرتفت ابلكيان اليهودي سنة 
ملوك إيران من الشيعة  وأعلن حممد على أبطحي انئب الرئيس اإليراين للشؤون القانونية 

م أن بالده إيران : قدمت الكثري من العون  15/1/2004والربملانية مساء الثالاثء 
ا سقطت  

َ
لألمريكيني يف حربـَْيهم ضد أفغانستان والعراق , وأكد أنه لوال التعاون اإليراين مل

كابول وبغداد هبذه السهولة , ومازال حلم امتالك مكة واملدينة يراود هؤالء وهي اسرتاتيجية 
على الدول العربية كافة وكذلك الدول  إيرانية بعيدة املدى وإيران هدفها بسط نفوذها

 اإلسالمية وهي تبذل يف ذلك كل ما استطاعت وانتشار التشيع يف الدول يسهل هلا ذلك , 

ل قوم كل أحداثة حو , تري فهم ال دين هلم فدينهم مبتدع ال أيتون خب اإن الشيعة أينما حلو و 
م عليها والعراق واليمن نهم  وال يصلح حال دولة بعد دخوهلممقتل احلسني وحسني برئ 

فالشيعي كل والئه للمرجعية اإليرانية ألن دينه مبين علي مبدأ والية ولبنان وسوراي خري دليل 
الفقية يستمد تعاليماتة من مرجعه الشيعي يف إيران وسيعمل مبقتدى فتاوى مرجعه بغض 

 اخلطورة .  النظر عن مصلحة بلده وهذا واضح وجلي وهنا تكمن

مطامع وأحالم اإلمرباطورية الفارسية الكسروية له ن إيران بلد إشيخ القرضاوي قال ال اوكم
 القدمية , واملسألة خملوطة بنزعة فارسية مع نزعة شيعية مذهبية مع تعصب. 

واتبع يف مقابلة مع صحيفة الشرق األوسط السعودية إذا مل يقابل املد الشيعي ابملقاومة , 
ستجد بعد مدة أن املذهب الشيعي تغلغل يف بالد السنة وهناك تصبح مشكلة كربى , 



67 
 

وتصبح أقلية شيعية تطالب حبقوقها وتصطدم ابألكثرية السنية , وهنا تشتعل النار وتكون 
 تعان , احلروب.وهللا املس

يكرسون الطائفية يف العامل اإلسالمي ويبذلون كل جهدهم يف تذبيح وتشريد وهتميش  وهكذا
أهل السنة يف كل من العراق وإيران وحيركون الفتنة يف اخلليج واليمن ولبنان , وأن من يقوم 

 ا التصرحياتجبهد تشييعي يف الداخل السين ال يقوم بنظريه يف اخلارج غري املسلم , ماعد
اجلوفاء اليت يطلقها الساسة اإليرانيون عن الويل إلسرائيل وإهنا جيب أن تلقي يف البحر وإىل 

 . ما ذالك من أقاويل حق يراد هبا الباطل

 ء ُُث  يقول هللا ؟ :} َواَل تـَرَْكُنواْ ِإىَل ال ِذيَن ظََلُمواْ فـََتَمس ُكُم الن اُر َوَما َلُكم مِ ن ُدوِن هللِا ِمْن أَْولَِيا
  (1)اَل تُنَصُروَن {

ن حديثو عهد ان التشيع من البالاي اليت قد بلينا هبا يف هذه الدولة وكل املتشيعة يف السودا
فالبد من كشف حقيقة التشيع يعلمون حبقيقة التشيع  غلبهم الأن أجزم أكاد أابلتشيع و 

 وخماطره الدينية والدنيوية وهذا سنتناوله يف املطلب التايل  

 ـ

*** 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 113 :اآلية  هودسورة  1
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 املطلب الثالث طرق التصدي لظاهرة التشيع يف السودان 

 بعض بنينفإن مواجهة اخلطر الشيعى أصبحت واجبا على اجلميع وىف هذا املطلب    
الطرق الواقعية ملواجهة أطماع الشيعة ىف السودان والىت حنتاج إليها أميا حاجة ىف هذه 

األوقات خصوصا مع تزايد معدالت التشيع فالواجب علينا ان نبني احلق للناس ونرسم 
 هلجمة الشيعية الشرسة , اخلطوط الىت نواجه هبا هذه ا

إن عدم بيان العلماء خبطورة التشيع وما يرتتب عليه خوفا  من إاثرة الفتنة , وسعيا  إىل أوال : 
وحدة األمة , وهذا من اخلطأ والتقصري يف حتصني األمة ضد خطر الشيعة , وأن هذا التربير 

ماح لدعاة الفتنة ابلدخول غري صحيح , وأن وحدة األمة ال تكون إبخفاء العلل عنها , والس
إليها لزايدة متزيقها , فهذه هي الفتنة , اليت ال تزيد الفتنة إال اشتعاال  , واألمة إال متزقا  

 وافتتاان . 

تعامل نضالالت الشيعة املنهج نفسه الذي على  رداليف  ناوأيضا من اخلطأ أن يكون طريق 
, أي بني أهل السنة أنفسهم , وال شك أن اختالفات أهل السنة  ناعلى بعض انبه يف ردود

فيما بينهم هي اختالفات فروع ال أصول. وهذه يصح فيها الرد إىل الكتاب والسنة أبدلتهما 
القطعية والظنية. بل إىل األدلة العقلية كالقياس , يف غياب النص. وهذا ال يصح يف اخلالف 

فروع وحدها , وهذا فرق جوهري منهجي,يستلزم فرقا  يف مع الشيعة ؛ ألنه خالف أصول ال 
 طريقة أو منهج الرد , وإن الشيعة مهما جاملتهم , وداريتهم , فلن ينفع ذلك معهم ,

ومبا أن الفكر ال يقرعه إال الفكر فعلى العلماء والدعاة واجلماعات الدعوية فضح أابطيلهم 
ري الصحابة , والطعن ىف أمهات املؤمنني , ن , وتكفآبتفاصيلها  يف حتريف القر  ضالالهتمو 

الالطراء فيهم , ورد األحاديث النبوية , والعصمة و وشركهم ابلقبور ودعاء أهل البيت والغلو 
العمالة لألجنىب و , واإلمامة , والتقية , واملتعة , والتقليد , والتبعية إليران وتنفيذ خمططاهتا , 

مائهم , وإابحتهم دم املخالف و ماله و عرضه , وفضح كتب مروايهتم , وفضح خمازى عل
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, واألذان البدعى , وأوقات الصلوات (احلسينيات )رهم خصوصا أهل السنة , ومساجد ضرا
 .النياحة و اللطمات , التطبري .....اخلو الوضوء , و , 

.  اثنيا : عرض مواقفهم املخزية التارخيية على مر العهود و العصور , و فضح تزويرهم للتاريخ 
هم مع أعداء األمة من اليهود و ؤ طكما مر معنا يف املطلب السابق من الوقائع الىت تثبت توا

 النصارى و املشركني يف املاضي واحلاضر .

: جتريدهم من حق االنتساب إىل أهل البيت العلوى أو النبوى , و البيان الواضح أن  اثلثا
مما يفعل الظاملون و املشركون براءة اتمة .  يئوندعوى و ستار كاذب وأهل البيت بر هذه جمرد 

 بن و مثال ذلك الواضح ما كان من امر براءة على بن اىب طالب رضى هللا عنه من عبد هللا
لدين الشيعة و الذى تربأ على بن اىب طالب من كفره و غلوه  سبأ اليهودى املؤسس احلقيق

ى هللا عليه وسلم , ورفقائه وكان حب علي رضي هللا تعاىل عنه ألصحاب رسول هللا صل
 الثالثة الصديق والفاروق وذي النورين حىت أراد أن يقتل من يطعن فيهم !!.

و ينبغى كشف عن حقيقة هذا املذهب اخلبيث للناس والستار املزيف الذى يتسرتون به من 
 حب آل البيت لرتويج على السذج واجلهلة من عوام املسلمني .

التعزز ابحلق والصدع به دون مواربة و ال مداهنة فإننا على احلق  طلقنرابعا : التعامل من م
ستمر على دين الشيعة هو اهلجوم املمن الكتاب والسنة , فإن اهلجوم و املبني املنطلق 

 للمجتمعات السنية وفقا  يلوقاية و التحصني من الغزو الشيعالنافع لاألسلوب 

ساليب التقريبية الىت مهدت لدعوة الشيعة للقاعدة اهلجوم هو خري وسيلة للدفاع وليست األ
 لبالد السنة . يانت أرضية خصبة هلذا الغزو الشيعوك

خامسا : دعوة الشيعة علنا من خالل مجيع املنابر الدينية و اإلعالمية املتاحة إىل دين 
ليس اإلسالم ىف وضعه اإلهلى األول قبل و جود الفرق وبيان إن الدين الذى هم عليه اليوم , 
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صل يف أداء رسالتها اويف هذا اجملال نشيد بقناة طيبة ونرجوها أن تو . له من اإلسالم إال امسه 
  . 

التشيع وضوع مى توعية عوام املسلمني خبطورة وهكذا على الدعاة أفراد ومجاعات العمل عل
وأمهية نشر فضائل الصحابة و مكانتهم ىف اإلسالم و بذهلم من أجل الدين مع الرتكيز 

والتكرار و الطرق املستمر و عدم االكتفاء بشرح املوضوع مرة ىف املسجد فقط بل ينبغى 
 التكرار واالستفادة من وسائل املتاحة ,

وعلى مجع اهليئات الدعوية واإلسالمية توحيد كلمتهم ملواجهة ما يهدد طبيعة السودان 
ما حيدث يف , و د من املخاطر الدينية والتارخيية , وإذا قصران يف هذا األمر فإن هناك العدي

 إذا ما مت السكوت على املد الشيعي , ـ ال مسح هللا ـ لبنان صورة مما ميكن حدوثه 

وعلى اإلعالم أن يقوم بدوره يف توضيح احلق ورفض دخول املد الشيعي يف السودان حىت ال 
, ابإلضافة  ندخل يف حرب طائفية وكذلك يقوم التعليم أبداء دوره يف مواجهة املد الشيعي

 إىل إقامة ندوات ودروس ابملساجد ملواجهة املد الشيعي .

يف انتشار الفكر األكرب والوزر  نية فهي تتحمل املسؤولية الكربىوأما دور احلكومة السودا
الشيعي يف السودان , وإبمكاهنا واستطاعتها إيقاف املد الشيعي , وإغالق كل مؤسسات 

وعلى  ليزع ابلسلطان ما ال يزع ابلقرآنإن هللا يف األثر  الرافضة يف السودان , كما جاء
احلكومة أن تستجيب إىل نداءات املخلصني وطلبة العلم من كافة الطوائف واجلماعات وتليب 

 إيران فإهنا خطر على اجملتمع السوداين يف مطالبهم بوضع حد هلذه األنشطة الوافدة من 

 . عرب ما يسمى زواج املتعة فاألمر خطري جداعقيدته عرب نشرهم عقائد مضللة ويف سلوكه 

  هم تمسكبخ الصوفية الذين وقفوا ضد التشيع وأثبتوا وشيو  ونشيد هنا مبوقف بعض الروابط
 حتمل وواثئق بعض فتاوىكما جاءت يف   , مالك ماماإل وفقهأهل السنة واجلماعة  بعقيدة
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 من فيها تتربأ وثيقة التصوف علماء رابطة أصدرت, حيث  الشيوخ عشرات توقيعات
 وبالدها مراكزها لزايرة دعوهتا يلىب وأ احتفاالهتا ىف يشارك وأ خيالطها ومن الروافض الشيعة

 نالقرآ بتحريف لقوهلم جاءت اخلطوة نأ مبينة , التعامل صور من صورة ىأب معها يتعامل وأ
 الرابطة ووصفت,  املؤمنني مهاتأل وسبهم وسلم عليه هللا صلى الرسول صحابأل وتكفريهم

 لسائر الروافض تكفري امسته ما مستنكرة , العقيدة ومنحرفة احلق عن زائغة فرقة هناأب الرافضة
 واحلسن محدأ ىلإ ضافةابإل والشافعى ومالك حنيفة ىبوأ شعرىاأل سهمرأ على املسلمني مةأئ

 عن التصوف علماء رابطة وعربتاجليالين  القادر عبد عن فضال واجلنيد والثورى البصرى
 االمام وفقه بعقيدة ابلتمسك هلهأ عرف الذى السودان ىف الفرقة تغلغل وصفته ملا سفهاأ

 هللا طاعةل متثاالا تتأ الرافضة من براءهتا نأ ىلإ مشرية , السالك اجلنيد وطريقة مالك
 .وسلم عليه هللا صلى ورسوله وتعاىل سبحانه

 رابطة جبانب الفقهية مالك ماماإل ومجعية العلمية شعرىاأل ماماإل مجعية صدرتأأيضا و 
 ىف الشيعة مشاركة جواز بعدم شرعية فتوى الصوفية الغزاىل ماماإل ومجعية التصوف علماء

 الطالب داعية , ومراكزهم ومنتدايهتم حسينياهتم على والرتدد وغريها"عاشورا مثل" احتفاالهتم
 .الفتوى نص ىف جاء ملا وفقا النار متسهم ال حىت عنهم عراضلإل الصوفية وعموم

 خمشاي خبطوة ابلسودان اجملتمع وتزكية احلسبة جلان رئيس قرون بوأ القادر عبد الشيخ شادوأ
 .السنة هلأ ىلإ الشيعة بركب حلقوا الذين الصوفية بناءأ يرجع نأب متنياته عن معربا الصوفية

إن  واالدعاة أن يبين وهكذا إن الصوفية ليست كلها مطية الشيعة كما رأينا وجيب على
كل ما يف وسعهم الستغالل الصوفية ال يوافقون الشيعة يف مذهبهم وإن كان الشيعة يبذلون  

 التصوف .

*** 
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أال فليعلم شباب أهل السنة واجلماعة من هذه األمة رأي اخلميين يف أهل السنة واجلماعة  
إال دعاة ضاللة وما هم إال دعاة عامة , ولينتبهوا إىل خداعه ومراوغته وخداع أتباعه فما هم 

 إىل النار .

 بغري البيت آل صاحلوا ذلك يف ويدخل , اإلميان صحيح مسلم كل  يوالون املسلمني إن
 النيب بشرهم الذين العشرة:  يوالوهنم الذين املؤمنني صفوة مقدمة ويف , معني عدد يف حصر

 من للشيعة يكن مل ولورضي هللا عنهم  طالب أيب بن علي   ومنهم ابجلنةصلى هللا عليه وسلم 
 .لكفى اجلنة أهل من العشرة هؤالء أبن النيب خمالفتهم إال التكفري أسباب

وقد آن لشباب اإلسالم أن يدركوا خداع هؤالء , وأن يعرفوهم على حقيقتهم . فهنالك 
هؤالء , وهي اليت ينبثق عنها كل خري , أما  عقيدة صحيحة واحدة هي عقيدة أهل السنة
  فعقيدهتم زائفة وال جُيتىن من الشوك العنب .

لنعلم أن مكافحة  عشرية اإلثىن الشيعة يف واخللف السلف أئمةبعض  قوالوخنتم البحث أب
 الساعة . ةوليدليس التشيع 

صلى هللا عليه وسلم  هللا رسول أصحاب يشتم الذي»: رمحه هللا  أنس بن مالك اإلمام قال
 «  اإلسالم يف نصيب:  قال أو , اسم له ليس

اء َمَعهُ  َوال ِذينَ  هللاِ  ر ُسولُ  حُم م دٌ  } : سبحانه قوله عند كثري  ابن احلافظ وقال  اْلُكف ارِ  َعَلى َأِشد 
نَـُهمْ  ُرمَحَاء ا رُك ع ا تـَرَاُهمْ  بـَيـْ تَـُغونَ  ُسج د   أَثَرِ  مِ نْ  ُوُجوِهِهم يف  ِسيَماُهمْ  َوِرْضَواان   هللاِ  مِ نَ  َفْضال   يـَبـْ

جِنيلِ  يف  َوَمثـَُلُهمْ  التـ ْورَاةِ  يف  َمثـَُلُهمْ  َذِلكَ  السُُّجودِ    فَاْستَـْغَلظَ  َفآَزرَهُ  َشْطَأهُ  َأْخرَجَ  َكَزرْع    اإْلِ

 

*** 
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 الص احِلَاتِ  ُلواَوَعمِ  آَمُنوا ال ِذينَ  هللاُ  َوَعدَ  اْلُكف ارَ  هِبِمُ  لَِيِغيظَ  الزُّر اعَ  يـُْعِجبُ  ُسوِقهِ  َعَلى فَاْستَـَوى
ُهم ا َوَأْجر ا م ْغِفَرة   ِمنـْ    (1){ َعِظيم 

 الذين الروافض بتكفري عنه رواية يف ـ عليه هللا رمحة ـ مالك اإلمام انتزع اآلية هذه ومن
 كافر  فهو الصحابة غاظه ومن يغيظوهنم ألهنم:  قال , عليهم هللا رضوان- الصحابة يبغضون

 (2). ذلك على العلماء من طائفة ووافقه.اآلية هلذه

ا نقص فمن , أتويله يف وأصاب مقالته يف مالك أحسن لقد»  : القرطيب اإلمام قال  واحد 
 (3).« املسلمني شرائع وأبطل العاملني رب هللا على رد فقد روايته يف عليه طعن أو منهم

 (4« .) شيء يف اإلسالم من الرافضة ليست» :  حنبل بن أمحد اإلمام وقال

 أو , وكتمت آايت منه نقص القرآن أن زعم من: )  هللا رمحه تيمية ابنوقال شيخ اإلسالم 
 . كفرهم  يف خالف فال , املشروعة األعمال تسقط ابطنة أتويالت له أن زعم

 يبلغون ال قليال   نفرا   إال والسالم الصالة عليه هللا رسول بعد ارتدوا الصحابة أن زعم ومن
 نصه ملا مكذب ألنه كفره  يف أيضا   ريب ال فهذا , عامتهم فسقوا أهنم أو نفسا   عشر بضعة
  فإن ؟ هذا مثل كفر  يف يشك من بل.  عليهم والثناء عنهم الرضى من موضع غري يف القرآن
  هذه وأن فساق أو كفار  والسنة الكتاب نقلة أن املقالة هذه مضمون فإن , متعني كفره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  29: سورة الفتح اآلية  1

 219/  4البن كثري مرجع سابق    ن العظيمتفسري القرآ 2

  195/  16انظر تفسري القرطيب مرجع سابق  3

 . 82أمحد بن حنبل كتاب السنة ص  4
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  عامتهم كان  , األول القرن هو وخريها(  للناس أخرجت أمة خري كنتم: )   هي اليت اآلية
 , شرارها هم األمة هذه سابقي وأن , األمم شر األمة هذه أن ومضموهنا , فساقا   أو , كفارا  
 (1( .) اإلسالم دين من ابالضطرار يعلم مما هذا وكفر

 التحريف إلثبات عليه للرد الرافضة كتب  له وأحضروا حزم ابن اإلمام النصارى انظر عندماو 
 , الدين على حجة قوهلم وليس , مسلمني ليسوا الرافضة إن:  الرافضة عن قال القرآن يف

 اليهود جمرى جتري طائفة وهي سنة وعشرين خبمس النيب وفاة بعد أوهلا حدث فرقة هي وإمنا
 (2). والكفر التكذيب يف والنصارى

 اليهود خلف صليت أم , والرافض اجلهمي خلف صليتُ  أابيل ما:  البخاري اإلمام قالو 
 ( 2) ذابئحهم تؤكل وال يشهدون وال يـَُناكحون وال يـَُعادون وال عليهم ُيَسلم وال , والنصارى

ا ينقص الرجل رأيت إذا» :  الرازي زرعة أبو اإلمام وقال  فاعلم هللا رسول أصحاب من أحد 
 ( 3)«. زنديق أنه

  ( .  الرافضة حممد مةأ جموس إن و جموس مةأ كل  يف)  : البصري احلسن قالو 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  482/  28وجمموع الفتاوى مرجع سابق    587 - 586الصارم املسلول ص  1

 ( . 213/  2انظر الفصل يف امللل والنحل )  2

 125: ص  (م  1984الناشر بريوت : مؤسسة الرسالة ,  ) 1ط  خلق أفعال العبادالبخاري حمم د بن إمساعيل  2

 356ص مرجع سابق  كتاب الفرق بني الفرق   3

 



75 
 

 أبمجعهم نسبهم فقد ذلك عليهم هللا رضوان ابلصحابة ظن ومنابن كثري رمحه هللا : ) وقال 
 , ونصه حكمه يف ومضادته وسلم عليه هللا صلى الرسول معاندة على والتواطؤ الفجور إىل

 األعالم األئمة إبمجاع وكفر , اإلسالم ربقة خلع فقد املقام هذا إىل الناس من وصل ومن
 ( 1)( . املدام إراقة من أحل دمه إراقة وكان

  أن يتبني وهبذا اإلسالم وخمالفة الدين كيد  الروافض دعوة أصل إن:»  الشوكاين اإلمام قالو 
 واستثىن الصحابة كل  يكفر مبن فكيف واحد لصحايب بتكفريه كافر ا  يصري خبيث رافض كل

 . ذر أيب حديث على اجلوهر نثر يف قاله وهذا«  يسرية أفرادا

 منهج كتاب) .عشرية اإلثىن كفر  إىل النهر وراء ما علماء معظم ذهب: األلوسي قالو 
 (.السالمة

 الرافضة فرقة وأخطرها البدع من أنواع لديها فرقة وكل كثرية  فرق الشيعة:  ابز ابن الشيخ قالو 
 , البيت أبهل كاالستغاثة  األكرب الشرك من فيها وملا إليها الدعاة لكثرة عشرية االثين اخلمينية
 ُيَكِفرون ولكوهنم ـ زعمهم حسب ـ عشر االثين األئمة والسيما , الغيب يعلمون أهنم واعتقاد
 ( 2). م وعمر بكر كأيب  الصحابة غالب ويسبون

 وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  252/  5 مرجع سابق   والنهاية البداية 1

 439/  4 متنوعة ومقاالت فتاوي جمموع 2
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  للبحث اخلامتة

 جوانب تركيز يف ونعرض حصاده بعض فيها نستجمع وقفة من البد البحث هذا هناية ويف  
 :التالية النقاط يف معامله من

 مدعي ادعاء على يدل ال املعىن وهذا , واملتابعة النصرة حول يدور للتشيع اللغوي املعىن أن*
 .احلقيقة يف على شيعة وليسوا , للتشيع املنتسبون أو , السلف مساهم كم  الرافضة فهم التشيع

 . الذم سبيل على إال غالبا   القرآن يف يرد مل التشيع لفظ*

 كان  ولذا , عندهم العقدي التطور ومراحل , نشأهتم أبطوار مرتبط الشيعة تعريف إن*
 كتب  الشيعة اعتماد بعد ولكن..  عثمان على عليا   يقد م من هو األمر بداية يف الشيعي
 على واستقر , الشيعة يف الغلو شاع,  التلقي يف  مصادرا وأمثاهلم واجمللسي والقمي الكليين
 املوثقة الكتب هذه على اليوم الشيعة أمر يف متشكك كل  يطلع أن ويكفي والشطط التطرف
 .اإلسالم غري دينا   لنفسها أرتضت اليوم شيعة أن لريى عندهم

 أمورا   وغريهم واليهود والنصارى واليوانن والروم الفرس مذاهب من أخذوا الشيعة إن*
 األمة هذه بعض اتباع من وسلم عليه هللا صلى النيب به أخرب ملا مصداقا   ابلتشيع ومزجوها

 .قبلهم كان  من سنن

 والزيدية , اإلمساعيلية:  اجتاهات ثالثة يف اليوم احنصرت وقد,  كثرية  فرق إىل الشيعة افرتقت*
 .عددا   وأكثرها أكربها وهي عشرية واالثىن ,

 ما أن يزعمون فمرة,  اجتاه كل  يف ضربوا مذهبهم صحة على اإلستدالل يف الشيعة إن* 
 أتويالت إىل يلجئون واترة,  الصحابة حذفها قد القرآن يف آايت من مذهبهم على يدل

 على يدل إمنا كله  وهذا أئمتهم على الوحي ادعاء واترة,  سلطان من هبا هللا أنزل ما ابطنية
 .شرعية أبصول مذهبها إثبات عن الطائفة هذه عجز
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 شيعة فهم , له وجود ال معدوما   إال تتبع ال وهي تقريبا(  هـ 260) سنة منذ الشيعة*
 .  البيت أهل شيعة ال مشاخيهم

 كل  يف , أقوم هي اليت إىل األمة هذه ليهدي هللا أنزله الذي هللا كتاب  أن الشيعة ادعت* 
 التوحيد آايت فسرت ولذا , أعدائهم ويف , عشر االثين األئمة يف نزل إمنا حياهتا جوانب

 , والكفر الشرك آايت وفسرت عشر االثين ابألئمة واحلرام واحلالل , اإلميان وأركان واإلسالم
 .املؤمنني من تبعهم ومن , ابلصحابة والبغي , واملنكر والفحشاء

 ابلتقية تشبث من إال القرءان بتحريف القول على واحلديث القدمي يف الشيعة علماء أمجع* 
 .  التحريف بعدم وتظاهر

 وسلم عليه هللا صلى النيب وفاة بعد ارتدوا هللا رسول صحابة إن يعتقدون الشيعة إن* 
 . ــــ يستحقون ما هللا من عليهم ــــــ,  األوصاف أبقبح ويصفوهنم عليهم ابلدعاء ويتعبدون.

 .  كالنبوة  إهلي منصب وإهنا عقائدهم عليه تدور اليت األصل هي الشيعة عند اإلمامة* 

 الصالة كتارك  اتركها وأن الكفار وغري الكفار مع غريها ومن ابلضرورة الشيعة عند التقية* 
 . الشيعة دين أعشار تسعة تعدل وأهنا

 فاحلسن ومهية شخصية هي احلقيقة ويف العسكري احلسن بن حممد هو الشيعة عند املهدي* 
 .  اإلسالم ومهدي الشيعة مهدي بني كثرية  فروق وهناك جعفر أخوه تركته وصفى يعقب مل

 السياسة أوليات أوىل وميثل كبريا  اهتماما السودان تويل التشيع مشروع صاحبة إيران إن* 
 لنشاطاهتا خصبة تربة أنه على عامة بصفة إفريقيا لشرق تنظر إيران وإن اإليرانية اخلارجية
 موقعه بسبب خاصة أمهية ذا السودان إيران وتعترب واالقتصادية والعسكرية والفكرية السياسية

 . اسرتاتيجي اجليو
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 وهو , املاضي القرن من للثمانينات األخري النصف منذ السودان يف التشيع دخول بدأ* 
 إيران أسست,  اإليرانية السودانية العالقات وتطور اإلنقاذ ثورة وبعد حذر ولكنه منظم ظهور
 التشيع نشر يف وبدأت"  اإليرانية اإلستشارية امللحقية"  أمسته ابلسودان التشيع لنشر مركزا

 واإلغراءات  احلكومية والتسهيالت والتصوف والفقر اجلهل استغالل طريق عن ابلسودان
 . اإليرانية العلمية احلوزات يف للدراسة وابلسفر والكتب ابملال

 تناقضا جيعلون وال , البيت آل وحب الصحابة حب بني جيمعون واجلماعة السن ة أهل إن* 
 يفعل كما  البيت آل يسبون وال , الشيعة يفعل كما  البيت آل وحب الصحابة حب بني

 .,   عليهم هللا رضوان اجلميع حيبون فهم النواصب

 والصد , وسلم عليه هللا صلى حممد أمة يف الشرك إحداث يف خطرية فكرية آاثر لشيعة إن*
 وهلم , نبيهم سنة يف املسلمني إضالل وحماولة , واإلحلاد الزندقة فرق وظهور , هللا دين عن

 .وخفية ظاهرة اإلضالل يف وسائل

 ويف , املسلمني بني الداخلية الفنت إاثرة يف االجتماعي اجملال يف سلبية آثر أيضا لشيعة*
 اإلابحية ونشر الفاحشة إشاعة ويف , ذلك يف فرصة هلم حانت إذا,  واالغتياالت االعتداء

 .وغريها ابملتعة يسمونه ما طريق عن

 هللا كتاب  يف وطعنهم , للصحابة وتكفريهم لشركهم وذلك الشيعة كفروا  السلف بعض إن*
 .عندهم الكفر عقائد من وغريها

 مرجعياهتم ألن , اخلرافات هلذه أسرية ابملاليني تعد طائفة بقاء من والعجيب والغريب*
 على يقوم دينهم أن مثل , اخلداع من كثرية  وسائل ذلك يف ويتبعون عنهم احلقيقة حتجب
 آل اضطهاد بذكر وعواطفهم العامة مشاعر ويؤججون,  وأتباعهم البيت آل حمبة أساس
 .ذلك على صغارهم ويربون زعمهم حبسب الصحابة من حلقهم الذي الظلم وتصوير , البيت
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 بكل , التعزية جملالس وإقامتهم"  الشبيه"  ابسم اآلن املعروف وهو كربالء  ملأساة متثيلهم  مثل
 وسرد الطبول ودق األعالم كثرة  من يصاحبها وما , والبكاء احلزن مظاهر من فيها ما

 األعمى والتقبل العقل شلل إىل يؤدي وهذا , املزعوم الظلم عن واألقاصيص احلكاايت
 .والعوام األعاجم عند والسيما للمعتقد

 حقيقة وبيان , الوسائل مبختلف السنة بيان هو الشيعة وضع ملعاجلة وسيلة أعظم وإن*
 .هتويل أو تقليل بدون اإلسالمي ألصول وخمالفتها الشيعة

 واملؤسسات الثقافية املراكز أمهها ومن السودان يف التشيع نشر يف وسائل عدة الشيعة أتبع*
 وتوزيع وإعانتهم الطالب وقبول واجلمعيات الروابط وتكوين واملسابقات واملكتبات التعليمية
 . وغريها الكتب

 .  الكفار حكم يف الشيعة عند وهم , السنة أهل وأموال دماء يستبيحون الشيعة إن*

 وحديثا قدميا فهم واجتماعيا وسلوكيا عقداي السوداين للمجتمع خطرا يشكلون الشيعة إن*
 . العداء خندق يف

 الدعوية اهليئات مجع وعلى اجلميع على واجبا أصبحت الشيعى اخلطر مواجهة فإن*
 وهناك والتارخيية الدينية السودان طبيعة يهدد ما ملواجهة كلمتهم  توحيد اإلسالمية واملنظمات

 . التشيع مقاومة يف هللا إىل الدعاة يسلكها أن الطرق من جمموعة

  العاملني رب هلل واحلمد , أمجعني وصحبه وآله حممد نبينا على هللا وصلى

 

 :ة املراجعقائم
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