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 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

ا  
  

وأ ع ا:  

إن مــــن األخطــــار المحدقــــة باألمــــة اإلســــالمیة والعربیــــة تنــــامي التیــــار       

ـــــًا.  ـــــذلك سیاســـــیًا واقتصـــــادیًا وفكری ـــــران الصـــــفویة ل ـــــة إی   الشـــــیعي فیهـــــا ودعـــــم دول

حیــث ظهــر ذلــك خــالل العقــود الثالثــة الماضــیة فــى ســوریا ولبنــان والعــراق ودول 

بقــوة فــي الســاحة السیاســیة الخلــیج والــیمن وكتنــامى حــزب اهللا فــى لبنــان وظهــوره 

وحصول الشیعة البحرینیـة علـى اعلـى نسـبة فـى األصـوات فـي البرلمـان البحرینـي 

وســیطرة التیــار الشــیعي علــى حكومــة العــراق وجیشــه ومقدرایــة ، كــل ذلــك حصــل 

  بوســــــــــــــــائل وأســــــــــــــــالیب متعــــــــــــــــددة وبدراســــــــــــــــة ممنهجــــــــــــــــة وخطــــــــــــــــط مبرمجــــــــــــــــة 

ن التــي وجــد المــد الصــفوى الــیم ةوكــان ممــن تضــرر بهــذا التیــار ومــن انتشــاره دولــ

ــــة واإلســــماعیلیة فیهــــا مــــن قــــدیم الزمــــان  ــــة الزیدی ــــه بســــبب وجــــود األقلی   فیهــــا بغیت

یـأتى موضــوع هـذا البحــث لینــاقش أهـم الوســائل واألســالیب التـى انتهجهــا الشــیعة و 

ـــدى واإلســـماعیلي  فـــى نشـــر مـــذهبهم فـــى الـــیمن مـــع عـــرض التطـــور الفكـــرى الزی

ــــــــــــه ألة الیصــــــــــــبح وجهــــــــــــا آخــــــــــــر مــــــــــــن وجــــــــــــوه الشــــــــــــیع ــــــــــــى عشــــــــــــریة المقیت   ثن

وتنبع أهمیة البحث من خالل تتبع اهم الوسائل واألسالیب لتعریف األمـة وحمایـة 

  المجتمعــــــــــــــــــات اإلســــــــــــــــــالمیة الســــــــــــــــــنیة مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذا الخطــــــــــــــــــر المحــــــــــــــــــدق

  

  أب ار اع 

  تعــــــود األســــــباب الدافعــــــة لدراســــــة هــــــذا الموضــــــوع إلــــــى ســــــبب رئیســــــى وهـــــــو :

عـــن طریـــق الحـــوثیین علـــى الـــیمن مـــن خـــالل عشـــریة  ىثنـــســیطرة الشـــیعة اإل -١

  وسائل وأسالیب البد من دراستها 
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تنامى دور الزیدیة واإلسماعیلیة بدعم من الرئیس الیمنى السابق على عبداهللا  -٢

  صالح 

ثنــى عشــریة المدعومــة مــن للفكــر الزیــدى مــن قبــل الشــیعة اإل الفكــرياالختــراق -٣

  إیران

  

    أهداف الدراسة 

ـــــــیمن یواألســـــــالیب الشـــــــیع معرفـــــــة الوســـــــائل -١ ـــــــى نشـــــــر مـــــــذهبهم فـــــــى ال   .ة ف

ثنــى عشــریة المدعومــة مــن إیــران التعــرف علــى أهــم نقــاط التــأثیر الشــیعیة اإل -٢

  .الصفویة 

  .وضع بعض السبل لمواجهة المد الشیعي الصفوى  -٣

  

  :الدراسات السابقة

حــدود بحثــي دراســة اهتمــت بتتبــع وســائل وأســالیب المــذهب الشــیعي  فــيال أعلــم 

بصفة عامة باإلضافة إلى اختصاص هذا البحـث بدراسـة الوسـائل واألسـالیب فـى 

  .الیمن 

  

  -منهج البحث :

  اقتضت طبیعة البحث تطبیق المنهج االستقرائي والتحلیلي لمناقشة أهداف البحث 

  

   خطة البحث

من خالل أهمیة البحث وأهدافه والمنهج العلمي المتتبع قسمنا إلـى مقدمـة وتمهیـد 

  مباحث وخمسة 

  

  وقد اشتمل التمهید على  : 

  أوًال: الوسائل واألسالیب لغة واصطالحا ،

  وثانیًا: الشیعة مفهومها نشأتها فرقها، 

  ثالثًا: الشیعة فى الیمن نشأتهم ومذاهبهم 



  
  

 } ١٣٥٧ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 -دراسة استقرائية حتليلية - يف نرش مذهبهم يف اليمن وسائل وأساليب الشيعة 

فــى نشـــر  وأثرهــال البیــت وفضــلهم أ ة: وســیلة تبنــى محبــة ونصــر  المبحــث األول

  المذهب الشیعي فى الیمن ، 

  : وسیلة تحشید الناس لنصرة المظلوم  ، تانىالمبحث ال

: وسـیلة ادعـاء عـداوة الغـرب الیهـودي والصـهیوني وأثـر ذلـك فـى  المبحث الثالـث

  نشر المذهب الشیعى ،

   ،: وسیلة استغالل جوانب الضعف االجتماعي والعاطفي المبحث الرابع

  فین ، : الطعن والتشویه واالستغالل لدماء وأموال المخال المبحث الخامس

  وأهم النتائج والتوصیات  الخاتمةثم 

  

  واهللا أسأل أن يعلمنا ما ينفعنا ، وأن ينفعنا مبا علمنا ،
  وأن ينفع �ذا البحث حمىب العلم ومريديه ، وأن يكتب له القبول ،

وأن جيعله خالًصا لوجهه الكرمي ، وأن يعفو عما شرد فيه الفكر ، وزل فيه القلم 
ْلُت َوإَِليِْه ُأنِيُب  ر عليه، إنه وىل ذلك والقاد َوَما َتْوفِيِقي إِالَّ بِاهللاَِّ َعَليِْه َتَوكَّ

)١(
. 

 

  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني ،
و و آ و  م  ا و .  

                                                 

  ).٨٨سورة هود من اآلية ( -١
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 ا  
أو  وا  وا ا :  

  

  تعریف الوسائل لغة : -١

ـــ ارس فـــى مقـــاییس اللغـــة مـــادة (وســـل) الـــواو والســـین والـــالم: كلمتـــان ذكـــر بـــن ف

متباینتــان جــدًا ، األولــى الرغبــة والطلــب. یقــال وســل، إذا رغــب. والواســل: الراغــب 

وهــو فـــى قــول لبیــد: بلـــى كــل ذى دیــن إلـــى اهللا واســل، ومــن القیـــاس  إلــى اهللا 

لة: مــا یتقــرب بــه الوســیلة وقــال الجــوهري فــى الصــحاح عنــد مــادة (الوســیلة) الوســی

الى الغیر، والجمع الوسـیل والوسـائل، والتوسـیل والتوسـل واحـد. یقـال: وسـل فـالن 

إلى ربه وسیلة، أى تقرب إلیه بعمل، والتوسیل والتوسل أیضا: السـرقة یقـال: أخـذ 

وجـاء فـى لسـان العـرب  )١(فالن ایلى توسال، أى سـرقة. والواسـل: الراغـب إلـى اهللا

ة المنزلة عند الملك والوسیلة الدرجة والوسیلة القربة ووسـل عند مادة(وسل) الوسیل

 )٢(فــالن إلــى اهللا وســیلة اذا عمــل عمــال تقــرب بــه إلیــه والواســل الراغــب الــى اهللا 

  .)٣(ذ فالن (إبلى توسال اى سرقة)خویقال أ

ــــد الملــــك والدرجــــة،  وجــــاء فــــى القــــاموس المحــــیط: الوســــیلة الواصــــلة المنزلــــة عن

  .)٤(والقربة

  ما سبق من كالم أهل اللغة فى معنى الوسائل اآلتى :یظهر م

  الوسیلة والواسلة مایتوصل به إلى الشئ . -١

  بعمل صالح . إلیهاهللا المتقرب  إلىالواسل الراغب  -٢

  التوسل التوصد مقصد مرغوب. -٣

  تعریف الوسائل فى االصطالح  -٢

لمعنـى فقـالوا عـن تعددت تعریفات الوسائل عند علمـاء الـدعوة وهـى متقاربـة فـى ا

  الوسئلة وهى مفردة الوسائل :

                                                 

  )٨/٢٧٩الصحاح للجوهر( )١(

  )١١/٧٢٧٤لسان العرب البن منظور الطبعة األولى( )٢(

  )١/٧٥٧٤تاج العروس( )٣(

  )٣/١٧٨القاموس المحیط( )٤(
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 الوسیلة هى: ما یستعین به الداعیـة علـى تبلیـغ الـدعوة مـن أشـیاء وأمـور - ١

                                                                                                            )١(مشروعة

  )٢(دعــوة النــاس بطریــق شــرعى صــحیح الوســیله هــى: مایتوصــل بــه الــى -٢

الوسـیلة هـى: مایتوصــل بـه الداعیــة إلـى تطبیــق منـاهج الــدعوة مـن أمــور  -٣

  )٣(معنویة أو مادیة

فالمحاضـــرة وســـیلة والقنـــاة وســـیلة والكتـــاب وســـیلة والصـــور المعبـــرة وســـیلة، وكـــل 

  مایتوصل الى المدعو بتبلیغه الدعوة وسیلة.

  تعریف األسالیب لغة : -٣

  )٤(اً یب: جمیـــــع أســـــلوب، وهـــــو مشـــــتق مـــــن ســـــلب، یســـــلب، ســـــلبا، وســـــلوباألســـــال

  )٥(ومن معانى األسلوب لغة: الطریق الممتد 

  تعریف األسالیب اصطالحا: -٤

هـــى طریقـــة اإلنشـــاء واختیـــار األلفـــاظ وتألیفهـــا للتعبیـــر بهـــا عـــن المعـــانى، بقصـــد 

  اإلیضاح والتأثیر 

ار، والتــى یتبعهــا الداعیــة، هــى مجمــوع الطــرق العلمیــة المتبعــة فــى عــرض األفكــ

  )٦(تبلیغ الدعوة الى الناس أثناءویطبقها 

وقیل: هى الكیفیات التى یتم بها أداء الدعوة وتبلیغها من األمور المعنویة الفنیـة، 

  )٧(وانواع المسالك التأثیریة وهى فى الغالب غیر حسیة

للعبــور الــى  یســتخدمها الداعیــة التــيوقیــل: أســلوب الــدعوة هــو الوســیلة والطریقــة 

  )٨(نفس المدعو، وٕاقناعه بالفكرة، ومن ثم تحثیث الهدف الذى یصبو إلیه

  الفرق بین الوسیلة واألسلوب:  -٥

  للمتخصصین فى مجال الدعوة رأیان: 

                                                 

  كتاب الدعوة الى اهللا وأخالق الدعاة لسماحة الشیخ بن باز(رحمه اهللا) )١(

  المدخل لعلم الدعوة للشیخ عبدالرحیم البیانونى  )٢(

  كتاب الحكمة فى الدعوة الى اهللا للشیخ سعید بن على القحطانى  )٣(

  )١/١٦٧الصحاح مادة: سلب( )٤(

  )٣/٩٢معجم مقایسس اللغة مادة سلب ( )٥(

  ) ١/٤٤ألسلوب ألحمد الشایب،(ا )٦(

  )٩٠أسس الدعوة ووسائل نشرها د.محمد عبدالقادر أبو فارس( )٧(

  ٢/٥٤٣منهج ابن تیمیة فى الدعوة د عبداهللا رشید الحوشانى  )٨(
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ـــــرى أصـــــحابه    والوســـــیلة الدعویـــــة، أســـــماء لمســـــمى واحـــــد  األســـــلوب أناألول: ی

عمـوم المـدعوین،  إلـى یةاإلسـالمالـدعوة  إیصـال إلـىفهـو مجمـوع الطـرق المؤدیـة 

  سواء سمیت وسیلة أو أسلوباً 

  ویدلل هؤالء على رأیهم هذا بأمور منها: 

أن الوســائل واألســالیب مشــتركة فــى المــدلول اللغــوى راجعــة الــى معنــى واحــد  -١

  )١("الطریق" :وهو

وصــل لتبلیــغ الــدعوة فهــو وســیلة دعویــة ســواء ســمیت منهجــا أو أ كــل مــا إن -٢

  )٢(أو غیر ذلك من المسمیاتطریقة أو أسلوبا 

أن الناظر فى كتب الدعوة التى عنـون لهـا بطـرق الـدعوة، أو منـاهج الـدعوة،  -٣

أو أســـالیبها أو وســـائلها، یجـــد ان جمیعهـــا تتحـــدث عـــن معنـــى واحـــد وهـــو طـــرق 

  )٣(إیصال الدعوة

  الدعویة عموم وخصوص  واألسالیبن بین الوسائل أ: یرى أصحابه الثاني الرأي

أوعیــة لألســالیب الدعویــة، فهنــاك تــرابط  هــي -فــى حقیقتهــا –الدعویــة  فالوســائل

 واألوعیــــة واآلالتفالوســـائل تأخـــذ شـــكل األدوات،  واألســـلوبكبیـــر بـــین الوســـیلة 

أداة وقنـاة یعبـر منهـا المعنـى إلــى  فهـيالحسـیة والمعنویـة، لنقـل مضـمون الـدعوة، 

  )٤(الناس

ـــرات ـــذا یعبـــر عنهـــا بأنهـــا فـــن أمـــا األســـالیب فهـــى تأخـــذ شـــكل الصـــیغ والتعبی ، ول

  )٥(القول

هــو  األســلوب أن، أخــرىبعبــارة  أو األســلوبویمكــن أن یقــال: إن الوســیلة تحتــوى 

  )٦(الوسیلة -طریقة عرض 

  أنهما إذا اجتمعا افترقا وٕاذا افترقا اجتمعا : )٧(القول الراجح -

                                                 

  ) ٣٨منطلقات الدعوة ووسائل نشرها، حمد حسن رقیط( )١(

  المصدر السابق  )٢(

  )١٦٢-١٥مجموع فتاوى بین تیمیة( )٣(

  ) ٥لحات فى علم الدعوة اإلسالمیة(مصط )٤(

) ومــنهج ابــن القــیم فــى ١/١٢٤ینظــر: ركــائز اإلعــالم فــى دعــوة إبــراهیم علیــه الصــالة والســالم ( )٥(

  )٢٩٠الدعوة(

  ١٤:٤٤ - ٢٠١٤كانون /دیسمبر  ٥موقع الهیئة الشرعیة للحقوق واإلصالح االثنین،  )٦(

  .٤٤: ١٤ -٢٠١٤كانون /دیسمبر  ٥الثنین، ینظر موقع الهیئة الشرعیة للحقوق واإلصالح ا )٧(



  
  

 } ١٣٦١ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 -دراسة استقرائية حتليلية - يف نرش مذهبهم يف اليمن وسائل وأساليب الشيعة 

عبـران فهما ی واالصطالحي اللغويقدر مشترك من المعنى  واألسالیبإن للوسائل 

وٕان كــان االســلوب هــو احــد طــرق ،  عـن طریقــة الــدعوة وســبل ایصــالها للمـدعوین

عـــرض وســـائل الـــدعوة هـــذا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى یمكـــن ان یجعـــل االمـــر 

فالداعیـة مـثال عنـدما یجعـل  الواحد وسیلة دعویة او اسلوبا دعویا فى نفس الوقـت

دعوتـه وجـذب المـدعو الـى من اخالقه وصفاته واعماله الخیرة اسلوبا من اسالیب 

االقتــداء بــه، فــإن القــدرة الحســنة تكــون فــى نفــس الوقــت وســیلة مــن وســائل دعوتــه 

، یتوصل بها الى جذب المدعو الى االقتداء به ومعرفة االسـالم فـى نفـس الوقـت 

عمـوم وخصـوص،  –ب الدعویـة الوسـائل واألسـالی –فیتضح مما سـبق ان بینهمـا 

اآلخـر، وٕاذا اجتمعـا كانـت الوسـیلة هـى مجمـوع  هما لو أفـرد دخـل مسـمىوأن أحد

ــــدعوة  ــــة، لنقــــل مضــــمون ال ــــة الحســــیة والمعنوی وكــــان ، األدوات، واآلآلت واآلوعی

االســـلوب هـــو مجمـــوع الصـــیغ والتعبیـــرات التـــى یـــتم عـــن طریقهـــا عـــرض الوســـیلة 

  )١(الدعویة

، وقد جعلت الوسائل المباحث الرئیسیة وأدرجت األسالیب ضمنآ فى هذه المباحث

  .وربما یأخذ االسلوب حكم الوسیلة والعكس فى بعض االشیاء

  

  فرقها  -نشاتها–ثانیا الشیعة مفهومها 

  تعریف الشیعة لغة:

  )٢(الشیعة: االتباع واالنصار وكل قوم على أمر فهم شیعة

مـــر وكـــل قـــوم وجـــاء فـــى لســـان العـــرب :الشـــیعة: القـــوم الـــذى یجتمعـــون علـــى األ

تبـع بعضـهم رأى بعـض فهـم یكـل قـوم أمـرهم واحـد اجتمعوا علـى أمـر فهـم شـیعة و 

  )٣(شیع

بالكســــر وهــــى التــــى تشــــیع الغــــنم اى تتبعهــــا  شــــیع وجــــاء فــــى القــــاموس المحــــیط:

 عوااله وبالبلـــه صـــاح ودعاهـــا وفالنـــا: تابعـــه علـــى أمـــر والمشـــای هلعجفهـــا، وشـــایع

  )٤(الالحق وتشیع أدعى دعوى الشیعة

                                                 

  المرجع السابق  )١(

  )٥/١٣٤المصباح المنیر( )٢(

  )٨/١٨٨لسان العرب( )٣(

  )١/٩٥٠القاموس المحیط( )٤(



  
  

 } ١٣٦٢ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 -دراسة استقرائية حتليلية - يف نرش مذهبهم يف اليمن وسائل وأساليب الشيعة 

  )١(الجماعةوجاء فى المعجم الوسیط: الشیعة: الفرقة و 

وجــاء فــى الصــحاح: فــى اللغــة: وشــیعة الرجــل أتباعــه وأنصــاره یقــال شــایعه كمــا 

یقــال وااله مــن الــوالى والمشــایع ایضــا االحـــق وشــیعته بالنــار اى حرقتــه قــال بـــن 

الســكیت شــیعت النــار إذا القیــت علیهــا حطبــا تــذكیها بــه. وتشــیع الرجــل اى ادعــى 

وكـل قـوم أمـرهم واحـد یتبـع بعضـهم رأى دعوى الشیعة وتشـایع القـوم مـن الشـیعة. 

  )٢(بعض فهم شیع

فالشــــیعة، والتشــــیع، والمشــــایعة فــــى قــــوامیس اللغــــة بمعنــــى: المتابعــــة، المناصــــرة، 

  الموافقة بالرأى، االجتماع على االمر او المماألة علیه 

وجاء فـى تـاج العـروس والقـاموس المحـیط وفـى لسـان العـرب ان هـذا االسـم غلـب 

علیــآ واهـــل بیتــه، ولكــن مـــن تتبــع اهــل العلـــم تــاریخ الشـــیعة  علــى كــل مـــن یتــولى

ـــق علـــى الشـــیعة، ومـــن هـــؤالء  ـــدهم وعبـــادتهم ال یـــرى هـــذه األوصـــاف تنطب وعقائ

یقول الشیخ  –حفظه اهللا تعالى –العلماء الشیخ الدكتور ناصر بن عبداهللا القفارى 

شــیعة التــى " وهــذه الغلبــة محــل نظــر ألنــه إذا تأمــل الباحــث فــى المعنــى اللغــوي لل

غلب إطالق هذا االسم علیها یجد انه الیـح تسـمیتها بالشـیعة مـن الناحیـة اللغویـة 

النهــــا غیــــر متابعــــة الهــــل البیــــت علــــى الحقیقــــة بــــل هــــى مخالفــــة لهــــم ومجافیــــة 

  )٣(لطریقتهم

عن تعریف الشـیعة " ورد لفـظ الشـیعة  -حفظه اهللا–وقال الدكتور / ناصر القفارى

األتبـاع .. كمـا فـى الحـدیث الـذى رواه االمـام أحمـد فـى فى السنة المطهرة بمعنى 

 (لــــم أرك عــــدلت. قــــال فیــــه علیــــه الصــــالة والســــالم:  ى قــــال للنبــــىذالرجــــل الــــ

                                                 

  )١/١٠٤٥المعجم الوسیط( )١(

  )١/٣٧٦الصحاح فى اللغة( )٢(

  )١/٣٧ینظر أصول مذاهب الشیعة( )٣(



  
  

 } ١٣٦٣ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 -دراسة استقرائية حتليلية - يف نرش مذهبهم يف اليمن وسائل وأساليب الشيعة 

وذلك فى الحدیث الذى  )١((سیكون له شیعة یتعمقون فى الدین حتى یخرجوا منه،

  )٢(بو داود فى المكذبین بالقدر وفیه(وهم اشیعة الدجال)أخرجه أ

ومن  –حفظه اهللا  -نصار وقال تباع واألصحاب واألنا مردافة للفظ األفالشیعة ه

لــم أر اســتعمال لفــظ الشــیعة علــى الفرقــة المعروفــة  ةخــالل مراجعتــى لمعــاجم الســن

  )٣(بهـــــــــذا االســـــــــم اال ماجـــــــــاء فـــــــــى بعـــــــــض االخبـــــــــار الضـــــــــعیفة او الموضـــــــــوعة

ه وذریتـه ن الشیعة هم كل من شایع علیا وقدمـأوالذى یظهر من خالل التعریفات 

على غیره مـن الصـحابة بالوالیـة والفقـه والحـب وٕان اختلفـت مراتـب التقـدیم عنـدهم 

حقیــة والعظمــة وبــین مقــدم لهــم بالوالیــة واأل )٤(لوهیــةال فــیهم الــى حــد األختــبــین م

  )٥(بالخالفة والملك

   الشیعة ةثانیا نشأ

الـذى یظهـر تكلم كثیر من علماء الفرق وعلماء السیر عن نشأة التشـیع ومراحلـه و 

ل سأوردها بایجاز ثم اذكر ما رجحه علمـاء اقو أربعة ألى إقوالهم ترجع أن غالب أ

  الفرق منها :

  القول االول :

ــــاة الرســــول ــــى( ان التشــــیع ظهــــر بعــــد وف ــــة عل ــــرى أحقی ) حیــــث وجــــد مــــن ی

باإلمامــة، ولعــل هــذا الــرأى قــد جانــب الصــواب ألنــه لــم ینقــل لنــا ان اســم الشــیعة 

(رحمــه  بكــر وعمــر وعثمــان، یقــول شــیخ االســالم ابــن تیمیــة أبــيعــرف فــى زمــن 

حـــد یســـمى مـــن الشـــیعة ـ أبكـــر وعمـــر وعثمـــان لـــم یكـــن  أبـــياهللا)" ففـــى خالفـــة 

  )٦(حدألى إوالتضاف الشیعة 

                                                 

مـام احمـد: ولهـذا الحـدیث طـرق فـى هـذا المعنـى صـحاح ) قال عبداهللا بـن اال٥-١٢/٣مسند احمد( )١(

وقــال احمــد شــاكر: إســناده جیــد ورجالــه كلهــم ثقــات، ینظــر كتــاب أصــول الشــیعة للــدكتور العفــارى 

  المجلد االول 

) فــال المنــذرى وفــى اســناده عمــر مــولى مغفــرة ال یحــتج بحدیثــه، ورجــل مــن ٥/٦٧ســنن ابــى داود( )٢(

) ورواه ایضــــــا االمــــــام ٦/٦١(المنــــــذرى) مختصــــــر ابــــــى داوود(االنصــــــار مجهــــــول              

  )٥/٤٠٧احمد(

  )  ٣٦، ١/٣٥ینظر اصول مذهب الشیعة االمامیة للدكتور ناصر القفارى( )٣(

  كقول اإلثنى عشریة انظر فى ذلك  )٤(

  )كما فى شیعة الیمن قبل سیطرة الحوئیین ٥(

  )  ٢/٩٥منهاج السنه( )٦(



  
  

 } ١٣٦٤ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 -دراسة استقرائية حتليلية - يف نرش مذهبهم يف اليمن وسائل وأساليب الشيعة 

ـــل عثمـــان( ـــدأ بمقت ـــانى: أن التشـــیع ب ) ولعـــل هـــذا هـــو اقـــرب األقـــوال القـــول الث

  وسنأتى الیه فى القول الراجح 

هــ، ولعـل مـن ذكـر ان منشــأ  ٣٧بـأن منشـأ التشـیع كــان سـنة  القـول الثالـث: یقـول

أبـى  التشیع بهذا التاریخ قصد معركـة صـفین وماحـدث فیهـا بـین الخلیفـة علـى بـن

  ضى اهللا عنهما) ر سفیان( أبي طالب وبین معاویة بن

ن التشیع ولـد إثـر مقتـل الحسـین، وقـد جـاء فـى كتـاب العالقـة إالقول الرابع: یقول 

) قـــال " وهكـــذا لتصــوف ان التشـــیع انحـــراف بعــد مقتـــل الحســین(بــین التشـــیع وا

یقصـد بالحادثــة  –تمكـن شـیعة بـن سـبأ مـن هــدم االتفـاق واالجتمـاع بهـذه الحادئـة 

القـة جدیـدة فـى تفریـق وتشـتیت كلمـة المسـلمین طالتـى اعتبرهـا ان –مقتل الحسین 

لذى زعمـوه هل البیت خاصة، وطالبوا بحقهم افاجتهدوا فى صفوف المتعاطفین أل

مصار حتى تمكنوا مـن فصـل المتشـیعین ألهـل باإلمامة، وتحركت دعاتهم فى األ

ســالم الســنى فصــال یكــاد یكــون تامــآ فــى االفكــار والمعتقــدات، وقــد البیــت عــن اإل

اســتعانوا فــى دعــوتهم وعملهــم بالســریة التامــة خوفــا مــن بطــش الدولــة األمویــة بهــم 

ال " وهكــذا انحرفــت الشــیعة عــن منهجهــا فــاخترعوا مبــدأ وعقیــدة التقیــة .. حتــى قــ

  )١() والشیعة االوائلى كان علیه على (ذال

  الترجیح

ن بدایة التشیع بدأ حینما انقسم الناس فى عهد على بین مؤید لرأیه أوالذى یظهر 

وضـــاع وتســـتقر وبـــین المؤیـــدین خـــذ بحـــق عثمـــان حتـــى تســـتتب األخیر األأفـــى تـــ

ن دم عثمــان یفــور یر ألثمــان وعــدم التــأخخــذ بحــق علعائشــة وطلحــة ومعاویــة باأل

  .فى النفوس ولن یهدأ حتى یؤخذ بالثأر من قتلته 

   ثالثا: فرق الشیعة

وصــلها أ ةیقــول الــدكتور غالــب عــواجى " انقســمت الشــیعة الــى فــرق عدیــد

ن مـنهم رقة، وبدراسة تلـك الفـرق قـد یتضـح أبعض العلماء الى ما یقارب سبعین ف

ســالم وهــم یدعونــه ویــدعون التشــیع، ومــنهم دون ذلــك إلالغــالة الــذین خرجــوا عــن ا

                                                 

كلیــة  -الجامعــة االســالمیة بالمدینــة النبویــة–القــة بــین التشــیع والتصــوف رســالة دكتــوراه بعنــوان الع )١(

  فالح بن إسماعیل بن أحمد  –الدعوة وأصول الدین الدراسات العلیا شعبة العقیدة 
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 -دراسة استقرائية حتليلية - يف نرش مذهبهم يف اليمن وسائل وأساليب الشيعة 

سـالمى إلن نقتصر على دراسة أربـع فـرق كـان لهـا دور بـارز فـى العـالم اأویمكن 

   )١(ئیة والكیسانیة والزیدیة والرافضةبوهى الس

مـــذهب الشـــیعة ان فـــرق  لوقـــد ذكـــر فضـــیلة د. ناصـــر القفـــارى فـــى أصـــو 

لــــى ثــــالث فــــرق هــــى االثنــــا عشــــریة، الشــــیعة أن فــــرق الشــــیعة المعاصــــرة تنقســــم ا

ن بعـــض العلمـــاء أاإلســـماعیلیة، الزیدیـــة، وذكـــر اقـــواال للعلمـــاء فـــى فـــرق الشـــیعة و 

كمـــا نقـــل عـــن المقریـــزى فـــى الخطـــط، وبـــین أن هـــذا  ةأوصـــلها إلـــى ثالثمائـــة فرقـــ

  )٢(االختالف یرجع إلى اختالفهم فى األئمة

   ثالثا: الشیعة فى الیمن نشأتهم ومذاهبهم

ام جعفر الصـادق عـدة أوالد أكبـرهم إسـماعیل وقـد تـوفى فـى حیـاة كان لإلم

والـده وشــهد جمعـا مــن الشــیعة موتـه ثــم سـمى ولــده األصــغر موسـى إمامــا بــالنص 

الشـرعي فصـار موسـى اإلمـام السـابع بعـد وفـاة اإلمـام جعفـر الصـادق ولكـن فریقـا 

ماعیل ن یتــولى ولــده األكبــر إســعلــى أمــن الشــیعة قــال: أن اإلمــام الصــادق نــص 

علیه السالم من بعده وبمـا أن إسـماعیل قـد تـوفى فـى حیـاه والـده فیجـب أن ننتقـل 

اإلمامة إلى ابنه محمد بن إسماعیل الن اإلمامة ال تكون إال فـى األعقـاب ویقـال 

  ان محمدا كان مازال فى بطن أمه عند وفاة والده 

  : مام جعفر الصادق وانقسموا قسمیناضطرب أمر الشیعة فى حیاة اإل

اتبع إسماعیل وابنه محمـدا وبعـده وصـاروا یلقبـون باإلسـماعیلیة نسـبة إلـى  :األول

  إسماعیل بن جعفر الصادق علیهم السالم 

  اتبع اإلمام السابع موسى الكاظم وهم جمهور الشیعة  :الثانى

  ن و هـــــ كمــــا یؤكــــد المؤرخــــ ١٤٥هـــــ او  ١٣٨وهكــــذا االنشــــقاق فــــى الشــــیعة عــــام 

  ربع فرق أالشیعة وبهذا االنقسام تصبح 

ـــة ـــة الزیدی   وٕامامهـــا زیـــد بـــن علـــى الحســـین وهـــى تـــؤمن باســـتمرار اإلمامـــة  :الفرق

بنـه أبعـد  ىوٕامامها إسماعیل بـن اإلمـام جعفـر الصـادق وتـول :الفرقة اإلسماعیلیة

محمـــدا المكتـــوم وســـارت علـــى تعـــالیم خاصـــة ومزجـــت بـــین العلـــم والعقـــل واتبعـــت 

هــا وكــان مركــز الــدعوة ومركــز اإلمامــة فــى التنظــیم الســرى الشــدید فــى بــث دعوت

                                                 

فــرق معاصــرة تنتســب إلــى اإلســالم ویبــان موقــف اإلســالم منهــا تــألیف د غالــب بــن علــى عــواجى  )١(

  ).١/٢١٧میة بالمدینة النبویة(عضو هیئة التدریس بالجامعة اإلسال

  ).١١١-١/١٠٣ینظر أصول مذهب الشیعة أد/ ناصر بن عبداهللا القفارى ( )٢(
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مدینه السلمیة القریبة من مدینه حماة السوریة وأیضا تؤمن باسـتمرار اإلمامـة الـى 

  یوم القیامة

: التــى تعظــم شــأن اإلمــام علــى علیــه الســالم وتــؤمن بــاثنى عشــر الفرقــة الشــیعیة

  لســــالم إمامــــا وتقــــف عنــــد اإلمــــام محمــــد المهــــدى القــــایم المنتظــــر بالحجــــة علیــــه ا

التـــى تعظـــم شـــأن اإلمـــام علـــى علیـــه الســـالم إمـــام األئمـــة وٕامـــام  :الفرقـــة العلویـــة

الشـــیعة جمیعهـــا وتـــؤمن بـــاثنى عشـــر امامـــآ وتتوقـــف عنـــد االمـــام محمـــد المهـــدى 

المنتظر علیه السالم ولكنها ترى ان ابا شعیب محمد بن نصیر هو المسئول عن 

  .وهو المرجع الوحید لهذه الفرقةالشئون الدینیة بعد غیبة اإلمام الثانى عشر 

   ثالثا: الشیعة فى الیمن نشاتهم ومذاهبهم

طالـــب أبـــى  الزیدیـــة تنســـب الزیدیـــة الـــى زیـــد بـــن علـــى بـــن الحســـین بـــن علـــى بـــن

الهاشمى المدنى، الخارج على هشام بن عبدالملك االموى، وقد قتلـه اشـیاع هشـام 

ل اقـو األ حرجـأزیـد علـى  هجریـة، ولـد ١٢٢فى الكوفة ثم صـلبوه وكـان مقتلـه عـام 

هجریــة وفـد علــى هشــام بـن عبــدالملك، فـرآى منــه جفــوة فكـان ذلــك ســبب  ٨٠عـام 

خروجـه وطلبــه للخالفــة وسـار الــى الكوفــة فقـام الیــه منهــا شـیعة فیخرجــوا معــه ... 

  ذكره جعفر یومآ 

  واهللا مـــــاترك فینـــــا لـــــدنیا وال آخـــــره مثلـــــه  ، اً فقـــــال: رحـــــم اهللا عمـــــى كـــــان واهللا ســـــید

ج ر مرقـت الرافضـة علینـا كمـا مرقـت الخـواأبـى  یضا: الرافضة حربى وحـربأوقال 

ــ علــىَ  ئل عیســى بــن یــونس عــن الرافضــة والزیدیــة، فقــال: أمــا الرافضــة ، وُســيّ عل

بكـر وعمـر أبـى  لى زید بن على حین خرج وقالوا تبرأ منإفأول ماترفضت جاءوا 

؛ فقـالوا: فـإذن نرفضـك رأ ممـن یبـرأ منهمـا أبحتى نكون معك ! قال: بل أتوالهما و 

! فسمیت الرافضة، وأما الزیدیة فقالوا: نتوالهما ونبرأ ممـن یبـرأ منهمـا فخرجـوا مـع 

   .زید فسمیت الزیدیة

صــول لواصــل بــن عطــاء الغــزال االلثــغ رأس قــال الشهرســتانى: تتلمــذ زیــد فــى األ

 صــحابه كلهــم، معتزلــة وكــانأالمعتزلــة ورئیســهم ؛ فــاقتبس منــه االعتــزال وصــارت 

أبــى  المفضــول مــع قیــام األفضــل، فقــال: كــان علــى بــن ةمامــإمــن مذهبــه جــواز 

بكـــره أبـــى  لـــىإن الخالفـــة فوضـــت أفضـــل الصـــحابة، إال أطالـــب رضـــى اهللا عنـــه 

ة دینیة راعوها: مـن تسـكین نـائرة الفتنـة، وتطییـب قلـوب العامـة، فـإن درأوها، وقاع

ســمع شــیعة العــراق هــذه التــى جــرت فــى ایــام النبــوة كــان قریبــا ولمــا  بعهــد الحــرو 

  .یین رفضوه فسماهم الرافضة خالمقالة منه وعرفوا انه ال یتبرأ من الشی
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  راء زید السیاسیة :أ

ن الخروج على الحاكم الظالم هـو االسـاس فـى اسـتحقاق االمامـة وقـد قـال أاعتبر 

(لیس االمام منا من جلس فى بیته وارخى علیه سـتره وثـبط عـن الجهـاد،  فى ذلك

مام منا من جاهد فى سبیل اهللا حـق جهـاده ودافـع عـن رعیتـه .. ذلـك ان ولكن اإل

مــر بــالمعروف والنهــى عــن المنكــر واجــب مــا لــدفع المنكــر، ســل الســیوف فــى األ

  .قامة الحق ال تكون اال بذلكإف

مامـة بعـد اسـتیفاء ن یكـون فاطمیـا،  وأن یـدعو لنفسـه باإلأشترط زید فى اإلمـام او 

  شروطها 

بكر الصـدیق ومـن بقیـة الصـحابة، إال ان أبى  فضل منأ" على وكان زید یقول :

بــا بكــر فوضــلت الیــه الخالفــة لمصــلحة رآهــا الصــحابة وقاعــدة دینیــة راعوهــا مــن أ

المفضــول مــع قیــام  ةتســكین ثــائرة الفتنــة وتطیــب قلــوب الرعیــة، وكــان یجــوز إمامــ

  فضل للمصلحة. األ

  همها :أالتأصیل نتایج  اویتبنى على هذ

ثنـــا عشـــریة مامـــة كمـــا یعتقـــده اإللة اإلأنـــه ال نـــص وال وصـــیة فـــى مســـأب االعتقـــاد

  مامیة اإل

ن هـــذه أنـــه یبـــین أبكـــر وعمـــر إال أبـــى  فضـــل مـــنأ مـــع اعتقـــاد زیـــد بـــأن علیـــا 

لكنــه حســب اعتقــاده بمــا قــام بــه  فضــلیة لیســت بســبب القرابــة مــن رســول اهللا األ

تركین لــم یجــف بعــد، میــر المــؤمنین عــن دمــاء المشــأ((وســیف  عمــالعلــى مــن األ

  :صدور القوم كما هى)) والضغائن فى 

ن المصــلحة الشـــرعیة العامـــة لجمیــع المســـلمین هـــى المعتبــرة فـــى هـــذا االعتقــاد بـــأ

  .الشأن ال المصالح الفردیة 

  :الجارودیة من الزیدیة الیرون إمامة المفضول 

وأن  فـــى وقـــت الصـــحابة قـــد تقـــدم، ةمامـــاهللا بـــن حمـــزة: مـــذهبهم فـــى اإلدیقـــول عبـــ

الســــالم ممــــا یعنــــى عــــدم  طالــــب علیــــه أبــــياالمــــام عنــــدهم بــــال فصــــل علــــى بــــن 

  مامة مامة من سبق علیا وهذا هو المنهج الجارودى فى مسألة اإلاالعتراف بإ

  خروج إمامین مستجمعین لشروط اإلمامة فى قطرین متباعدین :

ول ألذا تعــذر وصــول دعــوة االمــام اإجــاز زیــد خــروج امــامین فــى قطــرین بعیــدین أ

ذا انتصـرت إمامـه حتـى الى القطر الثـانى علـى ان یسـتجمع كـل منهمـا شـروط اإل
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مــر یكــون ألســبقهمها الــى ن تقــارب القطــران فــإن األألــى إالــدعوة واتســعت الرقعــة 

  هما أكفسبقهمها كان ألأالدعوة فإن لم یعلم 

  :افتراق الزیدیة
 ثــــالث فــــرق لــــى فــــرق اختلــــف فــــى عــــددها والمشــــهور منهــــاإثــــم افترقــــت الزیدیــــة 

  :(الجارودیة والسلیمیانیة والبتریة)

الجارودیة: نسبة الى الجارود زیاد بن المنذر قال عنه فـى الضـعفاء زیـاد بـن  -١

المنـــذر ابـــو الجـــارود الكـــوفى الثقفـــى صـــاحب المـــذهب الـــردى روى المنـــاكیر فـــى 

ویــروى  صـحاب النبــى أالفضـائل وغیــره كـان رافضــیا یضـع الحــدیث فـى مثالــب 

ــــــــى فضــــــــا ــــــــت أئل ف ــــــــه أشــــــــیاء مالهــــــــا أهــــــــل البی ــــــــة حدیث   صــــــــول، ال تحــــــــل كتاب

على بالصـفة ال باالسـم وكـان  ةمامإالجارود ان النبى نص على أبى  كان مذهب

ن الصــحابة كفــروا كلهــم بتــركهم بیعــة علــى ومخــالفتهم الــنص الــوارد أمــن مذهبــه 

مــام بعــده الحســن بــن ن الوصــف كــان بینــا غیــر خــاف وكــان یقــول: إن اإلعلیــه أل

والدهمــا فمــن أعلــى ثــم یعــده الحســین بــن علــى ویكــون بعــدهما االمامــة شــورى فــى 

ـــــى دینـــــه وكـــــان عالمـــــا و إشـــــاهر ســـــیفه داع  أوال وهـــــوخـــــرج    عـــــا فهـــــو اإلمـــــام ر ل

زیـاد زعمـوا: أن أبـى  الجـارود زیـاد بـنأبـى  قال الشهرستانى: الجارودیة: أصحاب

والنـاس قصـروا  بالوصـف دون التسـمیة، وهـو اإلمـام بعـده على نص  النبى 

زیــد  هبـو الجـارود فـى هـذه المقالـة إمامـأ؛ حیـث لـم یتعرفـوا علیـه بـذلك وقـد خــالف 

  بن على ؛ فإنه لم یعتقد هذا االعتقاد 

ى دن المذهب الزیدى الموجود فى الیمن هو المذهب الجـارو إن نعلم أومن المفید 

دى فلجهــد متــابع ألمــور الفــرق مــن زیدیــة الــیمن مــن هــو غیــر جــارو الن أوٕان وجــد 

وقــــراءاة ومتابعــــة شخصــــیة كمــــا حصــــل مــــع محمــــد بــــن ابــــراهیم الــــوزیر والمقبلــــى 

ـــــــال االمـــــــام  ـــــــد ق ـــــــیهم فق ـــــــر الصـــــــنعانى ومـــــــن تتلمـــــــذ عل ـــــــن االمی والشـــــــوكانى واب

  سئلة وردت الیه :أوفى بعض جواباته على  ٦١٤المنصور(عبداهللا بن حمزة ت 

نـا أیدیـة ویقـول فـیهم وهـو مـن الز  نلت عمن یرضـى عـن الخلفـاء ویحسـن الظـأوس

  قدم علیا على المشایح، ما یكون حكمه ؟ أ

ودیــة وال یعلــم ر ن الزیدیــة هــم الجاأوهــل یجــوز الصــاله خلفــه ؟ والجــواب عــن ذلــك 

تبـاعهم إ س بجـاوردى، و یمـن لـ ئمه علیهم السالم من بعد زیـد بـن علـى فى األ

  .ویرضون عن المشایخ  كذلك وٕانما قول بعض المعتزلة یفضلون علیا 
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كوع ثم لم ینتظم للزیدیة بعد استشهاد زید بن على وابنـه سماعیل األال القاضى إق

مـــر حتـــى ظهـــر التـــاجر أبـــراهیم أخیـــه إیحیـــى ومحمـــد بـــن عبـــداهللا الـــنفس الزكیـــة و 

طالب) أبى  (السحن بن على بن عمر بن على بن الحسین بن على بن طرشاأل

عتـــزل ثـــم أتفى و فطلـــب مكانـــه فـــاخ ٢٨٧هجریـــة وقبـــل ســـنة  ٢٨٤بخراســـان ســـنة 

سـالم علـى مـذهب زیـد بـن علـى لـى اإلإلى بالد الجیل والـدیلم فـدعا النـاس إصار 

فدانوا ذلك ونشأوا علیه، وبقیت الزیدیة فى تلك البالد ظـاهرین، ولكنهـا مالـت بعـد 

مامیـة وذلـك بعـد مانـة المفضـول وطعنـت فـى الصـحابة طعـن اإلأذلك عن القـول ب

  .هجریة ٤٤٧ -٣٢٠ظهور الدولة البویهیة 

   الزیدیة فى الیمن

طـروش فـى الجیـل والـدیلم ظهـر یحیـى فى نفس الفتـرة التـى ظهـر فیهـا الناصـر األ

 سماعیل بن الحسن بن الحسن بن على بنإبراهیم بن إبن الحسین بن القاسم بن 

 ىبالهـاد ههجریـا الملقبـ ٢٤٥طالب فى الیمن المولد فى المدینـة المنـورة سـنه أبى 

  نفســــــــــه باالمامــــــــــة وتلقــــــــــب بالهــــــــــادى الــــــــــى الحــــــــــق  لــــــــــى الحــــــــــق ودعــــــــــا الــــــــــىإ

(الــــرس) قــــرى المدینــــة  لــــیهم مــــن بلدتــــهإطلــــب رؤســــاء القبائــــل فــــى الــــیمن قدومــــه 

لــى نجــران إمامــه فــى مكــة ســبع ســنین فحضــر المنصــورة، وكــان قــد خطــب لــه باإل

بوالعتاهیــة عبــد أ –عانــه عامــل صــنعاء مــن قبــلأهجریــة، وقــد  ٢٨٠وصــعدة ســنه 

نــه حــرم علــیهم الفســاد هلهــا خــذلوه ألأل صــنعاء ـ ولكــن اهللا بــن بشــر علــى دخــو 

ـــدا أوالمنكـــرات و  ـــیمن عائ ـــرك ال ـــزمهم الزكـــاة، فت ـــل الـــیمن إل ـــى الحجـــاز ولكـــن قبائ ل

هجریـة ثـم الـى نجـران  ٢٨٤المتصارعة الحت علیه بالعودة فعاد الى صعدة سـنة 

مامـة علـى للهجـرة وخطـب لـه باإل ٢٨٨ن المحرم عـام م ٢١ثم دخل صنعاء لیلة 

المنابر، وأرسل والته على المخالیف والكور، ولكن االمر لم یستقر له فقد خرجت 

و مناصــرة مــنهم آلل یعفــر أه مــنعهم مــن المنكــرات نــعلیــه بعــض القبائــل ســواء أل

ـــى  شرســـها مـــا كـــان بینـــه وبـــین أن اعنـــف المعـــارك و أالمـــوالین لبنـــى العبـــاس، عل

نــه كانــت بیــنهم إحتــى یقــال نــذاك علــى بــن الفضــل آالقرامطــة وداعیــتهم فــى الــیمن 

صـــیب بجـــراح فـــى القتـــال، أكثـــر مـــن ســـبعین معركـــة خـــالل خمـــس ســـنوات، وقـــد أ

مـام الهـادى واستمر ابنه احمد فى قتالهم من بعـده سـبعا وعشـرین سـنة، وتـوفى اإل

  هجریــــــــــــــــــــــــــــــــة  ٢٩٨ذى الحجــــــــــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــــــــــام  ٢٠مســــــــــــــــــــــــــــــــموما فــــــــــــــــــــــــــــــــى 

هجریة  ٢٨٠ هذه هى الخلفیة الفكریة لیحیى بن الحسین الذى قدم الى الیمن سنة

هـل الـیمن ثانیـة فـى أمر فیها فغادرها عائدا الى الحجـاز ثـم دعـاه ألولم یستقم له ا
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فكـاره فـى أونشـر  ىى نفسه باالمامة ولقـب بالهـادإلهجریة فلبى ودعا  ٢٨٤العام 

مام زید حتى عرف مذهبه بالمـذهب صول والفروع غیر ملتزم بما كان علیه اإلاأل

  الهادوى 

ا وزیدیـة الـیمن عمومـا التخـرج عـن وًصـصخ ىمـام الهـاداإل ورغم هذا فـإن مـذهب

  مامة لة اإلأالفكر الجارودى خصوصا فى مس

  نه لیس فى الیمن من فرق الزیدیة غیر الجارودیة ألى إوقد ذهب نشوان الحمیرى 

هذا المنهج الجارودى الغالى مازال موجودا فى الیمن حتى أیامنـا هـذه ویمثلـه فـى 

الحــوثى الــذى عبــر عنــه حســین بــدر الــدین الحــوثى قبیــل الوقــت الحاضــر الفكــر 

ــــــــــــة الیمینــــــــــــة فــــــــــــى شــــــــــــهر یونیــــــــــــو مــــــــــــن العــــــــــــام     ٢٠٠٤قیامــــــــــــه علــــــــــــى الدول

  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  يف :  یقـــول فـــى حـــدیث لـــه عنـــد تفســـیره لقولـــه تعـــالى

  يق  ىقيف  ىف   يث  ىث  نثمث  زث  رث  يت  ىت  نت  متزت  رت   يب

مـــــــــا أمـــــــــرت أى الرافضـــــــــبن ل ،٦٧المائـــــــــدة:  ىف  مل  يك  ىك  مك  لك  اك

إذا كـــان ذلــــك هـــو الـــذى أمــــره اهللا  -–بإبالغـــه یرفضـــون والیـــة اإلمــــام علـــى 

وغیــره یرفضــون  -– ىبابالغــه هــذه اآلیــة كمــا نــص علــى ذلــك االمــام الهــاد

 -مــاتبلغهم بــه یامحمــد ! لیســوا مســتعدین أن یقبلــوه، هــذا هــو كفــر ألن الكفــر كلــه

ن بعد تلـك االشـارة العظیمـة، إنما هو الرفض.. لكننا تنكرنا م -وٕان اختلف حكمه

وتنكرنا من بعد لمن له األولویة فى إطالق التعیـین بتلـك "االشـارة" العظیمـة فكـان 

فـى ذلـك الحفــل فـى ذلـك الجمـع الكبیـر هـم أول مــن  - –ممـن سـمع رسـول اهللا 

  .قالوا: ال وٕانما هذا

ى أبكر وعمر، إذا كان هناك أبى  ویقول فى محاضرة اخرى حقیقة مهمة: قضیة

ن یسال ویستفسر بكامل حریته نتحدث حـول الموضـوع، وٕاذا كـان لـدى أحد یرید أ

بكـــر وعمـــر أبـــى  ى اشـــكال فـــى القضـــیة، أو فـــى نفســـه میـــل قلـــیال الـــىأحـــد أأى 

معاویـة سـیئة مـن  لـى موقـفإن یصل الناس فیها أیستفسر. القضیة البد  وعثمان

ســیئات عمــر بــن  لــیس معاویــة بكلــه اال ســیئة مــن -فــى اعتقــادى –ســیئات عمــر 

فى  ةالخطاب، وأبو بكر هو واحدة من سیئاته، عثمان واحدة من سیئاته، كل سیئ

هذه االمة، كل ظلم وقع لألمة، وكل معاناة وقعت لألمة فیهـا المسـؤول عنهـا أبـو 

بكر وعمر وعثمان، عمـر بالـذات ؛ ألنـه هـو المهنـدس للعملیـة كلهـا، هـو المرتـب 

 بكر؛ ألن اإلمام على علیه السالم خاطبـه هـو فقـال للعملیة كلها فیما یتعلق بأبى

  ، شدها له الیوم یردها علیك غدا)هحلب حلبا لك شطر أ(
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و یكفـر الشـیخین مـع اعتقـاده بـأن المـذهب الحـق أوهناك من الزیدیة من لم یسـب 

هــو المــذهب الجــارودى كعبــداهللا بــن حمــزة االمــام الــذى كــان یلقبــه المنصــور، إذ 

  یقول :

وتقـدم مـن تقـدم علـى  اختالف الناس فى اإلمامة بعد رسول اهللا  سألت اهللا عن

مة مختلفة فى اإلمامة، فمنهم من أثبتهـا فـى ن األأعلم أ طالب أبى  على بن

اإلمامیة ومن  مهل بیت النبوة علیهم السالم وهأعیان مخصوصة فى النص فى أ

الفـــا صـــل الـــنص، وفـــى صـــورته، وكیفیتـــه اختأحـــذى حـــذوهم، وهـــم مختلفـــون فـــى 

  كثیرا، ومنهم من اعتبر منصبا مخصوصآ وهم الزیدیة والمعتزلة 

فقالت الزیدیة: هى فى ولد الحسـن والحسـین علیهمـا السـالم بشـرائط، واختلفـوا فـى 

طریقها، فقالت الزیدیة طریقها الدعوة وقالت المعتزلة طریقها العقد ولم یختلفوا فى 

لنـاس كلهـم ماصـلحوا لـذلك، عـربهم الشرائط وذهبت الخـوارج إلـى أن اإلمامـة فـى ا

صــل االخــتالف فــى أوعجمهــم فــى ذلــك ســواء وطــابقهم النظــام فــى طوائــف فهــذا 

  اإلمامة 

نها فى ولد الحسن والحسین علیهما السالم محصورة، والدلیل على ذلك أومذاهبنا 

جمـاع علـى جوازهـا فـیهم، وعـدم االجمـاع علـى انها شرعیة فدلیلها شـرعى وهـو اإل

  ب حصرها فیهم جوازها فوج

نــه غیــر معلــوم، والتعبــد باالمامــه عــام فلــو صــح لعلــم هــل الــنص باطــل ألأوقــول 

مامـه فــى النـاس كلهــم ؛ النـه ال دلیـل علیــه ومـا الدلیــل علیـه ال یكــون والتجـوز اإل

  ن المذهب دعوى فال یصح بغیر دلیل مذهبا صحیحا أل

علـــیهم  هفـــى ولدیـــوأمـــا االمامـــة فـــى علـــى علیـــه الســـالم فهـــى ثابتـــة بـــالنص فیـــه و 

الســالم، والــنص علــیهم معلــوم، واألمــة بــین محــتج بــه ومتــأول لــه، وتقــدم مــن تقــدم 

خطا راكبها، ولسـنا أالتى  حداث بعد النبى على على علیه السالم من جملة األ

نعلم قدر عقوبة ذلك الخطأ عند اهللا سبحانه، ألن الخطیئة الكبیرة قد تصغر بقدر 

هـل الكرامــة الهفـوات والعثــرات أ ة، كمـا نعلــم مـن إقالــعظـم صــاحبها وتقـدم إحســانه

  .والتجاوز عنهم من فارط السیئات بخالف من ال حق له وال مكان 

واسـتمرت الزیدیـة فــى الـیمن الـى قیــام الثـورة الیمنیــة علـى الحكـم اإلمــامى فـى عــام 

  حیـــــث تأســـــس النظـــــام الجمهـــــورى فـــــى الـــــیمن وانتهـــــت الدولـــــة الزیدیـــــة . ١٩٦٢

 ةالیمن حركة زیدیة قام بها المدعو حسین بدر الدین الحـوثى نسـب وقد ظهرت فى

مامــة وواجهـت الدولــة بالسـالح وقتــل قائـد هــذه لــى دعـوة اإلإلـى بلـدة حــوث دعـت إ
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شهر مـن المواجهـات المسـلحة مـع الدولـة ولـم أبعد ثالثة  ٩/٩/٢٠٠٤الحركة فى 

لتتوقـف  ٢٠٠٨ول مـن عـام تتوقف المواجهات بمقتله فقد استمرت حتـى الربـع األ

  .بجهود مصالحة قامت بها دولة قطر

   نشأة الحوثیة
ك بعــد  ٢٤٠فــى صــعدة شــمال صــنعاء  ١٩٩١نشــأ تنظــیم الشــباب المــؤمن عــام 

م بایعـــاز مـــن بـــدر الـــدین الحـــوئى ١٩٩٠انشـــقاقه عـــن حـــزب الحـــق الـــذى تأســـس 

بهدف جمع علماء الزیدیـة تحتـه والمعـروف أن بـدر الـدین جـارودى المـذهب یتبـرأ 

وسـار علـى نهـج  الشیخین ویهاجم الصحیحین ویتهمهـا بالكـذب علـى النبـىمن 

ابنــه حســین وظــل یســتقطب الشــباب والقبائــل والوجاهــات فــى صــعدة وبرعایــة شــبه 

رسمیة من الحكومة لضرب التجمع الیمنى لالصالح والتوجـه السـلفى والسـنى فـى 

  )١(الـــــــــــــــــــــیمن إلحـــــــــــــــــــــداث تـــــــــــــــــــــوازن علـــــــــــــــــــــى نعـــــــــــــــــــــم الحكومـــــــــــــــــــــة الیمنیـــــــــــــــــــــة

  التوسع :

بدأ التوسع خارج صعدة وفتح مراكز محافظات صنعاء وذمار وبدأ حینهـا بـدر  ثم

الــدین یتطــاول علــى علمــاء الزیدیــة وكتــبهم معتبــرآ نفســه مصــلحا ومجــددا للمــذهب 

صـدار بیـان نشـر فـى صـحیفة االمـة الناطقـة إلـى إالزیدى مما دفـع علمـاء الزیدیـة 

فعالـه أقوالـه و أن أاعـه و باسم حزب الحق یتحـذر مـن ضـالالت حینـى الحـویثى وأتب

لـى إ لیـه و إصـغاء هل البیت والمـذهب الزیـدى بصـلة، ویجـب عـدم اإلألى إال تمت 

  بدعه وضالالته 

قامـــة الحـــورات والمخیمـــات الصـــیفیة والتـــداول والمحاضـــرات ونشـــر وبـــدأ حســـین بإ

  العدد من المالزم والكتب المروجة لفكره 

حصینات الالزمة فى صعدة ومعاداة قتناء السالح واتخاذ التإلى إصحابه أثم دعا 

  عــــــــــــــــــام للجماعـــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــرائیل بزعمـــــــــــــــــــه وٕاعــــــــــــــــــالن الشـــــــــــــــــــعار الإ مریكــــــــــــــــــا و أ

ســـالم ســـرائیل اللعنـــة علـــى الیهـــود النصـــر لإلمریكـــا المـــوت إل(اهللا اكبـــر المـــوت أل

وتردیــده بعــد الصــلوات والجمــع فــى المســاجد المســیطر علیهــا وتنظــیم المظــاهرات 

وضـاع طق الخلـل الفكـرى والجهـل والفقـر واألوزاد من انتشار مذهبه فى هـذه المنـا

وتقـدم المسـاعدات  هسـبیتاالقتصادیة والسیاسیة واالمنیة السـیئة، ودفـع الرواتـب لمن

                                                 

  م ٩/١٢/٢٠٠٩انظر موقع الدفاع عن السنه ت  )١(
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االجتماعیـة والخیریـة عـن طریـق الشـیعة الصـفویة فـى ایـران والعـراق ولبنـان ودول 

  )١(الخلیج

  خروج الحوثى على المذهب الزیدى :

مــــذهب الزیــــدى ویقتــــرب فــــى ادبیاتــــه مــــن بــــدأ الحــــوثى یخــــرج بفكــــره عــــن ال

مامـة والحكـم فـى ذریـة الحسـن والحسـین ویقـدم المذهب االثنى عشرى ویحصـر اإل

مـا یقـدم علیـا علیهمـا ٕانن المذهب الزیدى الهادى ال یقدم  فیهـا و أفى الشیخین مع 

فقط، ویحرم المتعة وال یقول بالرجعة، بعكـس الزیدیـة الجارودیـة التـى ینتمـى الیهـا 

مما جعله اقرب  ةوثى وابنه حسین فانهم یقدمون فى الشیخین والسنحالدین البدر 

الى االثنى عشریة منه الى الزیدیـة الهادویـة، ویظهـر ذلـك مـن خـالل زیـارات بـدر 

الدین المتعـددة الیـران، وخروجـه عـن االعتـدال الزیـدى الـى الخلـو االثنـى عشـرى، 

ن المؤیـدى: إن ظـاهرة الحوثیـة حتى قـال عنـه احمـد علمـاء الزیدیـة وهـو مجـد الـدی

ا وطروحاتهــا بعیــدة كــل البعــد عــن هـفكار أغریبـة علــى المجتمــع الیمنــى المســلم فــى 

صــل عقــدى واحــد هــو أالمــذهب الزیــدى الــذى یشــكل هــو والمــذهب الشــافعى فــى 

  )٢(االسالم الحنیف

  : یرانإدور الحكومة الصفویة فى 

ل بـدأ التواصـل بـین م بین الجنوب والشما ١٩١٤بعد حرب االنفصال عام 

بــدر الــدین وابنــه مــع ایــران ممــا جعــل حســین الحــوثى یعتقــد انــه الممهــد للمهــدى 

رســال الشــباب للدراســة إالمنتظــر لــدى الشــیعة فبــدأ یســعى لتحقیــق ذلــك مــن خــالل 

  )٣(فى طهران على ید الهاللى هناك

وتــأثره بكتــاب عصــر الظهــور لمؤلفــه علــى الكــورانى الــذى یقــول بعــد نجــاح 

ة االسالمیة ارتفـع مؤشـر االهتمـام بعقیـدة المهـدى المنتظـر فـى شـعوب العـالم الثور 

االســالمى، والــذى خصــص منــه محــورا خاصــا للــیمن ودورهــا فــى عصــر الظهــور 

نمــا إ حــداث حتمیــة ســتقع فــى الــیمن تمهــد لظهــور المهــدى المنتظــر و أومــا فیــه مــن 

ــــــــات و أ ــــــــدها حســــــــن أهــــــــدى الرای ــــــــه قائ ــــــــدینأن ــــــــدر ال ــــــــة ب   )٤(و حســــــــین مــــــــن ذری

                                                 

  موقع الدفاع عن السنة  )١(

  موقع الدفاع عن السنة  )٢(

  حسین بدر الدین الحویثى  ٣.١٤ال عذر للجمیع امام اهللا ص  –مركز الجزیرة العربیة للدراسات  )٣(

 التقریر االمنى . –) وكالة قدس برس ٤(
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یدلوجیة الفكریة الـى التنظـیم تحول تنظیم الشباب المؤمن من األ ٢٠٠٤وفى عام 

حتـــى  ١٨/٦/٢٠٠٤عـــوام مـــن عـــام أالمســـح وملیشـــیات عســـكریة وخـــاض خـــالل 

خـوه أم ستة حروب قتل خاللهـا حسـین الحـوثى تـولى قیـادة التنظـیم ٢٥/٨/٢٠٠٩

نهــم تســلحوا جیــدا عبــداهللا الحــوثى ولــم تســتطع الحكومــة الیمنیــة القضــاء علــیهم ال

  وجـــــــــاءهم الـــــــــدعم االیرانـــــــــى ســـــــــرا، وكـــــــــون العقیـــــــــدة القتالیـــــــــة عنـــــــــدهم مرتفعـــــــــة 

ویرفضـــون أى رؤیـــة تـــدعوهم الـــى التخلـــى عـــن افكـــارهم ومعتقـــداتهم ویتحصـــنون 

دوا فیهـــا بالخنـــادق والكهـــوف خـــالل ســـنوات تعســـابجبـــال صـــعدة الـــوعرة والتـــى قـــد 

ف عجزهــا واســتعانت بالمملكــة علنــت الحكومــة الیمنیــة اخــر المطــاأالحــرب وقبلهــا 

مصنوعة غالبهـا فـى  نییالسعودیة لضربهم واكتشفت مخازن اسلحة مملوكة للحوث

  )١(ایران

  

  

  ا اول 

   م ا او   ومة آل ا و

  )٢(لقـــــــد انتشـــــــر المـــــــذهب الزیـــــــدى واالســـــــماعیلي فـــــــى الـــــــیمن كمـــــــا ذكرنـــــــا

عشــریة ؟ فــى كثیــر مــن اعتقــادتهم عــن ال البیــت ومحبــتهم اال  واتفقــوا مــع االثنــى

ل البیـــت أكانـــت محبـــة  انهـــم اختلفـــوا عـــنهم فـــى عـــدم المبالغـــة فـــى تألیـــه علـــى 

  :ونصرتهم وسیلة متقاربة مع اختالف بسیط كما یلى 

  : وال تعریف آل البیت لغة واصطالحاأ

هـل أ: التـزوج و خص الناس به والتأهلأهل الرجل زوجة و أ آل البیت یقال :

  )٣(هل االسالم: من یدین بهأالبیت: سكانه و 

  )٤(أن آل الرجل أهل بیته أما اآلل فجاء فى مقاییس اللغة :

                                                 

  موقع الدفاع عن السنة . )١(

  انظر من التمهید )٢(

  )٤/٨٩كتاب العین دار ومكتبة الهالل( )٣(

  )١١/٢٨لسان العرب دار صادر بیروت لبنان الطبعة االولى( )٤(
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ــــــــن منظــــــــور ــــــــال اب ــــــــاؤه أوآل الرجــــــــل  )١(وق ــــــــه وآل اهللا وآل رســــــــوله أولی هل

صلها(أهل) ثم ابـدلت الهـاء همـزة فصـارت فـى التقـدیر(أأل) فلمـا توالـت الهمزتـان أ

  یة ألفا أبدلوا الثان

وهو ال یضاف إال فیها فیه شرف غالبا فال یقال: آل الحائك خالفـا ألهـل، 

  )٢(فیقال اهل الحائك وبیت الرجل داره وقصره وشرفه

  :آل البیت اصطالحا 

  :شهرها أعلى أقوال  اختلف العلماء فى تحدید آل النبى 

  )٣(القول األول: هم الذین حرمت علیهم الصدقة وبه قال الجمهور

 )٤(وأزواجه خاصة، حكاه ابن عبد البر فى التمهید لقول الثانى: هم ذریة النبىا

ایتان، والصحیح دخول زوجاته فى اهـل و حمد ر أوبه قال ابن عربى، وعند االمام 

  )٦(واختارها شیخ االسالم ابن تیمیة )٥(بیته

لنـووى مـن ختـاره االمـام ااو  )٧(هم اتباعه الى یوم القیامـة القول الثالث :آل النبى

وقــــال: هــــو علــــى الصــــحیح مــــن المــــذهب  ٩والمــــرداوى مــــن الحنابلــــة  )٨(الشــــافعیة

                                                 

  ) مادة أول١/١٦٢مقاییس اللغة دار الفكر ( )١(

  و: محمد بن مكرك بن على بن أحمد بن ابى القاسم بن حبقة بن منظر األنصارى ه )٢(

جــالء االفهــام فــى فضــل الصــالة علــى محمــد خیــر االنــام، ،  تحقیــق شــعیب االرنــاؤوط عبــدالقادر  )٣(

  )  ٢١٠االرناؤوط،   دار العروبة، الكویت، الطبعة الثانیة(

د، تحقیق: مصطفى بن احمد العلوى ومحمد عبد الكبیـر )التمهید لما فى الموطأ من المعانى واالسانی٤(

  )٣٠٣-١٧/٣٠٢البكرى، مؤسسة القرطبة(

)االنصــاف فــى معرفــة الــراجح مــن الخــالف علــى مــذهب االمــام احمــد بــن حنبــل، عــالء الــدین ابــو ٥(

الحســن علــى بــن ســلیمان المــرداوى الدمشــقى الصــالحى، دار إحیــاء التــراث العربــى بیــروت، لبنــان 

  )  ٢/٥٨ولى(الطبعة اال

  )٢٤/٢٤٥مجموع الفتاوى ابن تیمیة( )٦(

)وقــد نظــم هــذا القــول إمــام اللغــة نشــوان الحمیــرى فــى شــعر لــه فقــال آل النبــى هــم اتبــاع ملتــه .. مــن ٧(

  األعاجم والسودان والعرب 

)المجمـــوع شـــرح المهـــذب ابـــو زكریــــا محیـــى الـــدین یحیـــى بــــن شـــرف النـــووى، دار الفكـــر، بیــــروت، ٨(

  )٣/٤٦٦لبنان،(

  ) ٢/٧٩االنصاف المرداوى ( )٩(
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زهــرى، ونــص علیــه الســفارینى فــى واختــاره القاضــى، وبــه قــال الشــافعیة واختــاره األ

  )١(لوامع األنوار 

   )٣غیـــــــره() ٢متـــــــه. حكـــــــاه القاضـــــــى حســـــــین(أتقیـــــــاء مـــــــن القـــــــول الرابـــــــع: هـــــــم األ

هـم الـذین  لقـول األول: القائـل بـأن آل بیـت النبـىقـوال هـو اوالراجح مـن هـذه األ

حرمـــت علـــیهم الصـــدقة، وقـــد رجـــح هـــذا القـــول فضـــیله الشـــیخ صـــالح بـــن عبـــداهللا 

فى كتابه آل البیت وحقوقهم الشرعیة، وقال هم بنـو هاشـم  -حفظه اهللا–الدرویش 

ونصـه انمـا  ٣٣١١وبنو المطلب وذكـر الحـدیث الـوارد فـى صـحیح البخـارى بـرقم 

نــه لمــا وجــه المختــار أوجــاء فــى ثمــار القلــوب )٤م وبنــو المطلــب شــئ واحــد(بنوهاشــ

ابراهیم بن االشتر الى حرب عبیداهللا بن زیاد خرج یشیعه ماشـیآ فقـال لـه إبـراهیم: 

 اركــب یاأبــا إســحق فقـــال لــه :إنــى أحــب ان تغبـــر قــدماى فــى نصــرة آل محمـــد

  )٥فشیعه فرسخین(

 )٦(تغیــر قــدامى فــى نصــرة آل محمــدغــة وانــى احــب ان لوجــاء فــى الكامــل فــى ال

وجــاء فــى تفســیر نــور الثقلــین وغیــره "ومــن كنــت مــواله فعلــى مــواله اللهــم وال مــن 

                                                 

)غــذاء االلبــاب شــرح منظومــة اآلداب محمــد بــن ســالم الســفارینى الحنبلــى، تحقیــق محمــد عبــدالعزیز ١(

) لوامـــع األنـــوار البهیـــة وســـواطع ١٩الخالـــدى، دار الكتـــب العلمیـــة بیـــروت لبنـــان الطبعـــة الثانیـــة(

ضــیة، شــمس الــدین أبوالعــون محمــد بــن االســرار االثریــة لشــرح الــدرة المضــیة فــى عقــد الفرقــة الما

ـــــــــى، مؤسســـــــــة الخـــــــــافقین ومكتبتهـــــــــا، دمشـــــــــق الطبعـــــــــة  ـــــــــن ســـــــــالم الســـــــــفارینى الحنبل احمـــــــــد ب

) مرعاة المفـاتیح شـرح مشـكاة المصـابیح، أبوالحسـن عبیـداهللا بـن محمـد بـن ٢/٤٠٢)(١/٥١الثانیة(

الناشـــر: إدارة  عبدالســالم بـــن خـــان محمـــد بـــن أمـــان اهللا بــن حســـام الـــدین الرحمـــانى المبـــاركفورى،

  ) .٣/٢٥٣البحوث العلمیة والدعوة واالفتاء الجامعة السلفیة، بنارس الهند، الطبعة الثالثة(

  ) هو: القاضى حسین بن محمد بن احمد ابو على، المروذى الشافعى من كبار اصحاب القفال .٢(

ن المـرداوى الحنبلـى، ) التحبیر شرح التحریر فى اصول الفقه عالء الدین أبى الحسن على بن سـلیما٣(

تحقیــــق عبــــد الـــــرحمن الجبــــرین، وعوضــــى القرنـــــى، واحمــــد الســــراح،  مكتبـــــة الرشــــد، الریـــــاض، 

)، المنتقــى مــن منهــاج االعتــدال فــى نقــض كــالم اهــل الــرفض واالعتــزال، ابــو ١/١٠١الســعودیة،(

بحـوث عبـداهللا محمـد بـن عثمـان الـذهبى ـ تحقیـق محـب الـدین الخطیـب، الرئاسـة العامـة الدرات ال

على أمته  ) حقوق النبى٢٩٩العلمیة واالفتاء والدعوة واالرشاد، الریاض المملكة الطبعة الثالثة(

  ) ١/٣٤٦فى ضوء الكتاب والسنة، محمد بن خلیفة بن على التمیمى(

  )٨-٧) آل البیت وحقوقهم الشرعیة(٤(

  ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب  )٥(

  )١/٢٥٩الكامل فى اللغة واالدب( )٦(
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وفى بحار االنوار فمن )١وااله وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله(

كنت فعلى مواله اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه واحب من احبه وأبغض من 

  )٢من نصره، وأعن من أعانه، قال ابن عباس وجبت واهللا( ابغضه، وانصر

وفى شـرح نهـج البالغـة: أیهـا النـاس هـذا علـى إمـامكم بعـدى ووصـیى فـى حیـاتى 

  وبعــد ممــاتى، وقاضــى دینــى ومنجــز وعــدى، وأول مــن یصــافحنى علــى حوضــى 

  )٣فطوبى لمن اتبعه ونصر الویل لمن تخلف عنه وخذله(

یفعلون من إقامة المآتم والنیاح على الحسین قولهم  وجاء فى " النجم الثاقب" عما

"الكــرب والغــم الــذى جــاء فــى ذلــك الیــوم فهــو مخــتص كلــه باإلمام(علیــه الســالم)،  

والبـــد ان یهـــتم فیـــه بـــاللعن والبـــراءة وطلـــب هـــالء اعـــداء آل محمـــد علـــیهم الســـالم 

وانتصـاره بمراسم العزاء والتآسـى به(علیـه السـالم) بالبكـاء والنحیـب، وطلـب نصـره 

  )٤وظهوره والتعجیل له(علیه السالم) كما اشیر فى اعمال وآداب ذلك الیوم(

وقـال فــى "بحــار االنـوار" قــال الرضــا :" مـن تــذكر مصــابنا وبكـى لمــا أرتكــب منــا، 

كـان معنـا فـى درجتنـا یـوم القیامـه، ومـن ذكـر بمصـابنا فیكـى وأبكـى لـم تبـك عینـه 

فیـه أمرنـا، لـم یمـت قلبـه یـوم تمـوت  یوم تبكى العیـون، ومـن جلـس مجلسـا  یحیـى

  )٥القلوب(

قال الصادق " من ذكرنا او ذكرنا عنده فخرج من عینه دمع مثـل جنـاح بعوضـة، 

  )٦غفر اهللا ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر(

                                                 

  )١٧/٧روایة وانقضت اوهام العمر( )١(

  )  ٥/١٤١) تفسیر المیزان(٢/٢٢٠تفسیر نور الثفلین( )٢(

  ١٣/٢٣٨شرح نهج البالغة  )٣(

  )٤/٧٠النجم الثاقب( )٤(

  )٤٤/٢٨٧بحار االنوار المجلسى( )٥(

لفتـاوى، ) السرائر الحاوى لتحریر ا١/٦٠أدب الضیافة، جعفر البیاتى، مؤسسة النشر االسالمى قم( )٦(

ابــو جعفــر محمــد بــن منصــور بــن احمــد بــن إدریــس الحلــى، مؤسســة النشــر االســالمى، قــم ایــران، 

) بحــار ٤٧ألــف الحــدیث فــى المــؤمن، هــادى النجفــى، مؤسســة  النشــر االســالمى،  قــم( ٥/١٠٨

) غایــــة المــــرام وحجــــة الخصــــام، هاشــــم البحرانــــى الموســــوى ٢٩٣-٤٤/٢٨٧االنــــوار المجلســــى،(

موسوعة االمام على بن ابى طالـب علیـه السـالم فـى الكتـاب والسـنة والتـاریخ، ) ١٢٢/١٤التوبلى(

) ینابیع المودة لـذوى القربـى، ١٣/٨٧محمد الریشهرى دار الحدیث للطباعة والنشر الطبعة الثانیة(



  
  

 } ١٣٧٨ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 -دراسة استقرائية حتليلية - يف نرش مذهبهم يف اليمن وسائل وأساليب الشيعة 

وقال نفس المهموم لظلمنا تسـبیح وهمـه لنـا عبـادة، وكتمـان سـرنا جهـاد فـى سـبیل 

  )١لحدیث بالذهب(اهللا .. ثم قال یجب ان یكتب هذا ا

عبداهللا ونحن جماعة من الكوفیین فدخل جعفر أبى  وقال الطوسى وغیره كنا عند

عبـداهللا علیـه السـالم فقربـه وأدنـاه ثـم قـال یـاجعفر ! قـال لبیـك أبـى  بن عفـان علـى

جعلنى اهللا فداك قـال بلغنـى انـك تقـول الشـعر فـى الحسـین وتجیـد .. فقـال لـه نعـم 

.. فأنشده صلى اهللا علیه، فبكى من حولـه حتـى صـارت جعلنى اهللا فداك قال قل 

الدموع على وجهه ولحیته  ثم قـال: یـاجعفر واهللا لقـد شـهدت مالئكـة اهللا المقربـون 

ولقـد بكـوا كمـا بكینـا واكثـر، ولقـد أوجـب اهللا  ههنا یسمعون قولك فى الحسین 

! أال تعـــالى لـــك یـــاجعفر فـــى ســـاعته الجنـــة بأســـرها وغفـــر اهللا لـــك فقـــال یـــاجعفر 

كى وأبكى به بأزیدك ؟ قال: نعم یاسیدى قال: ما من أحد قال فى الحسین شعرآ ف

وذكـر الكـورانى ان یـوم الحسـین اقـرح جفوننـا،  )٢لـه( راال أوجب اهللا له الجنه وغفـ

وأســبل دموعنــا، وأذل عزیزنــا بــأرض كــرب وبــالء، أورثتنــا الكــرب والــبالء الــى یــوم 

ـــذنوب  االنقضـــاء، فعلـــى مثـــل الحســـین فلیبـــك البـــاكون، فـــإن البكـــاء علیـــه یحـــط ال

إذا دخــل شــهر المحــرم، الیــرى ضــاحكا وكانــت الكآبــة أبــى  العظــام، قــم قــال: كــان

تغلب علیه حتى یمضى منه عشرة أیام، فإذا كان یوم العاشر كان ذلك الیوم یـوم 

  )٣مصیبته وحزنه وبكائه وهو یقول الیوم الذى قتل فیه الحسین صلى اهللا علیه(

                                                                                                                     

ســـلیمان بـــن ابـــراهیم القنـــدوزى الحنفـــى، تحقیـــق: ســـید علـــى جمـــال اشـــرف الحســـینى، دار االســـوة 

  )٢/٩٢بعة االولى(للطباعة والنشر الط

) بحـــار ٣٣٨) األمـــالى الشـــیخ المفیـــد دار التیـــار الجدیـــد ودار المرتضـــى(١١٧االمـــالى الطوســـى( )١(

  )٤٤/٢٧٨األنوار، المجلسى(

) بحــار ٢/٥٧٥اختیـار معرفــة الرجـال، الطوســى، تحقیـق السـید مهــدى الرجـائى مؤسســة آل البیـت( )٢(

  )٤٤/٢٨٣االنوار المجلى(

)، ٥-٢٨/٦عرفـــة المعصـــومین علـــى الكـــورانى العـــاملى، بـــال،  الطبعـــة الثانیـــة() الحـــق المبـــین فـــى م٣(

) مســــند االمـــام الرضــــا، عزیــــز اهللا ٢٨٤-٤٤/٢٨٣) بحـــار االنــــوار، المجلســـى،(١٧-٨، ٥٠/٩(

عطـــاردى، تحقیـــق عزیـــز اهللا العطـــاردى الخبوشـــانى، الناشـــر: المـــؤتمر العـــالمى لالمـــام الرضـــا، 

) مناقب آل آبى طالـب، مشـیر الـدین ابـو عبـداهللا ٣/٢٧ى(مؤسسة طبع ونشر آستان قدس الرضو 

محمــد بــن علــى بــن شــهر اشــوب ابــن أبــى نصــر بــن أبــى حبیشــى الســرورى المازنــدرانى، المطبعــة 

  )٣/٢٨١الحیدریة، النجف(

  



  
  

 } ١٣٧٩ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 -دراسة استقرائية حتليلية - يف نرش مذهبهم يف اليمن وسائل وأساليب الشيعة 

بق ذكـــره هـــو فـــى االصـــل مبالغـــات االثنـــى عشـــریة والتـــى اصـــابت فـــى كـــل ماســـ

  بعضها الشیعة فى الیمن

  و عطائه أأما الشیعة فى الیمن فقد ساروا سیر االثنى عشریة دون تألیه على 

  ثانیا نصرة آل البیت بالمال

) مــن أمــوالكم مــن كــان غنیــآ عبــداهللا قــال: ال تــدعو صــلة آل محمــد(أبــى  عــن

ومــن كــان فقیــرا فعلــى قــدر فقــره ومــن أراد ان یقضــى اهللا لــه اهــم فعلــى قــدر غنــاه 

ـــــه(الحـــــوائج فلیصـــــل آل محمـــــد( ـــــه مـــــن مال ـــــأحوج مـــــایكون إلی   )١) وشـــــیعهم ب

 جعفــر عــن محمــد بــن ســنان عــن یــونس بــن یعقــوب قــال كنــت عنــدأبــى  روى عــن

) فـــدخل علیــه رجـــل ومــن القمــاطین فقـــال جعلــت فـــداك تقــع فـــى عبــداهللا(أبــى 

ح واالموال وتجارات نعلم ان حقك فیها ثابـت وانـا عـن ذلـك مقصـرون ایدینا االربا

  )٢فقال ابة عبداهللا على ماانصفناكم إن كلفناكم ذلك الیوم(

وعـن الحســن بـن الحســن ومحمــد بـن علــى وحســن بـن علــى ومحســن بـن علــى بــن 

یوســف جمیعــا عــن محمــد بــن ســنان عــن حمــاد بــن طلحــة صــاحب الســابرى عــن 

عبداهللا(علیـــه الســـالم) قـــال موســـع علـــى أبـــى  كســـیة عـــنمعـــاذ بـــن كثیـــر بیـــاع اال

شیعتنا ان ینفقوا مما فى ایدیهم بالمعروف  فإذا قام قائمنا حرم على كل ذى كنـز 

  )٣كنزة حتى یأتوه به یستعین به(

  ثالثا: نصرة آل البیت بالدفاع عنهم بالكالم :

الرجــل مــن اهــل أنــه قــال: مابــال اقــوام یتحــدثون فــإذا رأوا  قــالوا عــن رســول اهللا 

بیتـــى قطعـــوا حـــدیثهم ؟ والـــذى نفســـى بیـــده ! ال یـــدخل قلـــب امـــرئ االیمـــان حتـــى 

  )٤یحبهم هللا ولقرابتهم منى(

  یقول : سمعت رسول اهللا  طالبأبى  وعن على بن

                                                 

) مســـــتدرك الوســـــائل، میـــــزرا حســـــین النـــــورى ٩٣/٢١٧)(٧٥/٢٨٢بحـــــار االنـــــوار المجلســـــى( )١(

  )١٢/٣٤٩الطبرسى(

  )  ٩/٥٤٦یعة الحر العاملى(وسائل الش )٢(

  )٩/٥٤٩وسائل الشیعة الحر العاملى( )٣(

) ٥٣)السیدة فاطمة الزهراء، محمـد بیـومى مهـران، مطیعـة سـفیر أصـفهان لیتـوكرافى، الطبعـة الثانیـة(٤(

) مناقـب االمــام امیـر المــؤمنین علـى بــن ابـى طالــب، محمـد بــن ٢٧/٢٢٦بحـار االنـوار المجلســى(

حمد باقر المجمودى مجمع احیاء الثقافـة االسـالمیة،  قـم، إیـران الطبعـة سلیمان الكوفى، تحقیق م

  )  ٢/٩٩االولى(



  
  

 } ١٣٨٠ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 -دراسة استقرائية حتليلية - يف نرش مذهبهم يف اليمن وسائل وأساليب الشيعة 

"مــن احبنــا بقلبــه وأعاننــا بیــده ولســانه كنــت أنــا وهــو فــى علیــین. ومــن احبنــا بقلبــه 

ى الدرجه التى تلیها، ومن أحبنا بقلبه وكـف عنـا وأعاننا بلسانه وكف یده، فهوو ف

  )١لسانه ویده فهو فى الدرجه التى تلیها(

  رابعا: نصرة آل البیت باظهار محبتهم :

عـــن زیـــد بـــن أرقـــم قـــال: كنـــت عنـــد رســـول اهللا صـــلى اهللا علیـــه وآلـــه وســـلم فمـــرت 

ومعهـــا ابناهـــا  فاطمــة علیهـــا الســـالم وهـــى خارجـــة مـــن بیتهــا الـــى حجـــرة النبـــى 

فقــال: "  الحســن والحســین، وعلــى علــیهم الســالم فــى اثارهــا، فنظــر الــیهم النبــى 

ــــــــــــى، ومــــــــــــن أبغضــــــــــــهم فقــــــــــــد أبغضــــــــــــنى(   )٢مــــــــــــن احــــــــــــب هــــــــــــؤالء فقــــــــــــد احبن

وقال امیر المؤمنین(رضى اهللا عنه) سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیـه وآلـه وسـلم 

احبنـا فقـد یقول: انا سید ولد آدم، وأنت یاعلى واالئمة من بعدك سـادة أمتـى، مـن 

أحب اهللا، ومن أبغضنا فقد أبغض اهللا، ومـن واالنـا فقـد والـى اهللا ومـن عادانـا فقـد 

  )٣عـــــــــــــــــادى اهللا، ومـــــــــــــــــن اطاعنـــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــد ااطـــــــــــــــــاع اهللا تبـــــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــــالى(

   )٤(لكــــــــــــل شــــــــــــئ أســــــــــــاس، وأســــــــــــاس االســــــــــــالم حبنــــــــــــا اهــــــــــــل البیــــــــــــتوقــــــــــــال

  )٥(لكـــــل شـــــئ اســــــاس واســـــاس االســـــالم حبنـــــا اهـــــل البیــــــت وقـــــال رســـــول اهللا 

حب آل محمد یوما خیر من عبـادة سـنه ومـن مـات علیـه دخـل  سول اهللا قال ر 

  )٦(الجنة

  " ادة، وحبنـا اهـل البیـت افضـل عبـادةوقال االمام الصادق " ان فوق كل عبادة عب

الیـؤمن عبـد حتـى أكـون أحـب إلیـه مـن نفسـه، وأهلـى احـب إلیـه  قال رسـول اهللا

ــــه، وذاتــــى أحــــب  ــــه، وعترتــــى أحــــب إلیــــه مــــن عترت   )١)(٧(إلیــــه مــــن ذاتــــهمــــن أهل

                                                 

كنز العمال فى سنن االقوال واالفعال، عالء الـدین علـى بـن  ٥٣/١)اختیار معرفة الرجال الطوسى، ١(

حسام الـدین المتقـى الهنـدى البرهـان فـورى، تحقیـق: بكـرى حیـانى، مؤسسـة الرسـالة، بیـروت لبنـان 

  )٣٧٥١٤) رقم الحدیث(١٣/٥٨٩لطبعة الخامسة(ا

  )  ٩١/١٢٦)ترجمه االمام الحسین(٢(

  بیروت،  الطبعة الخامسة –) منشورات مؤسسة اآلعلمى ٣٨٤/١٦)أمالى الصدوق(٣(

  )٢/١٣٧) ومجموعة ورام(١١٢-٨/٩٨)الكافى(٤(

  ىقم الطبعة االول –) المجمع العالمى الهل البیت ٤٦١-١/٢٤٧البرقى(–)المحاسن ٥(

  )٥٢٦/١١٦٢) امالى الطوسى(٣/٤٦) والكافى(١٢٧نور االیصار( )٦(

  النجف  -) منشورات المكتبة الحیدریة٣/١٤٠، علل الشرئع الصدوق(٩/٢٧٤أمالى الصدوق: )٧(



  
  

 } ١٣٨١ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد
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: " یاعلى من وقال رسول اهللا  )٢(وقال االمام الباقر: " حبنا إیمان وبغضنا كفر

أحبنى وأحبك وأحب االئمة من ولد، فلیحمد اهللا على طیب مولده، فـإمخ ال یجبنـا 

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــت والدت ــــــــــــــــه، وال یبغضــــــــــــــــنا اال مــــــــــــــــن خبث ــــــــــــــــت والدت   )٣(إال مــــــــــــــــن طاب

  )٥)(٤(لعبــــــــد حبنــــــــا أهــــــــل البیــــــــت "" أول مــــــــا یســــــــال عنــــــــه ا قــــــــال رســــــــول اهللا 

 اخــرج احمــد عــن ابــن عباس(رضــى اهللا عنــه) قــال بعئنــى رســول اهللا إلــى علــى بــن

طالــب، وقــال لــه: أنــت ســید فــى الــدنیا وأنــت ســید فــى االخــرة، مــن احبــه فقــد أبــى 

  )٦أحبنى وحبیبى حبیب اهللا، وعدوك عدوى عدو اهللا، الویل لمن اغضبك(

                                                                                                                     

) عـن عبـداهللا بـن هشام(رضـى اهللا عنـه) قـال: كنـا ٨/١٢٩)جاء عند اهل السنة فى صحیح البخارى(١(

الخطـاب، فقـال لـه عمـر: یارسـول اهللا، ألنـت  أحـب إلـى مـن كـل مع النبى وهو آخذ بید عمر بن 

: ال والذى نفسـى بیـده، حتـى اكـون  أحـب الیـك مـن نفسـك فقـال شئ إال من نفسى، فقال النبى(

األن یـاعمر وورد فـى صـحیح  له عمر: فإنه اآلن، واهللا ألنت أحب إلى مـن نفسـى، فقـال النبـى

) عــن انــس بــن ملــك رضــى اهللا عنــه عــن ٥٠٢٨() وفــى صــحیح النســائى بــرقم١/٦٧مســلم بــرقم(

رسوال اهللا انه قال: " الیؤمن احدكم حتى اكون احب الیه من ولده، ووالده والناس اجمعین فمحبة 

  رسول اهللا عند اهل السنة من اصل االیمان 

  )  ٤٦٣-١/٢٤٧) والمحاسن(١٢/١٨٨الكافى( )٢(

  )  ٣/١٦١ومعانى االخبار( ١٤/٣٨٤امالى الصدوق  )٣(

  النجف  –) مطبعة الحیدریة ٢/٦٢/٢٥٨عیون اخبار الرضا الصدوق()٤(

) جــاء فــى مراجــع اهـــل الســنه ان اول مــا یســال عنـــه العبــد یــوم القیامــة مـــاانعم اهللا علیــه مــن نعمـــة ٥(

–وابـن العربـى  ٢/٣٥٣الحـدیث رقـم: –الصحة والرئ مـن المـاء البـارد: روى الترمـذى فـى السـنن 

، وابــــن مفلــــح فــــى االداب الشــــرعیة الحــــدیق رقــــم ٦/٤٠٦م الحــــدیث رقــــ -فــــى عارضــــة االحــــوذى

–عــن ابــى هریــره رضــى اهللا عنــه ان رســول اهللا قــال " إن اول مایســال عنــه یــوم القیامــة  ٢/٣٥٣

= من النعـیم أن یقـال لـه ألـم نصـح لـك جسـمك ونرویـك مـن المـاء البـارد " وجـاء فـى  -یعنى العبد

عــن انـس بــن مالـك رضــى اهللا عنـه عــن  –اله معنـى المحاسـبة أن أول مایحاســب بـه العبــد الصـ=

الرسول قال: " أولما یحاسب به العبد یوم القیامة الصالة، فإن صـلحت صـلح سـائر االعمـال وٕان 

) وصـححه فـى صــحیح ٣٧٦األلبـانى الحــدیث رقـم( -صـحیح الترغیـب –فسـدت فسـد سـائر عملــه 

  الترغیب والترهیب وفى صحیح الجامع وزیادته  

) طرائـف المقـال فـى ٩/١٧١) شرح نهـج البالغـة، ابـن أبـى الحدیـد(٤٠/٨٣المجلسى()بحار االنوار، ٦(

معرفــة طبقــات الــرواه علــى اصــغر الجــابلقى تحقیــق الســید مهــدى الرجــائى نشــر: مكتبــة آیـــة اهللا 

) فضـائل الصـحابة، ٣/٢٧٩العظى المرعشى النجفى العامة، مطبعة بهمـن، قـم، الطبعـة اآلولـى،(

  أحمد بن حنبل 
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هم قــد بینهــا كتــاب اهللا وحفظتهــا الســنة فــى عهــد إن محبــة آل البیــت رضــى اهللا عــن

وأنزلهم السنة منزلتهم االئقة بهم(رضى اهللا عنهم) من غیر غلو فیهم  رسول اهللا

وال تفریط فى حقهم، فقد ورد فى صحیح البخارى من حدیث اابن عمر رضى اهللا 

 عنهمـــا أن أبـــا بكر(رضـــى اهللا عنـــه) قـــال: یااأیهـــا النـــاس، ارقبـــوا محمـــد فـــى اهـــل

  )١بیته(

وورد فـــــى الصــــــحیحین مـــــن حــــــدیث عـــــروة بــــــن الزبیر(رضـــــى اهللا عنــــــه) أن أبــــــا 

بكر(رضــى اهللا عنــه) قــال لعلى(رضــى اهللا عنــه) والــذى نفســى بیــده لقرابــة رســول 

  )٢أحب إلى ان اصل من قرابتى( اهللا

وجاء عـن البخـارى مسـلم عـن ابـن عبـاس رضـى اهللا عنهمـا قـاال وضـع عمـر بـن 

كنفــه النــاس یــدعون ویثنــون ویصــلون علیــه قبــل ان یرفــع، الخطــاب علــى ســریره، ف

وأنا فیهم، قال: فلم یرعنـى إال برجـل قـد اخـذ بمنكبـى مـن ورائـى، فالتفـت إلیـه فـإذا 

طالب، فترحم على عمر وقال ماخلفت أحـدا أحـب إلـى أن القـى أبى  هو على بن

ك، وذلـك اهللا بمثل عمله منك، وایم اهللا إن كنت ألظـن ان یجعلـك اهللا مـع صـاحبی

یقـول: جئـت انـا وابـو بكـره وعمـر، ودخلـت انـا  أنـى كنـت اكثـر أسـمع رسـول اهللا

ــا وابــو بكــر وعمــر، فــإن كنــت ألرجــو أو الظــن ان  وابــو بكــر وعمــر، وخرجــت ان

  )٣یجعلك اهللا معهما(

فقــد جــاء فــى تــاریخ الیعقــوبى ان  وقـد كــان آل البیــت مــن أولویــات اهتمــام عمـر

ــــدما دو  ــــه عن ــــال عمــــر رضــــى اهللا عن ــــت فــــى المقدمــــة ق ــــدواوین كــــانوا آل البی ن ال

، وقال: قـد كثـرت االمـوال ٢٠الیعقوبى: ودون عمر الدواوین وفرض العطاء سنه 

طالب ومرمة بن نوفل وجبیر بن أبى  فأشیر علیه ان یجعل دیوانا فدعا عقیل بن

معطعــم بـــن نوفــل بـــن عبــد منـــاف(وكلهم اقربـــاء علــى) وقـــال: اكتبــوا النـــاس علـــى 

طالـب فـى خمسـه أبى  وابدأوا ببنى عبد مناف، فكتب اول الناس على بن منازلهم

آالف ولنفســه اربعــة االف .. وكــان أول مــال اعطــاه مــاال قــدم بــه ابــو هریــره مــن 

البحــــرین مبلغــــه ســــبعمائة الــــف درهــــم، وقــــال(یعنى الفــــاروق) اكتبــــوا النــــاس علــــى 

                                                 

  ) ٢/٥٧٤الصحابة ألحمد بن حنبل( )فضائل١(

) واخرجــه مســلم ٣٧١١) بــرقم(٥/٣٠()اخرجــه البخــارى فــى صــحیحه، بــاب مناقــب قرابــة رســول اهللا٢(

  ) ١٧٥٩) برقم(٣/١٣٨٠ال نورث ماتركنا فهو صدقة( صى صحیحه، باب قول النبى

  ) ٥/١٨٥٨)، وأخرجه مسلم فى صیحه(١/١١اخرجه البخارى فى صحیحه( )٣(
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ثــم ابتعـوهم عمــر بــن منـازلهم واكتبــوا بنـى عبــد منــاف، ثـم اتبعــوهم ابــا بكـر وقومــه 

الخطــاب وقومــه، فلمــا نظــر عمــر قــال: وددت واهللا أنــى هكــذا فــى القرابــة برســول 

اهللا، ولكــن ابــدأوا برســول اهللا ثــم اآلقــرب فــاألقرب منــه حتــى تضــعوا عمــر بحیــث 

ـــال عـــن أن علـــى ـــه فـــى  وضـــعه اهللا وحـــول مـــا یق (رضـــى اهللا عنهمـــا) یـــرى أحقیت

عـن الزبیر(رضـى اهللا عنهمـا) وماغضـبنا مـا جـاء عنـه و  الخالفة بعـد رسـول اهللا

 إال ألنا قد أخرنا عن المشاورة وانا نرى ابا بكـر أحـق النـاس بهـا بعـد رسـول اهللا

 انــه لصــاحب الغــار وثــانى اثنــین، وٕانــا لــنعلم بشــرفه وكبــره، ولقــد امــره رســول اهللا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى(   ال )١بالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالة بالن

 عــنهم) وقــد ربــط اهللا تعــالى لــیس لــه حــظ فــى محبتــه وال محبــة آل بیته(رضــى اهللا

فقال تعالى(قل إن كنتك تحبون اهللا فاتبعونى یحببكم اهللا  محبته باالتباع لرسوله

وأن مـــن مقتضـــیات االیمـــان بـــاهللا تعـــالى  )٢(ویغفـــر لكـــم ذنـــوبكم واهللا غفـــور رحـــیم)

متابعة فى ما یحصـل بـین المسـلمین مـن خـالل قـال تعـالى:(فال وربـك ال یؤمنـون 

فیما شجر بینهم ثم ال یجدوا فى انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا حتى یحكموك 

توقع المسلمین فى الفتن والعذاب  ،  واخبر تعالى ان مخالفة امر نبیه)٣تسلیما(

قــال تعالى(فلیحــذر الــذین یخــالفون عــن امــره ان تصــیبهم فتنــة او یصــیبهم عــذاب 

مــن شــروط االیمــان  وامرنــا بهــا وجعلهــا وقــد قــرن طاعتــه بطاعــة رســوله )٤(الــیم)

ــــــــــــــــــــتم مــــــــــــــــــــؤمنین)   )٥(فقــــــــــــــــــــال عــــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــــل)واطیعوا اهللا ورســــــــــــــــــــوله إن كن

فقال تعالى(وماءاتكم الرسول فخذوه ومانهكم  وأمرنا سبحانه باالخذ بما جاء به 

وأن من أنحرف عن سنته ولـم یتبـع  )٦(عنه فأنتهوا واتقوا اهللا إن اهللا شدید العقاب)

ى صــحیحى البخــارى ومســلم(أما واهللا فلــیس مــن النبــى، كمــا جــاء ذلــك فــ هدیــه(

                                                 

) وفـى ١/٣٥٠) وجاء فى االعتقـاد للبیهقـى(٣/٧٠ى المستدرك على الصحیحین للحاكم برقم(جاء ف )١(

كمــا ذكــره ابــن كثیــر فــى –) وذكــره موســى بــن عقبــة فــى المغــازى ٨/٢٦٣الســنن الكبــرى للبیهقــى(

  ) ٣٠/٢٨٧) وأورده ابن عساكر فى تاریخ دمشق(٦/٣٠٢البدایة والنهایة(

  ) ٣١سورة آل عمران(اآلیة  )٢(

  ) ٦٥ورة النساء(اآلیه س )٣(

  )٦٣سورة النور(اآلیة  )٤(

  )١سورة االنفال(اآلیة )٥(

  )٧سورة الحشر(اآلیة  )٦(
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إنى الخشاكم هللا وأتقاكم له لكنى أصوم وافكر وأصلى وارقد، واتزوج النساء، فمـن 

  )١(رغب عن سنتى فلیس منى)

  

قال االمام بن حجر رحمه اهللا فى شرح هذا الحدیث المراد الطریقة ال التى 

د كل البعد عن ولم یقتد به فهو بعی فمن لم یطلع الرسول )٢تقابل الفرض(

(علیكم محبته والوالء له وآلهل بیته وكذلك من لم یقتد بخلفائه الراشدین لقوله

بالتقوى اهللا والسمع والطاعة وٕان كان عبدا حبشیآ، فسیرى من بقى بعدى اختالفا 

شدیدا، فعلیكم بسنتى، وسنة الخلفاء الراشدین وعضوا علیها بالتواجد وایاكم 

فأى الفریقین أحق بالمحبة والمواالة آلل  )٣ة ضاللة(والمحدثات، فإن كل محدث

  ورضى اهللا عنهم  محمد

  

                                                 

  ) ٢/١٠٢٠) وأخرجه مسلم فى صحیحه(٧/٢أخرجه البخارى فى صحیحه( )١(

  ) طبعه دار التقوى ٩/٦فتح البارى( )٢(

) ٢٨/٣٧٣حمــد فــى مســند() وأورده االمــام ا٣/١٤٦٨أخرجــه  مســلم فــى صــحیحه، بــاب االمــراء( )٣(

) وفى ١/١٧٤) وفى المستدرك على الصحیحن للحاكم(٨/٢٤٨وجاء فى المعجم الكبیر للطبرانى(

  ) وفى كتب السنن ١٠/١٩٥السنن الكبرى للبیهقى(
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 ما ا  

ة ا سا   

  وسیلة لحشد الناس لنصرة المظلوم

  لقــد كثــر فــى عهــد الــرئیس علــى عبــداهللا صــالح  والفقــر الــذى داهــم  الشــیعة 

: ماقضــى مســلم   المــؤمنیین میــرأفــى الــیمن ذلــك جــاء فــى بحــار األنــوار عــن 

  لمسلم حاجه إال ناداه اهللا: على ثوابك وال أرضى لك بدون الجنه 

وممــــا جــــاء فــــى هــــذا العصــــر وبعــــد ثــــورة الحــــوثى الــــذى یــــدعى انــــه جــــاء  

فمـا  –وقد جاء بسفك الدماء بین المسـلمین  –لتخلیص الناس من الظلم والضهر 

اهللا ذخــرا  هم دامـت بركاتـه وحفظـجـاء عنـه انـه بعـث رسـالة إلـى محمــد بـاقر الحكـی

ـــوم أنكـــم كمـــا قـــال عـــنكم ســـید شـــهداء  لإلســـالم وبـــاالخص الشـــعب العراقـــى المظل

العراق الشهید السـعید محمـد بـاقر القدر(قـدس سـره) بـأنكم االبـن البـار وفعـال یلیـق 

هذا االسم بجنابكم الكریم فأنكم ابن االسالم البار وأنكم علـى هـدى مـن آمـركم إن 

هــذا الطریــق  طریــق الجهــاد  هســال اهللا لكــم الصــبر والتوفیــق علــى مكــار شــاء اهللا ا

الذى ارتضاه اهللا لكم وهو بـاب مـن ابـواب الجنـة خـص اهللا بـه أولیـاءه المخلصـین 

وان ینصــركم اهللا علــى اعدائــه واعــداء نبیــه ویــوفقكم للنصــر وٕاقامــة حكــم اهللا فــى 

یص الشــعب العراقــى نبیـاء الطــاهرین وتخلـارض السـتة المعصــومین(ع) وارض األ

  )١مثال جرمها وتسلطها وعنجهیتها(أالمظلوم من زمرة فاسدة لم یعرف لها التاریخ 

فــــى هــــذه الرســــالة یحــــث الخمســــنى المعارضــــین علــــى االطاحــــه بالحكومــــة 

العراقیـــة لتخلـــیص الشـــعب العراقـــى علـــى حـــد زعمـــه ولكـــن عنـــدما حصـــل مـــاتمنوه 

نقلـــب قـــولهم مـــن الســـنى األمـــرین و الشـــعب ا اذاقـــو أمـــر فـــى العـــراق وتولـــو زكـــام األ

مناصرین للمظلومین الى ظالم طائفیین افسدوا النسل والحـرث وعنـدما ثـأر شـیعة 

البحـرین ولولـت ایـران وأرعـدت وأزبـدت بـدعوى ان الشـیعة فـى البحـرین قـد ظلمـوا، 

فقـــد جـــاء فـــى مفكـــرة االســـالم " فـــى تطـــور خطیـــر وتصـــعید امنـــى قـــد یوســـع هـــوة 

ایــران والبحــرین المتجــاورتین قــال مهــددى اقراریــان احــد الخــالف بصــفة عامــة بــین 

قیـــادیى الباســـیج التابعـــة للحـــرس الثـــورى االیرانـــى الـــى ان قـــوات الباسســـیج تعتـــزم 

تسییر رحلة بحریة ایرانیة الـى البحـرین للـدفاع عـن شـعبها مخاطبـا انصـاره: امرنـا 

                                                 

  ٠ PM ٢٠:٠٣،  ٢٠٠٩-١٦-٧)غسان عبد الكریم الزم منتدى الخالدون١(
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هب لنصـــرة االمامــا الخمینــى بالــدفاع عــن الشــعوب المظلومـــة فــى العــالم لــذا ســنذ

  )١البحرین بحرا مهما كلف الثمن(

وقــد حصــل فــى ســوریا مثــل ذلــك فقــد قامــت ایــران بمناصــرة حكومــة االســد 

النصــیریة بالســالح والرجــال والقتــال معــه وذلــك ضــد ضــعبه الــذى یطالــب بحقوقــه 

وحریتـــه وكــــان أولـــى ان تقــــف مـــع المظلــــوم والضـــعیف لنصــــرته أن كانـــت ایــــران 

لــومین بــل األدهــى واألمــر انهــا تــدعى ذلــك نصــرة صــادقة فــى ادعــاء نصــرة المظ

ـــوم وكانهـــا ال تـــرى ان الحـــرب فـــى ســـوریا  قتـــل لالطقـــال والنســـاء والشـــعب  للمظل

االعــزل، قــال وزیــر العمــل والشــؤون االجتماعیـــه فــى ایــران علــى ربیعــى ان دعـــم 

بالده لسوریا فى الظروف الحالیة  لهو داللة واضحة علـى االسـتقرار والسـالم فـى 

جــاء فــى موقــع المختصــر " اعترفـت طهــران بعمالــة نظــام االســد للدولــة ، قـة المنط

االیرانیــــة، مؤكــــدة انــــه یقاتــــل عنهــــا ووصــــفته ببأنــــه " حــــزب اهللا الثــــانى " وأبــــدات 

الــف جنــدى مــن قــوات " الباســیج" عالیــة التــدریب لمنــع  ١٣٠اســتعدادها لمــده ب 

حـــد قـــادة الحـــرس ســـقوط نظامـــه ونشـــرت وكالـــه فـــارس لألنبـــاء الیـــوم تصـــریحات ا

الثــورى، الجنــرال حســین همــدانى، القائــد الســابق للحــرس الثــورى، الــذى أكــد ایــوم 

أمــس فــى اجتمــاع اللجنــه االداریــة لمحافظــه همــدان بمركــز ایــران أن بشــار االســد 

الفـا مـن عناصـر  ١٣٠یقاتل نیابـة عـن ایـران وكشـف عـن اسـتعداد بـالده الرسـال 

  ٢وتحدث عن تشكیل حزب اهللا سوریا  قوات التعبئة من الباسیج الى سوریا



                                                 

  هـ  ٤/٧/١٣٤٥نقل فى  ٢٠٠١-مایوم –الجمعة -مفكرة االسالم )١(

    ١٤٣٥-٧-٨االبعاء  ٤٦٢٢مختصر االخبار  )٢(
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 ا ا  

 مدى واب ااوة ا ءاد  

 ا  ا ا م   
مــرات عدیــدة وألبــوا علیــه القباائــل واالحــزاب  حــاول الیهــود قتــل رســول اهللا

وة وجمیع الناس، ولكن اهللا حفظه من الناس وهو خیر الحـافظین ثـم اسـتمرت عـدا
ـــاء رســـول اهللا  ـــد ظهـــرت هـــذه الوســـیلة مـــن خـــالل ســـفاراتهم  الیهـــود مـــع خلف وق

 د وامریكــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــالل االتــــــــــــــــــــــى و المزعومــــــــــــــــــــــة بعــــــــــــــــــــــداوة الیهــــــــــــــــــــــ
    أوال: العداوة
ك الشیعة شـعور المسـلمین باالنكسـار أمـام اعـدائهم المسـتكبرین مـن دَ رْ ألقد 

ل الــى تعــاطف الیهــود والنصــارى، فــدخلوا مــن هــذا البــاب، وكــان البــد مــن الوصــو 
الجمــاهیر ودغدغــة مشــاعر البســطاء مــن رفــع شــعارات العــداوة ؛ لمحاربــة العــدو 

  مـــــه االســـــالمیة بأســـــرهاكبـــــر علـــــى األالمشـــــترك للجمیـــــع الـــــذى یمثـــــل الخطـــــر األ
فــــالثورة االســــالمیة االیرانیـــــة وحركــــات التحـــــرر االســــالمیة تواجـــــه عــــدوأ مشـــــتركا 

(وٕاســـرائیل الغـــدة  كبـــر)(الشـــیطان األ مریكـــاأوالمتمثـــل باالســـتكبار العـــالمى بقیـــادة 
  السرطانیة) كما یدعون ویزعمون 

وتحمل الثورة االسالمیة التى تطرح شعار ال شرقیة وال غربیـه لـواء محاربـة 
  )١العدو المشترك للعالم االسالمى(

ــــدینى إقــــال الخمینــــى  ــــدان االســــالمیة یتناســــى الواجــــب ال ــــار بالبل ن كــــل تی
رض فلســـطین أو یجعلـــه أقـــدس وانقـــاذ شـــعب و والـــوطنى ویـــرفض شـــعار تحریـــر ال

ثانویــا ویــدیر ظهــره لجبهــة المقاومــة انصــیاعا ألمریكــا المتعنتــه أو بمبــررات غیــر 
 )٢منطقیــــــة، فهــــــو مــــــتهم، ویجــــــب التشــــــكیك فــــــى وفائــــــه لإلســــــالم وفــــــى وطنیتــــــه(

وأكــد نائــب المجلــس االســالمى الشــیعى األعلــى فــى لبنــان الشــیخ األمیــرقبالن أن 
مشكالت فى المنطقة النهـا تمثـل الشـر المطلـق الـذى ینشـر أذاه إسرائیل مصدر ال

  )٣وفتنه فى المنطقة ویتربص الشر بشعوبها(

                                                 

)ینظـــــر: أنـــــور جنـــــدى، االســـــالم والعـــــالم المعاصـــــر، ترجمـــــة حمیـــــد رضـــــا اثریـــــر، مشـــــهد، آســـــتان ١(

  )  ٢٦٠-١٥٧قدس(

)قائد الثورة: متهم كل من یجعل القضیة الفلسطینیة ثانویـة ویـدیر ظهـره للمقاومـة وكالـه أنبـار فـارس، ٢(

  ت: مقال منشور باالنترن

  http// Arabic.farsmews.com/newstext.aspc?nn=9107165512ینظر الرابط 

)الـــرئیس االیرانـــى وشـــعار "تحریــــر فلســـطین" االســـتهالكى، مقـــال منشــــور باألنترنـــت ینظـــر الــــرابط: ٣(

http//www.haqeeqa.net/subject?id=531 
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ال یخفـى علـى العـالم بأســره التعـاون والعالقـات الحمیمــة بـین إیـران الداعمــة 

للحوثى واسرائیل، وما كان یهذى به الخمینى ومن سار على نهجه بتلك الكلمات 

أى مخالفــة مــن عــداوة اســرائیل ومحاربتهــا فــال تــرى إال والء الرنانــة حــول العــداء ر 

  للكفـــــــــــــــــــر واهلــــــــــــــــــــه وبـــــــــــــــــــراءة مــــــــــــــــــــن اهـــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــنة وعـــــــــــــــــــداوة لهــــــــــــــــــــم .

  ویشــهد بــذلك التــاریخ وتشــهد بــه االحــداث وأقــوالهم وافعــالهم خیــر شــاهد علــى ذلــك 

وجود عدة وثائق عن التعاون االیرانـى الصـهیونى تكشـف عـن اوجـه التعـاون بـین 

  )١له الكیان الصهیونى(ثورة الخمینى ودو 

یقــول الســفیر االمریكــى الســابق، فــرد هــوف، أن مســؤولین إیــرانین صــرحوا 

خالل لقاء معه بإن ایران تعتبر السعودیة هى عدوها االول ولیس اسـرائیل وقـال: 

" أن المســـؤولین اإلیـــرانین أجمعـــوا علـــى ان العـــدوا الحقیقـــى هـــو الســـعودیة داخـــل 

  ٢سوریا وخارجها " 

ن العــدو الحقیقــى للشــیعه فــى الــیمن والعــالم االســالمى هــم أهــل فالواضــح ا

  سلوب الخداع أالسنة والجماعة ولیس الیهود وامریكا كما یزعمون ولكنه 

  بیان حقیقة العالقات االیرانیة مع امریكا: 

إن حقیقــة العالقــة بــین ایــران وأمریكــا عكــس تــدعى مــن العــداوة والكراهیــة، 

  )٣ل للمصالح(فبینهما مودة وتعاونآ وتباد

نشرت مجلة تایم االمریكیة تصریحا للرئیس كارتر رد فیـه علـى معارضـیه، 

وكان مما قال: " إن الذین یطلبون من الوالیـات المتحـدة ان تتـدخل بشـكل مباشـر 

لوقــف االحــداث مخطئــون وال یعرفــون الحقــائق القائمــة فــى ایــران !! لقــد ســبق ان 

ــــــــــــــــــــرز زعمائهــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــض ا ــــــــــــــــــــا اتصــــــــــــــــــــاالت مــــــــــــــــــــع اب ــــــــــــــــــــتاجرین   )٤(لوق

علـى  –ویقول الحاكم المدنى األمریكى فى العـراق بـول بریمـر بعـد تحریـره العـراق 

) أعلــــن آیــــة اهللا العظمــــى ٢٠١٣فــــى كتابــــه(عام قضــــیته فــــى العــــراق  -حــــد قولــــه

                                                 

م،  ٢٠٠٥ -هـــ ١٤٢٦لــى، ) الوشــیعة فــى كشــف كفریــات وشــنائع الشــیعة صــالح الرقــب الطبعــة االو ١(

 ومابعدها  ٢٣٦ص 

، ،  ٣١/١/٢٠١٤المختصـــــر مقـــــال بعنـــــوان الســـــعودیة هـــــى عـــــدونا ولـــــیس " إســـــرائیل " فـــــى  )٢(

٣٠/٣/١٤٣٥  

مقال الكاتب شریف عبدالعزیز بعنوان التعاون اإلیرانى األمریكى ضد من ؟  -)ینظر موسوعة الرشید٣(

  ه ١١/١/١٤٣٤نقل بتاریخ  ٢٢/٤/٢٠١٠أضیف بتاریخ 

ـــة والسیاســـیة للثـــورة االیرانیـــة، عبـــداهللا محمـــد الغریـــب(٤( ـــة والعقائدی ـــة تـــایم ٢٥٥)األبعـــاد التاریخی ) مجل

  م ٥/٣/١٩٧٩االمریكیة فى یوم 
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السستنانى عبر قنوات خاصة بأنه لن یجتمع مع احمد من االئتالف، وبین سبب 

عـاون مـع القـوى المحتلـة، ولكـن آیـة ذلك بقوله: " ال یمكـن ان یشـاهد علنـا وهـو یت

  اهللا سیعمل معنا فنحن نتقاسم االهداف نفسها " 

فقد انكشفت الحقـائق وبـان زیـف الشـعارات الشـیعیة وكلمـه المـوت المریكـا، 

وذلك عندما رفعوا الشعارات ابتهاجا وفرحا بسیطرة االمریكـان علـى العـراق وباتـت 

  خفایا ماللیهم وعلى رأسهم  السستنانى 

تضـــح لنـــا أن كـــل مانســـمع مـــن المـــوت ألمریكـــا شـــعارات زائفـــة وكلمـــات وا

خداعـة ولكنهــا العـداوة مــن المشـركین كمــا قـال اهللا تعالى(لتجــدن أشـد النــاس عــدوة 

فهـال خطـط الـذین أشـركوا یضـللون بهـا علـى  )١للذین امنوا الیهود والذین أشـركوا)(

  )٢المسلمین(

الفتنــة الطائفیــة فــى العــراق،  قــال الــدكتور راغــب الســرجانى " دعمــت امریكــا

وأعلنـــت بمجـــرد دخولهـــا مـــن رغبتهـــا فـــى رفـــع الظلـــم عـــن الطوائـــف المقهـــورة ایـــام 

صـــدام، وبـــذلك فتحـــت مجـــاال واســـعا للشـــیعة بشـــكل خـــاص، وصـــاغت الدســـتور 

العراقى بالطریقة التى تجعل خـروج رئـیس الـوزراء شـیعیآ بشـكل الزامـى، والدسـتور 

ختیـار الـوزراء، إضـافة الـى شـغل منصـب القائـد یعطى رئیس الوزراء صـالحیات ا

العام للقوات المسحلة، وبذلك یستطیع رئـیس الـوزراء الشـیعى ان یختـار مـن یشـاء 

  )٣من طائفته فى المناصب السیادیة(

ـــــات المتحـــــدة  ـــــرداوى ":إن الوالی ـــــوز) لفهـــــد ال ـــــى صـــــحیفة(عربیة نی وجـــــاء ف

الحمیمیـــة لـــدول الخلـــیج االمریكیـــة التـــى أظهـــرت خـــالل العقـــود االخیـــرة صـــداقتها 

وأبانت للعالم أنها الداعم االساسى وحـامى حمـى هـذه الـدول ضـد العـدو االیرانـى، 

نراهـــا وحـــین انتهـــت مـــن حقـــن آبارهـــا النفطیـــة االصـــطناعیة بـــالنفط العراقـــى تســـلم 

العــراق الیــران، فكیــف المریكــا ان تظهــر العــداء الیــران وتظهــر للعــالم أجمــع بانهــا 

ووى وتنهـال علیهـا بالعقوبـات االقتصـادیة وهـى(اى الوالیـات ضد مشروع ایـران النـ

االمریكیة) التى سلمت العراق إلیران على طبـق مـن ذهـب ونراهـا ایضـا تتغاضـى 

عن التدخل السافر للنفوذ االیرانـى فـى الشـأن السـورى سـواء بـدعم النظـام السـورى 

                                                 

  )٨٢)سورة المائدة(اآلیة ١(

)لمعرفــة الحقیقــة ینظــر ابعــاد التحــالف الرافضـــى الصــلیبى وآثــاره علــى المنطقــة للشــیخ عبدالمحســـن ٢(

ــــــى الرافعــــــى موســــــوعة ا ــــــاب الحــــــاكم المــــــدنى للعــــــراق بعــــــد ١٩/١/٢٠١١لرشــــــید ف ، وینظــــــر كت

  االحتالل(بول بریمر) سنة مضیتها فى العراق 

   ٩/٤/٢٠٠٩)أمریكا وتدمیر العراق موقع د. راغب السرجانى نقل فى ٣(
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االیرانــى بــل بالمــال والســالح والخبــراء العســكریین وحتــى مقــاتلى الحــررس الثــورى 

وتمــادت ایــران اكثــر مــن ذلــك بارســالها میلشــیاتها التــى كانــت قــد اسســتها ونشــرتها 

  )١فى المنطقة امثال حزب اهللا اللبنانى ومرتزقة العراق(

خطـر مـن ملفهـا النـووى وبعـد أوجاء فى مقـال بعنـوان احـتالل ایـران للعـراق 

نظام االیرانـى مـن مرور اربع سنوات ونص سنه على االحتالل االمریكى هیمن ال

خـــالل اجهزتـــه المخابراتیـــة بشـــكل كامـــل علـــى جمیـــع المؤسســـات الرســـمیة وغیـــر 

سـیة الخفیـة مـع مـا ماالرسمیة من خالل احـتالل مـبطن عـن طریـق اسـتخدام الدبلو 

تسمى بالسابق بالمعارضة العراقیة التى كانـت اجهـزة المخـابرات االیرانیـة حاضـنة 

نــواع االجــرام واالرهــاب والقتــل والتهجیــر مــن لهــا لعشــرات الســنین ومارســت ابشــع ا

خـــالل اســـتخدام كـــل إمكانیـــات الحكومـــة الحالیـــة وٕامكانیـــات قـــوة القـــدس للعملیـــات 

جهزتــه المخابراتیــة لتصــدیر االرهــاب أاالرهابیــة وعمــل النظــام االیرانــى مــن خــالل 

ـــــدان المجـــــاورة لـــــه لتحقیـــــق حلمـــــه الكبیـــــر لخلـــــق االمبراطوریـــــة  الـــــى العـــــراق والبل

  )٢ارسیة(الف

والشــك ان الشــیعة یتلونــون بأســالیب مختلفــة ومــن اســالیبهم ادعــاء القضــاء 

على االرهاب وقمع الطائفیة ومع هذه االسالیب یتمكن الشیعة من الـیمن واسـتالم 

واضـطهادهم، وقـد تجـرع السـنة  وتهجیر السـنة مـن بیـوتهم واحیـائهم المناصب فیه

مــن ألــوان  ادیــدة التــى ماتركــت لونــالــویالت مــن میلیشــیات الشــیعة وحكومتهــا الج

وغیــر ذلــك  -ابعــاد عــن الوظــائف -تهجیــر-ســجن-قتــل-العــذاب أال وفعلتــه معهــم

بكثیــر، بحراســة ونظــر قــوات المحتــل، وذلــك عكــس مایعامــل بــه الشــیعة فــى بلــدان 

السنة فاتهم یتمتعون بكامل حقوقهم الوظیفیـة واألمنیـة والمعیشـیة بحكـم حقهـم فـى 

شــیعة فــى البحــرین واالمــارات والكویــت والســعودیة وغیرهــا مــن المواطنــة، فــانظر ال

  بلدان السنة تجدهم قد نالوا من الحقوق ما نال السنة بل أكثر وأفضل 

  

                                                 

)مقال بعنوان الصحوة الخلیجیة تساهم فى اعادة صیاغة واقع المنطقة فى صـحیفة عربیـة نیـوز لفهـد ١(

  م١٣/٦/٢٠١٣وى فى الردا

المجلـــس  -لجنـــة الشـــؤون الخارجیـــة -)مقــال بعنـــوان احـــتالل ایـــران للعـــراق اخطـــر مــن ملفهـــا النـــووى٢(

    ١٣:٣٩/ ٢٠٠٧نوفمبر  ٢تشرین   ٢١الوطنى للمقاومة االیرانیة ألربعاء 
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اا ا  

 م  هدا طوا ا ا ام لا

  

من اســـتغل بســـبب ســـوء ادارة بعـــض الحكومـــات الســـنیة فـــى العـــالم االســـالمى والـــی

الشیعة الفقر والمرض وانتشار الجهل فـى المجتمعـات العربیـة واالسـالمیة لینشـروا 

ــــــتح الجامعــــــات والمــــــدارس والمراكــــــز  ــــــدریبات وف ــــــر المســــــاعدات والت مــــــذهبهم عب

  ،  وكان للیمن النصیب الكبیر فى ذلك .)١(العلمیة

حیـــث فتحــــت ایــــران مراكـــز ومســــتفیات صــــحیة وانشـــأت كیانــــات مذهبیــــة ودربــــت 

وعلمــت فــى مراكــز علمیــة كمركــز بــدر العلمــى لتــدریس العلــوم الزیدیــة والرافضــیة، 

ومتــى ظهــرت جمعیــة الشــباب المــؤمن الــذى تولــد منهــا فكــر الحــوثى الــذى اســتغل 

الفقـــر والبطالـــة لـــدى الشـــباب الیمنـــى لیـــدربهم ویعلمهـــم فكـــره وینشـــر بیـــنهم مذهبـــه 

  وتعالیمه الشیعیة 

   اوال استغالل الجهل

خلـــو الـــنفس مـــن العلـــم الشـــرعى الـــذى یمكنهـــا مـــن معرفـــة الحـــق مـــن  الجهـــل هـــو

و الجهل لمذهب الشیعة والظن من المدعو أیه هو للحق خاصـة اذا قیـل أباطل لا

  ٢عنه انه مذهب آل البیت 

فالجهــل آفــة عظیمــة توقــع صــاحبها فــى كثیــر مــن المهالــك واعظــم هــذه المهالــك 

  الشرك باهللا سبحانه 

وقـــد حـــذر اهللا تعـــالى مـــن الجهـــل  ٣شـــر إال فـــى ظـــل الجهـــل والبدعــة ال تنمـــو وتنت

  ين  ىن  من   خن  حنجن  يم  ىم  مم  خم  حمجم  يل  ىل  مل  خليف وذمه فى قوله تعالى

 ىف ىي  مي   خي  حي  جي  يه  ىه  مهجه
وٕان الشــیعة قــد اســتغلوا الجهــل فــى  )٤(

 بعض البلدان ونشروا بها تشیعهم المقیت.

ب والتســول بالبحــث عــن المشــتركات إن عقیــدة ال تنتشــر إال عبــر تغلیفهــا باالكاذیــ

بینهـا وبــین المجتمعـات االخــرى، والتســویق لهـا بشــكل خفــى وخجـول، لهــى مــدعاة 

                                                 

  ) مصدر(عدد الجامعات والمعاهد للشیعة)١(

  مختار الصحاح الوازى   ٦االزهرى  ) انظر ذلك التعریف اللغوى للجهل فى تهذیب اللغو٢(

  ) أصول مذهب الشیعة ٣(

  سورة هود  )٤(
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للرفض وتحاشیها، وتستحیل ان تكون صحیحة على جادة الدین، وحیث تفید مـن 

 -وقـال –جهل الشعوب والمجتمعات بها فـى العلمـاء والمثققـون واسـتقر العلـم بهـا 

كلمــا انكشــفت مطــامع القــوم بــین  –قــرارة انفســهم ان علــیهم والماللــى یــدركون فــى 

الناس ان یجؤوا الى نشر عقیدتهم عند من یجهلونها وال یدرون كثیرا عن خفایاها 

وأســرارها، ولــذا "فــإن مــع تكشــف كثیــر مــن ملفــات ایــران عقیــدة وسیاســیة، وتبیــان 

تـى ال توالهـا عقائد االمامیة عموما لدى جموع من مثقفى العـرب ؛ فـإن الوجهـة ال

دعاة التشیع انحرفـت الـى اتجاهـات اخـرى لـم تكـن تطرقهـا الـدعوة الشـیعیة، فبـدت 

ومنهـا العـراق والـیمن؛ ) ١(ایران اكثر اهتماما باندونیسیا والغرب االفریقـى وغیرهمـا 

فلقـــد حـــرص الشـــیعة علـــى انشـــاء محاضـــن لـــتعلم مـــن الروضـــة الـــى الجامعـــة فـــى 

ــیمهم بعــض البلــدان خــارج العــالم االســال مى حیــث یــتم اســتثمار المســلمین فــى تعل

المـذهب الشــیعى علــى انـه هــو اإلســالم الصـحیح، وألن الشــخص معرفتــه بــالفروق 

العقدیة بین أهل السـنة والجماعـة وبـین الشـیعة ضـعیفة إن لـم تكـون معدومـة فهـو 

یتلقى تعلیمـه فـى الدراسـات االسـالمیة علـى یـد الشـیعة ظنـا منـه أنـه یـتعلم اصـول 

ـــدین ا حاضـــن الشـــیعیة الموجـــوده فـــى الســـالمى الصـــحیح، ویالحـــظ ان هـــذه المال

العالم االسالمى انها برعایة شبه تامة من ایران، وهى تتحرك بوفرة مالیة ضـخمة 

داخــل المنــاطق التــى تتواجــد بهــا، وبالتواصــل مــع شــیعة كــل الــدول العربیــة، وفــتح 

مكاتــب بــدخل تلــك البلــدان، واقامــة نــوع مــن العالقــات المتینــة مــع بعــض اســاتذة 

قة العربیة، وربط الطالب مباشرة بالحوزات العلمیة والجامعات الجامعات فى المنط

  )٢(الشیعیة فى ایرران، وكأنه قطاع التعلیم االیرانى

  

  

   ثانیا: استغالل جانب الفقر والحاجة

                                                 

نقـل ٣٠/٥/١٤٣٤امیـر سـعید بتـاریخ  -القابلیـة والمسـتقبل–)مقال بعنوان التشیع فى العالم االسالمى ١(

  هـ /١١/١١/١٤٣٤بتاریخ  

باالنترنــت، تـــاریخ  كنــدا نموذجـــا، الهیــثم زعفــان، مقـــال منشــور–)ینظــر الجامعــات الشـــیعیة التبشــریة ٢(

  م تحت الرابط: ٥/٦/٢٠١٣االطالع 

http//www.almoslim.net/node/128177  

  وینظر غانا من انیاب التشیع مقال للدكتور /مسلم بن محمد الیوسف، تحت الرابط :

http://www.a lmoslim.net/node/128177  
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ان للفقر اثاره السیئة على المجتمع فى اعتقاده وسـلكون، وتنتشـر بسـببه األخـالق 

الزنــا وغیرهــا، والشــك ان لتلــك األمــور الســیئة، والمحرمــات مــن الســرقات والتقــل و 

ــــد ذكــــر اهللا تعــــالى عــــن المشــــركین ان  اثرهــــا  الســــیئ علــــى الفــــرد والمجتمــــع، وق

  مب   زب  رب  يف  ببعضـــهم كـــان یقتـــل ولـــده او خشـــیة ان یصـــیبه الفقـــر قـــال تعـــالى

ىف  نث  مث  زث   رث  يت  ىت  نتمت  زت  رت  يبىب  نب
)١(  

علیهم صخره، ومـنهم رجـل  وقد وردت فى الصحیحین قصة الثالثة الذبن انطبقت

ــم تجــد إال ابــن عملهــا  ــه ابنــة عــم احتاجــت لمــا وضــاقت علیهــا االرض فل كانــت ل

الذى راودها عـن نفسـها مقابـل ان یعطیهـا المـال، ثـم اهللا نجاهـا اهللا تعـالى بعـد أن 

ــــــة(اتق اهللا والتفــــــض الخــــــاتم اال بحقــــــة)   )٢(ذكرتــــــه بــــــاهللا تعــــــالى وخوفتــــــه بــــــه قائل

م وتـأمین ضـروریاتهم یـدفع بهـم فـى الغالـب الـى افعـال ال فحاجة الناس لسد عوزه

یتحمد عقباها واالستجابة لمن یوفر لهم تلك الضـرویات، وقـد اسـتغل الشـیعة فقـر 

بعض البلدان ومنهم الیمن لنشر مذهبهم بمـا ینفقـون مـن األمـوال فـى سـبیل ذلـك؛ 

مال فهــــى تقــــدم منحــــا ســــنویة قــــدرها الــــبعض بــــاآلآلف للطــــالب والبــــاحثین الســــتك

تعلـیمهم ف الجامعــات والمعاهــد التــى تــروج للمـذهب الصــفوى مســتغلة حالــة الفقــر 

الشــدیدة التــى تعانیهــا بعــض المجتمعــات والتــى تقــف حجــر عثــرة دون قــدرة هــؤالء 

الطـــالب علـــى اســـتكمال دراســـتهم لیعـــود هـــؤالء بفكـــر صـــفوى ال یحمـــل إال العـــداء 

  )٣(یثا لتذویب الهویة السنیةثلإلسالم ویسعى سعیا ح

  

یكشـــف اســـامه شـــحاته عـــن معلومـــات اســـتقاها مـــن موقـــع شـــیعة نیـــوز، عـــن أن 

الحكومـــة االیرانیـــة رصـــدت میزانیـــة ضـــخمة جـــدا لتبلیـــغ التشـــیع وارســـال مبلغـــین 

ملیـــار تومـــان إیرانـــى  ٢١٥.٦٢٠غـــت قیمتهـــا لب ١٤٢٧ موالفعالیــات المذهبیـــة لعـــا

ة العـــام الماضـــى ، بزیـــادة قـــدرها ســـبعة اضـــعاف میزانیـــرملیـــار دوال ٢٠٣حـــوالى 

وهــذه المیزانیــة الضــخمة والتــى لــم یعرفهــا تــاریخ التبشــیر بالتشــیع تنبــئ  ـهــ١٤٢٦

                                                 

 )٣١اإلسراء(آیة )١(

  )٨/١٩٤أخرجه البخارى صحیحه( )٢(

  أحمد عبدالرحمن  ٧٤١لفرقان العدد مجلة ا )٣(
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ــ )١بمجهــود ضــخم قــام لنشــر التشــیع( قط االیرانیــة تنفــق نبــل ان خمــس عائــدات ال

  )٢على نشر الرفض فى العالم(

  وهذا هو مایحصل فى الیمن من خالل :

  ماعطاء رواتب لبعض االشخاص وتوظیفهم لدیه-١

  ت للفقراء واعادة بناء االضرحة وترمیمها اتقدیم الخدام-٢

  اعطاء منح دارسیة للطالب بالجامعات الشیعیة وغیرها  -٣

فــى  ٨٠بنــاء المستوصــفات شــبه مجانــا بحیــث تصــل تخفیضــات العــالج الــى  -٤

سـلوب أكما استغل الشیعة جانب الجهل فقد استغلوا جانـب الفقـر بتـرویج ، المائة 

  سلمین والوقوف بجانب المحتاجین مساعدة الم

   ثالثا: استغالل جانب العواطف النفسیة والروحیة

یدرس الشیعة ما یؤثر فى عواطف الناس ویسـعون لتجییشـها وجـذبها لتشـییعها او 

اســتخدامهم فــى مصــالحهم التــى یخططــون لهــا ومــن اجلهــا ومــن یتأمــل الخطــاب 

  ظهر هذا من خالل ما یلى: الشیعى یجده قائما على العاطفة وتغیبب العقل وی

  اإلغراء بالمال : -١

إن الشــیعة یغــرون مــن یــرون فیــه میــل للــدنیا وزخرفهــا، فمــن رأوه مــن طلبــه العلــم 

ضعیف االیمان محب للدنیا طمعوه بالعطایا مـن الخمـس، ومـن رأوه مـن الطـالب 

س نبیها وفقیرا طعموه بالمكافـأة ویجلبـون السـذج كـذلك، بـاالغراء المـالى مـن الخمـ

فهــم یدرســون میــول الشــخص والجانــب الــذى یــؤثر  )٣المجبــى للمعصــوم المنتظــر(

  فیه ثم یغرونه من خالله .

  استغالل المنصب والجاه : -٢

یستغل الشیعة كل وسیلة یتوصلون من خاللها لمأربهم ومن هذه الوسائل الرئاسة 

لتمكینـه والجاه والمنصب ألن طلب الرئاسة والجاه یضعف عند تقـدیم الوسـائل لـه 

                                                 

التصـــدى للزحـــف األســـود حامـــد بـــن عبـــداهللا العلـــى، مقالـــة مشـــنور باالنترنـــت، تـــاریخ االطـــالع  )١(

  ، تحت الرابط ٦/٦/٢٠١٣

:http//www.odabasham.net/shoe.php?sid=19939  

، أســامة شــحادة ) التشــیع فــى خدمــة المشــروع االیرانــى١٦ینظــر المشــكلة الشــیعیة، أســامة شــحادة( )٢(

 تحت الرابط  ٦/٦/٢٠١٣مقال منشور باالنترنت تاریخ االطالع 

http//www.almoslim.net/node/90196 

 ) د. بكر أبو زید ٥٠حقیقة دعوة التقریب( )٣(
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غـــالى والنفـــیس مـــن اجـــل ذلـــك، لمنهـــا او بقائـــه علیهـــا ومـــن الممكـــن ان یضـــحى با

ولــذلك یســتغل الشــیعة هــذه الوســیلة ویشــترون بعــض ضــعفاء األنفــس بهــا، وذلــك 

صحاب رؤوس االموال والمسئولین اإلداریین فـى أإنشاء العالقات والصداقات مع 

انیة عــن طریــق تشــتیت مراكــز الدولــة، مــنال خــالل محاولــة خلخلــة التركیبــة الســك

؛ فالرئاسة فى غالب نصوص )١ماكن المهمة(السنة وایجاد تجمعات شیعیة فى األ

صـــحابها وســـیلة للنفـــوذ مـــن خاللهـــم للوصـــول أالشـــیعة مذمومـــة ولكـــن یســـتغلون 

ألهدافهم التـى یخططـون لتحقیقهـا ومنهـا الـتمكن مـن احیـاء السـنة وانجـاز وتمریـر 

  یع مالهم من مصالح ونشر التش

  (المتعة)نسي ثانیا: استغالل جانب الج

ورد فى المراجع المعتمدة لدى الشـیعة اإلمامیـة ألثنـى عشـریة جـواز المتعـة 

رغبــوا فیهــا، بمــا یترتــب علیهــا مــن الثــواب، فــاالغراء الجنســى الشــهوانى، اإلبــاحى 

ة باسم المتعة،  وباسم عاریة الفرج، كما فى وسائل الشیعة للعاملى، وٕاباحة اللواط

  )٢بالنســـــــــــاء هـــــــــــو اختیـــــــــــار الخمینـــــــــــى، كمـــــــــــا فـــــــــــى كتابـــــــــــه تحریـــــــــــر الوســـــــــــیلة(

جاء فى ما ال یحضره الفقیه قیل ألبى عبداهللا: هل للمتمتع ثواب ؟ قال " إن كان 

یرید بذلك وجه اهللا لم یكلمها كلمة إال كتب اهللا له بهـا حسـنة، فـإذا دنـا منهـا غفـر 

  )٣در ما مر من الماء على شعره(اهللا له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر اهللا له بق

جعفــر قــال: قلــت لــه: الرجــل أبــى  نقــل الطوســى: عــن محمــد بــن مســلم عــن

؛ نقل الطوسـى )٤یحل ألخیه فرج جاریته ؟ قال نعم البأس به له ما أحل له منها(

ـــى ابـــو عبـــداهللا علیـــه الســـالم:  ایضـــا عـــن محمـــد بـــن مضـــارب انـــه قـــال :" قـــال ل

؛ )٥(وتصـــیب منهــا، فــإذا خرجــت فارددهــا إلینـــا"یامحمــد خــذ هــذه الجاریــة تخــدمك 

فطــر اهللا االنســان علــى حــب الجــنس وجعــل الرجــل یمیــل الــى المــرأة والمــرأة تمیــل 

ى مـــن خـــالل الـــزواج الشـــرعى ثـــإلـــى الرجـــل ولكنـــه نظـــم العالقـــة بـــین الرجـــل واالن

وتحریم الزنا واللواط والقذف والخلوة ومس المـرأة المحرمـة والتبـرج والسـفور وغیـره؛ 

                                                 

  ) ٢٧٢) الطبعة الثانیة(٣ینظر المشكلة الشیعیة، أسامة شحاته سلسلة كتاب الراصد( )١(

  )٥٣٦، ٧/٥٣٧وسائل الشیعة للعاملى،( )٢(

  )٣/٣٦٦من ال یحضره الفقیه( )٣(

  )٢١/١٣٤) وسائل الشیعة الحر العاملى(٣/١٣٦االستبصار، الطوسى( )٤(

  ) وسائل الشیعة الحر العاملى ٢/٢٠٠) فروع الكافى، الكلینى(٣/١٣٦االستبصار الطوسى( )٥(



  
  

 } ١٣٩٦ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 -دراسة استقرائية حتليلية - يف نرش مذهبهم يف اليمن وسائل وأساليب الشيعة 

ولكن الشیعة استغلوا هـذه الغریـزة لـدى الـذكر واالنثـى فقـاموا بـاختراع زواج المتعـة 

المؤقت ؟؟ المالعبة للصغیرة وجها والزبانـب وغیرهـا مـن الوسـائل التـى اسـتطاعوا 

  ان یغروا شباب االمة بها 

نكــاح المتعــة عــن أهــل الســنة محــرم كمــا جــاء فــى الكتــاب والســنة قــال اهللا 

  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ٰى   ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  يف  تعـــــــــــــــالى

 ىف  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ   زئ  رئ
؛ وجــــــاء فــــــى الســــــنة عــــــن )١(

"نهـى عـن متعـة النـاس یـوم  طالب رضى اله عنـه ان رسـول اهللا أبى  على ابن

؛ وجــاء فـى صـحیح بـن حبـان عـن ســیرة )٢(خیبـر، وعـن أكـل لحـوم الحمـر اإلنسـیة

متعـة وقــال: انهـا حـرام مـن یـومكم هـذا الــى نهـى عـن ال ن رسـول اهللا أعـن أبیـه 

یوم القیامة، ومن كان أعطى شـیئا فـال یأخـذه؛ وجـاء عنـد البغـوى فـى شـرح السـنة 

قولـــه " اتفـــق العلمـــاء علـــى تحـــریم نكـــاح المتعـــة، وهـــو كاإلجمـــاع بـــین المســـلمین، 

وروى عن ابن عباء شئ من الرخصة للمضطر إلیه بطـول الغربـة، ثـم رجـع عنـه 

؛ فنكــاح المتعــة قــد جــاء النهــى عنــه، وهــو محــرم فــى الكتــاب )٣(نهــىحیــث بلغــه ال

  والسنة كما جاء فى األدلة السابقة 

قــــال شــــیخ االســــالم محمــــد بــــن عبــــدالوهاب رحمــــه اهللا " فهــــؤالء اإلمامیــــة 

خـــارجون عـــن الســـنة، بـــل عـــن الملـــة واقعـــون فـــى الزنـــا، ومـــاأكثر مـــا فتحـــوا علـــى 

؛ فى تلك )٤، فهما احقهم بان یكونوا أوالد زنا(انفسهم ابواب الزنا، فى القبل والدبر

الــدیار مــا یقــوم بــه علمــاء الشــیعة مــن دعــوه األعــراب الــى التشــیع واســتعانتهم فــى 

ذلـــك بـــإحالل متعـــة النكـــاح لمشـــایخ قبـــائلهم الـــذین یرغبـــون االســـتمتاع بكثیـــر مـــن 

ت ، مع أنه ورد فى بعض ورایات الشیعة ما یناقض الروایا)٥النساء فى كل وقت(

العبـاس البقبـاق، أبـى  القائلة بحل المتعة  منها ما روى عن القاسم بن عروة، عن

عبـداهللا علیـه السـالم فقـال لـه رجـل: أصـلحك اهللا مـا تقـول فـى أبى  قال: كنت عن

  )٦عاریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج ؟ قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال زنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام(
                                                 

  )٣١-٢٩سورة المعارج(اآلیة  )١(

  )٢/١٠٢٧مسلم صحیحه() واخرجه ٥/١٣٥اخرجه البخارى فى صحیحه( )٢(

  )٩/٤٥٧صحیح بن حبان( )٣(

  )٦/٣٥٦موسوعة الفرق المنتبة لإلسالم( )٤(

  )  ٣/١٤٥٠اصول مذهب الشیعة د/ناصر الفقارى( )٥(

  )  ١٥/٢١-١٤/٣١٥مستدرك الوسائل، انورى الطبرسى( )٦(



  
  

 } ١٣٩٧ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 -دراسة استقرائية حتليلية - يف نرش مذهبهم يف اليمن وسائل وأساليب الشيعة 

یظهر مما سبق ان الشیعة استغلوا جانب الجنس لیمرروا  مخططاتهم مـن خاللـه 

مــثال یاخــذون الشــباب الــى الجــوزات العلمیــة فــى ایــران والعــراق ولبنــان ففــى الــیمن 

  ویعرضوا علیهم الجنس والمتعة باسم الدین بأسلوب خادع وجاذب 

  



  
  

 } ١٣٩٨ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 -دراسة استقرائية حتليلية - يف نرش مذهبهم يف اليمن وسائل وأساليب الشيعة 

ا ا  

طوا ا ا ام لا  

  ول / استغالل جوانب الضعف االجتماعى المطلب األ 

  ره فى نشر مذهبهم فى الیمن ثأوال / استغالل جوانب الجهل و أ

  ثانیا  استغالل جانب الفقر والحاجة 

  المطلب الثانى / استغالل الجانب العاطفى 

  استغالل جانب العواطف النفسیة والروحیة  وال /أ

  استغالل جانب الجنس(المتعة) ثانیا /

  ظهار التباكى اثناء الحسینیات والدروس إ / ثالثا

  ء القاء الدروس والخطب :ظهار التباكى أثناإ / ثالثا

یشون بها عواطف الناس التباكى أثناء المواعظ والخطب جمن أسالیبهم التى ی

الستمالة الناس إلیهم والتأثیر فیهم، ولذلك یختارون للوعظ الدعاة المتمیزین 

  بحسن الصوت وایجاد المواالت 

ح الذباب عبداهللا، قال: من ذكرنا عنده ففاضت عیناه ولو مثل جناأبى  جاء عن

  )١د البحر(بغفر له ذنوبه ولو كانت مثل ز 

جعفر قال :" كان على بن الحسین علیهما أبى  وجاء عن محمد بن مسلم، عن

السالم یقول: أیما مؤمن دمعت عیناه لقتل الحسین بن على علیهما السالم دمعة 

ت حقابا، وأیما مؤمن دمعأیسكنها  خده بوأه اهللا بها فى الجنة غرقا تسیل على

ه فینا ألذى مسنا من عدونا فى الدنیا بوأه اهللا بها فى دعیناه حتى تسیل على خ

ؤمن مسه أذى فینا، فدمعت عیناه حتى تسیل على مالجنة مبوأ صدق، وأیما 

خده من مضاضة ما أوذى فینا صرف اهللا عن وجهه االذى، وآمنه یوم القیامة 

  )٢(من سخطه والنار

ت: إن حاالت البكاء والتباكى لها ثواب عظیم جاء فى منتدیات شیعة اهل البی

فى احیاء ذكرى عاشوراء وعزاء االمام الحسین(علیه السالم) فالمرء حتى وٕان لم 

یبك أو لو تعتریه حالة البكاء، فإن مجرد التباكى، یجعل الشخص فى حالة من 

                                                 

  ).٢٠٧كامل الزیارات( )١(

  المرجع السابق  )٢(



  
  

 } ١٣٩٩ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 -دراسة استقرائية حتليلية - يف نرش مذهبهم يف اليمن وسائل وأساليب الشيعة 

  )١الحزن واآلسى ویضفى على المجلس حالة الغم والكآبة(

اء منشأه من ادعاء الشیعة الظلم الذى حصل ألهل یظهر مما سبق ان البك

البیت من الظلمة حسب إدعائهم، فصارت سمة لهم فى حسینیاتهم ونوادیهم، فهم 

یتوجعون وینوحون ویبكون بل یضربون انفسهم ویعذبونها ویدعون ان هذا من 

  محبتهم آل البیت ونصرتهم لهم، وهم ابعد الناس عن منهج آل البیت وٕاتباعهم 

ا دلیل على خطر الشیعة على االمة االسالمیة وكیف یتخذون وسائل وهذ

واسالیب عاطفیة الستمالة الناس الیهم وترغیبهم فى مذهبهم وتحسین صورتهم 

امامهم لیلبسوا علیه وینشروا مذهبهم المنحروف فى الدین ولیتمكنوا من السنه 

  والسیطرة على ارضهم 

لى ال البیت واقامة واقامة الحسینیات وهذا هو ماحدث فى الیمن من التباكى ع

والموالد فى بعض االماكن لجذب الشباب ونشر المذهب الشیعى وتقالیده فى ظل 

  صمت وسكوت اهل السنة فى الیمن والخلیج

  

  

                                                 

  )٢٨/٤٤بحار االنوار( )١(



  
  

 } ١٤٠٠ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 -دراسة استقرائية حتليلية - يف نرش مذهبهم يف اليمن وسائل وأساليب الشيعة 

  ا ادس 

ا و ا  ا  

     

  ول / الطعن فى المخالفینالمطلب األ 

  الحقائق ونشر االباطیلالمطلب الثانى / تشویه 

   فموال المخالأالمطلب الثالث / استحالل دماء و 

   الطعن فى المخالف -١

مـــن دیـــن الشـــیعة تشـــویه المخـــالف وســـبه وشـــتمه بـــل لعنـــه وتكفیـــره، وهـــذه 

عقیدتهم التـى یـدینون اهللا بهـا، وهـذا الطعـن والتشـویه ونشـر األكاذیـب واالتهامـات 

  م سالیبهأالباطلة للمخالف اسلوب من 

  )١و قــال: بغایــا مــا خــال شــیعتنا"(أروى الكلینــى "إن النــاس كلهــم ؟أوالد زنــا 

ـــــة حـــــوقـــــال ال ـــــى نجاســـــة المخـــــالفین وجـــــوه ثالث ـــــه عل   وثى " ویمكـــــن ان یســـــتدل ب

ن المخــالف لهــم لكثیــرة البالغــة حــد االستفاضــة مــن أول: مــا ورد فــى الروایــات ااأل

  )٣ة فــــى كفــــر منكــــر الوالیــــه(قــــول: تــــدل علیــــه االخبــــار المتــــواتره الظــــاهر  )٢كــــافر(

  ى الخمینى حیث قال :أوهذا ر 

فقـــد تمســـك لنجاســـتهم بـــأمور منهـــا: روایـــات مستفیضـــة دلـــت علـــى كفـــرهم، 

  )٤(هجعفــر علیــه الســالم ونحوهمــا اخبــار كثیــر أبــى  كموئقــة الفضــیل بــن یســار عــن

وقــد انتشــر هــذا عنــد الحــوثیین ومــن عــاونهم فــى الــیمن واصــحب وســیلة معلومــة 

  م الطعن فى الصحابة وتكفیرهم عند الشیعة :لنشر فكره

الصــحابة هــم الــذین ضــحوا بــأموالهم وأنفســهم وأهلــیهم فــى ســبیل هــذا الــدین 

وهم الذین نشروا هذا الدین من ظلمات الكفر والشـرك الـى  استجابة هللا ورسوله 

دیان الـى عـدل االسـالم ومـن رق المخلـوقین الـى عبـادة نور االیمان ومن جور األ

لـة فـى التضـحیة مـن اجـل هـذا الـدین، ثروع االمأوحده وقد سـطرت سـیرهم  الخالق

                                                 

  )٨/١٣٥افى، الكلینى(روضة الك )١(

  )٢/٨٤التنقیح فى شرح العرزوة الوثقى كتاب الطهارة الخوثى( )٢(

  )١/٣٢٣مصباح الفقاهة الخوثى( )٣(

  ) ٣/٣٢٦التنقیح فى شرح العوة الوثقى كتاب الطهارة الخوئى( )٤(
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إال بفضـل اهللا ثـم امانـة  ال برسـولنا صـولم یصل الینا هذا الدین صحیح نقیـا مت

  المخلصین  ةموجهد الصحابة رضى اهللا عنهم والتابعین وتابعیهم وسلف هذه األ

 بة رســول اهللاولقــد اثنــى اهللا فــى كتابــه العظــیم علــى مكانــة وفضــل صــحا

  يل  ىل  مل  خل  يف  مــــــن المهــــــاجرین واالنصــــــال فقــــــال تعــــــالى

  ين  ىن   من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم   حم  جم

  )١( ىف  ٰذ  يي  ىي  مي   خيحي  جي  يه  ىه  مه  جه

  واثنى علیهم الرسول صلى اهللا علیه وسلم 

ان رســول اهللا قــال: ال تســبوا اصــحابى فــإن  مــاورد عــن ابــن عبــاس -١

   )٢احد ذهبا مابلغ مد احدهم وال نصیفه(احدكم لو انفق مثل 

قـال: خیـر القـرون قرنـى،  ن رسول اهللا أ مارواه عبداهللا بن مسعود  - ٢

   )٣(ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم

لكـن تعــددت مواقـف الشــیعة تجـاه الصــحابة رضـى اهللا عــنم مـن تكفیــر وســب 

ــــــــــــع اصــــــــــــحاب رســــــــــــول اهللا  ــــــــــــروا جمی ــــــــــــد كف ــــــــــــادر مــــــــــــنهم وشــــــــــــتم، فق    إال الن

ولكــنهم تــأثروا بهــم بعــد ســیطرة الحــوثى علــى شــمال(الیمن صــعدة) نتوقــع ان تســتمر 

  تـــــــــــاثرا بـــــــــــایران والصـــــــــــفویین  ٢٠١٤/٢٠١٥هـــــــــــذه الســـــــــــیطرة وتتوغـــــــــــل خـــــــــــالل 

إن مكمن الخطر فى سبهم او التعـریض بهـم وبعـد الـتهم طعـن فـى الـدین، فهـم نقلـة 

  الــــــــــــــــــــــــــدین والطعــــــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــــــیهم وســــــــــــــــــــــــــیلة للطعــــــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــدین 

صـلى اهللا –عواصـم مـن القواصـهم " ولمـا كـان اصـحاب رسـول اهللا جاء فـى كتـاب ال

هــم قــدوتنا فــى دیننـا وهــم حملــة الكتــاب اإللهــى والســنة المحمدیــة،  - علیـه وآلــه وســلم

الــذین حملــوا عــنهم أمانــاتهم حتـــى وصــلت إلینــا فــإن مـــن حــق هــذه االمانــات علـــى 

حتـــى تكـــون  امثالنـــا ان نبـــرأ عـــن ســـیرتهم كـــل مألصـــق بهـــم مـــن إفـــك ظلمـــا وعـــدوانا

صــورتهم التــى تعــرض علــى انظــار النــاس هــى الصــورة النقیــة الصــادقة التــى كــانوا 

علیها، فنحسن االقتداء بهم وتطمئن النفوس الـى الخیـر الـذى سـاقه اهللا للبشـر علـى 
                                                 

  ١٠٠سورة التوبة  اآلیة )١(

رقـــــم  ٤/١٩٦٧ اخرجـــــه مســـــلم فـــــى صـــــحیحه بـــــاب تحـــــریم ســـــب الصـــــحابة رضـــــى اهللا عـــــنهم )٢(

  )٢٥٤١الحدیث(

ـــــى شـــــهادة جـــــور إذا أشـــــهد  )٣( رقـــــم  ٣/١٧١اخرجـــــه البخـــــارى فـــــى صـــــحیحه بـــــاب ال یشـــــهد عل

) مســـلم فـــى صـــحیحه، بـــاب فضـــل الصـــحابة ثـــم الـــذین یلـــونهم ثـــم الـــذین یلـــونهم، ٢٦٥١الحـــدیث(

   ٢٥٣٢رقم الحدیث  ٤/١٩٦٣
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ایدیهم، والطعن فیهم طعن فى الـدین هـم ورائـه وتشـویه سـیرتهم تشـویه لألمانـه التـى 

التى قـام علیهـا كیـان التشـریع فـى الملـة الحنیفیـة  حملوها وتشكیك فى جمیع األسس

  )١(السمحة

 - یقصـــد الشـــیعة - قـــال الـــدكتور ناصـــر الفقـــارى :" الیخلـــوا كتـــاب مـــن كتـــبهم

المعاصـــرة مـــن ســـب للصـــحابة وآلئمـــة العلـــم والـــدین، ومـــن تشـــویه لتـــاریخ المســـلمن 

  )٢وطعن فى امهات كتب االسالم(

رضــى اهللا عــنهم والطعــن فــیهم  وقــال الــدكتور طــه الــدلیمى :" ســب الصــحابة

عقیدة ال یقبل ایمان الشیعى اال بها وهو اذكاره التى یتقرب اهللا بها بتردیدها صـباح 

  )٣مســـــاء مـــــع نفســـــه إن كـــــان عـــــاجزآ فـــــإن تمكـــــن اعلـــــن بهـــــا علـــــى رؤوس المـــــأل(

بكر وعمر وانتیهما عائشة وحفظة ومما جاء فـى هـذا الـدعاء اللهـم صـلى أبى  للعن

مــد، والعــن قــریش وطاغوتیهمــا وٕافكیهمــا، وابنتیهمــا الــذین خالفــا علــى محمــد وآل مح

امرك وانكرا وحیـك وجحـدأ إنعامـك وعصـیا رسـولك، وقلبـا دینـك وحرفـا كتابـك، اللهـم 

العنهمــا بكـــل آیـــه حرفوهـــا وفریضــة تركوهـــا، اللهـــم العـــنهم فــى مكـــون الســـر وظهـــارة 

  )٤العالنیــــــــــــــــــــــــــة لعنــــــــــــــــــــــــــا كثیــــــــــــــــــــــــــر ابــــــــــــــــــــــــــدا دائمــــــــــــــــــــــــــا دائبــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــرمدا(

  بتحریــــــــــــــــــف القـــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــــریم وبتضـــــــــــــــــییع الســــــــــــــــــنة النبویــــــــــــــــــة :اتهامهمـــــــــــــــــا 

الحسـن العـاملى انـه قـال اعلـم ان الحـق الـذى ال محـیص عنـه بحسـب أبى  ورد عن

االخبـــار المتـــواترة االتیـــة وغیرهـــا، ان هـــذا القـــرآن الـــذى فـــى ایـــدینا قـــد وقـــع فیـــه بعـــد 

                                                 

  )١/٤٩العواصم من القواصهم، طبعة دار الجیل( )١(

  )١/١٥) وینظر موقف الخمینى من الشیعة والتشیع(٢/٦٤تقریب بین السنة والشیعة(مسآلة ال )٢(

  ١٧البادئون بالعدوان د/طه الدلیمى ص  )٣(

ینظـر: احقـاق الحـق نـور اهللا الحسـینى المرعشـى التسـترى الملقـب بمـتكلم الشـیعة، منشـورات مكتبـة  )٤(

اهللا بـن محمـد بـن عبـاس الزاهـد طبعـة اكسیر الدعوات، عبد ١/٣٣٧آیة اهللا المرعشى، قم، ایران، 

الذریعـــة الـــى تصـــانیف الشـــیعة، اغـــا بـــزرك الطهرانـــى  ٦٠مكتبـــة الفقیـــه، الكویـــت الســـالمیة، ص 

المحتضر شیخ عز الدین ابو محمد الحسن بـن سـلیمان  ٢١٦، ١٣/٢١٧،  ٩/٢٣٦، ٨/١٢/١١

الطبعــة االولــى  ١٤٢٤بـن محمــد الحلــى ؟،  تحقیــق ســید علــى اشـرف، انتشــارات المكتبــة الحیدیــة 

شـــرائع االســـالم فــــى مســـائل الحــــالل والحـــرام الحلــــى، تعلیـــق الســــید صـــادق الشــــیرازى  ١١١ص 

مسـتدرك الوسـائل میـزرا حسـین  ١/١١٥،  ١٤٠٩انتشارت استالقالل تهران، قـم،  الطبعـة الثانیـة 

  ٤/٣٠٤النورى الطبرسى 
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 شــــئ مــــن التغییــــرات واســــقط الــــذین جمعــــوه بعــــده كثیــــرا مــــن الكلمــــات رســــول اهللا

  )١واالیات(

  طالــــب رضــــى اهللا عنــــه أبــــى  اتهامهمــــا باغتصــــاب الخالفــــة مــــن علــــى بــــن- 

یقـــول علمـــاء الشـــیعة بعـــدم ایمـــان الصـــحابة الـــذین لـــم یؤمنـــوا بأحقیـــة آل البیـــت فـــى 

االمامـــه وزعمـــوا ان قلـــة مـــن الصـــحابة حققـــوا االیمـــان لقـــولهم باســـتحقاق آل البیـــت 

علیهم وسـلم، یقـول علـى خـان الشـیرازى باالمامة تنفیذا لوصیة رسول اهللا صلى اهللا 

حكـــم الصـــحابة عنـــدنا فـــى العدالـــة حكـــم غیرهـــا وال یتحـــتم الحكـــم باالیمـــان والعدالـــة 

بمجرد الصحبة وال یحصل بها النجاه من عقاب النار وغضب الجبار اال ان یكـون 

مـع یقیناالیمـان وخلــوص الجنـان، فمـن علمنــا عدالتـه وایمانـه وحفظــه رسـول اهللا فــى 

ـــى اهللا تعـــالى اهـــل ب ـــا ال ـــاه وتقربن ـــك كســـلمان وأبـــى ذر والین ـــى ذل ـــه مـــات عل ـــه وان یت

عین علیا خلیفـا عنـه وان الخالفـة مـن قـم تكـون  ویقول الشیعة ان النبى  )٢بحبه(

فیـه وفــى عقبــة دون غیــرهم بالوصــیة والتعیـین وان الخلفــاء الــذین تولــوا الخالفــة قبلــه 

بدأ منذ الیـوم االول الـذى تـوفى فیـه النبـى قد سلبوا علیا هذا الحق وان خالفة على ت

 )٣بغـــــــــــض النظـــــــــــر عـــــــــــن كونـــــــــــه تـــــــــــولى الخالفـــــــــــة فعـــــــــــال ام لـــــــــــم یتولهــــــــــــا(  

الطعن فى امهات المـؤمنین خاصـة عائشـة وحفصـه وقـال المجلسـى :" إن العیاشـى 

روى بسند معتبر عن الصـادق، ان عائشـة وحفصـة لعنـة اهللا علیهمـا وعلـى ابویهمـا 

وقد نقل هذه الحادثة المكذوبة عـدد كبیـر مـن مصـنفى ٤برتاه قتلتا رسول اهللا بالسم د

الشیعة، وذكروا كذبا وبهتانا اسم عائشة وحفصة وابى بكـر وعمـر صـراحة، وزعمـوا 

  )٥انهـــــــــــــــــــــــــــــم وضـــــــــــــــــــــــــــــعوا الســـــــــــــــــــــــــــــم لرســـــــــــــــــــــــــــــول اهللا فمـــــــــــــــــــــــــــــات بســـــــــــــــــــــــــــــببه(

 شیخ االسالم عند الشیعة ومـرجعهم ونسـبة إلـى –وقد سبق القملى فى ذلك الكلینى 

ولیقــامن الحــد علــى عائشــة فیمــا أتــت فــى طریــق البصــرة، وكــان  جعفــر البــاقر،أبــى 

ـــك ان  طلحـــة یحبهـــا، فلمـــا أرادت ان تخـــرج الـــى البصـــرة قـــال لهـــا فـــالن: ال یحـــل ل

                                                 

ابـو الحسـن مـن محمـد طـاهر العـاملى،  مقدمة تغییر البرهان المسماة بمرآة النور ومشـكاة االسـرار، )١(

  االعلمى للمطبوعات، بیروت لینان 

)الدرجات الرفیعة فى طبقات الشیعة على خان المدنى الشیرازى الحسینى قدم له محمـد صـادق بحـر ٢(

   ١١ص  ١٣٩٧العلوم منشورات مكتبة بصیرتى، قم، الطبعة الثانیة 

  ١/٨٧احمد بن محمد بن احمد جلى –ج والشیعة دراسة عن الفرق فى تاریخ المسلمین، الخوار  )٣(

   ٢/٧٠٠،  حیاة القلوب المجلسى ٢١/٦٤١، ٢٢/٥١٦/٢٠بحار االنوار المجلسى  )٤(

  ٢/٧٠٠حیاة القلوب، المجلسى  )٥(
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  )١تخرجــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــن غیــــــــــــــــــر محــــــــــــــــــرم فزوجــــــــــــــــــت نفســــــــــــــــــها مــــــــــــــــــن طلحــــــــــــــــــة(

ویقــول الشــیراززى مــا نصـــه: " وممــا یــدل علــى ظلمهـــا وعصــیانها وكفرهــا مــا ذكـــره 

ذا مختصـــر مـــن قولـــه: فصـــل فـــى ام الشـــرور، اكثـــر صــاحب الصـــراط المســـتقیم وهـــ

  )٢اعتقاد القوم على روایاتها، وقد خالفت ربها(

تأمـــل مـــاورد مـــن بشـــاعة تلـــك االقـــوال فـــى حـــق الصـــدیقة بنـــت الصـــدیق ام 

وفى حـق ام المـؤمنین ابنـه الفـاروق حفصـة رضـى  المؤمنین وزجه خیر المرسلین

ة، وٕاذا كانتــــا قــــاتلتین لنبیــــه او اهللا عنهــــا كیــــف یصــــفونها بهــــذه االوصــــاف العیظمــــ

خاینتین لـه فكیـف یصـفهما فـى كتابـه الكـریم بأمهـات المـؤمنین ؟ سـبحانك ربـى هـذا 

  بهتان  عظیم

وســـبب حقـــد الشـــیعة علـــى الحصـــابة هـــو دعـــواهم مـــن علـــى رضـــى اهللا عنـــه 

ویحقدون على من اغتصبها بزعمهمم وهـو ابـو بكـر وعمـر كمـا انهـم یحقـدون علـى 

ضى اهللا عنه ألنه أسقط امبراطوریة فارس وأدخل االسالم الیهـا عمر بن الخطاب ر 

ومما یبین ذلك ان فى مدینـة كاشـان فـى ایـران مـزارآ معظمـا ألبـى بؤبـؤة المجوسـى، 

الــذى قتــل عمـــر رضــى اهللا  عنـــه ویعظمونــه ولهـــم احتفــال بـــه ویلقبونــه(بابا شـــجاع 

  )٣(الدین)

بــاد للشــهوات، ومــن فهــم یصــفون الصــحابة رضــى اهللا عــنهم بــانهم أوبــاش ع

االسباب ان القـدح فـى الصـحابة قـدح فـى اصـل الـدین الـذى نقلـوه، یقـول ابـن تیمیـة 

  )٤(رحمه اهللا الرافضة یطعنون فى الصحابة ونقلهم وباطن امرهم الطعن فى الرسالة

ثانیــا تشــویه الحقــائق ونشــر االباطیــل إن اكبــر الحقــائق الثابتــة التــى الجــدال 

رآن" كتــاب اهللا الــذى ال یأتیــه الباطـل مــن بــین یدیــه وال مــن فیهـا عــن أهــل الســنة "القـ

خلفـــه، محفـــوظ بحفـــظ اهللا لـــه، نـــؤمن انـــه محفـــوظ مـــن التحریـــف والتبـــدیل والـــنقص 

                                                 

البرهـــان  ٣٣٦، ٤/٣٣٧االنـــوار النعمانیـــة، الجزائـــرى  ٣٠٨ینظـــر: إحقـــاق الحـــق، التســـترى ص  )١(

 ٣٧٦، ٢/٣٧٥تقســــیر القمــــى  ١٦٨، ٣/١٦٩یم، البیاضــــى ، الصــــراط المســــتق١/٣٢٠البحرانــــى 

، ٤/٣٥٣، ٢/٧١٧، تفســیر الصــافى، الكاشــانى،  ٢/٤٥٧شــرح نهــج البالغــة، ابــن أبــى الحدیــد، 

٣٥٢    

  ٣٢/٢٧٦بحار االنوار المجلسى  )٢(

  فصل الخطاب فى تاریخ مقتل بن الخطاب للخوئنى  ١/٢١٧ینظر تاریخ ادبیات ایران بارؤون  )٣(

ینظر الشیعة االمامیـة االثنـى عشـریة فـى میـزان االسـالم، ربیـع محمـد المسـعودى،  ٣٨٤٦٣ى )الفتاو ٤(

  )٩٨مكتبة ابن تیمیة القاهرة مكتبة العلم، جدة الطبعة الثانیة(
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وبلغــه وحفظــه الصــحابة فــى صــدورهم وكتبــوه، ثــم  والزیــادة انزلــه اهللا علــى رســوله 

بــین أیــدى  جمعـوه وتناقلــت حفظـه االمــه جیــل بعـد جیــل حتــى یومنـا هــذا، فهــو الـذى

األمة فى غالب االمصار محفوظ فى الصـدور اكثـر مـن حفظـه فـى السـطور، وهـو 

فظون) ولكـن بعـض  ا(إنـا نحـن نزلنـا الـذكر وٕانـا لـه لحـ محفوظ بحفـظ اهللا قـال تعـالى

علمــاء الشــیعة شــوهت هــذه الحقیقــة واختلفــت األباطیــل لثبــوت التحریــف فــى القــرآن 

  الكـــــــــــــــــــــــــــریم، ومـــــــــــــــــــــــــــن نصوصـــــــــــــــــــــــــــهم فـــــــــــــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــــا یلـــــــــــــــــــــــــــى: 

جعفر انه قال: ما ادعى أحد من الناس انه جمـع القـرآن كلـه كمـا انـزل اال أبى  عن

طالب(علیــه الســالم) أبــى  كــذاب وماجمعــه وحفظــه كمــا نزلــه اهللا تعــالى إال علــى بــن

  )١(واالئمة من بعده

قال الفیض الكاشانى :" والمستفاد من هذه االخبار وغیرها مـن الروایـات مـن 

لسـالم ان القـرآن الـذى بـین اظهرنـا لـیس بتمامـه كمـا انـزل طریق اهل البیـت علـیهم ا

علــى محمــد صــلى اهللا علیــه وآلــه وســلم بــل منــه مــاهو خــالف مــاانزل اهللا، ومنــه مــا 

هو مغیر مخرف، وأنه قذ حذف اشیاء كقیرة منها اسم على(علیه السالم) فـى كثیـر 

رة، ومنهــا مــن المواضــع، ومنهــا لفظــة آل محمــد صــلى اهللا علیــه وآلــه وســلم غیــره مــ

اســماء المنــافقین فـــى مواضــعها، ومنهــا غیـــر ذلــك، وانــه لـــیس ایضــا علــى الترتیـــب 

  )٢( المرضى عند اهللا، وعند رسول اهللا 

ویقــول الحــر العــاملى: ومــن لــه تتبــع فــى التــاریخ واالخبــار واالثــار یعلــم علمــا 

كـــان یقینـــا بـــأن القـــرآن ثبـــت بغایـــة التـــواتر، وبنـــق آالف مـــن الصـــحابة، وأن القـــرآن 

  )٣(مجموعا مؤلفا فى عهد رسول اهللا 

ویقـــول موســـى الموســـوى: القـــول بتحریـــف القـــرآن ینـــاقض االیمـــان بـــه. لســـت 

أدرى كیف یسـتطیع المـرء ان یقـول بتحریـف القـرآن وهـو أمـام نـص صـریح یـدحض 

كــل األقــوال حــول التحریــف ولســت أدرى ایضــا كیــف یســتطیع احــد ان یكــون مؤمنــا 

یناقض مـا جـاء فیـه واآلیـة الكریمـة: إنـا نحـن نزلنـا الـذكر وٕانـا بالقرآن وهو یدلى رایا 

لـــه لحـــافظون ... تغنینـــا عـــن االســـتدالل بعـــدم تحریـــف القـــرآن المنـــزل علـــى محمـــد 

                                                 

  )١/٢٤٩االصول( )١(

  )١/٤٩)تفسیر الصافى منشورات االعلمى ومنشورات الصدد طهران بیروت(٢(

  )٥٨)أكذوبة تحریف القرآن(٣(
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رسول اللله، فالوعد اإللهـى صـریح بأنـه تعـالى یحفـظ الـذكر الحكـیم مـن اى تالعـب 

  )١(او تحریف او اضافة

لحـق مـن المـذهب الشـیعى، مــن ذكـر صـالح حیـدر الكـاظمى أحـد المهتـدین ل

دولة البحـرین عنـدما سـئل مـاهى االشـیاء التـى تسـتنكرها علـى الشـیعة قـال " وكـذلك 

مـــن االشـــیاء التـــى كنـــت انكرهـــا هـــى عـــدم اهتمـــام الشـــیعة بـــالقرآن الكـــریم الـــذى هـــو 

بزعمهم(الثقــل االكبــر) الــذى هــو أعظــم مــن اهــل البیــت ألن ممــا یعتقــده الشــیعة ان 

الثقلیین والثقالن هما كتـاب اهللا وهـو الثقـل االكبـر وآل البیـت وهـو  ترك فینا النبى

الثقــل االصــغر وممــا یــدل علــى عــدم االهتمــام بهــذا الكتــاب هــو: أننــا ال نجــد مــنهم 

حفاظا لهذا الكتاب، وكذلك نجدهم ال یدینون من طعن بهـذا الكتـاب الـذى تكفـل اهللا 

ـــأن هـــذا القـــرآن ـــل نقـــل بعضـــهم  بحفظـــه فتجـــد كبـــار علمـــائهم یقولـــون ب محـــرف،  ب

ـــــــك ـــــــى ذل ـــــــة عل ـــــــاق الشـــــــیعة االمامی ـــــــل بعضـــــــهم اتف ـــــــك ونق ـــــــى ذل   )٢(االجمـــــــاع عل

  ومما سبق نستطیع ان نقول :

ان مــــن ادعــــاء تحریــــف القــــرآن الكــــریم مــــن علمــــاء الشــــیعة اإلمامیــــة األثنــــى 

عشـــریة واالســـماعیلیة، لـــم یـــدفعهم الحـــق فـــى إدعـــائهم ولـــم یســـتندوا علـــى نصـــوص 

نص على إمامة علـى  دفعهم لذلك إدعاؤهم ان الرسول  صحیحه فى ذلك، ولكن

رضــى اهللا عنــه بمــا ورد فــى القــرآن وٕاذا لــم یجــدوا دلــیآل مــن القــرآن علــى قــولهم بــدأوا 

تشـویه القــرآن الكــریم بأنــه نـاقص بســبب تحریــف الصــحابة لیجـدوا مخرجــا ممــا عــدوه 

االخــرى مثــل  فــى اإلمامــة وكــذلك مــا كــان مــن اســتمداد الفكــر الشــیعى مــن الــدیانات

الیهودیة والبوذیة وغیرها ومـا یحملـون مـن الغـل للصـحابة رضـى اهللا عـنهم وقـدهحم 

بالخیانــه لهــم، یقــول الخمینــى فــى كشــف االســرار لــو كانــت مســاألة اإلمامــة قــد تــم 

تثبیتهــا فــى القــرآن فــإن أولئــك الــذین ال یعنــون باالســالم والقــرآن إال ألغــراض الــدنیا 

من القرآن وسیلة اغراضهم المشبوهة ویحذفون تلك االیات  والرئاسة، كانوا ستخذون

  من صفحاته ویسقطون القرآن من انظار العالمین 

تشویة كتب السنه ومراجعهم الشیعة یردون كتب السـنة جملـة وتفصـیآل فـال - 

یعتبرونها وال یقرونها، وترتب على ردهم ألقوال السنه أن أوجدوا بدائل وهذه البدائل 

مة كما زعموا، لذلك الیوجد فى مراجعهم وكتبهم أحادیث مرفوعة إلـى هى أقوال االئ

                                                 

  ) ١٣٠شییعة والتصحیح(الصراع بین الشیعة والتشیع)موسى الموسوى(ال )١(

  هـ ٢٨/١٢/١٤٣٤موقع ملتقى اهل الحدیث نقل فى  )٢(
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النبى صلى ا هللا علیه وسـلم فكـل الروایـات تسـند عـن أئمـتهم فاألئمـة یتحقـق علمهـم 

عن طریق اإللهام والوحى كحال االنبیاء، وقـد دفعهـم ذلـك الـى تشـویه مراجـع السـنة 

  : لیتحقــــــــــــــــــق لهــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــذا االدعــــــــــــــــــاء، یقــــــــــــــــــول الكلینــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــى الكــــــــــــــــــافى

ــــــوتهم وتطــــــأ بســــــطهم وتــــــأتیهم باألخبــــــار ــــــدخل المالئكــــــة بی ــــــاب أن األئمــــــة ت   )١("ب

ویقــول محمــد حســین آل كاشــف الغطــا :" إن الشــیعة ال یتعتبــرون مــن الســنة(أعنى 

أبـى  االحادیث النبویة) إال ما صح لهـم مـن طـرق اهـل البیـت .. أمـا مـا یرویـه مثـل

م فلــیس لهــم عنــد اإلمامیــة هریــرة، وســمرة بــن جنــدب، وعمــرو بــن العــاص ونظاشــره

  )٢(مقدار بعوضة

قـال :" الشــیعة ال یعتمــدون وال یقــرون وال یعترفــون بهــذه الكتــب وٕانمــا یلبســون 

علــى اهــل الســنة ویقولــون ان فــى البخــارى كــذا وكــذا ممــا یؤولونــه أو یلــوون أعنــاق 

النصـــوص فـــى االفتـــراء علـــى اهـــل الســـنة والجماعـــة وال یـــذكرونها كـــذلك فـــى كتـــبهم 

تجــدهم انتقائیــة فــى هــذا الجانــب مــا وافــق هــواهم صــححوه وأخــذوا بــه ومــا ال ولكــن 

؛ فالشــیعة یــرون ان االئمــة لهــم مثــل مــا لألنبیــاء صــلى اهللا علــیهم وســلم فــى )٣(فــال

مصــادر الــدین ونــزوال الــوحى، فیقولــون فــى روایــاتهم ال نقبــل إال روایــات آل البیــت 

أن أقـوالهم حـق لمـا أثبتـوا لهـم  لك اآلئمة ومایصدر عنهم، فهم یـرون١ویقصدون ب

من العصمة ولـذلك اكتفـوا بإسـناد الروایـات الـى أئمـتهم رودوا ماجـاء عـن رسـول اهللا 

  من الصحابة فهم ال یهتمـون بتمحـیص الروایـات وال یأخـذون بروایـات السـنة بـل

  یخالفونها 

وهــذا مــا دعــا الیــه الحوثیــون خــالل جملــتهم القرآنیــة ونشــرها بــین النــاس فــى 

یمن إن أكثر علماء الشـیعة یسـعون لتشـویه رمـوز واعـالم المخـالفین لهـم مـن اهـل ال

الســنة فیحكمــون علــیهم بـــالكفر والخلــود فــى النــار ویـــروون روایــات عــم أئمــتهم فـــى 

كتــبهم المعتبــره عنــدهم، تنبــیح قتــل الســنى وأخــذ مالــه وســبى نســائه ن وتحكــم علیــه 

ن الشـــیعة لـــم یتورعـــوا عـــن تكفیـــر بـــالكفر وأنـــه شـــر مـــن الیهـــود والنصـــارى، وٕاذا كـــا

وأزواجه الین زكاهم اهللا فى القـرآن ورضـى عـنهم ورضـوا عنـه،  اصحاب الرسول 

ـــــــر مـــــــن مـــــــن هـــــــم دونهـــــــم مـــــــن بـــــــاقى المســـــــلمین ؟!   فهـــــــل ســـــــتورعون عـــــــن تكفی

                                                 

  )١/٥٨٢باب ان االئمة تدخل المالئكة بیوتهم(–الكافى  )١(

  )١/١٩٨اصول وتاریخ الفرق( )٢(

  هـ ٢٨/١٢/١٤٣٤موقع ملتقى اهل الحدیث نقل فى  )٣(
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فالشــــیعة یســــعون لتشــــویه رمــــوز أهــــل الســــنة حتــــى تســــقط مكــــانتهم ومــــن ثــــم یزهــــد 

عــنهم مــن علــوم الشــریعة وبهــذا یســقطون  المســلمون فیهــا لــدیهم مــن العلــم ومــا نقــل

الــدین باســقاط اهلــه، وسافصــل  فــى المبحــث االول مــن الفصــل الرابــع ان شــاء اهللا 

عــن تشــویه الشــیعة للصــحابة رضــى اهللا عــنهم موقــف الشــیعة مــن علمــاء المســلمین 

إن الشــیعة ال یعترفــون بعلمــاء الســنة وال  وعلــى رأســهم اصــحاب المــذاهب االربعــة :

أقوالهم بـــل یكنـــون لهـــم العـــداء فقـــد وردت مـــنهم االلفـــاظ المشـــینة لألئمـــة یعتبـــرون بـــ

األربعة من اللعن والسب وهو الشافعى وأبو حنیفة وأحمد بن حنبـل ومالـك بـن أنـس 

رحمهـــم اهللا جمیعـــا؛ وغیـــرهم مـــن علمـــاء األمـــة وال یســـتغرب تشـــویه الشـــیعة لعلمـــاء 

لف األمــة صــحیحا صــافیآ نقیــآ وأئمــة الســنة ألنهــم هــم الــذین نقلــوا لنــا العلــم عــن ســ

ویــذكر الجزائــرى :" ومــن هــذا الحــدیث یظهــر لــى ان الكــوفى كــان مشــركا بــاهللا ألنــه 

ــا اقــول ــیهم  )١(كــان یقــول فــى مســجد الكوفــة: قــال علــى وان " ذكــر ایضــا: االئمــة عل

حنیفـة وأمثالـه مـع أن أبـا حنیفـة لـم أبـى  السالم وخواصهم اطلقوا لفظ الناصبى على

داوة ألهـــل البیـــت علـــیهم الســـالم بـــل كـــان لـــه انقطـــاع الـــیهم وأمـــان یكـــن ینصـــب العـــ

وقال محمد الرضى الرضـوى :" ولـو ان ادعیـاء االسـالم والسـنة  )٢(یظهر لهم التودد

أحبـوا اهـل البیــت علـیهم السـالم ال تبعــوهم ولمـا أخـذوا الحكــام دیـنهم عـن المنحــرفین 

ــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــن حنب ــــــــــــــــــــــك واب ــــــــــــــــــــــة والشــــــــــــــــــــــافعى ومال   )٣(عــــــــــــــــــــــنهم كــــــــــــــــــــــأبى حنیف

هم فى شـرعیة والدة الشـافعى، فقـد ذكـر نعمـة اهللا الجزائـرى ان ام الشـافعى لمـا وطعن

فكیـــف  )٤(غـــاب عنهـــا زوجهـــا عـــاد الیهـــا بعـــد اربـــع ســـنین فوجـــدها حـــامال بالشـــافعى

یجـــدها حـــامآل بعـــد غیابـــه عنهـــا اربـــع ســـنین اال ان تكـــون قـــد زنـــت قبـــل اشـــهر مـــن 

حشــة فــى الـــذین آمنــوا ویقـــول عودتــه ؟ أال لعنــة اهللا علـــى مــن یحبــون ان تشـــیع الفا

ایضــا: اقــول هــذا یكشــف لــك عــن امــور كثیــرة منهــا بطــالن عبــادة المخــالفین وذلــك 

ـــى  انهـــم ان صـــاموا وصـــلوا وحجـــوا وزكـــوا وأتـــوا مـــن العبـــادات والطاعـــات وزادوا عل

بـواب التـى أمـر بالـدخولها منهـا، وقـد نهم أتوا الى اهللا تعـالى مـن غیـر األأغیرهم اال 

ربعــة وســائط وأبوابــا بیــنهم وبــین ربهــم وأخــذوا االحكــام عــنهم وهــم األ جعلــوا المــذاهب

                                                 

  )٢/١٦٠عمة اهللا الجزائرى(نور البراهین، ن )١(

  )٢/٣٠٧األنوار النعمانیة نعمة اهللا الجزائرى( )٢(

  )٢٧٩ینظر: كتاب كذبوا على الشیعة( )٣(

  )٣/٤٦األنوار النعمانیة نعمة اهللا الجزائرى( )٤(
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أخــذوها عــن القیاســات واالســتنباطات واآلراء واالجتهــاد الــذى نهــى اهللا ســبحانه عــن 

؛ قـال الخصـیبى :"لعـن )١(اخذ االحكام عنها وطعن علیهـا مـن دخـل فـى الـدین منهـا

ن أشـرف أانصـه :" تنبیـه اعلـم ؛ قال محمد التوسیر كـانى م)٢(اهللا أحمد بن حنبل ":

اذا كنـت فـى المبــال  - علـیهم اللعنــة- شــبها للعـن علـیهمأوقـات والحـاالت االمكنـة واأل

فقل عند كل واحد من التخلیة واالستبراء والتطهیر مرارا بفراغ من البال: اللهـم العـن 

بــا بكــر وعمــر وعثمــان وعمــر ثــم معاویــة وعمــر ثــم یزیــد وعمــر وابــن زیــاد أعمــر ثــم 

وابـــن ســـعد وعمـــر ثـــم شـــمرا وعمـــر ثـــم عســـكرهم وعمـــر، اللهـــم العـــن عائشـــة  وعمـــر

؛ یقـول الشـیخ )٣فعـالهم الـى یـوم القیامـة(أم الحكم والعن من رضـى بأوحفصة وهند و 

احســان إلهــى ظهیــر رحمــه اهللا عمــا قــال الشــیعة فــى أئمــة الحــق " وفــى أئمــة الــدین، 

–نهــم كــانوا كفــرة ملعــونین إ و خــارى، بمــن مالــك، وأبــى حنیفــة، والشــافعى، وأحمــد، وال

 بغافـــل عمـــا اهللا نعـــم یریـــدون هـــذا ومـــا –رضـــى اهللا عـــنهم ورحمتـــه علـــیهم أجمعـــین 

  .)٤(یعملون

  

                                                 

  ) ٣٤٧قصص االنبیاء بیروت الطبعة الثامنة( )١(

مؤسسة الـبالغ للطباعـة والنشـر والتوزیـع،  الهدایة الكبرى، أبو عباهللا الحسین بن حمدان الخصیبى، )٢(

  )٣٩٠بیروت، لبنان الطبعة الرابعة(

  ) األدعیة الواردة فى التعقیب ٤/٩٢لئالى األخبار محمد التوسیر كانى( )٣(

  )٢٤الشیعة والسنه إحسان إلهى ظهیر( )٤(
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  ال ودء ا أا ادس:  ال 

  

لیهــا الحوثیــون وهــم یســیرون فــى ذلــك ســیر االثنــى إ ىهــم المبــادئ التــى ســعأمــن 

هــم مانســبوه إلــى مــن خــالفهم أمــن خــالفهم،  فمــن عشــریة تاكیــد العــداوة والبغضــاء ل

  عدة امور، منها :

  خالف :مقتل ال -١

 :جازوا قتلهم ولعل النصوص التالیـة تبـین ذلـكأقد أهدر الشیعة دماء أهل السنة و 

روى عــن داود بــن فرقــد قــال: قلــت البــى عبداهللا(علیــه الســالم) مــا تقــول فــى قتــل 

و أن تقلب علیه حائطا ألیك فإن قدرت الناصب ؟ فقال حالل الدم، ولكى اتقى ع

حـــد أ، وفـــى رجـــال الكشـــى یحكـــى )١(تغرقـــه فـــى مـــاء لكـــیال یشـــهد بـــه علیـــك فافعـــل

ن یقتل مجموعة من مخالفیه فیقول منهم مـن كنـت أالشیعة إلمامه كیف استطاع 

اصعد سطحه بسلم حتى اقتله ومنهم من دعوته باللیـل علـى بابـه فـإذا خـرج علـى 

؛ فالشیعة یعیشون )٢(فإذا خال لى قتلته قنت اصحبه فى الطریقتلته، ومنهم من ك

وهذه اعترافـاتهم تشـهد باثـارهم   وسط المسلمین وهم یتحینون ادنى فرصة لقتلهم .

الســـوداء وممـــا مـــر أن إمامـــه یقـــره علـــى قتـــل خمســـمائة مســـلم لمجـــرد انهـــم لیســـوا 

  بروافض، ویأمره بالتكفیر بتیس ؛ ألنه لم یستأذنه قبل ذلك،  

ن لــم یســتاذن إ و نائبــه وهــو الفقیــه فلیفعــل كمــا یریــد، و أذا اســتاذن إمامــه إفالشــیعى 

، فـى روایـة اسـحاق بـن عمـار: لـوال أنـا نخـاف علـیكم )٣(فاالمر ال یعـدو ذبـح تـیس

                                                 

المــدارك  جــامع ٢٧/٢٣١بحــار األنــوار، المجلســى،  ٢٦/١٤٧)الحــدائق الناضــرة، یوســف البحرانــى، ١(

، ١٣٥٥فــى شـــرح المختصـــر النـــافع، أحمـــد الخونســارى مكتبـــة الصـــدوق، طهـــران الطبعـــة الثانیـــة 

فقـه  ٢٠٠علـل الشـرائع ابـن بابویـة، ص  ٤٣/٣٨٦جواهر الكالم، محمد حسن النجفى  ١١/١١٢

، وســائل ٢٧/٤٦٨، ١٤١٢الصــادق، محمــد صــادق الحســینى المطبعــة العلمیــة، الطبعــة الثالثــة، 

  ١٨/٤٦٣ر العاملى الشیعة، الح

رجـال السـید بحـر العلـوم، مهـدى بحـر العلـوم، مكتبـة الصــادق،  ٧٦/٢٢٣)بحـار االنـوار / المجلسـى ٢(

معجـــم رجـــال الحـــدیث  ٣٤٢، ٣٤٣رجـــال الكشـــى ص  ٢/٣٠،  ١٣٦٣طهـــران الطبعـــة االولـــى 

    ٢٩٨/٢٣٠وسائل الشیعة الحر العاملى  ١١/٢٩٦الموسوى الخوئى 

ومابعــدها، ینظــر كتــاب  ٣/١٢٣١مامیــة اإلثنــى عشـریة،  ناصــر الفقــارى ) أصـول مــذهب الشــیعة اإل٣(

  البادئون بالعدوان د طه الدلیمى 
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ان یقتـل رجــل برجـل مــنهم ورجـل مــنكم خیـر مــن ألـف رجــل مـنهم ألمرنــاكم بالقتــل 

  )١(لهم ولكن ذلك الى االمام علیه السالم

  تكفیر المخالف : -٢

إن تكفیر المسلم محرم فى دین اهللا وهو أمـر لـیس بـالهین، فمـن تجـرأ علـى تكفیـر 

أشد التحذیر  راضهم وقد حذر النبى عالمسلمین فقل استحل دماءهم وأموالهم وأ

حادیث كثیر وأخبر :" ان الرجل إذا قال ألخیه یا كـافر فقـد بـاء بهـا أمن ذلك فى 

عنوانـه :"إن قـال الرجـل الخیـه یاكـافر وجـب الكفـر علـى  دهما " وفى لفظ البىأح

" وقـــد وقـــع غالـــب علمـــاء الشـــیعة فـــى هـــذا االمـــر الخطیـــر وكفـــروا أهـــل )٢(أحـــدهما

الســنة، وســأورد مــن بعــض نصوصــهم التــى یكفــرون بهــا الســنة : قــال الطوســى :" 

إن المخـــالف الهـــل الحـــق كـــافر فیجـــب ان یكـــون حكمـــه حكـــم الكفـــار إال مـــاخرج 

  بدلیل" 

یضا "ومعلوم أیقول  )٣(هل الحق كافر بال خالف بیننا"وقال ایضا :" والمخالف أل

خــوة بــین المــؤمنین بقولــه تعــالى: انمــا المؤمنــون إخــوة) دون غیــرهم ان اهللا عقــد األ

خـوة بـین المـؤمن والمخـالف بعـد تـواتر الروایـات وتظـافر االیـات فكیف تتصـور األ

  )٤(فى وجود معادتهم والبراءة منهم

ى فــرق بــین مــن كفــر بــاهللا ســبحانه ورســوله، أل یوســف البحرانــى: ولیــت شــعرى قــا

؛ )٥(ئمة علیهم السالم مع ثبـوت كـون اإلمامـة مـن اصـول الـدینوبین من كفر باأل

ن المخـالف كـافر الحـظ لـه فـى االسـالم بوجـه مـن أوقال ایضا :" إنك  قد عرفت 

  )٦(الوجوه كما حققنا فى كتابنا الشهاب الثاقب

لمجلســى أن اطــالق لفــظ الشــرك والكفـــر علــى مــن لــم یعتقــد بإمامــة أمیـــر وذكــر ا

نهــم أئمــة مــن ولــد علــیهم الســالم وفضــل علــیهم غیــرهم یــدل علــى ألالمــؤمنین مــن ا

                                                 

) المحاسن النفسانیة اجوبـة المسـائل الخرسـانیة  حسـین آل عصـور الـدرازى البحرانـى، منشـورات دار ١(

  المشرق العربى الكبیر بیروت(د.ت) ص 

    )١/٧٩) صحیح مسلم(٨/٢٦صحیح البخارى( )٢(

نتـــائج األفكـــار فـــى نجاســـة الكفـــار، علـــى الكریمـــى  ٣٤/٣٨٦) جـــواهر الكـــالم محمـــد حســـن النجفـــى ٣(

   ٢٣٨ص  ١٤١٣الجهرمى دار القران الكریم الطبعة االولى 

  ٤٣/٣٨٦جواهر الكالم محمد حسن النجفى  )٤(

  ٢٦/١٤٧الحدائق الناضرة یوسف البحرانى  )٥(

   ١٨/٥٣الحدائق الناضرة یوسف البحرانى  )٦(
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، ویقـول نعمـة اهللا الجزائـرى :"ان علـى بـن یقطـین وزیـر )١(كفار مخلدون فـى النـار

نــه وهــدموا اســقف الرشــید قــد اجتمــع فــى حبســه جماعــة مــن المخــالفین، فــأمر غلما

المحبس على المحبوسین فماتوا كلهم وكانوا خمسمائة رجـل تقریبـا فـأراد الخـالص 

من تبعات دمائهم، فأرسل الى االمام موالنا الكاظم علیه السالم فكتب الیه جـواب 

كتابه بأنك لو كنت تقدمت إلى قبل قتلهم لما كان علیك شـئ مـن دمـائهم، وحیـث 

  )٢(كل رجل قتلت منهم بتیس، والتیس خیر منه نك لم تتقدم إلى فكفر عنإ

   لعن المخالف -٣

فقـــد قــال: ومــن لعـــن مؤمنــا فهـــو  ورد فــى لعــن المـــؤمن وعیــد شــدید مـــن النبــى 

عظـم جریمـة قتـل المـؤمن وشـدة أ ، ومـا)٣(كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهـو كقتلـه

  مم  ام  يل  ىل   مل  يك  ىك  يف  قبحهـــــــا، قـــــــال تعـــــــالى

فلعــــــن المســــــلم  )٤( ىف زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من   زن  رن

فى دین اهللا مـن كبـائر الـذنوب، ولكنـه عنـد بعـض علمـاء الشـیعة وفـى نصوصـهم 

عبــــادة وقربــــة، یقــــول الكركــــى :" اللعــــن قــــد یكــــون عبــــادة بالنســــبة الــــى مســــتحقیه 

كالصـــالة فإنهـــا عبـــادة بالنســـبة الـــى مســـتحقیها، وكمـــا یترتـــب الثـــواب علـــى القســـم 

 )٥(ذا وقــع فــى محلــه ابتغــاء لوجــه اهللا تعــالىإول ســم األالثــانى كــذا یترتــب علــى الق

  فانظر كیف یعتقدون أن اللعن عبادة لمستحقیه والمقصود بهم السنة 

حــل مــال المخــالف لهــم : إن الشــیعة یــرون الســنى كــافرا محاربــا لــذلك جــوزوا  -٤

أخذ ماله ألنه ال یجوز أخذ مال المسلم ولم یكـن الحوثیـون علـى هـذا المـذهب اال 

ل، فقــد روى الطوســى عــن االمــام الصــادق واقــعــد دعــم ایــران فبــدأوا بنشــر هــذه األب

  )٦(هقوله "خذ مال الناصب، حیث ماوجدته، وادفع الینا خمس

                                                 

  ٢١/٣٩٠بحار األثوار المجلسى  )١(

  ٨٩كشف األسرار حسین الموسوى ص  ٢/٣٠٨األنوار النعمانیة نعمة اهللا الجزائرى  )٢(

  بلفظ ولعن المؤمن كقتله ١/١٠٤صحیح مسلم  ٨/١٥صحیح البخارى  )٣(

  وصححه األلبانى  ٣/٤٣٩رواه الترمذى فى السنن  )٤(

اغوت، علــى بــن عبــدالعال المحقــق الكركــى،  مكتبــة نینــوى نفحــات الالهــوت فــى لعــن الجبــت والطــ )٥(

   ٥الحدیثة ـ طهران(د.ت) ص 

بحـــار االنـــوار المجلســـى،  ٦/٤٣الـــوافى الفـــیض الكاشـــانى دار الكتـــب االســـالمیة طهـــران(د.ت)  )٦(

   ١٧/١١جواهر الكالم، محمد حسن النجفى  ٤/١٢٢تهذیب األحكام ن الطوسى  ٩٧/٥٦
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 -دراسة استقرائية حتليلية - يف نرش مذهبهم يف اليمن وسائل وأساليب الشيعة 

جـواز الكــذب والبهتــان علـى المخــالف : الغیبــة والنمیمـة والكــذب والبهتــان مــن  -٥

كبـائر الـذنوب میمة القبیحة التى جاء الشرع بالنهى عنهـا وجعلهـا مـن ذالصفات ال

  ىهمه  جه  ين  ىن  يف  التـــى الیجـــوز للمســـلم فعلهـــا وفـــى ذلـــك قـــول اهللا تعـــالى

  ّٰ   ِّ  ُّ  َّ  ٌٍّّ  ٰى  ٰرٰذ  يي  ىي  مي  خي   حي  جي  يه

ىف  رئ
ن رسـول أهریرة رضى اهللا عنـه أبى  ، وجاء فى صحیح مسلم من حدیث)١(

خاك بما یكـره قال أتدرون ماالغیبة ؟ قالوا: اهللا ورسوله أعلم، قال :"ذكرك أ اهللا 

قــول ؟ قــال :"إن كــان فیــه مــاتقول فقــد اغتبتــه، أ خــى مــاأقیــل أفرأیــت إن كــان فــى 

هــل الســنة وتقطیـــع أجــازوا اغتیــاب أ؛ ولكــن الشــیعة )٢(وان لــم یكــن فیــه فقــد بهتــه

عبـداهللا قـال: قـال رسـول اهللا  وأبـ اعراضهم بل بهتانهم والكـذب علـیهم: فقـد أوردهـا

  البــدع مــن بعـــدى فــأظهروا البــراءة مـــنهم وأكثــروا مـــن :" إذا رأیــتم أهــل الریـــب و

سبهم والقول فیهم والوقیعة وباهتوهم كیال یطمعوا فى الفساد فى االسالم ویحذرهم 

النــــاس وال یتعلمــــون مــــن بــــدعهم یكتــــب اهللا لكــــم بــــذلك الحســــنات ویرفــــع لكــــم بــــه 

نها جواز ، فقال الخمینى معلقا على تلك الروایة :"الظاهر م)٣(الدرجات فى اآلخرة

ـــیهم " خبـــار اختصـــاص ، وقـــال االنصـــارى :" إن ظـــاهر األ)٤(االفتـــراء والقـــذف عل

فیجــوز اغتیــاب المخــالف، كمــا یجــوز لعنــه  -أى الشــیعى–حرمــة الغیبــة بــالمؤمن 

")٥(.  



                                                 

  )١٢سورة الحجرات (اآلیة  (١)

  ٤/٢٠٠١صحیح مسلم   )٢(

شــرح أصــول الكــافى، مــولى محمــد صــالح  ١٦١، ٧٢/٢٣٥، ٧١/٢٠٢بحــار األنــوار، المجلســى،  )٣(

مصــباح المنهــاج، الســید محمــد ســعید الطباطــائى، مؤسســة المنــار،  ١٠٤، ١٥/١٠٢المازنــدرانى 

، ١/٢٤٩میـزان الحكمـة محمـد الریشـهرى  ٣٣٥، ص ١٤١٥مطبعة جاویـد، قـم، الطبعـة األولـى، 

  ١٦/٢٦٧وسائل الشیعة الحر العاملى 

المكاســـب المحرمـــة روح اهللا الموســـوى الخمینـــى مؤسســـة اســـماعیلیان للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع،   )٤(

  ١/٢٥١،  ١٤١٠الطبعة الثالثة 

   ٢٩/٤٢بحار األنوار المجلسى  ١/٣١٩المرجع السابق الخمینى  )٥(



  
  

 } ١٤١٤ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 -دراسة استقرائية حتليلية - يف نرش مذهبهم يف اليمن وسائل وأساليب الشيعة 

  ا وأ ا وات 

سـالیبهم فـى نشـر مـذهبهم الشـیعى فـى العصـر أناقش هذا البحـث وسـائل الشـیعة و 

ســالیب التــى مــن خاللهــا اســتطاعوا اختــراق الفكــر الحاضــر باســتخدام الوســائل واأل

الســنى بــدعوى محبــة آل البیــت ونصــرتهم وفضــلهم علــى غیــرهم ثــم حشــدوا لــذلك 

طاقات الناس وحبهم فى نصرتهم وتبنى قضایاهم بحجة نصرة المظلومین من آل 

فـــه واستشـــهاده طالـــب رضـــى اهللا عنـــه الخالأبـــى  البیـــت فـــى حـــین تـــولى علـــى بـــن

  هل السنة وحكوماتهم الجائرة والظالمة أوان سبب ذلك  واستشهاد ولده الحسین 

ثم استخدموا عاطفـة عـداوة العـرب والمسـلمین للغـرب الیهـودى الصـهیونى لیكسـبوا 

  الشـــــــــــــــــــــارع فـــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــیمن والشـــــــــــــــــــــارع العربـــــــــــــــــــــى واالســـــــــــــــــــــالمى ككـــــــــــــــــــــل 

ت اســتخدام الحكــم ولقــد اســتغل الشــیعة توجهــات مــن الحكومــة الیمینــة التــى اســاء

دى الى انتشار الفقر والجهـل واألمیـة بـین الشـباب الیمنـى، أوالثروات والثقافة مما 

ضافة الى تبنى زواج المتعة المؤقت ونشر الفواحش والشهوات بین الشباب لیجد إ

الشباب رغبـاتهم الجنسـیة مـن خـالل المتعـة المحللـة عنـد الشـیعة وزیـادة فـوق ذلـك 

مــوالهم أهــل الســنة والصــحابة واســتحلوا حرمــاتهم ودمــائهم و أ فقــد دأبــوا بــالطعن فــى

باطیــــل والشــــبهات حــــول االســــالم والقــــرآن والســــنة وتشــــویه الحقــــائق مــــع نشــــر األ

لیشككوا الناس فى معتقداتهم ودینهم ومن ثم ینشروا مذهبهم المحرف المبنى على 

  الخرافات والجهاالت 

برازهــا ومناقشــتها إبحــث علــى ســالیب التــى حــرص الوكانــت هــذه مــن الوســائل واأل

نـــذار شـــدید لألمـــة مـــن توغـــل الشـــیعة االمامیـــة والدولـــة إثرهـــا وهـــو بمثابـــة أوبیـــان 

الصفویة االیرانیة داخل الدول العربیة واالسـالمیة مـن خـالل التـاثیر علـى مـذاهب 

شیعیة ادعت الوسطیة مثـل الزیدیـة فـى الـیمن فكانـت بابـا خلفیـا دخـل الیهـا الفكـر 

  فوى الذى تتبناه ایران. المتشدد الص

  

ا    ل  ا و كما یلي : و  

  خطر الشیعة على األمة العربیة واالسالمیة والیمن والخلیج خصوصا  -١

  سالیب  لنشر  مذهبهم أشدة مكر الشیعة ودهائهم فى استخدام وسائل و -٢

  عة بینهم الفقر والجهل فى الیمن من اسباب تغلغل الشی -٣

  بواب الشیعة للدخول على الشباب والمجتمع أإثارة الشهوات باب من  -٤

  استغالل عاطفة المحبة آلل البیت جعل الشباب یمیلون للفكر الشیعى  -٥



  
  

 } ١٤١٥ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 -دراسة استقرائية حتليلية - يف نرش مذهبهم يف اليمن وسائل وأساليب الشيعة 

دى لتفكك المجتمع واستغالل الشیعة أسوء استخدام الثروات وانتشار الظلم -٦

  لذلك 

  ئق وسیلة من وسائل الشیعة الناجحة باطیل وتشویه الحقاثارة الشبهات واألإ -٧

وتأتي التوصیة األساسیة لهذا البحث وهي وجوب تبني المؤسسات الدعویة في 

األمة اإلسالمیة السنیة برامج توعیة تنفیذیة على أرض الواقع لتوعیة المسلمین 

  بوسائلهم الهدامة 

قافیة فتنتج وأرجو أن یتعدى األمر المؤسسات الدعویة لیصبح هدفًا للمؤسسات الث

األفالم التي توضح كذب وبهتان هذا الفكر المخرب التوسعي وتفتتح المراكز 

  الفكریة التي تتبنى ترسیخ مذهب أهل السنة في العالمین العربي واإلسالمي 

باإلضافة إلى االهتمام السیاسي بالیمن فهي بوابة الخلیج وفي ظل التوجهات 

عربي موحد أو تحالف عربي یكون التوسعیة اإلیرانیة نوصي بإنشاء جیش 

  بمثابة دفع المفاسد عن األمة العربیة واإلسالمیة ككل 

  واهللا المستعان وعلیه التكالن 

  



  
  

 } ١٤١٦ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 -دراسة استقرائية حتليلية - يف نرش مذهبهم يف اليمن وسائل وأساليب الشيعة 

 ادر واا أ  

  احقاق الحق نور اهللا الحسینى المرعشى التسترى الملقب بمتكلم الشیعة. -١

  أسس الدعوة ووسائل. -٢

    تاج العروس. -٣

الحسـن علـى بـن أبـى  فـى اصـول الفقـه، عـالء الـدین التحبیـر شـرح التحریـر -٤

  سلیمان المرداوى الحنبلى.

  التنقیح فى شرح العروة الوثقى كتاب الطهارة الخوثى. -٥

  حقیقة دعوة التقریب.  -٦

  الصحاح للجوهر. -٧

  غذاء األلباب شرح منظومة اآلداب محمد بن سالم السفارینى الحنبلى. -٨

  فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل.  -٩

  المحیط.القاموس  - ١٠

  كتاب الحكمة فى الدعوة الى اهللا للشیخ سعید بن على القحطانى.  - ١١

  كتاب الدعوة الى اهللا وأخالق الدعاة، الشیخ بن باز. - ١٢

  لسان العرب، البن منظور. - ١٣

  المجموع شرح المهذب، أبو زكریا محیى الدین یحیى بن شرف النووى. - ١٤

  المدخل لعلم الدعوة، عبدالرحیم البیانونى.  - ١٥

  سامة شحاته.أیعیة، المشكلة الش - ١٦

ر ومشــكاة األســرار، ابــو الحســن انــو ألامقدمــة تغییــر البرهــان المســماة بمــرآة  - ١٧

  من محمد طاهر العاملى.

  المكاسب المحرمة روح اهللا الموسوى الخمینى. - ١٨

  منطلقات الدعوة ووسائل نشرها، حمد حسن رقیط. - ١٩

  هل الرفض واالعتزال.أمنهاج االعتدال فى نقض كالم  - ٢٠

  فى الدعوة، د.عبداهللا رشید الحوشانى. منهج ابن تیمیة - ٢١

  موقع الهیئة الشرعیة للحقوق واإلصالح االثنین. - ٢٢

  وسائل الشیعة الحر. - ٢٣

  

  

  


