ó

حذ ُر مِ ن ِّ
لـماذا ُن ِّ
ال�شي َعة؟:

ري
واجب
فح ْ�س ًب بل ُهو
ٌ
لي�س جائزًا َ
�شرعي؛ لأ َّن التَّ�ش ُّيع غ ُ
التَّحذي ُر ِمن ال�شِّ يعة َ
ٌّ
ِ
َّقٌ
خُ
أ�سا�سا ِمن
�
و
أخرى،
ل
ا
يانات
د
ال
رافات
ن
م
ف
ل
م
دين الإِ�سالم � ،مَّإنا ُهو
دينٌ
ِّ
ُ
ً
املجو�س َّية واليهود َّية.
ُ
الرافِ �ضة؟
متى ظهرت
فرقة َّ

ن�ش�أت ِفرق ُة ال َّراف�ضة عندما ظهر ٌ
يهودي ا�س ُمهُ( :عبد اهلل بن َ�س َب�أ) ،ا َّد َعى
رجل
ٌّ
ِ
الإ�سالم ،وزعم حم َّب َة �آل البيت ،وغ ىَ
علي > ،وا َّد َعى له الو�ص َّية باخلالفة ،ث ّم
َال يف ٍّ
رفعه �إىل مرتب ِة الأُلوه ّية ،وهذا ما ت ُ
نف�سها.
َعرتف به الكتب ال�شِّ يع َّي ُة ُ
ِ
بفر�ض
فال ُق ِّم ُّي يف كتابه «املقاالت وال ِف َرق»(((ُ :ي ِق ُّر بوجوده ،و َيعتربه �أ ّول َمن قال
علي و َر ْج َع ِت ِه و�أَظْ َه َر َّ
ال�صحابة }،
الطعنَ على �أبي بكر وعمر وعثمان و�سائر ّ
�إمام ِة ٍّ
(((
ِ
الك�شي يف كتابه املعروف
ّوبختي يف كتابه «فرق ال�شِّ يعة»  ،وكما قال به
كما قال به الن
ّ
ّ
ُ
عرتاف �س ِّيد الأد ّلة ،وه�ؤالء جمي ُعهم ِمن كبار �شُ يوخ ال َّرا ِف�ضة.
«رجال الك�شّ ي»((( .وا ِال
هلل بحِ ِ
الراف�ضةِ يف القر�آن الكرمي الـموجود بني �أيدينا والَّذِ ي َت َع َّهدَ ا ُ
فظهِ ؟
ما اعتقا ُد َّ

�إنّ ال َّراف�ضة ا ّلتي ت َُ�س َّمى يف ع�صرنا بال�شِّ يعة يقولون� :إنّ القُر�آن ا َّلذي عندنا لي�س
ُهو ا ّلذي �أَنز َل ا ُ
�ص منه .وجمهور
هلل على حم ّم ٍد @ ،بل غُ يرِّ َ و ُب ِّد َل وزِيد فيه و ُن ِق َ
ّوري الطرب�سي
املح ّدثني ِمن ال�شِّ يعة َيعتقدون التَّحريف يف القر�آن ،كما ذكر ذلك الن ّ
رب الأرباب»(((.
يف كتابه «ف�صل اخلطاب يف حتريف كتاب ِّ
وكتاب النّوري الطرب�سي َينطوي على مئات النُّ�صو�ص عن علمائهم يف كتبهم
املعتربة عندهمُ ،يثبت �أنّهم جازِمون بالتَّحريف و ُم�ؤمنون به ،ولكن ال ُيح ُّبون �أن
ال�ض َّج ُة حول عقيدتهم هذه يف القر�آن.
َتثُور ّ
ـ وقال �شيخ ال�شِّ يعة الكليني يف «�أ�صول الكايف» حتت باب «�أنّه مل َيجمع القر�آن ك َّل ُه �إ َّال
الأئ ّمة»« :عن جابر قال� :سمعتُ �أبا جعفر يقول :ما ا َّد َعى �أح ٌد ِمن النّا�س �أنّه جمع
وح ِف َظه كما �أنزله ا ُ
القر�آن ك َّل ُه كما �أنزل ا ُ
علي بن �أبي
هلل �إ َّال كذَّاب ،وما جمعه َ
هلل �إ َّال ّ
(((
طالب و الأئ ّم ُة ِمن بعده» .
ربائيل ڠ � ىَإل
ـ ويقول الكليني يف كتابه «الكايف»�« :إ َّن القر�آ َن ا َّلذي َجا َء به ج َ
حم َّمد @ َ�سب َع َة َع�شَ َر �أَ َلف �آ َية»((( .
َ
ـ ويقول �شيخهم املجل�سي يف كتابه «مر�آة العقول» تعليقًا على ما رواه الكليني:
ال�صحيحة �صريح ٌة يف
رب
ٌ
ري ِمن الأخبار ّ
�صحيح ،وال يخفى �أنّ هذا اخلرب وكث ٌ
«اخل ُ
(((
َنق ِ
ْ�ص القر�آن وتغيريه» .
ِ
ومعنى هذا �أ ّن القر�آن ا ّلذي َت َّد ِعي ِه ِّ
ال�شيعة �أكرث
بثالث م َّر ٍات ِمن القر�آن املوجود بني
هلل ِ
بحفظه يف قوله ع َّز وج َّل( :ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ) [ا ِ
�أيدينا وا َّل ِذي َت َع َّه َد ا ُ
حلجر]9:
((( انظر« :املقاالت والفرق» لل ُق ِّمي�( ،ص .)21-10
((( انظر« :فِرق ِّ
ال�شيعة» للنوبختي�( ،ص .)20-19
((( انظر ما �أورده ّ
روايات عن ابن �سب�أ و عقائده ،وانظر :رقم 170،171،172،173،174 :مِ ن �ص.108-106
الك�ش ّي يف عدّة ٍ
((( «ف�صل اخلطاب»�( ،ص.)32
((( «�أ�صول الكايف» للكليني.)228/1( ،
((( «الكايف» للكليني.)285/1( ،
((( «مر�آة العقول» للمجل�سي.)525/12( ،
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خا�ص
و َيبقى بعد ذلك �أ َّن هناك قر�آنني عند ال�شِّ يعة� :أحدهما معلو ٌم والآخر ٌّ
َمكتو ٌم ،ومنه �سور ٌة ُي َ�س ُّمونها� :سورة الوالية.
مما تزعم ال�شِّ يعة ال َّراف�ضة �أنَّه �أُ ْ�س ِق َط ِمن القر�آن �آي ٌة ،وهي« :و َر َف ْعنَا َل َك ِذ ْك َركَ
و َّ
ُ
وهم ال َيخجلون ِمن هذا
ِب َع ِل ٍّي ِ�ص ْهرِكَ » ،زعموا �أنَّها �أ�سقطت ِمن �سور ِة ﴿�أمل ن�شرح﴾ُ ،
َّبي @ مبكَّة.
الزَّعم ،مع علمهم ب�أنّ ّ
علي > ِ�ص ْه ًرا للن ِّ
ال�سورة م ّك ّي ٌة ،ومل يكن ٌّ
�سمونهُ :م�صحف فاطمة!
ول َيعلم القارئ �أ َّن لل�شِّ يعة ُم�صحفًا �آخر ُي ُّ
ِّ
ال�شيعة ُت َك ِّف ُر �أُ َّم َنا عائ�شة <:

يقول حم ّمد بن ح�سني ال�شِّ
مما يدلُّ على �إمامة �أئ َّم ِتنا ا ِالثني ع�شر
ّ
ريازي ال ُق ّم ّيَّ « :
وهو ُم�ستلز ٌم َ
وح ِّق َّي ِة �أئ ّمتنا ا ِالثني
�أ َّن عائ�ش َة كافر ٌة ُم�ستح َّق ٌة للنّارُ ،
حل ِّق َّي ِة مذهبنا َ
(((
ِ
َّ
ع�شر...وكلُّ َمن قال ب�إمام ِة ا ِالثني ع�شر قال با�ستحقاق َها اللعنَ والعذاب» .
َ
َ
ِّ
ال�ش ُ
وحف�صة:
عائ�شة
الرا�شِ دَ ين وا ْب َن َت ْي ِه َما
يعة َت َت رَ َّ
ب�أُ مِ ن اخللي َف َتينْ ِ َّ

رب�ؤ� :أَ َّننَا َن َتبرَ َّ �أُ ِمن الأ�صنام الأربعة:
يقول حم ّمد باقر املجل�سي« :وعقيدتُنا يف ال َّت ُّ
�أبي بكر ،وعمر ،وعثمان ،ومعاوية ،والنِّ�ساء الأربع :عائ�شة وحف�صة ،وهند ،و�أم
ومن جميع �أ�شياعهم و�أتباعهم ،و�أنَّهم �ش ُّر خلقِ ا ِ
احلكمِ ،
هلل على وجه الأر�ض ،و�أنّه
ال َي ِت ُّم الإميانُ باهلل ور�سوله والأئ ّمة �إ َّال بعد ال ّتبرَ ُّ �ؤ ِمن �أعدائهم»(((.
ر�سول ا ِ
هلل @ ؟
أ�صحاب
الراف�ضة يف �
ِ
ِ
ما عقيد ُة َّ

ال�صحابة }َ ،ذ َك َر الكليني يف «فروع
تقو ُم عقيد ُة ال َّراف�ضة على َ�س ِّب و�شَ تْمِ وتكفري َّ
َّبي @ �إ َّال ثالثة ،فقلتُ َ :من
الكايف» عن جعفر ڠ« :كان الن ُ
ّا�س �أه َل ِر َّد ٍة بعد الن ِّ
(((1
الفار�سي» .
الثّالثة؟ فقال :املقداد بن الأ�سود ،و�أبو ذ ٍّر الغفاري ،و�سلمان
ّ
ٍ
روايات يف �أنّ �أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية يف
وذكر املجل�سي يف «بحار الأنوار»
توابيت ِمن نار(.((1
أي�ضا يف «حقّ اليقني» �أنّ ىً
وذكر املجل�سي � ً
لعلي بن احل�سني قا َل له« :عليك حقّ
مول ِّ
اخلدمة ف�أخبرِ ين عن �أبي بكر وعمر؟ فقال� :إنّهما كافرين ،وا َّلذي ُيح ُّبهما ف ُهو
علي بن احل�سني!!
كاف ٌر � ً
أي�ضا»( .((1انظر كيف َيفرتون الكذب على ِّ
ويف تف�سري ال ُق ِّمي عند قوله تعاىل( :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ)
غي :عثمان(.((1
[النّحل ،]90:قالوا :الفح�شاء� :أبو بكر ،واملنكَر :عمر ،وال َب ُ
ويقولون يف كتابهم «�إحقاق احلقّ » ل�شيخهم املرع�شي« :اللّه ّم �ص ِّل على حم َّم ٍد وعلى
قري�ش وجِ ْب َت ْي ِه َما َ
ٍ
وطاغُ و َت ْي ِه َما وا ْب َن َت ْي ِه َما � ...إلخ»(.((1
�آل حم ّم ٍد ،وا ْل َعن َ�ص َن َمي
ويعنون بذلك� :أبا بكر و عمر وعائ�شة وحف�صة ،و ُي َ�س ُّمون هذا الدُّعاء بدُعا ِء َ�ص َن َم ْي ُق ٍ
ري�ش.
�سمونه عمر ،ث ّم َينها ُلون عليه �ضَ ْر ًبا بال ِع ِ�ص ِّي
ويف يوم عا�شوراء ي�أتُون بكلبٍ و ُي ُّ
و َر ْج ًما باحلجارة حتَّى ميوت.
((( «الأربعني يف �إمامة الأئ ّمة ّ
الطاهرين»�( ،ص .)615
((( «حق اليقني» -)519( ،فار�سي.
(« ((1فروع الكايف» للكليني�( ،ص.)115
(« ((1بحار الأنوار» للمجل�سي .)236/30( ،
علي بن احل�سني و�أهل البيت
(« ((1بحار الأنوار» للمجل�سي ( ، )138،137/ 69وهُ نا الب ّد مِ ن الإ�شارة �إىل �أنّ َّ
َب�ؤُون مِ ن ِّ
كل هذا ا َّلذي افرتا ُه عليهم ال َّراف�ض ُةَ ،قا َت َلهُم ا ُ
هلل �أ َّنى ُي�ؤْ َف ُكون!
�أجمعني َيت رَ َّ
(« ((1تف�سري القمي».)390/1( ،
(�« ((1إحقاق احلق».)337/1( ،
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ب�سخْ لَ ٍة [وهي َولي َد ُة َغ َنمٍ ] و ُي َ�س ُّمونها عائ�شة ،ث ّم َيبد�ؤون ب َنت ِْف �شَ عرها
ث ّم ي�أتُو َن َ
و َي ْن َها ُلون عليها �ضَ ْر ًبا بالأحذية حتَّى متوت.
كما �أنَّهم َيحتفلون باليوم ا َّلذي ُقتل فيه الفاروقُ عمر بن ّ
اخلطاب ،و ُي َ�س ُّمون قاتله
املجو�سي :بابا �شُ جاع ال ِّدين( ،((1وجعلوا له �ضريحا يزورونه يف �إيران.
�أبا ل�ؤل�ؤة
ّ
ُ
ال�صحاب ِة �أجمعني وعن �أُ َّمهات امل�ؤمنني.
عن
هلل
ر�ضي ا
َّ
َ
َ
َ
ِ
ِ
َ
انظر �أخي امل�سلم! ما �أ ْح َق َد وما �أخْ َبثَ هذه الفرقة املا ِرقة من ال ِّدين ،وما يقولونه يف
ِخيا ِر الب�شر بعد الأنبياء ۏ وا َّل ِذين �أَ ْثنَى ا ُ
هلل عليهم ور�سو ُلهُ ،و�أَجمعت الأُ َّم ُة على
عدالتهم وف�ضلهم ،و�شهد التَّاري ُخ والواق ُع بخَ يرْ ِِهم و�سابقتهم وجهادهم يف الإِ�سالم.
الرافِ َ�ض ُة؟
ما عقيد ُة ال َبدَ اء ا َّلتِي ُي�ؤمن بها َّ

ٍ
«ال َبدا ُء» هو مبعنى ُّ
جديد ،و«ال َبداء»
الظهور بعد اخلفاء� ،أو مبعنى ن�ش�أة ر�أيٍ
وح ُدوث العلم ،وكالهما محُ َ ٌال على ا ِ
اجلهل
مبع َن َي ْي ِه َي�ستل ِز ُم َ�س ْب َق
هلل ،لكنَّ
ُ
ال َّراف�ض َة َتن ِْ�س ُب «ال َب َدا َء» �إىل اهلل!
ال�صلت قال�« :سمعتُ ال ِّر�ضا يقول :ما َب َعثَ ا ُ
هلل نب ًّيا �إ َّال بتحرمي
جاء عن ال ّر ّيان بن َّ
(((1
اخلمر و�أن ُي ِق َّر ِ
هلل ال َب َداء»  .وعن �أبي عبداهلل �أنّه قال« :ما ُع ِب َد ا ُ
هلل ب�شي ٍء مثل
ُ
ال َب َداء»( .((1تعاىل ا ُ
ريا.
هلل عن ذلك ُعل ًّوا كب ً
ِ
ال�صريحة يف ِن�سبتهم َت َغيرُّ َ ال ّر�أي جَ
وت َُّد َده �إىل اهلل تعاىل :مارواه
ومن ال ِّروايات ّ
الكليني ب�سنده �إىل �أبي جعفر و�أبي عبد اهلل ڽ �أنّهما قاال� :إ َّن النّا�س مل َّا ك َّذ ُبوا
بر�سولِ ا ِ
هلل @ َه َّم ا ُ
هلل تبارك وتعاىل ب َهالك �أهل الأر�ض �إ َّال عل ًّيا فما �سواه بقوله:
(ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) ،ث ّم َب َدا له َف َر ِح َم امل�ؤمنني ،ث ّم قال لنب ِّيه @( :ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ) [الكايف للكليني (.])103/8

رب العاملني ،وذلك
وال يخفى مـ ــا يف ه ـ ــذه ال ِّرواية ِمن ا ِالفرتاء والكذب على ِّ
ب ِن�سبتهم ال َب َدا َء ا َّلذي ُهو َت َغيرُّ ُ ال َّر� ِأي جَ
وت َُّد ُد ُه �إىل احلكيم العليم .
انظر �أخي امل�سلم! كيف َي ِ
ن�س ُبون اجلهل �إىل املوىل �سبحانه وتعاىل ،وهُو القائل ج َّل وعال
عن نف�سه( :ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ) [النمل.]65:
ويف املقابل َيعت ِق ُد ال َّراف�ض ُة �أ َّن �أئ َّمتهم َيعلمون ك َّل ال ُعلوم ،وال تَخفى عليهم خافي ٌة !
هل هذه عقيد ُة الإِ�سالم ا َّل ِتي جاء بها حم ّم ٌد @ ؟
ما عقيد ُة ِّ
ال�شيعة يف �أئ َّم ِتهِم؟

ال َّراف�ض ُة َي َّد ُعون ال ِع ْ�ص َم َة لأئ َّمتهم و�أنَّهم َيعلمون الغيب  ،نقل الكليني يف «�أ�صول
ال�صادق :نحن خُ زَّانُ ِع ْلمِ اهلل ،نحنُ َت َراجِ َم ُة �أَ ْم ِر اهلل،
الكايف»« :قال الإمام جعفر ّ
ِ
ُ
ُ
نحنُ قو ٌم َمع�صومون� ،أُ ِم َر بطاعتنا و ُنه َِي عن َمع�صيتنا ،نحنُ ُح َّجة اهلل البالغة على
ال�سماء وفوق الأر�ض»(.((1
َمن ُدون َّ
ِ
ويقول �شيخهم الكليني يف «الكايف» :باب «�أ َّن الأئ َّمة �إذا �شاءوا �أن َيعلموا َعل ُموا»�« :إ َّن
يوتون �إ َّال
يوتون و�أنَّهم ال مَ ُ
الإِمام �إذا �شا َء �أن َيعلم َع ِل َم ،و�إ َّن الأئ َّم َة َيعلمون متى مَ ُ
باختيا ٍر منهم»(.((1
(« ((1الكنى و الألقاب» لع ّبا�س ال ُق ّمي.)55/2 ( ،
(�« ((1أ�صول الكايف»�( ،ص.)40
(�« ((1أ�صول الكايف» للكليني.)331/1( ،
(�« ((1أ�صول الكايف» للكليني.)165/1( ،
(�« ((1أ�صول الكايف» للكليني.)258/1( ،
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ين امل�س َّمى" :اخلُميني" (و الذي اغرت به كثري من
�أ َّما �إما ُم ُهم املعا�صر الإيرا ّ
ُ
فيقول يف كتابه «احلكومة الإ�سالم ّية»� -صفحة  52طبعة بريوت�« :-إ َّن
�أهل ال�سنة)،
و�سيطرتها
للإمام َمقا ًما محَ مو ًدا ودرج ًة �سامي ًة وخالف ًة تكوين ّي ًة تَخ�ضع لواليتها َ
ال�صفحة ــ« :و�إ َّن ِمن �ضرور َّيات
جمي ُع َذ َّر ِات هذا الكون» ،وقال � ً
أي�ضا ـ يف نف�س ّ
مذهبِنا �أ َّن لأئ َّم ِتنَا مقا ًما ال َي ْب ُل ُغ ُه َملَ ٌك ُم َق َّر ٌب وال َنب ٌِّي ُم ْر َ�س ٌل».
أي�ضا يف كتابه «ك�شف الأ�سرار» ـ �صفحة 154ــ« :وبالإِمام ِة َي ْكت َِم ُل ال ِّدين
وقال � ً
والتَّبلي ُغ َي ِت ُّم».
ال�س ْه ُو وال َغ ْفلَ ُة» [«احلكومة الإ�سالم ّية» (�ص ])91
و ي�صفُ �أئ َّمتهم بقوله« :ال ُيت ََ�ص َّو ُر ِفيهِم َّ
و يقول اخلميني «تعاليم الأئمة كتعاليم القر�آن» [«احلكومة الإ�سالم ّية» (�ص ])113
املع�صو ُمون.»...
وقال يف «و�ص ّيته» (�ص« :)63نحنُ َن ْفت َِخ ُر ب�أ َّن �أئ َّمتنا ُهم الأئ َّم ُة ُ
فهل بعد هذا القول �إ�سالم ؟؟
بني على «التَّقِ َّية»:
دي ُن ُهم َم ٌّ

َ
يعي لغ ِ
خالف ما ُي ْب ِط ُن ُه و َي ْع َت ِق ُد ُه.
يعي
ري ال�شِّ ِّ
«التَّق َّي ُة» هي� :إظها ُر ال�شِّ ِّ
رب ِّ
ال�شيع ُة «ال َّت ِق َّي َة» ِمن �أعمال الدِّين الها َّمة ،و ُيزاولونها مع املخا ِلفني لهم
و َيعت ُ
ال�سنَّة؛ لذلك ف ُهم ال َي َت َو َّر ُعون عن ال َك ِذبِ على خُ ُ�صومهم وال َيت ََح َّر ُجون
َّ
وخا�ص ًة �أه َل ُّ
َّف�س ِمن ا ِ
ِمن املراوغة واملخادعة و �إِ ْبدَاء ِ
حلق ِْد وال ُبغ ِ
وعك�س ما يف الن ِ
خالف ا ِالعتقاد ِ
ْ�ض.
�أخي امل�سلم! احذر ك َّل ا َ
ال�سنَّة و ُيظهرون
حلذَر ،فال�شِّ يع ُة َي�ستعملون «ال َّت ِق َّي َة» مع �أهل ُّ
َ
ال�سنَّة ِمن بابِ «التَّق َّية»� ،أ َّما ما ُي ْ�ض ِم ُرونه ل ُهم فا ُ
هلل به
ُح َّب ُهم َّ
لل�صحاب ِة ولأهلِ ُّ
ِ
ال�سنَّة وال َّدعوة �إىل التَّقا ُرب معهم ،ك ُّل ُه ِمن َقبِيلِ
أهلِ
مب َح َّبة �
عليم،
ُ
فتظاه ُر ُهم َ
ُّ
ال َّت ِق َّي ِة ا َّل ِتي ِهي ِمن �أُ ُ�صول ِدي ِنهم  ،بل و َي َر ْو َن �أ َّن ُه ال ِدينَ لمِ َنْ َال َت ِق َّي َة َلهُ.
يقول �شيخهم الكليني« :قال �أبو جعفر ڠ :ال َّت ِق َّي ُة ِمن ِدي ِني و ِدينِ �آبائي ،و َال
ِدينَ لمِ َنْ َال َت ِق َّي َة َلهُ»(.((2
ال�س َّنة؟
الرافِ �ضة يف � ِ
أهل ُّ
ما عقيد ُة َّ

يقول ِنعم ُة ا ِ
وهو �أح ُد كبار �شيوخهم-
هلل
اجلزائري  -ن�سب ٌة �إىل جزائر ال ِعراقُ ،
ّ
ٍ
َ
َ
َ
ال�سنَّة« :مل جَنتمع معهم على �إِله وال َعلى َنب ٍِّي وال على �إِمامٍ ،وذلك �أ َّن ُهم
عن �أهلِ ُّ
يقولون� :إ َّن ر َّب ُهم ُهو ا َّلذي كان حم َّم ٌد @ نب َّي ُه وخليف ُت ُه َب ْع َد ُه �أبو بكر ،ونحنُ ال
َّبي ،بل ُ
ُ
لي�س
نقول� :إ َّن ال َّر َّب ا َّلذي خليف ُة نب ِّي ِه �أبو بك ٍر َ
نقول بهذا ال َّر ّب وال بذلك الن ِّ
(((2
َّبي نب ُّينا» .
َر َّبنَا ،وال ذلك الن ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال�سن َّي نَا�ص ًبا.
وتقو ُم عقيد ُة ال َّراف�ضة على ْا�ست َب َ
ال�سنَّة و ُي َ�س ُّمون ُّ
احة �أموالِ ودماء �أهلِ ُّ
ال�صدوق يف «ال ِعلل» ُم�س ِن ًدا �إىل داود بن فرقد قال« :قلتُ لأبي عبد اهلل :ما
روى َّ
تقول يف الن ِ
َّا�صب؟ قالَ :ح َ
ال ُل ال َّدم ،لكن ا َّت ِقي عليك ،ف�إن َق ِد ْرتَ �أن َت ْق ِل َب عليه
ً
حائطا �أو ُت ْغ ِر َق ُه يف بحرٍ لكي ال َي�شهد به عليك فا ْف َعل .قلتُ  :فما َت َرى يف َما ِل ِه؟
(((2
قال :خُ ْذ ُه ما َق ِد ْرتَ » .
َ
ال�س َّن ِة �أغْ لَ ُظ ِمن ُك ْف ِر اليهود والنَّ�صارى ،لأ َّن
بل ترى ال�شِّ يع ُة ال َّراف�ض ُة �أ َّن ُك ْف َر �أهلِ ُّ
َ
ِ
رتدون ،و ُك ْف ُر ال ِّر َّدة �أغْ لَ ُظ بالإجماع،
�أولئك عندهم ُكفَّا ٌر �أ�صل ُّيون وه�ؤالء ُكفَّا ٌر ُم ُّ
(« ((2الكايف».)219/2( ،
(« ((2الأنوار ال ّنعمانية».)27/2( ،
(« ((2املحا�سن ال ّنف�سانية»�( ،ص.)16
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ولهذا ُيعاوِنون الكفَّا َر على امل�سلمني كما َي�شه ُد التَّاري ُخ بذلك(.((2
جاء يف كتاب «و�سائل ال�شِّ يعة» عن الف�ضيل بن ي�سار قال�« :س�ألتُ �أبا جعفر عن املر�أة
العارِفة �-أي :ال َّراف�ض َّية :-هل �أُ َز ِّو ُج َها النَّا�صب؟ قال :ال ،لأ َّن الن ِ
َّا�ص َب َكا ِف ٌر»(.((2
ال�سنَّة ن َُ�س ِّمي ال َّن َو ِ
ا�ص َب َمن ُي ْب ِغ ُ�ضون عل ًّيا > و�أه َل بيته و َي ْل َعنُو َن ُهم،
ونحنُ �أه َل ُّ
ا�صب ،وال َّن َو ِ
ال�س َّن ِة َن َو ِ
ا�ص ُب عندهم ُهم �أنتَ �أ ُّيها القارئ
ولكنَّ ال�شِّ يع َة ت َُ�س ِّمي �أه َل ُّ
ال�س َّن ِة جمي ًعا� .أتدرِي ملاذا؟
ال�سن ّّي و�أه َل ُّ
ُّ
ال�س َّن ِة ُي َق ِّد ُمو َن و ُي ِّ
علي > ،مع �أ َّن
لأ َّن �أه َل ُّ
ف�ض ُلو َن �أبا بكر وعمر وعثمان على ٍّ
ِ
ُ
َّبي @ ،وال َّدليل عليه
تَف�ضي َل �أبي بكر وعمر وعثمان على ٍّ
علي كان يف عهد الن ِّ
َّا�س يف َز َمنِ ر�سولِ ا ِ
ُ
ني الن ِ
هلل
قول عبد اهلل ابنِ عمر بن اخلطاب >ُ « :كنَّا نُخَ يرِّ ُ ب َ
@  ،فنُخَ يرِّ ُ �أبا بكر ث ّم عمر ث ّم عثمان» [رواه البخاري (.])3655
لعلي > ـ ُّ �« :أي الن ِ
ري بع َد
َّا�س خ ٌ
وعن حم ّمد بن احلنفية قال :قلتُ لأبي ـ �أيٍّ :
ر�سولِ ا ِ
هلل @؟ قالَ� :أبو بكرٍ .قلتُ  :ث ّم َمنْ ؟ قال :ث ّم ُع َمر[ »...رواه البخاري (.])3671
الراف�ضةِ يف الـ ُم ْت َعةِ ؟ وما َف ْ�ض ُل َها عندَ هُ م؟!
ما عقيد ُة َّ

زوا ُج امل ُ ْت َع ِة هو :الزَّواج املح َّد ُد ب َ�أ َجلٍ ُمقَا ِب َل َم ْه ٍر ُم َّتفَقٍ عليه بالترَّ ا�ضي  ،و َينتهي زوا ُج
امل ُ ْت َع ِة بانتها ِء الأَ َجلِ امل َُح َّد ِد ،ا ّلذي قد يكونُ �ساع ًة فقط ،وهذا الزَّوا ُج محُ َ َّر ٌم عندنا
ال�سنَّة ،فعن َ�سبرْ َ َة الجْ ُ َه ِني>� ،أَ َّن َر ُ�سو َل اهلل @ َن َهى َعنِ امل ُ ْت َع ِة َو َقا َل:
نحنُ �أه َل ُّ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
ىَ
ُ
�شَ
خُ
«�أَ َال �إِ َّن َها َح َرا ٌم منْ َي ْومك ْم َهذَا �إِل َي ْو ِم الق َيا َمةَ ،و َمنْ كا َن �أ ْعطى ْيئًا فال َي�أ ْذ ُه»
[رواه م�سل ٌم ( .])3496
ِ
وامل ُ ْت َع ُة لها ٌ
ال�صادقني»
ف�ضل عظي ٌم عند ال َّراف�ضة ـ والعيا ُذ باهلل ــ ،جاء يف كتاب «منهج ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ُ
َ
ُ
ينِ
ال�صادق ،ب�أ َّن امل ْت َعة من ديني ود �آبائي ،فالذي َي ْع َمل بها
لفتح اهلل الكا�شاين عن ّ
َي ْع َم ُل ِ
بدي ِننَا ،وا َّل ِذي ُي ْن ِك ُر َها ُي ْن ِك ُر ِدي َننَا ،بل �إِ َّن ُه َي ِدينُ ِب َغيرْ ِ ِدي ِننَا ،و َو َل ُد امل ُ ْت َع ِة �أَف�ض ُل
(((2
ِمن َو َل ِد الزَّوج ِة ال َّدائم ِة ،و ُم ْن ِك ُر امل ُ ْت َع ِة كاف ٌر ُم ْرت ٌَّد .
وال َّراف�ض ُة مل تَ�شْ ترَ ِْط َع َد ًدا ُم َع َّينًا يف امل ُ ْت َع ِة ،جاء يف «فروع الكايف» و«التّهذيب»
و«ا ِال�ستب�صار» عن زرارة عن �أبي عبد اهلل قال« :ذكرتُ ل ُه امل ُ ْت َع َة� :أَ ِه َي ِمن الأربع،
فقالَ :ت َز َّوج من ُهنَّ �ألفًا ،ف�إنَّهنَّ ُم�ست� َأج َر ٍات ،وعن حم ّمد بن ُم�سلم عن �أبي جعفر
لي�ست ِمن الأربع ،لأنَّها ال ت َُطلَّق وال ترِث و� مَّإنا ُم�ست� َأج َرة»(.((2
�أ َّن ُه قال يف امل ُ ْت َعةَ :
ُ
ِ
ِ
ِ
ٌ
َ
َ
فهل َير�ضى ُم�سل ُم عاقل هذا البنته و�أخته وزوجته؟؟؟ فاحل َذ َر احل َذ َر� ،أ ُّيها امل�سلمون.
وبع ُد �أخي امل�سلم!..لعل ََّك الآن اتَّفقتَ معنا يف �أ َّن َمن َي ِدينُ بهذه النِّحل ِة الفا�سد ِة
والواجب
لي�س َيدينُ بدينِ الإ�سال ِم وال هو معدو ٌد يف امل�سلمني ،و�إن ت�س َّمى بالإ�سالمِ،
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َبني على ال ِع َدا ِء
مل
ا
اخلبيث
م
ه
َد
ق
عت
م
ن
م
ر
َّحذي
ت
وال
منهم
ر
ذ
احل
م
امل�سل
ها
ي
�
أ
عليك
ُ
ُّ
ُ
ُ
ُ
ِّ
وح ٍد �آمنَ با ِ
ر�سو ًال.
لك ِّل ُم ِّ
هلل ر ًّبا وبالإ�سال ِم دينًا ومبح ّم ٍد @ نب ًّيا ُ
ٌ
كتاب «مِ ن عقائدِ ِّ
لفي
مالحظة :هذا الـ ُمحتوى
خمت�ص ٌر مِ ن ِ
َ
ال�شيعة» ،ت�أليف :عبد اهلل بن حم ّمد َّ
ال�س ّ
ٍ
زيادات ــ.
مع
وتقدمي ال�شيخ العالمة( :عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز) رحمه اهلل ــ َ

عندما َغزَ وا ِب َال َد امل�سلمني» .انظر:
( ((2يقول �شيخ الإ�سالم ابن تيم ّية �« :$إنَّ ال َّراف�ض َة كا ُنوا ُي َعا ِو ُنون ال َّتتَا َر َ
«جمموع الفتاوى».)151/35( ،
(« ((2و�سائل ِّ
العاملي ،)431/7( ،و«التّهذيب».)303/7( ،
ال�شيعة» للح ّر
ّ
ال�صادقني» ،للمال فتح اهلل الكا�شاين.)495/2( ،
(« ((2منهج ّ
(« ((2الفروع مِ ن الكايف» للكليني ،)451/5( ،و«التّهذيب».)188/2( ،
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