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إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات 
إله إال اهلل  أن ال  له، وأشهد  له، ومن يضلل فال هادي  أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل 

وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله.

اهلل  ارتضاها  وأجلها،  األعامل  أرشف  من  تعاىل  اهلل  إىل  الدعوة  فإن  بعد:  أمــا 
B للصفوة من خلقه، فجعلها مهمة أنبيائه ورسله، وبينّ أهنا أحسن القول وأزكاه 

ڎ  ڎ    ڌ   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ]چ  سبحانه:  فقال  وأطيبه، 
ڈ[ ]فصلت:33[، قال الشيخ ابن عطية V: »واملعنى: ال أحد أحسن قوالاً 

ممن هذه حاله«)))، ويف هذا داللة واضحة وجليَّة عىل فضل الدعوة ورشف الدعاة.

وإن من اخلصائص اجلليلة التي امتازت هبا الدعوة اإلسالمية؛ أهنا وسط بي سائر 
ا لقول الباري  الدعوات؛ وأن دعاهتا احلق خياٌر عدٌل بي خمتلف النحل واجلامعات، مصداقاً
جل يف عاله: ]ڤ ڤ ڤ ڤ[ ]البقرة:43)[، وصفهم بأهنم وَسط؛ لتوسطهم 
يف الدين، فال ُهم أهل ُغلوٍّ فيه كالنصارى، وال ُهم أهُل تقصري فيه كاليهود، ولكنهم أهل 

توسط واعتدال، فوصفهم اهلل بذلك إذ كان أحبَّ األمور إىل اهلل أْوسُطها))).

ويزداد هذا جالء يف حديث عبد اهلل بن مسعود I قال: خط لنا رسول اهلل 
يمينه وعن شامله،  ثم خط خطوطاًا عن  قال: »هذا سبيل اهلل«،  ثم  H خطًّا 

ثم قال: »هذه سبل، عىل كل سبيل منها شيطان يدعو إليه«، ثم قرأ: ]چ چ چ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ 
ڑ[ ]األنعام:53)[، فبي أن سبيل اهلل الوسطي هو الرصاط املستقيم الواجب اتباعه، 
املتطرفة، ومن ثم كانت  الشيطان  تفريطاًا هي سبل  أو  إفراطاًا  أو شامالاً  يميناًا  وما جانبه 
الوسطية من اخلصائص اجلليلة التي خص اهلل هبا الدعوة اإلسالمية، كام خص هبا دعاهتا 

املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ابن عطية )5/5)).   (((
ينظر: جامع البيان، ابن جرير الطربي )3/)4)).   (((
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من أهل السنة واجلامعة، فإهنم كام قال شيخ اإلسالم ابن تيمية V: »وسط يف النحل؛ 
كام أن ملة اإلسالم وسط يف امللل«))).

اخللق  نصح  عىل  حرصهم  واجلامعة؛  السنة  أهل  عند  الوسطية  هذه  لوازم  من  وإن 
ا إىل السبيل احلق، ورؤيتهم أن من صميم الدعوة إىل اهلل والنصح هلل ولكتابه،  ودعوهتم مجيعاً
ا  ولرسوله، وألئمة املسلمي، وعامتهم؛ الرد عىل كل من تطرف عن سبيل اهلل الوسطي، نصحاً

ودعوة له باحلسنى عسى أن يتوب من ضالله، ومحاية للمجتمع املسلم من شبهاته وباطله.

مسلم؛  لكل  النصح  وواجب  اهلل؛  إىل  للدعوة  البالغة  األمهية  هذه  من  ا  وانطالقاً
ورضورة الذود عن سبيل اهلل األقوم، يرس اجلمعية السعودية للدراسات الدعوية -وهي 
تسعى لتنمية الفكر العلمي يف جمال الدراسات الدعوية وتعمل عىل تطويره وتنشيطه- 
ا منها يف  أن تقدم هذه السلسلة من الرسائل اجلامعية، خدمة للبحوث العلمية، وإسهاماً
نرش االعتدال والوسطية، ومواجهة ما حييد عن سبيل الدعوة اإلسالمية، حيث قامت 
البالد  بعض  يف  اإلسالمية  الدعوة  واقع  تصف  التي  العلمية  الرسائل  بعض  باختيار 

اإلسالمية وأهم التحديات التي تواجهها، ثم قامت بإعادة حتكيمها ونرشها.

 ،» ومن بي تلك الرس�ائل هذه الرس�الة التي ه�ي بعنوان: »
للدكتور أمني سعد عبد اهلل.

يقبل، وهو  يوفقنا حتى نعمل، ويرزقنا اإلخالص يف عملنا حتى  أن  واهلل نسأل 
حسبنا ونعمل الوكيل، واحلمد هلل رب العاملي.

جمموع الفتاوى، أمحد ابن تيمية )370/3).   (((



7

E
 احلمد هلل الذي خلق فهدى من أراد بفضله، وأضل من شاء بعدله، وأوضح لنا 
ببيان رسله الكرام، والصالة والسالم عىل رسوله املصطفى  الطريق املستقيم يف تنزيله 

حممد بن عبد اهلل، املبعوث رمحة للعاملي. وبعد:
فإننّ الدعوة إىل اهلل من أفضل ما يتقرب به إىل اهلل E من الطاعات، وأجلنّ 

األعامل، وأهم الواجبات الدينية، قال E: ]ڳ    ڳ    ڳ     ڳ    ڱ    ڱ     
ڱ    ڱ        ں    ں    ڻڻ    ڻ    ڻ    ۀ[ ]آل عمران:04)[، وقال 
تعاىل: ]ہ    ہ     ہ    ہ    ھ     ھ    ھھ    ے    ے    ۓ    ۓ[ 

]النحل:5))[، وقال: ]چ    چ    ڇ    ڇ    ڇ     ڇ    ڍ    ڍ    ڌ    ڌ      ڎ       ڎ    

ڈ[ ]فصلت:33[، ويقول H: »فو اهلل ألن يهدي اهلل بك رجًل واحًدا 
خير لك من حمر النعم«))).

فقال:  الرشيفة،  نفسه  إىل  تعاىل  اهلل  أضافها  حيث  ومكانة  ا  رشفاً بالدعوة  وكفى 
]گ    گ    گ    ڳ    ڳ    ڳ[ ]البقرة:)))[ كام أننّ الدعوة إىل اهلل مهمة سيد 
ولد عدنان O، ووظيفة األنبياء واملرسلي، وأتباعهم من عباد اهلل املصلحي، 
والدعاة الناصحي، الذين يدعون َمن ضل إىل اهلدى، ويصربون منهم عىل األذى، حييون 
ون بنور اهلل أهل العمى، فكم من قتيٍل إلبليس قد أحيوه، وكم  بكتاب اهلل املوتى، وُيبرصنّ
من ضال تائه قد هدوه، فام أحسن أثرهم عىل الناس وأقبح أثر الناس عليهم)))، دعوا 

 ،)370(( رقم   ،I طالب  أيب  بن  عيل  مناقب  باب  الصحابة،  فضائل  البخاري:كتاب  صحيح    (((
وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عيل بن أيب طالب، رقم )406)( من حديث 

 .I سهل بن سعد
ينظر: الرد عىل اجلهمية والزنادقة لإلمام أمحد )ص55).    (((
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الناس إىل ما شاء اهلل أن يصلح به معاشهم ومعادهم، ودعوهم إىل ما فيه اخلري والسعادة، 
وحذروهم من السقوط يف مهاوي الرشور والشقاء، وحرروا العقول من رق األهواء 

والشهوات، وطهروا النفوس من أدران النقائص والرذائل.

فالدعوة إىل اهلل تعاىل من رشوط الفوز بالفالح، ومن أسباب وصف األمة باخلريية، 
واآلجلة،  العاجلة  املهالك  من  للمجتمع  ضامن  فهي  املهالك؛  من  ونجاهتا  ونرصها، 
أننّ  أدلة فضلها وعظيم مكانتها ورفعتها، كام  إليها وهي من  احلاجة  فاإلنسانية شديدة 
الناس  الفضالء، ومن صفات أحسن  الكريم وأتباعه  النبي  إليه سبحانه شعار  الدعوة 
، ومما استثناها الشارع الكريم فأجاز الغبطة فيها، وقد رتنّب اهلل تعاىل األجر العظيم  قوالاً
والثواب اجلزيل عىل اآلمر باملعروف، كام بينّ الرسول H أننّ ذلك صدقة، ثم 
اتبعهم، أو  الناس اخلري كاملجاهدين يف سبيل اهلل، وهلم أجور من  الداعية ومعلمي  إننّ 
يدل عىل رشف  بعد مماهتم. وكلنّ هذا مما  ثواهبم حتى  بل ويستمر  أيدهيم،  اهتدى عىل 

الدعوة إىل اهلل تعاىل ومكانة الدعاة إليه))).

)ومعلوم أنه ما قام دين من األديان، وال انترش مذهب من املذاهب، وال ثبت مبدأ 
من املبادئ إال بالدعوة، وال هلكت أمة يف األرض إال بعد أن أعرضت عن الدعوة، أو 
قرص عقالؤها يف األخذ عىل يد سفهائها، وما تداعت أركان ملة بعد قيامها، وال درست 
رسوم طريقة بعد ارتفاع أعالمها إال برتك الدعوة؛ فإذا أمهلت الدعوة فشت الضاللة، 

وشاعت اجلهالة، وخربت البالد وهلك العباد...())).

انظر: فضل الدعوة إىل اهلل تعاىل، تأليف: أ. د. فضل إهلي )ص6-8(، ومكانة الدعوة إىل اهلل وأسس    (((
دعوة غري املسلمي، تأليف: أ. د. عبد الرزاق بن عبد املحسن البدر )ص473(، و)ص483-480) 

)ضمن اجلامع لبحوثه ورسائله(. 
فتاوى سامحة الشيخ عبد اهلل بن محيد، إعداد: عمر بن حممد بن عبد الرمحن القاسم )ص308).    (((
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سل الكرام -عليهم الصالة والسالم-  لقد خلق اهلل الثقلي؛ لعبادته وحده، ودعا الرُّ
إىل التوحيد وعبادة اهلل D، فقال: ]ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    ڃ    ڃ    چ    چ    
ڈ[  ڎ     ڎ     ڌ      ڌ     ڍ     ڍ     ڇ     ڇ     ڇڇ     چ     چ     
ب هبم آَخرون. فأما املؤمنون هبم فسعدوا سعادة  ]النحل:36[، فآمن بالرسل طائفة، وكذَّ

بون فمنهم املساملون واملحاربون، فاملحاربون منهم وكذلك املنافقون  الدارين، وأما املكذِّ
Q، بل اختذوا كل وسيلة للصد عن سبيل اهلل،  فإهنم قد عارضوا دعوة الرسل 

]ۅ     القرآن،  عنهم  ذلك  حكى  كام  واالستكبار،  بالعناد  عليهم  أشفقوا  َمن  فعاَملوا 
ۅ    ۉ    ۉ        ې       ې    ې     ې    ى    ى    ائ    ائ    ەئ    
ا قوله: ]ڻ    ڻ    ڻ[ ]نوح:))[. وبِمثله وبأشدنّ  ەئ[ ]نوح:7[، وورد أيضاً

ا H؛ فنَهوا عنه ونَأوا عنه، قال تعاىل: ]خب    مب     منه واَجُهوا رسولنا حممداً
ىب    يب    جت[ ]األنعام:6)[، وقالوا: ]ھ    ے    ے             ۓ    ۓ    ڭ    ڭ         ڭ    

ڭ      ۇ     ۇ[ ]فصلت:6)[.

الناس  لتنفري  والعيب؛  والنقيصة  بالشي  املرسلي  وصفوا  أهنم  وسائلهم:  وِمن 
قوهلم:  مثل  بريء،  منه  هو  بالذي  والدين:  اهلدى  من  به  جاؤوا  ما  وصفوا  كام  عنهم، 
أساطري األولي، وأهنم يَروهنم يف سفاهة وضاللة، وأهنم يظنوهنم من الكاذبي. وقالوا 
ا وأبعدهم عن الكهانة والسحر: شاعر  : جمنون، ويف أهداهم طريقاً يف أكمل الناس عقالاً
ار املعارصون له H أدهى  وكاهن وساحر، فربأه سبحانه مما زعموا، ومَكر الُكفنّ

مكٍر؛ أرادوا به قتله، أو إخراجه من بلده كي تتوقف الدعوة، كام قال سبحانه: ]ک    
ک     گ    گ     گ    گ     ڳ       ڳ    ڳ       ڳڱ    ڱ    ڱ     ڱں    ں    ڻ    

أنواع األذية وسخروا منه، إىل غري ذلك من  ]األنفال:30[. وآَذوه بشتى  ڻ[ 

وسائلهم.
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تعاىل:  قال  اهلل،  سبيل  عن  للصد  طائلة  أمواالاً  وينفق  أنفق،  من  املعارضي  ومن 
]ڃ    ڃ    ڃ            چ       چ    چ    چ    ڇ    ڇڇ    ڇ    ڍ    ڍ     
ڌ    ڌ    ڎ    ڎ[ ]األنفال:36[، فالرصاع بي احلق والباطل أمٌر قديم كقدم 

الرساالت، وال يزال مستمرا، ولكن العاقبة للمتقي.

ا من طائفة  باطلهم ال ختتلف كثرياً تقرير  النصوص يف  الباطل مع  وأساليب أهل 
أِلخرى، منها: )- استدالهلم باملتشابه، )- االعتقاد ثم االستدالل، 3- اعتامدهم عىل 
مقتىض اللغة دون مراعاة خصوصية القرآن. 4- تأويل النصوص وتفسريها بام خيالف 
مصدرا  جيعلون   -6 النصوص.  تفسري  يف  والعقل  الرأي  اعتامد   -5 الصحابة.  تفسري 
للتلقي غري القرآن والسنة عىل فهم السلف الصالح. 7- التقصري يف تطبيق قاعدة تفسري 
 .H النصوص. 8-ترك مراعاة مقاصد الرشع، وعرفه، واهلدي العام للرسول
9- قصور النظر يف تتبع روايات احلديث نفسه، أو يف بابه. 0)- االنرصاف عن مراعاة 
واالجتزاء  العلامء  نصوص  برت   -(( احلديث.  أو  اآلية  يف  واللحاق،  والسباق  السياق 
وتقديس  تدبر،  أو  تأمل  دون  لآلخرين  األعمى  التقليد   -(( للهوى.  اتباعا  ببعضها 
األشخاص. 3)- ترك العمل بالنصوص بدعوى جريان العمل عىل خالفها. 4)- نزع 
النص عن سياقه التارخيي. 5)- التلبيس بالعبارات املجملة. 6)- إبطال داللة النص 
الثابت والطعن فيه ويف ثبوته. 7)- حتريف النصوص لفظاًا أو معناًى أو كليهام. 8)- 
إساءة الظن بالعلامء واعتدادهم بأنفسهم. 9)- اجلدل واخلصومة. 0)- تقعيد قواعد 

من كالمهم يرجعون إليها ويعظموهنا())). 

اهلل  أنَّ  رأوا  ملا  للحق  املعارضون  األعداء  التي سلكها  الوسائل  أخطر  ِمن  إنَّ  ثم 
بوها  ُيظهر دينَه عىل الدين كله، كام هو منطوق وعده، وأنَّ ُكلنّ الوسائل األخرى التي جرنّ

وسائل أهل الباطل يف تقرير باطلهم للدكتور حممد بن عمر بن سامل بازمول )ص 7-6).   (((
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ومعارك  ورسايا  غزوات  يف  ومرات  ات  كرنّ وُغلُبوا  واحلرسة،  بالفشل  عليهم  باءت 
معروفة شهرية يف السرية والتأريخ، من هذه الوسائل: االندساس يف الصف اإلسالمي 
اليهودي  سبأ)))  بن  اهلل  عبد  فأظهر  املنافقي،  عمل  داخله،  من  بنيانه  لتقويض  ا  ظاهراً
َمن  معاداة  إىل  ليدعو  البيت  أهل  بحبنّ  تسرت  أنه  كام  هتدمه،  مبادئ  إىل  ودعا  اإلسالم 
زعم أهنم أعداؤهم؛ وقد تكلم عن هذه الشخصية وعن العقائد التي دعا الناس إليها؛ 
الثالثة  الصحابة؛ اخللفاء  األئمة، والرجعة، والطعن يف  النصنّ والوصية والغلو يف  من 
قبل  كتبهم،  يف  األقدمون  الشيعة  علامُء  ذلك  عن  تكلم  ا:  خصوصاً  M عيلٍّ  قبل 
علامء أهل السنة: فقد جاء يف رجال الكيش ملؤلفه حممد بن عمر بن عبد العزيز املعروف 
بالكيش))) )ت:385ه�( قوله يف ابن السوداء )وذَكر بعُض أهل العلم أننّ عبد اهلل بن 
ا فأسلم، وواىل عِليًّا S، وكان يقول -وهو عىل هيوديته- يف يوشع  سبأ كان هيوديًّ

 

-، فقال يف إسالمه بعد وفاة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله  ابن نون: ويص موسى –بالُغُلونّ
، وأظهر الرباءة  ر بالقول بفرض إمامة عيِلٍّ يف عيلٍّ S مثل ذلك، وكان أول َمن شهَّ
رهم، َفِمن هنا قال َمن خاَلف الشيعة: إننّ أْصل التشيُّع  ِمن أعدائه وكاشف خُمالفيه وكفنّ

فض مأخوٌذ من اليهودية()3).  والرنّ

ا  عبد اهلل بن سبإ: رأس الطائفة السبئية. وكانت تقول بألوهية عيل. أصله من اليمن، قيل: كان هيوديًّ   (((
فأخرجه  عفان،  بن  عثامن  أيام  يف  دمشق  ودخل  فالكوفة.  فالبرصة  احلجاز  إىل  رحل  اإلسالم.  وأظهر 
أهلها، فانرصف إىل مرص، وجهر ببدعته. تويف نحو سنة 40 من اهلجرة. انظر: األعالم خلري الدين بن 

حممود بن حممد بن عيل بن فارس، الزركيل الدمشقي، )ج88/4).
أبو عمرو حممد بن عمر بن عبد العزيز الكيش، ويف لسان امليزان )9/)))(: أبو عمرو شيخ اإلمامية.    (((
ومن ثناء الرافضة عليه، قال عنه القمي: هو الشيخ اجلليل املتقدم أبو عمرو، قال الشيخ الطويس: إنه ثقة 
بصري باألخبار والرجال، حسن االعتقاد )عند الرافضة(: الكنى واأللقاب )94/3(. كيف يكون حسن 

االعتقاد مع أنه يدين بملة الرافضة؟
، تقديم وتعليق ووضع فهارس أمحد السيد احلسيني )ص)0)). رجال الكيشنّ   (3(
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وقد جاء هذا النصنّ يف فَِرق الشيعة للنوبختي؛ احلسن بن موسى))) ، وزاد عليه: 
َبَلغ عبد اهلل بن سبأ نعُي عيِلٍّ باملدائن، قال للذي نعاه: كَذبَت، لو جئتنا بدماغه  ا  )وَلمنّ
ة، وأَقْمَت عىل قتله سبعي عدالاً َلَعِلمنا أننّه مل َيُمْت ومل ُيقتل، وال يموت  يف سبعي رُصنّ
حتى يملك األرض())). وفيه عنه: )وكان ممن أظهر الطعن عىل أيِب بكر وعمر وعثامن، 

أ منهم()3). هذا يف كتب القوم.  والصحابة وتربنّ

احلسي  بن  حممد  اإلمام  قول  الشخصية  هذه  عن  السنة  أهل  كتب  يف  جاء  ومما 
I: )فإن  النورين عثامن بن عفان  قَتلَة ذي  V وهو يذكر  اآلجري )360ه�( 
اليهود يقال  قال: فمن أين اجتمعوا عىل قتله؟ قيل له: أول ذلك وبدء شأنه أننّ بعض 
له: ابن السوداء ويعرف بعبد اهلل بن سبأ -لعنة اهلل عليه- زعم أنه أسلم، فأقام باملدينة، 
كام  املسلمي،  يف  فانغمس  ولإلسالم؛  ولصحابته،   H للنبي  احلسد  فحمله 
 انغمس ملك اليهود بولس بن شاؤل)4) يف النصارى حتى أضلهم،...، فهكذا عبد اهلل 
ابن سبأ؛ أظهر اإلسالم، وأظهر األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وصار له أصحاب 
يف األمصار، ثم أظهر الطعن عىل األمراء، ثم أظهر الطعن عىل عثامن I، ثم طعن 
 عىل أيب بكر وعمر L، ثم أظهر أنه يتوىل عليًّا I، وقد أعاذ اهلل الكريم عيل 
ابن أيب طالب وولَده وذريَته M من مذهب ابن سبأ وأصحابه السبئية، فلام متكنت 

احلسن بن موسى، أبو حممد النوبختي، قال عنه الذهبي: »العالمة ذو الفنون الشيعي املتفلسف«، وقال    (((
النجايش  رجال  300ه�.  سنة  بعد  مات  زمانه«،  يف  نظرائه  عىل  املربز  املتكلم  »شيخنا  النجايش:  عنه 

))/79)(؛ سري أعالم النبالء )5)/7)3(؛ لسان امليزان ))/58)(؛ معجم املؤلفي )98/3)).
فَِرق الشيعة للحسن بن موسى النوبختي الشيعي )ص3)).   (((

املصدر نفسه )ص3)).   (3(
الناس اضطهادا  أنه كان من أشد  النصارى  يقول عنه كتاب  الرسول  باسم بولس  املعروف  هو شاول    (4(
ألتباع املسيح، وقد كان حيرس مالبس قتلة أستفانوس )أحد اتباع املسيح( أثناء ما كان اليهود يقتلونه. 

إنجيل برنابا ))/64)).
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الفتنة والضالل يف ابن سبأ وأصحابه، سار إىل الكوفة، فصار له هبا أصحاب، ثم ورد 
إىل البرصة فصار له هبا أصحاب، ثم ورد إىل مرص، فصار له هبا أصحاب، كلهم أهُل 
ضاللة، ثم تواعدوا الوقت، وتكاتبوا ليجتمعوا يف موضع، ثم يصريوا كلهم إىل املدينة، 
ليفتنوا املدينة وأهلها ففعلوا، ثم ساروا إىل املدينة، فقتلوا عثامن I، ومع ذلك فأهل 

املدينة ال يعلمون حتى وردوا عليهم())).

ا من أهل  ا بسنده إىل يزيد الَفْقَعيس، قال: كان ابن سبأ هيوديًّ وأورد اآلجري أيضاً
املسلمي حياول  بلدان  تنقل يف  ثم   ،I أمه سوداء، فأسلم زمان عثامن  صنعاء)))، 
ضاللتهم، فبدأ باحلجاز، ثم البرصة، ثم الكوفة، ثم الشام، فلم يقدر عىل ما يريد عند 
أحد من أهل الشام فأخرجوه، حتى أتى مرص، فاغتمر فيهم، فقال هلم فيام كان يقول: 
يرجع،   H بأن حممدا  ويكذب  يرجع،   S أن عيسى  يزعم  العجب ممن 
وقد قال اهلل D: ]ٱ     ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ     پ[ ]القصص:85[، 
فمحمد أحق بالرجوع من عيسى، قال: فقبل ذلك عنه، ثم وضع هلم الرجعة فتكلموا 
فيها، ثم قال بعد ذلك: إنه كان لكل نبي ويص، وكان عيل I ويص حممد، وقال 
هلم: حممد خاتم األنبياء وعيل خاتم األوصياء، وقال بعد ذلك: من أظلم ممن مل جيز وصية 
رسول اهلل H، ووثب عىل ويص رسول اهلل H، ثم قال هلم بعد ذلك: 
فاهنضوا يف هذا   ،H اهلل  بغري حقها، وهذا ويص رسول  قد أخذها  إننّ عثامن 
عن  والنهي  باملعروف،  األمر  وأظهروا  أمرائكم،  عىل  بالطعن  وابدأوا  كوه،  فحرِّ األمر 
املنكر؛ تستميلوا الناس، وادعوا إىل هذا األمر، فبث دعاة، وكاتب من كان قد استفسد 

كتاب الرشيعة، ملحمد بن احلسي اآلجري )ص597).   (((
َصْنَعاُء: هي قصبة اليمن وأحسن بالدها، تشبنّه بدمشق لكثرة فواكهها وتدفق مياهها، وهو بلد يف خط    (((
االستواء، وهي من االعتدال من اهلواء، كام أهنا هي العاصمة السياسية والتارخيية لليمن وواحدة من 
أقدم املدن املأهولة باستمرار وهلا تاريخ من القرن اخلامس قبل امليالد عىل األقل. انظر: معجم البلدان، 

لياقوت احلموي )5/3)6-4)4).
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باملعروف،  األمر  وأظهروا  رأهيم،  عليه  ما  إىل  الرسنّ  يف  ودعوا  وكاتبوه،  األمصار  يف 
وجعلوا يكتبون إىل األمصار بكتب يضعوهنا يف عيوب والهتم، ويكاتبهم إخواهنم بمثل 

ذلك())).

أهل  وِمن   ، أوالاً أنفسهم  الشيعة  طرف  من  الواردة  النصوص  هذه  من  فنَخلص 
أْن  بذلك  البيت، وأراد  ا أظهر اإلسالم ومواالة أهل  ابن سبأ كان هيوديًّ أننّ  ثانياًا  السنة 
ُيفسد الدين عىل املسلمي، فتعلق بشيعة عيلٍّ ووافقهم فيام كانوا فيه من إظهار حمبة أهل 
ا غريبة عليه كالنص والوصية،  البيت هِلذا الغرض الفاسد))). فأدخل يف اإلسالم أفكاراً
والغلو يف أهل البيت، ودعوى النبوة واإلهلية يف البرش، والرجعة، وغري ذلك. مثلام عِمل 

بولس اليهودي من التظاهر بام جاء به عييس إلفساد ما عليه أتباعه)3).

ثم إننّ العقائد السابقة التي محلها ابن سبأ تلقفتها طائفة ِمن املنتسبي إىل اإلسالم، أال 
وهي طائفة الرافضة، وقد ذكر العلامء أننّ فارس)4) ملا دخلها اإلسالم وفتحها املسلمون عىل 
عهد اخلليفة عمر الفاروق I انقسم أهلها إىل أقسام ثالثة؛ منهم من تظاهر باإلسالم، 
َها الرافضة ملَْ  َة، َورَشُّ ْهَواَء امْلُِضلَّ ُرُكْم َهِذِه األَْ وهم الذين قال بعض السلف عنهم)5): )ُأَحذِّ

ْساَلِم، َوَبْغياًا َعَلْيِهم(. ، َوَلِكْن َمْقتاًا أِلَْهِل اإْلِ ، َواَل َرْهَبةاً ْساَلِم َرْغَبةاً َيْدُخُلوا يِف اإْلِ

ا، والبعض اآلخر بقي عىل ما هو عليه من الوثنية املجوسية.  ومنهم من أسلم طوعاً
فالطائفة األوىل الذين أبطنوا املجوسية وأظهروا اإلسالم هم معظم الفرس املغلوبي؛ 

كتاب الرشيعة لآلجري، مصدر سابق )ص600).   (((
انظر: التبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكي،: لإلسفراييني )ص8)3).   (((

انظر: اآلجري، مصدر سابق )ص597).   (3(
الغرب كور خوزستان  يىل  وممنّا  الرشق حدود كرمان  يىل  ممنّا  هبا  فالنّذي حييط  فارس  ا  وأمنّ فــارس:  بلد    (4(
تي بي فارس وخراسان وبعض حدود أصبهان، وممنّا يىل اجلنوب بحر  وأصبهان، وممنّا يىل الشامل املفازة النّ

فارس. املسالك واملاملك أليب إسحاق الكرخي )ص96). 
ْعبي لتلميذه َمالِِك ْبِن ِمْغَوٍل. انظر يف منهاج السنة البن تيمية ))/3)). قاله الشَّ   (5(
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بد أن  ، وال  أننّ مترنّ بد  أننّ اإلسالم عاصفة ال  حيث إهنم استسلموا استسالم َمن اعتقد 
ينحني هلا رأسه، ثم يعود لريفعه من جديد. هلذا فقد قاموا فيام بعد بأخطر األدوار يف 
ختريب الدين وهدم دولة اإلسالم، واختذوا يف سبيل ذلك أساليب شتى، منها: تلفيق 
األحاديث واخرتاع الروايات. وقد أفلح هذا األسلوب يف استاملة الكثري من املسلمي 
هة متاما للدين حتت ستار التشيع ونسبة ما اخرتعوه من  هم إىل صورٍة ُمشوِّ البسطاء؛ فجرنّ
أحاديث وروايات، وما ابتدعوه من عقائد وعبادات إىل األئمة الثقات ِمن أهل البيت 

العلوي))).

ظهور التشيع: اتفق الباحثون عىل أنه مل تعرف دولة نيجرييا عموما عقائد الرافضة 
قالوه  ما  والواقع عىل   ، املوافق 979)م  اإليرانية عام 399)ه�  بالثورة  يسمى  ما  قبل 
فالرفض   ،(((

H اهلل  صحابة رسول  أن سكاهنا شعوب حيبون  وذلك  شهيد؛ 
إنام وجد سبيله إىل نيجرييا عن طريق بعض احلركات، منها حركة اإلخوان املسلمي)3) 
مع حماوالت من السفارة اإليرانية، كام يقول أحد الباحثي: »ازدهر التشيع يف نيجرييا 
عن طريق إيران يف عهد اخلميني الذي توىل السلطة الدينية يف تلك البالد منذ 979)م 
-980)م)4) والتوجه إىل إفريقيا بصفة عامة وبالد نيجرييا بصفة خاصة لكسب انتشار 

املذهب الشيعي يف هذه البالد التي مل تكن تعرف هذا املذهب ومل تعتن به«)5).

انظر: وجاء دور املجوس للدكتور عبد اهلل الغريب )ص58(، وهذا هو الكايف للكليني، للدكتور طه    (((
الدليمي )ص5).

مقابلة شخصية مع الدكتور أبوبكر حممد ثاين عام 430)ه� = 009)م يف بيته باملدينة النبوية.   (((
َلْبُطو  Bacin tafarkin 'Yan shi'a da akidojinsu للدكتور عمر  الشيعة(  انظر كتاب )بطالن عقائد    (3(
مدير اجلامعة اإلسالمية بكسنا نيجرييا )ص54)(. وسيأيت تقرير أن الرفض دخل نيجرييا عن طريق 

مجاعة اإلخوان املسلمي يف مبحث: الدروس واملحارضات، من الفصل القادم.
املوافق 399)ه�   (4(

الفرق اإلسالمية الكربى يف نيجرييا )دراسة ميدانية ونقدية( حميي الدين سليامن إمام مدييل )ص363).    (5(
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ومن جهود إيران يف نرش التشيع يف نيجرييا أن أرسلت رجال إيرانيا يسمى إحتاد 
أعي  يف  بلده  شأن  رفع  طريق  عن  مهامه  أدى  وقد  وإضالل  بدعايات  ليقوم  عنايت، 
الشباب ودفع عن إيران كل ما اهتمت به، ومثال ذلك إذا قيل للشباب: إن إيران تسب 
الصحابة فتنبهوا هلذا! ذهبوا إليه وسألوه: هل صحيح أنكم تسبون الصحابة؟ فيجيب 
بقوله: »كل هذه دعايات أمريكية« وهبذا استطاع الدخول عىل الشباب يف جامعة أمحد 

بلو زاريا ونرش دعاياته الكاذبة))).

ن يف قلوب الشعب من عظمة  إال أنه مل يدخل باسم الرفض وإال ملا قبله أَحٌد ملا مَتَكنّ
صحابة رسول اهلل H، وذلك بعد الثورة املذكورة حيث خططت إيران خطة 
بعيدة املدى هبدف تقديمها يف أنحاء العامل اإلسالمي ومن ثم نرش عقيدة الرفض فرأوا 
نيجرييا  اجلامعات، دخلوا يف جامعات شامل  احلركة هي  لبذر هذه  املناسب  املكان  أن 
نوا عالقات بينهم وبي طالهبا وخصوصا مع أعضاء ورؤساء احتاد طالب املسلمي  وكونّ
يعقوب  إبراهيم  الدينية للطالب يف داخل اجلامعة، وكان  بالنشاطات  يقومون  والذين 
اخلميني  املزعوم  بالبطل  التأيس  فكرة  فروجت  التسعينات  أوائل  يف  منهم  الزكزكي))) 

بلغة  والكتاب  كانو،  أم اإلسالم( )ص6(، ط994)م،  التشيع  امليزان:  كتاب )حركة زكزكي يف  انظر    (((
اهلوسا.

التي  الرافضة  الدين بن حسي الزكزكي، ولد 5/مايو 953)م زعيم  إبراهيم يعقوب بن عيل بن تاج    (((
االقتصاد  فن  ْو، ودرس زكزكي  َززَّ مدينة  إىل  نسبة  نيجرييا(. وزكزكي  )احلركة اإلسالمية يف  يسموهنا 
ا  عامًّ وأميناًا   (978 سنة  املسلمي  طالب  مجعية  يف  عضوا  وكان  976)-979)م  بلنّو  أمحد  جامعة  يف 
للجمعية عىل مستوى الوطن، ويف 979)م نائب رئيس اجلمعية يف العالقات اخلارجية الدولية، ومن 
الذين قاد الناس للمظاهرات يف طلب تطبيق الرشيعة يف نيجرييا، وقد سجن مرات، وآخرها يف 5)0)م 
ا إىل إيران إىل أن اعرتافوا به واختذوه عميالاً يف نرش  وما زال معتقال إىل اآلن ) 9)0)م( وكان يسافر كثرياً
التشيع يف نيجرييا. ينظر كتاب )BAYYANAR SHARAFUDDIN( ظهور رشف الدين الشيخ إبراهيم 
الزكزكي، ألمي عيسى، زعم أنه جمدد الدين قد برشنّ بذلك الشيخ عثامن بن فودي )ص40(. وجملة نيوز 
بنج األسبوعية الصادرة بأبوجا ))/))/9)4)ه� العدد:)4. ومقابلة شخصية مع أخيه الشيخ ثاين 

يعقوب )43)ه� باملدينة.
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وإقامة دولة حتكم برشيعة اهلل وال يعرف الكثري أن إيران دولة تقوم عىل الرفض وبغض 
.H صحابة رسول اهلل

كثري من  املسلمي يف  إىل اإلسالم وختالف  تنتسب  االثنا عرشية طائفة  فالرافضة 
عليها  وزادت  اليهودي  سبأ  بن  اهلل  عبد  عن  تقدم  كام  عقائدها  أخذت  وقد  العقائد، 
ب هذا املذهُب يف هذه  أخرى. ولقد أخذت عقيدهُتا تنترش يف كثري من البلدان، كام ترسَّ
هذه  لنرش  وسيلٍة  أيَّ  يتخذون  أصحابه  جعل  حيث  نيجرييا  بلدي  إىل  األخرية  اآلونة 
إليها من  البحث  ما توصل  أَتْت فكرُة مجع  للدين اإلسالمي، فمن هنا  اهلادمة  العقيدة 
اهلل وسنة  كتاب  إىل  املسلمي  من  الرافضة وغريهم  السعي يف دعوة  ثم  الوسائل،  هذه 
رسوله H عىل منهج سلفنا الصالح من الصحابة والتابعي M أمجعي، 

رجاء الثواب، ومعذرة إىل اهلل ولعلهم يتقون.

: مو�ضوع البحث:  اأولاً
البحث عن املد الرافيض يف نيجرييا.

ا: اأهمية املو�ضوع: ثانياً
مما يدل عىل أمهية املوضوع:

لظهور هذه  نيجرييا  اهلل يف  إىل  داعية  به كلنّ  ُيعنى  ذا حيوية،  املوضوع  أوال: كون 
ا. ا فاحشاً الفرقة -الرافضة- ظهوراً

من  ُيتمكن  حتى  البلد  يف  الدعوة  يف  الرافضة  وسائل  عىل  التعرف  أمهية  ثانًيا: 
دعوهتم بالطريقة املناسبة.

ثالًثا: رجاء الثواب واألجر العظيم ملن دعا إىل اهلدى، وأن اهتداء شخص واحد 
»خيٌر لك من حمر النعم«))).

سبق خترجيه )ص5).    (((
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رابًعا: عدم وجود رسالة يف املوضوع إىل اآلن -حسب علمي.
ا عىل العقيدة الصحيحة فوجب بيان ذلك. خامًسا: كون الرافضة يشكلون خطراً

مدى  اإلسالمي  للعامل  ألبدَي  كثب،  عن  وأعرفهم  نيجرييا  ِمن  َكويِن  ســادًســا: 
خطرهم لُينقذوا هذا البلد من الرشاك الذي نصبوه، بالوسائل املتاحة هلم.

ا: اأهداف البحث  ثالثاً
التعريف باملد الرافيض يف نيجرييا ووسائله.  .(

كشف أساليب الرافضة يف الدعوة إىل مذهبهم يف نيجرييا.  .(
إبراز سبل مقاومة الرافضة وفكرها املنحرف.  .3

اإلسهام يف توعية األمة وتبصريها بخطر الرافضة.  .4

ا: ت�ضاوؤلت البحث: رابعاً
سيجد القارئ الكريم يف هذا البحث املتواضع جواباًا عن األسئلة التالية:

كيف دخل التشيع إىل نيجرييا وامتد، وما هي اجلهة التي تولت كرب ذلك، ومن هم 
أبرز من دعا إىل التشيع يف نيجرييا، وما هي أهم سبلهم ووسائلهم يف نرشها، وما دور 

أهل السنة يف مقاومتها، وما هي الوسائل املناسبة ملقاومة الرافضة يف نيجرييا.

ا: حدود البحث: خام�ضاً
حد البحث املوضوعي يتناول جوانب ظهور التشيع يف نيجرييا من بدايته وما تقدم 
ذلك من متهيدات، وكذلك وسائل رافضة نيجرييا وأساليبهم املتبعة للوصول إىل نرشه، 
ويشمل مجيع الواليات التي فيها التشيع يف البلد، كام تطرق إلرساهلم الدعاة إىل احلج 
وما يقومون به من دعوهتم للحجاج النيجرييي يف مكة واملدينة واملشاعر. وهذا اجلانب 
األول. وأما اجلانب الثاين فيتناول سبل مقاومة دعوة الرافضة مع بيان جهود أهل السنة 

يف ذلك.
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هي  ألهنا  عرشية،  االثنا  الشيعة  هم  البحث  هذا  يف  بالرافضة  املعنية  والطائفة 
املوجودة يف نيجرييا وال يعرف غريها، يف وقت إعداد هذا البحث. 

ا: الدرا�ضات ال�ضابقة: يوجد بع�ض الر�ضائل لها عالقة باملو�ضوع منها: �ضاد�ضاً
سليامن  الدين  حمي  ونقدية(  ميدانية  )دراسة  نيجرييا  يف  الكربى  اإلسالمية  الفرق   .(

إمام مدييل. رسالة علمية يف جامعة أم القرى بمكة املكرمة 4)4) ه�. 
ا الرافضة يف نيجرييا وإن مل يذكر  ويستفاد من البحث حيث تناول من الفرق أيضاً  

ا. الوسائل واألساليب إال عرضاً
ظهور التشيع وانتشاره يف نيج�رييا: الكيفية والوسائل واألخطار لألستاذ الدكتور   .(
األول،  السنة  ملؤمتر حراسة  قدم  كدونا، بحث  لبطو من جامعة والية  عمر حممد 
الذي أقامته مجاعة إزالة البدعة وإقامة السنة-كشنه، مع مركز فتية للدعوة والرتبية 

والتعليم. 9-0) ربيع األول )43) امل�وافق ))-3) فرباير ))0)م.
ا مع  ا يف صميم املوضوع إال أنه ليس إال مقالة ثم فيام بعد صار كتيباًا صغرياً هذا أيضاً  
أنه تطرق لبعض الوسائل واألساليب سأستفيد منه ولكنه ال يسمن وال يغنى من 

جوع عن رسالة علمية. 
3. Kungiyara Al-zakzaky a mizani، Shi>a ko Musulunci? na Ibrahim 

Khalil Idris da Muhammad Sani Abudulkarim da Muhammad B. 

Muhammad Bugawar (1) 1994 Ummah Computer Services Kano.
ا يف بيان حقيقة دعوة زكزكي يف امليزان بلغة اهلوسا إلبراهيم خليل إدريس  هذا أيضاً
أن  عىل  وحكموا  وأجادوا  أفادوا  وقد  حممد.  بابنغدا  وحممد  الكريم  عبد  الثاين  وحممد 

دعوة زكزكي رافضية، وهذا قبل إعالن الزكزكي عن تشيعه.
وهذان كالمها صفحات قليلة تناوال جانباًا من جوانب البحث وسيجد الباحث ما 

يفتح له الطريق إىل بغيته.
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a

َتْعِريَفاٌت وَمْدَخــل

وفيه أربعة مطالب:

المطلب األول
التعريف بالو�ضائل والأ�ضاليب

ويكون حسب المسائل التالية:

ا: امل�ضاألة الأوىل: تعريف الو�ضائل لغة وا�ضطالحاً

أواًل: الوسائل لغة: أما من حيث اللغة فإن كلمة الوسائل مجع، ومفردهتا الوسيلة 
ترجع إىل مادة »و س ل«، ويف الصحاح: )الوسيلة: ما يتقرب به إىل الغري، واجلمع الُوُسل 
ا.  والوسائل()))، ويف معجم مقاييس اللغة: الواو والسي والالم: كلمتان متباينتان جدًّ
D. ومن  األوىل الرغبة والطلب، يقال: وسل إذا رغب. والواسل: الراغب إىل اهلل 

ذلك القياس الوسيلة. واألخرى الرسقة. يقال: »أخذ إبله توسال«))).

ويف ت�اج العروس: »الوس�يلة والواس�لة: املنزلة عن�د امللك، والدرج�ة والقربة«، 
والوصلة واجلمع: الوسائل)3).

والرغبة  املنزلة  حول  يدور  الوسيلة  معنى  أن  يتبي  اللغة  أهل  كالم  خالل  فمن 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية أليب نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري و س ل. )37/5)).   (((
انظر: معجم مقاييس اللغة أليب احلسن أمحد بن فارس بن زكريا مادة و س ل، )6 / 0))).    (((

تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي مادة و س ل، ))75/3).    (3(
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ا إنام يرسق  والطلب وطريقة الوصول إليها، أو ما به الوصول إىل املراد، والسارق أيضاً
الرسقة  كانت  وإْن  عليه،  حصوله  طريق  عن  النظر  بغض  اليشء،  هذا  يف  رغبة  اليشء 

وسيلة غري حممودة لالمتالك.

وأما وسيلة الدعوة يف اصطالح الدعاة فقد تنوعت  ثانًيا: الوسائل اصطلًحا: 
عىل  الداعي  به  يستعي  »ما  بقوهلم:  بعضهم  فها  عرنّ حيث  بياهنا؛  يف  العلامء  عبارات 
به إىل اإلصالح  يتوصل  نافع مثمر«))). وقال آخر: »ما  الدعوة إىل اهلل عىل نحو  تبليغ 
ا ومعنى«))). وقال آخر: » ما يتوصل به إىل دعوة الناس وفق منهج الدعوة  والدعوة حسًّ

القويم«)3).

هذه التعريفات كلها صحيحة، وتوحي إىل ما به إيصال الدعوة، مقيدة إما بالنفع 
أو اإلصالح أو وفق املنهج القويم.

ا: امل�ضاألة الثانية: تعريف الأ�ضاليب لغة وا�ضطالحاً
الصحاح:  يف  جاء  كام  واألسلوب  أسلوب  مجع  األساليب  لــغــة:  األســالــيــب 
منه)4).  فنون  أي يف  القول،  أساليب من  أخذ فالن يف  يقال  الفن،  بالضم:  »األسلوب 
ويف لسان العرب: »ويقال للسطر من النخيل: أسلوب. وكل طريق ممتد، فهو أسلوب«. 
قال: »واألسلوب الطريق والوجه واملذهب يقال: أنتم يف أسلوب سوء، وجيمع أساليب. 
واألسلوب الطريق تأخذ فيه. واألسلوب بالضم: الفن؛ يقال أخذ فالن يف أساليب من 

ا«)5). القول أي أفاني منه؛ وإن أنفه لفي أسلوب إذا كان متكرباً

أصول الدعوة للدكتور عبد الكريم زيدان )ص447).    (((
الوسائل األساسية لنرش الدعوة اإلسالمية للدكتور أمحد بن حممد الدسم العدناين )ص9).    (((

األسس العلمية ملنهج الدعوة اإلسالمية أ. د. عبد الرحيم بن حممد املغذوي ))/657).   (3(
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية أليب إسامعيل بن محاد اجلوهري مادة س ل ب. ))/5))).   (4(

لسان العرب للعالمة ابن منظور مادة س ل ب. ط)/ 7)4)ه�، )9/6)3).    (5(
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من  أسلوب  عىل  وهو  والفن  الطريق  اهلمزة  بضم  »واألسلوب  املصباح:  ويف 
أساليب القوم أي عىل طريق من طرقهم«))).

األسلوب اصطلًحا: »هو الطريقة الكالمية التي يسلكها املتكلم يف تأليف كالمه 
واختيار مفرداته«)))، ونحوه: »هو طريقة اخلطاب، وأسلوب احلوار، وهنج التعبري مما 
يتضمن من اختيار األلفاظ، وتركيب العبارات، ونوع الكلامت، من لي وقسوة، ورفع 

الصوت وخفضه، وما شابه ذلك فكله يدخل يف إطار األسلوب)3).

وقيل إن األسلوب: هو عرض ما يراد عرضه من معان وأفكار وقضايا يف عبارات 
ومجل خمتارة لتناسب فكر املخاطبي وأحواهلم وما جيب لكل مقام من املقال)4).

وهذه هي الواردة يف كالم أهل البيان والفصاحة، ينحرص يف األلفاظ، والعبارات، 
واجلمل، ولكنه عند الدعاة يكون أوسع من هذا بكثري؛ لوجود أساليب عملية، كام أن 

هناك أساليب قولية)5).

قال بعضهم: أساليب الدعوة: هي العلم الذي يتصل بكيفية مبارشة التبليغ وإزالة 
العوائق عنه، وهي الطريقة التي يسلكها الداعية يف تأليف كالمه واختيار ألفاظه، وتأدية 

معانيه ومقاصده من كالمه)6).

فاجلزء األول من التعريف جامع حيث يشمل مجيع األساليب ثم ركز شطر الثاين 
عىل األساليب البيانية.

املصباح املنري للعالمة أمحد بن حممد بن عيل املقري الفيومي ))/386).    (((
خصائص القرآن الكريم د. فهد بن عبد الرمحن بن سليامن الرومي )ص8)).   (((

منهج الدعوة يف ضوء الواقع املعارص للشيخ عدنان العرعور، )جائزة نايف( )ص75)).    (3(
املرأة املسلمة املعارصة للدكتور أمحد بن حممد عبد اهلل أبابطي )ص3)5).    (4(

الرب، جملة  أ. د. عبد  البيانية  الدعاة عىل األساليب  انظر تدريب  البيانية.  التي تسمى األساليب  وهي    (5(
اجلامعة العدد: 8)) )ص35)). 

فقه الدعوة يف صحيح البخاري د. سعيد بن عيل بن وهف القحطاين ))/68).    (6(
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امل�ضاألة الثالثة: الفرق بني الو�ضائل والأ�ضاليب:
بالرجوع إىل منهج الُكتنّاب يف الوسائل واألساليب يظهر أهنم عىل ثالثة أصناف 
ل؛  ق؛ ومنهم من مل يفرق بينهام، فهي يشء واحد عندهم، ومنهم من يفصنّ فمنهم من يفرنّ
حيث يدل كالمهم عىل أن الوسائل غري األساليب ولكن بينها عموم وخصوص، وربام 
استخدم اللفظان بمعنى واحد عند افرتاقهام فينوب هذا عن هذا، وعند اجتامعهام ينفرد 

كل لفظ بمعنى مستقل))).

_التلفزيون_ واإلذاعة كلها من  املقال، اخلطبة والرسالة والرائي  وباملثال يتضح 
الوسائل الدعوية، وأما احلكمة واملوعظة احلسنة واجلدال بالتي هي أحسن والرتغيب 
والرتهيب والقصة فهي من األساليب، فمن هنا يفهم أن كالًّ من األسلوب والوسيلة 
طياهتا  يف  تضم  أوعية  الوسيلة  كانت  وإن  والغاية،  اهلدف)))  إىل  للوصول  يستخدم 
األسلوب، فكم من خطيب استخدم أسلوب الرتغيب والرتهيب واملوعظة احلسنة يف 

خطبته.

ما  كل  تشمل  الوسيلة  ألن  وذلك  األساليب،  من  وأعم  أشمل  هبذا  فالوسائل 

وانظر إىل هذه الكتب: وسائل أهل الباطل يف تقرير باطلهم ملحمد عمرو بازمول )ص09)-0))(،    (((
ا للموضوعات؛ وكان ُجل ما ذكره من األساليب، إال أنه سامه بالوسائل؛ وصنيعه  حيث وضع فيه فهرساً
قسم  اجليويش،  إبراهيم  حممد  الدعوة  وسائل  واحد.  يشء  عنده  واألساليب  الوسائل  بأن  يوحي  هذا 
الوسائل إىل قسمي منها املعنوية حيث ذكر فيها األخالق، والوسائل املادية وذكر فيها الفطرية واملكتسبة 
والوسائل التطبيقية. من )ص9)-49(. وسائل الدعوة أ. د. عبد الرحيم املغذوي: ذكر فيه األساليب 
الدعوة يف  بأهنام يشء واحد عنده. وفقه  الكتاب يشعر  بالوسائل فصنيعه يف  والوسائل ثم سمى كتابه 
صحيح البخاري د. سعيد بن عيل القحطاين: وقد فرق بي الوسائل واألساليب انظر )ص47)( حيث 

ذكر الرتغيب من أساليب الدعوة، والقدوة احلسنة من وسائل الدعوة.
ه إليه، انظر موقعه: الرتبية النبوية: ا أ. د. خالد احلازمي يف سؤال وجِّ وقد أشار إىل هذا أيضاً   (((

 http://www.propheteducation.com/ar/home/index.php
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يستخدمه الداعية للوصول إىل الغاية سواء ما يتعلق بصفات معنوية، أم كان استعامالاً 
ا بأعامل تطبيقية، بيد أن األساليب تتعلق يف الغالب باأللفاظ))). ألدوات مادية أم قياماً

امل�ضاألة الرابعة: املراد بالو�ضائل والأ�ضاليب يف هذا البحث:
قد سبق التعريف بكلٍّ من الوسائل واألساليب، وأما مراد الباحث يف بحثه فهو كل 
ما تستعي به الرافضة وتستخدمه لنرش مذهبها بي الناس يف نيجرييا؛ سواء كانت هذه 
الوسائل واألساليب مرشوعة أم غري مرشوعة، نافعة أم مرضة، مبارشة أم غري مبارشة، 
واإلعالمية  والتعليمية  الدعوية  واألساليب  الوسائل  وكذلك  معارصة،  أم  وقديمة 

واخلدمية واالقتصادية سواء انفردت هبا الرافضة أو اشرتكت مع غريها.

المطلب الثاني
التعريف بالراف�ضة

ويكون حسب المسائل التالية:

ا: امل�ضاألة الأوىل: التعريف بالراف�ضة لغة وا�ضطالحاً
الرافضة لغة: الرافضة اسم فاعل مؤنث، أصل الكلمة من الرفض، والراء والفاء 

والضاد لغة: الرتك، وقد رفضه يرفضه رفضا، أي: تَركه))).
والرافضة اصطلًحا: فرقة من الشيعة، قال اإلمام أمحد V يف تعريف الرافضة: 

هم الذين يتربؤون من أصحاب حممد H ويسبوهنم وينتقصوهنم)3).
 H ومل يكن القوم يقفون عن هذا احلد- سوء القصد بصحابة رسول اهلل

بل هلم اعتقادات أخرى باطلة كام سيأيت بياهنا بإذن اهلل تعاىل.

انظر: بحوث يف الدعوة إعداد نوال بنت حممد بن عيل عبد اهلل الصانع ))6) -63)).   (((
انظر مادة رفض يف الصحاح للجوهري )078/3)).   (((

طبقات احلنابلة البن أيب يعىل ))/33).   (3(
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ويف كتاب امللل والنحل: الشيعة هم الذين شايعوا عليًّا I عىل اخلصوص. 
ا ووصية، إما جليًّا، وإما خفيًّا. واعتقدوا أن اإلمامة ال خترج  وقالوا بإمامته وخالفته نصًّ

من أوالده، وإن خرجت فبظلم يكون من غريه، أو بتقية من عنده))).

الرافضة فرقة تزعم مواالة عيلنّ وبعض ذريته عىل اخلصوص، وأن اخلالفة ال خترج 
منهم إىل غريهم، وتبغض من سبقهم من اخللفاء وتستقل بمصادرها عن املسلمي.

بذلك لرتكهم زيد بن عيل)))  العلامء: »سموا  ذَكرها  بالرافضة، ألسباب  وسموا 
I. وجيمع عىل الروافض وهم جند تركوا قائدهم وانرصفوا«)3).

 X وجاء يف أنه: »كانوا بايعوا زيد بن عيل بن احلسي بن عيل بن أيب طالب 
 H ثم قالوا له: تربْأ من الشيخي)4) نقاتل معك فأبى وقال كانا وزيرْي جدي

فسموا رافضة والنسبة رافيض)5).

هبذا يتضح لنا أن تسميتهم بالرافضة إنام ألجل ترك إمامهم، ورفض إمامة أيب بكر 
.L وعمر

وربام قيل هلم ذلك لرفضهم الدين)6)، ومهام يكن من أمر فإن واقعهم يدل عىل 
هذه األمور قديام وحديثا؛ فالرافضة هي إحدى الفرق املنتسبة للتشيع ألهل البيت مع 

.L الرباءة من أيب بكر وعمر

امللل والنحل للشهرستاين ))/46)).   (((
زيد بن عيل بن ُحَسْيِ ْبِن َعيِلِّ ْبِن أيب َطالِِب ْبِن عبد املطلب، وهو من تنتسب إليه الفرقة الزيدية. َوُقتَِل    (((
َيْوَم االْثنَْيِ 0))ه�. َوُيَقاُل )))ه�. َوَكاَن َلُه َيْوَم ُقتَِل )4 َسنَة، الطبقات الكربى، ترمجة رقم )988(، 

 .((50/5(
الصحاح للجوهري )078/3)).    (3(

 .L مها أبو بكر وعمر   (4(
تاج العروس للسيد مرتىض الزبيدي مادة رفض )8)/354-348).   (5(

التاريخ الكبري ))/79)).   (6(
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ا، من ذلك: ما هم عليه من الرشك وعبادة القبور،  وأوجه رفضهم الدين كثرية جدًّ
وسب الصحابة وشتمهم والطعن فيهم، وادعاء حب أهل البيت مع الغلو فيهم، كام أهنم 
ال يشهدون اجلمعة واجلامعات وردهم ملصادر هذا الدين احلنيف، وقد جاءت أحاديث 

ا ال تسلم من كالم. واهلل تعاىل أعلم. بذلك، إال أهننّ

هي  ألهنا  عرشية،  االثنا  الشيعة  فهم  البحث،  يف  بالرافضة  املعنية  الطائفة  وأما 
املوجودة يف نيجرييا وال يعرف غريها، يف وقت إعداد هذه الرسالة.

امل�ضاألة الثانية: ن�ضاأة الراف�ضة وتطور مذهبهم:
ا H بدين اإلسالم فأدى الرسالة ونرش الدين، فلام  أرسل اهلل رسوله حممداً
توفاه اهلل قام بعده الصحابة بالدعوة إىل هذا الدين احلنيف، ففتحوا البالد ودخل العباد 
ا، وانقادت دول الكفار لدين اإلسالم، ومن تلكم الدول دولة فارس  يف دين اهلل أفواجاً
التي فتحت يف عهد عمر I فالناس فيها أقسام؛ منهم من تظاهر باإلسالم، ومنهم 

ا والبعض اآلخر بقي عىل ما هو عليه من الوثنية. من أسلم طوعاً

من ثم بدأ الذين تظاهروا باإلسالم حماوالت يف االنتقام عىل املسلمي، وأول ما 
بدأوا به قتل عمر بن اخلطاب I وقد تم تنفيذ ذلك عىل يد أيب لؤلؤة املجويس))) 

سنة 3)ه�.

ورد عند بعض املؤرخي: »... فلام كان الصبح خرج عمر إىل الصالة وكان يوكل 

قومه بابا  يف  يسمى  وكان  ابنته  إىل  نسبة  لؤلؤة  أبو  ويكنى  »فريوز«  اسمه  الفارسية:  النهاوندي  فيروز    (((
))ه�،  سنة  املنوره  املدينة  إىل  وسبي  الروم  من  املسلمون  أرسه  ثم  الروم  قبل  من  أرس  الدين،  شجاع 
كان موىل عند املغرية بن شعبة I، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية عن قتل عمر اخلطاب: )َقَتَلُه َأُبو 
َكاَن  ْساَلِم، حيث  اإْلِ َأْهِل  َفاِق  بِاتِّ I(، وبينّ أننّ كفره  ُشْعَبة  ْبِن  امُلِغرَيِة  َمْوىَل  امَلُجويِسُّ  اْلَكافُِر  ُلْؤُلَؤَة 
جَمُوِسيًّا ِمْن ُعبَّاِد النِّرَياِن، والشيعة مع ذلك تنترص له وحتتفل بقتله لعمر، بل )ِمنُْهْم َمْن َيُقوُل: اللَُّهمَّ اْرَض 
يِن َمَعه(. انظر: منهاج السنة النبوية )77/6)( و)ص370-)37( وفتح الباري  َعْن َأيِب ُلْؤُلَؤَة َواْحرُشْ

)64/7(، و))/)30). 
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؛ فإذا استوت جاء هو فكرب. قال: ودخل أبو لؤلؤة يف الناس، يف يده  بالصفوف رجاالاً
رسته،  حتت  إحداهن  رضبات،  ست  عمر  فرضب  وسطه،  يف  نصابه  رأسان  له  خنجر 

وهي التي قتلته«))).

تدبريها  يف  اشرتك  مؤامرة  عمر  فاغتيال  ا  »وإذاً الباحثي:  أحد  يقول  ذلك  ويف 
املجوس والنصارى وانفرد بتنفيذها أبو لؤلؤة املجويس«))).

وعبد اهلل بن سبأ اليهودي أيضا من الذين سعوا يف قتال وقتل عثامن I كام 
يقول شيخ اإلسالم V: »وكان عبد اهلل بن سبأ شيخ الرافضة ملا أظهر اإلسالم أراد 
أن يفسد اإلسالم بمكره وخبثه كام فعل بولس بدين النصارى، فأظهر النسك ثم أظهر 

األمر باملعروف والنهي عن املنكر حتى سعى يف فتنة عثامن وقتله)3).

السنة  أهل  عند  ذلك  ثبت  كام  الرافضة  ملذهب  األول  املؤسس  هو  الرجل  وهذا 
والشيعة، قال بعض أهل العلم يف معرض كالمهم عن املراحل التي مر هبا التشيع)4):

المرحلة األولى: التشيع بعد مقتل عثامن. وذكر أهنا أربعة أقسام: القسم األول: 
الذين نارصوا عليًّا بعد بيعته باخلالفة.... والقسم الثاين: هم الذين نارصوا عليًّا واتبعوه 
وفضلوه عىل عثامن. القسم الثالث: هم الذين غلوا يف عيل، وهؤالء نواة الرافضة وتطور 
هبم األمر فيام بعد. فدخلوا يف القسم الرابع. وهم )القسم الرابع(: املنافقون املندسون 
I، وهؤالء  يف اإلسالم وهم الذين ألبوا عىل قتل اخلليفة الراشد عثامن بن عفان 
تظاهر  الذي  سبأ  بن  اهلل  عبد  رأسهم  وعىل  اإلسالم،  وعىل  العرب  عىل  احلاقدين  من 
بعض  وجود  يستبعد  وال  اإلسالم،  ليفسد  ا  نفاقاً عفان  بن  عثامن  خالفة  يف  باإلسالم 

تاريخ األمم وامللوك أليب جعفر الطربي )90/4)).    (((
وجاء دور املجوس د. عبد اهلل الغريب )ص55).   (((

منهاج السنة، البن تيمية )479/8).    (3(
.WWW.IMAMU.EDU.SA :مقالة عن الرافضة ) موقع جامعة امللك سعود   (4(
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الصائبة واملجوس معه يتظاهرون باإلسالم، وهؤالء نواة الرافضة حتى اليوم ورأسهم 
عبد اهلل بن سبأ هو الذي أظهر سب الصحابة وهو الذي زعم أن عليا أوىل باخلالفة وأهنا 
اغتصبت منه، فأصول الشيعة اإلمامية اليوم هي مقاالت ابن سبأ، وقد اعرتف بوجوده 

املتقدمون من الروافض واملتأخرون يف كتبهم.

ثم ذكر املرحلة الثانية وهي تبدأ من موت اخلليفة معاوية سنة 60ه� حتى ظهور 
يسع  ال  أخرى  مراحل  ذكر  ثم  مروان.  بني  دولة  وسقوط  عباس  بني  دعاة  اخلرسانية 
املجال لذكرها، والذي نفهم أن هناك شخصيات رسية قامت برتويج هذا املذهب وثمة 
دول أخرى شيعية سامهت يف تطوير املذهب الرافيض، واملرحلة األخرية هي والية الفقيه 
و ظهور ثورة اخلميني))) الفاريس الذي له يٌد طوىل يف متديد هذا املعتقد الرافيض يف العامل 

اإلسالمي.

عىل  املعتقد  هذا  وقوف  فيها  تم  والتي  للرافضة  مراحل  أربع  هناك  وباالختصار 
ساقه ثم تطور ووصل إىل هذه الصور التي هي عليها اآلن، وهي:

بالوصية،  القول  وإحداث  سبأ،  ابن  إليها  دعا  والتي  للرافضة  األصول  إنشاء   .(
.I والرجعة، والطعن يف اخللفاء الذين سبقوا عليًّا

الخميني: هو املدعو عند الشيعة ب�: روح اهلل مصطفى أمحد املوسوي اخلميني ولد ب� مخي قرية قريبة من    (((
قم، وقائد الثورة اإلسالمية يف إيران، من كبار علامء الشيعة االثني عرشية، يف الستينات امليالدية أصبح 
الثورة  التحريض عىل  بتهمة  إيران ومرجعهم. وقد اعتقل عام 963)  الشيعة يف  الزعيم األعىل لعلامء 
وسجن يف بادئ األمر، ومن ثم نفي حيث جلأ إىل النجف. ويف عام 978) نفاه العراقيون إىل فرنسا، ومن 
هناك متكنت كتاباته واألرشطة املسجلة له من إضعاف نظام الشاه. وعندما غادر الشاه إيران عام 979) 
ا أعىل ووصيًّا عىل الثورة واحلكم،  ا، وأسس اجلمهورية اإلسالمية، وبقي هو مرشداً عاد اخلميني منترصاً
من  إسالمية.  وليست  شيعية  مخينية  ثورة  هي  والصحيح  )ص78)(،  امُلؤلفي  ُمعجم  تكمَلة  انظر: 
مؤلفاته: احلكومة اإلسالمية، وكشف األرسار، وحترير الوسيلة، ت 409)ه� ينظر الوفيات واألحداث 
النفاخ ))/3))(. وعقيدة اخلميني وأثرها عىل الشيعة االثني عرشية عرض ونقد، خلالد  أمحد راتب 

التوجيري )ص7)-6)). 
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الترصيح باملعتقد.  .(
التمكن حتى قوي شوكتهم.  .3

انشقاق الرافضة عن الزيدية))).   .4

امل�ضاألة الثالثة: من عقائد الراف�ضة:
ومما اشتهر من عقيدة الرافضة ما ييل:

). التقية. ). الغلو يف األئمة.   
4. البداء. 3. حتريف القرآن.   

6. عقيدهتم يف املهدي. 5. الرجعة.    
7. عقيدهتم يف تكفري الصحابة واألمة.

النبي  بعد  اخلليفة  هو   I عليًّا  أن  تعتقد  الرافضة  األئــمــة:  في  الغلو  أوال: 
H ثم ذريته من بعده، ورفعوا من قدر هؤالء ففضلوهم عىل األنبياء واملرسلي 

بل وصفوهم بصفات ال تليق إال بمقام الواحد األحد، الذي مل يلد ومل يولد.

يكون  أن  جيب  كالنبي  اإلمام  أن  »ونعتقد  الرافيض:  املظفر  رضا  حممد  يقول 
إىل  الطفولة  سن  من  بطن  وما  منها  ظهر  ما  والفواحش  الرذائل  مجيع  من  ا)))  معصوماً
ا. كام جيب أن يكون معصوما من السهو واخلطأ والنسيان ألن األئمة  ا وسهواً املوت عمداً
أن  اقتضانا  الذي  والدليل  النبي،  حال  ذلك  يف  حاهلم  عليه،  والقوامون  الرشع  حفظة 

نعتقد بعصمة األنبياء هو نفسه يقتضينا أن نعتقد بعصمة األئمة بال فرق«)3). 

أهم  من  النص  هذا  منه  املقتبس  كتاب  ألن  هذا  يعتقدون  نيجرييا  يف  والرافضة 

ينظر االنتصار للصحب واآلل، للرحييل )ص9) -)3).    (((
العصمة لطف من اهلل حيمل النبي عىل فعل اخلري ويزجره عن الرش مع بقاء االختيار حتقيقا لالبتالء وهذا    (((

 .Q ال يمنع منه حصول اخلطأ عل الراجح برشط أنه ال يقرنّ عليه. وهذا من خصائص األنبياء
عقيدة اإلمامية ملحمد رضا مظفر )ص)6).    (3(
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املعصومي  عدد  وأما  اليومية،  دروسهم  يف  ويدرسونه  بينها،  فيام  تداوله  الذي  الكتب 
 Yaye عندهم فأربعة عرش شخص كام ذكر رافيض نيجريي آدم أدماوا يف كتابه املسمى
wahami akan akidun shi>a )كشف األوهام عن عقائد الشيعة( حيث أهدى 

ا من هذا  ثواب هذا الكتاب للمعصومي األربعة عرش. وهذا نصه: »أهدي ما كان صواباً
الكتاب إىل الطيبي الطاهرين الكرام املعصومي األربعة عرش«)))، ومراده باملعصومي 

.J وابنته فاطمة H األربعة عرش هم األئمة االثنا عرش مع النبي

األنبياء  أن  بعقيدة  اإلسالمية  األمة  بي  من  ننفرد  الشيعة  »ونحن  ا:  أيضاً ويقول 
الوهم واخلطأ«)))، وكيف  الغفلة، وال يصيبهم  النسيان وال  يتطرق هلم  واألوصياء ال 
األمة اإلسالمية مستندهم كتاب اهلل وسنة رسول اهلل  الرافيض ألن  ما ذكره  ال حيصل 
والتي  الواهية  واحلكايات  الكذب  عىل  يعتمدون  الذين  للرافضة  ا  خالفاً  H 

.H ال سند هلا إىل رسول اهلل

هذا الذي ينسبونه إىل اإلمام وأنه اقتبسه من النبي حسب زعمهم، خيالف ما ثبت 
عن النبي H من أنه حصل له اخلطأ والنسيان هو نفسه، وهذا دليل عىل برشيته 
ألن عدم النسيان واخلطأ من صفات الرب سبحانه ]مج    جح        مح    جخ[ ]مريم:64[، 
مقرب  ملك  يبلغه  ال  ا  مقاماً ألئمتنا  أن  مذهبنا  رضوريات  من  »وإن  اخلميني:  ويقول 

 

وال نبي مرسل«)3).

وذكر الكليني صاحب الكايف أن األئمة يعلمون الغيب ويترصفون يف الكون. ففي 
باب: )إن األئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وإنه ال خيفى عليهم اليشء صلوات اهلل 

كشف األوهام عن عقائد الشيعة )بلغة اهلوسا( )ص5).   (((
املصدر السابق )07)).   (((

احلكومة اإلسالمية للخميني )ص47).    (3(
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عليهم( قال: عن أيب عبد اهلل S قال: أين ألعلم ما يف السموات وما يف األرض، 
وأعلم ما يف اجلنة وما يف النار وأعلم ما كان وما يكون))).

وروى عن أيب بصري قال: دخلت عىل أيب عبد اهلل S فقلت له: فأنتم تقدرون 
عىل أن حتيوا املوتى وتربئوا األكمه واألبرص؟ قال نعم بإذن اهلل))).

أيب  عن  الكليني  روى  كام  أمجع،  واألمة  الصحابة  روا  كفنّ االعتقاد  هذا  عىل  وبناء 
G إال ثالثة فقلت: ومن  النبي  الناس أهل ردة بعد  S »كان  جعفر 
الثالثة؟ فقال املقداد بن األسود)3)، وأبو ذر الغفاري)4)، وسلامن الفاريس)5) رمحة اهلل 

وبركاته عليهم، ثم عرف أناس بعد يسري وقال هؤالء الذين دارت عليهم الرحى)6)«.

ثانًيا: التقية: ورد يف لسان العرب يف مادة )و ق ى( – اتقيت اليشء وَتَقْيُته أتنّقيه، 
وأْتقيه تقى وتقاة: حِذرته)7) وقال احلافظ ابن حجر: ومعنى التقية: احلذر من إظهار ما يف 
النفس من معتقد وغريه للغري، وأصله وقية بوزن محزة، فعلة من الوقاية)8). فهي رخصة 
يرجع إليها املؤمن حينام جيد نفسه يف حال عصيبة مع الكفار، واألصل يف ذلك قوله تعاىل: 

]چ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    ڍ      ڍ    ڌ    ڌ     ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    

أصول الكايف، ملحمد بن يعقوب الكليني ))/88)).    (((
املصدر السابق )ص)6(، وهو يف أصول الكايف ))/470).    (((

امْلِْقَداُد ْبُن اأْلَْسَوِد الكندي صحايب جليل، مهاجري أويلنّ بدري، َماَت بِاجْلَُروِف، َوُدفَِن بِامَلِدينَِة، َوُهَو اْبُن    (3(
اَن سنة 30، انظر: معرفة الصحابة أليب نعيم )5/)55)).  70 سنة، وصىل عليه ُعْثاَمُن ْبُن َعفَّ

عليه  وصىل  )3ه�  سنة  تويف  أسلم  من  أوائل  من  هو  املشهور  عىل  جنادة  بن  جندب  اجلليل  الصحايب    (4( 
عبد اهلل بن مسعود. اإلصابة يف متييز الصحابة ))/)5)).

ا  سلامن الفاريس املعروف بابن اإلسالم، أبو عبد اهلل ويعرف: بسلامن اخلري قال الذهبي: وكان لبيباًا حازماً   (5(
من عقالء الرجال، وعبادهم ونبالئهم ينظر سري أعالم النبالء ))/505). 

فروع الكايف وروضة الكايف للكليني، كتاب الروضة رقم ))34(، )084/8)).    (6(
لسان العرب البن منظور )5)/)40).    (7(

انظر فتح الباري البن حجر العسقالين )9)/398).    (8(
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ژ    ژ    ڑ    ڑ        ک    ک    ک    ک    گ    گ    گ[ ]النحل:06)[، 
ا ملا عند الرافضة وهي اإلظهار باللسان خالف ما ينطوي عليه القلب، سواء مع  خالفاً
املسلمي أم الكفار - وهذا الكذب أو النفاق اخلالص، إذا مل يكن يف حال اضطرار أو 
اإلكراه من الكفار، - بل هي أصل من أصول الدين عندهم يقول الكليني فيام روى عن 

جعفر بن حممد أنه قال: إن تسعة أعشار الدين يف التقية وال دين ملن ال تقية له())).

ويقول الصدوق: اعتقادنا يف التقية أهنا واجبة من تركها بمنزلة من ترك الصالة. 
ا: التقية واجبة ال جيوز رفعها إىل أن خيرج القائم، فمن تركها قبل خروجه فقد  وقال أيضاً
رئيس  ولعبة  واألئمة))).  ورسوله  اهلل  وخالف  اإلمامية،  دين  وعن  اهلل  دين  عن  خرج 
حسن  عىل  جيل  دليل  والثانية  األوىل  مرحلتي  يف  احلركة  أتباع  مع  نيجرييا  يف  الرافضة 

تطبيقه هلذا املبدأ أي التقية.

فهكذا دين الرافضة يرشع الكذب والنفاق، ولكن ديننا احلنيف -دين اإلسالم- 
حيرمهام قال E: ]ڦ    ڦ    ڄ    ڄ     ڄ    ڄ    ڃ    ڃڃ    ڃ    

چ    چ[ ]النحل:05)[.
ل  ف ومبدنّ ثالًثا: تحريف القرآن: تذكر الروايات من كتب الرافضة أن القرآن حمرنّ
زيد فيه ونقص، روى الكليني بسنده عن أيب عبد اهلل S قال: إن القرآن الذي جاء 
ا  به جربائيل S سبعة عرش ألف آية)3). ويقول الشيخ إحسان إهلي ظهري)4) تعليقاً

أصول الكايف للكليني ))/574).    (((
االعتقادات للمفيد )07)-08)).    (((

أصول الكايف للكليني ))/6)8( كتاب فضائل القرآن.    (3(
هو العالمة الداعية املجاهد إحسان إهلي ظهري بن ظهور إهلي، من أرسة »سينتي« ولد يف مدينة سيالكوت    (4(
بباكستان 945)ه� وتويف يف ) شعبان 407)ه� ويعد من أفضل من تصدى للرد عىل الرافضة يف القرن 
0) ينظر كتاب »الشيخ إحسان إهلي ظهري منهجه وجهوده يف تقرير العقيدة« د. عيل الزهراين، )ص35) 

وما بعدها. 
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عىل النص: »واملعروف أن القرآن ستة آالف ومائتان وثالث وستون آية، ومعناه أن ثلثي 
القرآن راح عىل أدراج الرياح، واملوجود هو الثلث«))). وقد ألَّف أحد))) علامء الرافضة 

كتاباًا يف حتريف القرآن فسامه »فصل اخلطاب يف إثبات حتريف كتاب رب األرباب«.

وأما من أنكر التحريف يف القرآن من الرافضة فال حيمل قوله إال عىل التقية، وذلك 
للتالزم الذي يكون بي الناقل واملنقول، يعني إذا أمجعت الرافضة عىل كفر الصحابة وهم 
الثابتة واملجمع  النبوية  نقلة القرآن فال يصح املنقول منهم، ولذلك أيضا يردون السنة 

عليها من األمة اإلسالمية كصحيح البخاري وصحيح مسلم، سوى ما يوافق هواهم.

ينكرونه ويتحدى  بعضهم  املبدأ علنا وإن كان  تظهر هذا  نيجرييا  رافضة  تكن  مل 
القائلي بأن للرافضة قرآنا بأن يأتوا به، وهذا كالم ساقط ما دام أنه منصوص يف كتبهم 
كام مر بك، وكبار هم ال خيفى عليهم هذا، وأما الصغار منهم فقد خيفى عليهم ذلك إذ 
املراجع املتوفرة بأيدهيم كتب تعارض هذا املبدأ مثل كتيب عقائدنا ملحمد رضا مظفر، 
فعىل هذا حيمل كالم كبارهم يف البلد عىل التقية أو املكابرة، وال يعني ذلك مدافعة عن 

الصغار ومحايتهم وتربئتهم من هذا املعتقد، لوجود قصور منهم يف طلب احلق.

قال  جديد،  رأي  إنشاء  أو  اخلفاء،  بعد  الظهور  هو  البداء  البداء:  عقيدة  رابًعا: 
اجلوهري: بدا له يف األمر بداء أي نشأ له فيه رأي)3) وقد وصفت الرافضة الرب هبذه 
كتابه  يف  الكليني  قال  سبحانه،  اهلل  إىل  واجلهل  النسيان  إضافة  منها  يلزم  والتي  الصفة 
الثامن  اإلمام  موسى  بن  )عيل  الرضا  سمعت  قال  الصلت)4)  بن  الريان  عن  الكايف: 

الشيعة والقرآن )ص)3).    (((
وهو حسي النوري الطربيس ت0)3)ه� املصدر السابق انظر ))))( وما بعده.    (((

الصحاح ))/77( مادة )ب د و(.    (3(
األشعري القمي، أبو عىل، روى عن الرضا S، كان ثقة صدوقا، هذا عند الرافضة: ذكره النجايش    (4(

يف رجاله: )65)( رقم )437). 
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عندهم( يقول: ما بعث اهلل نبيًّا قط إال بتحريم اخلمر وأن يقر هلل بالبداء«))).

وهل غاب عنهم قوله سبحانه: ]ں    ں    ڻ    ڻ    ڻ    ڻ    ۀۀ    ہ    ہ    ہ    
ہ    ھ    ھ      ھ    ھ    ے    ے    ۓ[ ]إبراهيم:38[، وقوله تعاىل: ]ىئ    يئ      جب     حب    
خب    مب    ىب    يب    جت    حت    خت    مت    ىت     يت    جث    مث           ىث    يث    حج    مج    جح    
مح    جخ       حخ    مخ[ ]الطالق:))[. فدل عىل أن اهلل ال خيفى عليه يشء، وال يتطرق له 
، فإضافة »البداء« إليه تكذيب هلذه اآليات، ألن فيه  النسيان ألنه قد أحاط بكل يشء علاماً

ا. ا كبرياً نسبة اجلهل إىل اهلل، تعاىل اهلل عام يقولون علوًّ

وأما  منهم،  املتأخرين  يف  إنام  وهذا  الصفات  يف  جهمية)))  فإهنم  هذا  عىل  عالوة 
مة)3) )4). القدامى منهم فهم جمسِّ

ومن نفيهم الصفات إنكارهم لرؤية اهلل يف اآلخرة، مع أن اهلل E يقول: 
]پ    ڀ      ڀ      ڀ     ڀ        ٺ    ٺ[ ]القيامة:))-3)[.

خامًسا: عقيدة الرجعة: وهي –عند الرافضة- العودة إىل حياة الدنيا بعد املوت، 
ظهور  عند  احلقيقية  صورهتم  عىل  الدنيا  احلياة  إىل  ا  قوماً ُيرجع  اهلل  أن  تعتقد  والرافضة 

الكايف يف األصول كتاب التوحيد باب البداء ))/06)).    (((
نفي  املعتزلة  عىل  زادوا  العباد،  أفعال  باب  يف  اجلربية  من  وهو  صفوان،  بن  أصحاب  هم  الجهمية:    (((
القلبية، ومن حجد  املعرفة  اإليامن هو  والنار، وأن  اجلنة  بفناء  قالوا  القرآن، كام  بخلق  األسامء، وقالوا 

بلسانه مل يكفر. انظر: امللل والنحل، للشهرستاين )ص)6-)6). 
أعاله جموف  بن سامل:  قال هشام  اإلنسان، حتى  مثل  بأنه جسم،  تعاىل  اهلل  قالوا عن  الذين  المجسمة: هم    (3(
وأسفله مصمت، وذكر بأنه له أنفا وفام وأذنا، وأن له وفرة سوداء، وزعم هشام بن احلكم أنه تعاىل سبعة أشبار 

بشرب نفسه، وأنه تعاىل عن قوله: مماس لعرشه. انظر: امللل والنحل )ص35)( وما بعده، وانظر: )7))). 
جاء يف الكايف عن إبراهيم بن حممد اخلزاز وحممد بن احلسي قاال: دخلنا عىل أيب احلسن ذ فحكينا له أن    (4(
حممدا رأى ربه يف صورة الشاب املوفق يف سن أبناء ثالثي سنة وقلنا: إن هشام وصاحب الطاق وامليثمي 
يقولون: إنه أجوف إىل الرسة والبقية صمد فخر ساجدا ثم قال: سبحانك ما عرفوك...، انظر: أصول 

الكايف، كتاب التوحيد، باب النهي عن الصفة بغري ما وصف به نفسه ))/74). 



36

القائم –املهدي- وهذا إنام فيمن بلغ الغاية من الفساد فيذهلم أو علت درجته يف اإليامن 
ا من األفكار املوروثة من املؤسس األول للمذهب ابن سبأ. فيكرمهم. وهذه أيضاً

وقد ذكرت الرافضة أن ذلك يقع عىل العرب ورصحوا بذكر بعضهم منهم أبو بكر 
وعمر وعائشة M، كل ذلك لسوء قصدهم هبؤالء الكبار من الصحابة.

 كام جاء عندهم أن أبا بكر وعمر يصلبان يومئذ عىل شجرة يف زمن املهدي وتكون 
الشجرة رطبة قبل الصلب فتصري يابسة بعده))).

وجاء عن اإلمام الصادق S وهو يتكلم عن جميء مهدهيم أنه: َيِرد إىل قرب جده 
H فيقول: يا معارش اخلالئق هذا قرب جدي رسول اهلل H، فيقولون: 
نعم يا مهدي آل حممد، فيقول: ومن معه يف القرب؟ فيقولون صاحباه وضجيعاه أبو بكر 
وعمر فيقول: وهو أعلم هبام -واخلالئق كلهم مجيعا يسمعون- َمن أبو بكر وعمر وكيف 
دفنا من بي اخللق مع جدي رسول اهلل H؟ وعسى املدفونون غريمها، فيقول 
خليفتا  ألهنام  معه؛  دفنا  إهنام  غريمها  هاهنا  ما   H حممد  آل  مهدي  يا  الناس: 
رسول اهلل H وأَبَوا زوجتيه فيقول للخلق: -بعد ثالث- أخرجومها من قربهيام 
فيخرجان غضي طريي مل يتغري خلقهام ومل يشحب لوهنام. فيقول: هل فيكم من يعرفهام؟ 
فيقولون: نعرفهام بالصفة وليس ضجيعا جدك غريمها فيقول: هل فيكم أحد يقول غري 
هذا أو يشك فيهام؟ فيقولون: ال، فيؤخر إخراجهام ثالثة أيام ثم ينترش اخلرب يف الناس، 
وانبشومها  ابحثوا عنهام  للنقباء:  القربين ويقول  اجلدران عن  املهدي ويكشف  وحيرض 
فيبحثون بأيدهيم حتى يصلون إليهام فيخرجان غضي طريي كصورهتام فيكشف عنهام 
وتورق  الشجرة  فتحيا  عليها  فيصلبهام  نخرة،  يابسة  دوحة  عىل  برفعهام  ويأمر  أكفاهنام 
وتونع، ويطول فرعها فيقول املرتابون ِمن أهل واليتهام: هذا واهلل الرشف حقا ولقد فزنا 

أوائل املقاالت للمفيد )ص95(، نقالاً من كتاب: من عقائد الشيعة لعبد اهلل السلفي )ص)3).   (((
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بمحبتهام وواليتهام وخيرب من أخفى نفسه ممن يف نفسه مقياس حبة من حمبتهام وواليتهام 
أحب  من  كل   :S املهدي  منادي  وينادي  هبام  ويفتنون  ويروهنام  فيحرضوهنام 
صاحبي رسول اهلل H وضجيعيه فلينفرد جانباًا فتتجزأ اخللق جزءين أحدمها 
موال، واآلخر متربئ منهام فيعرض املهدي S عىل أوليائهام الرباءة منهام فيقولون: 
يا مهدي آل رسول اهلل H نحن مل نتربأ منهام ولسنا نعلم أن هلام عند اهلل وعندك 
هذه املنزلة وهذا الذي بدا لنا من فضلهام أنتربأ الساعة منهام وقد رأينا منهام ما رأينا يف 
هذا الوقت من نضارهتام وغضاضتهام وحياة الشجرة هبام، بل واهلل نتربأ منك وممن آمن 
 S بك ومن ال يؤمن هبام ومن صلبهام وأخرجهام وفعل هبام ما فعل؛ فيأمر املهدي
رحياًا سوداء فتهب عليهم فتجعلهم كأعجاز نخل خاوية، ثم يأمر بإنزاهلام فينزالن إليه 
فيحييهام بإذن اهلل تعاىل ويأمر اخلالئق باالجتامع ثم يقص عليهم قصص فعاهلام يف كل 
 S ومجع النار إلبراهيم S كور و دور؛ حتى يقص عليهم قتل هابيل بن آدم
 S يف احلوت وقتل حييى S يف اجلب و حبس يونس S وطرح يوسف
الفاريس  سلامن  ورضب   S ودانيال  جرجيس  وعذاب   S عيسى  وصلب 
إلحراقهم   S واحلسي  واحلسن  وفاطمة  املؤمني  أمري  باب  عىل  النار  وإشعال 
بالسوط و رفس بطنها وإسقاطها حمسناًا وسمنّ  الكربى فاطمة  الصديقة  يد  هبا ورضب 
 احلسن S وقتل احلسي S وذبح أطفاله وبني عمه وأنصاره وسبي ذراري 
رسول اهلل H وإراقة دماء آل حممد H وكل دم سفك و كل فرج نكح 
حراما و كل رين و خبث وفاحشة و إثم و ظلم وجور و غشم منذ عهد آدم S إىل 
S عليهام ويلزمهام إياه فيعرتفان به ثم  S كل ذلك يعدده  وقت قيام قائمنا 
يأمر هبام فيقتص منهام يف ذلك الوقت بمظامل من حرض ثم يصلبهام عىل الشجرة و يأمر 
ا قال املفضل  ا خترج من األرض فتحرقهام والشجرة ثم يأمر رحياًا فتنسفهام يِف اْلَيمِّ َنْسفاً ناراً
يا مفضل واهلل لريدن وليحرضن السيد األكرب  يا سيدي ذلك آخر عذاهبام قال هيهات 
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حممد رسول اهلل H والصديق األكرب أمري املؤمني وفاطمة واحلسن واحلسي 
منهام  وليقتصن  ا  حمضاً الكفر  حمض  أو  ا  حمضاً اإليامن  حمض  من  وكل   S واألئمة 

جلميعهم حتى إهنام ليقتالن يف كل يوم و ليلة ألف قتلة ويردان إىل ما شاء رهبام))).

ويف رواية أخرى: قال كنت نائام يف مرقدي إذ رأيت فيام يرى النائم قائالاً يقول: 
حج السنة فإنك تلقى صاحب الزمان وذكر احلديث بطوله ثم قال: يابن مهزيار ومد يده 
: أنبئك اخلرب إنه إذا فقد الصيني وحترك املغريب وسار العبايس وبويع السفياين يؤذن  إيلَّ
لويل اهلل فأخرج بي الصفا واملروة يف ثلثامئة وثالثة عرش سواء فأجيء إىل الكوفة فأهدم 
مسجدها وأبنيه عىل بنائه األول، وأهدم ما حوله من بناء اجلبابرة، وأحج بالناس حجة 
اإلسالم وأجيء إىل يثرب فأهدم احلجرة وأخرج من هبا ومها طريان فأمر هبام جتاه البقيع 
وآمر بخشبتي يصلبان عليهام فتورقان من حتتها فيفتتن الناس هبام أشد من الفتنة األوىل 
فينادي مناد من السامء يا سامء أنبذي ويا أرض خذي فيومئذ ال يبقى عىل وجه األرض 
إال مؤمن قد أخلص قلبه لإليامن قلت: يا سيدي ما يكون بعد ذلك قال: الكرة الكرة 

ہ     ہ     ۀ      ۀ     ڻ     ڻ     ]ڻ     اآلية  هذه  تىل  ثم  الرجعة  الرجعة 
ہ    ہ    ھ       ھ[ ]اإلرساء:6[))).

اهلل  وإىل  املرضيي،  العظامء  هلؤالء  إهانة  املختلقة  الروايات  هذه  بمثل  ويريدون 
املشتكى ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ        پ       پ    ڀ    ڀ    

ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ      ٺ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿ     ٹ    ٹ[ ]احلرش:0)[.

سادًسا: عقيدتهم في المهدي: اسمه عند الرافضة: حممد بن احلسن العسكري   
له: احلجة، وصاحب  أبو صالح ويقال  و  القاسم  أبو  املزعوم( ويكنى  الغائب  )اإلمام 

بحار األنوار )ج3/53)).   (((
خمترص بصائر الدرجات، للحسن بن سليامن احلليي ))/84)).   (((
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الزمان، وخامتة األئمة االثني عرش، واملهدي املنتظر، وصاحب الدار. ويمنع بعضهم من 
تسميته باسمه ملا رواه الكليني عن: حممد بن حييى، عن حممد بن احلسي، عن احلسن بن 
حمبوب، عن ابن رئاب عن أيب عبداهلل S قال: صاحب هذا األمر ال يسميه باسمه 

إال كافر))).

ا، قيل إنه ولد يف 56)ه� وقيل:  مولده: اختلفت الرافضة يف ذلك اختالفاًا شديداً
وتعتقد  9)3ه�  سنة  كربى  وغيبة  60)ه�،  صغرى  غيبة  وغاب   ،(58 وقيل:   (57
الرافضة أنه اختفى يف الرسداب برس من رأى ومل خيرج إىل اآلن. وقيل أبوه مل يعقب))).

وهو اإلمام الثاين عرش املزعوم الذي غاب يف الرسداب بعد والدته فهم ينتظرون 
العرب  إذا جاء، ويأيت بكتاب جديد، وعىل  ينتقم من أعداء شيعته  أن  ظهوره ومهمته 
شديد كام أنه سيجلد أبابكر وعمر كام مرت الرواية قريبة، وحيد عائشة أم املؤمني حدا. 

سبحانك هذا هبتان عظيم.

روى النعامين وغريه عن أيب جعفر أنه قال: يقوم القائم بأمر جديد وكتاب جديد 
ا وال تأخذه يف اهلل  وقضاء جديد عىل العرب شديد ليس شأنه إال السيف ال يستتيب أحداً

لومة الئم)3).

والذي ورد عند أهل السنة:
اسمه ونسبه وصفته: اسمه حممد بن عبد اهلل كام ورد يف احلديث؛ فَعْن َعْبِد اهللِ َقاَل: 
ْنَيا َحتَّى َيْمِلَك الَعَرَب َرُجٌل ِمْن َأْهِل َبْيِتي  H: »ال َتْذَهُب الدُّ َقاَل َرُسوُل اهللِ 

الكايف للكليني باب النهي عن االسم حديث رقم )4).  )((
انظر: متى يرشق نورك أهيا املنتظر، للدكتور عثامن اخلميس )ص)4( وما بعدها، وأصول مذهب الشيعة    (((

 .(84(/((
الغيبة للنعامين )ص33)(، وبحار األنوار للمجليس ))354/5).   )3(
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ُيَواِطُئ اْسُمُه اْسِمي«))). فنسبه ينتهي إىل النبي H من ولد احلسن بن عيل بن 
أيب طالب I. قال العالمة ابن القيم: »األقوال يف املهدي املنتظر، وأنه قال بعضهم 
هو املسيح املوعود، وبعضهم قال بأنه عمر بن عبد العزيز،... إىل أن قال: القول الثالث: 
أنه رجل من أهل بيت النبي H من ولد احلسن بن عيل خيرج يف آخر الزمان وقد 

ا وظلاماً فيمألها قسطاًا وعدالاً وأكثر األحاديث عىل هذا تدل. امتألت األرض جوراً

ويف كونه من ولد احلسن رس لطيف وهو أن احلسن ريض اهلل تعاىل عنه ترك اخلالفة 
هلل فجعل اهلل من ولده من يقوم باخلالفة احلق املتضمن للعدل الذي يمأل األرض، وهذه 
منه. وهذا  أفضل  ذريته  أعطى  أو  اهلل  أعطاه  ترك ألجله شيئاًا  أنه من  عباده  اهلل يف  سنة 

بخالف احلسي I فإنه حرص عليها وقاتل عليها فلم يظفر هبا، واهلل أعلم«))).

اهلل  رسول  قال  قال:   I اخلدري  سعيد  أيب  عن  ورد:  فقد  صفته  عن  وأما 
وعداًل  قسًطا  األرض  يمأل  األنف  أقنى  الجبهة  أجلى  مني  »المهدي   :H

كما ملئت جوًرا وظلًما ويملك سبع سنين«)3).

ار  سابًعا: عقيدتهم في تكفير الصحابة واألمة: تعتقد الرافضة أن الصحابة ُكفنّ
ا كام مر، وأما بقية املسلمي فالرافضة ترى أهنم ليسوا بمؤمني وذلك  ا يسرياً اق إال نفراً وُفسنّ
لفقدهم رشطاًا من رشوط اإلسالم عندهم وهو إثبات الوالية لألئمة االثني عرش. وقد 
شاهدت يف موقع احلركة اإلسالمية )الرافضية( بنيجرييا قوهلم باللغة اإلنجليزية: )ليس 

باملؤمن من مل يؤمن بوالية عيل()4).

سنن الرتمذي: أبواب الفتن، باب ما جاء يف املهدي، برقم )30))(، )75/4(، وقال الرتمذي: حسن    )((
َصِحيٌح. 

املنار املنيف يف الصحيح والضعيف البن القيم )ص)4)).   (((
سنن أيب داود: كتاب املهدي، رقم )85)4(، قال ابن القيم يف املنار املنيف رواه أبو داود بإسناد جيد    (3(

)ص)4)(، وقال األلباين يف ختريج أحاديث املشكاة: حسن )3/)50)).
 .www.islamicmovement.org   (4(
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يقول اخلميني: »الواقع أهنم أعطوا الرسول حق قدره... الرسول الذي كد وجد 
ابن  كلامت  أذنيه  ويف  عينيه،  وأغمض  وهدايتهم،  إرشادهم  أجل  من  املصائب  وحتمل 

اخلطاب القائمة عىل الفرية، والنابعة من أعامل الكفر والزندقة«))).

ا لصحابة رسول اهلل H، ]پ            هذه كلامت خترج ممن امتأل قلبه حقداً
ڀ    ڀ    ڀ     ڀٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ[ ]الكهف:5[.

شهادة اهلل الواردة يف القرآن يف تعديله للصحابة والرضا عنهم وحسن الثناء عليهم 
يرد هذا الزعم الكاذب.

وأما بقية املسلمي ممن ليسوا بالرافضة فقد كفرهم اخلميني وذكر أهنم نجس كام 
جاء يف كتاب الطهارة )36/3)(: حيث قال: )فقد متسك لنجاستهم بأمور منها روايات 

مستفيضة دلت عىل كفرهم عن أيب جعفر S... ونحوها أخبار كثرية())).

بل حكى بعضهم اإلمجاع عىل ذلك، فقال: )إهنم كفار أنجاس بإمجاع شيوخ الشيعة 
اإلمامية، وإهنم رش من اليهود والنصارى()3).

التمثيل فقط، حتى يعرف حقيقة ما كانت  إنام ذكرت أشهرها مع  العقائد  وهذه 
عليه الرافضة من الضاللة.

امل�ضاألة الرابعة: األقابهم واأ�ضماوؤهم:
واجلعفرية:   ،I عيل  مشايعة  لزعمهم  وذلك  الشيعة:  منها  أسامء  للرافضة 
ا وهبتاناًا، واالثنا  وذلك نسبة إىل جعفر الصادق V ألهنم أضافوا هذا املذهب إليه كذباً

كشف األرسار للخميني ترمجة الدكتور حممد البنداري )3))).    (((
انظر موقف الشيعة اإلمامية من باقي فرق املسلمي لعبد امللك الشافعي )ص)6)).   (((

األنوار النعامنية ))/06) -07)( نقالاً من عقائد الشيعة لعبد الرمحن الشثري )ص70)).    (3(
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عرشية: العتقادهم وحرصهم اإلمامة يف اثني عرش خليفة، واإلمامية: الختاذهم اإلمامة 
ركناًا من أركان اإليامن. واخلشبية اسمهم القديم قبل تسميتهم بالرافضة))).

امل�ضاألة اخلام�ضة: اأقوال اأهل العلم يف الراف�ضة:
ا، فقد ورد يف ذلك أقوال السلف من  ا جديداً الكالم يف الرافضة وعقيدهتم ليس أمراً
التابعي ومن جاء بعدهم، حتى كفرهم مجع غفري من األئمة، وذلك ملا تضمنت عقيدهتم من 

األمور الباطلة التي ختالف أصول اإلسالم، وهتدم قواعده، وإليك أسوق طرفا من ذلك:

أصحاب  من  أحدا  ينتقص  الرجل  رأيت  )إذا  قال:  الـــرازي))):  زرعــة  أبــو  أواًل: 

 

رسول اهلل H فاعلم أنه زنديق، ألن الرسول H عندنا حق، والقرآن 
حق، وإنام أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول اهلل، وإنام يريدون أن جيرحوا 

شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، واجلرح هبم أوىل، وهم زنادقة()3).

ثانًيا: اإلمام مالك بن أنس: جاء عن بعض تالمذة مالك، قال: سمعت أبا عبد اهلل 

 

يقول، قال مالك: الذي يشتم أصحاب النبي H ليس هلم اسم أو قال: نصيب 
الزبري: كنا عند مالك  الزبريي من ولد  أبو عروة  القرطبي: »روى   يف اإلسالم)4). قال 
هذه  مالك  فقرأ   ،H اهلل  رسول  أصحاب  ينتقص  رجالاً  فذكروا  أنس،  ابن 
ڇ[  ڇ      ڇ      ڇ     ]چ     بلغ:  حتى  پ[  ٻ     ٻٻ     ٻ     ]ٱ     اآلية 
أصحاب  من  أحد  عىل  غيظ  قلبه  يف  الناس  من  أصبح  من  مالك:  فقال   ]الفتح:9)[. 

انظر: مقاالت اإلسالميي لألشعري )ص7)(، والتبصري يف الدين لألسفراييني )ص3)، 35(، وامللل    (((
والنحل للشهرستاين ))/)6)(، وفرق معارصة تنتسب إىل اإلسالم ))/349( وما بعدها. 

اِزينّ أحد األَْعالم ولد سنة 90) فِياَم قيل َوُيَقال سنة 00)،  عبيد اهلل بن عبد اْلَكِريم احْلَافِظ َأُبو زْرَعة الرَّ   (((
ِمِذينّ َوالنََّساِئينّ َواْبن ماجة، ينظر: الوايف بالوفيات للصفدي،  ْ َوُتويفِّ سنة 64)ه�، وروى َعنُه ُمسلم َوالرتِّ

 .((55/(9(
أبو نعيم يف احللية. وأورده اخلطيب البغدادي عنه يف كتابه الكفاية ))/88)).    (3(

السنة للخالل ))/557).    (4(
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رسول اهلل H فقد أصابته هذه اآلية، ذكره اخلطيب أبو بكر. قلت: لقد أحسن 
ا منهم أو طعن عليه يف روايته فقد  مالك يف مقالته وأصاب يف تأويله. فمن نقص واحداً

رد عىل اهلل رب العاملي، وأبطل رشائع املسلمي))).

ا أشهد بالزور من الرافضة يعني: الشيعة))). ثالًثا: اإلمام الشافعي: قال: مل أر أحداً

رابًعا: اإلمام أحمد بن حنبل: سئل أبو عبد اهلل يعني أمحد بن حنبل عمن يشتم أبا 
بكر وعمر وعائشة قال: »ما أراه عىل اإلسالم«)3).

خامًسا: القاضي عياض)4): حيث قال: نقطع بتكفري غالة الروافض يف قوهلم: إن 
األئمة أفضل من األنبياء)5).

المطلب الثالث
التعريف بالدعوة

الدعوة في اللغة: يدور كالم أهل اللغة يف معناها حول النداء والصيحة والطلب، 
واحلث والسؤال والرغبة إىل اهلل)6).

ويرجع أصل الكلمة إىل دعا يدعو دعوة من باب نرص ينرص. ومن هنا نعرف أن 
الدعوة قد تكون إىل خري أو رش كام ورد ذلك يف التنزيل: ]ک     ک    ک       کگ    گ    

اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي )6)/97)).    (((
املنتقى من منهاج االعتدال للذهبي )ص))(، حتقيق: حمب الدين اخلطيب.    (((

منهاج السنة النبوية البن تيمية ))/60-)6(، و)3/)50).    (3(
. من أهل سبته، يكنى أبا الفضل، إمام عامل فاضل كامل  عياض بن موسى بن عياض اليحصبينّ املغريبنّ   (4(
ا. تويف سنة 544ه�، وانظر:  مصننّف. أخذ عن مشايخ املغرب باألندلس والعدوة، ومجع من احلديث كثرياً

وفيات األعيان البن خلكان الربمكي )483/3(، ترمجة رقم )))5). 
 .((90/(( H الشفا بتعريف حقوق املصطفى   (5(

انظر: القاموس املحيط مادة د ع و.    (6(
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ا: ]ٻ    ٻ    ٻ    ٻ     گ    گ    ڳ    ڳ    ڳ[ ]البقرة:)))[، وقال أيضاً
پ    پ    پ    پ           ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ        ٿ    ٿ      
ٿ    ٹ    ٹ    ٹ     ٹ      ڤ    ڤ    ڤ    ڤ     ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    

ڄ    ڃ    ڃ    ڃ[ ]غافر:)43-4[. 

وأما الدعوة إلى اهلل تعالى اصطلًحا: فهو: الدعوة إىل دينه وهو اإلسالم))).

فهي عملية نرش اإلسالم وتبليغه. ولقد تنوعت عبارات العلامء والباحثي يف بيان 

املراد بالدعوة االصطالحية، فقال بعضهم:

).  »حث الناس عىل اخلري واهلدى واألمر باملعروف والنهي عن املنكر«))).

).  وقيل: »رصف أنظار الناس وعقوهلم إىل فكرة أو عقيدة، وحثهم عليها«)3).

الدعوة  فيشمل  الثاين  أما  الصحيحة،  الدعوة  يف  يكون  إنام  األول  فالتعريف 

الصحيحة وغريها. ولعل هذا األخري يتناسب مع مراد البحث، ألن دعوة الرافضة إىل 

عقيدهتم ليست مبنية عىل الدعوة الصحيحة التي يرجع أصوهلا إىل الكتاب والسنة، بل 

هتدف دعوهتم إىل: حتويل املسلمي من العقيدة اإلسالمية إىل أفكار غريبة تقدم رشحها 

البداء والرجعة والتقية  وبياهنا، وأمهها عقيدة النص عىل األئمة والغلو فيهم، وكذلك 

واملتعة وغري ذلك.

أصول الدعوة د. عبد الكريم زيدان )ص5).    (((
هداية املرشدين إىل طرق الوعظ واخلطابة، عيل حمفوظ )ص7)).    (((

تاريخ الدعوة اإلسالمية من األمس إىل اليوم، آدم عبد اهلل األلوري )ص7)).    (3(
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المطلب الرابع
التعريف بنيجرييا؛ موقعها اجلغرايف، 

وملحة عن دخول الإ�ضالم اإليها، وظهور الت�ضيع ومبدوؤه

وفيه ثلث مسائل:

امل�ضاألة الأوىل: بيان موقعها اجلغرايف:
الطرف  عىل  أفريقية  غرب  يف  تقع  والية   36 من  مؤلفة  فدرالية)))  دولة  نيجرييا 
الشاميل الرشقي خلليج غويان، وحيدها من الشامل النيجر، ومن اجلنوب املحيط األطليس، 
ومن الرشق: تشاد))) والكامريون، ومن الغرب بني)3) وتبلغ مساحة نيجرييا 3768)9 

ا)4). كيلومرتاً

  املد الرافضي يف نيجرييا

 ٣٥ 

؛ موقعها اجلغرايف، وحملة عن دخول املطلب الرابع: التعريف بنيجرييا
 :م إليها، وظهور التشيع ومبدؤه، وفيه ثالث مسائلاإلسال

 بيان موقعها اجلغرايف.المسألة األولى: 
 دخول اإلسالم فيها.المسألة الثانية: 
  ظهور الرفض يف نيجرييا ومبدؤه.المسألة الثالثة: 


والية تقع يف غرب أفريقية على الطرف الشمايل  ٣٦مؤلفة من  )١(دولة فدرالية نيجرييا

الشرقي خلليج غويان، وحيدها من الشمال النيجر، ومن اجلنوب احمليط األطلسي، ومن 
  ٩٢٣٧٦٨ وتبلغ مساحة نيجرييا )٣(والكامريون، ومن الغرب بنني )٢(الشرق: تشاد

 .)٤(كيلومرتا
 

                                                           
بني حكومة مركزية فدرالية ووحدات حكومية أصغر  دستوريا فيه مقسمة السلطات تكون احلكم شكل من أشكال )١(

قامسان (األقاليم، الواليات)، ويكون كال املستويني املذكورين من احلكومة معتمد أحدمها على اآلخر وتت
 ، (ويكبيديا املوسوعة احلرة). الدولة يف السيادة

 ائية. إال أن احلدود بينها وبني تشاد م )٢(
 . ٣وتطبيق الشريعة ص  إضاءات حول نيجرييا )٣(
 . ٢٧١ص  ١٣انظر املوسوعة اجلغرافية  للعامل اإلسالمي ج ) ٤(

ووحدات  فدرالية  مركزية  حكومة  ا بي  مقسمة دستوريًّ أشكال احلكم تكون السلطات فيه  من  شكل    (((
حكومية أصغر )األقاليم، الواليات(، ويكون كال املستويي املذكورين من احلكومة معتمد أحدمها عىل 

اآلخر وتتقاسامن السيادة يف الدولة، )ويكبيديا املوسوعة احلرة(. 
إال أن احلدود بينها وبي تشاد مائية.    (((

إضاءات حول نيجرييا وتطبيق الرشيعة )ص3).    (3(
انظر املوسوعة اجلغرافية للعامل اإلسالمي )3)/)7)).    (4(
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امل�ضاألة الثانية: دخول الإ�ضالم فيها:
دخل اإلسالم يف نيجرييا يف وقت مبكر يرجع إىل القرن اخلامس اهلجري، بل جزم 
القرن  نيجرييا يف  بأن اإلسالم دخل إيل  نيجرييا«  إلوري يف كتابه »اإلسالم يف  عبد اهلل 
األول اهلجري فقال: »إنني أجزم هبذا وذلك كله أن اإلسالم دخل إيل نيجرييا يف القرن 
األول اهلجري بغض النظر عن ارتداد بعضهم إىل الكفر وعدم عمومه مجيع القبائل يف 

تلك القرون األوىل«))).

ولكن ذلك سلام عىل يد التجار وكان ذلك عن طريق األفراد، وأما ما يذكره أكثر 
إنام يعنون بذلك  امليالديي  القرن احلادي عرش والرابع عرش  أنه دخل يف  املؤرخي من 

دخوالاً رسميًّا حيث إذا أسلم ملك أسلمت معه مجاعته.

وقد أكد ذلك الدكتور حممد ثاين عمر))) فقال: ذهب أكثر الباحثي إىل أننّ اإلسالم 
ابع عرش امليالديي، وذلك ألننّ  دخل بالد اهلوسا يف الفرتة بي القرن احلادي عرش والرنّ
ملك َكانِم برنو: مَهنّي َجْلمي )085)-097)م( اعتنق اإلسالَم فأسلمت عىل يده مملكُته 
ليس يف هذه  بل  تهم،  وعامنّ ا يف سالطينهم  منترشاً ذلك  بعد  فيها  اإلسالم  كلنّها، وصار 
القرآن وجتويِده وِحْفظه وكتاَبتِه أكثر منهم. وقد أسلم أمري  ة معتنون بقراءة  البالد عامنّ

كانو: َعيِل ياجي )349)-385)م( وانترش اإلسالم يف عهده.

الدولة  إىل  اإلسالم  دخول  َبي  ما  غالدنثي  أمحد  شيهو  الدكتور  األستاذ  ق  َوفرنّ
إىل  اإلسالم  دخول  وبي  خون-،  املؤرِّ ذكر  كام  األمر  فيكون   - طريقها،  عن  وانتشاِره 
وحينئذ  وغريها،  التنّجارة  طريق  عن  ْلِمينّة  السِّ بالطنّرق  بينهم  وانتشاره  عب  الشنّ أفراد 

اإلسالم يف نيجرييا )ص5)( لعبد اهلل إلورن.    (((
اجلامعة  خريج  احلديث؛  علوم  يف  دكتوراة  له  بنيجرييا،  املعروف،  الداعية  موسى  عمر  الثاين  حممد    (((
اإلسالمية، وحمارض بجامعة بايرو بكنو، له املؤلفات الكثرية، منها: حتقيق للتلخيص احلبري، وله أنشطة 

دعوية كثرية. 
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ذلك  عىل  به  اسُتْشهد  ومما  خون،  املؤرِّ ذكر  مما  بكثري  أقدم  املنطقة  إىل  اإلسالم  فدخول 
د بللو: »إننّ اإلسالم يف هذه البالد إننّام ورد به التنّجار واملسافِرون  خ الشيخ حممنّ قوُل املؤرِّ
فتبلغ 65% نسبة مئوية)))، وقيل %75  َعنْهم«))) وأما نسبة املسلمي  َأَخذه  فأخذه َمن 

وقيل غري ذلك.

امل�ضاألة الثالثة: ظهور الرف�ض يف نيجرييا ومبدوؤه:
ظهر التشيع أول ما ظهر يف نيجرييا بي صفوف تالميذ املدارس وطالب اجلامعات. 
وهؤالء كانوا يف الغالب شبابا منتظمي يف سلك الدراسات يف فنون شتى من طب وقانون 
واقتصاد وعلوم وآداب واجتامع وغريها. ولكن القلة منهم من يدرس اإلسالم نفسه. 
ولذلك كانوا قلييل املعرفة باالسالم وتارخيه وعقائده وسائر علوم الرشيعة املختلفة وإن 
كانوا من املتدينّني املنخرطي يف األنشطة الدعوية التى عادة ما يقوم هبا الطلبة والتالميذ 

يف رحاب اجلامعات واملدارس عىل اختالف مراحلها.

 وهذا بطبيعة احلال جعل مثل هؤالء الطلبة لقمة سائغة أمام الدعوات املختلفة 
ا اجلامعية. ومن هذه  والتيارات العقدية والفكرية املنترشة يف البيئة الدراسية وخصوصاً
التيارات التيار الشيعي الوافد من إيران عىل إثر ثورهتا العارمة التى أطاحت بحكم الشاه 
فكانوا  الشيعي،  املذهب  نرش  اإليرانية  الثورة  أهداف  من  وكان  البهلوي.  رضا  حممد 
اقة من تأسيس اجلمهورية  يرسلون املنشورات والكتب باملجان ويرفعون الشعارات الربنّ
الظلم  ورفع  اهلل  أعداء  ومقارعة  اليهود  أيدى  من  األقىص  املسجد  وحترير  اإلسالمية 
التى اختطفت كثريا من شباب  الشعارات  املستضعفة، إىل غري ذلك من  الشعوب  عن 

املسلمي قلييل اخلربة والتعليم وألقت هبم يف غياهب التشيع والرفض)3).

ة بُِلغة اهلوَسا عرٌض وحتليٌل حممد ثاين عمر موسى )ص)).  ننّة الننّبوينّ االهتامُم بالسنّ   (((
انظر احلارض العامل اإلسالمي ))/5)( د. مجيل عبد اهلل املرصي ط. اجلامعة اإلسالمية.    (((

انظر: ظهور التشيع وانتشاره يف نيجرييا الكيفية والوسائل واألخطار )ص)-3).   (3(
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وقد قامت طائفة من طالب اجلامعات يف نيجرييا بالزيارة إىل إيران ومنهم إبراهيم 
تلبية  الزكزكي، وبشري عيل عمر))) وإسحاق كويل ثاين))) وغريهم)3)، وذلك  يعقوب 
لدعوة احلكومة اإليرانية يف احتفاهلا السنوي، بمناسبة قيام الدولة االثني عرشية والتي 
هبم  تأثر  وقد  رجوعهم  وبعد  منها،  وبنفقة  اإليرانية،  اإلسالمية  باجلمهورية  تسمى 
القوم، وإن  الزكزكي)4) وبعضهم ومع هذا مل يظهروا شيئاًا من عقائد  يعقوب  إبراهيم 
ا بعقيدة أهل السنة وهم األكثر منهم الدكتور  كان هناك من مل تزده زيارته هلم إال متسكاً
ن  أبوبكر جربين)5) سكوتو واألستاذ أبوبكر ُتريتا كدونا)6) وآخرون، وبعد عودهتم كونّ
إبراهيم يعقوب الزكزكي مجاعات من الشباب حيث خرجوا يف الشوارع لالحتجاجات 
واملظاهرات، سنة 979)م ويقولون: »نحن يف هذه البالد ال نريد إال التحكيم للرشيعة 
اإلسالمية« وهذه الكلمة أثرت يف كثري من الناس، وال يعرفون أهنا كلمة حق أريد هبا 
الباطل، وكان من الطبيعي أن يتجاوب هلا الشعب ألن الدولة ال حتكم الرشيعة اإلسالمية، 
ومع وجود كثري من الفساد يف داخل اجلامعات، فجعلوا يعظمون من شأن هذا الزعيم 
ويرفعون من قدره، حتى قيل إنه جمدد هذا العرص، وأول ما اشتهر هذا الرجل ملنّا أهنى 
دراسته اجلامعية يف ختصص االقتصاد وامتنع أن يشارك يف اخلدمة الوطنية، زعام منه أن 
اللفظ املستخدم للتعبري عن اخلدمة الوطنية بلغة اهلوسا يشعر بأنه عبادة للوطن، وهذا 

بشري عيل عمر من علامء أهل السنة بنيجرييا، ولد بكانو 7)-7-)96)م ومدير مؤسسة الفرقان بكانو    (((
أن  بعد  تربأ من زكزكي  اإلسالمية،  للصريفة  املركزي  البنك  ملحافظ  بايرو ومستشار  بجامعة  وحمارض 
كان معه يف بداية احلركة، من خرجيي اجلامعة اإلسالمية 004)م، وحصل عىل الدكتوراة منها يف علوم 

احلديث. 
الفرق اإلسالمية الكربى يف نيجرييا )ص389).   (((

املصدر السابق )ص7( منهم حياة إبراهيم ويوسف صالح وإبراهيم آُدوكوراوا وأول ُكنيا.   (3(
وهو حالياًا رأس الرافضة يف نيجرييا.    (4(

أحد علامء أهل السنة من مدينة فرفرو بسكوتو ويرزق حيًّا إىل 3)0)م.    (5(
من دعاة أهل السنة بكدونا.   (6(
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النظامية ويلعنها فرتك كثري من  الدراسة  الناس عن  بدأ يصد  غري صحيح، وبعد ذلك 
الشباب الدراسة، وهبذا يكون هو أول من جاء بفكرة بوكو حرام))) يف نيجرييا، كام أنه 
ر مجاعته من الوظيفة يف الدوائر احلكومية ثم انترش يف املدن أن هناك بعض الشباب  حذنّ
حيبون تطبيق الرشيعة اإلسالمية فجعل الناس ينرصوهنم، سواء من أهل السنة أم من 

الصوفية وغريهم.

وآدم  ويعقوب حيي)4)  توري))) وخمتار صحايب)3)  انضم كل من حممود  وعندما 
سوهو جوس)5) إىل احلركة جعلوا هلا أركانا أربعة أو قرارات:

أواًل: أن يكون املركز الرئييس بمدينة زاريا )حيث يسكن الزعيم إبراهيم يعقوب الزكزكي(.

ثانًيا: أن ال يتسمى أحد ب�»مامل)6)« غري إبراهيم يعقوب الزكزكي الرئيس، وإذا 
لبس العاممة يف جملس وجب عىل اجلميع نزع عامئمهم.

ثالًثا: أينّ حفل أو جتمع يقومون به ال بد من أن يفتتح باسم الزعيم وخيتم باسمه 
وألزموا شعراءهم بمدحه)7).

بوكو حرام مجاعة مسلحة تأسست يف يناير )00)م بنيجرييا عىل يد حممد يوسف، الذي يدعو إىل نبذ    (((
الديموقراطية وإىل حتريم الدراسة النظامية، ومجاعته تكفر املوظفي يف احلكومة، واستطاعت احلكومة 

النيجريية القضاء عىل رئيسهم.
هو الرجل الثاين بعد إبراهيم يعقوب الزكزكي يف قيادة احلركة الرافضة يف نيجرييا، ويسكن مدينة كانو،    (((

وقد قتل يف واقعة زاريا 5)0)م. 
من أتباع زكزكي وهو وكيله بكدونا.    (3(

ا من أتباع زكزكي ووكيله يف والية كاتسنة ويتجرأ عىل الصحابة وال ينافق كام يفعله أصحاب  هو أيضاً   (4(
التقية منهم. 

أحد وكالء زكزكي عرفته طالباًا يف جامعة بايرو كنو وهو رافيض، وقد رأيت بعضهم يصيل -خلفه جهالاً    (5(
منهم بعقيدته- عندما يفوهتم اجلمع األول. 

)مامل( أصله بالعريب )معلِّم(، استعارته اهلوسا وجرى استخدامه للتكريم أو يقال ملن هو عامل.   (6(
ولقد شهدهتم يفتتحون بقوهلم: )لبيك يا الزكزكي لبيك يا إمامنا( ثم يأيت شعراؤهم ويمدحون الزعيم،    (7(

وكان ذلك يف مدينة يوال )99)م. 
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رابًعا: حضور جتمع أول مجعة يف شوال))) كام عندهم جتمع يوم عاشوراء، ويوم 
الشهداء.

أراد بعضهم))) أن  ملا  أبنائها  أنه حصل خالف بي  وهكذا استمرت احلركة، إال 
يطبق التصوف والسلوك للطريقة الدرقاوية)3)، والسبب يف ذلك أهنم مل يقتنعوا باإلسالم 
الرفض )من سب الصحابة ولعنهم( ليس  إيران)4)، والظاهر أهنم رأوا  الذي رأوه يف 

اإلسالم ألن اإلسالم ال خيتلف من بلد آلخر.

تشيع  هناك  فليس  اجلنوب  أما  نيجرييا،  شامل  يف  وانترشت  قويت  احلركة  وهذه 
ا  ظاهر وال نرصة للزكزكي إال القليل يف مثل بعض األحياء يف مدينة الغوس، وقليل جدًّ
يوجد  داود عمران مالساس)5): وال  الدكتور  ذلك  يقول يف  وإلورن  ريفا،  يف كروس 

عدد معترب للشيعة يف جنوب نيجرييا)6).

ال شك أن هناك بعض األماكن يف اجلنوب وجد هلذه احلركة أتباع مثل الجوس 
وريفاز كام نجد بعض الشاملي الذين سافروا إىل اجلنوب وقد رشبوا من هذه الفكرة، أو 

الذين درسوا يف الشامل من اجلنوبيي وخاصة يف املراحل اجلامعية.

.Zakzakiya shi’a ce na M. Aminu Ibrahim Daurawa   (((
)رشيط ملحارضة ألقاها يف مؤسسة أيب بكر الصديق بكنو 995)م(.   

اللذان أرادا ذلك مها: بشري عيل عمر وحياة إبراهيم.    (((
هي طريقة من الطرق الصوفية، تنسب إىل حممد العريب بن أمحد الدرقاوي، كانت والدته )50))ه�،    (3(
وقيل: عام 59))ه�(، كانت وفاته ليلة الثالثاء ))/صفر/ 39))ه�، وأما أصل الطريقة فريجع إىل 
الطريقة الشاذلية )انظر ترمجتها املوسعة يف بحث بعنوان: الطريقة الدرقاوية الشاذلية أصوهلا ومرتكزاهتا، 

إعداد. د. حممد الردرقاوي، يف موقع شيخ الطريقة:
 derkawi@maktoob. Com. http://www.shazellia.com/news.php

(4(  Kungiyar Alzakzaky a mizani shafi 8.
رئيس مجاعة التعاون بنيجرييا.    (5(

(6(  http: //www. dribrahimguider. com/articles. php?pids=36&ids=do#top.
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ومع مرور الزمن فطن بعض األتباع هلذه احلركة -وهم من أعقلهم وأعلمهم- أن 
إىل  يدعو  »كيف  فقالوا:  الرشعية،  العلوم  ناحية  من  مزجاه  بضاعته  احلركة  هذه  زعيم 
تطبيق الرشيعة اإلسالمية وهو ال يعرف من الرشيعة إال اسام؟ فانفضوا عنه، وانكبوا 
بذلك  -يريد  مفكرين  وليسوا  العلم،  من  املكثرون  يسميهم:  وكان  العلم،  طلب  عىل 

تعيريهم-.

وكان للحركة اتصال قوي مع إيران، فطلب بعضهم أن يرسل إليهم منحا دراسية 
الدراسية ملجتمع  كي يدرسوا هناك، وكانت ترفض يف أول األمر وتقول إن املقررات 
الشيخ  كتب  من  خمطوطات  لدينا  إذا  فقالوا:  النيجريي،  الشعب  مع  يتناسب  ال  إيران 
إخراجها  منكم  نود  بلنّو)))  بن حممد، وحممد  اهلل  الشيخ عبد  فوديو))) وأخيه  بن  عثامن 
األمر  بأن  فأجابوهم  واهلوسا،  اإلنجليزية  بلغتي  لنا  وتوفريها  وترمجتها  احلياة  قيد  إىل 
سهل، فلام طال الزمان ومل يكن هناك رد، راجعوهم عن القضية، فاعتذروا بأن القضية 
حتت النظر وهكذا ذهب الكالم أدراج الرياح)3)، فجعلت السفارة اإليرانية توزع هلم 

ا، هبا استطاعت أن تغزوا أفكار كثري من الشباب. املجالت واجلرائد أسبوعيًّا أو شهريًّ

الشيعية واستخدمت  الكتب  ثم جعلت احلكومة اإليرانية ترسل كمية كبرية من 
باإلخوان  أنفسهم  يسمون  الذين  زكزكي  حركة  ألتباع  املكتبات  وفتحت  األموال 

ولد الشيخ عثامن بن حممد بن فودي يف 5) من ديسمرب 754)م، يف )مارتا( إحدى املدن الصغرية يف    (((
مملكة غوبر، بشامل نيجرييا، وقاد حركة سلفية إصالحية عمدت إىل تعليم الناس أصول الدين الصحيح، 
بالد  منطقة  يف  سائدة  كانت  والتي  بالوثنية،  ارتبطت  وتقاليد  بدع  من  شاهبا  مما  وتنقيتها  السنة  وإحياء 
الفهوم  تنبيه أهل  العبادات والعادات،  البدعة. آداب  اهلوسا. ومن مؤلفاته ما ييل: إحياء السنة وإمخاد 
والتاريخ  وثقافة )ص7(،  تاريخ  الفوالين  الشعب  ينظر  النجوم،  الشعوذة وعلم  اجتناب  عىل وجوب 

اإلسالمي التاريخ املعارص حممود شاكر )76)).
ملزيد من املعلومات انظر كتاب حممد بللو والدولة الصكتية يف عهده للدكتور حممد بن عيل السكاكر.    (((

الدكتور بشري عيل )Shiism in Nigeria( )ص)-7).    (3(
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مكتبة  أن  إال  البالد،  هذه  أنحاء  مجيع  يف  فروع  هلا  التي  التوحيد  مكتبة  مثل  املسلمي، 
التوحيد بمدينة كانو ُغرينّ اسمها إىل مكتبة أهل البيت، ومن جهود إيران لنرش التشيع أن 
ا إسالميًّا- واسمه حجة اإلسالم لكائي)))  أرسلت ُمعلنّاماً إىل كانو -البلد الذي يعد مركزاً
طريق  إىل  ثم  املحكمة  شارع  إىل  املدرسة  نقلت  ثم  سكوتو  بشارع  بيته  يف  يدرس  فبدأ 
عىل  عالوة  مكانه،  آخر  رجال  أرسلت  مهمته  أداء  من  انتهائه  وبمجرد  بكانو،  هطيجه 
هذا هناك رجل آخر من أوكيني الذي خترج من إيران))) فتح مدرسة الروضة أو النهضة 
باسم مدرسة احلصيل للنهضة بمدينة كانو يف طريق كاُبغ َبِقْن ُبُلو، ومثل هذه املدارس 
موجودة يف بعض واليات هذه البالد كبوثي مثالاً عندهم مدرسة ُسمية اإلسالمية)3). 
املدعو  يعتني هبا  ليدرسوا هناك،  النيجرييي  يرسل بعض  غانا)4)  ُفتح معهٌد يف  أنه  كام 

حجة اهلل عبد السالم.

ا  ا كبرياً إيران بأهنا وجدت قبوالاً من الشباب أنفقت عليهم مبلغاً وبعد أن علمت 
وا، ويعد هذا مبلغا كبريا آنذاك، وقد  قدره مائة ألف نريا )العملة النيجريية( وزيادة ليحجُّ
جترأ بعضهم وذهب إىل السفارة اإليرانية ب�)الجوس( حيث بينّنوا للسفري اإليراين بأهنم 
ل، فقال السفري:  عىل املذهب املالكي وأن اجلدال ال جيوز عندهم يف احلج حتى مع احلامنّ

»إنام دفعنا إليكم هذا املبلغ هلل ال ليشء آخر«)5).

وهذا يدل عىل قوة حرصهم عىل تشييع الناس، حيث يبتعد عن بلده ويمكث سني يف خدمة عقيدته.    (((
واسمه إدريس أوكيني.   (((

KungiyarAlzakzaky a mizani; shi’a ko musulunci )ص9-8).   (3(
هذا املعهد أصبح جامعة، ثم نقل املعهد إىل موضع آخر يف البلد. ذكره الزميل عبد الرب من غانا.    (4(

املصدر السابق )ص7( ولعل إثارة الكالم مع السفارة اإليرانية عن اجلدال يف احلج ملا عرفت الرافضة    (5(
بإقامة املظاهرات والفتن يف مكة واملدينة. 



53

املراحل التي مرت بها هذه احلركة:
مرت حركة الرفض في نيجيريا بثلث مراحل وهي:

الدولة  اخلميني  أقام  ملا  اإليرانية:  بالثورة  واإلعجاب  االنبهار  مرحلة  األولــى: 
اإلمامية عام 399)ه� املوافق 979)م يف إيران، ظننّ كثري من الناس أنه أقام دولة إسالمية 
فأحب بعض الشعب النيجريي أن يقيم دولة مثلها وأهنا الدولة املشهورة التي تقوم ضد 
أمريكا وقد عال صيت أمريكا بطغياهنا عىل األمة اإلسالمية، من أجل ذلك كثر أعداؤها 
من األساتذة يف اجلامعات النيجريية وملَِا لبعضهم من امليل للفكرة الشيوعية، وقد سعت 
السفارة اإليرانية سعياًا حثيثاًا لبذر عقيدة الرفض مع استخدام التقية وعدم إظهار بغض 
الصحابة إىل أن متكنوا من جذب نفوس الشباب يف اجلامعات النيجريية، وكان إبراهيم 
يعقوب الزكزكي هو مهزة الوصل بي الشباب واحلكومة اإليرانية، ومل تظهر عقيدة من 
عقائد الرافضة يف هذه املرحلة، بل جل األتباع هلذه احلركة من أهل السنة، والكتب التي 
أمر زعامء احلركة بتعليمها يف هذه املرحلة هي: كتاب رياض الصاحلي، وكتاب جند اهلل 
ا لسعيد حوى))). وكتاب معامل يف الطريق لسيد قطب))) وملا زار بعضهم  ثقافة وأخالقاً
بكتب شيعية  لقي، وزود  ما  والتكريم  احلفاوة  لقي من  وقد  نيجرييا،  إىل  إيران ورجع 
الزكزكي، ولكن  إبراهيم يعقوب  أثر يف قلبه، ومنهم زعيم احلركة؛�  حمضة كان لذلك 

بعضهم أفصح بالذي رأى من الغرائب يف إيران.

الوفيات واألحداث  سعيد حوى: صويف، سوري، من رموز اإلخوان املسلمي، ت 409) ه� ينظر:    (((
أمحد راتب النفاخ ))/3))). 

ولد سيد قطب يف عام 906)م، بقرية موشا بمحافظة أسيوط بمرص ونشأ بي أحضان أرسته، وخترج    (((
يف )دار العلوم( سنة )353)ه�، 934)م( فامرس كتابة األدب والشعر يف عدد من الصحف واملجالت 
ذهب  948)م  سنة  ويف  للوزارة،  فنيًّا  مراقباًا  ثم  املعارف،  وزارة  يف  وعمل  و)الرسالة(،  ك�)األهرام( 
التعليم فيها، وبعد  يف بعثة دراسية من وزارة الرتبية إىل الواليات املتحدة لدراسة نظم الرتبية وبرامج 
رجوعه منها انضم إىل مجاعة اإلخوان املسلمي، ورأس قسم نرش الدعوة وتوىل حترير جريدهتم وتعرض 

للسجن فرتات طويلة. ينظر: مَعامِلُ يف الطَّريق سيد قطب )ص8-6). 
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يقول األستاذ أبو بكر ُتريتا))): »ذهبت إىل إيران ثالث مرات، املرة األوىل كانت 
سنة 984)م واملرة الثانية والثالثة سنة 989)م، ولقد رأيت فيها أمرين غريبي:

خيطب  حيث  989)م،  سنة  األضحى  العيد  قبل  التي  اجلمعة  يوم  رأيته  ما  أواًل: 
الثاين  آية اهلل األردبييل))) فانفجر باكياًا -ونحن يف الصف  خطبة اجلمعة وزير الرشيعة 
ألنا ضيوف كبار للحكومة اإليرانية، وكان صاحبي مل يتعهد أن يرى اإلمام يبكي عىل 
املنرب)3)- ثم مسح الدمع باملنديل وقال: )السبب الذي جعلني أبكي هو؛ ملنّا تويف الرسول 
S، ارتد مجيع الصحابة إال ثالثة، ؛ سلامن ومقداد وأبو ذر وقيل إال أربعة؛ تزيد 
جابر بن عبد اهلل)4) وقيل إال مخسة وأبو أيوب األنصاري)5)، وقيل إال ستة؛ وعامر بن 

يارس)6)، وقيل غاية من بقي يف اإلسالم سبعة تزيد خباب بن األرت)7)))8).

من أوائل من سافروا إىل إيران ولكنه مل يتشيع بل ربام عد من دعاة أهل السنة.    (((
ا يف الرشيط ولعله كام ذكرت واهلل أعلم.  االسم مل يظهر جيداً   (((

لعله يريد صديقه الذي معه وهو الشيخ أبو بكر جربين سكوتو، وهذا البكاء من أساليب الرافضة يف    (3(
استاملة قلوب الناس. 

صحايب جليل جابر بن عبد اهلل بن رئاب بن النعامن بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم ابن كعب بن    (4(
اجليم(،  )حرف  حجر  البن  اإلصابة  ينظر  األوىل.  العقبة  شهدوا  الذين  الستنّة  أحد   . األنصارينّ سلمة 

 .(545/((
، من السابقي، شهد العقبة وبدرا وما بعدها، ونزل  الصحايب اجلليل: خالد بن زيد أبو أيوب األنصارينّ   (5(
عليه النبينّ H ملنّا قدم املدينة، فأقام أول األمر عنده، تويف سنة)5ه� عىل األكثر. ينظر اإلصابة 

)حرف اخلاء )/99)). 
عامر بن يارس العنيس I هاجر إىَِل أرض احلبشة، وصىل القبلتي، َومن املهاجرين األولي، ُثمَّ شهد    (6(
ا، تويف يف صفي سنة 37  أيضاً فيها  فأبىل  الياممة،  ُثمَّ شهد  ببدٍر بالء حسناًا،  ا واملشاهد كلها، وأبىل  بدراً

 .I
لي، وشهد املشاهد كلنّها، نزل الكوفة، ومات هبا  ابقي األونّ خبنّاب بن األرتنّ التميمي I، كان من السنّ   (7(
سنة سبع وثالثي، وعاش 63 سنة. ينظر ترمجته املوسعة يف اإلصابة، رقم )5)))(، ))/)))-)))). 

رشيط مسجل ملحارضة ألقاها األستاذ أبو بكر تريتا يف كلية القانون بكنو وبعض العلامء كالشيخ جعفر    (8(
V سنة 995)م وكان رئيس اجللسة نائبي سليامن وايل، وافتتح بقراءة القرآن د. ثالث  حممود آدم 

شيحو، والتي نظمتها مؤسسة احلديبية كانو. 
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اإلمام  عىل  صىل  الذي  –وهو  بيته  يف  كاين)))  كلبي  اهلل  آية  لزيارة  )ذهبت  ثانًيا: 
اخلميني ملا تويف– كنا جالسي فجاء رجل رافيض فقال: أهذا موايل؟ فقال صاحبي))): 
نعم، قال: بارك اهلل أحسنت، من أين؟ قلت من نيجرييا، قال: ما اسمك؟ قلت: اسمي 
أو  أو جعفر  اجعل عيل  اسمك،  بكر؟ غرينّ  أبو  موايل  أنت  بكر  أبو  إش  قال:  بكر.  أبو 
بأن  الرافيض  إىل  أشري  كأنه  ا«)3).  إطالقاً فيه  بركة  ال  بكر  أبا  ولكن  مرتىض  أو  موسى 
يمسك، فاغتاظ وقال: »قاتلكم اهلل« ثم خرج)4)، وهذه القصة وقعت عيلنّ أنا صاحب 

القصة()5).

كام حكى األستاذ أبو بكر قصة أخرى وهي أن مأتم اخلميني حصل بيوم قبل العيد 
األضحى سنة 989)م وهم يف طهران، ففي اليوم التايل سألوا عن مصىل العيد ليشهدوا 
صالة العيد فقيل هلم: إن احلكومة اإليرانية قد رفعت عن الناس حضور هذا العيد ملا 
أقيم أمس من حفل مأتم روح اهلل اخلميني، وهذا يف مجيع بلدان إيران وليس خاصة يف 
طهران، سبحان اهلل شهود مأتم اخلميني خري من صالة العيد؟ أينّ املشهدين خري مقاما 

عند اهلل؟ أين قوله E: ]ژ    ژ    ڑ[ ]الكوثر:)[.

املوقف  هذا  يف  ثالثة  أو  أسبوعي  فقدمتوين  »لقد  كسنا)6):  حيي  يعقوب  ويقول 
اإلسالمية  اجلمهورية  من  دعوة  لبنّيت  ألين  وذلك  عني-  ينوب  من  هناك  كان  -وإن 
إيران، مل يكن بودي أن أتكلم عن إيران ألين ذهبت هناك زيارة، والتقينا مع أناس من 

هو آية اهلل الصايف.    (((
يريد بذلك إبراهيم يعقوب الزكزكي وكان خيفي له تشيعه.    (((

 ،I بشهادة عيل H خري هذه األمة بعد الرسول I لعنة اهلل عىل الكاذبي، إن أبا بكر   (3(
وملاذا سمى عيل ابنه بأيب بكر؟ هل هو خمطئ يف ذلك؟ إذا فأين العصمة املزعومة؟ 

ألنه يستبعد من أن يمنع من سب أيب بكر يف إيران.    (4(
رشيط مسجل ملحارضة ألقاها األستاذ أبو بكر تريتا يف كلية القانون بكنو، مصدر سابق.    (5(

رافيض من أتباع زكزكي ووكيله يف كسنة.    (6(
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أماكن وأجناس خمتلفة من روسيا وبوسنا وطاجكستان وباكستان وسوريا ولبنان وُديب 
اختذ  احلقيقة  V، ويف  اإلمام اخلميني  يوم وفاة  والكويت وغريهم، وذلك لذكرى 
هذا احلفل –املؤمتر- وسيلة ملناقشة قضايا إسالمية وللقضاء عىل الكفر عامليًّا، ومن َثمنّ تمنّ 
تبادل العناوين بي اإلخوان هذا هو مضمون هذا احلفل.... كام قلت، ما أريد أن أتكلم 
إيران ولكن عرفت أن اإلخوة يشتاقون إىل سامع ما شاهدت، كيف األمور هناك  عن 

والتشيع وخاصة نحن الذين ينسب إلينا التشيع، نعم سأخرب بام رأيت ]وئ    ۇئ    ۇئ    
ۆئ    ۆئ    ۈئ    ۈئ[ ]اإلرساء:36[، هذا احلفل أتاح يل فرصة أن أعرف عن الشيعة والفرق 
التحية والسؤال عن الوظيفة، ما  بينها وبي السنة... وأول ما يسأل املرء يف إيران بعد 
ا، وأجبت بأين عىل املذهب املالكي، واحلمد هلل مل أر  مذهبك؟ وقد سئلت عن هذا كثرياً
منهم تغري الوجه أو ما يدل عىل عدم الرضا إذا أجبت هبذا....())). وهذا الرجل نفسه 
ذكر بعد عودته خبث الرافضة وسبهم ولعنهم لكبار الصحابة، ثم تراجع عن قوله بعد 

أن ذاع واشتهر))).

أما  احلركة،  هذه  أتباع  قبل  من  تشيع  فيها  ليس  املرحلة  هذه  أن  تالحظون  وكام 
الزعيم فاهلل أعلم بحاله إال أنه إىل ذلكم احلي مل ُيظهر شيئاًا من التشيع.

بل رأى بعضهم سب الرافضة لعائشة أم املؤمني عىل السبورة فجزم بأن التقريب 
بي الرافضة وأهل السنة أمر مستحيل، ثم قال: »ولكن عالقتنا مع إيران تكون سياسية 

ال غري«.

ا من أتباع هذه احلركة معروفون بالورع واجلراءة،  ومن سامت هذه املرحلة أن كثرياً
هذه  أجل  من  عندهم  ما  وينفقون  متحجبات،  وزوجاهتم  الساق،  نصف  إىل  وثياهبم 

.(TUFKA DA WARWARA( �يعقوب حيي كسنا من رشيط مسجل سمي ب   (((
املصدر السابق. ويذكر أن رجالاً دعاه إىل احلق فقال: األمر حيتاج إىل مهلة وتريث ألن القوم أنفقوا عيلنّ    (((

ا متادى يف غيه. وعىل اهلل التكالن.  حيث بنوا يل بيتاًا واشرتوا يل مركباًا، وأخرياً
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احلركة، ويبدو -واهلل أعلم- أهنم خملصون يف أهدافهم، وكثري منهم صادقون يف قوهلم 
هو  كام  إسالمية،  دولة  أقام   H الرسول  ألن  سريهم،  يف  خمطئي  كانوا  وإن 
معروف، ومنهجه يف ذلك أنه أوال بدأ بالعلم فأرسخ التوحيد قبل كل يشء. وهكذا. 
وكلامت الزعيم ودعاة احلركة يف هذه املرحلة شديدة عىل احلكام والسالطي، ويسموهنم 
بالطواغيت، وكان حيصل بينهم وبي احلكومة أحياناًا اشتباكات، وخاصة إذا حصل إهانة 
لشعرية من شعائر اإلسالم يف نيجرييا من قبل شخص غري مسلم، فإهنم يأخذون السلطة 
ا؛ ألن بعض  بأيدهيم ويقومون بأعامل العنف، فهم أهل ردة الفعل، وهذا مما زادهم أتباعاً
ا فإنه يسبب  ا حمموداً الناس يعتربون هذا هو مقياس احلق والباطل، مع أن هذا ليس أمراً

الفوىض يف البلد، وقد تكون عاقبته وخيمة.

المرحلة الثانية: مرحلة االمتزاج واالختالط بي أهل السنة والرافضة: ملنّا رجع 
ا  رموز احلركة من إيران وقد أخذ التشيَع زعيُمهم وغريه جعلوا يتعاطون هذه العقيدة رسًّ
وينرشوهنا بطريقة ذكية، ثم أرسل كثريا من الشباب إىل إيران ليتعلموا الرفض من منبعه 
أظهروا  ولكنهم  الزعيم  بطريقة  يأخذوا  مل  إيران  من  الشباب  بعض  رجع  وملا  الصايف. 
الرفض، فمن هنا أنكر عليهم كثري من أتباع احلركة الذين هم من أهل السنة منهم عىل 
سبيل املثال: األستاذ حممد بلو دوما))) والذي قد قام »يف اجتامع خاص هلم سنة 985)م 
ر اإلخوة عام يتعلق بالرافضة وأن جيتنبوا قراءة جمالهتم  يف ناحية بيو والية برنو)))، وحذنّ

هو عامل فاضل من أهل السنة ولد بجومبي 960)م ورحل إىل كانو ومرص ومكة واملدينة طلباًا للعلم،    (((
وأخذ من الشيخ عيل هندي والشيخ سيف الدين اهلندي والشيخ حممد أمي إيثويب وغريهم، وهو من 
خرجيي اجلامعة اإلسالمية، كلية احلديث عام: 999)م وكان يف البداية مع مجاعة زكزكي إىل أن تبي له 

أن احلركة شيعية فابتعد عنهم، وجهوده يف دعوة الرافضة إىل احلق أمر واضح يشكر عليه. 
مدينة بيو تابعة لوالية برنو وتقع يف الشامل الرشقي بنيجرييا ويقطنهام أغلبية قبيلة كانوري    (((

 http: //en. wikipedia. org/wiki/Borno_State
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ا  قبيحاً ا  ردًّ لول)))  محزة  يسمى  اإلخوة  أحد  عليه  فردنّ  اخلميني،  صور  يستخدموا  وأال 
ا، كام حصل مرة  وشننّع عليه هو وأنصاره. والغريب أن زكزكي يساند هؤالء الناس رسًّ
أخرى يف جامعة أمحد بلو أن قام هذا الرجل حممد بلو وأعاد نفس الكالم عىل أتباع هذه 
التشيع  وهل  بالشيعي؟  يت  ُسمِّ لو  )ماذا  وقال:  الزكزكي  فوبنّخه  986)م  عام  احلركة 

عيب؟ إن كان حب أهل البيت هو التشيع فنحن الشيعة())).
ا يسبون  وهم جيهلون أن الزعيم أصبح رافضيًّا وأتوا إىل الزعيم وقالوا له: »إن قوماً
صحابة رسول اهلل H وهم فينا« فقال: »دعوهم وشأهنم، فإن هذه املسرية أو 
فإن  السنة وغريهم،  الصوفية وأهل  املسلمي من  احلركة تضم يف طياهتا مجيع أصناف 

الدعوة ليست لفرقة من الفرق« فأسكتهم هبذه الكلمة.
وكلنّام ُتُكلنّم يف الرافضة كان الزعيم الزكزكي يدافع عنهم، ويقول: الشيعة ليست 
يشتت شملنا  أن  ينبغي  كاملالكية، فال  املذاهب  بمثابة مذهب من  وإنام هي  فرقة ضالة 

اختالُف املذاهب)3).
ا إذا تكلم أحد يف اخلميني، بل مجع  ومما يستغرب أنه يغضب الزكزكي غضباًا شديداً
بارٌّ للخميني ومن أجله أستطيع أن  ابٌن  بايرو بكانو وقال هلم: )أنا  أصحابه يف جامعة 

ا()4). أُسلنّ ثيايب من ثياب كل إنسان، ولو كان ذلك يؤدي إىل بقائي منفرداً
يتمتع  أن  وبوتيش  صكوتو  والية  يف  احلركة  رموز  بعض  أراد  املرحلة  هذه  ويف 
وكيل  يعني  »أمري«؛  منصب  عن  نزعهم  إىل  ذلك  وأدى  األتباع  عليهم  فأنكر  بالنساء؛ 

زكزكي يف الوالية.

مع مجاعته عن  تفرع  ثم  إيران  يدرس يف  أن  قبل  أتباع زكزكي  من  إيران وكان  رافيض خترج يف حوزة    (((
زكزكي، بكدونا. 

مجاعة زكزكي يف امليزان )KungiyarAlzakzaky a mizani shafi( )ص0)).    (((
مجاعة زكزكي يف امليزان )ص0)).    (3(

املصدر السابق )ص7)).    (4(
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 وملا كثرت الشكوى من كثري من األتباع تكلم الزعيم يف اجتامع حيرضه الرموز من 
مجيع الواليات فقال: »هدفنا حماربة الكفر يف العامل كله، ال كام وقف بعض اجلامعات ضد 

البدع))) فقط، فاألمر أكرب من هذا فال حتجروا واسعا«.

 وقد بدأ ينترش بعض مؤلفات اخلميني يف البلد منها: احلكومة اإلسالمية،ووصية 
إىل  هبا  فأتوا  الصحابة  الطعن عىل  من  فيها  ما  زكزكي عىل  أتباع  بعض  فاطلع  اخلميني 
ون عىل كتب هذا اإلمام،  الزعيم فردنّهم وقال: إن هذه من دسائس الوهابية حيث يُدسنّ
ومثل هذا كثري تطبع يف السعودية. »وملا فتحت إيران مطبعة التوحيد يف الغوس وهي 
العاصمة آنذاك، جعلوا يطبعون من كتب اخلميني وترمجت إىل لغتي اهلوسا واإلنكليزية، 
فأتوا برتمجة فيها الطعن عىل الصحابة، كام هو يف النسخة املعروضة عىل الزعيم، فجيء 
الكالم  فأروه  بىل،  قال:  إيران؟  أليس هذه من مطبوعات  وقالوا:  ثانية  مرة  الزعيم  إىل 
نفسه )الذي فيه الطعن عىل الصحابة(، فغضب الزعيم وقال: ال ينبغي للناس االطالع 

ملثل هذه األشياء))).

وورد يف جملة )Sakon musulunci جملة رسالة اإلسالم( التي تطبع يف إيران بلغة 
اهلوسا العدد: 46 الطعن عىل أيب هريرة I، وهلذا كتب رجل يسمى عبد العزيز من 
تدن ودا كدونا إىل جملة امليزان يسأل املحرر هل مصدر جملة امليزان وجملة رسالة اإلسالم 
سواء؟ ألين الحظت أن جملة رسالة اإلسالم تفرق بي الصحابة وتعيب بعض املذاهب. 
ُتصدره  مما  يقلقون  الناس  من  كثريا  إن  العزيز  عبد  سيد  يا  ا  طبعاً بقوله:  املحرر  فأجابه 
هذه املجلة وخاصة إيرادها بعض العقائد الغريبة، املصدر خيتلف فاحلذر احلذر)3). فإذا 

هنا يلمز مجاعة إزالة البدعة وإقامة السنة والتي هلا دور كبري يف حماربة البدع يف نيجرييا.    (((
مقابلة شخصية مع األستاذ حممد بكري 430)ه�، = 009)م يف املسجد النبوي.    (((

جملة امليزان 30 من شهر مجادى اآلخر 3)4)ه� تصدر بلغة اهلوسا وهي أشهر جملة جلامعة زكزكي.    (3(
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عبد  ر  وحيذنّ غريبة  عقائد  تورد  أهنا  يذكر  ملاذا  ويقول:  امليزان  جملة  حمرر  يزجر  بزكزكي 
العزيز منها؟ فهال قلت له: اجلهتان خمتلفتان وتسكت))).

ومع مرور الزمن جعل بعض الناس يتساءلون عن عقيدة الزعيم هل هو سني أم 
رافيض، فكلام سئل الزعيم فإنه يقول: »مبلغ علمي أنني مسلم«، أو يقول: »إذا رأيتم أين 
فأنا سني«))).  السني  باملذهب  أتعبد اهلل  فأنا رافيض، وإذا رأيتموين  بالرفض  أتعبد اهلل 

وهكذا يتالعب بعقول كثري من الناس، وكان رجالاً عرف بالدهاء.

النفاق  ظهور  وبدأ  والطاحلي،  الصاحلي  بي  باختالط  املرحلة  هذه  وامتازت 
نوا  ا آخر، كونّ تتخذ مساراً الشباب أن احلركة  الزعيم، وملا رأى بعض  واخلدعة من قبل 

جلنة ليقوموا بدراسة حقيقة هذه احلركة هل هي إسالمية أم رافضية. وتصدى لذلك: 
)-إبراهيم خليل إدريس)3).
)- حممد ثاين عبد الكريم)4).

3- حممد باننغدا حممد)5).
الرفض  حركة  إنشاء  يف  حثيثاًا  سعياًا  تسعى  إيران  أن  إىل  دراستهم  يف  لوا  وتوصنّ
ونرشه يف نيجرييا باستخدام األموال والوسائل املختلفة، وأن إبراهيم يعقوب الزكزكي 

مجاعة زكزكي يف امليزان )KungiyarAlzakzaky a mizani shafi(، )ص8)).    (((
 zakzakiya shi>a( حمارضة للداعية املعروف يف كانو أمي إبراهيم دوراوا بعنوان: تشيع حركة زكزكي   (((

 .(ce

نشأ يف كانو وأخذ العلم عنها ويف زاريا، وحصل عىل الدبلوم يف الكلية النظامية وأخرى يف السياسية،    (3(
يتصف بالذكاء والوسطية يف املنهج، وله جمالس علمية يف عدة مساجد بكانو، وبرامج تبث يف اإلذاعة. 

ولد بمدينة مويب، وله اهتامم بقضايا املسلمي، وكان من أتباع زكزكي ووكيله يف أدماوا، ثم انفصل عنه    (4(
وتربأ منه، وأخذ حيذر الناس من التشيع، وله أنشطة أخرى وعدة دروس. )املصدر السابق(. 

املاجستري  أخذ  407)ه�،  بمكة  القرى  أم  جامعة  خريج  وهو  960)م،  بوتيش،  بوالية  غاموا  يف  ولد    (5(
والدكتوراه بجامعة بايرو –كانو، واآلن حمارض هبا، له نشاطات ودروس وحمارضات، )مقابلة هاتفية مع 

املرتجم له، ) اجلمعة/8/ 3)0)م(.
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هو أكرب واسطتهم، وكثري من أتباعه ال يرضون بام تقوم به إيران وهذا مما جعل الزكزكي 
يبغضهم، كام أهنم بينّنوا أن للزكزكي أهدافا رسية ال يعرفها إال الروافض الذين يقرتبون 
روا من التقية والتي هي اخلدعة، كام وضحوا نبذة  منه ثم نصحوا الزكزكي وأتباعه وحذنّ

يسرية عن حقيقة الرفض))).

وبعد أن متت الدراسة مل يتمكن هؤالء من طباعة ما توصلوا إليه ونرشه -لظروف 
مالية- إال بعدما أظهر الزكزكي عقيدته الرافضية علناًا.

المرحلة الثالثة: مرحلة االفتراق واالنفصال وإعلن الرفض: ملا تقرر أن فريقا 
من أتباع احلركة من هو رافيض وآخر سني، ومل يظهر للناس يف أي منهام كان الزعيم، إال 
أن اإلنسان الفطن يظهر له ميله إىل الرفض ملا يفهم من كالمه، وجاء يوم الثامن عرش من 
ذي احلجة سنة 5)4)ه� املوافق 995)م قام باحتفال غدير خم))) حيث أعلن رفضه 
)3) وهو يرشح، وكان مما قاله: 

بي املأل، وجاء بكتاب بحار األنوار وقرأ من املجلد 37 
قام رسول اهلل عليه وآله وسلم من املدينة وهو يقصد احلج وقد بلنّغ مجيع الرشائع غري 
احلج والوالية فأتاه جربيل: إن اهلل يقرؤك السالم.... وقد بقي عليك فريضتان مما حيتاج 
حصل  أنه  إال  الصحابة  وبايعه  عليًّا  نصب  الرسول  أن  وذكر  قومك...()4)  تبلغهام  أن 
ا، قال أحُد الصحابة: قُرب أجله وسينصب  تعقيبات عىل كالمه كام سيحدث هنا أيضاً
آمنا به يف مكة، وما هذا إال هوى منه، فقال اآلخر: هذا  الذين  بيته، ونحن  علينا أهل 
ا؟ وقال الثالث: سواء كان هوى أو جنون فإنه ال يمكن  جنون أال ترى برصه شاخصاً

 .(kungiyarAlzakzaky a mizani( مقدمة كتيب مجاعة زكزكي يف امليزان   (((
خم -بضم اخلاء وتشديد امليم- وهو اسم لغيضة عىل ثالثة أميال من احلسنة، بي مكة واملدينة، عندها    (((

غدير مشهور، فيقال: غدير خم. ينظر: املنهاج برشح صحيح مسلم بن احلجاج )5)/80)). 
ينظر باب أخبار الغدير وما صدر يف ذلك اليوم.... بحار األنوار )67/37).   (3(

رشيط غدير خم إبراهيم يعقوب الزكزكي حمارضة ألقاها بمدينة زاريا سنة 995)م.   (4(
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أبدا. فسمع هذا النقاش اجلانبي أحٌد من الصحابة -وهذا سأخرب باسمه- وهو أبو ذر، 
ما  أننا  أخربته سنحلف عىل  وإن  فقالوا: ال ختربه،  تقولون،  بام  الرسول  وقال: سأخرب 
قلنا. فلام أخرب به الرسول ناداهم فسأهلم: أأنتم قلتم كذا وكذا؟ قالوا: واهلل ما قلنا هذا 

الكالم. فأنزل اهلل قوله: ]ٺ    ٺ     ٺ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٹ    ٹ    
ٹ    ٹ[ ]التوبة:74[))) . 

وهذا كام ترى ال خترج عن أسطورة أجداده األولي، مما ورثوه من ابن سبأ اليهودي 
وسيأيت الرد عىل ذلك إن شاء اهلل.

يف  وكذلك  أتباعه،  من  كثري  انفصال  إىل  أدت  عظيمة  بلبلة  حصلت  ذلك  وبعد 
ثم سئل  فأتى وألقى  للناس موقفه،  بأن يوضح  بايرو كانو حيث سئل  كانو يف جامعة 
النبي والصحابة وسئل عن اخلميني فقال: »إن الذي  إيران من   عن أشياء منها موقف 
ال يرىض باخلميني إماما مل يكن ليقبل دعوة الرسول G، وال ليؤمن به حتى 

لو افرتض أنه يعود مرة أخرى إىل الدنيا فرياه عياناًا«.

به شخص وصعدا فوق  يقتلونه، لوال أن هرب  اغتاظ األتباع وكادوا   فمن هنا 
املسجد))). فمن هنا انقسم األتباع إىل ثالثة أقسام وهي:

أنفسهم  الرافيض وسموا  الزعيم  السري هبذا  يمكنهم  منه وقالوا: ال  مجاعة تربأت   .(
أهل  مذاهب  -أحد  املالكي  املذهب  عىل  يمشون  أهنم  وذكروا  التجديد  بجامعة 

السنة املشهورة- ووقفوا ضد عقيدة الرافضة.
مجاعة استمروا مع الزعيم الرافيض وأهنم يتبعونه يف كل ما جاء به، وهؤالء الرافضة.  .(
مجاعة ال ترىض برفضه ولكن ال يزال والؤها له ألنه -بزعمهم -بطل وال بديل   .3

ا ملا يف القرآن )بعد إسالمهم(، وذلك إما جهالاً منه بالقرآن، أو غلطاًا.  قال الزكزكي: بعد إيامهنم، خالفاً   (((
حمارضة للداعية املعروف يف زاريا حممد أول آدم، والذي اشتهر بلقب »ألباين«.    (((
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ا من األتباع يسب الصحابة  عنه، وقد سامها الزعيم ب�) قرنغيا())). فكلام سمعوا أحداً
الرفض يف  أول ظهور  هذا  ويعد  عليه.  أنكروا  الرافضة  عقيدة  من  شيئاًا  ُيظهر  أو 

نيجرييا. 

.L (((وقبله ألقى للنساء حمارضة فتناول فيها أبا هريرة ومغرية بن شعبة

وما زال إبراهيم الزكزكي ومجاعته يسمون مجاعتهم باحلركة اإلسالمية يف نيجرييا. 
نيجرييا، كام هلم  الواليات يف شامل  رئيسها، وله وكالء يف مجيع  إداري هو  وهلا هيكل 
وحدات خمتلفة وجلان، مثل وحدة املثقفي، ووحدة املدارس، ووحدة األطباء، ووحدة 
الشهداء،  مؤسسة  مثل  مؤسسات  وهلم  الشعراء،  ووحدة  التجار،  ووحدة  اإلعالم، 

ومؤسسة الزهراء، وغريها.

وهناك مجاعة أخرى من الرافضة ال يرون السري مع الزكزكي منها مجاعة الرسول 
األعظم )Rasulul A>azam Foundation of Nigeria RAAF( يرأسهم نور 
داس من بوتيش وبشري لول من كانو، وصالح حممد ثاين من زاريا)3). ومؤسسة الثقلي 
ويرأسهم محزة لول، وله أتباعه. وهؤالء ال جيمعون بي حركة الثورة والرفض يف الظاهر 
كام عند مجاعة زكزكي، ومع قلتهم إذا قورنوا بجامعة زكزكي إال أن هلم قوة اقتصادية 

يستعينون هبا يف دعوهتم)4).

نوع من النباتات كأنه شوكة الدراج يلصق بثوب اإلنسان أو بجسمه، ويشوش عليه وال يفارقه. املنجد    (((
يف اللغة واألعالم )ص405). 

مقابلة شخصية مع الدكتور أيب بكر حممد ثاين يف مقره بجمعية الرب باملدينة النبوية، شارع أيب ذر، )43)ه�    (((
= 0)0)م. 

من رموز الرافضة يف نيجرييا، درس بإيران، وله نشاطات، ينظر صورته يف امللحق رقم )4د و 4ه�(.    (3(
حسي  موس  به  أفادين  قوهتم  عىل  يدل  وهذا  غومبي،  مدينة  يف  اآلبار  حفر  رشكة  لبعضهم  أن  ذكر    (4(

الغومبوي. 
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العوامل والدوافع التي �ضاعدت يف قبول هذه احلركة وانت�ضارها يف نيجرييا، منها:
وصول كتب اإلخوان املسلمي وانتشارها كان سببا لفكرة إقامة الدولة اإلسالمية.  .(

الثورة اإليرانية: فالعامل األول يعترب متهيدا هلا، ألنه لو مل تسبق فكرة إقامة الدولة   .(
ملا التفت الناس للثورة اإليرانية.

أحد.  هلم  استجاب  ملا  األمر  أول  التشيع  إىل  الناس  دعوا  لو  ألنه  الشيعية:  التقية   .3
وكان إبراهيم يعقوب حيسن مبدأ التقية ومتمكن يف تطبيقه.

حبه  من  ارشبوا  فلام  الزعيم،  شخصية  وتعظيم  التقديس  عىل  مبنية  الدعوة  كون   .4 
ا من األتباع يقول: »لو رأيت )مامل(  مل يقدر بعضهم عىل خمالفته، كام سمعت أحداً
–يعني به الزعيم- يأيت املنكرات ملا خالفُته«. وهذا حقيقة الضالل ألن دين اإلسالم 
ا  مبني عىل األدلة من الكتاب والسنة، فمن خالف الكتاب والسنة فال طاعة له أيًّ

كان ذلك الرجل! يقول O: »إنما الطاعة في المعروف«))).
5.  دعوة الناس إىل مجع كلمة املسلمي، هذه الكلمة اغرت هبا كثري من الناس وذلك 

ألن اإلسالم يدعو إىل الوحدة وينهى عن التفرق قال تعاىل: ]ہ     ہ    ہ    
ہ    ھ    ھ    ھ    ھ    ے    ے[ ]آل عمران:05)[ وغريها كثري.

الدعوة إىل تطبيق الرشيعة اإلسالمية ونبذ القواني الوضعية. هذا أيضا مما جعل   .6
الناس ينقادون هلذه الدعوة ألن الدولة ال حتكم برشيعته سبحانه.

استغالل ظلم احلكام وإظهاره للناس، فمن هذا املنطلق يدعون إىل إزالة الَظَلَمة.  .7
وابنه عبد اهلل،  بلنّو  بن فوديو وأخيه حممد  الشيخ عثامن  اتباع  إىل  ا-  الدعوة -زوراً  .8
ومعلوم أهنم قد جددوا الدين وأعادوا األمة إىل الرشيعة اإلسالمية يف عرصهم، 

صحيح البخاري يف كتاب األحكام، باب السمع والطاعة لإلمام ما مل تكن معصية ))4)7(، وصحيح    (((
مسلم، كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية، برقم )840)). 
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ا)))،  قادريًّ ابن فوديو كان  إن  الطرق كالتيجانية))):  تقول ألتباع  الرافضة  وكانت 
وحممد بلو كان جتانيًّا. فكان ذلك سبباًا لدخول بعض الصوفية يف احلركة)3).

املبادرة يف إظهار الدفاع عن الدين يف كل ما يقع يف العامل ضد اإلسالم واملسلمي،   .9
فإذا سب أحد معامل الدين أو شعائره فهم يدافعون يف أول وهلة، فمن هنا يدخل يف 

نفوس الناس حبهم، وربام ال يتكلم أحد غريهم، فهذه فرصة للطعن يف غريهم.
الكتب واملجالت  الواليات حيث تطبع  التوحيد يف بعض  إيران مطبعة  تأسيس    .(0

الشيعية عامٌل مساعد يف انتشار عقيدهتم، وكان قبُل يأتون هبا من إيران.
ا. ا ونثراً التظاهر بحب آل البيت -يف اآلونة األخرية- شعراً  .((

اخلروج لالحتجاجات والتي تلفت أنظار الناس.  .((
فإن  الرافضة،  بحقيقة  أم  بالدين  جهال  ذلك  كان  سواء  الناس،  جهل  استغالهلم   .(3
العامل بالدين ال يقبل دعوة ختالف الرشيعة، والذي يعرف أصول مذهب الرافضة 
ال يمكن بحال أن يتخذها دينا، اللهم إال أن يصحبه عدم التوفيق من اهلل سبحانه.

اتباع الشهوات ألن بعضهم ملا تبي له حقيقة الرفض اعرتف بضاللتها ثم أنفقوا   .(4
عليه أمواال طائلة فتامدى يف غينّه.

5).  الشبهات، ألنك جتدهم حيفظون الشبهات فكلام وجدوا الفرصة سانحة ألقوا عىل 
اجلهلة ما ُيْربِكهم يف دينهم.

اختاذهم األساليب والوسائل املختلفة.  .(6

التيجانية: هي إحدى الطرق الصوفية الغالية، تنتسب إىل أمحد بن حممد بن املختار التيجاين املولود 737)م    (((
واملتوىف 5)8)م، وهلا وجود يف عدة بلدان أفريقيا، منها نيجرييا، انظر: دراسات يف التصوف )ص96)). 

القادرية: هي إحدى الطرق الصوفية، تنتسب إىل الشيخ عبد القادر اجليالين املولود )47ه� وله كتاب    (((
الغنية واملتوىف )56ه�.

مقابلة شخصية مع األخ آدم حممد أرطو، بحي السحامن )43)ه� = 0)0)م ومع د. منصور إبراهيم    (3(
بتاريخ: 0/3)/434)ه�= 0)/3/8)0)م. 
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ا وتثبيتاًا لقلوب األتباع))) وغريهم من الناس. إنفاق أموال طائلة تأليفاً  .(7
هذا  من  »واألفضل  قالوا:  النظامية،  واملدارس  والعلامء  العلم  عن  الناس  إبعاد   .(8
بعضهم عن  فانفصل  اجلانب«  يفقد هذا  ا، وكم من عامل  راً مفكنّ اإلنسان  يكون  أن 
اجلامعات. إال أنه تغري بعض األمور منها كوهنم اآلن يدخلون املدارس النظامية 

ويتوظفون يف القطائع احلكومية.
عجز العلامء؛ ألهنم يف أول األمر مل هيتموا هبذا اجلانب.  .(9

الفقر.  .(0
املشكالت االجتامعية.  .((

)).  عجز احلكام))).
توظيفهم للشباب أو إجياد الصناعة هلم.  .(3

ا جُييز هذا األمر  إغراء بعض الشباب باملتعة كام حَدث أْن أهدى شخٌص فتاة كتاباً  .(4
وطلب منها قراءته ثم يناقشها يف األمر، ثم اهلل أعلم بمراده بعد ذلك.

زياراهتم الودية للناس سواء إىل السجن أو املستشفيات أو إىل كبار الشخصيات يف   .(5
مكتبهم أو مقرهم، وتقديم اهلدايا هلم.

استخدامهم للوسائل اإلعالمية احلديثة من إذاعة وتلفيزيون وصحف واإلنرتنيت.   .(6
ا. ا كان أو كبرياً مواساهتم لكل من معهم، صغرياً  .(7

سياسة إيران، وإظهارها العداوة لدول الغرب وخاصة أمريكا، وإظهارها التنَّبنِّي   .(8
ا من املثقفي معجبي بسياسة إيران،  العاملية، وهذا جَعل كثرياً للقضايا اإلسالمية 

وإْن مل يكونوا يعتقدون عقائد الرافضة.
تقديمهم اخلدمات اإلنسانية للمجتمع من طب وإغاثة وغريها كالعمل يف حتسي   .(9

وتنظيف املقابر.

م ملا اشرتوا له بيتاًا وسيارة فاخرة متادى يف ضاللته.  حدث لبعضهم أن اعرتف بأن الرفض ضاللة، إال أهننّ   (((
بعنوان:  له  التي سبقتها مع اجلهل، يف كتاب  لبطو مخسة أسباب هذا منها، والثالثة  الدكتور عمر  ذكر    (((

بطالن منهج الرافضة )Bacin tafarkin shi>a(، )ص59)).
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وسائل الرافضة وأساليبهم التعليمية 
يف الدعوة إىل مذهبهم

وفيه أربعة مباحث:

المبحث األول
ا�ضتغالل الراف�ضة اجلامعات يف الدعوة اإىل مذهبهم

تعد اجلامعات من املنبع األول حلركة الرفض يف نيجرييا، وألهنا أوسع ميدان لنرش 
أينّ فكرة يف البالد بأرسع وقت، ملا تضمنت من الشباب من مجيع أنحاء الواليات. وإن 
كان ليس للرافضة جامعة معروفة يف نيجرييا))) ولكنهم يتخذون اجلامعات احلكومية 
أنسب مكان لبذر هذه العقائد املوروثة من عبد اهلل بن سبأ. وهلم طرق إليصال أهدافهم 

من أمهها:
احلركة  رموز  من  اجلمعية  هذه  قادة  كون  املسلمي:  الطالب  مجعية  أنشطة   .1
وللزعيم يد يف تشكيل رؤساء اجلمعية، بل أول مجاعة حرضت مهرجان الثورة اإليرانية 
السنوي الذى يقام لذكرى انتصارها كان ِمن طالب اجلامعات، وكان يشهد زعيم احلركة 
مجيع اجلامعات ليلقي املحارضات، فمن هذا املنطلق يتفوه بام يشاء وإن كانت الدعوة يف 

تابعة  وهي  شخصا،  أربعي  عىل  الطالب  عدد  يزيد  ال  معاهد،  أهنا  والصحيح  جامعات  مخس  فتحوا    (((
لبعض جامعات إيران، ومن تلبيسهم أن سمو إحداها بجامعة الصديق.. مقابلة شخصية مع إبراهيم 
عيل وجماهد أمي باملسجد النبوي، يف 0)/رجب/ 434)ه�، = 3/5/30)0)م وأكد ذلك الدكتور 

منصور إبراهيم هاتفيًّا. 
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بدايتها تدعو إىل حتكيم الرشيعة كام أعلن ذلك بمدينة )ُفنُْتَوا())) عام 400)ه� املوافق 
»وكانوا  الدين سليامن:  حمي  الدكتور  يقول  ذلك  ويف  إيران.  من  بعد عودهتم  980)م 
زعامء مجعية الشباب املسلمي يف نيجرييا. ونجم من ذهاهبم))) التأثر بأفكارهم حتى أراد 
كويل وإبراهيم أن حيوال اجلمعية إىل خدمة مذهب الشيعة«)3) كام كانت اجلامعات مليئة 

بصور اخلميني، وإنيايس)4) )5).

املسلمي  طالب  مجعية  رؤساء  من  الزكزكي  إبراهيم  كان  الثامنينات  أوائل  »يف 
عىل مستوى الوطني إىل أن ظهر منه بعض الغرائب من العقائد والعبادات فعفيت عنه 

اجلمعية وتنحى عن الرئاسة)6).

األوىل  املرحلة  بعدها ألن  والتي  الثانية  املرحلة  كان يف  الفردية وهذا  الدعوة   .2
املدرسي  أم من بعض  والطالبات  الطالب  بيدهم، وسواء من  التحركات  كانت مجيع 
وانكشف  أمُرهم  تبينّ  ملا  بينهم  فيام  رسية  لقاءات  وهلم  الفكرة،  سم  من  رشبوا  الذين 

هي إحدى مدن والية كسنة يف الشامل الغريب يف نيجرييا.   (((
(http: //en. wikipedia. org/wiki/Katsina_State(

أي ذهاهبم إىل إيران.    (((
الفرق اإلسالمية يف نيجرييا ملحيي الدين سليامن )ص363( وما بعده.   (3(

رجب   (5 اخلميس  يوم  ولد  نياس  اهلل  عبد  إبراهيم  الكامل  واسمه  التيجانية،  الطريقة  رموز  من  رمٌز    (4(
وكتب  رسائل  عدة  كتب  السنغال.  يف  كولخ  مدينة  قرب  صغرية  قرية  يف  8/))/900)م  8)3)ه� 
يغلب عليها املغاالة يف رسول اهلل H، مات يف لندن يوم 5) رجب 395)ه�، يوليو 975)م، 
الثاين عمر موسى،  امليزان للدكتور حممد  إنياس يف  ودفن يف مدينته )تصفح مقالة بعنوان: آراء الشيخ 

ضمن جملة قراءات أفريقيا، العدد: 5). 
ذكره الشيخ حممد بن عبد اهلل زربان الغامدي يف لقاء مفتوح معه يف بيته باملدينة وأكد ذلك الشيخ عبد الوهاب    (5(

عبد اهلل )يلقب بإمام أهل السنة يف نيجرييا( يوم األحد 7) شعبان 434)ه�= 3/7/6)0)م.
النبوية  باملدينة  األدالء  مؤسسة  نيجرييا  بمكتب  ميدوكي  لول  األستاذ  مع  شخصية  مقابلة    (6(
ا عىل  ا كان من زعامء مجعية طالب املسلمي سابقاً 3)/))/)43)ه� = )0/3)/0)0)م وهو أيضاً

املستوى الوطني. 
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أول جامعة  كانو  بايروا يف  األتباع عن احلركة، وكانت جامعة  الستار، وانفصل بعض 
قامت ضد احلركة علناًا. ويقول األستاذ الدكتور عمر لبطو))): )ونتج من هذا االنقسام 
ونشاط  انتشارها  يف  فتور  وبالتايل  الدعائية  تركيبتها  يف  وخلل  الشيعية  احلركة  ضعف 
ا يف املدن الكربى ويف معاقل احلركة املعروفة مثل اجلامعات والكليات  أبنائها وخصوصاً

واملدارس())).

ورسائلهم  أفكارهم  من  يشاءون  ما  هبا  يعلقون  اإلعالمية  اللوحة  لدهيم   .3
األسبوعية أو اليومية، فلها دورها يف إيصال األفكار والعقائد الفاسدة، وكم من طالب 
يتجه إىل القاعة الدراسية فتقع عينه عىل هذه املعلقات فيقف برهة ليقرأ فإذا هو يتأخر 

عن درسه وهو ال يدري.

4. يدخلون عىل بعض الشباب من باب الشهوات باسم املتعة؛ حيث يرسل إليه 
هذا  كان  وإن  باهلل  والعياذ  اعتقادها  يعتقد  أن  إىل  األمر  وينتهي  فتفسده،  رافضية  امرأة 

. قليالاً

البالد  يف  فدخلوا  اجلامعات  يف  سلطة  لدهيم  يكن  فلم  األخرية  اآلونة  يف  وأما 
ا)3)، وعندهم سامت يعرف بعضهم  فأكثروا فيها الفساد، وبقيت الدعوة يف اجلامعات رسًّ

ا. بعضاً

ا. من مؤلفاته  هو أ. د عمر حممد لبطو من مواليد 960)م بكانو وهو مدير اجلامعة اإلسالمية بكسنة سابقاً   (((
ظهور التشيع وانتشاره يف نيجرييا الكيفية والوسائل واألخطار. وله مؤلفات كثرية عن الرافضة. أرسل 
والية  بجامعة  حمارض  وحالياًا  5/6/))0)م   = 9/))/)43)ه�  يوم  اإليميل  طريق  عن  ترمجته  إيل 

كدونا. 
ظهور التشيع وانتشاره يف نيج�رييا: الكيفية والوسائل واألخطار )ص6)).    (((

وأذكر ملا كنت بجامعة بايرو )كانو( )00)م يسأل الدكتور جربيل محن يوال )رئيس قسم الدراسات    (3(
ا( يف القاعة الدراسية: هل منكم رافيض؟ مل يظهر منهم أحد.  اإلسالمية سابقاً
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المبحث الثاني
ا�ضتغالل املدار�ض يف الدعوة اإىل مذهبهم

للرافضة مدارس كثرية يف أكثر واليات الشامل يسموهنا ب�)فودية()))، حيث يربنّون 
األوالد عىل عقائدهم الباطلة، يقول الدكتور منصور إبراهيم))): ) وهلم مئات املدارس 
يقدر  ابتدائية،  مدارسهم عىل 45 مدرسة  يزيد عدد  فقط  ففي والية سكتو  االبتدائية، 
عدد الدارسي فيها بثامنية عرش ألف )8000)( تلميذ)3). وهذا يدل عىل قوة نشاطهم 

وجهودهم يف تشييع الناشئة.

ولدهيم من املدارس ما ال يقل عن ثالثامئة مدرسة يف نيجرييا.
وكانت يف أول األمر ختتص بأبنائهم ثم فيام بعد جعلوا يقبلون مجيع أوالد املسلمي، 
بل جتد من املسلمي من أهل السنة من يرسل أبناءه إىل تلك املدارس جهالاً منه بعقائد 
القوم، أو ألهنم جييدون تدريس اللغة اإلنكليزية والرياضيات، أو ألن رسومهم املدرسية 
يشء رمزي وزهيد، وال يدري املسكي بأنه إنام أدخل يف السم العسل، وذلك ألن مجيع 

املقررات الدراسية يف هذه املدارس مقررات شيعية حمضة فمن الكتب املقررة فيها:
الصالة معراج املؤمن، وهذا يف الفقه.  .(

نور العاشقي، وهذا يف األذكار.   .(
السفينة الناجية، وهذا يف احلديث.   .3

باري وبيبا أما هذا فكتاب يف اللغة.    .4

 .V نسبة إىل املجدد الشيخ عثامن بن فوديو   (((
نشاطات  وله  بجامعة  وحمارض  بسكوتو  والصحابة  البيت  أهل  مؤسسة  مدير  إبراهيم  منصور  د.حممد    (((

ومؤلفات عن الشيعة، منها بالرشاكة ترمجة خمترص منهاج السنة البن تيمية.
تقرير مؤسسة أهل البيت والصحابة ناولنيه مدير املؤسسة يف مقابلة شخصية يف مدينة سكوتو من يوم    (3(

اجلمعة 6)-9)/7/)43)ه� = 8 / 7 إىل يوم االثني ))/7 /0)0)م. 
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هذا من باب املثال فقط ال احلرص.
وأما بالنسبة للمدارس احلكومية واألهلية -التي ليست للرافضة- فإهنم يتقدمون 
نوا من نرش دعوهتم، أو من خالل األنشطة املصاحبة للمدرسة،  للعمل فيها حتى يتمكنّ
هذه  قادة  مجيع  أن  أدماو)))  والية  يف  نجد  فمثال  املسلمي،  طالب  مجعية  يف  وخاصة 

اجلمعية من الرافضة))).

ا خاصة   ويف والية ترابا بعضهم منهم أو من املتعاطفي هبم)3). وقد ينظمون دروساً
حريصي  وجتدهم  النهائية،  لالختبارات  استعدادا  األخرية  السنة  لطالب  ا  خصوصاً
املواد غري إسالمية، كان أحد  سون  يدرِّ الذين  بل حتى  آرائهم وعقائدهم  ا يف نرش  جدًّ
س الرياضيات، ففي أثناء الدرس سأهلم: )من األفضل بي عائشة  املدرسي الرافيض يدرنّ
وفاطمة(؟ فام أدري ما عالقة الرياضيات هبذه املقولة؟ وكذلك يفعلون حتى يف املعاهد، 
بعض  بأن  تدريسه هلم  أثناء  قال  معهدهم  املدرسي يف  أحد  بأن  اإلخوة  أحد  ذكر عن 
الناس يزعمون أن للرافضة قرآناًا غري الذي عند املسلمي وهذا غري صحيح. فرد عليه 
الطالب بأن هذا موجود يف كتبهم أليس الكليني قد ذكر ذلك يف كتابه الكايف)4)؟ أليس 
ا سامه »فصل اخلطاب يف إثبات حتريف كتاب رب األرباب«  النوري الطربيس ألَّف كتاباً

فسكت املدرس ومل جيب بيشء.

إحدى واليات الشامل الرشقي ويقطنها الفالنيون وقبائل أخرى وهي غونغول القديمة ثم فصل منها    (((
 .(http://en.wikipedia.org/wiki/Adamawa_State( والية ترابا وسميت أدماوا

مقابلة شخصية مع األخ عيل عبد اهلل عام 430)ه� = 009)م يف املسجد النبوي بعد صالة العرص.    (((
مقابلة شخصية مع صالح حممد برو حمارض بجامعة والية ترابا. إال أنه تغري الوضع اآلن حيث أبعدوا كل    (3(

رافيض من املشاركة يف كثري من نشاطات اجلمعية لوالية ترابا. 
هو أصح كتب الرواية عندهم، فهو كصحيح البخاري عند املسلمي انظر املجلد الثاين كتاب احلجة باب    (4(
ذكر الصحيفة واجلفر واجلامعة ومصحف فاطمة )ص)7)( أورد يف الباب 8 أحاديث منها: ).. وإن 
عندنا ملصحف فاطمة قال: قلت وما مصحف فاطمة؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثالث مرات، 

واهلل ما فيه من قرآنكم حرف واحد، قال قلت: هذا واهلل لعلم قال إنه لعلم وما هو بذاك( الخ. 
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المبحث الثالث
اإن�ضاء املراكز واملوؤ�ض�ضات التعليمية يف الدعوة اإىل مذهبهم

الواليات  وأكثر  وسكوتو)4)  وأدماوا)3)  وكانو)))  زاريا)))  يف  مراكز  للرافضة 
الشاملية يف نيجرييا كام لدهيم يف الجوس، بل ال تكاد جتد والية يف الشامل إال ويوجد ما 
يسمونه باملركز، بعضها غرفة أو غرفتي وإن كان بعضها مراكز كبرية مكونة من طوابق 
وقصور فهي حمل جتمعهم للتخطيط وأحياناًا لالجتامع، ولسامع اجلديد من األرشطة التي 
صدرت من الزعيم، والقائم عىل املركز هو من يسمونه باألمري، فبعد سامع األرشطة هذه 
يعلق هو عليها، وغالباًا ما يركز عىل التسليم للزعيم وتقديسه يف كل زمان ومكان، وقد 

ينزلون ضيوفهم فيها أحياناًا، ويعترب مكاناًا حلفظ ممتلكاهتم.

السيئ يف  أثره  الرافضة وله  فيها  يتمركز  اللبنانيي  التجار  بيوت لبعض  ويف كانو 
نرش هذه العقيدة)5).

وإن  تعليمية  مؤسسات  أكثرها  البحث-  إليه  توصل  -فيام  فهي  املؤسسات  وأما 
كان فيها مؤسسات خريية خدمية أو جتارية. منها مؤسسة الشهداء، ومؤسسة الزهراء، 

ومؤسسة الطبية اخلريية، ومؤسسة أهل الدثور.

تقع يف طن مغاج ين بركنو بمدينة زاريا والية كدونا.    (((
البيت وهناك مراكز صغرية يف طوريي  البيت أو معهد أهل  يف طريق أمحد بلو زاريا يسمى مركز أهل    (((

وغريها. 
يف مدينة يوال الشاملية عىل طريق كاريوا قريب من بيكاج.    (3(

وقد هدم بعض هذه املراكز يف عهد رئيس نيجرييا جنرال ثاين أباثا، 6)4)ه� = 996)م، ويعد هذا من    (4(
 .V حسناته

مقابلة شخصية مع الدكتور مسلم إبراهيم عام 430)ه� = 009)م يف بيته باملدينة النبوية.    (5(
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وأكرب مركزهم حسينية بقية اهلل بزاريا وهي مركز إقامة جل أنشطتهم الوطنية قبل 
أْن هُيدم بيد احلكومة النيجريية سنة 5)0)م عىل إثر قيامهم بأعامل الشغب واالشتباكات 

مع اجلنود، مما أدى إىل اعتقال رئيس احلركة إبراهيم زكزكي وقتل املئات منهم. 
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المبحث الرابع
ال�ضتفادة من املنح الدرا�ضية من اخلارج

الدول  ختصصها  التي  السنوية  الدراسية  املقاعد  هي  الدراسية:  بالمنح  التعريف 
للطالب من دول أخرى احلاصلي عىل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا، واملقاعد التي 
تقدمها دولة للطلبة غري املواطن تنفيذا لالتفاقيات الثقافية مع دولة حسب برامج املساعدات 
الصالت  توثيق  أهدافها:  ومن  العلمية.  الدرجات  عىل  للحصول  اخلارجية  والعالقات 
ختصصات  يف  للطالب  اخلارج  يف  متعددة  دراسية  جماالت  وتوفري  الدول.  بي  والتعاون 

حتتاج إليها الدولة. وتبادل الثقافات واخلربات بي الدول. ونرش العلوم والدين.

البالد وخارجها  للتعليم من داخل  للتعلم ثم  فئة تتصدى  واألصل يف ختصيص 
ما جاء يف كتاب اهلل E: ]ې    ى   ى    ائ     ائەئ     ەئ    وئ    وئ    
ی      ىئ      ىئ     ىئ     ېئ     ېئ     ېئ        ۈئ     ۈئ     ۆئ     ۆئ     ۇئ     ۇئ   

ی[ ]التوبة:)))[.

ا يف األثر وقال مالك بن احلويرث: قال لنا النبي H: »ارجعوا  كام ورد أيضاً
إىل أهليكم فعلموهم«، وعن أيب مجرة قال: كنت أترجم بي ابن عباس وبي الناس فقال: 
إن وفد عبد القيس أتوا النبي H فقال: »َمن الوفد أو من القوم؟« قالوا: ربيعة، 
بعيدة  نأتيك من شقة  إنا  قالوا:  بالوفد غري خزايا وال ندامى«  أو  بالقوم  فقال: »مرحباًا 
وبيننا وبينك هذا احلي من كفار مرض وال نستطيع أن نأتيك إال يف شهر حرام، فمرنا بأمر 
نخرب به من وراءنا ندخل به اجلنة، فأمرهم بأربع وهناهم عن أربع ، إىل أن قال: »احفظوه 

وأخربوه من وراءكم«))).

وصحيح   ،)87/(( القيس  عبد  وفد   H النبي  حتريض  باب  العلم،  كتاب  البخاري  صحيح    (((
مسلم كتاب اإليامن، باب األمر باإليامن باهلل ورسوله، ورشائع الدين، والدعاء إليه ))/47).
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تكفري  من  الرش  الناس  بتعليم  تقوم  الرافضة  ولكن  اخلري.  الناس  تعليم  يف  هذا   
الصحابة واألمة والغلو يف األئمة وحتريض الشباب عىل املتعة – وهي الزنا- وال يصدق 

عىل الرافضة إال قوله تعاىل: ]ھ    ھ    ے    ے    ۓۓ    ڭ    ڭ        ڭ    
]ک     ک    ک       کگ    گ    گ    گ    ڳ     أو قوله:  ]القصص:)4[،  ڭ[ 

ڳ    ڳڳ     ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ں[ ]البقرة:)))[.
من  مجاعة  استهدفت  نيجرييي  إىل  الدعوة  اإليرانية  احلكومة  بعثت  ما  أول 
الصحفيي)))، ليحرضوا بالدهم، ولعل هذا يعود إىل معرفتهم أمهية الصحافة ودورها 
روها للناس بصورة  يف نرش فكرة من األفكار. فإذا قبل هؤالء الفئة من الناس التشيع صونّ
يقبلها القايص والداين عن طريق مهنتهم الصحفية ثم تالها املرحلة الثانية والتي دعي 
فيها العلامء، ودورهم ليس بأقل من دور الصحفيي بل دورهم أكرب وخاصة يف شامل 
نيجرييا وجزء يسري من اجلنوب، ألن العامل هو اخلطيب يف املسجد يوجه املجتمع كالسائق 
مع السيارة، وهو املدرس يف جمالس العلم، كام أنه املفتي، إليه يرجع الناس عند أسئلتهم 
واستفساراهتم الدينية وعند أي نازلة تنزل هبم ليحل هلم مشكلتهم عىل ما يريده الشارع، 
ثم جاءت املرحلة الثالثة والتي استهدفوا فيها املثقفي واملوظفي يف احلكومة، ، مع أن 
ا  الرافضة مل تنجح بشكل كبري يف هذه املراحل الثالثة - وذلك ألن العامل ال يستفز رسيعاً
ملا به من العلم الذي يعينه يف معرفة احلق من الباطل غالباًا، إال من تبع هواه من أجل 
املغريات الدنيوية، - ولكن تأثري ذلك ما زال يف قلوب كثري من املثقفي، ثم أتت املرحلة 
األخرية والتي هي حمل كالمنا حيث قدموا منح دراسية لطالب اجلامعات، بعد زيارهتم 

إليران، وقد نجحوا يف هذه املرحلة إذ قبل بعضهم التشيع ودعا إليه))).

منهم عىل سبيل املثال عمر سعيد تدنودا ولكنه مل يتشيع.    (((
ذكر هذه املراحل الشيخ أمي دوراوا يف مقابلة هاتفية ))/435/7)ه� = ))/4/5)0)م.    (((
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ويبدو أن االيرانيي قد أحسنوا اختيار من يستضيفونه من نيجرييا يف هذه املرحلة 
حيث جتنبوا العلامء وأصحاب الثقافة الدينية واختاروا من الشباب املتحمس من قلنّت 
بضاعته يف العلوم الرشعية وقلنّت خربته يف الشئون الدنيوية واملعيشية مثل إبراهيم بن 

يعقوب الزكزكي))).
ا دراسية يف اآلونة األخرية إىل بعض الواليات يف نيجرييا  وقد قدمت إيران منحاً
كان  وإن  واهلندسة،  الطب  منها  العلمية  التخصصات  بعض  لدراسة  كانو  والية  مثل 

حاكم الوالية رفض.
الكاملة ملواطني  الدراسية  املنحة  اإليرانية  تقدم احلكومة  ورد يف صحيفة هريلد: 
لتحسي  وذلك  اإليرانية،  اجلامعات  يف  واهلندسة  الطب  ختصص  لدراسة  كانو  والية 
العالقة بي نيجرييا وإيران. أعلن ذلك السفري اإليراين بنيجرييا سعيد كوزييش حينام زار 

رابع موسى كونكوسو حاكم والية كانو يف فندق أمي كانو بأسوكورو أبوجا«.
وتدل اإلحصائيات عىل أن الدارسي يف مراحل التعليم العايل من اجلامعات وما 
بعد الثانوية يف إيران من النيجرييي يزيد عددهم عىل عرشة آالف طالب، وهيدفون إىل 
أن يكون 0)% منهم يف سلك املحارضين يف اجلامعات واملدرسي يف املدارس الثانوية 

إذا رجعوا إىل نيجرييا))).
ا مقارنة مع الطالب الدارسي يف الدول  وإذا كان ذلك كذلك فإن العدد كبري جدًّ
بقية  إذا مجعنا مع  إيران فكيف  املذكور خيص  العدد  السنية، كالسعودية وغريها، وهذا 
ولبنان  الكويت  ودولة  غانا  كأمثال  الرفض  لتعلم  الطالب  إليها  يرسل  التي  الدول 

والعراق والبحرين وغريها؟

انظر: ظهور التشيع وانتشاره يف نيج�رييا: الكيفية والوسائل واألخطار للدكتور عمر حممد لبطو.    (((
ذكر ذلك إبراهيم آدو يف ورقة قدمها يف املؤمتر عن الرافضة بكانو. نقالاً من كالم الشيخ حممد ثالث غميل    (((

يف رسالة أرسلها إيل بتاريخ: 3)/4/3)0)م.
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وهذا من أخطر وسائل نرش الرفض، فإن إيران تعطي املنح الدراسية بالكم اهلائل، 
إىل  يعود  ثم  ويتعلم  اإليرانية  اجلامعات  أو  العلمية  احلوزات  إىل  بعضهم  يذهب  حيث 
نيجرييا ليبث ما تعلمه منهم عرب الرسائل واملجالت والدروس واملحارضات والتعليم 
يتوظف فيسعى يف جماله يدعو إىل  واإلذاعة وغري ذلك من وسائل اإلعالم. منهم من 

. التشيع عن طريق مبارش أو غري مبارش كمن درس الطب مثالاً

أخرى  ناحية  العقدية، وثمت  الناحية  الرافضة من  إىل خطر  ينظرون  الناس  كان 
ا، أال وهي الناحية األمنية، ألهنا ال تتمكن عىل طائفة من املسلمي ممن ليس  خطرية جدًّ
عىل دينهم إال أذاقوه سوء العذاب، وصريوا بلده يف خوف واضطراب واختلوا األمن. 
وال شك أن من تعلم يف إيران ال يزال يف قلبه احلقد الدفي عىل أفضل اجليل من األمة 

اإلسالمية، أظهر ذلك أو مل يظهر.
ونجد لبعض األفراد منهم مركز طلب املنح))) الدراسية.
وربام أنفق لبعضهم املبالغ املدرسية كي يتعلم يف نيجرييا.

التي  الوسائل  من  واملدارس  اجلامعات  أن  الفصل  هذا  يف  عرفنا  قد  يكون  هبذا 
مناهجها  أو  املسلمي  الطالب  مجعية  عرب  سواء  عقيدهتا،  لنرش  الرافضة  استخدمها 
ا  منحاً قدموا  كام  الغرض.  هلذا  واملؤسسات  املراكز  أنشئوا  كام  املدارس،  يف  الدراسية 

دراسية للشباب، فتعلموا التشيع يف إيران وغريها بعيدين عن دولة نيجرييا.

مقابلة شخصية مع الدكتور نور عبد اهلل يف اجلامعة االسالمية، شهر صفر )43)ه� = فرباير 0)0)م    (((
وهناك مركز عبد اهلل عثامن لطلب املنح الدراسية يف كانو عىل طريق تيوو. 
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وسائل الرافضة وأساليبهم الدعوية

وفيه تسعة مباحث:

المبحث األول
التاأليف والن�ضر

واآلراء  الثقافات  نقل  يف  اسُتخدمت  التي  احلديثة  القديمة  الوسائل  من  إننّ 
واالعتقادات واملذاهب احلقة والباطلة: تأليف الكتب التي هي من أهم مصادر املعرفة، 

وِمن َثمنّ نرُشها. 

املدارس  وتأليفها يف نرش مذهبها، وخاصة يف  الكتَب  الرافضة  استخدمت  ولقد 
ا للبوادي واألماكن النائية  واملدن حيث فيها املثقفون الذين يقدرون عىل القراءة، خالفاً
التي استخدمت أرشطة كاسيت. ومن بي هذه الكتب ما هو مرتجم من اللغة العربية، 
ومنها ما ألف يف اهلوسا أو اإلنكليزية، وإن كانت الصحف واملجالت هي التي مهدت 

الطرق للكتب.

يرتجم  حيث  واملجالت  الصحف  طريق  عن  جاء  نيجرييا،  التشيع  جاء  ما  أول 
بعض املقاطع من كتب اخلميني وينرش يف املجالت هذه إىل أن تطور األمر فرتمجوا بعض 
الكتيبات مثل وصية مخيني فإنه ترجم إىل اللغة اهلوسا، ثم أتوا بكتب تيجاين ساموي))) 
أهل  هم  )الشيعة  وكتاب  الصادقي(،  مع  )ألكون  وكتاب  اهتديت(  )ثم  كتاب  ومنها 

رافيض معارص حسب ما يفهم من كتبه األربعة.    (((
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البلد، وقد  السنة( وكتاب )فاسألوا أهل الذكر(، وغريها من الكتب ووزعت جمانا يف 
رأيتها عند كثري من الناس وقد ترجم الكتاب األول والثاين إىل اللغة اإلنكليزية، واطلعت 

عىل الكتابي باللغة العربية وملا قرأهتام وجدت فيهام طامات وضالالت.

وال تزال هذه الكتب وأمثاهلا تنرش يف بلدنا إىل يومنا هذا، وال شك أن بعض الناس 
تشيع بسبب قراءته هلذه الكتب. وال أنسى كالم أحد الشباب ملا قرأ كتاب املراجعات 

. قال: إنه مكث ثالثة أيام ال يدري أهو سني أم شيعي؛ ملِا أصابه من التحرينّ

بعضها،  وترمجة  املحلية،  باللغة  الكتيبات  بتأليف  نيجرييا  رافضة  بعض  قام  وقد 
فتأليفاهتم يف  املجتمع،  الكبري عىل  تأثريها  أيقنوا من  ملِا  العربية، وذلك  باللغة  وبعضها 

البالد عىل تلك األوجه الثالثة. وهاكم أمثلتها:

ومن أمثلة تأليفاتهم للكتيبات باللغات غير العربية ما يلي:
ظهور رشف الدين الشيخ إبراهيم يعقوب الزكزكي تأليف: أمي عيسى.  .(

).  باب العلم، تأليف: فاطمة زوج أمري كانو احلاج آدو بايرو
كتاب رسنّ الزوجي يف النكاح يف اإلسالم لعبد اهلل خمتار )يارون مامل(.  .3

Shingen matasa )كتاب محى الشباب( ترمجة حممد أول بوثي.  .4
Wayewar matasa )ثقافة الشباب(. ترمجة حممد أول بوثي.  .5

Matasa da rayuwa )الشباب واحلياة(. ترمجة حممد أول بوثي.  .6
Iyalina )كتاب أهيل( ملحمد أول بوثي))).  .7

ا. 8.  )معرفة اهلل( Knowing God له أيضاً
9.  )عقيدة الشيعة هو اإلسالم( The Faith of shia islam حممد رضا املظفر.

Islam for all )اإلسالم للجميع(.  .(0

من روافض املنتسبي لوالية بوثي يف شامل نيجرييا.   (((
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The truth as it )احلق كام هو!(.  .((
Yaye wahami akan Akidun shi’a، )إزالة األوهام عن عقائد الشيعة تأليف   .((

آدم أدماوا(.
عقائد اإلمامية ملحمد رضا مظفر، فقد ترمجه يعقوب عبد ننغ إىل لغة اهلوسا.  .(3

ومن أمثلة تأليفاتهم للكتيبات باللغة العربية ما يلي:
املصباح  كتاب  من  منقوالت  الليل،  وصالة  الوضوء  يف  واألدعية  اآلداب  كتاب   .(

للشيعة. وهو كتاب حمشوٌّ )باألدعية البدعية، والرشكية(.
كتاب سلسلة من تاريخ املعصومي ملحمد بشري ثاين، وقدم له حممد حممود توري.  .(

كتاب خالصة العقيدة تأليف بشري ثاين.  .3
ا. نافذة يف حياة الرسول األكرم، بشري ثاين أيضاً  .4

عقائد الشيعة لصالح ثاين زاريا.  .5

التعريف بكتاب »باب العلم«:
هذا الكتاب لفاطمة بنت عثامن ذي النورين بشري، والتي هي زوجة ألمري كانو

والكتاب عن حياة عيل بن أيب طالب، وقدم هلا الشيخ خمتار أتم))) والدكتور أول 
عمر.

و أ. د. سعيد عمر غسو كلهم من جامعة بايرو كانو، وهذا األخري نبهها بأن هذا 
الكتاب فيه التشيع وخيالف مذهب أهل هذه البالد، لكنها أرصت ونرشته،

مل  ملا  يرد عليها  ثم كتب  أول مغيش  الشيخ  مثل  العلامء  أيضا بعض  وقد نصحها 
بالغلو ومثال ذلك ما ورد يف عناوين اجلانبية )ص45):  النصح، والكتاب ميلء   تقبل 

أحد علامء الصوفية يف نيجرييا وحمارض بجامعة بايرو كانو بقسم الدراسات اللغة العربية.   (((
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»ال خيفى عىل عيل يشء من مجيع العلوم« وال شك أن هذا مما اختص به E كام يقول: 
 ]چ    چ    ڇ    ڇ      ڇ     ڇ    ڍ    ڍ    ڌ    ڌ    ڎ[ ]آل عمران:5[، وقال أيضا: ]ٹ    

ٹ     ٹ      ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ     ڦڦ    ڄ    ڄ        ڄ    ڄ[ ]النمل:65[.

ويف الصفحة )63( »عيل يعلم علم الباطن«، ويف الصفحة ))6)(: »سيدنا عيل 
عنده مفاتح اجلنة« وهذه غلو ظاهر.

ومن أباطيل ما ذكر يف الكتاب )ص77)( حتت عنوان »عيل هو اهلادي« عن ابن 
عباس إنام أنت منذر قال النبي G: »أنا املنذر وعيل اهلادي بك يا عيل هيتدي 
اللسان  صاحب  أن  مع  بيشء  تعلق  ومل  وغريه  امليزان  لسان  يف  أنه  فذكرت  املهتدون«، 
يقول عقبه: رواه بن جرير يف تفسريه عن أمحد بن حييى عن احلسن عن معاذ ومعاذ نكرة 
تأليف  عليه  بني  الذي  حديث  أن  كام  اهلل.  كذب عىل رسول  وهذا  منه))).  اآلفة  فلعل 
الكتاب وسمي به ليس بحديث ثابت عن رسول اهلل H. وبلغ عدد صفحات 
الكتاب بدون فهارس ))4 صفحة. ومصادر الكتاب شاملة لكتب أهل السنة وكتب 
الرافضة، وشيئا من كتب الصوفية مثل كتاب جواهر املعاين.و الكتاب حافل بالروايات 

الباطلة واملوضوعة والواهية.

ا ما ُتوزع يف املناسبات، وربام علقوها يف بعض األماكن التي  وأما املنشورات فكثرياً
ع أحياناًا يف املدارس واجلامعات. يصُلها أنظاُر الناس، كام ُتوزَّ

َثمنّ  وِمن  الكتب،  تأليف  وسيلة  استخدموا  نيجرييا  رافضة  أننّ  سبق  مما  تبيَّ  فقد 
نرشها ضمن وسائلهم لدعوة الناس إىل دينهم املخالف لدين اإلسالم.

انظر لسان امليزان باب من اسمه احلسن.    (((



83

المبحث الثاني
الدرو�ض واملحا�ضرات

وخاصة  نيجرييا  واليات  من  كثري  يف  ألتباعها  خاصة  ا  دروساً الرافضة  تقيم   
أو  املسجد  يف  إما  ذلك  ويكون  أسبوعيًّا  بعضها  و  األسبوع  يف  مرات  ثالث  الشامل، 
النقاب هي:  قبل كشف  تدرس  التي  فالكتب  ب�)التعليم(  اخلاصة، ويسموهنا  األماكن 
رياض الصاحلي لإلمام النووي، وجند اهلل لسعيد حوى، وكتاب معامل يف الطريق لسيد 
قطب))) لذلك فإن الشيعة يف نيجرييا يف بداية أمرهم مل يكونوا يدعون إىل التشيع علناًا بل 
تلبسوا بلباس اإلخوان املسلمي))) فتأثروا بكتابات املودودي)3) وحسن البنا)4) وسيد 

قطب)5) وسعيد حوى)6).

ا مقابلة شخصية  مقابلة شخصية مع آدم حممد أرطو، يف املدينة بحي السحامن )43)ه� = 0)0)م وأيضاً   (((
مع حممد بكري، 430)ه� = 009)م يف املسجد النبوي. وهنا يالحظ أن أكثر الكتب التي تدرس يف بداية 

احلركة كانت كتب اإلخوان املسلمي قبل أن يتحول رئيس احلركة –الزكزكي– للدعوة إىل الرفض. 
جممل عقائد الشيعة للشيخ ممدوح احلريب )ص470-469 ).   (((

عام  يف  اهلند.  جنويب  آباد  أورنج  مدينة  يف  ولد  الداعية،  )))3)-399)ه���(  املودودي،  األعىل  أبو    (3(
))9)م ، يف عام )93) بدأ إصدار جملة »ترمجان القرآن« الشهرية، وانتخب عام )94) م أول رئيس 
دائمة.  كمنظمة  اإلسالمية  اجلامعات  مجعية  إنشاء  يف  أسهم  وسجن.  حوكم  وقد  اإلسالمية،  للجامعة 
ا جلهوده وتضحياته يف خدمة اإلسالم. تكملة معجم  يف عام 399)ه� منح جائزة امللك فيصل تقديراً

املؤلفي )ص84-83).
هو حسن أمحد عبد الرمحن حممد البنا الساعايت )4)/0)/906) – ))/)/949)م( مؤسس حركة    (4(
اإلخوان املسلمي سنة 8)9)م واملرشد األول للجامعة. أخذ التصوف عن الشيخ عبد الوهاب احلصايف 

شيخ الطريقة احلصافية الشاذلية عام 3)9)م. األعالم للزركيل ))/83)( وما بعده. 
سيد قطب بن إبراهيم )4)3)-387)ه�(: مفكر إسالمي مرصي، من مواليد قرية موشا يف أسيوط،    (5(
انضم إىل اإلخوان املسلمي، عكف يف السجن عىل تأليف الكتب، إىل أن صدر األمر بإعدامه، من كتبه: 
العدالة االجتامعية يف اإلسالم، والتصوير الفني يف القرآن، يف ظالل القرآن، ومعامل يف الطريق. األعالم 

للزركيل )47/3)-48)). 
التشيع يف إفريقيا )ص3)) ).   (6(
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لوها بكتب أخرى والتي هي من مؤلفات علامء  وملا تبي األمر وانكشف الغطاء بدنّ
الشيعة اجلعفرية أو اإلمامية، منها كتاب عقائد اإلمامية ملحمد رضا مظفر، وكتاب آخر 
يف الفقه اجلعفري، وبعض الكتب يف الدعاء مثل نور العاشقي وغريها))). وللزكزكي 
دروس أسبوعية من )هنج البالغة( املنسوب إىل عيل I، وذلك يف مركزهم حسينية 

بقية اهلل بزاريا.

من  داعية  دعوا  وربام  املناسبات،  يف  وأخرى  أسبوعية  فهناك  املحارضات  وأما 
تلوى  بلدة  التشيع  ينرش  نيجر وجعل  الدولة، كمن دعوه من  أو خارج  الوالية  خارج 
األخرى))) فاملحارضات األسبوعية تكون يوم اجلمعة يف جوامع املسلمي الكبرية قبل 
حضور اإلمام وبعد الصالة، وهذا من حيلة القوم ومكرهم حيث ال يبنون مساجدهم 
ا وإنام يريدون اختطاف املسلمي واكتساهبم)3)، وهذا يف كل الواليات  اخلاصة إال نادراً
الشاملية، وال يزالون يرددون ألفاظ مجع كلمة املسلمي ثم اآلن يرفعون شعار حب أهل 

ا وهبتاناًا، وهكذا استطاعوا أن يذهبوا بعقول مجع غفري من املسلمي. البيت زوراً

عن  وا  فكفنّ حمارضاهتم  يف  للرفض  إظهارهم  وقت  من  الرافضة  أساليب  وتغريت 
والشتم  السب  بكلامت  احلكام  يواجهون  قبل  السيئة، وكانوا من  باأللفاظ  احلكام  رمي 
املحارضات يف  أن  الرافضة مرات ومرات. كام  أدى إىل سجن رئيس  وذكر معايبهم مما 
األول أشبه ما تكون محاسية جهادية رسعان ما حتولت إىل الغلو يف األئمة االثني عرش)4). 
ثم عادوا من جديد إىل السب واللعن عىل الوالة بعد اعتقال زكزكي يف ديسمرب 5)0)م

مثل مفاتيح اجلنان.    (((
حول  الشبهات  إثارة  منها  الرفض  إىل  الدعوة  يف  مكرة  أساليب  له  نيجري  رافيض  الزاري  شيح  مثل    (((

الصحابة. 
وهذا النوع من األسلوب له دور ملموس يف نرش الرفض يف نيجرييا.    (3(

اهلوسا  بلغة  أفضل من أي أحد  بعنوان: عيل   I الرافضة يف مولد عيل  ألقاه زعيم  ما  ويشهد هلذا    (4(
.Ali ya fi kowa Ibrahim yakub alzakzaky :واستمع إىل الرشيط سيدي
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وأما املحارضات التي تكون يف املناسبات فمنها ما تكون يف األسبوع األول بعد 
عند  أو  املسلمي  طالب  من  باملتخرجي  االحتفال  يف  املسلمي  مدارس  يف  أو  العيد 
عاشوراء  كأيام  ذلك  وغري  الزواج  أفراح  يف  أو  مشاخيهم  من  زارهم  ملن  استضافتهم 

وغدير خم.

وأحياناًا   ،I ومعاوية  يزيد  ويلعنون  املسلمي،  عىل  الشبه  يثريون  وجتدهم 
يتكلمون عن قضايا سياسية عاملية أو داخلية.

يوم  له  حمارضة  يف  الزكزكي  يقول  املناسبات،  يف  الرافضة  ملحارضات  نموذج  وهنا 
8)/ذو احلج/ 434)ه� بمناسبة ما يسمونه عيد الغدير يف حسينية بقية اهلل بمدينة زاريا.

الرحيم،  الرمحن  اهلل  بسم  الرجيم  الشيطان  من  العليم  السميع  باهلل   أعوذ 
وصىل اهلل عىل سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع قلوبنا أيب القاسم مصطفى حممد وعىل 
منه  والزمان  العرص  صاحب  األرض  يف  اهلل  بقية  ثم  املعصومي  الطاهرين  الطيبي  آله 
أرجو الفداء.... إىل أن قال: اإلخوة املسلمي، السالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته 

أبدأ بحمد اهلل تعاىل.

احلمد هلل الذي جعلنا من املتمسكي بوالية أمري املؤمني واألئمة Q احلمد 
هلل الذي أكرمنا هبذا اليوم وجعلنا من املتمسكي بعهده إلينا وميثاقه الذي واثقه به من 
والية أمره والقوام بقسطه ومل جيعلنا من اجلاحدين واملكذبي بيوم الدين، احلمد هلل الذي 
جعل كامل دينه ومتام نعمته يف والية أمري املؤمني عيل بن أيب طالب S. نحمد اهلل 
الذي أرانا هذا اليوم 8) ذو احلجة املوافق لعيد الغدير وهو العيد األكرب وهو عيد أهل 
بيت حممد وهو أفضل األعياد ومل يرسل اهلل نبيًّا إال تعيد هبذا العيد أي به سئل اإلمام 
الصادق: هل للمسلم عيد غري األعياد الثالث يوم اجلمعة والفطر و األضحى؟ فقال 
نعم، هناك أكرب منها وهو عيد الغدير وله اسم يف السامء يوم العهد املعهود ويف األرض 
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يقال له: يوم امليثاق املعهود واجلمع املشهود، أي عيد؟ فقال: يوم الذي نصب الرسول 
عيل ابن أيب طالب وقال: من كنت مواله فعيل مواله، والكالم عن هذ اليوم ذو شجون 
أوال منها ما جرى يف ذلك اليوم، وثانياًا: هناك املزارات أي زيارة أمري املؤمني، فمن وفق 
لزيارته فقد وفق، فلتزر أمري املؤمني يف نجف حيث كنت وزيارته يوافق ألف حج، كام 
دلت عىل ذلك الروايات، وال أريد أن أذكر ذلك من حفظي، فضل زيارة أمري املؤمني 
عظيم وهذه الرواية العيد مع أمري املؤمني. ُسئل اإلمام الصادق أي أعامل أفضل يف ذلك 
اليوم؟ فقال: أوال الصوم وكثرة العبادة والذكر والصالة عىل النبي وآله، والرسول وىص 
ا وكذلك األنبياء يوصون أوصياءهم بذلك، بأن  أمري املؤمني بأن يتخذ ذلك اليوم عيداً

ا. يتخذوا ذلك اليوم عيداً

ويف حديث أيب نرص الربنعي: اشهد أمري املومني يوم الغدير يوم العيد وكذلك يغفر 
اهلل للمؤمن واملؤمنة به ذنب ستي سنة، ويعتق من النار ضعف ما عتق يف رمضان وليلة 
القدر وليلة العيد ودرهم تنفقه يف ذلك اليوم، وإنفاق درهم تنفقه للعارفي يساوي ألف 
درهم إذا أنفقته إلخوانك العارفي الذين عرفوا حق هذ اليوم. ولو عرف الناس فضل هذا 

اليوم لتصافحوا باملالئكة كل يوم عرش مرات. خالصة الكالم: هذا يوم له فضل عظيم.

ا  فئاماً أنفق  كمن  مؤمن  عىل  أنفق  من  غدير:  خطب  إحدى  يف  املؤمني  أمري  قال 
ا، فقالوا: يا أمري املؤمني ما الفئام؟ فقال: »مائتا  ا فجعل يعد بيده حتى بلغا عرشاً وفئاماً

ألف نبي وصديق وشهيد«.

وخالصة الكالم هذا يوم له فضٌل عظيم؛ فيه نجى اهلل موسى من السحرة، وفيه 
له،  S، وفيه نصب موسى يوشع وصيًّا  إبراهيم  ا عىل  ا وسالماً برداً النار  اهلل  صري 
له،  وصيًّا  الصفا  شمؤون  نصب  وعيسى  له،  وصيًّا  برخيا  بن  آصف  نصب  وسليامن 
بي  اليوم  هذا  يف  اإلسالمية  األخوة  إظهار  وثمت  صدفة،  يكن  مل  اليوم  هذا  فاختيار 
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املواليي ويقول املؤمن ألخيه: أنا أخ لك يف اهلل ويصافحه هلل ويقول صافحتك هلل وأشهد 
اهلل ومالئكته وكتبه ورسله وأنبيائه وأئمة املعصومي إذا كنت من أهل اجلنة ومن أعطيت 
الشفاعة وأمرت بدخول اجلنة فال أدخل إال معك فيقول له: قبلت. فيقول: وهبت لك 
كل احلقوق غري الشفاعة والدعاء والزيارة. وهذا يثبت يف املتحابي يف اهلل حيث أشهدا 

اهلل ورسوله ومالئكته. اللهم وفقنا.

وال أدري ماذا نقوم به اآلن هناك متهيد عن وقائع ذلك اليوم، وثانياًا هناك خطبة 
غدير، وزيارة غدير منها الطويل والقصري.

]چ    چ    چ    ڇ     تعاىل:  يقول  اخلري.  حرم  فقد  منها  حرم  من  الدعاء 
بالتوحيد  بدأ  مكة  ففي  معي،  يوم  به  يراد  اليوم  ]املائدة:3[:  ڇ[  ڇ     ڇ     
العبادات  نزلت بعض  وباملدينة  الصلوات،  نزلت  ثم يف مكة  والنبوة واملعاد،  والعدالة 
كامل  قرب  وقد  وقت  فجاء  واملرياث،  والقتال  كالسلم  واملعامالت  والصوم  كالزكاة 
ا. إىل أن نزلت ]چ    چ    چ    ڇ...[ وهو الوالية من  الدين، ومل يزل ناقصاً
أركان اإليامن. وهذه األركان اإليامن اخلمسة. والتوحيد: أن تعرف أن اهلل وحده وهو 
الذي يستحق العبادة دون سواه، مل يلد ومل يولد. والعدالة: أن تعرف أن اهلل عادل ليس 
بظامل، وهي ركن من أركان الدين، ألن من املوحدين من يصف اهلل بالعدل، كإبليس، 
فهو يعرف اهلل وليس بمؤمن حيث اهتم اهلل بالظلم ملا أمره بالسجود آلدم. والنبوة: هي 
اإليامن بأن اهلل أرسل اهلل إىل الناس رسالة كي يأمرهم وينهاهم، من البرش إىل الناس ومن 
املالئكة إىل الرسل فاإليامن هبم الزم وآخرهم حممد G. واملعاد: هو املرجع 

حيث يعود كل من مات، وحياسب وجيازى إما باجلنة أو النار.

ما دام أن هذا النبي هو آخر األنبياء ومل يأت آخر الزمان هل هناك نبي بعده؟ ال. 
فإذا مات هذا الرسول فإنه ينبغي أن ينفخ يف الصور فيموت اجلميع. فال يمكن بحال 
أن يكون هذا آخر األنبياء وال يوجد من حيل حمله؛ هذا غري معقول وبدون ذلك هتدم 
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الرسالة. فإذا كان اهلل يرتك الناس مهالاً بدون أن يعرفوا الرسالة. فإذا قال اهلل سبحانه 
يأتكم  أمل  فيقول:  دينك  نعرف  ال  رب  يا  فيقولون  للدعوة؟  تستجيبوا  مل  ملاذا  للناس، 
رسول؟ فيقولون أين؟ فيقول بمكة. فيجيبون نحن لسنا أهل مكة. ويقولون متى ذلك؟ 
فيقول 7)6م. فيقولون: نحن يف ذلك الوقت مل نولد بعد. ألننا من مواليد 970)م. فإذا 
هو السبب يف عدم إيامهنم فال بد منه أن أن يدخلهم اجلنة واجب عليه وإال فهو ظامل إذا 
أدخلهم النار، فاهلل ليس بظامل. فكل من زعم أن هذا النبي ليس له من يبلغ عنه ويعمل 
مثل عمله ويرجع إليه الناس فهو ليس بعاقل فال بد أن يوجد من ينوبه يف حال فقدانه 
فهو جمنون فال بد من وجود نبي أو ويص فهل هناك نبي اآلن؟ ال. فال بد من إمام يف كل 

زمان حيث إذا حترينا رجعنا إليه وإمام العرص.

واإلمام بعد النبي عيل وكل إسالم بدون والية عيل ال يقبله اهلل، فليس بإسالم.
كام جاء عن أمري املؤمني: »التوحيد أن ال تومهه، والعدالة أن ال تتهمه« فكل ما 

جاء عن اهلل فهو عدل، وأركان اإليامن.
ويف سلسلة نسب إسامعيل ابن إبراهيم من األوصياء أبو طالب آخرهم، وأبوه عبد 

املطلب ويص وهاشم ويص حتى نابت بن إسامعيل.

وال بد من معرفة إمام الزمان، أي منصوب من قبل اهلل فتبايعه. فمن مات ال يعرف 
احلديث  لك  سيقولون  واجلامعة  السنة  أهل  فاسألوا  جاهلية.  ميتة  مات  فقد  زمانه  إمام 
صحيح، فهذا آخر أركان اإلسالم، فعيل بعد هو الويص ثم بعده احلسن إلخ. كل من صور 

ا يعبدونه. ».....«. وخيل الرب يف قلبه فهو مرشك مثل عباد الوثن الذين جعلوه جسداً

وهذه مقتطفات من خطبته الطويلة وقطعتها خوًفا من اإلطالة. ولكن األمور 
الملحظ عليها كثيرة، منها:

ا خمالفة رشعية بل هو ترشيع ألنه ليس يف الدين اإلسالمي ما  اختاذه ذلك اليوم عيداً
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يسمى هبذا العيد، وال فعله أحد من السلف، قال تعاىل: ]ھ    ے        ے    ۓ    
ۓ    ڭ    ڭ     ڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆۆ    ۈ      ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋۅ     ۅ    ۉ    

ۉ    ې    ې[ ]الشورى:))[.
وفيها: أن أركان اإلسالم عند املسلمي ختتلف بالتي عند الرافضة، وكذلك أركان 

اإليامن.

وهبذا  املهدي.  وعقيدة  لألئمة،  العصمة  عقيدة  إظهار  اخلطبة  هلذه  مقدمته  ويف 
ا عن الدين اإلسالمي كام هو واضح يف كالمه. ولكن  يقطع بأن دين الرافضة خيتلف متاماً
السؤال الذي يطرح نفسه: أين األدلة القاطعة يف كتاب اهلل E يف ركنية اإلمامة 

ا: ]چ      أو الوالية املزعومة كام لبقية أركان اإلسالم عند املسلمي؟ يقول سبحانه أيضاً
چ    چ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    ڍ    ڍ     ڌ    ڌ    ڎ    ڎ    
ڈ    ڈ    ژژ    ڑ    ڑ        ک    ک    ک    ک    گ    گ     گ    گ      ڳ    

ڳ[ ]النساء:36)[.
ا: ]حت    خت       مت    ىت    يت[ ]القمر:49[، وهذه هي أركان اإليامن املذكورة  وقال أيضاً
ليست  أهنا  يعرف  فبهذا  ا؟  ذكراً هلا  نجد  ال  ملاذا  اإلمامة؟  أو  الوالية  فأين  اهلل  كتاب  يف 
من أصول اإليامن وال من أركان اإلسالم. ويشهد لذلك ما ورد يف السنة. ففي حديث 
جربيل الطويل، ورد قوله S: فأخربين عن اإليامن، قال: أن تؤمن باهلل، ومالئكته، 

وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خريه ورشه، قال: صدقت))).

وأما الوالية المزعومة لعلي ابن أبي طالب فباطلة من وجوه:
يورد  ما  وأما  الصحيحة،  السنة  من  وال  الكتاب  من  ال  النص  وجود  عدم  أواًل: 
بعرفة  نزلت  ]چ    چ    چ[  اآلية  فليس بصحيح ألن  اآلية  نزول  أسباب  من 

صحيح مسلم كتاب اإليامن باب بيان اإليامن واإلسالم واإلحسان وأرشاط الساعة، رقم ))(، ))/8)).   (((
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كام ثبت ذلك عن عمر I، وهذا يعد من أساليب أهل الباطل يف تضليل اجلهال. 
علينا  لو  تقرؤوهنا  كتابكم  يف  آية  املؤمني  أمري  يا  فقال:  عمر  إىل  اليهود  من  رجل  جاء 

ا؛ قال: وأي آية؟ قال: ]چ    چ    چ     أنزلت معرش اليهود الختذنا ذلك اليوم عيداً
ڇ    ڇ     ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ    ڌ[ ]املائدة:3[ فقال عمر: إين ألعلم 
اليوم الذي أنزلت فيه واملكان الذي أنزلت فيه؛ نزلت عىل رسول اهلل H بعرفة 
احلج  يوم  يف  نزلت  ملا  أهنا  وروي  مجعة.  ليلة  النسائي  وعند  مسلم.  لفظ  مجعة.  يوم  يف 
األكرب وقرأها رسول اهلل H بكى عمر؛ فقال له رسول اهلل H: »ما 
يبكيك؟« فقال: أبكاين أنا كنا يف زيادة من ديننا فأما إذ كمل فإنه مل يكمل يشء إال نقص. 
فقال له النبي H: »صدقت« وروى جماهد أن هذه اآلية نزلت يوم فتح مكة. 
قلت))): القول األول أصح، أهنا نزلت يف يوم مجعة وكان يوم عرفة بعد العرص يف حجة 
الوداع سنة عرش ورسول اهلل H واقف بعرفة عىل ناقته العضباء، فكاد عضد 

الناقة ينقد من ثقلها فربكت))).

ا  ثانًيا: كون عيل I من املستشارين يف عهد أيب بكر وعمر L، ووزيراً
ا أن اإلمامة حق له. هلام ومل يقل يوماً

خليفة  يكون  أن  منه  وطلبوا  عيل  إىل  الناس  جاء   I عثامن  تويف  ملا  ثالًثا: 
للمسلمي فلم يقبل إال بعد إحلاح الناس عليه، وأمجعت الصحابة عىل اختياره كام ورد 

يف كالم له يف هنج البالغة - )3 /4).
»إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثامن عىل ما

بايعوهم عليه ، فلم يكن للشاهد أن خيتار وال للغائب أن يرد ، وإنام
الشورى للمهاجرين واالنصار ، فإن اجتمعوا عىل رجل وسموه إماما

القائل هو اإلمام القرطبي.    (((
اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي )6/)6).    (((
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كان ذلك هلل رىض ، فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إىل
ما خرج منه ، فإن أبى قاتلوه عىل اتباعه غري سبيل املؤمني وواله

اهلل ما توىل«))).

ن سبقه، وهذا يوحي  يف هذا الكالم بيان أن طريقة بيعة عيل I ال ختتلف عمنّ
بأن بيعته مل تكن ثابتة من قبل كام يزعم اإلمامية، وإنام بعد ثبوهتا بالبيعة مل يكن ثمة جمال 

للرد حينئذ. فإمجاعهم هو األصل يف االختيار ال النص.

رابًعا: إثبات عيل بنفسه بأنه خمتار من قبل الصحابة كام يف كالمه السابق.

خامًسا: امجاع الصحابة بعد وفاة النبي H عىل أيب بكر، دليل جيل عىل 
والعدل  بالصدق  اهلل  كتاب  يف  موصوفون  ألهنم  لعيل،   H النبي  نصب  عدم 
والورع والعفة والطاعة للرسول H فال يعقل أن يصدر عنهم مجيعهم خمالفة 

.H أمره

وقوله: »واإلمام بعد النبي عيل« فإن أراد أننّ عليًّا L هو الذي خلف النبي 
L هو اخلليفة بعد النبي وإن أراد بذلك  H فالواقع يكذبه، ألن أبابكر 

ه. ا فعدم ورود النص يردنّ رشعاً

ا« هذا كالم ال  »وكل إسالم بدون والية عيل ال يقبله اهلل، وليس يعد ذلك إسالماً
H مل يشرتط  يسعفه مستند رشعي: ألن مجيع من َقبِل اإلسالم يف عهد النبي 
عليهم والية عيل وال كان ذلك يف عهد الصحابة وال التابعي ومن بعدهم، ويقول شيخ 
اإلسالم: إن اإليامن باهلل، ورسوله أهم من مسألة اإلمامة، وهذا معلوم باالضطرار من 
ا رسول  إله إال اهلل، وأن حممداً فالكافر ال يصري مؤمناًا حتى يشهد أن ال  دين اإلسالم، 
H الكفار أوال، كام استفاض عنه يف  اهلل، وهذا هو الذي قاتل عليه الرسول 

هنج البالغة )ص367-366).    (((
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الصحاح، وغريها أنه قال: »أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهلل، وأين 
فإذا فعلوا ذلك، فقد عصموا  الزكاة،  رسول اهلل، ويف رواية: ويقيموا الصالة، ويؤتوا 

]ہ    ہ    ھ      ھ      ھ     من دماءهم، وأمواهلم إال بحقها«. وقد قال تعاىل: 
ھ    ے    ے    ۓ    ۓ     ڭ    ڭ    ڭ    ڭۇ    ۇ    ۆ    
فأمر  ]التوبة:5[،  ۆ    ۈ       ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋۅ    ۅ     ۉ    ۉ    ې[ 
الزكاة ]وكذلك قال. لعيل  إذا تابوا من الرشك، وأقاموا الصالة، وآتوا  بتخلية سبيلهم 
دماءهم  فيحقن  الكفار،  يف  يسري   H النبي  كان  وكذلك  خيرب[.  إىل  بعثه  ملا 

ڳ     ]ڳ     هذا:  بعد  تعاىل  قال  وقد  بحال،  اإلمامة  هلم  يذكر  ال  الكفر  من  بالتوبة 
ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ں     ں    ڻڻ    ڻ    ڻ    ۀ       ۀ[ 
]التوبة:))[، فجعلهم إخواناًا يف الدين بالتوبة )4(، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، ومل يذكر 

اإلمامة بحال. ومن املتواتر أن الكفار عىل عهد رسول اهلل H كانوا إذا أسلموا 
أجرى عليهم أحكام اإلسالم، ومل يذكر هلم اإلمامة))). 

بل  عليها،  دليل  ال  جمازفة  هذه  إبراهيم  آل  أوصياء  من  طالب  أبا  بأن  وذكُره 
ا، ورد عن سعيد بن املسيب، عن أبيه،  األدلة عىل خالف ذلك ألن أبا طالب تويف كافراً
جهل  أبا  عنده  فوجد   H اهلل  رسول  جاءه  الوفاة  طالب  أبا  حرضت  ملا   قال: 
 وعبد اهلل بن أيب أمية بن املغرية فقال: »أي عم قل: ال إله إال اهلل كلمة أحاج لك بها 
 عند اهلل«، فقال أبو جهل وعبد اهلل بن أيب أمية أترغب عن ملة عبد املطلب فلم يزل رسول اهلل 
H يعرضها عليه ويعيدانه بتلك املقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم عىل 
»واهلل   :H اهلل  قال رسول  قال:  اهلل  إال  إله  يقول ال  أن  وأبى  املطلب  ملة عبد 

ألستغفرن لك ما لم أنه عنك« فأنزل اهلل: ]ٿ    ٿ         ٿ    ٹ    ٹ    ٹ     ٹ    

منهاج السنة النبوية ))/76-75).    (((
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 :H اهلل  لرسول  فقال  طالب  أيب  يف  اهلل  وأنزل  ]التوبة:3))[،  ڤ[ 
]ک    ک    ک    گ    گ    گ         گ    ڳ    ڳ    ڳ[ ]القصص:56[))). ومثله ما ذكر يف 
عبد املطلب وهاشم أهنام من األوصياء، فال أدري بأي عقل يفكر حتى جيعل الكفار من 

األوصياء؟ فال أدري هل هناك معنى آخر يقصد بالويص أم املعنى املعروف املشهور؟

ومن املالحظ يف كالم الزكزكي: ذكره أنه جيب عىل اهلل أن يدخل فالناًا اجلنة، فليس 
بصحيح أن توجب عىل اهلل فعل يشء ولكنه فعال ملا يشاء، وهو الواحد القهار، سبحانه 

ال معقب حلكمه. وهذا يظهر لنا مدى جهله باهلل تعاىل: ]ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄڃ    ڃ       
ڃ    ڃ    چ[ ]احلج:74[.

وصحيح   ،)477(( رقم  گ[،  گ     ک     ]ک    ک     قوله:  باب  الوحي،  بدأ  البخاري:  صحيح    (((
مسلم، كتاب اإليامن، باب أول اإليامن قول ال إله إال اهلل، رقم )4)). 
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المبحث الثالث
 املرا�ضم الدورية والحتفالت، 

والتحالف مع ال�ضوفية

ا يتكرر  لكل ملة جتمعاهُتا التي متر هبا يف حياهتا سواء كان ذلك أسبوعيًّا أو سنويًّ
ويتجدد، ونحن أمة اإلسالم كذلك عندنا عيد األسبوع وعيد األضحى وعيد الفطر وقد 
ورد يف احلديث: عن عائشة J قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري 
األنصار تغنيان بام تقاولت األنصار يوم بعاث قالت وليستا بمغنيتي فقال أبو بكر أمزامري 
 :H وذلك يف يوم عيد فقال رسول اهلل H الشيطان يف بيت رسول اهلل

»يا أبا بكر إن لكل قوم عيًدا وهذا عيدنا«))).
أنه ال يرشع أن يتخذ املسلمون عيدا، إال ما  قال احلافظ ابن رجب: وأصل هذا 
وهي  الترشيق،  وأيام  األضحى  ويوم  الفطر،  يوم  وهو  ا،  عيداً باختاذه  الرشيعة  جاءت 
ا وموساماً بدعة  أعياد العام، ويوم اجلمعة، وهو عيد األسبوع، وما عدا ذلك فاختاذه عيداً

 

ال أصل له يف الرشيعة))).
التأيس بأعياد غرينا،  واألعياد جعلها اهلل لنا فسحة يف حياتنا، وهنانا الشارع عن 
م باحلزن واهلم واخلرافات  إال أن الرافضة اختذت مواسم حتتفل هبا، كاستقباهلا شهر حمرنّ
واألباطيل، وخالل هذا الشهر متنع الزينة فتضع النسوة زينتهن وال يأكل الناس ويلبسون 
 األسود من اللباس ثم خيرجون مع النساء واألطفال يطوفون يف الطرقات ويصيحون: 

يا حسي! يا حسي! يا حسي لبيك)3)!

وصحيح   ،)95(( رقم  اإلسالم،  ألهل  العيدين  سنة  باب  العيدين،  أبواب  كتاب  البخاري،  صحيح    (((
مسلم كتاب صالة العيدين، باب يف اللعبة الذي ال معصية فيه أيام العيد، رقم ))89). 

لطائف املعارف البن رجب )ص8))).    (((
ينظر: امللحق )رقم 3أ 3ب 3ج(.    (3(
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يوم  ويسمى  فيه  حيتفلون  ا  يوماً جعلوا  كام  املراسم،  هذه  أهم  من  وعاشوراء 
األقىص  انتفاضة  بتأييد  مظاهرة  البلد  يف  بالتجوال  ويقومون  يتجمعون  حيث  القدس 
والفلسطينيي))) كام يقومون بالتحالف مع بعض الصوفية إلقامة املولد النبوي يف شهر 
ربيع األول. ومنهم عبد اجلبار))) وصداقته قوية مع زعيم الرافضة بمدينة كانو حممود 

توري، كام يشهد بعضهم جمالس بعض، وكذلك قاسيوين)3) أخو عبد اجلبار.
ا هبذه الوسيلة كدعاية إعالمية يف املجتمع وكوسيلة أخرى للحرب  واهتموا كثرياً
ا لعددهم وكثرهتم)4)، ثم هم يمرون بالشوارع كي ينضم إليهم من يريد  النفسية إظهاراً
إليهم  من الشباب، ومن قبل كانوا يستعملون زيا واحدا فرأو أن الذي يريد االنضامم 

عون اللباس)5). خيجل أن يكون هو الوحيد املتميز فجعلوا ينونّ

مقالة كتبها: الدكتور أمي إسامعيل.    (((
أحد رموز الصوفية )الطريقة القادرية( يف كانو وله تشيع وهو عبد اجلبار بن نارص كربا، رحل إىل ليبيا    (((
وعامن وقطر للدراسة ولكن مل يتمكن من إكامل دراسته، وله كتاب: املقدمة، وكتاب أزفة اآلزفة، أفادين 

به مصطفى عيل كانو مكتوبة، وأما املؤلفات فقد اطلعت عليها. 
من رموز الصوفية يف كانو حصل عىل البكالوريوس يف جامعة بايرو كانو. املصدر السابق.   (3(

ا.  أفادين هبذا األستاذ مجيل حممد سادس مكتوباً   (4(
مقابلة شخصية مع آدم حممد أرطو يف حي السحامن باملدينة النبوية )43)ه� = 0)0)م.   (5(
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المبحث الرابع
ا�ضتغالل مو�ضم احلج

أنفقت السفارة اإليرانية بنيجرييا أمواالاً طائلة ألتباع حركة زكزكي كي يأتوا إىل 
كام  ا  شخصاً عرشون  إال  يأت  مل  ولكنه  كبري  عدد  يأيت  أن  واملخطط  )98)م  سنة  احلج 
أفادين بذلك أحد املستفيدين وكانت الرحلة من نيجرييا إىل إنجلرتا حيث نزلوا ببيوت 
ا ثم جاءوا إىل السعودية للحج، وقد شارك  بعض العراقيي من الرافضة ومكثوا أسبوعاً

بعضهم يف املظاهرات وامتنع البعض اآلخر))).

وكذلك  الراهن،  وقتنا  إىل  زال  وال  سنوات،  ثالث  بعد  كذلك  األمر  واستمر 
بعد كثري  فيام  التشيع  الشباب، وقد تم هلم ذلك حيث دخل يف  يفعلون لكسب قلوب 
إبراهيم يعقوب الزكزكي، ومما شوهد يف احلج كام  أتباع هذه احلركة وعىل رأسهم  من 
يقول بعض العلامء يف معرض كالمه عن الرافضة يف موسم احلج: »هذا وقد رأينا لبعض 

ۈ     ]ۈ     احلج  أيام  يف  ينرشوهنا  مضلة  ومنشورات  زائغة  كتبا  املخذولي 
ٴۇ                 ۋ    ۋۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ېې    ى      ى    ائ    ائ[ 
]النحل:5)[)))، شاهدنا أن الرافضة تتخذ موسم احلج ميداناًا لنرش دعوهتم حيث يرسلون 

نيجرييا  حجاج  إىل  نيجرييا  بلغات  يتكلمون  الذين  من  إيران  ومن  نيجرييا  من  الدعاة 
ففي سنة )43)ه� أتى زعيم رافضة والية أدماوا إىل احلج)3) وجاء بعضهم من إيران 
ودخلوا عىل حجاجنا ووزعوا هلم بعض املطويات)4)، وأقيمت هلم املحارضات وقدموا 

مقابلة شخصية مع األستاذ حممد بلو دوما باملدينة النبوية 5) /))/)43)ه� = 3)/0)/ 0)0)م.   (((
اإلحلاد اخلميني يف أرض احلرمي للوادعى )ص44).   (((

اسمه عبد الرمحن أبوبكر.    (3(
مقابلة مع األخ يعقوب عيسى كومو 0)0)م.   (4(
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بتوزيعات ونشاطات يف بعض خميامت احلجاج يف منى. وبعض  قاموا  العشاء. كام  هلم 
ا داخل املسجد النبوي الرشيف. وقد  الرافضيات توزع بعض هذه النرشات للنساء رسًّ
القوم))).  عقائد  فيها  التي  والكتيبات  السيدهيات  من  ا  كثرياً احلجاج  بعض  من  أخذنا 
–الرافضة- يف أواسط حجاج نيجرييا بمكة واملدينة منذ عام  وكنت أراقب نشاطاهتم 

005)م يف موسم احلج واألمر يتقدم وال يتأخر.

ومما يالحظ هلم يف دعوهتم النيجريين يف احلج مسلكان إما رسميًّا أو غري رسمي، 
فاألول يف تكوينهم العالقات مع رؤساء بعثة حجاج نيجرييا كام طلبوا من رئيس بعثة 
حجاج نيجرييا أن يزورهم وقد حصل ذلك يوم األحد 3) ذو القعدة )43)ه� املوافق 
)0/3)/0)0)م حيث قام وفد من بعثة حجاج نيجريا بزعامة موسى عيسى )رئيس 
البعثة باملدينة النبوية( بزيارة رسمية إىل مقر بعثة احلج اإليرانية واستقبلهم رئيس البعثة ثم 
ا يف عدد احلجاج  تكلم عن بعض القضايا منها: حسن العالقة بي البلدين وأن هناك تطابقاً
وهبذا يكون هناك حاجة إىل تبادل اخلربات وخاصة األمور الطبية واإلعاشة واملواصالت 
كام تطرق لقضايا املعارصة واملشكالت التي تواجه األمة اإلسالمية وأنه البد أن نتحد 

لنواجه التحديات ونحارب التفرق والتمزق التي حصلت بي املسلمي))).

وهكذا يدخلون عىل املسلمي باسم االحتاد ومواجهة التحديات، وال أدري كيف 
يتفق من يقول بأن القرآن حمرف وينكر السنة ويكفر الصحابة ويلعن زوجات الرسول 

وبي من ال يرى ذلك؟

ينظر امللحق رقم: )5 أ-ه(.   (((
تقرير زيارة بعثة احلج اإليرانية من قبل رئيس حجاج نيجرييا بمكتب املدينة؛ املسؤول عيسى موسى.    (((

(REPORT ON RETURN VISIT TO IRANIAN HAJJ MISSION BY COORDINATOR NAHCON 
(HAJJ MISSION IN MADINA SHEIKH ISA MUSA) ON SUNDAY 23 DHUL QADA 1431 
AH (31/10/2010).
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املسئولون  لذلك  يتنبه  مل  إذا  نيجرييا  حجاج  عىل  الدخول  عليهم  يسهل  وهبذا 
الرافضة آية يف املكر واخلداع والتقية إنام  بل أخشى عىل بعض املسئولي أنفسهم، ألن 

يريدون نرش مذهبهم فأتوا من هذا الباب.
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المبحث الخامس
بعث دعاتهم اإىل الأماكن ومنع دعاة اأهل ال�ضنة

وتفصيل ذلك كاآلتي:
: بعث دعاتهم للدعوة اإىل مذهبهم: اأولاً

ملا كانت الدعوة ال بد هلا من دعاة الستمرارها وانتشارها أخذت الرافضة دعاة يف 
مجيع واليات شامل نيجرييا من بداية احلركة حيث كانت نشاطاهتا أقوى يف اجلامعات 
وكان هلم وكالء ودعاة، وملا دخلوا القرى والبوادي كانت كذلك، فيوجد يف كانو حممد 
حممود توري، ويف كاسنا يعقوب حيي، ويف سوكتو أبوبكر ثم قاسم يرو عمر ويف بوثي 
لقامن وحسي أبو بكر ويف زرو من والية كبي ثاين عبد اهلل، ويف كزوري بوالية جغاوا 
إبراهيم عبد اهلل))) ويف غومبي حيي ونزم ويف أدماوا عبد الرمحن أبو بكر ويف ترابا أمحد))) 
يبلغون عن زكزكي وهناك من  الذين  الغالب هؤالء هم  أبوبكر جيغا، ويف  أبوجا  ويف 
تلئودي  وأول  زاريا  ثاين  وصالح  لول،  محزة  مثل  حمضة  علمية  بنشاطات   يقومون 
وعبد الوهاب سبريو، وإبراهيم عقيل وغريهم وليس لبعضهم صلة ظاهرة مع مجاعة 
زكزكي إال يف املعتقد. والذي يظهر يل واهلل أعلم أن مجاعة زكزكي ليس هلم باع ىف العلم 
وغري  وكتابات  وحمارضات  دروس  من  علمية  بنشاطات  يقومون  الذين  هلؤالء  خالفا 

ذلك وإن كانوا هم أنفسهم من سيئات زكزكي.

ا: تخويف دعاة اأهل ال�ضنة و�ضربهم وقتلهم:  ثانياً
الباطل قدياماً وحديثاًا معارضة احلق وأهله، وختويفهم وإيذاؤهم  جرى عند أهل 

والقرآن الكريم خري شاهد عىل هذا، قال تعاىل: ]ں    ں       ڻ    ڻ    ڻ    ڻ    

ينظر جملة امليزان رقم )665( صفحة )9( ورقم )763( صفحة )3)( ورقم )768( صفحة )3).   (((
وقد سبقه أبوبكر ثم بعده أمحد يايش وحالياًا إسحق ميذري.   (((
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ۀ    ۀہ    ہ    ہ    ہ      ھ    ھ    ھ    ھ    ے    ے            ۓ    ۓ    ڭ      ڭ    ڭ      
]ڭ    ڭ    ۇ     ۇ    ۆ     تعاىل:  ]القصص:57[، وقال  ڭ    ۇ      ۇ[ 
ۆ    ۈ    ۈ     ٴۇ    ۋ     ۋ    ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    
يف  جهدا  يألون  ال  نيجرييا  رافضة  وكذلك  عمران:))[  ]آل  ې[  ې     ې     
زيغهم،  وإبطال  عورهم  كشف  حياول  أو  يعارضهم  ممن  وغريهم  السنة  أهل  ختويف 
التهديد إىل غري واحد من علامء أهل السنة عرب اجلوال وغريه، كام  فقد أرسلوا رسائل 
رضبوا بعض علامء))) أهل السنة يف بوتسكم إثر حمارضة ألقاها عن الرافضة، ويف واقعة 
 ) غدا أك( مللريي يف سكوتوا بتاريخ 0)/007/7)م قتلوا عبد الكريم عثامن ورموا 
ا من  عبد اهلل البخاري مي أنغوا. كام قتلوا ثاين ذاكر بواقعة اجلمعة بمسجد شيحو. وأيضاً

قساوهتم أن قتلوا ولدا ال يتجاوز عمره تسع سنوات))) )3).
ر منهم وهذا الذي أثار فتنة  ثمة قضوا عىل عمر طن مي شيا)4) بسكوتوا وكان حيذِّ

أدت إىل طرد كل رافيض من مدينة سكوتو فهاجروا إىل نرساوا و كانو وغريها.

ويف كدونا قبل عام ألفي وسبعة ميالدية أعلنت الرافضة بأهنا ستهدم مدارس أهل 
السنة عثامن بن عفان وتوقفت الدراسة ملدة أسبوع حيث قطعوا أصبع أحد املدرسي كام 
رضبوا حجيا خدجية صاحبة مدرسة النساء)5). كام رضبوا أحد دعاة)6) أهل السنة يف املسجد 

بالفأس عىل رأسه وهو يلقي الدرس بعد إطفائهم النور حتى تلطخ املسجد بالدم.

رضبوا الداعية املعروف أمي دوراوا حتى أدموه وأغمي عليه وهو اآلن رئيس هيئة احلسبة بوالية كانو    (((
نيجرييا، وذلك يف عام )00)م بمدينة فتسكم، أفادين بذلك شاهد عيان آدم عثامن آدم يف مكتبة املسجد 

النبوي 4)/433/8)ه�. 
الولد اسمه مرتىض عمر الكاموا.    (((

مقابلة شخصية مع نور عمر بمركز أهل البيت والصحابة بسكوتو بتاريخ 0) /0/7)0)م.    (3(
من علامء سكوتو وله يشء من التصوف وتصدي للرد عىل الرافضة فقتلوه.    (4(

ا. مقابلة شخصية مع حممد بلوا أمحد بكدونا 0/7/7)0)م من الساعة 9: 30 -0): 30 صباحاً   (5(
الشيخ موس صحايب من كدونا.   (6(
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ويف كانو دخلوا عىل بيت الدكتور أول َمَغيِش ليال ورضبوه عىل كتفه بالسيف))).
وقد اهَتَم بعُض دعاة أهل السنة يف نيجرييا الرافضة باغتيال الشيخ جعفر حممود 

آدم))).

مقابلة شخصية مع الدكتور أول مغيش يف مكتبه بمدينة ودل املدرسة التكنولوجية 0/7/5)0)م.    (((
الشيخ اجلليل واملفرس الكبري والداعية الشهري أبو سامل جعفر حممود بن آدم أحد علامء أهل السنة البارزين    (((
يف نيجرييا، ولد يف حمافظة َدورا بكسنة يف عام )96)م أو )96)م وعاش يف كانو وقتل هبا. ينظر: أيامي 
الثاين عمر موسى. كان  الطلب د. حممد  بقلم زميله يف  الشيخ جعفر،  التنزيل  داعية اجليل ومفرس  مع 
اغتيال الشيخ وهو يؤم الناس يف صالة الفجر بمسجده بكانو يف 5) من ربيع األول عام 8)4)ه�= 

3)/أبريل 007) م، قيل قتله مجاعة بوكو حرام. استمع إىل رشيط حتت رابط: 
 http: //www. youtube. com/watch?v=5YaL1LzGV8E
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المبحث السادس
عر�ض مظامل اأهل البيت

 اختذت الرافضة بنيجرييا أسلوب إظهار أن أهل البيت مظلومون من ِقَبل الصحابة 
ا ما يعرتضون عىل قول أهل العلم: »واإلمساك عام شجر  وغريهم من أهل السنة، وكثرياً
بينهم«، فهم يقولون: نحن ال نمسك بل نسعى يف ذكر مثالب من ظلم أهل البيت، وهذا 

ما يرددونه يف جمالسهم ويف كتاباهتم وأشعارهم كام يقول قائلهم:
Ku tuna da na can gabanku *** Ko sahabbai ma irinku

masu sharri yafi naku *** Sun yiwa imam Ali ku
Fadima basu barta ta nitsa ba(((

املعنى:
تذكروا من كان قبلكم *** من الصحابة الذين هم أمثالكم
بل هم رش منكم *** قد عملوا االنقالب عىل اإلمام عيل

وفاطمة مل يرتكوها تتنفس
ففي هذه األبيات خمالفات واضحة: منها إثبات املثلية بي الصحابة وغريهم، بل 

أهنم رش الناس، وأهنم غصبوا اخلالفة من عيل، وأن فاطمة نالت منهم األذى.
]ٺ     الناس بعد األنبياء واملرسلي:  فالصحابة رضوان اهلل عليهم هم أفضل 
ٺ    ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    ٿ        ٿ    ٹ    ٹ     ٹ    ٹڤ    ڤ    
ڤ     ڤ    ڦ    ڦ    ڦ    ڦڄ    ڄ    ڄ      ڄ    ڃ[ 

]آل عمران:0))[، ومل يكن هناك عداء بي الصحابة وآل بيت النبي H ]ٱ    

ٻ    ٻٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ         ڀ    ڀ[ ]الفتح:9)[ كام حصل بي الصحابة 

هذا ما ذكره شاعر احلركة بحق املدعو مصطفى غدن قيا من كانو.   (((
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أم   J فاطمة  ابنة  يتزوج من   I بن اخلطاب  فهذا عمر  تزاوج،  البيت  وأهل 
كلثوم.

والمظلومية المّدعاة تدور حول المسائل التالية:

:J ق�ضية الفدك ومرياث فاطمة : اأولاً
تزعم رافضة نيجرييا مثل غريهم أن أبا بكر ظلم فاطمة ومل يعطها حقها من املرياث 
بعد وفاة أبيها H وقد طالبته بتنفيذ ما تركه رسول اهلل H بفدك هلا 
فأبى. فاحلاصل أن الصديق I إنام متسك بام ورد عن النبي H: »ال نورث 
ما تركنا فهو صدقة«)))، وكذلك ملا مل ينكر عليه الصحابة عرف أن ذلك هو احلق 

.I املسار عليه بل اخللفاء الذين جاءوا بعده نسجوا عىل منواله ومنهم عيل

ا: ق�ضية اخلالفة: ثانياً

تدعي رافضة نيجرييا مثل غريهم أن اخلالفة املنصوصة لعيل I مغصوبة ظلاماً 

ثابتة  إما  ا  لعيل وذريته، وحيكون يف ذلك نصوصاً الصحابة وأهنا حق  ِقَبل  وعدواناًا من 

ويستدلون هبا مع أن ليس فيها ما يدل عىل دعواهم)))، أو روايات ساقطة ال حيتج هبا. 

روا الصحابة وأهنم ظلمة مرتدون عن دين اإلسالم إال أربعة أو سبعة كام  وعىل هذا كفنّ

مر، ولعلنا نسأهلم أأنتم أعلم أم اهلل الذي زكاهم ومدحهم ووعدهم باجلنة واملغفرة؟

رقم  صدقة«،  تركنا  ما  نورث  »ال   :H النبي  قول  باب  الفرائض،  كتاب  يف  البخاري  أخرجه    (((
)6)67(، ومسلم يف كتاب اجلهاد والسري، باب حكم الفيء، رقم )758)).

الصحيحة  األلباين، يف  الشيخ  الرتمذي وأمحد وقد صححه  الذي أخرجه  من ذلك حديث من كنت مواله،    (((
ا ألن لفظ املواالة مقابل للمعاداة وليس املراد به اإلمارة. أو حديث )أنت  )330/4(: واستدالهلم به ليس جيداً

ا. وأما اآليات فحدث هبا وال حرج.  مني بمنزلة هارون من موسى(، الذي يف البخاري وال دليل يف هذا أيضاً
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ا: موقعة اجلمل ومعركة �ضفني: ثالثاً
 I وحدث ما حدث من الفتن بي املسلمي وبويع عيل I ملا قتل عثامن
ا من الفوىض بي املسلمي، كان الناس عىل فريقي منهم من  خليفة للمسلي، فقبلها درءاً
يرى تسليم قاتيل عثامن ليقتص منهم كطلحة والزبري وغريمها وعائشة M، ومنهم 
تصف  الرافضة  أن  إال  معه،  ومجاعة   I كعيل  األمر،  هيدأ  أن  إىل  تأخريه  يرى  من 
الفريق الذي مل يكن مع عيل بالظلم والعدوان كام حكموا عىل أصحاب صفي بالبغي 
والطغيان يقول ابن أيب احلديد: أما أصحاب اجلمل فهم عند أصحابنا هالكون كلهم، إال 
عائشة وطلحة والزبري))) X فإهنم تائبون، ولوال التوبة حلكم هلم بالنار إلرصارهم 
عىل البغي، وأما عسكر الشام بصفي فإهنم هالكون كلهم عند أصحابنا، ال حيكم ألحد 

ا))). منهم إال بالنار، إلرصارهم عىل البغي، وموهتم عليه رؤساؤهم واألتباع مجيعاً

ا: زعمهم �ضرب فاطمة واإ�ضقاط حملها: رابعاً
تدعي الرافضة أن عمر رضب فاطمة وأسقط محلها وأحرق بيتها، ورووا يف ذلك 
إنه  فيه  قيل  الذي  الشجاع  وأين زوجها  أهنا مضطربة.  تفنيدها  ويكفي يف  أكاذيب)3)، 
بطل يقاتل ويبارز أبطال العرب مثل عمرو بن عبد ود وذكروا قوهلم كذباًا عىل الرسول 
H: »ملبارزة عيل بن أيب طالب لعمرو بن عبد ود يوم اخلندق أفضل من أعامل 

أمتي إىل يوم القيامة«)4). 

عن احلسي بن عيل بن أيب طالب R قال: )ما قدمت راية قوتل حتتها أمري 
املؤمني S إال نكسها اهلل F وغلب أصحاهبا وانقلبوا صاغرين، وما رضب 

لعل ابن أيب احلديد استثنى هؤالء ملا فيه من االعتزال وإال فالرافضة تشملهم كام أشمل هو معاوية يف    (((
 .I احلكم عىل عسكر الشام بالنار مع أنه صحايب
رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ))/9(، ))/65).   (((

ينظر بحار األنوار للمجليس )8)/0)4).    (3(
قال الشيخ األلباين: كذب. انظر: الصحيحة، رقم احلديث )400(، ))/576).    (4(
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إذا قاتل، قاتل جربائيل عن  ا فنجا، وكان  الفقار أحداً S بسيفه ذي  املؤمني  أمري 
يمينه وميكائيل عن يساره وملك املوت بي يديه())).

كيف بمن أويت مثل هذه الشجاعة يرىض لنفسه أن هتان أمامه زوجته؟ ال شك هذا 
ا. ا فكن ذكوراً : إذا كنت كذوباً تناقض رصيح، وقد قيل قدياماً

:I ا: قتل احل�ضني خام�ضاً
يف  وخاصة   I عيل  بن  احلسي  قتلوا  السنة  أهل  بأن  الرافضة  تردد  ما  ا  كثرياً
ا وأباه  يوم عاشوراء؛ حيث يقومون بلطم اخلدود ولبس السود من الثياب ويلعنون يزيداً
معاوية بن أيب سفيان L. إال أننّ َمن يدرس التاريخ اإلسالمي الصحيح يعرف أن 
الرافضة الذين يف الكوفة هم السبب يف موته I حيث أرسلوا إليه فلام جاءهم خذلوه، 
يقول احلافظ ابن كثري: »وكان سبب قتل احلسي أنه كتب إليه أهل العراق يطلبون منه أن 
يقدم إليهم ليبايعوه باخلالفة، وكثر تواتر الكتب عليه من العامة ومن ابن عمه مسلم بن 
عقيل، فلام ظهر عىل ذلك عبيد اهلل بن زياد نائب العراق ليزيد بن معاوية، بعث إىل مسلم 
فتفرق ملؤهم وتبددت كلمتهم، هذا وقد  العامة،  إىل  القرص  يرضب عنقه، ورماه من 
جتهز احلسي من احلجاز إىل العراق، ومل يشعر بام وقع فتحمل بأهله ومن أطاعه وكانوا 
أبو سعيد))) وجابر)3)  منهم  الصحابة  قريباًا من ثالثامئة، وقد هناه عن ذلك مجاعة من 

 

األمايل للصدوق )4)4( حديث )9).    (((
مع  شهد  جليل  صحايب  اخلدري  سعيد  أبو  بكنيته  مشهور  األنصاري،  سنان  بن  مالك  بن  سعد  هو    ((( 
رسول اهلل H )) غزوة، وكان ممن حفظ عن رسول اهلل H أحاديث كثرية، تويف سنة 

74ه�. االستيعاب ))/)60). 
جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حرام، أبو عبد اهلل صحايب فاضل I شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو    (3(
وقيل  74ه�  سنة  تويف  احلديث،  يف  املكثرين  من  وكان   ،H النبي  مع  غزوة   (8 وشهد  صبي 

77ه�. أسد الغابة ))/307). 
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وابن عباس))) وابن عمر))) ومل ُيطْعهم، وما أحسن ما هناه ابن عمر عن ذلك، واستدل 
له عىل أنه ال يقع ما يريده فلم يقبل... وقد وقع ما تفرسه ابن عمر؛ فإنه ملا استقل ذاهباًا 
بعث إليه عبيد اهلل بن زياد بكتيبة فيها أربعة آالف يتقدمهم عمرو بن سعد بن أيب وقاص، 
وذلك بعد ما استعفاه فلم ُيعِفه، فالتقوا بمكان يقال له كربالء بالطف، فالتجأ احلسي بن 
عيل وأصحابه إىل مقصبة هناك، وجعلوها منهم بظهر، وواجهوا أولئك، وطلب منهم 
احلسي إحدى ثالث: إما أن يَدعوه يرجع ِمن حيث جاء، وإما أن يذهب إىل ثغر من 
الثغور فيقاتل فيه، أو يرتكوه حتى يذهب إىل يزيد بن معاوية فيضع يده يف يده؛ فيحكم 
فيه بام شاء، فأبوا عليه واحدة منهن، وقالوا: ال بد من قدومك عىل عبيد اهلل بن زياد فريى 

.(3(»V فيك رأيه، فأبى أن يقدم عليه أبدا، وقاتلهم دون ذلك، فقتلوه

يفوا  ومل  وخذلوه  به  غدروا  الكوفة  أهل  من  دعوه  الذين  أن  عىل  يدل  هذا  وكل 
بعهدهم كام فعلوا بأبيه وأخيه، كام يقول اإلمام حسي I يف خطاب وجه إليهم: 
»وإن مل تفعلوا ونقضتم عهدكم، وخلعتم بيعتي من أعناقكم فلعمري ما هي لكم بنكر 

لقد فعلتموها بأيب وأخي وابن عمي مسلم، واملغرور من اغرت بكم«)4).

وقد ارتاب من أمرهم فقال: »اللهم احكم بيننا وبي قوم؛ دعونا لينرصونا فقتلونا«)5).

هو عبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو العباس القريش ابن عم رسول اهلل    (((
H وقد صح أنه دعا له الرسول بقوله: اللهم علمه احلكمة. تويف بالطائف سنة 68ه�. املصدر 

السابق )86/3)). 
عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب بن نفيل القريش العدوي صحايب جليل I يكنى أبو عبد الرمحن أسلم    (((
H باخلندق وهو يومئذ ابن مخس عرشة سنة، كثري الورع، تويف  مع أبيه وهاجر، أجازه النبي 

)7، أو 73 أو 74ه�. 
البداية والنهاية البن كثري )6/3)6 – 7)6).    (3(

خري األصحاب لعبد اهلادي عبد احلميد )ص39).    (4(
منتهى اآلمال يف تاريخ النبي واآلل ))/535).    (5(
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المبحث السابع
 اإثارة ال�ضبه لت�ضكيك النا�ض يف الدين، 

ودعوتهم اإىل دينهم

للرافضة قضايا كثرية وشبهات يتخذوهنا وسيلة للحوار مع اآلخرين لتشكيكهم 
يف دينهم ولدعوهتم إىل الرفض، وقد سلك مسلك إثارة الشبهات رافضة نيجرييا مثل 

غريهم، فمن هذه الشبهات املثارة:

1. �ضبهة يف جمع ال�ضنة:
إن املسلمي أمجعوا عىل صحة ما يف البخاري)))، وأنه أصح كتاب بعد كتاب اهلل، 
الكتاب سوى ما يوافق هواهم، قال بعضهم:  الشيعة تطعن فيام ورد يف  ومع هذا فإن 
فمن هو هذا البخاري الذي مجع ما مل جتمعه العرب، ومتى دخل يف اإلسالم حتى يؤلف 
أراد أن يطعن يف اإلسالم  للمسلمي كتابا هبذا احلجم واملنزلة)))؟ وهذا شأن كل من 
يبدأ من أساسه حتى يسهل له هدمه ألن الطعن يف مصادر الدين هدم للدين من قوائمه. 

وهل ال طعن يف رواة األخبار عن أئمة الشيعة امللعوني عىل لسان األئمة؟)3).

2. ت�ضكيك النا�ض يف بع�ض الأحاديث النبوية الثابتة:
كام يف مقالة أحد روافض نيجرييا لتكذيب النصوص القائلة بأنَّه ُسحر رسول اهلل)4) 

انظر: تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي للسيوطي ))/)3)).    (((
أحد الشباب الذي ترعرع معنا ثم صار شيعيًّا، أسأل اهلل أن هيديه إىل السنة، دار ذلك بيني وبينه سنة    (((

999)م يف مدينة جالنغوا. 
أمثال زرارة بن أعي.   (3(

التي  املحكية  املصنوعة  املختلقة  األقوال  )ومن  امليزان:  صحيفة  يف  النيجريي  الرافيض  أدماوا  آدم  قال    (4(
ُتنرش اخلطرية... هو مسألة سحره H من ِقَبل هيودي(. صحيفة امليزان، العدد )935(، اجلمعة: 

شعبان، )43)ه�، )ص6). 
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H من قَبل اليهودي؛ لبيد بن األعصم، املخرج يف صحيحي اإلمام البخاري 
يرد هذا احلديث وأمثاله،  َمن  V عىل  القايض عياض  العالمة  ردنّ  ومسلم))). وقد 
وبيَّ أننّ ذلك من عمل املالحدة الذين ُيشككون الناس يف الدين، فقال: »فاعلم –وفقنا 
ت به  اهلل وإياك- أننّ هذا احلديث صحيح متفق عليه، وقد طعنت فيه امللحدة، وتدرعَّ
–لُسْخف عقوهلا، وتلبيسها عىل أمثاهلا- إىل التشكيك يف الرشع...«))). كام أننّ هؤالء 

الرافضة طعنوا يف غري هذا احلديث، وشككوا الناس فيها.

3. زعمهم اأّن مذهب اجلعفرية مذهٌب خام�ض يجوز اأْن يتدين هلل به: 
 (YAYE WAHAMI AKAN AKIDUN SHI'A 1( كتاب  صاحب  يقول 
)كشف األوهام عن عقائد الشيعة( يف معرض البيان عن اخلالف الفقهي بي مذاهب 

أهل السنة واجلعفرية:
فإن  هلذا  املعروفة،  األربعة  املذاهب  عن  خيتلف  اجلعفرية  مذهب  حليفة:  »قال 
فتاويكم كلها ختتلف عن بقية املذاهب األربعة، لذلك مل يعرتف به العلامء. قال حافظ: 
أوال: ليس بصحيح إقرارك بأننّ العلامء مل يعرتفوا باجلعفرية عىل أنه مذهب، فيام نعلم أننّ 
املتقدمي اعرتفوا بكون املذهب اجلعفري أحد املذاهب اإلسالمية احلية اخلمسة، وإْن مل 
يقر بعضهم بجواز التمذهب هبا. كام أننّ القول بأننّ املذهب اجلعفري بعيٌد عن املذاهب 
اجلعفرية  بي  الذي  اخلالف  ألننّ  بصحيح،  ليس  كذلك  الفقهية  الفتاوى  يف  األربعة 
واملذاهب األربعة ليس إال مثل اخلالف الذي بي املذاهب األربعة أنفسهم«)3). فمثَّل 

إبليس وجنوده، رقم )368(، وصحيح مسلم، كتاب  البخاري، كتاب بدأ اخللق، باب صفة  صحيح    (((
السالم، باب السحر، رقم )89))). 

الشفا بتعريف حقوق املصطفى، للقايض عياض )ص576).    (((
.Yaye wahami akan akidun shi>a، wallafar: Adamu Adamawa، page: 57   (3(

أسلوب هذا الكتاب عىل شكل حوار بي حليفة –املمثل للسنة-، وبي حافظ –املمثل للشيعة-، ومها   
مفتعالن. 
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الوضوء،  يف  مسحهام  أو  الرجلي  لغسل  بالنسبة  والشيعة  السنة  بي  الذي  باخلالف 
وبغريه.

الرد عىل قول املؤلف: »فيام نعلم أن املتقدمي اعرتفوا بكون اجلعفرية أحد املذهب 
اإلسالمية اخلمسة« هذا الكالم ساقط ال دليل عليه يدل عىل ذلك عدة أوجه:

األول: قول املؤلف الذي جعل كتابه عىل منهج حوار بي سني وشيعي معدومي))): 
»فيام نعلم... » فاملؤلف ليس أهال لذلك، فَمن هو حتى ُيعتمد عىل قوله فيام نعلم كذا وكذا.

الوجه الثاني: يقال يف قوله: »أن املتقدمي اعرتفوا بكون اجلعفرية أحد املذهب...«: 
ِه، أم منكم الشيعة؟ وهل  َمن ِمن املتقدمي أثر عنه هذا االعرتاف؛ أمن السنة هو، فسمِّ
مصطلح »املذاهب األربعة أو اخلمسة« مصطلح قديم؛ فإْن كان فَمن من املؤلفي السنة 

والشيعة أورده يف أحد كتبه؟
ويقال ثالًثا: املذاهب األربعة أصوهلم االعتقادية واملنهجية ومنها املصادر واحدة، 
واخلالف فيام بينهم فقط يف الفروع، ال يف أصول الدين بينام اجلعفرية االثنا عرشية ختالفهم 

يف األصول والفروع، ويف املصادر التي تعتمد عليها يف استخراج العقائد واألحكام.
رابًعا: هل أقوال أئمة الرافضة قابلة للخطأ والصواب، إْن قالوا ال -وهو قوهلم، 
لقوهلم الراد عىل اإلمام كالراد عىل اهلل وهو عىل حد الرشك باهلل))) - فهو إذن دين)3)، 

انظر عن سلوكه هذا املنهج يف املصدر السابق )ص5).    (((
الكايف ))/68-67).   (((

قال الشيخ األستاذ الدكتور أمحد بن سعد الغامدي يف هذا املقام: »فام مل يقبل اخلطأ يسمى ديناًا، وما يقبل    (3(
اخلطأ يسمى مذهباًا، هذه القاعدة أظنها من املسلامت وال حتتاج إىل استدالل،... فنقول: تدعي الطائفة 
ا لإلسالم هو جمموعة أشخاص من آل البيت النبوي أطلقوا عليهم  ا جديداً االثنا عرشية أن هناك مصدراً
اسم »أئمة« وهؤالء األئمة كالمهم »دين« مثل كالم النبي H وكالمهم معصوم من اخلطأ مثل 
كالم النبي H، بل جيوز ملن سمع كالم إمام منهم أن ينسبه إىل اهلل D ألنه سبحانه املصدر 
هلذا الكالم حسب زعمهم!!«. كتاب حوارات عقلية مع الطائفة االثني عرشية )يف املصادر(، )ص9). 

وانظر: )ص))-))).
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وليس بمذهب، فمن البدهي أْن خيتلف مع أقوال أصحاب املذاهب األربعة، ففتاوهيم 
وآراؤهم وأقواهلم اجتهادات صائبة حتتمل اخلطأ.

خامًسا: أما متثيل املؤلف باخلالف الذي بي السنة والشيعة يف الوضوء وخاصة يف 
قول الشيعة بمسح الرجلي، وقول أهل السنة بغسلهام فيقال:

أهل السنة عامة وأهل املذاهب األربعة خاصة قالوا بوجوب َغسل الرجلي يف الوضوء، 
وأننّ ترك اللمعة سبب للتوعد بالنار، ودليلهم عىل ذلك قوله تعاىل: ]ٺ    ٺ[ 

 

يف آية املائدة، وألننّ النبي H بيَّ الوضوء الواجب بفعله، ومل يمسح عىل رجَليه، 
ن  أِلَ اْلعلاَمء  ة  َعامَّ َقول  ِحيح  َوالصَّ الفقهاء))):  ْيه، ويف كتاب حتفة  ا خلفَّ إذا كان البساً إال 
مْجَاع  لف َواإْلِ اْلعلاَمء َأمجُعوا عىل وجوب غسل الرجَلْي بعد وجود ااِلْختاَِلف فِيِه يِف السنّ
م))). َوَمْعُلوٌم َأنَّ َقْوَلُه: »َوْيٌل ِلأْلَْعَقاِب ِمْن النَّاِر«)3) وعيد  امُلَتَأخر يرفع ااِلْختاَِلف امُلَتَقدنّ
ال ُيستحق إال برتك املفروض، وكذا نفي قبول صالة من ال يغسل رجليه يف وضوئه، فدل 
H غسل  أن غسل الرجلي من فرائض الوضوء. وقد ثبت بالتواتر أن النبي 
رجليه يف الوضوء، ال جيحده مسلم، فكان قوله، وفعله بيان املراد باآلية، فثبت بالدالئل 
فكان  املمسوح،  عىل  ال  املغسول  عىل  معطوفة  اآلية  يف  األرجل  أن  واملنفصلة  املتصلة، 
وظيفتها الغسل ال املسح، عىل أنه إن وقع التعارض بي القراءتي فاحلكم يف تعارض 
ا يعمل، وإن  القراءتي كاحلكم يف تعارض اآليتي، وهو أنه إن أمكن العمل هبام مطلقاً
واملسح  الغسل،  بي  اجلمع  يمكن  املمكن، وههنا ال  بالقدر  يعمل هبام  للتنايف  يمكن  مل 
يف عضو واحد يف حالة واحدة؛ ألنه مل يقل به أحد من السلف، وألنه يؤدي إىل تكرار 

وهو كتاب معتمد يف املذهب احلنفي.    (((
حتفة الفقهاء للسمرقندي ))/))).   (((

أخرجه البخاري يف كتاب الوضوء باب غسل األعقاب حديث رقم )65)(، ومسلم يف كتاب الطهارة    (3(
باب وجوب غسل الرجلي حديث رقم )40)).
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املسح، ملا ذكرنا أن الغسل يتضمن املسح، واألمر املطلق ال يقتيض التكرار، فيعمل هبام يف 
احلالتي، فتحمل قراءة النصب عىل ما إذا كانت الرجالن باديتي، وحتمل قراءة اخلفض 

ا بي القراءتي، وعمالاً هبام))).  عىل ما إذا كانتا مستورتي باخلفي توفيقاً
وقال عبد الرمحن بن أيب ليىل))): أمجع أصحاب رسول اهلل H عىل غسل 

القدمي)3).

قال احلافظ ابن كثري يف تفسري آية املائدة: »َوَقْوله: ]ٺ    ٺ    ٺ[ 
ا عىل ]پ     پ    ڀ[،  ]املائدة:6[ ُقرئ: ]ٺ[ بالنصب عطفاً

وروى ابن أيب حاتم بسنده عن ابن عباس؛ أنه قرأها: ]وأرجلكم[ يقول: رجعت إىل 
الغسل. وروي عن عبد اهلل بن مسعود، وعروة، وعطاء، وعكرمة، واحلسن، وجماهد، 
التيمي، نحو  وإبراهيم  بن حيان، والزهري،  وإبراهيم، والضحاك، والسدي، ومقاتل 
»وأما  ا:  أيضاً وقال  السلف«)4).  قاله  كام  الغسل،  قراءة ظاهرة يف وجوب  ذلك. وهذه 
القراءة األخرى، وهي قراءة من قرأ: ]وأرجلكم[ باخلفض. فقد احتج هبا الشيعة يف 
قوهلم بوجوب مسح الرجلي؛ ألهنا عندهم معطوفة عىل مسح الرأس«)5). وقال: »وعىل 
ا، ال بد منه لآلية واألحاديث التي سنوردها«)6).  كل تقدير فالواجب غسل الرجلي فرضاً
وقال: »ومن أوجب من الشيعة مسحهام كام يمسح اخلف، فقد ضل وأضل. وكذا من 

ا«)7). جوز مسحهام وجوز غسلهام فقد أخطأ أيضاً

بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ))/6( يف باب بيان أركان الوضوء.    (((
عبد الرمحن بن أيب ليىل األنصاري املدين ثم الكويف ثقة، اختلف يف سامعه من عمر، مات بوقعة اجلامجم    (((

سنة ثالث وثامني، قيل إنه غرق. تقريب التهذيب، برقم )3993). 
انظر املغني البن قدامة.    (3(

تفسري القرآن العظيم، البن كثري ))/36).    (4(
ابن كثري، املصدر نفسه ))/37).    (5(
ابن كثري، املصدر نفسه ))/38).    (6(

تفسري ابن كثري ))/38).    (7(
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وملا ذكر روايات حديث: )ويل لألعقاب من النار( قال عقبه: »ووجه الداللة من 
هذه األحاديث ظاهرة، وذلك أنه لو كان فرض الرجلي مسحهام، أو أنه جيوز ذلك فيهام 
ملا توعد عىل تركه؛ ألن املسح ال يستوعب مجيع الرجل، بل جيري فيه ما جيري يف مسح 

.(((»V ،اخلف، وهكذا وجه الداللة عىل الشيعة اإلمام أبو جعفر بن جرير

أنه  الروافض ذلك كله بال مستند، بل بجهل وضالل، مع  وقال: »وقد خالفت 
ثبت  كام   .I طالب  أيب  بن  عيل  املؤمني  أمري  رواية  من  مسلم،  صحيح  يف  ثابت 
يستبيحوهنا.  وهم  املتعة  نكاح  عن  النهي   H النبي  عن  عنه،  الصحيحي  يف 
من  بالتواتر  ثبت  ما  مع  الرجلي،  غسل  وجوب  عىل  دالة  الكريمة  اآلية  هذه  وكذلك 
فعل رسول اهلل H عىل وفق ما دلت عليه اآلية الكريمة، وهم خمالفون لذلك 
كله، وليس هلم دليل صحيح يف نفس األمر، وهلل احلمد. وهكذا خالفوا األئمة والسلف 
يف الكعبي اللذين يف القدمي، فعندهم أهنام يف ظهر القدم، فعندهم يف كل رجل كعب، 
وعند اجلمهور أن الكعبي مها العظامن الناتئان عند مفصل الساق والقدم. قال الربيع: 
اللذين ذكرمها اهلل يف كتابه يف الوضوء مها  ا يف أن الكعبي  قال الشافعي: مل أعلم خمالفاً
الناتئان، ومها جممع مفصل الساق والقدم. هذا لفظه. فعند األئمة X، أن يف كل قدم 
الناس، وكام دلت عليه السنة، ففي الصحيحي من طريق  كعبي كام هو املعروف عند 

محران عن عثامن؛ أنه توضأ فغسل رجله اليمنى إىل الكعبي، واليرسى مثل ذلك«))).

وهذا كله يدل عىل أن اخلالف ليس هبي يف املسح عىل الرجلي وإنام هو معدود يف 
الشذوذ وخمالفة احلق الذي ال مراء فيه.

املصدر نفسه ))/39).    (((
املصدر نفسه ))/)4-)4).    (((
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المبحث الثامن
ت�ضويه تاريخ ال�ضحابة امْلُ�ضِرق

الصحابة رضوان اهلل عليهم من أصفياء خلق اهلل E بعد األنبياء والرسل 
گ      ک     ک     ]ک     منه  وتلقوا  وعايشوه   H النبي  صحبة  من  نالوا  ملا 
گ    گ    گ    ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ     ڱ    ڱ    ں    ں    

ڻ    ڻ[ ]الفتح:8)[.

ا  خلقاً الناس  أحسن  من  فكانوا  والسنة  الكتاب  منه  وتعلموا  والتزكية  الرتبية 
وديناًا: ]ۉ    ې    ې    ې    ې    ى    ى    ائ    ائ    ەئ    ەئ        وئ    وئ    ۇئ    
ۇئ    ۆئ    ۆئ        ۈئ    ۈئ    ېئ            ېئ    ېئ    ىئ    ىئ    ىئ[ 
وشوهوا  فيهم  وطعنوا  إال  فيهم  لتتكلم  الرافضة  تكن  مل  هذا  ومع  عمران:64)[،  ]آل 

صورهتم، وعىل سبيل املثال طعنوا يف كبار الصحابة كأيب بكر وعمر وعثامن وأيب هريرة 
 .L مثل عائشة وحفصة H وسعد بن أيب وقاص، بل وزوجات الرسول
كام ورد يف كتاهبم: حق اليقي، للمجليس)))، ما نصه: »وعقيدتنا – يعني الشيعة – يف 
التربؤ: أننا نتربأ من األصنام األربعة: أيب بكر وعمر وعثامن ومعاوية، والنساء األربعة: 
عائشة وحفصة وهند وأم احلكم، ومن مجيع أتباعهم وأشياعهم، وأهنم رشنّ خلق اهلل عىل 

وجه األرض....«.
وعمر  بكر  أبا  »أن  ا))):  أيضاً للمجليس  األنوار،  بحار  كتاهبم:  يف  ا  أيضاً قالوا   -

كافران، كافر من أحبهام«.

حق اليقي، للمجليس )ص9)5).    (((
ا )69( )ص37)-38)).  بحار األنوار، للمجليس أيضاً   (((
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ملعونان  بكر وعمر  أبا  »بأن  قالوا:  للصفار)))،  الدرجات،  كتاهبم: بصائر  -ويف 
وأهنام ماتا ومها كافران مرشكان باهلل العظيم«.

ا تلو اآلخر: ويصلح بنا إيراد بعض أقوال رافضة نيجرييا يف الصحابة، واحداً
1. أبو بكر الصديق I وقول رافضة نيجيريا فيه:

قالوا: إننّ الرسول مل يشهد له يف غزوة أحد)))، بل هو نفسه قد شهد عىل نفسه)3).
بكر  أبو  فقال  عليهم،  أشهد  )هؤالء   :H بقوله  يستدلون  والرافضة 
الصديق: ألسنا يا رسول اهلل إخواهنم أسلمنا كام أسلموا، وجاهدنا كام جاهدوا؟ فقال 
رسول اهلل H: بىل ولكن ال أدري ما حتدثون بعدي! فبكى أبوبكر ثم بكى ثم 

قال: إننا لكائنون بعدك...()4).

واجلمهور  املوطأ)5)  رواة  مجيع  عند  ومنقطع  مرسل  احلديث  أن  هذا  عىل   والرد 
ا ملن يرى ذلك. ولعل الرجوع إىل رشاح احلديث يوضح لنا املتن  ال يستدلون بمثله خالفاً
أكثر فإن قوله H: هؤالء أشهد عليهم: أي باإليامن والبذل يف سبيل اهلل فلام قال 
ذلك سأله أبوبكر الصديق: )ألسنا يا رسول اهلل إخواهنم أسلمنا كام أسلموا وجاهدنا 
يف  وجماهدون  مثلهم  مسلمون  أنتم  أي  بىل!(   :H النبي  فقال  جاهدوا؟  كام 
 سبيل اهلل )ولكن ال أدري ما حتدثون( أي ال أعلم ما سوف تفعلون بعد وفايت، و أبوبكر 
مل يسأله عن نفسه ولكنه سأله بصيغة اجلمع، فأجاب بنفس الصيغة أنه ال يعلم ما سيكون 

بصائر الدرجات، للصفار )8( )ص45)).    (((
حوار بي سني وشيعي يف مدينة جالنغو سنة )00)م يستمع إىل رشيط ))-)).   (((

Mukabala tsakanin Aminu sa’ad (sunni) da Uzairu Musa Babaji (shi’i) lamba 1

مقابلة شخصية مع األخ ثالث حممد غميل إمام وخطيب اجلامع ملقر وايل احلكومة بوالية جغاو نيجرييا    (3(
من الساعة 00:) م إىل 4:00 م بفندق العطري باملدينة النبوية )/))/)43)ه�. 

َهَداء يِف َسبِيِل اهللِ.  موطأ مالك، برقم )987(، كتاب اجلهاد، باب الشُّ   (4(
ا عن اآلل واألصحاب جلمعية اآلل واألصحاب )ص374( وما بعدها.  ينظر كتاب: دفاعاً   (5(
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بام  الغيب، أي ما سيحدث يف املستقبل وبعد مماته إال  النبي ال يعلم  بعده، ومعلوم أن 
أخربه به اهلل E يقول تعاىل: ]ٱ    ٻ      ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ    ڀ    ڀڀ    
ڀ    ٺ                ٺ    ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٹٹ    ٹ       ٹ    ڤ      ڤ     ڤ         

ڤ    ڦ[ ]األعراف:88)[. 

فبكى أبوبكر؛ألنه علم أن النبي H سيفارقهم وذلك واضح يف قول أيب 
بكر: أئنا لكائنون بعدك، أي سنعيش بعدك يا رسول اهلل، وبالطبع مل يبك ألنه يعلم أنه 

.(((
H سيحدث بعد النبي

يقول اإلمام الباجي: »وقول أيب بكر ألسنا إخواهنم أسلمنا كام أسلموا وجاهدنا 
كام جاهدوا عىل وجه اإلشفاق ملا رأى من ختصيصهم بحكم كان يرجو أن يكون حظه 
ا، وأن يكون حظ مجيع من رشكه فيه من الصحابة ثابتا فقال: أن عملنا كعملهم  منه وافراً
يف اإليامن الذي هو األصل، واجلهاد الذي هو آخر عملهم فهل تكون شهيدا لنا كام أنت 
كان  وإن  اخلطاب  إن  قوم:  قال  بعدي،  ما حتدثون  أدري  بىل ولكن ال  فقال  شهيد هلم 
H بام آل حاله وعمله وما  ا إىل أيب بكر فإن املراد به غريه ممن مل يعلم  متوجهاً
أنه من أهل اجلنة، والنبي شهيد له بذلك  I فقد أعلم  يموت عليه، وأما أبوبكر 

لظاهر عمله الصالح وملا قد أوحي إليه، وأعلم من رضوان اهلل تعاىل عنه«))).

ا آخر، وهو أن يكون النبي  وقال القايض أبو الوليد الباجي: وحيتمل عندي وجهاً
H قال: هؤالء أشهد عليهم بام شاهدت من عملهم يف اجلهاد الذي أدى إىل 

قتلهم يف سبيل اهلل.

املصدر السابق.    (((
املنتقى للباجي )07/3)-08)).    (((
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قيل  ثم  نعم  قال  الغزوة  نيجرييا هل شهد عيل هذه  الروافض يف  أحد  وقد سئل 
ا مل يشهد له الرسول فيها  ا هو أيضاً له: هل هو ممن استشهد فيها فقال: ال. فقيل له: إذاً
كام مل يشهد أليب بكر))) فقال لكن الذي بكى هو أبوبكر، فقيل له البكاء هذا دليل عىل 
علمه وكان أعلم الصحابة و حزنا ملا سيحل هبم من فراق رسول اهلل H. الذي 
 يستنبط من هذا احلديث لو ثبت هو فضل شهداء أحد، وأن الرسول ال يعلم الغيب، 
ثم ذكاء أيب بكر الصديق وفقهه حيث يفهم ما خفي عىل كثري من الصحابة، وهو املتكلم 

بالنيابة عن الصحابة لفضله عليهم فال يتقدمون عليه.
وأما قوهلم بأن أبا بكر يشهد عىل نفسه، قالوا: ملا نظر أبو بكر إىل طائر عىل شجرة: 
عليك،  عقاب  وال  حساب  من  وما  الشجر  عىل  وتقع  الثمر  تأكل  طائر  يا  لك  طوبى 
لوددت أين شجرة عىل جانب الطريق مر عيل مجل فأكلني وأخرجني يف بعره ومل أكن من 

البرش. وقال مرة أخرى: ليت أمي مل تلدين، ليتني كنت تبنة يف لبنة...())) )3).
هذه من األمور التي تدل عىل خشية أيب بكر I هلل، كام ورد ذلك عن بعض 
الصحابة كعبد اهلل بن مسعود وأيب ذر M، بل روي عن النبي H نحوه، 
فقد روى اإلمام أمحد بن حنبل عن مرسوق)4) قال: قال رجل عند عبد اهلل بن مسعود: 
املقربي أحب إيل، فقال عبد اهلل بن  اليمي، أكون من  ما أحب أن أكون من أصحاب 

مسعود: لكن ههنا رجل ود أنه إذا مات مل يبعث يعني نفسه)5).

هذا عىل سبيل التنازل مع اخلصم وإال فأي شهادة أعظم من شهادته له H باجلنة، قال: »ائذن    (((
له وبرشه باجلنة« احلديث متفق عليه. )خ:3674( )م:403)). 

ا عن اآلل واألصحاب )357).  دفاعاً   (((
وهذه الشبهة موجودة يف رافضة نيجرييا كام ذكر يل ذلك ثالث حممد غميل يف مقابلة شخصية معه من    (3(

ا بفندق العطري باملدينة النوية )/))/)43)ه�.  الساعة ): 00 مساء حتى الساعة 4: 00 عرصاً
مرسوق بن األجدع بن مالك اهلمداين الوادعي أبو عائشة الكويف ثقة فقيه عابد خمرضم، مات سنة اثنتي    (4(

ويقال سنة ثالث وستي. تقريب التهذيب، رقم الرتمجة ))660(، )ص8)5).
الزهد لإلمام أمحد )58)( مطبعة أم القرى بمكة، واحللية ))/33)(، وانظر: منهاج السنة )3/))))    (5(
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ما  وأسمع  تــرون  ال  ما  أرى  »إني   :H اهلل  قال رسول  قال:  ذر  أيب   عن 
ال تسمعون، أّطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إال وملك 
واضع جبهته هلل سجًدا. واهلل لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليًل ولبكيتم كثيًرا، 
وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعداء تجأرون إلى اهلل. لوددت أني 

كنت شجرة تعضد«))).

فإذا ثبت هذا عن الرسول هل يعترب أنه مل يشهد عىل نفسه؟؟؟ وهذه من تواضعهم، 
واجلنة جعلت للمتصفي هبذه الصفة: ]ې    ى        ى     ائ     ائ    ەئ    ەئ    وئ    

وئ    ۇئ     ۇئ    ۆئۆئ    ۈئ    ۈئ[ ]القصص:83[.
2. أبو هريرة I وقول رافضة نيجيريا فيه:

رئيس  يقول  مروياته،  ويف  فيه  وطعنوا  اجلليل  الصحايب  هذا  القوم  تناول  لقد 
بيوت  إىل  يأيت  أبا هريرة رجل طامع  إن  الزكزكي:  يعقوب  إبراهيم  نيجرييا  الرافضة يف 
خلفاء بني أمية، ويأكل عندهم فاخرتع حديث الذباب كي ال يرد ما فضل من طعامهم 

ولو وقع عليه الذباب))). أو نحو هذا.

البيت كلها  أهل  أحاديث  فاطمة وأين  أحاديث  أين  مناسبة أخرى:  يقول يف  كام 
أخفيت، ال تسمع إال أحاديث أيب هريرة)3).

وال غرابة يف قول أهل الباطل يف أيب هريرة إذ هو صحايب وكان عادهتم يف هدم اإلسالم 
الطعن يف الصحابة ألهنم محلة الدين والطعن يف الناقل طعن يف املنقول كام أسلفت. وهذا 

، رقم  أخرجه الرتمذي يف أبواب الزهد باب قول النبي H: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليالاً   (((
)))3)(، وابن ماجه يف كتاب الزهد باب احلزن والبكاء، رقم )90)4(، ضعفه األلباين يف الضعيفة، 

رقم )780)). 
ا الدكتور حممد ثاين عمر فذكر مثله عنه.  يسمع رشيط لزكزكي يف أيب هريرة t، وأكد عنه أيضاً   (((

مقابلة شخصية مع آدم حممد أرطو باملدينة النبوية بحي السحامن )43)ه� = 0)0)م.    (3(
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ا لقول أسالفه من الرافضة واملسترشقي، ولعله اطلع عىل كتاب »أضواء عىل  ليس إال ترداداً
السنة املحمدية«))) حيث اهتم فيه مؤلفه أبا هريرة بأنه يتشيع لبني أمية، وحبه هلم محله عىل 

وضع احلديث هلم )أي الكذب عىل رسول اهلل H( حاشاه من ذلك.

أم  هواه  يوافق  النص  هذا  سواء  ورسوله،  هلل  يسلم  حتى  مسلاماً  يكون  ال  املسلم 
]ۈ    ٴۇ    ۋ     ۋ        ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې       خيالفه، قال سبحانه: 

ې    ې    ې        ى    ى    ائ    ائ     ەئ    ەئ    وئ[ ]النساء:65[.

ومما شنعوا عىل أيب هريرة روايته حلديث الذباب))) وهو يف الصحيح، وأما لفظ 
ثم  فليغمسه،  أحدكم  شــراب  في  الذباب  وقــع  »إذا   :O فيقول  احلديث 

لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي اآلخر شفاء«)3).

ا هبذه الرواية بل رواه كل من أيب سعيد وأنس بن مالك  ومل يكن أبو هريرة منفرداً
واملعصوم املزعوم عيل بن أيب طالب M فال وجه للطعن فيه، وأبو هريرة رجل عرف 
بالورع والتقوى ومالزمة النبي H حتى فاق مجيع الصحابة بالرواية عن النبي 
 .H بدعائه له، فال يتصور منه حصول الكذب عىل رسول اهلل ،H
بل روت الشيعة هذا احلديث من كتبها واحتجوا به، قال املجليس: »وقد تأملت الذباب 

فوجدته يتقي بجناحه األيرس وهو مناسب للداء كام أن األيمن مناسب للشفاء«.

ثم قال حمقق البحار: اعلم أنه قد أورد حديث الذباب كل من اخلاصة والعامة يف 
كتبهم املعتربة)4).

مؤلفه حممود أبو رية.    (((
ينظر جملة اجلامعة اإلسالمية هناك بحث عن هذا احلديث العدد )53).    (((

أخرجه البخاري يف كتاب الطب باب إذا وقع الذباب يف اإلناء برقم ))578).    (3(
الفقهاء  تذكرة  يف  احليل  به  احتج  كام   ،)36/(7( الوسائل  ومستدرك   ،)3(6/(6( األنوار  بحار    (4(

))/59(، ينظر استدالل الشيعة بالسنة لعبد الرمحن بن حممد سعيد دمشقية ))39). 
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وأما سؤال الزكزكي عن أحاديث فاطمة وأهنا أخفيت فمن أخفاها؟ ولعله نيس 
أهنا J مل متكث بعد النبي H إال ستة أشهر، وهل دعا هلا الرسول باحلفظ 

كام دعا أليب هريرة؟ وهل جلست للفتوى كام جلس أبو هريرة أو كام جلست عائشة؟

وأما أحاديث أهل البيت فموجودة منها أحاديث عائشة وهي من أهل البيت بنص 
من اهلل سبحانه.
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المبحث التاسع
ا�ضتغالل الق�ضايا ال�ضيا�ضية للدعوة اإىل مذهبهم

القضايا  يف  اخلوض  عقيدهتم  إىل  للدعوة  الرافضة  اختذهتا  التي  األساليب  من 
املثقفي  ا عىل  ال خصوصاً الفعنّ تأثريه  له  اجلانب  عاملية، وهذا  أو  كانت  السياسية، حملية 
من  يعجبهم  ملا  يوالوهنم  ولكنهم  القوم  بعقائد  بعضهم  يتمسك  مل  وإن  حتى  البلد،  يف 
سياسة إيران، ويزعمون أهنا هي الدولة الوحيدة التي تعارض أمريكا ودول الغرب علناًا 

 

ا ما تتخذ هذه القضايا للتشنيع  وال ختاف منهم يف أمورها السياسية والدبلوماسية، وكثرياً
عىل الدول العربية واإلسالمية دون إيران، ولعيل أشري إىل بعض القضايا من هذه:

: ق�ضية م�ضجد الأق�ضى اأو ق�ضية فل�ضطني: اأولاً
نة خيصصونه للمظاهرات عىل قضية فلسطي يف بلد نيجرييا  للرافضة يوم يف السَّ
أمريكا  يلعنون  الشوارع  يف  فيتجولون  رمضان،  شهر  من  والعرشون  السابع  يوم  وهو 
ا عىل عَلم أمريكا حتى حيرتق. وقضية فلسطي من  ويظهرون عداوهتم هلا ويشعلون ناراً
القضايا التي تكلموا عنها يف هذه السنة )43)ه� والتي قبلها مع احلجاج يف مكة املكرمة 

يف األسبوع األول لشهر ذي احلجة))).

ا يريدون مساعدهتم  وهل ال ذهبت الرافضة إىل فلسطي وساعدهتم إن كانوا حقًّ
وأن قضيتها أمهتهم، وإال بقي األمر كدعايات إعالمية حلاجة يف أنفسهم.

احلجة  ذي  شهر  من   4 اإلثني  يوم  إيل   ( السبت  يوم  من  اهلادي  دار  فندق  يف  احلجاج  مع  اللقاء  تم    (((
)43)ه�. 0/30)/))0)م، ويف سنة 433)ه� )))0)م( مجعوا بي جنسيات كثرية وجاءوا بآالت 
الرتمجة الفورية ووزعت عىل احلارضين كل خيتار اللغة التي يفهمها واملحارضة باللغة الفارسية ووزعت 
عليهم الكتب واهلدايا منها احلقائب واحلزمة والشنط وغريها، ويف الفندق مطاعم يأكل احلارضون ما 

يريدونه. مقابلة شخصية مع شاهد عيان منهم صالح حممد برو وغريه. 
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ا: واقع الأمة الإ�ضالمية اليوم: ثانياً
طاملا يردد القوم مرير واقع األمة اإلسالمية من تفرق ومتزق وعدم القوة واالحتاد، 
فربام اغرت بذلك من ال يعرفهم، كام أقاموا ملتقى باملكة املكرمة بفندق دار اهلادي ودعوا 
حجاج نيجرييا: قال الرافيض للحجاج: ملاذا كانت األمة اإلسالمية اليوم يف ذل وهوان 
مع أن املوىل جل شأنه يقول: ]ھ     ھ    ھ    ے    ے    ۓ    ۓ    ڭ                ڭ[ 

]آل عمران:39)[.

أن اآلية نفسها  فيه هو  الذي ال مراء  وهذا ال شك سعي لرتويج مذهبه، واحلق 
يغلوا  من  عند  اإليامن  وأين  مؤمني،  كنتم  إن  قال:  كام  هذا  سؤاله  عن  باجلواب  تشعر 
يف األئمة وينزهلم منزلة ال تليق إال بمقام الواحد القهار، وأين اإليامن عند من ينكر ما 

وصف اهلل به نفسه؟ وأين اإليامن عند من يكفر بمصادر الدين؟

وهذا اإليامن ينبغي أن يكون بمثل إيامن الصحابة من اجليل األول قال تعاىل: ]ڍ    
ڌ    ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژژ    ڑ    ڑ    ک     ک    ک    کگ    گ    گگ    

ڳ    ڳ    ڳ[ ]البقرة:37)[.

ا: ق�ضية �ضلمان ر�ضدي))): ثالثاً
تعرض هذا الكاتب لشخصية الرسول حممد H يف كتابه )آيات شيطانية( 
مما أدى إىل ضجة يف العامل اإلسالمي، فأصدر اخلميني فتوى هبدر دم املؤلف من خالل 

بريطاين  وهو  366/7/30)ه�   := 947)م  يونيو   (9 يف  بومباي  مدينة  يف  ولد  رشدي  أمحد  سلامن    (((
بريطانيا، سنة )98)م = )40)ه�، حصل  من أصل هندي خترج من جامعة كنج كولج يف كمربدج 
الليل، نرش أشهر رواياته: آيات شيطانية  عىل جائزة بوكر اإلنجليزية اهلامة عن كتابه: أطفال منتصف 
تسببها  بسبب  جاءت  الرواية  شهرة  لكن  ويتبريد،  جائزة  عىل  عنها  وحاز   ، 408)ه�   = 988)م  سنة 
يف إحداث ضجة يف العامل اإلسالمي حيث اعترب البعض أننّ فيها إهانة لشخص رسول اإلسالم حممد 

.H
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يف  ملحد  هو  الكاتب  وأن  رشدي  سلامن  إعدام  جيب  إنه  فيه  قال  الذي  طهران  راديو 
اإلسالم))) وكان ذلك يف الرابع عرش من شهر فرباير عام 989)م.

اخلميني  شأن  من  للرفع  القضية  هذه  تردد  نيجرييا  يف  الرافضة  جعل  مما  وهذا 
ومذهبه وبلده، وال يزالون يستمرون عىل هذا كام أن أمحد خامتي عام 007)م ذكر أن 

ا يف هذا بلغة اهلوسا مطلعها: الفتوى ال تزال سارية. وقد ذكروا أشعاراً
Salmanu Rushidi maki Allah ni naga ka fi kyau da jefewa

واملراد به: يا عدو اهلل سلامن رشدي أرى أن الرجم أحق بك.
االنتخابات  يف  املشاركات  يف  ا  جهداً يألون  فال  الداخلية  السياسية  األمور  وأما 
والوقوف بجانب كل من يساندهم إذا حاز املنصب، من أدنى منصب إىل أعاله وهذا 
ا للمرحلة األوىل والثانية، حيث يعادون احلكام ويدعون إىل نبذ  يف املرحلة الثالثة خالفاً
القواني الوضعية ويرون من يتوىل املنصب من الطواغيت، وعىل هذا جعل بعض رجال 

السياسة يوالون القوم طلبا للمنارصة حتى اهتم بعضهم بالتشيع.
وتتحالف  واملحارضات،  الدروس  تقيم  الرافضة  أن  الفصل  هذا  يف  وضح  قد 
_ العاشوراء_، ومل يتوقفوا يف  النبوي، واحلسينيات  مع الصوفية يف احتفاالهتا للمولد 
املنورة  املكرمة واملدينة  النيجرييي يف مواسم احلج يف مكة  هذا احلد بل جتازوا وحلقوا 
ا عن إثارة الرافضة للشبهات، وتشويه تاريخ الصحابة  واملشاعر. كام ألقى الفصل ضوءاً
ا وعدواناًا، وعن دعوهتم الناس إىل دينهم، ومنع دعاة أهل السنة وحماولة  املرشق حقداً

إيذائهم، واستخدامهم القضايا السياسية الداخلية واخلارجية للدعوة إىل التشيع.
وسيأيت وسائل الرافضة وأساليبهم األخرى املتعلقة باإلعالم يف الفصل القادم إْن 

شاء اهلل.

ويكبيديا املوسوعة احلرة.    (((
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%86_%D9%87%D9%88_%D8%B3%D9%8

4%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A
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وسائل وأساليب الرافضة اإلعالمية يف الدعوة إىل مذهبهم

باإلعالم  ُأعرف  أن  ينبغي  يشء  كل  وقبل  اإلعالمية،  الوسائل  عن  هنا  الكالم 
فأقول:

وأما  اهلمزة  بكرس  هذا  والتعليم  واإلخبار  النبإ  معانيها حول  يدور  لغة  اإلعــلم: 
ونحوه  الثوب  يف  عالمة  أو  هيتدى  يشء  أو  منه  مرتفع  مكان  أو  جبل  فمنها:  بفتحها 
واملعني هنا األول أي بكرس اهلمزة وهو مصدر فعل رباعي املزيد )أعلم( وجمرد الثالثي 
)علم(. والذي أعني هنا هي وسائل االتصال اجلامهريية من سمعية كاإلذاعة وسمعية 
الشبكات  وكذلك  واملنشورات  واملجالت  كالصحف  ومقروءة  كالتلفزيون  برصية 

العاملية اإلنرتنت.

يتجزأ  الوسائل اإلعالمية جزءا ال  املسلنّم أن هذا عرص اإلعالم فغدت هذه  من 
من حياتنا اليومية إال أهنا سالح ذو حدين، لذلك استغلت الرافضة هذه الفرصة لنرش 
دعوهتا عن طريق هذه الوسائل يف بلدنا نيجرييا، وال شك أن هذه الوسائل هلا تأثريها 

سواء كان ذلك مبارشا أو غري مبارش.

ولعل اإلذاعة تأيت يف املرتبة األوىل يف نيجرييا من حيث االستفادة واالستقبال، ملا 
أن العامل واجلاهل يستفيد منها وكذلك احلرضي والبدوي واملدين والقروي أو املثقفون 
من  منها  باالستفادة  خيتص  التي  واملجالت  للصحف  خالفا  سواء،  حد  عىل  وغريهم 
الشامل-  البلد -وخاصة  أمتنا يف  إليها، عالوة عىل هذا كون  القراءة والوصول  آلية  له 
متيل إىل السامع أكثر مما متيل إىل القراءة والكتابة. وأما التلفزيون الذي ينبغي أن يرتقي 
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عىل أخويه اإلذاعة والصحف. من حيث استقبال الناس واالستفادة منه ملا يتسم به من 
الناس تؤخره،  ندرته عند  أن  إال  القلوب،  ا يف  أنه وسيلة سمعية برصية ألنه أشد وقعاً

 

فال جتده إال يف املدن، ولكن األمر يف اآلونة األخرية هذه حتاول الشبكات العاملية اإلنرتنيت 
الشباب أكثر تعامالاً معها لتيرس خدماهتا حتى  بيد أن  أن تعلو عىل مجيع هذه الوسائل 
من اجلواالت، ولوال أن املذياع يف متناول الصغري والكبري عموما وتنرش بلغات حملية. 
وكذلك استفادهتم باإلنرتنت يف جوانب حمدودة كدخول نسيج املواقع وإرسال الربيد 
اإللكرتوين )اإليمل(، وتبادل احلوار املبارش ) تشات( واستعامل فيس بوك، وهذا األخري 

من أكرب وسيلة الرافضة لنرش دعوهتم يف اإلنرتنت.

المبحث األول
التلفاز والإذاعة

التلفيزيون وسيلة سمعية برصية رائجة واإلذاعة وسيلة سمعية وجدت من عهد 
بعيد))).

الشامل  يف  وخاصة  والتلفاز  اإلذاع��ة  أمهية  نيجرييا  يف  الرافضة  أدركت  لقد 
عىل  ا  خطراً يشكل  ذلك  أن  إال  ا  جدًّ بسيط  بشكل  كان  وإن  دعوهتا  لنرش  فاستخدمتهام 

العقيدة الصحيحة، من ناحتي:
األولى: ألن املستمعي منهم اجلاهل والعامي الذي ال يفرق بي القضة والفضة، 
يف األمور الدينية وعىل أقل تقدير أن يزعزع الناس عن فطرهتم السليمة بأن يشككهم يف 

مبادئ دينهم احلنيف.

يذكر أنه وجد استخدام الراديو0)9)م = 338)ه� ألول مرة يف الواليات املتحدة األمريكية. ينظر نشأة    (((
وتطور اإلذاعة بدر كريم )ص0)). 
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الثانية: األساليب املكرة التي يتبعوهنا يف عرض آراءهم وعقائدهم ولعله سنشري 
إىل يشء منها فيام بعد.

من  ينرش  ما  إال  البلد،  يف  اخلاصة  إذاعتهم  امتالك  من  يتمكنوا  مل  هذا  وقتنا  وإىل 
برامج  إىل رشاء  لذلك عمدوا  معينة،  لساعات  اهلوسا  وبلغة  نيجرييا  إىل  مبارشة  إيران 
حمطة  وأما  اليوم،  يف  ساعة  نصف  أو  لساعة  البلد  يف  والفردية  احلكومية  اإلذاعات  يف 
ا. وهلا برامج  التلفاز فعندهم قناة الوالية باللغة اهلوسا وقناة اهلادي Hadi tv 5( 5( أيضاً
منها: حقيقة التشيع، حياة املعصومي يقدمها صالح حممد، واالنتصار للقرآن يقدمه محزة 

موسى حممد.

موسمية،  واألخرى  أسبوعية  هو  وما  يومية  هو  ما  يقدموهنا  التي  الربامج  ومن 
: وخاصة يف شهر رمضان من كل سنة، مثالاً

»للرافضة برنامج باسم DAUSAYIN AHLUL BAIT )روضة أهل البيت(. 
التاسعة  الساعة  يف  مجعة  كل  ينرش  رمضان  شهر  باستثناء  أسبوعي  برنامج  يف  وهذا 

والنصف إىل العارشة، وتعاد إذاعته.
ا يبث  وأما يف رمضان فهناك تفسري صالح ثاين زاريا من كانو، وهناك محزة لول أيضاً

دروسه يف رمضان«))) كلها تبث يف إذاعة نيجرييا بكدونا))).

فيقول:  بكدونا   )DITV( أيتيفي)3)  دي  تلفاز  يف  الدينية  للربامج  املقدم  ويذكر 

 = 433/3/9)ه�  )األربعاء:  بكدونا  نيجرييا  إذاعة  يف  شخصية  مقابلة   civil املهندس  الرمحن  عبد    (((
)/)/))0) يف مكتبه بمقر اإلذاعة بكدونا. 

ا يف شامل  انتشاراً اإلذاعة وأقواها  أقدم  قبل احلكومة، وتعترب من  تأسيسها يف 5)/3/)96)م من  تم    (((
نيجرييا. 

تلفزيون غري حكومي )أهيل(  والتلفاز وهو  اإلذاعة  براجمها مدجمة مع حمطة  تبث  الشامل  تلفاز يف  أول    (3(
ألرسة الدكتور حكيم بابا أمحد أنشأ قسم التلفاز منذ 993)م-994)م = 3)4)-4)4)ه� ثم فيام بعد 

أدمج معها اإلذاعة يف 0)0)م = )43)ه�. 
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تفسري  هناك  سنتي  قبل  كان  ما  إال  حالياًا  الرافضة  به  تقوم  برنامج  لدينا  يكن  مل  »نحن 
إبراهيم يعقوب الزكزكي ثم ترك«))).

وأما تلفاز احلكومة الفدرالية بكدونا )NTA( فلم يتمكنوا من إلقاء دروسهم إال 
اللهم إال يف  فيها،  ليدخلوا  نهم  ُنمكنّ الربامج: »مل  إدارة  القائم عىل  يف رمضان كام يقول 

رمضان وذلك ألسباب جتارية«))).

وكام أن حلمزة لول الرافيض برناجما قبل سنتي يف إذاعة نغرتا)3) بكدونا ثم ترك 
ولرأس الرافضة برنامج التفسري يف رمضان)4).

وأما يف اإلذاعة احلكومية بوالية كانو فلم يكن لدهيم برنامج فيها)5) وكذا إذاعة 
فريدوم )احلرية( كانو)6).

الزكزكي  تفسري  مثل  الدروس  بعض  هلم  )األه��رام(  فريمد  الفدرالية  وإذاعة 
رئيس الرافضة يف نيجرييا، وبعض الربامج يقدمها شخص آخر بعنوان: جملس الوحدة 
براجمهم يف  أذناي من  ما سمعته  )Dandalin Hadin kai( وهذا األخري من أخطر 
اإلذاعة حيث يزعمون توحيد األمة اإلسالمية، وطريقتهم يف ذلك أن جعلوا رقم اجلوال 

عبد الرمحن بشري آدم مقابلة شخصية 433/3/9)ه� املوافق )/)/))0)م، بكدونا.    (((
 = )/)/))0)م،  األربعاء  يوم   .NTA KADUNA مقر  يف  شخصية  مقابلة  اهلل  عبد  لون  حممد    (((

433/3/9)ه�. 
أسست إذاعة نغرتا سنة 004)م وهي أول إذاعة AM غري احلكومية التي تبث بعيد املدى يف نيجرييا.    (3(

املوافق  0)/433/3)ه���  اخلميس  يوم  كدونا  نغرتا  إذاعة  مقر  يف  شخصية  مقابلة  أبوبكر  إبراهيم    (4(
)/)/))0)م. 

غربا رابع مقدم الربامج الدينية بإذاعة كانو احلكومية بكانو مقابلة شخصية يوم االثني: 5)/)/433)ه�،    (5(
املوافق 9/)/))0)م. 

املوافق  433)ه���   /(/(4  ،)FREEDOM RADIO( عمر،  اهلل  عبد  كبري  مع  شخصية  مقابلة    (6(
8/)/))0)م، هبوتورو كانو. 
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لرتسل آراءك ومشورتك يف توحيد األمة، ثم يقومون بالرد عليها عرب اإلذاعة، وأذكر 
رسالة من أحد املستمعي يقول فيها: »ال يمكن االتفاق بي أهل السنة والشيعة« فأجيب 
عليه: يشكرك هذا املجلس هبذه الرسالة إال أنك مل تفهم معنى السنة والشيعة، فالشيعة 
اسم يسمى كل من يواىل أهل بيت الرسول G فأي مسلم يكره هذا؟ كام 
أن السنة يراد هبا من يقتدي بالرسول G، فأينا ليس بذلك الرجل؟))) ثم 
ا قرئ رسالة أخرى يقول فيها صاحبها: كيف يتفق املسلم مع من يسب الصحابة  أيضاً
M؟ فأجيب: »لعلك مل تقف عىل أقوال العلامء يف املراد بالصحايب ألهنم اختلفوا 

منهم من يقول من الزم النبي أربع سنوات ومنهم من يقول بسنتي ومنهم... ومنهم.. 
إال أهنم اتفقوا مجيعا عىل أن يموت عىل اإلسالم«))).

هذه من أساليب القوم يف إضالل الناس، ولعلنا نقف وقفة مع هذا الكالم، إن أهل 
السنة هم املتبعون للسنة املتمسكون هبا وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، 
وأما الشيعة فهم كام يقول شيخهم املفيد: يطلق عىل )أتباع أمري املؤمني عىل سبيل الوالء 
واالعتقاد إلمامته بعد الرسول صلوات اهلل عليه و آله بال فصل ونفي اإلمامة عمن تقدمه يف 

مقام اخلالفة، وجعله يف االعتقاد متبوعا هلم غري تابع ألحد منهم عىل وجه االقتداء()3).

فمن  اآلخر،  عن  خيتلف  مذهبهم  عليها  بنيت  أصول  والشيعة  السنة  من  ولكل 
أصول أهل السنة: أن القرآن حمفوظ غري مبدل وال حمرف، واألخذ به واجب، ويف السنة 
بيان ما يف القرآن. كام أن حب الصحابة واالقتداء هبم من أصول املذهب، وأن العصمة 

للرسول H وحده دون غريه يف هذه األمة.

سمعته مبارشة من إذاعة فريمد يوم األحد 4) /)/433)ه�، املوافق 8/)/))0)م.    (((
املصدر السابق.    (((

بل  وعمر  بكر  أبا  يوايل  ألنه   I عليًّا  يتبعون  ال  أهنم  شك  وال  )ص39(،  للمفيد  املقاالت  أوائل    (3(
يفضلهام عىل نفسه، وهيدد من يرى خالف ذلك. 
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والغيبة  والبداء  والرجعة  والتقية  والعصمة  اإلمامة  أصوهلم  فمن  الشيعة  وأما 
وتكفريهم للصحابة باسم الوالء والرباء، واعتقادهم بتحريف القرآن ظاهر من كتبهم 
 كام مر بنا ذكر ذلك. فكيف يتفق الفريقان مع االختالف يف مصادر الدين ومعتقداته؟ 

ال شك أننّ ذلك مستحيل.

 وأما تعريفه للصحابي ففيه نظر لغة واصطلًحا، من هو الّصحابّي؟
هو  بل  منها،  خاصنّ  قدر  من  ا  مشتقًّ وليس  حبة،  الصنّ من  مشتقنّ  لغة:  الّصحابّي 
ا. كام أننّ قولك: مكلنّم، وخماطب، وضارب،  جار عىل كل من صحب غريه قليالاً أو كثرياً
ا.  ب. وجار عىل كلنّ من وقع منه ذلك، قليالاً أو كثرياً مشتق من املكاملة، واملخاطبة، والرضنّ
ا وساعة، وهذا يوجب يف حكم اللنّغة إجراءها  ا ويوماً يقال: صحبت فالناًا حوالاً وشهراً
نّلغة:  حايب  ))): »الصنّ خاوينّ H ساعة من هنار. قال السنّ النبي  عىل من صحب 
ن طالت صحبته وكثرت  يقع عىل من صحب أقلنّ ما يطلق عليه اسم صحبة، فضال عمنّ

جمالسته«))).

فالصح�ايب عن�د العل�امء: م�ن لق�ي النب�ي H مؤمناً�ا ب�ه وم�ات ع�ىل 
اإلسالم)3).

ولعل الرافيض املقدم هلذا الربنامج يشري إىل ما يف اعتقادهم الفاسد من ردة الصحابة 
بعد النبي H كام يف الكايف للكليني، وإال فام عالقة الكالم باالعرتاض الذي 

ذكره؟

حممد بن عبد الرمحن بن حممد، شمس الدين السخاوي: مؤرخ حجة، وعامل باحلديث والتفسري واألدب.    (((
أصله من سخا )من قرى مرص( ومولده يف القاهرة، )83ه� ووفاته باملدينة )90ه�، وصنف زهاء مئتي 
كتاب أشهرها )الضوء الالمع يف أعيان القرن التاسع -ط(، ترجم نفسه فيه بثالثي صفحة. وله )رشح 

ألفية العراقي -ط( ينظر: األعالم للزركيل )94/6)).
اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر ))/7).    (((

املصدر السابق )ص9).   (3(
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أال يسبون الصحابة ويكفروهنم؟ ويكفي يف هذا طعن رئيس الرافضة يف نيجرييا 
يف أيب هريرة واملغرية بن شعبة وتكفريه أليب بكر وعمر M أمجعي )وساممها باألول 

والثاين())).

وكسنا  وترابا  وأبوجا  وكبي  وزمفرا  سكوتو  إذاعات  يف  برامج  للرافضة  وليس 
ونيجا وإلورن ويويب وبرنو ونرساوا إال ما كان يف رمضان يف إذاعة غومبي وإذاعة غوتل 
األهلية يف أدماوا، كام أنه ليس هلم برامج يف التلفاز كذلك يف مجيع هذه الواليات املذكورة 

ا. ا. هذا كله يف الشامل، أما اجلنوب فال تكاد جتد هلم ذكراً آنفاً

 ومن أساليب زكزكي زعيم الرافضة يف نيجرييا -عليه من اهلل ما يستحق- اإلكثار 
من التلميز عىل أهل السنة والصحابة باملعاريض، وال يتعرض هلم بالترصيح بالسب أو 

الشتم وإظهار االسم غالباًا.

من  مذهب  التشيع  أن  للناس  يظهر  أن  ا  جاهداً فيحاول  الرافيض  لول  محزة  وأما 
مذاهب الدين اإلسالمي، وكذلك صالح ثاين زاريا الرافيض يكثر من تقريب أهل السنة 

مع الشيعة حيث يقول: »وإخواننا أهل السنة« وهو أفصح لساناًا من أخويه السابقي.

عن  بيانه  عند  اإلذاعة  يف  دروسه  إىل  تسمع  ملا  جليًّا  ذلك  لك  يظهر  لول  فحمزة 
أصول الفقه عند الشيعة. وجيلو لك أساليب صالح ثاين زاريا من كلامته وألفاظه.

ملا جاء الزكزكي عند تفسري قوله تعاىل: ]ڃ    ڃ    ڃ     ڃ                    چ         
چ    چ    چ    ڇ    ڇ      ڇ    ڇ    ڍ    ڍ     ڌ    ڌ    ڎ    ڎ    ڈڈ    ژ    
يرى عندهم وجاهة  الصحابة ممن  كبار  نزلت يف  إهنا  قال:  ]النور:39[  ژ    ڑ[ 
))). وهذا كذٌب ظاهٌر ملن ينظر يف تفسري أهل العلم؛ يقول 

G عند الرسول

وهذا من مصطلحاهتم يسمع إىل رشيط الغدير ))( للزكزكي.    (((
رشيط تفسري سورة النور إبراهيم زكزكي.    (((
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اإلمام الطربي))): »وهذا مثل رضبه اهلل ألعامل أهل الكفر به، فقال: والذين جحدوا 
)كرساب(  يعملوها  التي  أعامهلم  َمَثُل  به  جاء  وبمن  القرآن،  هبذا  بوا  وكذنّ رهبم  توحيد 

يقول: مثل رساب، والرساب ما لصق باألرض«))).

ا  خرياً اهلل  عند  له  أن  حيسب  وهو  القيامة،  يوم  جييء  الكافر  وكذلك  أيضا:  وقال 

 

فال جيد، فُيدخله النار)3).

وهل هناك من املوظفي يف هذه اإلذاعات من عرف بالرفض؟ لقد وجهت هذا 
السؤال إىل كثري ممن قابلته من املوظفي يف إذاعات نيجرييا إال أن اجلواب يأيت بالنفي؛ 
يقول إبراهيم أبو بكر)4): )ال أعتقد أن يكون هناك رافيض معنا يف إذاعة نغرتا، اللهم 
ا متكن من أْن يتوظف معنا عن طريقي ومل أكن أعرف يف السابق أنه  ا واحداً إال شخصاً
ا: فقال: ال نعرف وقتا تعاملت اإلذاعة )إذاعة  أيضاً رافيض()5). وسألت يعقوب فغي 
فريمد( مع الرافضة إال ما كان قبل سنتي جيء بولد رافيض من إيران وأنه حافظ للقرآن 
أن  نيجريي  منا رجل  فطلب  تسع سنوات  متقناًا وعمره  القرآن حفظاًا  يتلو  أن  يستطيع 
ا يف اإلذاعة وقد أسند إيل الولد حتى إين دخلت معه يف  ا مبارشاً نخترب هذا الولد اختباراً
وأوقفني من  فجاء   V رنغم  مامل سنويس  اإلذاعة وهو  مدير  ذلك  أستوديو فسمع 

حممد بن جرير بن يزيد الطربي، أبو جعفر: املؤرخ املفرس اإلمام. ولد يف آمل طربستان، واستوطن بغداد    (((
ا. ينظر:  وتويف هبا. ويف تفسريه ما يدل عىل علم غزير وحتقيق. وكان جمتهدا يف أحكام الدين ال يقلد أحداً

األعالم، للزركيل )69/6).
تفسري الطربي عند اآلية )39( من سورة النور.    (((

املصدر السابق.   (3(
مقدم الربامج الدينية يف إذاعة نغرتا كدونا )مقابلة شخصية يف مقر اإلذاعة يوم اخلميس 0)/433/3)ه�    (4(

املوافق )/)/))0)م. 
ا من املوظنّفي فيها وكالء لصحيفة  وأنكر هذا القول بعض الدعاة من أهل السنة حيث قال: »إن كثرياً   (5(
ا شيح يوسف كورا رافيض. )مقابلة شخصية الداعية أمحد بللو  امليزان للرافضة بل مدير اإلذاعة سابقاً

األدماوي يف املسجد النبوي ))/433/4)ه� املوافق 6)/3/))0)م. 
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ذلك، بل أدى األمر إىل أن سجن الرجل والولد، وذلك ألسباب أمنية ثم أطلق رساحهام 
يف نفس الليلة. قد يكون هناك روافض لكن قد ال يعرف أن فالناًا رافيض ألن هذه أمور 

عقدية قد ال يظهرها))).

ويقول كبري عبد اهلل عمر: خَلت إذاعتنا )فريدوم( من وجود رافضة، واحلمد هلل))).

ومما يثري هذا السؤال ما سمعناه من بعض اإلذاعات من تقديم مدائح واألشعار 
عند  أكثر  ويأيت  ذلك،  يف  الغلو  بعض  مع   J فاطمة  وخاصة  البيت  أهل  عن 
ا رافضيًّا  الفواصل بي برنامج آلخر، ولعل يأيت ذلك ممن يستعطف هبم أو من كان موظفاً
يف اإلذاعة يستغل هذه الفرصة وخيتار للمستمعي الفواصل التي يميل إليها)3) وخاصة 
يف هذا العرص الذي تعد هذه األشعار يف نيجرييا باملئات إن مل تكن باآلالف)4). وهذه 

األشعار هلا تأثري غري مبارش عىل السامعي ملا هبا من نغامت وإيقاعات خاصة.
ا. ا تعلن الرافضة براجمها العامة يف اإلذاعات، وهذا قليل جدًّ وأحياناً

كام أن لرافضة العامل قنوات فضائية باللغة العربية يستطيع رافضة نيجرييا االستفادة 
منها عرب التلفاز لوال أن اللغة ال تسعفهم، وقد وجد قليل يستفيدون، كام يشاهد غريهم 
من الناس وربام علق به بعض الشبهات، ومن هذه القنوات: الوحدة، كربالء، املهدي، 

األوحد، الكوثر، النعيم، املعارف، وغريها. وكذلك قناة بريس اإلنكليزية.

مقابلة شخصية مع يعقوب موسى فغي PYRAMID RADIO KANO يوم االثني 5) /)/433)ه�    (((
املوافق، 9/)/))0)م يف إذاعة وازوبيا بكانو. 

مقابلة شخصية مع كبري عبد اهلل عمر إذاعة احلرية كنو )FREEDOM RADIO(، 4)/)/ 433)ه�    (((
املوافق 8/)/))0)م، يوم األحد يف هوتورو بكانو. 

يذكر أن إحدى املذيعات بمدينة مسو بوثي جتعل الفواصل بي برنامج وآخر مثل األشعار عن فاطمة    (3(
وعيل فجاءهتا الرافضة وأثنوا عليها وقدموا هلا هدايا. 

وربام ساعد عىل ارتفاع ذلك لدعم الرافضة كل شاعر يقول الشعر عن فاطمة؛ حيث قيل بأهنا تنفق له    (4(
أمواال طائلة لذلك، واهلل أعلم.
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المبحث الثاني
ال�ضحف واملجالت الدورية واملن�ضورات

 تعد الصحف واملجالت من أنجع ما استخدمته الرافضة يف وقت مبكر إليصال 
التشيع إىل نيجرييا، ويقول الشيخ ممدوح احلريب يف معرض بيانه عن دخول التشيع يف 
نيجرييا: »وبدأت الصحف واملطبوعات اإليرانية الشيعية تدخل البالد حيث تطبع يف 
ا  أيضاً واملطبوعة  )امليزان(  وصحيفة  اإلسالمية(  )الرسالة  باسم  اهلوسا  بلغة  جملة  إيران 

بلغة اهلوسا يف نيجرييا، والتي تدعم كليًّا من إيران فهي لسان الشيعة يف نيجرييا«))). 

ا يف بيانه عن دور الشيعة يف اإلعالم: »إن من أنجح السبل التي اختذها  وقال أيضاً
باللغتي  واملقاالت  واملطويات  والصحف  الكتب  طباعة  هو  عقائدهم  نرش  يف  الشيعة 
جمالت  وهناك  اهلوسا،  كلغة  املحلية  باللغة  مرتجم  هو  ما  ومنها  واإلنجليزية،  العربية 
ترصح بوضوح أهنا تدعو إىل التشيع أمثال جملة بعنوان سفينة نوح، والعديد من املجالت 
األخرى التي ال ترصح بتشيعها، لكنها تدعو إىل ذلك بطريقة غري مبارشة، وتصدر هذه 
صحيفة  وهي  )امليزان(  صحيفة  مثل  أسبوعيًّا،  يصدر  منها  والبعض  ا  شهريًّ املجالت 
أسبوعية وهلا شعبية كبرية بي الناس، وكذلك جملة )احلركة)))( وجملة )املجاهدة( وهن 

أبرز الصحف واملجالت، ولكل منهن مواقع عىل الشبكة العاملية اإلنرتنيت«)3).

ِدالليا،  امليزان،  التالية:  واملجالت  الصحف  عقائدهم  نرش  وسائل  من  وكذلك 
املحجوبة، ثم صوت اإلسالم، وغري ذلك.

جممل عقائد الشيعة للشيخ ممدوح احلريب )ص469( مكتبة عباد الرمحن مرص 430)ه�/009)م.   (((
مل أجد هذه املجلة )احلركة( إال يف موقع احلركة اإلسالمية بلغة اهلوسا، فسألت حمرر صحيفة امليزان:    (((
وهل احلركة اإلسالمية التي أراها يف اإلنرتنيت أليست بصحيفة؟ فقال: ال، وإنام ذلك حماولة إلظهار 

نشاط احلركة يف اإلنرتنت من بعض شباب احلركة. 
جممل عقائد الشيعة، مصدر سابق )ص)47).    (3(
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يقول الدكتور مسلم إبراهيم يف كالمه عن: )صحفهم وجمالهتم ونرشات أخرى هلم(:
»أذكر منها حمليًّا: امليزان، سفينة نوح؛ صحيفتان باهلوسا، الثانية كانت تصدر يف 
والية بويش فقط، وهناك اثنتان غريمها نسيت اسميهام))). وهناك أخرى كثرية تأيت من 

إيران باللغتي العربية واإلنجليزية«))).

ومن هذه املجالت والصحف ما توقف إصدارها بعد أن أدت مهامها وهو إيصال 
التشيع إىل البلد، مثل جملة )الرسالة( و)املجاهدة)3)(، وحل حملها صحيفة امليزان التي 

ا. يروج سوقها يف نرش التشيع حاليا يف نيجرييا، وسيأيت الكالم عنها باختصار الحقاً
وهناك صحيفة )داللية( و)القلم()4) إال أهنا مل تنترش وتشتهر كأختها امليزان.

�ضحيفة امليزان:
سألت حمررها إبراهيم موسى: متى أسست؟ فقال: أسست يف شهر سبعة )99)م.

وَمن املؤسس هلا؟ فقال: اإلمام إبراهيم الزكزكي حيث طلب من احلاج محيد طن 
المي)5) بإنشائها وهو املدير العام هلا. وأنا املحرر هلا من تأسيسها إىل يومنا هذا.

وجه  عىل  مكتوب  هو  كام  املسلمي  الستفادة  فأجاب:  تأسيسها؟  من  اهلدف  ما 
الصحيفة، والدفاع عن مقاصد احلركة اإلسالمية)6). لكنه ال ُيواَفق يف هذا، اللهم إال 

لعله يريد دالليه والقلم.    (((
أظنها صوت اإلسالم.    (((

تقرير عن نشاط الرافضة يف نيجرييا من الطالب النيجرييي الدارسي يف اجلامعة اإلسالمية )ص))).    (3(
وما بقي إال اسمها اليوم.    (4(

سألت ولده عنه فقال: الوالد اسمه محيد طن المي ولد يف أزري بوالية بوثي، وسكن زاريا؛ التحق مع    (5(
إبراهيم زكزكي 406)ه� املوافق 986)م، بدأ التأليف لصحيفة امليزان معه 990)/ أو )99)م، وتويف 
يف 7)/3/))0)م، وله من العمر 69. )مقابلة شخصية مع جربيل محيد بمقره بكانو، وهو من أهل 

السنة وأبوه شيعي(. 
مقابلة هاتفية مع رئيس التحرير لصحيفة امليزان إبراهيم موسى: يوم اجلمعة ))/433/3)ه�، املوافق    (6(

3/)/))0)م. 
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أن يكون يف املراحل األوىل والثانية للحركة، وأما يف املرحلة الثالثة بعد تغيري مسار هذه 
احلركة إىل التشيع فاألنسب واألوىل هلذه الصحيفة أن يقال: لتشييع املسلمي.

رسالة  جملة  يف  يرد  عام  العزيز  عبد  للسائل  جوابه  التحرير  رئيس  نيس  وهل 
اإلسالم؟

 46 العدد:  اهلوسا  بلغة  إيران  يف  تطبع  التي  اإلسالم(  )رسالة  جملة  يف  ورد  فقد 
الطعن عىل أيب هريرة I، وهلذا كتب شخص اسمه عبد العزيز من تدنودا كدونا إىل 
جملة امليزان يسأل رئيس التحرير هل مصدر صحيفة امليزان وجملة رسالة اإلسالم واحد؟ 
ألين الحظت أن جملة رسالة اإلسالم تفرق بي الصحابة وتعيب بعض املذاهب. فأجابه 
املحرر بقوله: طبعا يا سيد عبد العزيز إن كثريا من الناس يقلقون مما تصدره هذه املجلة 
وخاصة إيرادها بعض العقائد الغريبة، املصدر خيتلف فاحلذر احلذر())). هذا ذكره قبل 
ره من كالمه  تغيري مسار الصحيفة إىل التشيع، وإن كان رئيس الرافضة تشيع آنذاك إذ حذنّ

هذا. إال أنه يف عامل التقية.

وسألته: ما هي أهم ما أنجزتم يف هذه الصحيفة؟ فقال: »أهم ما أنجزناه هو أننا 
دنا كلمة األمة  حققنا أهدافنا من إيصال الدين))) إىل مجاعة ال حيىص عددهم. كام أننا وحنّ

اإلسالمية، ولنا دور كبري يف هنضة اللغة اهلوسا، وغري ذلك كثري«.

أما عن توحيد  يزالون،  التشيع وال  التي طاملا ينرشون هبا  الوسائل  هذه من أهم 
كلمة األمة فال، إال أن يريد بذلك بعض الصوفية، - ألنا وجدنا من الصوفية من يقف 
التقريب، فلام تبينّ هلم  السنة باسم  ضدهم واحلمد هلل- كام حاولوا خمادعة بعض أهل 

أهنم أعداء للسنة تربءوا منهم)3).

صحيفة امليزان 30 من شهر مجادى اآلخر 3)4)ه�، = 6)/))/)99)م تصدر بلغة اهلوسا.    (((
دين التشيع وليس دين اإلسالم.    (((

يذكر طاهر لول أبو بكر بكدونا أهنم يريدون منه إلقاء حمارضة بعنوان: التمسك بالكتاب، فذهب وألقى، =   (3( 
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أوجدوا  حيث  فنعم؛  )اهلوسا(  اللغة  هنضة  يف  الصحيفة  دور  من  يذكر  ما  وأما 
هلم  ليسهل  الصحابة  كبار  عن  وكناياٍت  هلم،  ا  تعيرياً غريهم  هبا  يسمون  اصطالحات 
الطعن فيهم فال يتفطن لذلك كثري من الناس، وألقاٍب لشتم والة األمور واحلكام)))، 

وهل هذه هنضة أم دحضة وتدهور هلذه اللغة؟

 وسألته: ما هي أكرب املعوقات التي واجهتم؟ »من أشدها ما واجهناها يف عهد رئيس 
نيجرييا ثاين أباشا حيث حاول أن يستأصلنا فسجن املدير العام للصحيفة احلاج محيد طن 
 المي وبعض العامل، كام قتل أحد وكالئنا أثناء بيعه هلذه الصحيفة، ولكن اهلل أبى إال أن 

ا. يتم نوره«. ولعل الرئيس ثاين أباشا تفطن خلطرهم أمنيًّا عىل الدولة، وجزاه اهلل خرياً

من  نجد  ال  أننا  »أمهها  قال:  اآلن؟  تواجهوهنا  التي  املشاكل  هي  وما  سألته:  ثم 
اإلعالنات التي توجد يف صحائف غرينا، الناس ال يأتون هبا إلينا إىل وقتنا الراهن«.

وربام تبي للناس أن من ساعد يف ذلك فإنام يتعاون عىل املنكر، وأي منكر أعظم 
من إفساد عقيدة املسلمي؟

وسألته: وما هي الكمية التي تطبعوهنا أسبوعيًّا؟ فقال: »نطبع ما بي عرشة آالف 
إىل مخسة عرش ألف نسخة وهذا حسب األخبار واملواد التي فيها إذا كانت رائجة ومشتاقة 

تبلغ 5.000)، وإال ما تزيد عىل 0.000) نسخة أسبوعيًّا«.

وال أرى أن يستهان هبذا العدد؛ ألن البعض إذا قرأ أعطى لغريه، وهكذا وال تنس 
أن اجلبال من احلىص.

ٍع؛  =وبعد املحارضة صىل هبم إبراهيم الزكزكي صالة غريبة ما رأى مثلها يف حياته؛ حيث جاءوا بِمسمِّ
إذا سجد وهكذا. )مقابلة  اإلمام، وسجود  إذا ركع  يقول هلم: ركوع  الصالة وإنام  ال يدخل معهم يف 

شخصية مع طاهر لول أيب بكر بكدونا يوم اخلميس 0) /433/3)ه�(. 
انظر كتاب: Ire-Iren Karin Hausa shafi 51-53 )أنواع هلجات اهلوسا(.   (((
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ووجه  مشوقة  نة  ملونّ جيدة  بصورة  إخراجها  إصــدارهــا:  فــي  أساليبهم  ومــن 
الصحيفة مكتوب عليها اسم امليزان بلغة اهلوسا، وبجانبه صورة امليزان له كفتان، ومن 
أعىل الصفحة كتب صحيفة الستفادة املسلم، ثم عىل جهة األيمن كتب: سيتم اهلل نوره 

ولو كره الكافرون))).

وكذلك يوجد السعر مكتوب من أعىل الصفحة، مع ذكر رقم الرتخيص واملوقع 
فيها  وجدت  إال  منها  صفحة  تقرأ  تكاد  وال  صفحات،  عرش  وهلا  للصحيفة،  الرسمي 
الثانية  الصفحة  ففي  بأساليب خمتلفة،  وأهلها  السنة  املهامجة عىل  أو  التشيع  إىل  الدعوة 
غالباًا يصورون صورة كارتونية إلظهار بعض آرائهم أو تبشيع شخصية أخرى ممن ليس 

من مجاعتهم))).

ويذكرون فيها جتمعاهتم وزياراهتم ونشاطاهتم ومظاهراهتم وحسينياهتم ودعاياهتم 
الكاذبة. مع إظهار املحبة والود للصوفية)3)، ويف الصفحة اخلامسة يوجد برنامج يسمى: 
)مبارشة مع اختصار( حيث يرسل الناس آراءهم عن أي يشء عرب اجلوال مع أسامءهم 
ثم حمرر الصفحة خيتار فارس امليدان هلذه الصفحة، فلام نظرت وجدت أنه أسلوب لنرش 

التشيع حيث يتم ترشيح من يدعو إىل التشيع أو يعرينّ أهل السنة عىل أنه الفائز)4).

كام جيعلون أحياناًا صفحة إلجابة األسئلة من قبل رئيس الرافضة إبراهيم يعقوب 
الزكزكي، وكلها فتاوى شيعية.

مليئة  هذه  والصحيفة  بالظلامت،  الضاللة  ووصف  بالنور  اهلدى  وصف  اهلل  ألن  الصحيح  والعكس    (((
بالضالالت والصد عن رب العلمي. 

انظر جملة امليزان الصادرة باللغة اهلوسا رقم: 935 بتاريخ: اجلمعة )) شعبان )43)ه�= 4)/0/7)0)م    (((
ا العدد: 009) بتاريخ 8) املحرم 433)ه� املوافق: 4)/))/))0)م.  وانظر أيضاً

جملة امليزان الصادرة باللغة اهلوسا رقم )935( بتاريخ: اجلمعة )) شعبان )43)ه�/ 4)/0/7)0)م،    (3(
)ص8).

املصدر السابق )ص5).   (4(
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وأبرز ما يركزون عليه يف هذه الصحيفة إظهار مظلومية أهل البيت واللعن عىل 
يزيد وبني أمية، وأن عليا هو الويص لرسول اهلل وردهم للسنة وإثارة بعض الشبهات. 
العلامء)))،  إنكارهم لوجود شخص يسمى عبد اهلل بن سبأ)))، ويتطاولون عىل  ومنها 

وُيشهرون ظلم احلكام والوالة.
وأحياناًا يف بداية السنة يرفقون معها التقويم اهلجري هدية)3).

 وأما املنشورات فإنام تكون يف مناسبات كالعاشوراء واحتفاالت املوالد املخرتعة، 
ويمكن اإلشارة إىل بعضها:

اإلمام حسي ويوم عاشوراء باللغة اهلوسا.  .(
.(4(

P مولد السيدة فاطمة الزهراء  .(

ومعناه:  كالمه  من  ا  مقطعاً ثم  العنوان  اسم  ذكر  األوىل  املطوية  يف  ما  مضمون 

 

، وإنام خرجت ألصلح بي أمة  ا يف األرض أو ظلاماً ا وال فساداً ا وال افتخاراً )مل أخرج تكرباً
جدي رسول اهلل ص، وأريد بذلك األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وأعيش مثل حياة 

جدي وأيب(.

ويف الصفحة الثانية ذكر أنه يف احلقيقة ال يمكن نسيان هذا اليوم يف التاريخ يوم 
عاشوراء وخاصة ما حدث يف كربالء... وذكر نبذة عن احلسي، وتعرض لرشوط متت 
يف الصلح بي معاوية واحلسن، ذكر سبعة وال أراها صحيحة، ثم أورد أنه مل يف بواحدة 

منها.

املصدر السابق )ص8).   (((
يف  السنة  أهل  علامء  من  عمر،  ثاين  حممد  د.  إىل  مفتوحة  رسالة  أرسلوا  حيث  )ص7(  السابق  املصدر    (((

نيجرييا. 
المي،  طن  كاحلاج  احلياة  قيد  عىل  ليسوا  وهم  الصحيفة  خدموا  شخصيات  لبعض  صور  فيها  أن  كام    (3(

وبعض األيام فيها ذكر البدعيات التي يقام فيها. 
من منشورات دار الثقلي املركز اإلسالمي ب�) أبوجا( نيجرييا هذا وما قبله.    (4(
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ومن األساليب التي سلكها النارش إظهار صور من الظلم وعدم الشفقة من قبل 
الفئة املقابلة لفئة احلسي I يقول يف معرض كالمه: يف الصفحة اخلامسة: ففي اليوم 
العارش من املحرم نظم عمر بن سعد بن أيب وقاص جيشه ملحاربة ابن بنت رسول اهلل 
صىل اهلل وآله وسلم الذي فرض اهلل مودهتم واتباعهم... ورفع عمر بن سعد صوته عىل 
جيوشه بأن يدخلوا يف معسكر اإلمام حسي فدخلوا وقتلوا وسلبوا األموال وأحرقوا 

خميامهتم فال تسمع إال رصاخ النساء وبكاء األطفال يف حالة اجلوع والعطش())).

روح  وبث  الناس،  قلوب  واستاملة  العاطفة  إثارة  يف  الرافضة  أساليب  من  وهذا 
العداوة والشحناء جتاه اآلخرين. ومما اعتمد يف مصادره الكامل البن األثري، ورشح هنج 

البالغة البن أيب احلديد، وتاريخ اخللفاء جلالل الدين السيوطي.
واملطوية هذه يف ست صفحات))).

اإلسالمي  باملركز  الثقلي  دار  الوجه:  فقد كتب عىل صفحة  اآلخر  املنشور  وأما 
تبلغ  املختلفة،  اجلواالت  أرقام  وكتب  الزهراء  سيدة  مولد  يقدم:  نيجرييا  أبوجا 
نبذة  وذكر  اجلمعة...  يوم  فاطمة  ولدت  بقوله:  الثانية  الصفحة  يف  كالمه  وبدأ  مخسة، 
الرسول  أن  األنصاري  اهلل  بن عبد  ما ورد من فضائلها، وأورد حديث جابر  عنها مع 
G: يا جابر: إن الذي أوصيت بعدي الذي يكون خليفة... وذكر أسامءهم 
-ينابيع املودة )70/3)(. وهذا احلديث كذب عىل رسول اهلل كام أقر به بعض الرافضة 
أنفسهم. واحلديث باطل بشهادة علامء الشيعة املعارصين، ذلك أنه وجه السؤال القادم 

إىل اخلوئي:
سؤال ))4): احلديث املعروف املروي عن هشام بن سامل والذي يروي به ما جرى 
عليه وعىل بعض أصحابه، بل وعموم الشيعة بعد وفاة اإلمام الصادق S وكيف 

IMAM HUSAIN DA RANAR ASHURA shafina 5 اإلمام حسي ويوم عاشوراء.   (((
MAULIDIN SAYYADA FATIMA AL-ZAHRA (AS): االحتفال بمولد السيدة فاطمة.   (((
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 S بعده  من  اخللف  يبحثون عن  كانوا  ثم  الصادق  ثلة من أصحاب  مع  كان  أنه 
فدخلوا عىل عبد اهلل بن جعفر، وقد اجتمع عليه الناس ثم انكشف هلم بطالن دعوى 
إمامته، فخرجوا منه ضالالاً ال يعرفون من اإلمام إىل آخر الرواية... كيف نجمع بي هذه 
الرواية التي تدل عىل جهل كبار األصحاب باإلمام بعد الصادق S وبي الروايات 
التي حتدد أسامء األئمة: مجيعا منذ زمن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله؟ وهل يمكن إمجاع 

األصحاب عىل جهل هذه الروايات حتى يتحريوا بمعرفة اإلمام بعد اإلمام؟

العامة واخلاصة قد  إلينا من طريق  الواصلة  املتواترة  »الروايات  فأجاب اخلوئي: 
 Q بأسامئهم  ومل حتددهم  العدد  ناحية  من  باثني عرش   Q األئمة  حددت 
اإلمام  رحلة  بعد  الالحق  اإلمام  يف  الشك  فرض  يمكن  ال  حتى  واحد،  بعد  ا  واحداً
بل  الناس،  لدى  عليه  والتسرت  اختفاءه  الزمان  ذلك  املصلحة يف  تقتيض  قد  بل  السابق 
هذا  فيغري  القضية  هذه  اتفقت  وقد  هلم،  الرس  أصحاب  إال   Q أصحاهبم  لدى 

املورد، واهلل العامل))).

العقبة  وذخائر  مسلم  وصحيح  البخاري  وصحيح  املودة،  ينابيع  مصادره:  من 
للطربي وتفسري الطربي.

وأساليبه يف هذا خلط األحاديث الثابتة الصحيحة من كتب أهل السنة مع روايات 
كاذبة من كتب الرافضة لإلهيام والتلبيس.

ست  يف  وكله  أبوجا.  الثقلي  دار  مدرسة  طالب  عن  نيابة  كتب:  آخره  ويف 
صفحات.

رصاط النجاة للخوئي ))/)453-45).   (((
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المبحث الثالث
ا�ضتخدام النرتنت والدعاية الإعالمية

1- ا�ضتخدام الإنرتنت يف الدعوة اإىل مذهب الراف�ضة:
أوسع  من  تعد  والتي  اإلنرتنت  الوسيلة  هذه  استغنام  نيجرييا  روافض  استطاع 
الوسائل لنرش أي فكرة يف العامل، فأنشأت مواقع يف الشبكات العنكبوتية لبث عقائدها 
ا، كام أن هلا نشاطات يف بعض  ا ويف العامل عموماً ونرشها يف املجتمع النيجريي خصوصاً

مواقع الرافضة بلغة اهلوسا والفالتة، واإلنكليزية من تلكم املواقع:

:www. harkarmusulunci.org :1. موقع الحركة اإلسلمية
مع  وعالقاته  رئيسها  حتركات  مع  نيجرييا  رافضة  نشاطات  بيان  املوقع  هذا  يف 
روافض العامل، كام جتد هلم دروسا مسموعة ومقروءة وفيها أربع لغات وهي: لغة اهلوسا 

واللغة اإلنكليزية، واللغة العربية، واللغة الفرنسية.

:www.almizan. net :2. موقع صحيفة الميزان
وهو املوقع الرسمي لصحيفة امليزان الصادرة بلغة اهلوسا، وتنزل فيه هذه الصحيفة 
مثل  الصحيفة  منها هذه  قد جتد  التي  املواقع  بعض  وأما  منها.  اجلديدة  بمجرد صدور 

موقع غمجي وغريها فليست بموقعها الرسمي كام يظن البعض.

://alwilaya. net :3. موقع الوالية
موقع ينرش فيه التشيع ويقوم برعايته حممد أول بوثي))) الرافيض وفيها لغة اهلوسا.

:shuhada-foundation. blogsport. com :4. موقع مؤسسة الشهداء
فيه نشاط الرافضة النيجرييي، وخاصة التكافل االجتامعي، يتم فيه بيان من تويف 

عىل خدمة احلركة أو الدفاع عن التشيع ورعاية أبنائهم واحتضاهنم وتعليمهم.

نسبة إىل مدينة بوثي من واليات شامل نيجرييا.    (((
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:www.shiaweb.org :5. موقع شبكة الشيعة العالمية
الشبكة العاملية من مواقع الرافضة ينرشون التشيع باللغات الكثرية منها اهلوسا.

اأبرز �ضبهاتهم:
الطعن يف الصحابة: كطعنهم يف الشيخي أيب بكر وعمر وغريمها كعائشة ومعاوية   -

M. وقد بلغ من سبهم هلؤالء إىل اللعن الرصيح.
أحاديث  ومنها  التعارض،  ظاهرها  يوهم  التي  الصحيحة  األحاديث  يف  الطعن   -

الصحيحي.
عيل  يف  طعن  وأنه  البيت،  ألهل  مبغض  ناصبي)))  وأنه  تيمية،  ابن  عىل  اهلجوم   -

.I
التباكي عىل مصائب أهل البيت. وذلك بذكر احلكايات الواهية يف مقتل احلسي   -

I، كي يستميلوا عواطف العوام، فيشينّعوهنم.
ا جبارة يف مواقع تواصل االجتامعي حيث يفتح أفرادهم صفحات  كام أن هلم جهوداً  

شخصية لينرش التشيع من خالله.

ن�ضاطات الراف�ضة يف في�ض بوك:
االجتامعي  التواصل  وسيلة  استغالل  أرادوا  النيجرييي  الرافضة  أن  شك  ال 
الناس  الناس إىل مذهبهم اخلبيث وتشييع  املسمى بفيس بوك يف بث سمومهم ودعوة 
عرب فيسبوك ففتحوا صفحات شخصية فردية، وبعضها ومهية يكتبون ويعلقون عىل ما 
ا عىل عقب، ويذكر أحد  كتب يف صفحاهتا لكنه بمقاومة أهل السنة كاد األمر ينقلب رأساً

I، وهم طائفة من اخلوارج.  النواصب عند أهل السنة: هم املتدينون ببغض عيل بن أيب طالب    (((
إىل  النواصب، كام نسبوا ذلك  العقيدة واستنكر بدعهم فهو من  أما عند اإلمامية فكل من خالفهم يف 
أنكم تولونا وأنتم من شيعتنا«. بحار األنوار  أنه قال: »الناصب: من نصب لكم، وهو يعلم  الصادق 

 .(369/8(
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املهتمي واخلبري بنشاطات الرافضة يف فيسبوك »نشاطات الشيعة يف فيسبوك هي إشاعة 
الوهاب  عبد  بن  وحممد  تيمية  ابن  رأسهم  وعىل  وعلامئها  السنة  عقائد  حول  الشبهات 
X وبالتايل هذه دعوة لتشييع أهل السنة العوام وليس ألهل السنة إال مكافحتهم 
K وأعالم السنة وعن املنهج الصحيح،  والدفاع عن الصحابة وأمهات املؤمني 
أحياناًا بصيغة الرد والدفاع وأحياناًا بصيغة مهامجتهم وفضح عقائدهم الفاسدة املدونة يف 

أمهات كتبهم ومقاطع الفيديو والصوتيات والصور))).

اأبرز امل�ضاركني من راف�ضة نيجرييا:
شيخهم صالح ثاين زاريا، )مع أن الظاهر من أمره اآلن أنه انسحب())).  -(

نور الدين حممد، امللقب بنور دار الثقلي)3).  -(
عبد اهلل حممد)4).  -3

نارص أمي)5).  -4
فايزة)6) أم أمحد)7).  -5

تقرير موجز عن نشاط الرافضة يف فيس بوك كتبه ثالث حممد غميل، كتبه بتاريخ 7) /3/ ))0)م، =    (((
433/5/4)ه�. 

رافيض من مدينة زاريا ويسكن يف كانو ويبدو أنه ليس من أتباع زكزكي. ينظر صفحاهتم الشخصية يف    (((
فيس بوك كام نجده يف املالحق.

أحد رموز الرافضة يف كنو وهو مرجعهم الديني املعتمد من إيران الستالم اخلمس رسميًّا. وليس مع    (3(
زكزكي. 

رافيض نيجريي ال أعرفه.    (4(
رافيض نيجريي يدرس يف إيران.    (5(

لعله رجل يستخدم اسم امرأة من أجل جذب الشباب.   (6(
تقرير موجز عن نشاط رافضة نيجرييا يف فيس بوك كتبه عيل حممد الثاين أحد اخلرباء بنشاطات الرافضة    (7(
يف فيس بوك وحيرض الدكتوراه يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية حالياًا )440)ه� = 9)0)م( يف قسم 

العقيدة. 
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اأبرز اأ�ضاليبهم:
الثناء عىل أهل البيت ثناء عاطرا حتى حيسن الناس هبم الظن، وبعد ذلك يظهرون 
مظلومية أهل البيت ثم يتربؤون من الصحابة وغريهم ممن يف مقام التهمة عندهم. يقول 
أحد املهتمي بنقاشهم وهو يبينّ أساليبهم: )أما أساليب الشيعة حسب ما الحظت هو 
التقمص بأسامء النساء؛ فيبدو شخص عىل أنه أنثى ليستغل ما للنساء من الفتنة وجذب 
ا  اهتامم الشبان إليهن، ومن ثم يشتغلون يف مراسلة رسية، ويسوقون التشيع هلم، وأيضاً
يتظاهرون أحيانا عىل أهنم من الصوفية ليشغلوا السنة يف حماربة الصوفيي، وخُيلنّو سبيلهم 
وهم يستغلون النزاع السني الصويف خلدعة الصوفية إىل الوحدة، وإثارة العداوة بينهام. 

أما أهل السنة فيستخدمون أسلوب الرد العلمي())). 

من  وغريه   V اإلسالم  شيخ  عىل  والتنقيص  الشبهات  بإثارة  القوم  »واهتامم 
املفاهيم،  علامء السنة موجود يف كتاباهتم، ولكنهم يعانون من أزمة املصادر، واختالل 
وسوء االستدالل؛ حيث جتدهم يستدلون بالضعيف واملوضوع من األحاديث، وكلام 

استدلوا بام ثبت جتده يف غري حمله«.

خيدعوهنم  أو  معتقدهم  إىل  الناس  هبا  َيدعون  أساليب  عدة  فيسبوك  يف  للرافضة 
ويبثوا فيهم شبههم، من أمهها:

الظهور بأسامء النساء.  -(
ظهور الشخص الواحد بعدة أسامء ليوهم كثرة عددهم، وكثافة أنشطتهم.  -(

الدعوة إىل التشيع رسا من خالل الرسائل من الصندوق الوارد.  -3
استعامل السخرية.  -4

استعامل السب والشتم إلغاظة املجادل.  -5

تقرير موجز أعده إمام ثالث حممد غميل عن فيس بوك.    (((
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لعن الصحابة وسبهم رصاحة إلغاظة أهل السنة وهتييجهم.  -6
االمتناع عن االستشهاد واالستدالل بام يف كتبهم.  -7

استغالل مصائب األمة والويالت التي يعانيها املسلمون يف هذا الزمان، ما جيلبون به   -8
عواطف الناس، كالذي حيدث يف والية بالتو )جوس())) بنيجرييا، ويف غريها.

الدعوة إىل وحدة األمة.  -9

كما فتحوا كثيًرا من المجموعات في فيس بوك منها:
 facebook. wilaya، imamah، (khilafa( املسلمي.  بي  التقريب  جمموعة   .(

.(Multilingual

جمموعة زكزكية خاصة.  .(
جمموعة فالنيي.  .3

2- الدعاية الإعالمية يف الدعوة اإىل مذهبهم:
الدعاية هي حماولة التأثري يف األفراد واجلامهري والسيطرة عىل سلوكهم ألغراض 

مشكوك فيها، وذلك يف جمتمع معي وزمان معي وهلدف معي))).

اعتربت الدعايات اإلعالمية من أخطر الطرق التي استخدمها الرافضة يف إيصال 
التشيع إىل نيجرييا ونرشه وال تزال، وكيف ال، وقد اختذت التقية مبدأ من أهم مبادئ 
واإلنرتنت،  والصحف  والتلفاز  اإلذاعة  عرب  يبثوهنا  كثرية  ذلك  يف  وأساليبهم  الدين. 

واألرشطة وغري ذلك. منها:

املسلمي،  وبي  بينهم  واحلروب  فيها  الفوىض  املسيحيون  أثار  وطاملا  نيجرييا،  شامل  يف  مدينة  جوس   (((
فإذا احرقت بيوت املسلمي وممتلكاهتم نزلت الرافضة بمساعدات للدعوة إىل مذهبهم. قتل 500 من 
املسلمي وجرح 000)، و7) ألف نازح يف جوس يف شهر يناير - فرباير عام0)0)م = املحرم – صفر 

.almuslim.net عام )43)ه� انظر موقع املسلم
اإلسالم والدعاية د. عبد اللطيف محزة )ص30)( ط دار الفكر العريب 984)م القاهرة.   (((
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). أسلوب الكذب واالختالق. ).املظاهرات واملسريات.  
4. أسلوب األشعار. 3. التكرار.    

: املظاهرات وامل�ضريات: اأولاً
ا عىل  الشباب احتجاجاً ا  الشعوب وخصوصاً فئات من  تتخذه  املظاهرات أسلوب 
وأصوات  حاشدة،  مسريات  ونساء  رجاالاً  والساحات  امليادين  يف  جتمهر  حكامهم، 
وشعارات متناقضة، مؤيدة ومنددة حسب التوجه والتأثري، مطالبي بالتغيري أو اإلصالح. 
بالنظر للعواقب واملفاسد من املظاهرات مل ُيقرنّ ها كثري من العلامء منهم الشيخ عبد العزيز 
ابن باز والشيخ حممد بن العثيمي والشيخ صالح الفوزان فذهبوا إىل القول بحرمتها))).

وقد اختذت رافضة نيجرييا هذا األسلوب دعاية إعالمية إلظهار عددهم وعددهم، 
بحيث يقومون هبذه التجمعات واملسريات كل سنة وغالباًا ما يكون يف مدينة زاريا – حيث 
هي مقر رئيس الرافضة يف نيجرييا- وكثريا ما يسافر إليها الروافض من بقية الواليات، 
وأما الذين مل حيرضوها فيقيمون مظاهراهتم يف عاصامت الواليات عندهم يف نفس اليوم 

وهكذا.

يف اليوم 8) من شهر سبتمرب 009)م املوافق: 8)/430/9)ه� خرجت رافضة 
نيجرييا ملظاهرات يف زاريا وحصلت اشتباكات بينهم وبي الرشطة احلكومية والتي أدت 

إىل مقتل 3 منهم، وإصابة عرشات بجروح))).

وبعد أسبوعي من هذه األحداث تم حوار بي رئيس الرافضة وبعض الصحفيي 
الناس  إىل  هتدف  هذه  احلركة  الرافضة:  رئيس  فقال  احلركة  أهداف  عن  سئل  حيث 

حتذير الشباب من فتنة اخلروج واملظاهرات )ص35(، وحكم املظاهرات واالضطرابات واالعتصامات    (((
)ص4)). 

صحيفة weekly Trust تاريخ 9)/009/9)م، = 9)/430/9)ه�.    (((
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الناس  تعريف  نريد  وإنام  الناس)))،  من  كثري  ذلك  يزعم  كام  احلكومة  إىل  هتدف  وال 
فام  اإلسالم  عقائد  مع  للتعايش  حماولتكم  يف  الصحفي:  سأله  ثم  بمسؤوليتهم...(. 
الرافضة:  رئيس  فقال  نيجرييا؟  مثل  مركب  جمتمع  يف  اهلدف  إىل  للوصول  ختطيطكم 
ا كام  ال أظن أن السلطة احلكومية وال رئيس الدولة نفسه يدعو الناس فيستجاب طوعاً
نجمع الناس ألن دعوتنا تبارش القلب، وإنك رأيت العدد الذي خيرج يف جتمعنا، وقد 
زعمت احلكومة النيجريية أن عددنا يف جتمع عاشوراء املايض يبلغ أربعة ماليي تقريبا. 

وال ندري كم يكون يف جتمعنا للمولد النبوي لعله يبلغ عرشة ماليي))).

العدد  هذا  من  أقل  أهنم  يعلم  نفسه  هو  وإال  الدعاية،  باب  من  هذا  للعدد  ذكره 
بكثري، كام جاء عنه يف كالم متأخر عن األول بسنوات مع يب يب يس حسبام حيكي عنه 

الصحفي فيقول: ويقول الشيخ أنه اآلن لديه مئات اآلالف من األتباع)3).

نتيجة ملا تراه العامَل من جتمعات الرافضة ومظاهراهتم يف مدينة زاريا بوالية كدونا 
يف وسائل اإلعالم استقر يف نفوس بعضهم أهنا مدينة شيعية أو عىل األقل أننّ غالبيتها 
تدور  نيجرييا: »كانت  إىل كدونا  الصحفيي من يب يب يس يف رحلته  يقول أحد  شيعة، 
حولنا دوامات الصحراء الكربى بينام نحن يف طريقنا إىل مدينة كادونا الشيعية، وصلنا 
إىل املدينة الرئيسية ذات األغلبية الشيعية يف نيجرييا، ورأينا هناك مالحمها القديمة التي 
تعود للقرن التاسع عرش بعد أن دخلها اإلسالم، وقد أصبحت املدينة حمط اهتامم لكثري 

ا ألهنا مقر احلركة اإلسالمية الشيعية الرئيسية يف البالد«)4). من وسائل اإلعالم نظراً

ا  إعالمية ال غري. وعموماً دعايات  إنام هو  بل  يظنون  كام  األمر  ليس  احلقيقة  ويف 

يف بداية احلركة كان هدفهم إقامة الدولة ثم ملا تغري مسار احلركة إىل التشيع صار هدفهم تشييع الناس.    (((
صحيفة weekly Trust اجلمعة 0/7)/009)م، = 7)/0)/430)ه�.    (((

 .BBC يب يب يس العربية الثالثاء 8 /5/))0)م = 6)/433/6)ه� مع مارك لوبيل   (3(
املصدر السابق.    (4(
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نيجرييا دولة سنية وعىل عقيدة اإلمام مالك ومذهبه، وإنام التشيع دخيل يف فرتة متأخرة. 
ا إال أن زاريا مقر زعيم الرافضة يف نيجرييا وحمل  واملتشيعون يف زاريا وكدونا قليل جدًّ

جتمعاهتم ومظاهراهتم.

وقد استخدمت الرافضة هذا النوع من األسلوب أيضا يف إظهار أهنم مظلومون. 
جاء يف جريدة امليزان رقم 935: )يف يوم الثالثاء وقع مجاعة من الصعاليك عىل أتباع 
الزكزكي ملا خرجوا ملظاهرات عام خيص املسجوني يف سكوتو من أتباع احلركة، وعىل 
رأسهم مامل قاسم عمر والذي تم القبض عليهم منذ ثالث سنوات())). وقد خرجوا يف 
مظاهرة بأبوجا، وتشابكوا مع رجال األمن وتم إطالق النار وأصيب بإصابة يف رجله مما 

أدى إىل وفاته بتاريخ 9) مجادى األوىل 439)ه� = 5/ فرباير/8)0)م.

ا: اأ�ضلوب الكذب والختالق: ثانياً
ا يف كتاباهتم، سواء كان ذلك يف الصحف  هذا الرضب من األساليب صار علاماً بارزاً
أو اإلنرتنت أو اإلذاعة، ففي صحيفة امليزان يأتون دائاماً بالطعن عىل أهل السنة وخاصة 
العلامء منهم أحياناًا يرمون أهل السنة بالفواحش والزنا وغري ذلك، وكل ذلك تشوهياًا 

ا))). ا وزوراً لصورة دعوهتم والتحذير منهم يتصنعونه كذباً

ومن أكاذيبهم ما ورد يف كتاب كشف األوهام عن عقائد الشيعة حيث قال كاتبه: 
السنة ال حتىص. واملشهور  دائرة مدارس أهل  الغالة يف  الثابتة أن طوائف  »من األمور 
الطوائف  هذه  والساملية«)3).  والربهبارية  والكرامية  واملارسية  واملجسمة  املشبهة  منها: 

كلها ليست من أهل السنة، منها املرجئة كالكرامية كام قال صاحب املقاالت:

أحد وكالء زكزكي يف سكوتو وقد سجن يف واقعة قتل طن مي يش بسوكوتو انظر صحيفة امليزان بتاريخ    (((
))/شعبان /)43)ه� = 4)/0/7)0)م، العدد )935( الصفحة الثانية، ومات 8)0)م.

انظر امليزان العدد )009)( تاريخ 8) /)/433)ه�، = 4)/))/))0)م.   (((
(3(  Yaye wahami Akan Akidun Shi>a na Adamu Adamawa shafi 74.
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»والفرقة الثانية عرشة من املرجئة الكرامية أصحاب حممد بن كرام«))) وأما املجسمة 
واملشبهة -وهي التي تصف اهلل بصفات املخلوقي،- وهي من الروافض املتقدمي منهم 
كام يوجد يف اليهود، وأما أهل السنة فليست بينها صلة معها ال من قريب وال من بعيد، 
بل ردت علييهم يف كثري من املؤلفات. وأما الربهبارية فليست فرقة أو مجاعة، ولعله يريد 
أن ينسبها إىل اإلمام أيب حممد احلسن بن عيل بن خلف الربهباري 9)3ه� كام هو عادة 
البدع يف اخرتاع األسامء ونسبتها إىل دعاة أهل السنة، لتشويه دعوهتم، يقول ابن  أهل 
اجلوزي عن هذا الشيخ: »كان شديدا عىل أهل البدع« وذكر نحوه اإلمام الذهبي. فهو 
من علامء أهل السنة، قال ابن بطة))): إذا رأيت البغدادي حيب أبا احلسن بن بشار وأبا 

حممد الربهباري فاعلم أنه صاحب سنة«)3) وله كتاب مشهور رشح السنة.

وأما الساملية فهي طائفة من اإلمامية وليست من أهل السنة وهي تنسب إىل هشام 
بن سامل، ويقال هلم اجلواليقية: أصحاب هشام بن سامل اجلواليقي. قالوا اإلمام بعد النبي 
عيل ثم احلسن ثم احلسي ثم ولده الباقر ثم الصادق. قالوا: إن اهلل تعاىل جسم عىل صورة 

إنسان«)4).

السنة ال  أهل  دائرة مدارس  الغالة يف  أن طوائف  الثابتة  األمور  قوله: »من  وأما 
حتىص«. فهو اعتداء يف حق أهل السنة ألن أهل السنة ليسوا بطوائف، وإنام هم مجاعة 
عىل ما كان عليه الرسول H وأصحابه، من دون إفراط وال تفريط، وهم أهل 

الوسطية، فمنهج أهل السنة بعيد عن الغلو يف الدين، فضال من أن يكونوا غالة.

مقاالت اإلسالميي لألشعري ))/)4)).   (((
عبيد اهلل بن حممد بن حممد بن محدان، أبو عبد اهلل العكربي، املعروف بابن بطة كان أحد الفقهاء عىل    (((
مذهب ابن حنبل، وحدث عن عبد اهلل البغوي، وأيب حممد بن صاعد، ينظر تاريخ الطربي )))/00)) 

برقم )5489). 
تاريخ بغداد )))/66).   (3(

السيوف املرشقة وخمترص الصواقع املحرقة )ص70).   (4(
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مع  حواره  يف  قريبا  بنا  مر  كام  احلركة  هلذه  األتباع  عدد  بيان  يف  كذهبم  من  وكذلك 
صحفي من يب يب يس أن عدد األتباع مئات اآلالف، ثم نقلوا ذلك احلوار يف موقع احلركة 
فحرفوه إىل ماليي، وهذا ما دار بينهام من حوار: سأله: كيف تزداد احلركة سكانيا؟ أجاب 
الزكزكي: »بدأت احلركة مع عدد قليل من الناس يف السبعينات )970)م( وكان أغلَبهم 
طالب ومدرسون، واآلن وصل العدد إىل ماليي من الناس يف جماالت خمتلفة للحياة«))).

أليس هذا كذًبا رصحًيا؛ ألنه فرق بني مئات اآلالف واملاليني!
ا ما تم نرشه يف فيس بوك يف حفل مولد فاطمة J: قالوا:  ومما اختلقوا أيضاً
 P الزهراء  السيدة  فاطمة  مولد  حفل  عند  حصلت  التي  العجيبة  األمور  »ومن 
أبيض  شبه  فظهر  احلفل  هبا  تصور  التي  التصوير  آلة  يف  يشء  ظهور  كدونا  يف   اليوم 
بللو من والية كوغ))) وهو  قاله وكيلنا حممد  ما  وإليك  رؤيته،  اجلميع من  يتمكن  ومل 
أمام  كفنه  إنسان يف  كأنه  أبيض  فرأى شيئا  بجواله  عيان وجعل يصور احلضور  شاهد 
ألويل  آية  وهذه  جوايل،  يف  إيل  وأرسله  احلال،  يف  به  الناس  وأخرب  فصوره،  احلارضين 

األلباب، اللهم أبقنا مع أهل البيت دنيا وأخرى«.

أرسل الصورة من فيس بوك بال حممد مكوسا ولصقه يف صفحته الشخصية حممد 
ثاين رايس اليوم االثني، 07 مايو، ))0)م املوافق: 5)/433/6)ه�)3).

موقع احلركة اإلسالمية،   (((
https://www.islamicmovement.org/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=328:sheikh-zakzaky-speaks-on-the-nature-of-islamic-movement-with-

bbc&catid=41:frontpage.

إحدى الواليات يف الشامل ينظر امللحق رقم ))ب(.   (((
وهذا الرابط:    (3(

http//www facebook. com /photo. php?fbid= 352788028118847& set=at 0252531024811 

215، 61945 0100001629597543 type=1& ref=nf 100001803813784
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مثل هذه األساطري كثرية عندهم. وهذا فيه تساخف بعقول الناس وكذلك يفعلون 
يف نيجرييا، وال يدرون أن هذه من احلامقة.

ا: اأ�ضلوب التكرار: ثالثاً
مرات  الكذب  إن  تعنى  وهي  ق«  ُتصدَّ حتى  اكذب  »اكذب  تقول:  عبارة  هناك 
عديدة يف أمر من األمور يوهم الناس أن الكاذب عىل احلق فيصدقونه يف كذبه، وهذا ما 
يسمى بأسلوب التكرار، فالرافضة تردد أشياء حتى تكاد تصدق أنه احلقيقة، من ذلكم: 
ما يرددونه من واقعة كربالء طاملا ذكروا من األكاذيب ما اهلل به عليم يف صحفهم مرات 
بالتاريخ كام حيكي زعيمهم حكايات  له  علم  بذلك من ال  يكاد يصدق  وكرات حتى 

غريبة))).

ا وسموه أسبوع الوحدة)))،  كثرة تكرار القوم كلمة وحدة األمة بل خصصوا أسبوعاً
ويقدمون برامج يف اإلذاعة هبذا العنوان مما يوحي بأهنم يريدون احتاد املسلمي، واألمر 
ليس كذلك، وإنام يريدون تقريب الناس ودعوهتم إىل التشيع، وتضخيم عددهم إعالميًّا، 

وتكبري سوادهم.

ا: اأ�ضلوب قول الأ�ضعار: رابعاً
الشعر من أكثر األساليب التي استغلته الرافضة يف نرش آراءها ومعتقداهتا يف البلد، 
نوا نادي الشعراء وذلك ملا تيقنوا من التأثري العميق للشعر يف أمة اهلوسا، وأنفقت  حتى كوَّ
املرحلة األوىل للحركة كانت األشعار متيل إىل  لتعزيز هذه احلركة، ففي  الكثري عليهم 
النيجريية،  واحلكومة  احلكم  معارضة  عىل  الناس  وتأليب  اجلهادية،  احلامسية  األشعار 
ومن جانب آخر مدح رئيس احلركة والرفع من شأن احلركة وأتباعها، وقليل من الدعوة 

ينظر صحيفة امليزان العدد )009) /4( بعنوان التذكري من الشيخ إبراهيم يعقوب الزكزكي.   (((
ينظر صحيفة امليزان العدد )763(، ربيع األول 8)4)ه� وأسبوع الوحدة عندهم من )))-7)( ربيع    (((

األول من كل سنة. 
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إىل األخالق، ويشهد لألخري ما جاء يف قصيدة ألحد))) شعرائهم حيث يقول يف تائية له 
بلغة اهلوسا:

حجايب مرترب ماتا 
يا كي ير أوا سستا * إدن كن زو شغا موتا *

كر كزونا د كوندكتا* كزونا بنغرن ماتا *

المعنى: عنوان القصيدة: رشف النساء يف احلجاب * يا أيتها األخت! إذا ركبت 
املخصصة  األماكن  يف  اجليس  السائق)))*  نائب  جنب  جتليس  فال   * األجرة  سيارة 

للنساء*.
وهذا كالم جيد ملا فيه من الدعوة إىل احلشمة والعفاف.

ومن األشعار الحماسية الجهادية ما ورد منهم بلغة الهوسا:
داطي داطي متوا * واهلل داطي متوا * أ كن تفركن اهلل)3)

وفيها:
كغنغرو أبوجا* مكام ثاين أباشا* مطنطنا مش كوطا

المعنى:
اللذة اللذة يف املوت * واهللِ اللذة يف املوت * يف سبيل اهلل

إنزلوا إىل أبوجا)4)* لنقبض عىل ثاين أباشا)5) * لنذيقه العذاب.

القصيدة لرجل شيعي يقال له أبو بكر مي الفيا من حي كبال يف والية كدونا.   (((
ا لنائب السائق وغالباًا ما يكون جنب الرجال.  ألن أصحاب سيارات األجرة يف البلد خيصصون مكاناً   (((

ا موسى سليامن يف مقابلة هاتفية 0/4)/434)ه�= ))/3/8)0)م. رشيط سمعته منه وذكر يل أيضاً   (3(
أبوجا: هي عاصمة نيجرييا ينظر امللحق رقم ))ب(، )ص76)).   (4(

هو رئيس نيجرييا األسبق.   (5(
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ويقول آخر:
با ما شكا با ما غدو يس من قواتو أألقىص! إنا سوجوجي؟

أي سن سريي! إنا ين سندا؟ أي سن سريي!
مي سكي غدو؟ سنغ برادين ألزكزكي

والمعنى:
وأين  هربوا!  قد  اجلنود؟  أين  األقىص*  مسجد  نحرر  حتى  هنرب  وال  هناب  ال 

الرشطة؟ قد هربوا؟ ِممَّ خيافون؟ ألهنم رأوا رجال الزكزكي.

شجعان  احلركة  هذه  أتباع  أن  للناس  صورت  التي  هي  وأمثاهلا  األشعار   هذه 
ال جبناء. وقوهلم بتحرير املسجد األقىص إنام هو دعاية وإال لنزلوا فلسطي وجاهدوا 

معهم ال منحبسي يف نيجرييا وهيتفون هبذه الكلامت. 

ومن األشعار المادحة للرئيس ما ذكر شاعرهم بلغة الهوسا وفي مطلعها:
ألزكزكي يا ج سورون اهلل *يو متاين سنا شاينس

والمعنى: أن الزكزكي خاف اهلل لذلك الناس اليوم هيابونه.

وهذا ليس بصحيح ألن التقوى يلزم منه طاعته واجتناب ما هنى عنه عىل نور من اهلل، 
ب ما جاء من  فالذي يكفر الصحابة ال يتصف هبذه الصفة، ألن الذي خياف من اهلل ال يكذنّ
اهلل، من تعديل اهلل للصحابة وإثبات الرضا عنهم كام يف حمكم تنزيله وقد سبق ذكره، بل 

نجده يطيع اهلل يف أوامره، وجيتنب نواهيه. بل الذي يدعو الناس إىل الضاللة ليس بتقي.

ومن األشعار التي قيلت في المرحلة الثانية مدح الخميني:
ين زنطي ف سني زوين إمام مخي أكي يباوا * 

ون قاتو ما أكي يباوا بليل مامل أبن يباوا *
إمام مخيني آية اهلل مي درجا ين أبن يباوا *
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والمعنى: تقاعس الغامزون من أجل الثناء عىل اإلمام اخلميني *وقد امتدح غريه 
ممن ليس بيشء فضالاً عن الشيخ الذي هو أهل للمدح. * إمام مخيني آية اهلل له مكانة 

يستحق املدح.

استطاعوا أن يرفعوا شخصية رموزهم يف الداخل واخلارج، هبذه األشعار.
التشيع علنا كام يف  الرافضة واضحة يف إظهار  وأما يف املراحل األخرية فأساليب 

قصيدة مصطفى غدن قيا بلغة اهلوسا وهي بعنوان: اخلليفة.
ومطلعها: ُمنج ُمن أمنثي إمام عيل خليفاين

واملعنى سمعنا ورضينا إمام عيل هو اخلليفة. وذكر أشياء منها أن الرسول نصب 
اهلل وهو طريق  بأمر من  بعده  اخلليفة من  بأنه  له غدير خم ووىص  يقال  عليا يف مكان 
النجاة من متسك به نجى. وقد مر ذكر بيان زكزكي يف أول جتمع غدير أقامها يف نيجرييا 

حيث كفر الصحابة.

وكذلك في قصيدة بلغة الهوسا ومطلعها:
عيل قنن رسول )عيل أخ الرسول(

ومن القصائد التي قيل في المهدي:
أالمومي سنا نوناوا * مهدي زيزو د غغاوا

دسوننك اهلل هادي* نكي بوطي واقر مهدي
قارو صالتن د با أددي * بس منذونك حممود و آله دك رشيفاوا

والمعنى:
العالمات تدل عىل أن املهدي عىل وشك الظهور متعجال

باسمك اللهم اهلادي *أبدأ شعر املهدي
صل عىل رسولك حممود وآله األرشاف
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وسائل الرافضة وأساليبهم اخلدمية 
يف الدعوة إىل مذهبهم

 وفيه أربعة مباحث:
استخدمت الرافضة الوسائل واألساليب املختلفة يف نرش دينها يف نيجرييا، ومن 
ضمنها الوسائل واألساليب العملية، مثل كفالة األيتام ورعاية املرىض ومعاونة اآلخرين 
وتقديم اهلدايا لبعض الشخصيات سواء منهم أو من غريهم كل ذلك دعوة إىل مذهبهم 
من  ذلك  يكون  وقد  املقال.  أو  احلال  بلسان  اليهودي  سبأ  بن  اهلل  عبد  لعقيدة  وخدمة 
باب حتسي العالقات مع اآلخرين حتى يذكروا باجلميل من الناحية األخالقية أو باب 

الدخول عىل الناس من حيث حاجاهتم واغتنام فقرهم.

المبحث األول
كفالــة الأيتــام

التعريف بكفالة الأيتام:
أما كافل اليتيم: فهو الذي ضمن القيام بأمره والرتبية له))). ويذكر اإلمام الشافعي 
V اليتم بقوله: »هو موت األب مع الصغر ويستوي فيه حكم الغالم واجلارية فإذا 

بلغا زال اسم اليتم عنهام«))).

تفسري غريب ما يف الصحيحي البخاري ومسلم، ))/37)).  (((
األحكام السلطانية للاموردي )ص)0)).   (((
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القيام بأمر اليتيم من اإلنفاق عليه وتربيته هو ما يسمى بكفالة األيتام.
قد اعتنى اإلسالم باأليتام عناية كبرية من حيث تربيته ورعايته ومعاملته وضامن 
ا يف املجتمع املسلم، ومما يؤكد عىل حرص  ا نافعاً سبل العيش الكريمة له، حتى ينشأ عضواً
اليتيم والتأكيد املستمر عىل العناية به وحفظه، هو ورود كلمة  الترشيع اإلسالمي عىل 
اليتيم ومشتقاهتا يف ثالث وعرشين آية من القرآن ، وبالنظر يف نصوص القرآن الواردة 

يف اليتيم، فإنه يمكن تصنيفها إىل مخسة أقسام رئيسة، كلها تدور حول:

الزواجية،  احلالة  ويف  نفسه،  ويف  ماله،  يف  له  املصالح  وجلب  عنه،  املضار  دفع 
واحلث عىل اإلحسان إليه، ومراعاة اجلانب النفيس لديه.

يقول تعاىل: ]ڳ    ڳ          ڳ     ڳ[ ]الضحى:9[. قال ابن كثري عن تفسري هذه اآلية: 
لليتيم  به، وكن  وتلطف  إليه  أحسن  ولكن  وهتنه،  وتنهره  تذله  أي ال  اليتيم:  تقهر  فال 
باليتيم وأشفقهم عليه حتى قال  الناس  H أرحم  الرحيم. ولقد كان  كاألب 
حاثًّا عىل ذلك: »أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا«، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج 

بينهام شيئاًا))).

لقلوب  وجلباًا  كسباًا  االجتامعي  كالتكافل  االجتامعية  بالقضايا  الرافضة  اهتمت 
اآلخرين، من ذلك أهنم أسسوا مؤسسة الشهداء لرعاية من تويف والده يف سبيل خدمة 
وحتمل  عليه  باإلنفاق  فيقومون  ال)))،  أم  أبيه  منوال  ا  منتهجاً الولد  كان  سواء  الرفض 

فضل رعاية اليتيم )ص6).   (((
ولعلهم حيرتزون من ذلك من يزعمون التسلط عليه ممن ليس عىل منوال أبيه، ألن هذا مدير جملة امليزان    (((
ملا تويف جاء أبناؤه إىل زكزكي وسألوه إن كان لدهيم يشء من حق أبيهم يف مطبعة امليزان؟ فقال هلم: ليس 
لتأسيس هذه  ما عنده  أنفق كل  أبوهم ممن  املطبعة. وكان  تراكمت عىل  التي  الديون  لكم يشء، سوى 
املطبعة، ولكن زكزكي ردهم ألهنم من أهل السنة وال يقدر عىل تغيريهم كام مل يغريهم أبوهم. مقابلة 

شخصية مع جربيل محيد بمقره بكانو. ولكن التعليل من الباحث. 
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تكاليفه الدراسية، بل أسسوا هلم مدارس يربى عىل املذهب الشيعي اخلبيث من الغلو يف 
األئمة وسب الصحابة، وغري ذلك.

كام ُينظمون حفلة ألبناء الشهداء املزعومي يف شهر رجب من كل سنة يتناول فيها 
الزكزكي، ويقذف يف  إبراهيم يعقوب  الرافضة  التوجيهات من زعيم  العشاء، ويصدر 
قلوهبم الرفض، ويرأس هذه املؤسسة عبد احلميد بللو))) والتي تم تأسيسها يف 7) من 

شهر رجب ))4)ه� بمدينة زاريا))).

وإنام  نيجرييا  واليات  أكثر  يف  فروع  هلا  ليس  إذ  ضخمة  املؤسسة  هذه  ليست 
فعاليتها يف كسب رأي املثقفي الذين ال هيتمون بالعقيدة وال يعرفون هذا اخلطر الشيعي 
التي  الوسائل  العام وهو من  الرأي  إنسانيًّا، وكل هذا سياسة كسب  فيحتسبونه عمالاً 
استخدمتها الرافضة لتخفيف الكره الذي يف قلوب النيجرييي هلم حتى بدأوا يقبلون 
يظهرون عقائدهم  بدأوا  ثم  قبل سنوات قالئل  ذلك  ينكرون  كانوا  ما  بعد  أهنم شيعة 
اخلبيثة من سب الصحابة واملتعة وغري ذلك، وال أدري إن كان هلذه املؤسسة عالقات 
هناك  كان  إن  أدري  ال  اخلارج)3)  ويف  الداخل  يف  حكومية  وغري  حكومية  باملنظامت 
إحصائية معتمدة حول األيتام الذين تم كفالتهم بنجاح، ليس هناك أي دليل وال قرينة 
عندنا عىل مصداقية هذا الربنامج لكن يذيعونه ويزورونه فيكتسبون بذلك شعبية عند 
اجلهال، ويكون هلم الذكر احلسن، أكيد هناك من الفقراء من إذا كفلت يتيمه بألف نريا)4) 
أو ما أشبه ذلك يعظم ذلك ويقدره بل يؤثر ذلك يف حياته مؤقتا لكن أهل السنة يفعلون 
أكثر من ذلك بكثري، فاحلاصل ليس هذا األسلوب إال جمرد دعاوى وخداع يساندون هبا 

صحيفة امليزان: العدد )935( )ص3(، شعبان )43)ه�، = 0/7)0)م.   (((
.www.harkarmusulunci.org موقع احلركة اإلسالمية يف نيجرييا   (((

أفادين به حممد ثالث غميل عرب اإليمل بتاريخ 5)/4/3)0)م، = 3)/435/5)ه�.   (3(
العملة النيجريية.   (4(
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سائر أباطيلهم وأكاذيبهم من أجل إضالل الضعفاء يف العلم والعقل الذين طمس اهلل 
بصريهتم، وحيرضون مجاعتهم لإلنفاق عىل املؤسسة عرب صحيفتهم امليزان وغريها، ورد 

منها »هل دفعت حق الشهداء؟«))).

فيا عجبا هلؤالء الشيعة وهم يسعون يف مطالبة حقوق أولئك الذين يزعمون أهنم 
الصحابة  من  احلق  شهداء  يف  والوقيعة  بالطعن  يتعرضون  باملقابل  وهم  شهداء،  ماتوا 

الذين شهد اهلل هلم ورسوله!

صحيفة امليزان، العدد )009)( املحرم 433)ه�، = ))/))0)م.   (((
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المبحث الثاني
الطب وتوظيفه خلدمة اأهدافهم

لقضاء  وسيلة  تعمل  طبية  مجعية  فأسسوا  الطب  بجانب  تعتني  الرافضة  أخذت 
اهتموا  ذلك  قبل  وكان  صحية،  مراكز  فتحوا  وكذلك  النيجريي،  املجتمع  يف  وطرها 
بالطالب املتخصصي يف الطب يف اجلامعات وغريها، يقول الدكتور حممد أول مغيش: 

»اهتموا بالطالب الدارسي يف كليات الطب واهلندسة«))).

وكانوا يعتزون ويفتخرون بذلك كام ورد ذلك يف صحيفة امليزان، حيث قالوا: »ويف 
اجلانب الصحي إنه مما مل تقدر عليه مجاعة من اجلامعات الدينية إجياد مجعية طبية خريية يف 
هذه البالد، ولكنا أسسنا ISMA والتي كانت فريدة يف نوعها يف تقديم اخلدمات الصحية 
للمجتمع النيجريي، ويف مجيع النواحي حتى أعداء هذه احلركة يستفيدون منها )الصدقة 
ا: »ونحمد اهلل عىل أن هذه  اجلارية التي أسسها السيد))) -حفظه اهلل-(«)3). وقالوا أيضاً
اجلمعية تقوم بتوعية الناس وتعليمهم عالوة عىل معاونتهم، وال حييص عدد من يستفيد 

منها إال اهلل، ويف بعض األماكن نجد من طالباهتا صواحب النقاب بفضل اهلل)4)«)5).
حيث  نيجرييا  يف  النصارى  سبقتها  إذ  الوسيلة  هذه  يف  الرافضة  تأخرت  قد 
امتلكت عرشات املستشفيات منذ دخول املستعمرين يف البلد لتنصري األمة اإلسالمية، 
جديد  كتاب  له  الذي  جديد،  دين  إىل  لتحويلهم  وجهلهم  الناس  حاجات  ويستغلون 
ليس عند املسلمي، وإىل عقيدة ختالف عقيدة املسلمي، وال زالت تفتخر بإغواء الناس 

مقابلة شخصية مع الدكتور حممد أول مغيش يف مكتبه بمدينة ودل 0/7/5)0)م= 3)/7/)43)ه�.    (((
يريدون بالسيد إبراهيم يعقوب الزكزكي زعيم الرافضة يف نيجرييا.    (((

امليزان، العدد ))03)( تاريخ )) رجب 433)ه�، = )/6/))0)م صفحة )))).    (3(
لعلهم يريدون بصواحب النقاب: نساء أهل السنة ألن نساء رافضة نيجرييا ال يرتدين النقاب.    (4(

امليزان، العدد ))03)( تاريخ )) رجب 433)ه�، ))/6/))0)م، صفحة )))).   (5(
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عن سواء الرصاط. ومجعيتها الطبية هذه يصدق عليها قول العرب: تسمع باملعيدي خري 
من أن تراه« وأما أهل السنة واجلامعة فلدهيم مراكز صحية وال يقومون هبذه الدعايات، 
الحتساهبم هبذا العمل، مع أن مراكزكم الصحية ال تصمد أمام مراكز الصحية ألهل 

السنة واجلامعة يف نيجرييا.
األولية  اإلسعافات  يف  للناس  واملؤمترات  الدورات  إقامة  ا  أيضاً خدماهتم  ومن 

وغريها، كام فعلوا ذلك قريباًا))).
هذه من وسائلهم املاكرة لكسب قلوب الناس، وذلك بأن الذي ال يعرف عقيدة 
القوم –وهو حال كثري من الناس يف البلد– يزعم أهنم عىل احلق وغريهم عىل الباطل ملا 
يقومون به من اإلحسان إليه، ورسعان ما يستجيب هلم إذا دعوه إىل عقيدهتم. وذلك بأن 

من الناس من يتخذ التعاون املعيار الوحيد ملعرفة الصالح من الطالح بي الناس ال غري.

 وقد استطاعوا أن يفتحوا الصيدليات يف بعض األماكن مثل كانو وكدونا وغريها، 
اإلحسان.  صيدلية  و  الرباءة«)))  »صيدلية  يسموهنا  الشعبية  األدوية  صيدليات  كام هلم 
املعممي  رموز  رسموا  األوتوبيسات  عندهم  متحولة  صيدلية  هي  الرباءة  فصيدلية 
عليها وحيركوهنا بي »األسواق األسبوعيات« وهي أكرب أماكن جتمهر الناس فيشتغلون 
أرشطة قصائد مدح الشيعة بصوت مرتفع، وقد تكون هذه الصيدليات وسائل جتسس 
واستخبارات ألهنم هم الذين يستكشفون أحوال الناس يف البلدان وبالتايل إذا رجعت 
نشاطاته  يبدأ  ثم  البلد  ذلك  بإمام  نفسه  وربط  بأهله  هاجر  رافضيًّا  جتد  البلد  ذلك  إىل 

الدعوية وإن كان ال يظهر عقيدته من البداية)3).

ينظر املوقع الرسمي للحركة اإلسالمية، تم ذلك يف شهر مارس 4)0)م.   (((
رجب،   =  ، 0)0)م  يوليو  شهر  كانو  بمدينة  الرئييس  الشارع  كرنا  طريق  عىل  بعضها  شاهدت  وقد    (((

)43)ه� 
مراسلة عرب اإليمل من ثالث غميل 5)/4/3)0)م، = 3)/435/5)ه�.   (3(
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وغاية الرافضة يف تأسيس الصيدليات هو التخفيف عىل الناس، ووصلة لالقرتاب 
ا ما يبيعوهنا َدينا عىل الناس، وربام جتاوزوا  منهم، ويبيعون أدويتهم بثمن بخس، وكثرياً

عن الناس ديوهنم، وتأثري ذلك واضح يف الدعوة.
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المبحث الثالث
الإغاثــــة

 الغي والواو والثاء )الغوث( من اإلغاثة، وهي والنرصة عند الشدة))).
إذا ترضرت فئة من الفئات بسبب األمطار أو السيول أو الفيضانات أو الزالزل، 
أو األمراض الوبائية أو احلروب أو أينّ كارثة من الكوارث، فستكون يف حاجة ماسة إىل 

من يدفع عنها ويساعدها، بعد عون اهلل تعاىل، فهنا يتعي عىل األمة إغاثة املصابي.

فاإلغاثة واجب إسالمي أصيل كام يتضح ذلك من نصوص الكتاب والسنة.

رفيع  وخلق  أصيل،  إسالمينّ  سلوك  إليها  حيتاج  ملن  والننّرصة  العون  تقديم  إننّ 
ادقة، وقد كانت حياة رسول اهلل H خري مثال حيتذى فيام  ة الصنّ تقتضيه األخونّ
يتعلنّق بإغاثة املظلوم أو امللهوف، وتقديم العون لكلنّ من حيتاج إليه، وقد عرف بذلك 
ينّدة خدجية J »لقد خشيت عىل نفيس«  حتنّى قبل البعثة املباركة، وعند ما قال للسنّ
 ، حم، وحتمل الكلنّ ا، إننّك لتصل الرنّ أجابته يف ثقة واطمئنان »كالنّ واهلل ما خيزيك اهلل أبداً
«)))، وكأننّه قد استقرنّ يف الطنّباع  يف، وتعي عىل نوائب احلقنّ وتكسب املعدوم وتقري الضنّ
وء، وأننّ من أغاث الننّاس وأعاهنم البدنّ من  ليمة أننّ صنائع املعروف تقي مصارع السنّ السنّ
اإلغاثة مهمة  وبعد اإلسالم أصبحت  العمل.  فاجلزاء من جنس  ويعينه،  ربنّه  يغيثه  أن 
ينهض هبا القادرون وعمال من أعامل اخلري يتنافس فيه املتنافسون، وأصبح من احلقائق 
املسلنّمة عندهم أننّ »َمن كان في حاجة أخيه كان اهلل في حاجته«)3) كام أخربهم 

معجم مقاييس اللغة، مادة )غ و ث( )400/4).   (((
أخرجه البخاري يف باب بدء الوحي ))/7( ومسلم: باب بدء الوحي إىل رسول اهلل ))/39).    (((

أخرجه البخاري يف املظامل: باب ال يظلم املسلم املسلم وال يسلمه ))44)( و))695(، ومسلم يف الرب    (3(
والصلة: باب حتريم الظلم، رقم )580)). 
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عليهم-  اهلل  -رضوان  حابة  الصنّ كان  وقد  عليه.  وحثنّهم   H املصطفى  بذلك 
مرضب املثل يف تقديم الغوث ملن هم يف حاجة إليه. ومن أوضح األمثلة عىل ذلك ما 
مادة »3«، عندما أصاب الننّاس جدب يف املدينة وما حوهلا وكان ذلك يف  حدث يف عام الرنّ
العام الثنّامن عرش للهجرة يف خالفة عمر بن اخلطنّاب I النّذي قال: »اهلل أكرب، بلغ 
ته فانكشف. وكتب إىل أمراء األمصار«. »أغيثوا أهل املدينة ومن حوهلا« وكان  البالء مدنّ

عمرو بن العاص واليا عىل مرص فأرسل جييبه: إننّه سيصلهم غوث ال انقطاع له))).

كلام حدثت حادثة مما يكون الناس يف حاجة ماسة إىل املساعدة باَدر رافضة نيجرييا 
إىل إلقاء يد العون ما استطاعوا، وأذكر عىل سبيل املثال ملا أصيب بعض املسلمي بجروح 
زعيم  صورة  عليها  معلق  للمصابي  اإلغاثة  خميامت  الرافضة  رضبت  جوس  بمدينة 

الرافضة إبراهيم يعقوب الزكزكي.

دعوية، وهو  املفزعة))) وسيلة  اختاذهم  أكرب شاهد عىل  بوالية كسنة  وما حصل 
أنه ملا حصل اإلرضاب من األطباء يف املستشفى قامت اجلمعية الطبية اخلريية للرافضة 

بعملية اخلدمات الطبية والتمريض للمرىض يف املستشفى)3).
حينام حصلت املجاعة بدولة نيجر أعلنوا حسابات ترسل عربها هذه املساعدات 

أو تقدم عىل وكالئهم)4).
وهذا رئيس التحرير ملجلة امليزان مطالب باخلروج من بيت الذي يسكن فيه إجيارا النتهاء 

ا لينتقل إليه هو ومؤسسته هدية)5). مدة العقد، فإذا برجل من القوم يقدم له بيتاًا جديداً

.(4(9/(( ،H نرضة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكريم   (((
اإلغاثة.    (((

هذا يف شهر شوال 433)ه� املوافق شهر 8 )))0)م(.    (3(
صحيفة امليزان العدد ))68( يف 4) رجب 6)4)ه�، = 9)/005/8)م.    (4(

قدم له رجل يسمى أمي إغاوا، أعلن ذلك 3)/4/3)0)م، = ))/435/5)ه� وسلم املفتاح عن    (5(
طريق زوجة رئيس رافضة نيجرييا. 
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إعالمية  دعايات  إما  ذلك  بأن  جيزم  اإلغاثة  يف  الرافضة  أساليب  إىل  بالنظر 
تقديمهم  يعرضون صور زعامئهم كالزكزكي واخلميني واخلامنئي عند  وذلك لكوهنم 
السنة  بأهنم مدعومي من جهات أعىل. ولكن أهل   املساعدات، وتوثيقهم ذلك يشعر 

مل هيتموا بتوثيق ما يقدمونه للمحتاجي، وهذا أقرب إىل اإلخالص هلل تعاىل.



165

المبحث الرابع
اخلدمات الإن�ضانية غري ما �ضبق

 يدخل تحت هذا العنوان أمور، منها:
1. ما يتعلق بالزيارات الودية وتقدمي الهدايا))):

تقوم الرافضة بزيارات متعددة، منها: زيارة زعيمها للحكام واألمراء والعلامء إذا 
التشيع األوىل والثانية؛  ببلد، وهذا خالف ما كانوا عليه من األساليب يف مراحل  نزل 
القول عليهم، ومنها: زيارة بعضهم للمثقفي وتقديم اهلدايا  حيث يشنعون ويغلظون 
هلم ومن األمور التي جتعل احلب واملودة بي الشخص واآلخر تقديم اهلدايا، وقد ورد يف 
احلديث: »تهادوا تحابوا«))) لذلك ملا عرفت رافضة نيجرييا أمهية ذلك تفننوا يف تقديم 
املناسبات،  يف  وأخرى  الشخصيات،  لبعض  أسبوعية  هدايا  تقديم  ذلكم  من  اهلدايا، 
ومنها من غري سبب، جاء يف صحيفة امليزان: بعنوان أقيمت مظاهرات بمناسبة ذكرى 
مولد فاطمة P: »... ففي اليوم األول من هذا الربنامج -االحتفال بمولد فاطمة 
P- قامت جلنة من النساء بزيارة علامء الكتاتيب )املدرسي للقرآن( يف أربعة نواحي 

وقدمت  والشاملية،  واجلنوبية  والغربية  الرشقية  يعني  املنطقة  يف  املوجودة  النواحي  من 
.(3(

P لتالميذهم اهلدايا من الصابون واألرزاق وغري ذلك، بربكة فاطمة

ومن اهلدايا األسبوعية التي يقدموهنا للناس وخاصة العلامء: صحيفتهم امليزان، 
يقول أحد املستفيدين: »كانوا يرسلون إيلنّ صحيفة امليزان أسبوعيا كلام صدر اجلديد«)4)، 

ينظر امللحق )رقم 3 و(، )ص55)).   (((
حديث حسن، أخرجه البخاري يف األدب املفرد، من حديث أيب هريرة I، يف باب قبول اهلدية،    (((

برقم )594(، وحسنه الشيخ األلباين يف إرواء الغليل، رقم ))60)). 
امليزان العدد ))03)(، صحيفة )7).   (3(

مقابلة شخصية مع احلاج عيل بابندو يف احلرم املكي بتاريخ: 5)/4/))0)م = ))/5/)43)ه�.   (4(
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إهداؤهم الناس هذه الصحيفة التى حتمل يف طياهتا عقائد الرافضة يعد وسيلة لنرش هذه 

العقيدة، عالوة عىل ما يف الزيارة من كسب ود الناس.

2. عيادة املر�ضى:

يف  جاء  املستشفيات،  زيارة  دعوية  كوسيلة  الرافضة  هبا  هتتم  التى  األمور  من 

آدم  بقيادة  بزيارة  اإلخوان  قام مجاعة من  قد  ذلك  قبل  امليزان: وكان  الرافضة  صحيفة 

أدماوا بمناسبة يوم والدة فاطمة P يعني 0) من الشهر املايض إىل مستشفى أمحد 

تفاوا بليوا حيث وزعوا بعض األرزاق للمحتاجي بربكة سيدة فاطمة P«))). كام 

جاء يف صحيفة امليزان بعنوان: زيارة أخوات إىل مستشفى مدينة غشوا: »يف يوم االثني 

العام  املستشفى  إىل  بزيارة  يويب  بوالية  بمدينة غشوا  قامت نسوة من األخوات  املايض 

والدهتا)))«.  يوم  ذكرى  بمناسبة  ا  رسوراً  ،P فاطمة  مولد  احتفال  إثر  للمدينة، 

»وكذلك قامت أخوات)3) بزيارة إىل املستشفى العام للبلد حيث وزعن بعض البضائع 

للمرىض. كام أبدت رسورها املسئولة يف القسم املزار سيدة أمينة عىل هذه اجلهود اجلبارة، 

والسعي املشكور الذي قام به هؤالء النساء، ويف نظام جيد«)4).

املسئولة هذه يدل داللة واضحة  املدن، وما ظهر من  وهذا صنيعهم يف كثري من 

عىل أثر تلكم الزيارات. فاملساعدات اإلنسانية ترسل احلب وتقويه يف قلوب املستفيدين 

فيكون سببا لفتح باب العالقات بي الرافضة واملجتمع.

امليزان العدد ))03)( الصفحة الثالثة، اجلمعة )) رجب 433)ه�= )/6/))0)م، ملدة نصف ساعة.   (((
ا لسبقونا إليه.  أين هلم ذلك من أئمتهم ومل يفعل ذلك رسول اهلل H، ولو كان خرياً   (((

يريد بذلك نساء من الشيعة.    (3(
امليزان: العدد ))03)( اجلمعة )) رجب 433)ه� املوافق )/6/))0)م.   (4(
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3. خدمة تنظيف وحت�ضني املقابر:
ومن األساليب التي اختذت الرافضة يف نيجرييا ذهاهبم إىل مقابر املسلمي لتنظيفها 
وحتسينها، وكل ذلك وسيلة دعوية ليلفتوا أنظار الناس إليهم، كي يتلقوا احرتام الناس، 

وحسن الظن هبم، ومن َثم كسب ثقتهم وقبول دعوهتم.
قامت رافضيات بمناسبة حفل مولد الزهراء بزيارة إىل املستشفى يف يوم اخلميس 
باخلري  هلم  ودعون  املرىض  غرف  بأكثر  ومررن  مويب  مدينة  يف  ))0)م  مايو  شهر  من 
والشفاء العاجل وقدمن هلم مساعدات مالية لرشاء األدوية والصابون والفواكه ومن ثم 
زرن املقابر)))، وهذه األمور تقرب الناس إيل الرافضة وتعطي انطباعات جيدة جتاههم، 

فاستغلوها للحصول عىل أرهبم.

4. زيارة ال�ضجناء:
انطالق  ونقطة  خلاطرهم  تطييباًا  للناس  بخدمات  نيجرييا  يف  الرافضة  تقوم  طاملا 
بل سعوا يف اطالق  إليهم  للسجناء واإلحسان  زيارهتم  الرفض من ذلك  إىل  لدعوهتم 
رساح بعضهم وتوفري املحامي هلم. وقد ذكروا أهنم نجحوا يف إخراج ثالثة من السجناء 

يف بعض املناطق))).

5. املوا�ضاة فيما بينهم:
التشيع يف نيجرييا عىل  الذين دخلوا يف  الناس  ال يستغرب من استمرار كثري من 
هذه العقيدة الباطلة، لوجود اهتامم وعناية الرافضة فيام بينهم، حيث ال يصيب أحدهم 
ا أو جيد منصباًا من  يشء من اخلري أو الرش إال جاءوا إليه وواسوه، كأن يبني بيتاًا جديداً
نقص من  أو  يصيبه مرض  مركبا ونحوه، وكذلك من  أو يشرتي  يتزوج  أو  املناصب، 

األموال واألنفس والثمرات وغريها)3).

املصدر السابق )ص9).   (((
امليزان 9/مجادى أوىل 433)ه� املوافق )/4/))0)م العدد ))03)( )ص8)).    (((

وقف الباحث عىل كثري من هذه األمور قدياماً وحديثاًا يف والية أدماوا وترابا وغريها.    (3(
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وكم أوجدوا هلم وظائف ومهن خمتلفة ممن ال جيمعهم نسب وال رحم وكل ذلك 
خدمة هلذا الدين الرافيض، وال خيفى عىل أحد ما هلذه األمور من تقوية الروابط وزيادة 

الود واحلب بي الناس.

6. حتّمل تكاليف الدرا�ضة:
من  خترجهم  بعد  الشباب  يعانيه  الذي  الدراسة  مواصلة  عدم  يستغلون  وكذلك 
املدارس الثانوية لكون عائالهتم ال يطيقون متويل دراساهتم أو لعدم املباالة وقلة الوعي 
واالهتامم املنترشة بي الناس يف البادية وحتى يف بعض القرى فكانت الرافضة يكفلون 
دراساهتم  ليواصلوا  املال(  من  ا  كبرياً ا  عدداً يستغرق  ال  )هذا  والشابات  الشباب  هؤالء 

فيكتسبوا بذلك قلوهبم ومن ثم يشيعوهنم.

هذا  عىل  القائم  أن  حيث  من  عنها  تكلمنا  التي  الدراسية  املنح  عن  هذا  وخيتلف 
رافضة نيجرييا والثاين تقوم به دولة إيران وبعض دول التي تساندها.

الرافضة هلذا  فطنت  ملنّا  لذلك  اليومية،  يتجزأ من حياتنا  املجتمع جزء ال  فخدمة 
ا، كام  األمر سعت يف كفالة األيتام بقصد تشييعهم، واستخدموا الطب هلذا الغرض أيضاً
سامهوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل نرش هذا املعتقد كلام نزلت كارثة باألمة، واستغلوا 
حاجتها. كام اهتموا بام يطيب خاطر الناس من زيارات ودية وغريها، مصطحبة معها 
ا بتنظيف املقابر وإخراج السجناء واإلحسان إليهم. اهلدايا، إلفراج كرهبم واهتموا أيضاً
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وسائل الرافضة وأساليبهم 
يف استخدام قوتهم االقتصادية للدعوة إىل مذهبهم

وفيه ثلثة مباحث:
مما ال خيفى عىل الناس أن االقتصاد من أهم الوسائل لنجاح املسريات، فهو أساس 
الرافضة  استمرار أي دعوة أو فكرة؛ ذلك أنه بمنزلة الرأس يف اجلسد؛ لذلك اهتمت 
الفاسدة  الكاسدة  دعوهتم  لتمويل  كثرية  موارد  عن  بحثوا  حيث  االقتصادية  بالقضايا 
واسعة،  بمساحات  وأرايض  عقارات  فامتلكوا  واجلامعة،  السنة  أهل  لعقيدة  املخالفة 
ومزارع يف القرى والبوادي والتي قد ال توجد عند اجلامعات الدينية األخرى يف البلد، 
األماكن.  من  كثري  يف  التجارية  الغرف  يف  واشرتكوا  وصناعية،  جتارية  أماكن  وفتحوا 
وربام وصلهم مساعدات مالية من اخلارج هلذا الغرض، كام هلم اهتامم يف اخلمس وأكرب 
ماليي  مخسة  واحد  جملس  ويف  واحدة  بلدة  يف  مجع  إذ  التربعات،  مجعهم  كله  هذا  من 
نرية))) كام حصل يف مدينة فتسكوم)))، وثامنية ماليي يف كدونا)3) ملساندة دعوة الرفض، 
وسبعة)4) ماليي يف طرح كتاب »عيل باب العلم« من قبل الرافضة يف نيجرييا: علم أن 
القوم هلم قوة اقتصادية يستعينون هبا لنرش دعوهتم، وهذا النوع من األسلوب صار من 

أقوى الوسائل عندهم.

يقدر أربعي نرية بريال واحد، ومائة دوالر يساوي 6)ألف نرية حالياًا 3)0)م.   (((
ينظر صحيفة امليزان العدد ))77( صحيفة )5)(، بتاريخ 3)/007/5)م املوافق 5)/8/4)4)ه�    (((

وفتسكوم مدينة يف شامل الرشقي يف نيجرييا يكثر فيها الرافضة. 
املصدر السبق العدد )763( صحيفة )5)).    (3(
املصدر السابق العدد )759( صحيفة )5).    (4(
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المبحث األول
اتخاذ التجارة والزراعة و�ضيلة دعوية

للرافضة جتار يف نيجرييا؛ منهم من يسعى ويعمل مستقال، ومنهم من يعمل للقوم 
التجارة،  ربح  يف  كسبه  وحيصل  دكاكينهم  يف  هلم  ا  متجراً وجيلس  بضائعهم  هلم  ويبيع 
وكل ذلك يستفاد هبا يف نرش دعوهتم إىل الرفض، فاألول يقدم هلم األموال عند احلاجة 
كلام  إليهم  يرجع  الذين  منهم(  األثرياء  )وهم  الدثور  أهل  مؤسسة  أسسوا  بل  لذلك؛ 
دعت احلاجة لذلك. والثاين يستفيد منهم ويعمل كسبا ملعاشه، وال يلزم أن يكون هو 
منهم يف أول األمر، وأخريا قد جيد نفسه متيل إليهم، مستجيباًا هلم وإال طردوه. وكم من 
شباب أدركوا أنفسهم يف الرفض عن طريق التجارة أو اإلجارة مع القوم، منهم من فتح 
له حمالت جتارية، ومنهم من اشرتي له دبابات يتنّجر هبا أو يستأجرها، واآلخر يقدم له 
غري  سمح  وربام  وغريها.  كانو)))  يف  ذلك  حصل  كام  املاء)))  لبيع  املياه  حتميل  عربات 

واحد من جتارهم لكل من جاء يريد أن يشرتي منهم؛ كسباًا لقلبه.

والتجار منهم نوعان:
)- كبار التجار الذين يتعاملون مع الرشكات مبارشة.

)- جتار صغار يأخذون البضائع من الكبار ويتم بينهم التعاون.

ومن النوع األول التجار اللبنانيون الذين أتوا نيجرييا ونزلوا كانو من عهد بعيد 
لون الرافضة يف البلد، يقول الشيخ ممدوح احلريب: ويقوم الشيعة اللبنانيون املقيمون  ويمونّ

يف نيجرييا بدعم هذه املدارس، وحتمل رواتب دعاة الشيعة)3).

مقابلة شخصية مع د. أمحد مرتىض من جامعة بايرو، وذكر أن ذلك وجد يف حي كرنا يف كانو.   (((
هي أكرب املدن من حيث الكثافة السكانية يف شامل نيجرييا، وهي مدينة جتارية يف البلد.    (((

جممل عقائد الشيعة يف ميزان أهل السنة )ص470( للشيخ ممدوح احلريب.    (3(
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النشاطات  خلدمة  شهريا  أو  أسبوعيا  نفقتهم  ينفقون  الذين  هم  الصغار  والتجار 
إال  الدثور،  أهل  والكبار يف مؤسسة  الصغار  التجار  اجتمع  وربام  نيجرييا،  الشيعية يف 
أن الشيعة التابعة إلبراهيم يعقوب الزكزكي))) ال تقدم مساعداهتا لشيعة محزة لول))) 
وكذلك العكس خلالف بي الفريقي، واهتام متبادل )بعضهم بعضا( وكذلك شيعة نور 

دار الثقلي وشيعة رسول األعظم.

ويشمل أنواع التجارات التي يقومون هبا جتارة البضائع ورشكات األدوية الشعبية 
وكذا  غومبي)3)  يف  كام  اآلبار  حفر  ورشكة  الرباءة،  صيدلية  تسمى  صيدليات  وحتتها 
 (Legacy( الطباعة والتدريب عىل احلاسوب كام يف كدونا حيث فتحوا ما يسمى ب� ليغيس 
ا ما يسمون  لتدريب احلاسوب. وحمالت بيع أجهزة اجلواالت وبطاقات الشحن، وكثرياً
بعضها بالزهراء. ودخلوا يف جتارات ضخمة وتافهة، حتى ذكر أن يف بادية من البوادي 
جتمعوا يف بيع الطامطم وال جتده إال عندهم. فللرافضة استثامرات مالية فيام بينهم حتى 
إىل  يقوم عىل أساس عقدي رافيض، وهيدف  الذي  التجارة(  )منتدى  ما سموه  أسسوا 

تقوية نفوذهم االقتصادي)4).

ا، وخاصة يف األماكن التي تكثر فيها  ا كبرياً وأما جانب الفالحة فقد أعطوه اهتامماً
الدائرة«  »بمزرعة  احلركة، وتسمى  مزارع خاصة خلدمة هذه  فيها  يفتح  الزراعة حيث 
ا معيناًا حيرض فيه األتباع من سكان  ويلزمون أتباعهم بالتربع بالعمل فيها فيجعلون يوماً
الزراعة أو احلصاد، وأما صاحب عذر فيوكل غريه أو  أو  التنظيف  أو  املنطقة للحراثة 

سبقت ترمجته وشيعته، وأهنا هي األم عند الرافضة يف البلد، وأما شيعة محزة فمتفرعة منها.   (((
محزة لول أحد أتباع زكزكي، وملا درس يف إيران اعتزل عنه وتفرع مع مجاعته يرى أن زكزكي ال يستحق    (((

ا ما حيصل ردود بي أتباع زكزكي وأتباعه.  مقامه وأن تشيعه جتاري، وينقصه العلم. وكثرياً
مدينة يف الشامل الرشقي بنيجرييا والرشكة عىل طريق بيو قريب من معسكر اجلنود بمدينة غومبي.    (3(

قراءات أفريقية العدد: الرابع )ص47).    (4(
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يدفع مبلغا معينا بدل ذلك العمل. وتباع جناها ثم ترسل األموال إىل املركز يف عاصمة 
الوالية، وهي تتوىل مجعها إىل املركز العام يف زاريا خلدمة الرفض. وربام أخر بيعها إىل 

وقت يرفع سعرها فتباع بثمن مرتفع.
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المبحث الثاني
اخلمـــ�ض

األصل يف اخلمس مال يؤخذ من مغانم قتال الكفار أو أهل الكتاب تقسم مخسة 
أقسام كام يف اآلية، فاألمخاس األربعة تقسم للذين بارشوا القتال، واخلمس الباقي جيعل 

هلل ولرسوله واملذكورين يف اآلية: ]ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ    ڀ     
ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ      ٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٹ    ٹ    

ٹ    ٹ    ڤ     ڤ    ڤ     ڤڦ    ڦ    ڦ     ڦ    ڄ    ڄ[ ]األنفال:)4[:
إال أن رافضة العامل خيالفون الرشع يف إخراج اخلمس من أرباح املكاسب مع أنه 
مل يرد يف الكتاب وال السنة غري املغانم من أموال الكفار واملعادن والركاز، هذه من جهة 

ومن جهة أخرى رصفهم جلهة ساداهتم حيث يكون ذلك أكل أموال الناس بالباطل.

والسؤال يرد نفسه هل رافضة نيجرييا خيرجون اخلمس وهبذه النسبة املعروفة –عرشين 
يف املائة- ويقدمونه كام تفعله بقية الرافضة؟ هذا الذي سنتعرض له يف هذه الفقرة.

بعد  اخلمس  دفع  بطلب  أتت  من  أول  هي  إبراهيم  زينة  الرافضة  رئيس  زوجة 
عودهتا من إيران وكان زوجها معتقالاً آنذاك)))، ويوجد ما يسمى ب� »حق النرية« والذي 
خيرجه الغني والفقري عىل حد سواء، وهو أنه يدفع كل يوم نريا )وهي العملة النيجريية( 
لنفسه، وكذلك خيرجها )نريا( عن كل من ينفق عليه، خدمة لدعوة الرفض يف نيجرييا، 
وهل هذا هو اخلمس؟ إال أنه مل يوافق النسبة املذكورة، وأيضا هناك ما يسمى مجاعة أهل 
بام  يتربعون  فهم  باألموال؛  يتعلق  بأي يشء  القيام  إىل  احلاجة  إليهم عند  يرجع  الدثور 

الرافضة يف نيجرييا يدفعون اخلمس إال أن الرجل املؤكل باستالمه هو حممد نور وليس بزكزكي. مقابلة    (((
هاتفية مع بلو دوما. بتاريخ ذي احلجة 434)ه� املوافق شهر 0)/3)0)م.
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ا ال يتطابق مع اخلمس. وحيتمل أن يكون من األمور التي ال يظهروهنا  عندهم. وهذا أيضاً
لآلخرين أو إن الرئيس يتعامل معهم تدرجييًّا إىل أن يأيت وقت إظهار ذلك لألتباع، مع 
أن هناك مؤسسات جتمع األموال من األتباع، مثل مؤسسة الزهراء، ومؤسسة الشهداء. 

سواء اعتربنا هذه األموال من اخلمس أو غريها فإهنم يستعينون هبا يف تنفيذ نشاطاهتم.
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المبحث الثالث
الإعانات من اخلارج

أي  يف  بينهم  فيام  متعاونون  العامل  يف  الرافضة  أن  نعرف  أن  ينبغي  بدء  ذي  بادئ 
ا، علم هذا من علم وجهل من جهل، وقد  ا ومعنويًّ ا ماديًّ مكان، ويساند بعضهم بعضاً
ا عن طريق السفارات إىل نيجرييا قبل حرب اخلليج وبعد  كانت املساعدات تصل نقديًّ
تباع وتستعمل لنرش  التجار  البضائع عن طريق  ذلك حتولت اإلعانات إىل عينية، مثل 
الرفض يف البلد. »ملا عرف اإليرانيون أهنم وجدوا قبوالاً من شباب نيجرييا أرسلوا هلم 

وا البيت احلرام«))). مائة ألف نرية ونيفا))) ليحجنّ

ويذكر الدكتور رساج الدين)3) أوجه دعم إيران لرافضة نيجرييا فيقول: »تدعم 
إيران الشيعية اجلهات املساعدة هلا وغريها يف نيجرييا بام ييل:

الطبقة  بي  ونرشها  والصحف  املجالت  بعض  وإصدار  واألرشطة  الكتب  نرش   -
املثقفة.

تقديم املساعدات واستغالل ضعف وفقر األرس النيجريية وحاجتهام املاسة للامل.  -
إنشاء املراكز واملدارس اإلسالمية«.  -

بالتجارة  بالتمسك  نيجرييا  يف  الرافضة  اهتامم  إىل  الفصل  هذا  يف  الباحث  أشار 
رافيض،  عقدي  أساس  عىل  مبنية  ومؤسسات  جتارية،  منتديات  نوا  كونّ حيث  والزراعة 
كام أسسوا ما سموه )بحق نريا( وال أدري هم يعنون بذلك اخلمس وإن كان ال ينطبق 

ذكر هذا قبل ثامنية عرش سنة فاليوم يبلغ ماليي إذا قسناه بقيمة املبلغ.    (((
(((  Kungiyar Alzakzaky a Mizani shi>a ko Musulunci kwamitin matasa musulmi shafi 7

بالل  بن  الدين  رساج  د.  نيجرييا  يف  مذهبها  نرش  يف  الشيعة  مع  املتعاونة  واجلمعيات  املؤسسات  أبرز    (3(
»األرسع« مدير أكاديمية عناية اهلل العاملية بمدينة إيوو والية أوسن نيجرييا.
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عليه معنى اخلمس املعروف عند بقية الرافضة، فضالاً عن اخلمس املعروف يف الرشيعة. 
تغري سبيل  اإليرانية وإن  السفارة  ا من  ونقديًّ عينيًّا  فيصلهم  اخلارج  املساعدات من  أما 

اإليصال واالستالم.
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سبل مقاومة وسائل الرافضة وأساليبهم

وفيه ستة مباحث:

يريد الباحث هنا بسبل املقاومة كل طريق مناسب لدعوة الرافضة إىل الدين احلق، 
أو التحذير منهم، وليس بالزم أن يكون هناك رد فعل أو ما يدل عىل العنف والتشديد، 
ا؛ فيكون ذلك حصناًا  وكم من شخص يؤصل عقيدة أهل السنة تعلياماً هلا وتفهياماً وتدريساً
ا من دخول أي عقيدة باطلة، فال يكاد يسمع بعقيدة خمالفة لكتاب اهلل وسنة رسول اهلل  منيعاً

 

إال عرفها وجمنّتها طبيعُته السليمة، ولفَظْتها بطبعه الصحيح السليم، وابتعد عنها.
وأما تقسيم سبل املقاومة فمن الباحثي من ينظر إىل األشخاص فيقسمه إىل دور 
الدعاة والعلامء وطالب العلم، ثم دور التجار والوالة وغريهم من أهل احلل والعقد، 
ثم دور العامة))). ومنهم َمن يرى غري هذا، والذي يسع الباحث يف ذلك أن يكون سبل 
املقاومة حسب ما وضع يف الفصول ليتناسب مع نمط البحث فجاء التقسيم يف الوسائل 

التعليمية والدعوية واخلدمية واالقتصادية.

المبحث األول
�ضبل مقاومة و�ضائل الراف�ضة واأ�ضاليبهم التعليمية

نيجرييا  رافضة  وأساليب  وسائل  ذكر  الرسالة  هذه  من  األول  الفصل  يف  تقدم 
التعليمية التي يستخدموهنا لتشييع الناس، أما هذا املبحث فقد جاء لبيان سبل مقاومة 

أساليبهم ووسائلهم التعليمية، ويكون حسب املطالب التالية:

هذا تقسيم الدكتور مسلم إبراهيم يف »سبل التصدي للمد الشيعي« ))-8)).   (((
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: �ضبل املقاومة املتعلقة باجلامعة))): اأولاً

العلوم الصحيحة وغريها وطاملا  أن اجلامعة من أرسع األماكن النتشار  ال شك 
السنة  أهل  عىل  ينبغي  أنه  إال  أفكارها:  لنرش  حكومية  جامعات  الرافضة  استخدمت 

االهتامم بعدة أمور كالتايل:
فلها  املسلمي  الطالب  مجعية  وخاصة  باجلامعات  التي  الدينية  باجلمعيات   -1
املسلمي،  لعقائد مجيع  املخالفة  العقيدة  التصدي هلذه  به يف  أن تقوم  دور كبري تستطيع 
وقاعات  الطالب  مساجد  يف  وحمارضات  دروس  إلقاء  اجلمعية  هذه  نشاطات  ومن 
الفاضلة،  األخالق  إىل  ويرشدوهم  الصحيحة،  العقيدة  الناس  فيعلموا  االجتامعات؛ 
التشيع يف  انتشار  أْن يكون لدهيم برامج تعليمية من وقت آلخر، وهل أدى  ينبغي  كام 
اجلامعات إال عدم اهتاممنا هبذا اجلانب؟ كام لو اشرتطت السلطات اجلامعية إللصاق أي 
ورقة أو نرشة دينية عىل اللوحات اإلعالمية يف اجلامعة يكون بعد موافقة مجعية الطالب 

املسلمي فإن ذلك يكون حصناًا يمنع انتشار األفكار املنحرفة من الرفض وغريه.

التعليمة للجامعات ويزاد فيها  املناهج  النظر يف  ولعل األمر حيتاج إىل إعادة   -2
املحارضين  من  ا  كثرياً أن  ثبت  وإذا  املؤمني،  وأمهات  الصحابة  مناقب  إبراز  صور 
فاملتعي  ذلك-  أظن  -وال  السنة  أهل  من  ليسوا  الدراسية  املناهج  بتعديل  املختصي 
علينا أن نخطط لذلك وننشئ جيال يتخصصون هلذا اهلدف، حتى يأيت يوم يكون األمر 
بيدهم، وعىل مجعية املحارضين املسلمي باجلامعات من أهل العقيدة الصحيحة تناول 

هذه القضية بجدية تامة.

معرفة  يف  كثريا  لسامهت  ينبغي  كام  ست  درنّ إذا  املواد  بعض  أن  يالحظ  كام   -3
الدراسات اإلسالمية،  الفرق والتي تدرس يف قسم  التشيع وهي مادة  الطالب حقيقة 

اجلامعات التي تنرش الرافضة معتقداهتا يف نيجرييا.    (((



179

وليعرف مجيع أهل السنة من املحارضين يف اجلامعات أن عليهم إيصال الدين الصحيح 
لألمة يف أي ختصص من التخصصات الدينية وغريها، وهذه مسؤولية عظيمة تقع عىل 

ا، قال تعاىل: ]ڇ    ڇ     ڍ    ڍ    ڌ       ڌڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژ    ژڑ     عاتقهم مجيعاً
ڑ     ک    ک    ک    ک     گ[ ]يوسف:08)[.

4- وعىل مجعية العلامء املسلمي يف اجلامعات القيام بالدعوة الفردية جتاه كل حمارض 
تبي هلم أنه رافيض ويكون ذلك بأسلوب احلكمة واملوعظة احلسنة فإن قبل واحلمد هلل 
وإن أبى فليحذر الناس منه. وقد ذكر الدكتور عمر لبطو أن عجز العلامء من األمور التي 
ساعدت يف انتشار التشيع يف نيجرييا، وعىل هذا ينصح العلامء بالقيام بدورهم الفعال 
متحها(.  احلسنة  السيئة  )وأتبعوا  عنهم،  يعفو  أن  اهلل  عسى  القاتل،  السم  هذا  إزالة  يف 
وأكد عىل هذا بعض أهل العلم حيث جعل أول سبب من األسباب التي ساعدت عىل 
ا يف قيادة األمة وإرشاد األفراد  انتشار طريقة الرفض يف نيجرييا: »فشل العلامء فشالاً ذريعاً
واجلامعات، وحتصينهم ضد الفساد والبدعة وأنواع الضالل، والسري هبم عىل الرصاط 

املستقيم«))).

يقومون  السنة  الطالب من أهل  العلامء وكبار  وإجياد مرشد ديني من بعض   -5
بدور مراقبة وإرشاد كل من يأيت إىل اجلامعة للدراسة حتى ال يقع فريسة يف رشاك القوم، 
سيكون بذلك قضينا عىل جهود طائفة من الرافضة الذين يقومون بالدعوة إىل الرفض 

ا يف اجلامعات. رسًّ

السنة  أهل  عقيدة  إظهار  إىل  هتدف  سنية  جامعات  بل  جامعة  تأسيس  ثانًيا: 
ا جيمع بي  داً ا تعليميًّا موحنّ واجلامعة وإمخاد عقائد باطلة كالرفض وغريه، وجيعل هلا منهجاً
الدارسي للعلوم الدينية وغريها. وأود أن يعلم زعامء دول أهل السنة أن هذا من األمور 

جملة قراءات إفريقيا العدد الرابع شوال 430)ه� /سبتمرب 009)م )ص43( وما بعدها.    (((
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التي يستبق إليها فال يرتك املجال ألهل الفساد أن يتقدموا له، ويؤكد هذا بعض الباحثي 
يف معرض كالمه عن مواجهة الرفض يف إفريقيا فذكر منها: »بناء املعاهد اإلسالمية عىل 
اهتامم  مع  الصحابة،  بمنهج  ا  عموماً الناس  تثقيف  بغية  الصالح  السلف  عقيدة  أساس 

ببقية العلوم؛ اإلسالمية والعرصية«))).

والشيعة  للسنة  األصلية  املصادر  واألقسام  املركزية  املكتبات  يف  يوفر  أن  ثالًثا: 
حيث يتيح للجميع االطالع عىل كتب الفريقي. وقد ذكر بعض الدعاة نحو هذا فقال يف 
معرض كالمه عن سبل التصدي للتشيع يف غرب إفريقيا: »توفري مكتبة شيعية متكاملة 
لالعتامد عليها يف تفتيش كتب القوم واستخراج تناقضاهتم وسوءات مذهبهم، وتفهم 
م الكذب واخلطأ فيام  ية يف املناظرة معهم لنفي توهُّ ة إثباتية مادنّ نفسياهتم، والمتالك أدلنّ

ينسب إليهم، األمر الذي يلجؤون إىل ادعائه عند ما يضيق عليهم اخلناق«))).

رابًعا: أن تنظم مؤمترات علمية إلظهار حقيقة الرافضة وبيان أوجه اخلالف بينها 
وبي أهل السنة.

مثل  شبهاهتم  عىل  وترد  القوم  حقيقة  عن  تكشف  علمية  دروس  إجياد  خامًسا: 
كتاب شيخ اإلسالم منهاج السنة، والعواصم من القواصم البن العريب، وكتب الشيخ 

إحسان إهلي ظهري، وغريهم من العلامء.

للحكام دور كبري يف منع أينّ جهة بدعية تأيت بام خيالف عقيدة املسلمي  سادًسا: 
السنية املالكية، املوجود يف البلد، فالذي يشتم ويسب زوجات الرسول وصحبه ال شك 
أنه يريد اإلخالل باألمن، فإنه جيب احلذر والتحذير منه فال يسمح له بإنشاء جامعة تفسد 

وسائل مواجهة املد الشيعي يف أفريقيا، للدكتور مهدي أمحد عمر، ورقة بمؤمتر املد الشيعي وخطره عىل    (((
أمن املجتمع وسالمة الوطن، املنعقد يف مدينة إلورن، عاصمة والية كوارا، نيجرييا. 

سبل التصدي للمد الشيعي: الدكتور مسلم إبراهيم )ص3( فام بعدها.   (((
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عقيدة شبابنا ومجاعتنا. وهلم يف ذلك قدوة وهو الرئيس السابق لنيجرييا جنرال ثاين أباشا 
ا من مراكزهم ملا تبي له خطرهم عىل الدولة من الناحية األمنية. V حيث أزال كثرياً

ا  نية جماالاً أكثر للحصول عىل القبول يف جامعاهتا نظراً سابًعا: أن تفتح الدول السُّ
ملا تقوم به الرافضة من تسهيل ذلك للناس؛ ويقول بعض الدعاة: »وتفتح إيران أبواهبا 
أهل  تسهل  لو  قم، فكذلك  الناس عقائدهم، ويدرسون يف  لتدريس  بسهولة  للدراسة 
السنة الدراسة يف مثل هذه اجلامعة وإن كان هناك اجلامعة اإلسالمية بالسعودية، إال أن 
حصول القبول فيها أمر صعب يف هذه اآلونة وينبغي أن يسهل الدخول يف بقية اجلامعات 

يف الرياض وغريها من الدول العربية«))).
بعض  إن  وأسف:  أمل  بكل  أقوهلا  وأنا  املقابل  ويف  احلريب:  ممدوح  الشيخ  وقال 
اجلامعات اإلسالمية يف بعض الدول العربية مل تعد تقبل الطالب من الدول اإلفريقية إال 

يف أضيق نطاق، بينام إيران تفتح هلم األبواب))).

عىل  والرد  العقيدة  كتب  لبيع  مكتبات  املسلمي  الطالب  مجعية  تفتح  أن  ثامًنا: 
املسلمي  العلامء  فمن  ِقَبلهم  من  يتيرس  مل  وإن  هذا،  مناسب،  وبسعر  الفاسدة  العقيدة 

القيام بذلك أو بعض التجار فيصري هلم ربح دنيوينّ وأخروي.
 هذه بعض السبل املتيرسة يف هذا.

ا: �ضبل مقاومة اإن�ضاء الراف�ضة املدار�ض وا�ضتغاللها يف الدعوة اإىل مذهبهم: ثانياً
 ُعرف مما سبق وباألخص يف الفصل األول أن من وسائل القوم )رافضة نيجرييا( 

يف الدعوة إنشاء املدارس، فام دورنا يف مقاومة دعوهتم عرب هذه الوسيلة؟

وإيقاف هذه املدارس ِمن ِقَبل األفراد واجلمعيات أمٌر صعٌب، إال أن يكون ذلك   -
من جهة السلطة احلاكمة إذا رأت خطر ذلك أمنيًّا.

الداعية إبراهيم خليل، يف مقابلة شخصية يوم الثالثاء 6)/)/433)ه� = ))/)/))0)م، يف بيته بكانو.    (((
جممل عقائد الشيعة يف ميزان أهل السنة واجلامعة للشيخ ممدوح احلريب )ص457).    (((
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لكن من األمور املهمة أن ال يفسح األفراد للرافضة جماال يف رشاء األرايض يف   -
السنة كي يتمكنوا من تغيري عقائد املسلمي وبث سمومهم. وإذا حصل أن  بالد أهل 
ابنه  السنة يأخذ  ا من املسلمي من أهل  متكنوا من تأسيس مدارس عندنا فال ندع أحداً
إىل هذه املدارس، حتى وإن كانت الدراسة فيها جمانية أو بدعوى أهنا تدرس فيها العلوم 

العرصية، ولنا من املدارس غريها كثري.

ا - فيام يتعلق بمناهجهم الدراسية - أن نخصص أناسا يقومون  كام أنه ال بد أيضاً  -
ر  بدراسة هذه الكتب التي تدرس يف مدارسهم ونخرج ما فيها من املخالفات كي نحذنّ

األمة منها.

انتباه مجعية طالب املسلمي يف املدارس احلكومية أن  ومن ناحية أخرى جيدر   -
ال يتساهلوا يف اختيار القادة التي ترأس اجلمعية، وليتأكدوا من أن مجيع من يرتشح أو 

ُيرشح هلذه املهمة، بأن يكون من أهل السنة.

ومما ال شك فيه أن مدارس أهل السنة كثرية جدا ال تقارن بغريها من املدارس إال   -
أهنا حتتاج إىل تعديل مناهجها التعليمية وأن تراجع أهدافها، وال غرابة إذا وجد رافيضٌّ 
خترج من مدرسة تابعة ألهل السنة )املتوسطة أو والثانوية( ومل يتأثر بيشء، لوجود خلل 

إما يف املناهج أو األهداف أو يف التنفيذ.

ومن األساليب التي نقوم هبا جتاه مقرراهتم الدراسية؛ إظهار ما فيها من الرشك   -
للناس والتوسل البدعي املوجود يف هذه الكتب، والفتاوى الشاذة املخالفة لعقيدة مجيع 

املسلمي.

حي  املعتربة  هي  الشهادة  كون  نيجرييا  يف  الدعوة  تواجه  التي  العقبات  ومن   -
تقديم الطلب يف التوظيف أو التدريس فلذا ليس هبي إبعاد الرافضة من سلك املدرسي 
يف املدارس احلكومية، ولكن إذا عرف الرجل بالرفض فليتابع يف كل صغرية وكبرية، 
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رفع  الطالب  وعىل  املجهر.  حتت  وحتركاته  ترصفاته  نجعل  وأن  تامة  مراقبة  وليعط 
شكواهم إىل من فوقه كلام تعرض لنيل بعض الصحابة، أو استهزاء بعقيدة أهل السنة 

واجلامعة.

وأما الذي يكون يف املدارس التي يدرس فيها بعض الروافض فال يغلظ فيهم   -
القول وليدُعهم بلطف وحجج وبراهي قرآنية وعقلية، عسى اهلل أن يفتح قلوهبم للحق. 

ولعل األساليب نذكرها بعد.

إذا كثرت  أبناء األمة))): وذلك  املدارس اإلسالمية لتدريس  املزيد من فتح   )((
الرافضة، وأهمنّ يشء أن  الناس هبا عن غريها من مدارس  السنة استغنى  مدارس أهل 
وأن  الباطلة،  العقائد  ورد  الناشئة  قلوب  يف  الصحيحة  العقيدة  ترسيخ  أهدافها  تكون 
يكون فيها تلك العلوم العرصية التي حيتاجها الناس ألبنائهم. كام ينصح بمراعاة الناس 

فيام يتعلق بالرسوم املدرسية؛ ألن الناس منهم الغني والفقري.

، وهدفها سامياًا،  ))( تفعيل املدارس املوجودة وتنشيطها بأن يكون منهجها سلياماً
من  ليتحقق  يتابعها  من  هناك  ويكون  للهدف،  وحمققة  مدروسة  التعليمية  ومناهجها 

سريها عىل خطتها.

)3( العمل اجلاد من جلنة تطوير املناهج وخاصة املسلمي منهم عىل تطوير املناهج 
الدراسية وإضافة األمور املطلوب عرضها، سواء مناهج املدارس األهلية أو الرسمية، 
وكذا مناهج الدورات العلمية، ولنقم بذلك بكل ما أوتينا من الفرص واإلمكانات، فإن 
دور املناهج واملدارس يف هذا العرص كبري وواسع))). وال بد أن تكون املناهج الدراسية 

العرض الرسيع لألوضاع الداخلية واخلارجية لإلسالم واملسلمي قبل وبعد الثورة اإليرانية يف نيجرييا    (((
واقرتاحات مهمة ملا ينبغي القيام به، حسن إدريس، )تقرير( )ص8). 

سبل التصدي للمد الشيعي يف غرب إفريقيا، الدكتور مسلم إبراهيم، )ص7).    (((
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تفريط  بدون  واالعتدال؛  التوسط  ومعامل  البيت،  وأهل  الصحابة  فضائل  فيها   يظهر 
وال إفراط، وهذا جيلب احرتام وتوقري الصحابة ولآلل.

ويقترح أن تكون المناهج الدراسية فيها التركيز على:
وأسامئه  أفعاله  يف  واحد  تعاىل  وأنه  الرشك،  من  والتحذير  وحده؛  اهلل  عبادة  بيان   .(

وصفاته.
ذكر احلقيقة التي يكون هبا اإليامن بالرسول H، وكذلك تصديقه يف كل   .(
ما يصدر عنه، وأال ُيساوى به أحد من الناس، وقد أدى الرسالة تامة؛ فال حاجة إىل 

وحٍي آَخر بعده، وال معصوم يف هذه األمة غريه.
احتواء املناهج عىل دالئل احرتام صحابة الرسول H وأهل بيته؛ وخاصة   .3

زوجاته وذريته، من دون تفريط وال إفراط.
التحذير عىل خمالفة الكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة.  .4

إقرار أننّ مصادر الترشيع اإلسالمي هي التي عند املسلمي، وهي الكتاب والسنة   .5
.H واإلمجاع، ال ما انفردت به طائفة ممن ال سند هلا إىل رسول اهلل

أن يتضمن األحكام املتعلقة بالزواج واألموال يف اإلسالم.  .6
وأْن ُيشري إىل العالقات احلسنة بي الصحابة وأهل بيت رسول اهلل H؛   .7
كاملصاهرات، والثناء احلسن املتبادل بينهم، وتسمية أهل البيت أبناءهم بأسامء كبار 

الصحابة، وتعاوهنم يف خالفتهم مع عيل I وأبنائه M أمجعي.
التنبيه عىل حرمة اخلوض يف اخلالفات التي حدثت يف عهد الصحابة الكرام، وما   .8

دار بينهم من القتال والفتن إال للرضورة، مع إجياد أحسن املخارج هلم.
تقرير وجوب التمسك بكتاب اهلل تعاىل، وسنة رسوله H، وأننّ اإلعراض   .9
عنهام يؤدي إىل اخلروج من امللة، وأنه تعاىل حِفظ كتابه من التحريف والتبديل، وأنه 

هو املصحف الذي بي أيدينا، ال املصاحف املزعومة.
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اشتامل املناهج عىل بيان كيف جتتمع األمة اإلسالمية، وعىل ماذا؟ وهو االعتصام   .(0
ا وإقامة الدين وعدم التفرق فيه. بحبل اهلل مجيعاً

يف  يوم  إجياد  فيستحسن  الدينية  العلوم  فيها  تدرس  ال  التي  املدارس  وأما  هذا، 
املبرشين  العرشة  وخاصة  الصحابة  فضائل  الناس  لتعليم  السبت  أو  كاألحد  األسبوع 
باجلنة، وزوجات الرسول H، وقبل هذا كله تعليم الطالب التوحيد والتمسك 

بالسنة.

ا: �ضبل مقاومة و�ضائل الراف�ضة واأ�ضاليبهم يف اإن�ضاء املراكز املوؤ�ض�ضات التعليمية  ثالثاً
التي ي�ضتخدمونها للدعوة اإىل مذهبهم:

ألن  يدعها،  أن  إزالتها  عىل  يقدر  لسلطان  ينبغي  ال  فإنه  بمراكزهم  يتعلق  ما  أما 
القوم هيدفون إىل إقامة دولة تزعزع أمن البالد، وقد فهم منهم هذا رئيس نيجرييا السابق 
السجن -جزاه  القائمي عليها  املراكز، وأدخل  ا من هذه  أباشا؛ فهدم كثرياً ثاين  جنرال 
الرئيس  فقابل  بالقرآن«)))،  يزع  ال  ما  بالسلطان  ليزع  اهلل  »إن  معنى  وهذا  ا-  خرياً اهلل 
وأدخل  بالرفض،  دعوهتم  إعالن  قبل  التشيع  عىل  القائمي  996)م  عهده  يف  الراحل 
كافة القائمي عليه إىل السجن))) وقد قال H يف احلديث املشهور الذي رواه 
أبو سعيد اخلدري I عن النبي H قال: »َمن رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف اإليمان«)3)، 

وقد قال تعاىل: ]ڌ    ڌ          ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژ      ژ    ڑ    ڑ    
]احلج:)4[، وجاء يف تفسريها عند  ک    ک    ک    کگ     گ    گ    گ[ 

ا. انظر تفسري سورة اإلرساء اآلية )80(، )5/)))).  ورد ذلك عن عثامن عىل املشهور وروي عن عمر أيضاً   (((
التشيع يف إفريقيا )7))( مركز نامء للبحوث والدراسات ط)، ))0)م /)43)ه�.    (((

رقم   ،)69/(( اإليامن  من  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  كون  باب  اإليامن  كتاب  يف  مسلم  رواه    (3(
 .(78(
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D َعىَل َمْن  َطُه اهللُ  ٌط رَشَ القرطبي أننّ املعنيي هبا هم: اْلُوالة. وقال بعضهم: ُهَو رَشْ
آَتاُه امُلْلَك، َوَهَذا َحَسٌن. ويف قول آخر عنده لبعضهم: األَْمُر بِامَلْعُروِف َوالنَّْهُي َعِن امْلُنَْكِر 

ِذيَن َيْأُتوَنه«))). ْلَطاِن َوَعىَل اْلُعَلاَمِء الَّ َواِجٌب َعىَل السُّ

كل  من  والبعد  احلذر  وأخذ  التحرز  مع  لدعوهتم  مراكزهم  السنة  أهل  وحضور 
له  بمن  خاص  الكالم  وهذا  مكرهم،  يؤمن  ال  قد  بأنه  العلم  مع  الفتن،  إىل  يؤدي  ما 
ا للذمة أمام اهلل  أهلية يف مناقشة القوم، عامل بجوانب ضعفهم وقوهتم، وكل ذلك إبراءاً
E، وال شك أن يف القوم من يريد اخلري ولكنه مل يوفق له، وهل أداهم إىل اتباع 
عي يف بداية دعوته  الزكزكي يف أول األمر إال حتمسهم للدين وحبهم إياه؟ بىل؛ ألنه يدنّ
هو  كام  وتكفريهم  الصحابة  بغض  إليها، ال  والتحاكم  اهلل  الدين وحتكيم رشيعة  إقامة 

احلال اآلن، نسأل اهلل السالمة والعافية، وحسن العاقبة.

ر املسلمي ونوضح  وأما ما خيص املنح الدراسية التي تقدمها إيران لشبابنا: فنُحذنّ
هلم خطر ذلك حتى وإن كانت الدراسة هناك يف ختصصات غري رشعية؛ ألن استغالل 
حرص الشباب األفارقة حتصيل الدراسات اإلسالمية والعربية يف خارج الدولة))) من 
العوامل التي ساعدت وسنحت الفرصة لدخول التشيع يف البلد كام سبق. وعىل احلكومة 
أن  خشية  عليهم  التامة  املراقبة  وجتعل  إيران  من  يرجعون  الذين  جتاه  حذرها  تأخذ  أن 

يكونوا عمالء إليران وعيوناًا هلم.

ا أهنم متَّبعون هلا، فإْن تساهلنا  ومن قرأ اخلطة اخلمسينية ونظر واقع القوم عرف حقًّ
قويت  قد  يوم  يأيت  فإنه  اهلل-  ر  قدنّ -ال  العلامء  وخاصة  والشعب  احلكومة  هبا  تبال  ومل 

شوكتهم وانتزعوا امللك منا وزعزعوا أمن البلد.

اجلامع ألحكام القرآن )))/73).    (((
وسائل مواجهة املد الشيعي يف إفريقيا: مهدي أمحد عمر )ص))).   (((
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المبحث الثاني
�ضبل مقاومة و�ضائل الراف�ضة واأ�ضاليبهم الدعوية

تقدم بيان وسائل الرافضة وأساليبهم يف الدعوة، وهنا باملقابل: كيف تواجه دعوة 
إىل  هذا  يف  ينظر  أن  ينبغي  يشء  كل  وقبل  احلق؟  إىل  هم  دعوهتم  كيفية  وما  الرافضة؟ 

جوانب عدة:
أواًل: من ناحية القائم عىل دعوهتم، ما هي الصفات التي يتخلق هبا؟

ثانًيا: ما هي األساليب التي يستخدمها جتاه الرافضة بل وجتاه غري الرافضة ممن مل 
يدخلوا يف الرفض كي ال ينضم إليهم.

ثالثًًا: ما هي الوسائل التي يتبعها الداعي يف الرد عىل الرافضة.

أما الصفات التي يلزم الداعيَة أن يتصف بها فهي:
إرادة وجه اهلل والصدق معه يف سبب اخلوض يف هذا املجال،  أواًل: اإلخــلص: 
جمال حراسة السنة النبوية ضد اهلجامت البدعية الرافضية، عىل صاحب السنة صلوات 
ي  وسالم ربنّ الربية، هل دخل هلذا اهلدف املرشف، أو نزل يف امليدان لالنتصار والتشفِّ
والربوز، أو التلذذ بمقارعة األعداء وإثبات الشخصية، أو للغلبة القومية أو العصبية أو 
ُط فِيَها اإِلْخالُص  َها ُيْشرَتَ املذهبية أو احلزبية، واإلنسان عىل نفسه بصرية! َواحْلََسنَاُت ُكلُّ

هللِ َوُمَواَفَقُة َأْمِرِه، َكاَم َقاَل اْلُفَضْيُل ْبُن ِعَياٍض)))، يِف َقْولِِه: ]ڀ    ڀ     ڀ    ٺ    ٺ     
ٺ     ٺ      ٿٿ    ٿ         ٿ         ٹ[ ]امللك:)[، َقاَل: َأَخَلُصُه َوَأْصَوُبُه، َقاُلوا: َيا َأَبا َعيِلٍّ َما 
ا  ا مَلْ ُيْقَبْل. َوإَِذا َكاَن َصَواباً ا َومَلْ َيُكْن َصَواباً َأْخَلُصُه َوَأْصَوُبُه؟ َقاَل: إنَّ اْلَعَمَل إَذا َكاَن َخالِصاً

، من أكابر العباد الصلحاء. كان ثقة يف احلديث، أخذ  الفضيل بن عياض بن مسعود، شيخ احلرم املكينّ   (((
87)ه�.  هبا  وتويف  مكة  سكن  وقد  بأبيورد،  ونشأ  سمرقند،  يف  ولد   . الشافعينّ اإلمام  منهم  خلق  عنه 

األعالم للزركيل )53/5)).
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َواُب  ا. َواخْلَالُِص َأْن َيُكوَن هللِ، َوالصَّ ا َصَواباً ا مَلْ ُيْقَبْل؛ َحتَّى َيُكوَن َخالِصاً َومَلْ َيُكْن َخالِصاً
نَِّة))). َأْن َيُكوَن َعىَل السُّ

َصاحِلاًا،  ُه  ُكلَّ َعَميِل  اْجَعْل  اللَُّهمَّ  ُدَعاِئِه:  يِف  َيُقوُل   I اخْلَطَّاِب  ْبُن  ُعَمُر  َوَكاَن 
َعْل ألََحٍد فِيِه َشْيئاًا))). ويظهر من قوله تعاىل: ]ڇ    ڇ      ا، َوال جَتْ َواْجَعْلُه لَِوْجِهك َخالِصاً
ڍ    ڍ    ڌ       ڌڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژ    ژڑ    ڑ     ک    ک    ک    ک     گ[ 
]يوسف:08)[، اإلخالص يف الدعوة ألن قوله أدعوا إىل اهلل فيه جتريد العمل الدعوي هلل 

ا، ألن الرشك ينايف اإلخالص وحده كام يف قوله: وما أنا من املرشكي أيضاً

ثانًيا: العلم: وهذا له جوانب:
العلم بالعقيدة الصحيحة املأخوذة من الكتاب والسنة.  *

العلم بعقيدة الرافضة من كتب األصول واملعتربة عندهم منها: الكتب الثامنية،   *
ا  وهي الكايف)3) ملحمد بن يعقوب الكليني)4) واالستبصار للطويس)5) والتهذيب له أيضاً

ومن ال حيرضه الفقيه البن بابويه القمي)6).
نيجرييا خيتلفون يف  الرافضة عندنا يف  الرافضة ونفسياهتم؛ ألن  بأحوال  العلم   *
، فهو يقلد شيخه تقليد األعمى، ومنهم  أحواهلم؛ منهم َمن ال يعرف هذه العقائد أصالاً

تفسري اخلازن )4/7))).   (((
الزهد لإلمام أمحد بن حنبل باب زهد عمر بن اخلطاب ))/8))).    (((

قالت الرافضة يف حق الكتاب: )هو أجل الكتب اإلسالمية، وأعظم املصنفات اإلمامية، والذي مل يعمل    (3(
لإلمامية مثله( الكنى واأللقاب للعباس القمي )ص7)(. واألليق به أن يقال: هو أرش الكتب املنسوبة 

ا باهلل، وال يعرف كتاب يدانيه يف الكفر والزندقة.  لإلسالم وأعظمها إرشاكاً
كيف  أدري  وما  )ص7)(،  واأللقاب  الكنى  العظام،  املحدثي  ومالذ  األنام،  قدوة  األجل  الشيخ  هو    (4(

يعطى مثل هذا االحرتام مع كونه يعتقد حتريف القرآن ويصف األئمة بصفات اإلله؟ 
هو حممد بن احلسن الطويس تويف 460ه� وهو صاحب هتذيب األحكام. الكنى واأللقاب )4)).    (5(

أيب احلسن حممد بن عىل بن احلسي ابن بابويه القمي املتوىف سنة )38 شيخ الرافضة: الكنى واأللقاب    (6(
)ص33). 
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َمن درس يف إيران ويعتقد هذه االعتقادات الباطلة بل يدافع عنها ويدعو إليها، وكثري 
يعجبه  من  الناس  ومن  ومدارسهم،  مراكزهم  يف  الشيعية  الكتب  يدرسون  اآلن  منهم 
سياسة إيران وهذا يغلب يف املثقفي منهم وهم جهلة بعقائد الرافضة لكنهم يتولوهنم، 

وربام سبب له ذلك االستجابة لدعوهتم.

العلم بمصادر التلقي عند الرافضة، والفرق بينها وبي مصادر التلقي عند أهل   *
ا  السنة؛ ألن الرافضة يعتقدون أن الدين ما جاء عن النبي واألئمة وفاطمة J خالفاً

ألهل السنة الذين يعتقدون أن الدين ما جاء عن النبي H وحده.

كتب  وخاصة  املناظرات  كتب  من  الداعية  يقرأ  حيث  املناظرة:  بطرق  العلم   *
إثارة  وحيسنون  واملناظرة،  اجلدل  يف  خيوضون  الرافضة  أن  نجد  ملا  وهذا  املتقدمي. 
الشبهات. وقد حصلت مناظرات بي الرافضة وأهل السنة يف كانو وغريها وانترشت 

أرشطتها بي سنوات 994)-996)م))).

العلم بالتاريخ اإلسالمي الصحيح والدخيل.  *

 . وتعديالاً ا  جرحاً فيهم  األئمة  وأقوال  ورواهتم  الرافضة  روايات  بطرق  العلم   *
بعلم  فعليك  الرافضة  تكرس  أن  أردت  إذا  احليدري))):  اهلل  عبد  الدكتور  هذا  يقول يف 
اجلرح والتعديل؛ ألننّ علامء الرافضة الذين يزعمون أن هلم معرفة يف هذا الفن وجدهتم 

جيهلونه)3).

التشيع يف إفريقيا )37)).    (((
الربامج  فيها  يقدم  الكلمة  قناة  وله  الرافضة  بدعوة  مهتم  اإلسالمية،  اجلامعة  خرجيي  من  إيراين  داعية    (((

باللغة الفارسية. 
للعقيدة  السعودية  العلمية  اجلمعية  أقامتها  الثانية(  )املرحلة  الرافضة  مع  احلوار  دورة  يف  ذلك  ذكر    (3(
-(4  = 434)ه�،  الثاين  اجلامدى  شهر  من   (6-  (3 يوم  من  الدعوة  كلية  يف  اإلسالمية  باجلامعة 

7)/3/4)0)م. 
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فإن  لألذى،  يتعرض  قد  الرافضة  لدعوة  طريقه  يف  الداعية  ألن  الصبر:  ثالًثا: 
بعضهم يطلق لسانه ويده لينال منه؛ إما جهالاً منه ملا يدعى إليه، أو ملا وقر يف قلبه من 

ٻ     ٻ     ]ٱ      :E قال  وقد  للهوى،  ا  اتباعاً أو  وأهلها،  للسنة  العداوة 
ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ    ڀ     ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    
]العرص:)-3[، وقال بعض أهل العلم: )فالواجب عىل من يدعو إىل اهلل ويريد  ٺ[ 
وجه اهلل أن يصرب عىل األذى وأن يستمر يف الدعوة إىل اهلل، وقدوته يف ذلك الرسل - 
عليهم الصالة والسالم - وخريهتم وخامتهم حممد H. ماذا لقي من الناس؟ 
وكم لقي من األذى بالقول والفعل؟ قالوا: ساحر وكذاب، وقالوا: جمنون، وقالوا فيه 
باحلجارة حتى  قذفوه  باألذى،  وتناولوه  القرآن،  D يف  اهلل  ذكرها  التي  األقوال  من 
وهو  ظهره  عىل  جزور  سال  وألقوا   ،D اهلل  إىل  دعاهم  ملا   H عقبه  أدموا 
ساجد عند الكعبة، وتوعدوه بالقتل وهددوه، ويف غزوة أحد جرى عليه وعىل أصحابه 
ما جرى، O؛ كرسوا رباعيته وشجوه يف رأسه H وقع يف حفرة، 
وهو نبي اهلل، كل هذا أذى يف الدعوة إىل اهلل D لكنه صرب وحتمل وهو أفضل اخللق 
إيامنه  حسب  عىل  لألذى  يتعرض  أن  الدعوة  هبذه  يقوم  للذي  بد  فال   ،O
ودعوته؛ ولكن عليه أن يصرب، ما دام أنه عىل حق فإنه يصرب ويتحمل فهو يف سبيل اهلل 

.(((
E وما يناله من األذى فهو يف كفة حسناته أجر من اهلل

رابًعا: الحكمة في الدعوة: هي إتقان األمور وإحكامها بأن تنزل األمور منازهلا، 
وتوضع يف مواضعها.

وأما األساليب التي ينبغي أن نتخذها يف دعوتنا للرافضة، فمنها:
1. القيام برصد وسائلهم وأساليبهم يف الدعوة ومجيع حتركاهتم يف البلد)))، ومن 
إىل  نسبقهم  أن  يوجب  الفردية،  بالدعوة  اهتاممهم  مثالاً  الوسائل،  َثمنّ دعوهتم عرب هذه 

رشح األصول الثالثة للشيخ صالح الفوزان )ص8)).    (((
دعوى التحول إىل املذهب اإلمامية االثني عرشية عىل شبكة املعلومات العاملية أليب حيمد ))54).    (((
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ذلك، ودعوهتم يف وسائل اإلعالم يقتىض أن نجعل خطة لغزو أفكارهم وتوجيههم إىل 
احلق، وكذلك ما يقومون به من دعوة الناس عن طريق سفاراهتم يف بالدنا عرب امللحق 
تقوم  أن  نية  السنّ للدول  أن يسمحوا  إال  أن تدع ذلك،  املعنية  للجهات  ينبغي  الثقايف ال 
بمثلها يف بلداهنم مثل إيران، وال أراهم فاعلي. وحاجة الناس إىل تعلنّم اللغة العربية 

واضح لفهم دينهم عىل الوجه الصحيح ال تعلم اللغة الفارسية املجوسية.

ثنائية مع من تأثر هبم من  أن خيصص بعض املثقفي من أهل السنة جلسات   .2
املثقفي، ويوضح له حقيقة الرفض وأوجه خمالفته لدين اإلسالم.

صغرية  مؤلفات  يف  الرافضة  وعقائد  الصحيحة  العقائد  عن  بالكتابة  القيام   .3
إيراد اآليات  الناس جمانا أو بمقابل رمزي. والطريقة املثىل يف هذا  ونرشات توزع عىل 
واألحاديث الصحيحة، ويستحسن أن يوثق كل ما يذكر عن أهل السنة وعن الرافضة 
أيضا، ومن كتبهم املعتمدة ومن صحائفهم املوجودة يف أيدهيم مثل امليزان. وكذلك هيتم 
واإلنكليزية  اهلوسا  لغة  إىل  العربية  اللغة  يف  املؤلفة  الكتب  برتمجة  العلم  وطلبة  العلامء 

ويوربا مما يتعلق بالتشيع، واختصارها وتلخيصها بطريقة يسهل للقارئ دراسته.

4. االهتامم بالقضايا ذات األمهية قبل اخلوض يف القضايا الفرعية، سواء يف كتاباتنا 
أو يف احلوار معهم مثل أركان اإليامن واإلسالم ومصادر الدين وحتريف القرآن والرشك 
وزواج  وعمر،  بكر  أيب  وتفضيل  احلسي  قتل  عن  الكالم  قبل  عندهم)))  يوجد  الذي 

املتعة، ومسح الرجلي يف الوضوء، ونحوها.

التوحيد، والتحذير  الرتكيز عىل ما ورد يف القرآن من اآليات الواضحات يف   .5
من الرشك ودعوة غري اهلل، واآليات الواردة يف فضائل الصحابة مثل آيات الرتيض عنهم 
وأن اهلل أعد هلم اجلنة، وغفر هلم وتاب عليهم وعلم ما يف قلوهبم، وأن بعضهم أعظم 

http: //saaid. net/afkar/71. htm .أفكار يف دعوة الشيعة اإلثني عرشية موقع صيد الفوائد   (((
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واجلهاد  العبادة  وبكثرة  باإليامن،  ووصفهم  احلسنى،  اهلل  وعد  وكال  بعض،  من  درجة 
والنرصة والصدق واإليثار، وغريها كثري.

6. ومن أهم السبل ملقاومة الرفض طلب العلم الرشعي ألنه به التمييز بي احلق 
والباطل، كام يقول الشيخ مقبل بن هادي الوادعي ملا رأى من الرفض يف إيران: »وقبل 
الرشوع يف التكلم عام شاهدته ورأيته أنصح نفيس ومجيع املسلمي بالعلم الرشعي، علم 
والرشك  والتوحيد  والباطل  احلق  بي  يميز  أن  اإلنسان  يستطيع  لكي  والسنة  الكتاب 

والسنة والبدعة«))).

7. إبراز جهود الصحابة ونرشهم اإلسالم وغزواهتم وفتوحاهتم والتي هبا وصل 
اإلسالم إىل كثري من البلدان.

8. إعالم الناس بأعامل دول الرافضة عرب التاريخ من خيانة للمسلمي وتعذيب 
أهل اإليامن، وغري ذلك كصنيعهم مع العراق والتحالف مع دول الغرب. وما حيصل 
ب  د وُعذنّ يف سوريا اآلن))) خري شاهد عىل سوء قصدهم جتاه املسلمي، حيث دمر ورُشنّ

وُقتنّل الرجال والنساء والصبيان سواء، فإنا هلل وإنا إليه راجعون.

9. إظهار أقوال أعالم التصحيح مما ختالف فيها الرافضة.

احلوار مع من ترك عقيدة الرافضة ومتسك بعقيدة أهل السنة فيستفرس عن   .10
سبب خروجه منها.

11. بيان تناقضات الرافضة مع كتاب اهلل وتناقضات رواياهتم التي يف كتبهم)3). 
وهذا من األسباب التي اهتدى هبا بعض الرافضة كام ذكر ذلك شيخ الطائفة الطويس 

اإلحلاد اخلميني يف أرض احلرمي )ص)9)).    (((
سنة ألفي وثالثة عرش ميالدية.   (((

اإلحلاد اخلميني يف أرض احلرمي )ص4).    (3(
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بأحاديث أصحابنا  أيده اهلل ممن أوجب حقه علينا  الرافيض: »ذاكرين بعض األصدقاء 
أيدهم اهلل ورحم السلف منهم، وما وقع فيها من االختالف والتباين واملنافاة والتضاد، 
حتى ال يكاد يتفق خرب إال وبإزائه ما يضاده، وال يسلم حديث إال ويف مقابلته ما ينافيه، 
إبطال  إىل  بذلك  وتطرقوا  مذهبنا،  عىل  الطعون  أعظم  من  ذلك  خمالفونا  جعل  حتى 
معتقدنا، وذكروا أنه مل يزل شيوخكم السلف واخللف يطعنون عىل خمالفيهم باالختالف 
الذي يدينون اهلل تعاىل به ويشنعون عليهم بافرتاق كلمتهم يف الفروع، ويذكرون أن هذا 
ا  مما ال جيوز أن يتعبد به احلكيم، وال أن يبيح العمل به العليم، وقد وجدناكم أشد اختالفاً
اعتقادكم  مع  منكم  االختالف  هذا  ووجود  مباينيكم،  من  تبايناًا  وأكثر  خمالفيكم،  من 
العلم  قوة يف  ليس هلم  فساد األصل حتى دخل عىل مجاعة ممن  دليل عىل  بطالن ذلك 
اعتقاد احلق)))  منهم رجع عن  األلفاظ شبهة، وكثري  النظر ومعاين  بوجوه  وال بصرية 
اهلل  أبا عبد  فيه، سمعت شيخنا  الشبهة  الوجه يف ذلك، وعجز عن حل  اشتبه عليه   ملا 
أيده اهلل يذكر أن أبا احلسي اهلاروين العلوي كان يعتقد احلق ويدين باإلمامة فرجع عنها 
ملا التبس عليه األمر يف اختالف األحاديث وترك املذهب ودان بغريه ملا مل يتبي له وجوه 

املعاين فيها)))«.

وهذا يدل عىل أن الرفض ليس يف دين اهلل من يشء، وإال ملا حصل هذه التناقضات 
قال تعاىل: ]چ    چ    چڇ    ڇ      ڇ        ڇ      ڍ    ڍ     ڌ    ڌ     ڎ    ڎ    ڈ[ 

]النساء:)8[.

مؤلفيها  وفاة  بعد  الرافضة  مؤلفات  حمتوى  من  حتصل  التي  الزيادات  بيان   .12
مثال ذلك: هتذيب األحكام للطويس بلغت أحاديثه )3950)( حديثا كام ذكر أغابزرك 

يريد بذلك دين اإلمامية، وهذا غريب إذ لو كان دين احلق ملا وجد فيه هذا التناقض فهو دين باطل.    (((
هتذيب األحكام ))/)( ط بدون.    (((



194

الطهراين يف الذريعة))) وكذا املحسن العاميل، يف حي أن الطويس نفسه رصح يف كتابه 
)عدة األصول( بأن أحاديث )التهذيب( وأخباره تزيد عىل مخسة آالف، وهذا يدل عىل 
أن غاية ما يف كتابه ال يبلغ ستة آالف حديث))). ومثال آخر كتاب الكايف حيث يقول 
باألسانيد  ا  كتاباً مخسون  الكايف  كتاب  إن  076)ه�:  العاميل  الكركي  حيدر  بن  حسي 
ا، أخربنا بجميع  التي فيه لكل حديث متصل باألئمة. بينام الطويس يقول إنه ثالثون كتاباً

رواياته الشيخ املفيد)3)«.

]ٺ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٹ          ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ[ ]ق:37[. 
يشغلون  منهم  كثريا  ألن  نيجرييا،  روافض  من  املثقفي  مع  ينفع  األسلوب  هذا  ولعل 
اهلم، نسأل اهلل  عقوهلم وتفكريهم، وال يقومون بإمهاهلا كام هو احلال مع عوامهم وجهنّ
السالمة وال يصلح مع القوم –املثقفي- النقاش عن القضايا السياسية العاملية غالباًا ألن 
السنة  أهل  دول  بخالف  العاملي  السيايس  النفاق  حيسنون  ألهنم  تعجبهم  إيران  سياسة 

وخاصة العرب.

13. تكوين لقاءات مع الرافضة من وقت آلخر ودعوهتم إىل احلق.

14. إجياد مركز إسالمي يأوي إليه كل من احتاج ذلك ممن ترك الرفض ومتسك 
باحلق -مذهب أهل السنة واجلامعة– ممن كان آباؤه عىل الرفض وهو مل يبلغ الرشد.

أهل  مع  إيران  دولة  أفعال  وبيان  السنة،  أهل  من  إيران  موقف  حقيقة  بيان   .15
السنة واجلامعة يف إيران، من القتل والسجن والتضييق)4) وإبراز ذلك إعالميًّا.

الذريعة )504/4( وحمسن العاميل يف أعيان الشيعة ))/88)).    (((
ينظر اإلمام الصادق )485).    (((

)43)ه�=  ط))/  )ص73(،  للشثري  عرشية،  االثني  الشيعة  عقائد  وانظر  )ص)6)(،  فهرست    (3(
0)0)م. 

دعوى التحول إىل مذهب اإلمامية االثني عرشية عىل شبكة املعلومات العاملية أليب حيمد )ص536).    (4(
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16. إقامة مركز أبحاث علمي متخصص عن الرافضة وعقائدها ودولتها)))، ومن 
الشبهات، وذلك عرب  والرد عىل  الصحيحة  للعقيدة  بالتأصيل  القيام  املركز  أعامل هذا 
إنشاء الدروس واملحارضات يف اجلوامع واملساجد واإلذاعة والتلفاز وغريها واخلطب 
وكتابة املؤلفات والنرشات بأسلوب جذاب وشينّق، وإجياد جملة علمية متخصصة عن 
الشيعة وعقائدها، كام يقوم برصد نشاطات الرافضة وكتاباهتم ودروسهم وحمارضاهتم 

وحتركاهتم وحماولة فك الزواج -التحالف- الذي بي الرافضة والصوفية.
17. وجيب أن يكون أسلوب دعوتنا للقوم أسلوباًا حسناًا ال غلظة فيه وال شدة كام 

ورد يف القرآن: ]ہ    ہ     ہ    ہ    ھ     ھ    ھھ    ے    ے    ۓ    
]النحل:5))[،  ۓڭ    ڭ    ڭ     ڭ     ۇ    ۇ    ۆ    ۆ    ۈۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ[ 

]پ    ڀ    ڀ     ڀ    ڀ    ٺٺ    ٺ    ٺ        ٿ      :H نبيه  ا: يف شأن  أيضاً وقال 
ٿ    ٿ    ٿ    ٹ     ٹٹ     ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦڦ    ڦ    ڄ     

ڄ    ڄ    ڄڃ    ڃ    ڃ    ڃ    چ[ ]آل عمران:59)[.
18. وأما حماوالت القوم يف تغيري الرتكيبة السكانية السنية بالتشيع كام يف كانو عن 
طريق اللبنانيي التجار كام ذكر: فإن الشيعة يستخدمون هذا األسلوب يف املناطق التي 
فيها قابلية التشيع ويوجد فيها شيعة إما أصليون يف البلد، أو مهجرون للبلد من أماكن 
أخرى ولكن أعدادهم قليلة كام هو احلال يف نيجرييا))). فهذا حيارب عن طريق رؤساء 

ا يف ذلك. البلد واألمراء والوالة فإن هلم دوراً
يستشهد  أن  يستحسن  مناسباًا  النيجرييي  الرافضة  عىل  الرد  يكون  ولكي   .19
عقائد  كتاب  مثل  منها  يتعلمون  التي  امليزان)3) وكتب  يذكرونه يف صحفهم  بام  عليهم 

املصدر السابق )ص537( مع تعديل يسري.    (((
دعوى التحول إىل مذهب اإلمامية اإلثني عرشية لعبداهلل بن منصور أبو حيمد )ص5)5).    (((

 = )43)ه�  نيجرييا  بكانو  بيته  يف  معه  شخصية  مقابلة  يف  دوراوا  إبراهيم  أمي  الداعية  ذلك  يل  ذكر    (3(
0)0)م. 
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اإلمامية ملحمد رضا مظفر، والتي يلقيها هلم كبارهم مثل كتاب هنج البالغة حتى ال ينكر 
الرافيض وجود هذه العقائد يف دينهم، وما يذكره الزكزكي يف تفسريه.

20. تعليم الناس اللغة العربية مما يعينهم يف فهم الدين عىل الوجه الصحيح؛ ألن 
غالب من تشيع يف اجلامعات أو من املثقفي ينقصهم العلم الرشعي.

وخاصة  واإلنكليزية  اهلوسا  بلغتي  وعقائدها  الرافضة  عن  مؤلفات  هناك   .21
كتب الدكتور حممد منصور إبراهيم وكتب الدكتور عمر البطو وكتاب الدكتور أبوبكر 
حممد الثاين )ترمجة كتاب أسئلة قادت شباب الشيعة إىل احلق بلغة اإلنكليزية (، وكتاب 
اخلطوط العريضة ترمجة الدكتور أمي الدين أبوبكر إىل اللغة اهلوسا، وغريها كثري: ينبغي 

نرشها يف البلد سواء بطريقة البيع والرشاء أو اإلهداء.

بل جيب أن يقوم أثرياء أهل السنة بمرشوع توزيع عرشة ماليي كتاب من   .22
كتاب أسئلة قادت شباب الشيعة إىل احلق، بلغتي اإلنكليزية واهلوسا، وكتاب اخلطوط 

العريضة بلغة اهلوسا، ألن تأثريها أمر مشاهد يف البلد.

ودنّهم  أخبار  وذكر  قضاياهم  وتبني  الرسول  بيت  أهل  حياة  عىل  والرتكيز   .23
ا من الشيعة للسامع إلينا. وتعاوهنم االجتامعي مع غريهم من الصحابة يقرب كثرياً

اهلل  عبد  الدكتور  هلم  يقول  كام  البيت  أهل  مذهب  يف  نتحداهم  أن  وينبغي   .24
عليه  الذي  ألن  وذلك  ألتبعه؟)))  البيت  أهل  مذهب  أين  احليدري:  البلويش  اجلمعة 
الرافضة اليوم من السب والشتم للصحابة وزوجات الرسول والغلو والرشك يف األئمة 

ا مذهباًا ألهل البيت. مل يكن يوماً

ذكر  والصوفية  الرافضة  بي  التحالف  فك  عىل  تعيننا  التي  األساليب  ومن   .25

 = )/434/5)ه�  األربعاء  يوم  اإلسالمية  باجلامعة  النيجرييي  للطالب  ألقاها  دورة  يف  ذلك  ذكر    (((
4)/3/3)0)م. 
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كام  الرافضة،  وبي  بينها  االختالف  أوجه  ذكر  مع  الصوفية،  وبي  بيننا  االتفاق  أوجه 
حيسن إيراد أقوال علامء الصوفية والزهاد عن كشف حقيقة الرافضة وضاللتها وهذا إنام 
يكون يف األماكن التي يكثر فيها الصوفية، وكذلك ذكر أقوال الرافضة يف تكفري الصوفية 

واألمة أمجع.

26. رصد كل ما يصدر من الرافضة يف البلد من أقواهلم يف دروسهم وحمارضاهتم 
وكتاباهتم والرد عليهم بطرق علمية صحيحة حكيمة وبأسلوب حسن، وإن أرسلنا إليهم 
 H ا يكون مناسباًا لعل اهلل يفتح عىل قلوهبم فيقبلوا احلق. والرسول ذلك مكتوباً

قد كتب إىل بعض العظامء.

27. وذكر أهل البيت بالثناء اجلميل وإظهار ودنّهم وحب من حيبهم دون تفريط 
ا. وال إفراط، وذكر الفتاوى الثابتة من أئمة أهل البيت من كتب أهل السنة خصوصاً

28. ولنغتنم كون بعضهم حيرضون مساجدنا يف دعوتنا هلم بتوجيه أسئلة منطقية 
خالفا  األفارقة  كالنصارى  النصوص  يتدبرون  ال  منهم  كثري  كان  وإن  حتى  وعلمية 
لنصارى أروبا، مثال، فنقول: أي الشهادتي أقوى شهادة اهلل للصحابة باخلري والصالح أم 
شهادة الرافضة هلم بالسوء والرش؟ أأنتم أعلم أم اهلل؟ وملاذا ترك هؤالء الصحابة ديارهم 

وأمواهلم وقاتلوا آباءهم وإخواهنم وعشريهتم؟ هل كان ذلك إال طلباًا ملرضاة اهلل.

ا  29. وال يسعنا يف مقاومة القوم –الرافضة يف نيجرييا- إال أن نخصص أشخاصاً
يقومون بدراسة أساليب الشخصيات البارزة من الرافضة يف البلد، وذلك ألن أساليبهم 
قد ختتلف من شخص آلخر، فرئيس الرافضة مثال يذكر الغزوات ويرفع شأن عيل وأنه 
البطل الوحيد الذي ال يوجد يف الدنيا مثله))) وأحياناًا يعمد إىل أحاديث صحيحة فيشكك 
الناس فيها. أو يذكر آيات نزلت يف املنافقي فينزهلا عىل كبار الصحابة من دون أن يذكر 

 .(ALI YA FI KOWA( ذكر هذا يف رشيط سيدي بعنوان: عيل أفضل من كل شخص   (((
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االسم. أو يقول: إن بعض الناس يريدون أن يصدوكم عن معرفة أهل البيت ويقولون 
لكم نسبنّ الصحابة، واحلق أهنم هم الذين ال يعرفون منزلة الصحابة؛ ألنه ال يمكن أن 
تعرف منزلة الصحابة إال إذا عرفت منزلة الرسول«))). والتقية فيه صفة بارزة. ويذكر 
أحيانا أن املسلمي يف نيجرييا ليس هلم قائد فام هو املخرج؟ أو يقول كل املشكالت التي 
فيض،  من  غيض  وهذا  البيت«.  أهل  بمذهب  بالتمسك  إال  منها  نخرج  ال  فيها  نحن 
نائبه فرجل ذو جرأة يتعرض للصحابة بكل وقاحة. وأما محزة لول وصالح ثاين  وأما 
زاريا فقد مىض يشء من أساليبهام. ونور داس من املتفلسفي وصاحب منطق وتلفيق 
الكالم واآلثار، والتدليس، وبعد دراسة أساليبهم يرد عليهم بام يتناسب مع كل واحد 
منهم وحيذر الناس من أخطار دعوهتم املخالفة لكتاب اهلل وسنة رسول اهلل حتى وإن 
مل يستحق أحد منهم اسم عامل بل هم قوم متعاملون، ومع هذا يضلون عن سبيل اهلل، 

وحقيقة لوال أن بعض الناس اغرتوا هبم مل نذكرهم.

30. االستفادة من خربات العلامء الذين لدهيم ممارسة يف دعوة الرافضة وحماولة 
تطبيقها عامليًّا ودوليًّا، ومثال األول الشيخ إحسان إهلي ظهري والشيخ عثامن مخيس، ومثال 

الثاين كالدكتور منصور إبراهيم))) سكوتو نيجرييا والدكتور عمر حممد لبطو نيجرييا.

31. اإلكثار من وصف الرافضة بام وصفهم به العلامء املتقدمون من أهنم أكذب 
بام يف كتبهم من األساطري واألكاذيب والتناقضات، ألن ذلك  الطوائف وإثبات ذلك 
بالكذب  يتقرب إىل اهلل  امللة من  يقولون، بل ليس من أهل  الناس هبم وبام  ثقة  يذهب 
ويتخذه عبادة غري الرافضة، وهذا األسلوب ينفع مع عوام الناس وبعض الرافضة الذين 

يطلبون احلق، أما احلاقد منهم فال يزيده إال عداوة مع أهل السنة، واهلل املستعان.

ذكر ذلك يف حفل ختام ملدرسة فودية بكانو 8)4)ه�، = 007)م.    (((
سبقت ترمجته )ص68).   (((
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 32. وجيب الرتكيز يف الدعوة إىل العقيدة والبعد عن القضايا السياسية ألن ذلك 
ا وقد نحتاجها يف بعض األوقات ونستغني عنها يف كثري من األحوال. ال يفيدنا كثرياً

33. ومن األساليب التي نستعي هبا أيضا يف الدعوة إىل التوحيد استخدام أسامء 
اخللق  بي  الرافضة  جتعله  التي  الواسطة  فنُبتنّ  والسنة  الكتاب  يف  الواردة  وصفاته  اهلل 
: وصف اهلل نفسه بالسميع وهو السميع العليم، فمن مقتىض وصفه هبذه  واخلالق، مثالاً
الصفة عدم حاجته سبحانه إىل من يبلغ إليه حاجات املخلوقي؛ فال حاجة له إىل ذلك. 
ره هبا؛ ألن  وكذلك العليم يقتيض وصفه هبا أنه يعلم بحاجة خلقه؛ فال حاجة إىل من يذكنّ

ا. ذلك عند اهلل حمال، وهلم جرًّ

قوالاً  الصدق  يف   Q واألئمة  عيل  منهج  اتباع  إىل  الرافضة  وُيدَعى   .34
، وحسن املعاملة مع غريهم كام رأينا يف حياة عيل I مع بقية الصحابة مل يكن  وعمالاً
ا ووفاءاً لصحابة رسول اهلل  يسب الصحابة، بل قد سمى أبناءه بأيب بكر وعمر وعثامن ودًّ

H، وخاصة الشيخي M أمجعي))).

السنة  أهل  الرافضة من  الرد عىل  املتخصصي يف  مناظرات علنية بي  إقامة   .35
لول  ومحزة  زاريا  ثاين  وصالح  زكزكي  يعقوب  إبراهيم  مثل  البلد  الرافضة يف  كبار  مع 
وحممود توري، وإن أرصوا أن يكون رسا فال مانع من ذلك، عسى اهلل أن يفتح قلوهبم 
))) يف القوم؛ ألن تأثريه قليل، وكام  للحق. فال ينصح بمناقشة الصغار ممن هو قلُّ بن قلنّ
ا بأن يقوم باحلوار مع أهل الزيغ واهلوى  ال ننصح علامء أهل السنة ممن ليس متخصصاً
بي املأل. وكم سمعنا من الرافضة من يقول ناقشت الشيخ الفالين السني حتى أسكته، 
والكذب عندهم سمة بارزة. كام ينصح بأن تكون املناظرات بضوابط رشعية مع مراعاة 

كيفية احلوار وثقافته.

ينظر بحار األنوار للمجليس ))74/4، 90، )9، 36/45، 63(. وكشف الغمة لألربيل ))/67).    (((
مثٌل يقال ملن ال يعرف ومل يشتهر.    (((
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ونتحداهم ونذكر هلم  الدفاع عن شبهاهتم،  بدل  الشبهات  إثارة  الرتكيز يف   .36
أسئلة يعجزون عن ردها أو اإلجابة عنها، وذلك ألن يكونوا مدافعي خري لنا من أن 
نكون نحن املدافعي، وال يعني ذلك أن ال هنتم بشبهاهتم بل جيب أن ندرسها دراسة 
عميقة، ونرد عليهم خاصة يف املدن التي اختذوا ذلك وسيلة لبذر عقائدهم املوروثة من 

ابن السوداء.

37. البعد كل البعد عن سب أو شتم أئمتهم –الرافضة- سواء من املتقدمي أو 
من املتأخرين؛ ألن ذلك ال جيدي باخلري، وهذا أقوله عن خربة وجتربة، وبالنظر إىل وقائع 

حصلت يف نيجرييا ال أحب ذكرها.

وما  العذاب  أنواع  من  به  يسومكم  مما  للزكزكي  األتباع  أهيا  تتذكرون  أفال   .38
يوقعكم من اهلالك من غري دليل رشعي وال مربر، وإين ليؤملني أن يذهب إنسان ماشياًا 
بعد  أو  الطريق  توفوا يف  الذين  زاريا، هلل أخربوين كم عدد  إىل  بعيدة  وأماكن  كانو  من 
 E الوصول أو اإلياب؟ أين الرمحة من قلب من يأمر أتباعه هبذا؟))) أليس اهلل
يقول: ]ڻ    ڻ    ڻ     ڻ    ۀ                   ۀ    ہ    ہ        ہہ     ھھ    ھ      ھ    ے      ے[ 
رشعي  سفر  دون  من  هبذا  ا  يوماً أتباعه   H الرسول  أمر  وهل  ]البقرة:95)[، 

هاتوا  قل  عرش؟  االثني  األئمة  من  أحد  عن  أثر  أم  واحلج؟  والعمرة  واهلجرة  كاجلهاد 
برهانكم إن كنتم صادقي.

وأما الذي لم يدخل في التشيع فيجب أن نقدم له حصًنا يمنعه، من ذلك:
1. التأصيل العقدي؛ واملراد هبذا أن يعلم املسائل العقدية املهمة بالتدرج، وكذلك 
صحابة  ويف  رسوله،  ويف  اهلل،  يف  ا  صحيحاً ا  معتقداً تعطيه  التي  األساسية  العقائد  كتب 

ا رشعيًّا،  وقد أنكر بعض الروافض يف نيجرييا الذين ليسوا من أتباع زكزكي حيث مل يروا لذلك مستنداً   (((
وبعض أتباعه مل يعجبه فعل شيخه حيث مل يمش راجالاً داخل املدينة إىل حيث يتجمعون والتي كانت 

مسافتها يسرية وهم مأمورون بمسرية مائة كلو مرتات، فأين العدل؟ 
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رسول اهلل، وغري ذلك من األمور التي جيزم هبا يف قلبه وال يتزعزع بحال من األحوال، 
إال أن يعدمه توفيق من اهلل سبحانه، ومن الكتب التي ينصح هبا يف هذا الباب كام يقول 
أفريقيا  غرب  من  العلم  لطالب  بالعقيدة  التسلنّح  هذا  يف  األدنى  واحلدنّ  الدعاة:  بعض 
ا إتقان كتاب عقيدة أيب حممد بن أيب زيد القريواين الذي هو الباب األول من  خصوصاً
رسالته الشهرية، معتمدا عىل رشحها النفيس لشيخنا عبد املحسن العباد »قطف اجلنى 
ا كذلك  الداين...«، ثم كتاب الطحاوية برشحه املشهور البن أيب العزنّ احلنفي، ومهم جدًّ
العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية برشح الشيوخ املعارصين هلا، وعىل رأسهم 
العبادة ال أجد مثل  العثيمي رمحة اهلل عىل اجلميع. ويف توحيد  الشيخ حممد بن صالح 
آل  وصالح  عثيمي  ابن  الشيخ  ورشح  الوهاب،  عبد  بن  حممد  للشيخ  التوحيد  كتاب 

الشيخ مما ال يستغنى عنهام))).

وكذلك ذكر هذا يف مؤمتر إلورن بنيجرييا من طرق الوقاية من املد الشيعي ما نصه: 
»تسليح الشباب بالعقيدة الصحيحة املبنية عىل الكتاب والسنة الصحيحة«))).

العقيدة  تكون  أن  هي  ظاهرة،  الرافضة  لعقيدة  التصدي  يف  الوسيلة  هذه  وفائدة 
اهلل، وعىل  اهلل وسنة رسول  تستنبط من كتاب  االنطالق، ألهنا كتب  قاعدة  الصحيحة 
منهج سلفنا الصالح، وتصد عن سبيل أي باب خيالف ما يف الكتاب والسنة، وهبذا يرد 
أسلوب  الشبهات  إثارة  إىل  واللجوء  الصحيح،  واملعتقد  القول  ختالف  تأتيه  شبهة  كل 
من أساليب الرافضة لبسا للعوام فإن مل جيدوا يف هذا ما يغني عمدوا إىل حتريف آيات 
الكتاب وما صح من روايات فحملوها عىل حمامل بعيدة هي أبعد ما تكون عن مقصود 

ُسبل التصدي للمد الشيعي يف غرب إفريقيا للدكتور مسلم إبراهيم )ص)-3).    (((
-)/8/)43)ه�   7/30  = أقيم:  الوطن،  وأمن  الشيعي  املد  حول:  الوطني  املؤمتر  بحوث  ملخص    (((

)-7/3/))0)م. 
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الشارع احلكيم، ورصفوها عن ظاهرها كي توافق أهواءهم ورغباهتم، وإن أعياهم ذلك 
كله عمدوا إىل وضع احلديث بام هتواه أنفسهم انتصارا لباطلهم))).

2. القدوة احلسنة: وهذا جانب مهم تنترش بسببها الدعوة، فمن متسك بالسنة قوالاً 
ا سهل ملن تعامل معه قبول احلق الذي عنده، وقد تصنع بعض الرافضة  وعمالاً واعتقاداً
حتسي معاملتهم مع بعض أهل السنة مع أهنم يعتقدون كفرهم فخدعوهم بذلك، كام 
صار بعض الدعاة سبباًا لتعيري وسب أهل السنة ملا كان به من غلظة وشدة عىل كل من 

يتعامل معه، أليس الرسول قدوة لنا؟ قال تعاىل: ]وئ    ۇئ          ۇئ    ۆئ    ۆئ    ۈئ    ۈئ     
ېئ    ېئ       ېئ           ىئ    ىئ    ىئ    ی  ی    ی    ی[ ]األحزاب:))[.

يد  لتكوين  التيجانية  الطريقة  السنة وأهل  أهل  الدبلوماسية بي  العالقة  عقد   .3
واحدة ضد الرافضة، وإن كانوا متشاهبي يف بعض األشياء. ويربر هذه الوسيلة باملربرات 

الرشعية- يف رأي الباحث- التالية:
األوىل: أن أهل السنة وأهل الطريقة التيجانية متفقون عىل وجوب تعظيم الصحابة 

والرتيض عليهم من غري تفريق بينهم.
الثانية: أن معظم أتباع مشايخ الصوفية ال علم هلم بالعقيدة التيجانية، وإنام حاهلم 
حال من يقول إنا وجدنا آباءنا عىل أمة وإنا عىل آثارهم مقتدون. إذا، فليسوا بالتيجانيي 
حقيقة. فنستغل حاهلم هذه بتقريبهم إلينا عن طريق إلقاء حمارضات حول الصحابة، أو 

توفري آليات مساعدة هلم يف توعية أتباعهم بخطورة الشيعة.
الثالثة: قاعدة األخذ بأخف الرضرين))): وحقيقتها أنه إذا تعارض رشان يؤخذ 

ا)3). بأخفهام رضراً

ا عن اآلل واألصحاب إعداد قسم الدراسات والبحوث بجمعية اآلل واألصحاب )ص6). دفاعاً   (((
التقرير والتحبري البن أمري احلاج، حممد بن حممد )3 /6)3).    (((

أمن  الشيعي وخطره عىل  مد  ملتقى  أمحد عمر يف  قدمه مهدي  إفريقيا  الشيعي يف  املد  مواجهة  وسائل    (3(
املجتمع وسالمة الوطن. 
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وهذا الذي ذكر هنا جينّد وال يعني ذلك أن نتنازل عن عقيدتنا، ونؤمن بام خيالف 
احلق، وال أن نرتك دعوة غري الرافضة، وال موافقة ملن يرى مشاركتهم يف بدعهم.

العقيدة  بالرافضة خاصة وكتب  املتعلقة  الكتب واألرشطة  لبيع  مكتبة  إجياد    .4
با  طلاً األمة  بي  ونرشها  برشائها  املحسني  ويشجع  مناسب،  بسعر  يكون  وأن  عامة، 

لألجر ومرضاة اهلل.

5. إجياد مكتبة خريية يف مجيع واليات الشامل ملن يريد البحث واملطالعة.
6. إجياد مؤسسة أو تفعيل املوجود ويكون هلا فروع يف مجيع واليات شامل نيجرييا 
وبعض األماكن يف اجلنوب حيث فيها الروافض. ويكون أعامهلا بشكل موحد ومنظم 
البلد، ويشارك فيها كل من يعتني  التي ترسم خريطة مواجهة القوم يف  وخمطط، وهي 

باحلراك الرافيض يف نيجرييا أو الرد عليها.

الرافضة  هبا  تقوم  التي  املحارضات  أوقفوا  إن  عظيم  أجر  اهلل  عند  وللحكام   .7
يف جوامع املسلمي؛ ألنا عرفنا ما أحدثته من الفوىض يف كثري من مدن واليات شامل 
نيجرييا مثل صكوتو وكانو وكدونا وجومبي وجالنغو وغريها. وتلزمهم احلكومة بفتح 

مساجدهم اخلاصة))).

من  كل  عىل  القضاء  يف  تعمل  فاحلكومة  بالبلد  املواطني  بأمن  يتعلق  ما  وأما   .8
بل مع احلكومة يف  اشتباكات مع اآلخرين  أثارت  قليلة  فئة  البلد، كم من  أمن  يزعزع 

حي، هذه قضية ينبغي أن تعطى من األمهية، وليتنبه لذلك املعنيون.

9. املبادرة إىل دعوة أهل البوادي والريف قبل أن تسبقنا الرافضة، وذلك ليسبق 
احلق ويستقر يف نفوسهم، وأهل السنة هم الذين خيططون للخروج للدعوة إىل اهلل، مثل 

وهذا من أساليب الرافضة حيث ال يبنون مساجد ختصهم بل يأتون إىل مساجد املسلمي لنرش دعوهتم    (((
ا أو مسجدين.  وإىل اآلن ال نعرف هلم يف نيجرييا إال مسجداً
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مجاعة إزالة البدعة وإقامة السنة جيب أن يركزوا عىل دعوة الناس إىل التوحيد، والصد 
لكل باطل من العقائد.

غري  نيجرييا  يف  اإلسالمية  اجلمعيات  مجيع  يدعى  حيث  وطني  مؤمتر  إقامة   .10
تقديم  فيه  ويتم  هلا،  التصدي  جيب  التي  القضايا  من  الرفض  أننّ  هلم  ليظهر  الرافضية، 
أوراق عن خطرهم وخمالفتهم جلميع املسلمي، وبيان أهم معتقداهتم، ثم تعقد جلسات 
يف آخر املؤمتر لتبي كل مجعية أوجه الدعم الذي ستقوم به حسب قدرهتا، بعضها تقوم 
ا بالفكر وهكذا. ثم ينشأ جلان ملتابعة هذه األعامل،  بتمويل، واألخرى بالتأليف، وبعضاً
بإرشاف أكرب مركز يعتني بدعوة الرافضة يف نيجرييا، وكأنه مركز أهل البيت والصحابة 

بصكوتو.

الرافضة،  التي هتتم بدعوة  العاملية  املراكز  للتعاون مع  تكوين عالقة وطيدة   .11
مثل مجعية اآلل واألصحاب وغريها يف الرياض والكويت.

12. إقامة دورات علمية للشباب والنساء واملثقفي واإلعالميي، وأخص بالذكر 
املسئولي عن الربامج اإلسالمية لتوعيتهم وتثقيفهم عن معتقد الرافضة وخطرها عىل 

األمة))).

الرد عىل  بإرشاف مركز علمي متخصص يف  إقامة دورات لألئمة والدعاة   .13
الرافضة. ويكون ذلك عن دراسة.

ا ومقاصد يف بالد احلرمي  الرافضة يف احلج: فال شك أن للرافضة أهدافاً وأما دعوة 
ا، لذا أقاموا التظاهر يف أرض احلرمي وحاولوا تصدير بعض األسلحة  وعىل أهل السنة عموماً

وفعلوا وفعلوا.. كل ذلك يريدون تدويل احلرمي والسيطرة عىل بلدان أهل السنة))).

قابلتهم-  -ممن  نيجرييا  وتلفاز  إذاعات  يف  اإلسالمية  الربامج  عن  املسئولي  من  ا  كثرياً أننّ  وجدت    ((( 
ال يعرفون حقيقة الرافضة، وبعضهم يرى أننّ هلم إظهار ما يف ضمريهم؛ بزعم حرية التعبري والرأي. 

دعوى التحول )567( وما بعده.   (((
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إن ما تبذله احلكومة السعودية –أيدها اهلل– من جهود جبارة يف موسم احلج ليقوم 
احلجاج بحجهم بكل يرس وسهولة وأمان مما يذكر فيشكر، ولكنه ويف األزمنة األخرية: 
إليهم، فعىل احلكومة -أيدها اهلل- مواجهة  املوجهة  الشيعية  الدعوة  عانى احلجاج من 

هذا األسلوب الدعوي عند الشيعة))).

هناك جهات مسئولة منها اجلهة األمنية كاجلامرك فال يسمح ألحد من القوم يصدر 
ا، وإذا كانت هذه  إىل البلد ما يرض األمة ال بدنيًّا وال عقليًّا فضالاً عن أن يرضها عقديًّ
الكتب واملنشورات التي توزعها الرافضة عىل احلجاج إنام تطبع من داخل اململكة العربية 

السعودية هنا يأيت دور املراقبي الداخليي كاملباحث وغريهم.

وعىل العلامء بيان املذهب احلق للناس، وأن هذه الكتب إنام تضل الناس عن سواء 
السبيل، كام نبه عىل هذا بعض أهل العلم حيث يقول: )فجدير بعلامء السنة -بارك اهلل 
الضالل  من  واملنشورات  الكتب  هذه  يف  ما  يبينوا  أن  ونرصهم-  خطاهم  وسدد  فيهم 

حتى ال يغرت هبا جهال أهل السنة))).

ا فلتستغلها حتى تتحقق  ومن هذه الناحية يكون دور وزارة الشؤون اإلسالمية قويًّ
من أداء واجبها جتاه احلجاج، وتقوم ببعث املشايخ يف احلج للدعوة؛ سواء كان ذلك يف 
مراكز التوعية باملدينة أو مكة أو باملشاعر املقدسة بمنى وعرفات ومزدلفة. وال يكفي 
اهلل  بتوحيد  الناس  تذكري  من  بد  ال  بل  احلجاج  فتاوى  عىل  اإلجابة  مع  الكتب  توزيع 

وحقوقه عليهم ومنزلة رسوله H وبيان فضائل الصحابة والقرابة.

املنكر فهذه  املنكر يف إزالة  باملعروف والنهي عن  وال خيفى علينا دور هيئة األمر 
ا من املنكرات التي جيب عىل كل مسلم إنكارها بل من أمهها ألن الذي يسعى يف  أيضاً

دعوى التحول إىل مذهب اإلمامية اإلثني عرشية تأليف عبد اهلل بن منصور أبو حيمد )567).   (((
اإلحلاد اخلميني يف أرض احلرمي )54).    (((
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بالقضايا  ينشغل  فالذي  األصيل،  الظاهر  الكافر  من  ا  خطراً أشد  املسلمي  عقائد  إفساد 
عن  النوافل  أشغلته  كمن  ومثله  مغرور)))،  أنه  الشك  الرشك  عن  النهي  عن  األمنية 

الفرائض، وهل األمن إال يف حتقيق التوحيد، يقول سبحانه: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    
ٻ      پ    پ    پ    پ       ڀ    ڀ[ ]األنعام:)8[، ثم هناك جهة مسئولة عن 

القضايا األمنية؛ وعليه فال يشغل اآلمر باملعروف باله هبا؛ ألنه مكفينّ بغريه.

بالعمل  القيام  جلدتنا  بني  من  السعودية  العربية  اململكة  يف  الدارسي  وللطالب 
الرشك  من  وحتذيرهم  إليهم،  الصحيحة  العقيدة  وإيصال  حجاجهم،  جتاه  الدعوي 
أهداف  أهم  من  أن  وليعلم  والعمرة،  احلج  مناسك  وتعليمهم  املنحرفة،  والعقائد 

الدراسة: تبليغ ذلك للناس وتعليمهم.

وللحكومة السعودية حق يف منع الرافضة إقامة أينّ نشاط دعوي يف موسم احلج، يف 
الدولة وخاصة يف مكة واملدينة واملشاعر، وقد نبه عىل هذا بعض الكتاب ودعا احلكومة 

إىل القيام ببعض األمور، منها:
منع أينّ نشاط دعوي من قبل الشيعة.  -(

مراقبة حتركات دعاة الشيعة.  -(
مراقبة نشاطات مركز البعثة وفنادقهم، ألهنا منبع الدعوة الشيعية.  -3

ونرش  الشيعية،  والدعوة  الشيعي،  املذهب  خطر  من  واجلامعة  السنة  أهل  حتذير   -4
الوعي بينهم يف ذلك، قبل احلج، وأثناءه وبعده.

عدم السامح للشيعة أن يامرسوا أي بدعة من بدعهم ألن يف ذلك آثار خبيثة، منها:  -5

رأيت بعض الناس حيرص عىل منع التجمعات وال يبايل بمن يدعو غري اهلل. ويمنع الداعية من الدعوة    (((
خوفا من جتمع الناس وأن يف ذلك هتديدا لألمن حسب زعمه. ولذلك جيب إجياد دورة تدريبية من علامء 
اجلامعة يف احلسبة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر لكل من سيشارك يف هيئة األمر باملعروف والنهي 

عن املنكر سواء من املتعاوني معهم يف املواسم أو غريه. 
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إثارة الضغينة والبغضاء يف نفوس احلجاج.  .(
إخالل باألمن يف احلج؛ إلقناع الناس بأن اململكة العربية السعودية غري قادرة   .(

عىل توفري األمن للحجاج، فلذلك جيب تدويل احلرمي –عىل زعمهم–.
املذهب  إىل  بالدعوة  يقوم  اإلسالمية-  الرشيعة  -وفق  أفرد  أو  جهة،  أينّ  معاقبة   -6

الشيعي يف احلج.
نرش الدعاة من مجيع اجلنسيات، لتحذير بني قومهم من املذهب الشيعي ودعوته،   -7
وهنا يأيت دور الطالب الدارسي يف جامعات اململكة العربية السعودية، الدارسي 
يف مرحلة الدكتوراه بأن يكون هلم كريس يف املسجد النبوي واحلرم املكي، وطالب 
رسمي.  وبشكل  احلجاج  بيوت  يف  الكلية  وطالب  احلرم،  ساحات  يف  املاجستري 
ويشارك اجلميع يف منى وعرفات. ويتم توزيع ذلك من قبل إدارة خدمة املجتمع 
واملسجد  احلرام  املسجد  لشئون  العامة  الرئاسة  مع  والتنسيق  بالتعاون  باجلامعة، 
النبوي، واجلمعيات اخلريية الدعوية، وتقام الدورة التدريبية جلميع املشاركي يف 
أساليب خماطبة احلجاج وكيفية دعوهتم. ومضمون الدعوة يشمل التوحيد وفضائل 

الصحابة وأمهات املؤمني.
احلجاج  عىل  ومطويات  وأق��راص،  وأرشطة  كتب  فيها  دعوية  حقائب  توزيع   -8

ا –حسب احلال-. ا أم تلميحاً بلغاهتم))) فيها حتذير من الشيعة ودعوهتم ترصحياً
املسلمة،  املجتمعات  كبار شخصيات  السابقة كهدية عىل  احلقائب  بتوزيع  العناية   -9
سواء كانوا علامء أو سياسيي، أو دكاترة، أو رؤساء قبائل، عىل أن يكون شكل هذه 

اهلدايا يتناسب مع قدرهم االجتامعي.
املؤمني  وأمهات  باجلنة،  املبرشين  العرشة  قصص  يف  متخصصة  حقائب  0)- إعداد 

M أمجعي وتكون جذابة، وخمتارة بعناية.

فنيجرييا فقط فيها أكثر من ثالثامئة لغة وأكرب اللغات مخس وهي: ). اهلوسا ). والفالين، 3. والكانوري،    (((
4. واإليبو، 5. اليوروبا، انظر التاريخ اإلسالمي التاريخ املعارص حممود شاكر )5)/7)3). 
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علامء  من  ومجاعة  األربعة  األئمة  بأقوال  الشيعة  من  التحذير  فيها  الكتب  ))- توزيع 
املالكية واملتصوفة أو الزهاد.

))- حتجيج رؤساء القبائل والسياسيي املسلمي، وغريهم ممن له مكانة يف جمتمعاهتم 
قبل أن حيججهم الشيعة، مع احلرص بأن يكون اختيارهم بعناية وعن دراسة))).

الداخل  دعاة  النيجريية مع  احلج  بعثة  باملسئولي من رؤساء  برنامج خاص  3)- إجياد 
ودعاة اخلارج، ويتم فيه التحذير عن العقائد املخالفة لإلسالم.

4)- وللحجاج دور يلعبونه وهو تبليغ هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر عن أينّ 
نشاط تريد أن تقيمه الرافضة يف مواسم احلج والعمرة.

5)- كام ينشد احلجاج املسئولي من بعثات احلجاج النيجريية سواء من مسئويل الواليات 
أم مسئويل الفدرالية بأن حيذروا الرافضة من نرش دعوهتم للحجاج رسا وجهرا يف 

مكة واملدينة واملشاعر خشية أال تكون العاقبة وخيمة.
6)- وتطلب البعثات النيجريية من املؤسسات التي هتيئ السكن للحجاج -املجموعات- 
ا يشاهد فيه احلاج كيفية أداء احلج والعمرة، ويتعلم منه  بأن يوفر لكل غرفة تلفازاً

العقيدة الصحيحة بلغته املحلية كاهلوسا وغريها.
هو  من  احلجاج  مع  يرسلوا  ال  بأن  النيجريية  احلج  بعثة  من  املسئولون  ينصح  7)- كام 
رافيض كمسؤول عليهم؛ حتى ال يفسد للمسلمي عقيدهتم، ومعلوم أن الرافضة 
أصحاب إثارة الفتنة يف اململكة العربية السعودية وغريها كام يشهد بذلك التاريخ.

8)- وينصح بعثة احلج النيجريية بأن ال تعقد العالقة بينها وبي بعثة احلج اإليرانية؛ ألن 
إيران تريد أن تنرش عقيدهتا بي احلجاج فاختذت ذلك وسيلة إىل نيل أرهبا.

وذلك  اخلطب،  يف  االعتقادية  للقضايا  احلرمي  أئمة  تناول  باملكان  األمهية  9)- ومن 
املواسم؛  يف  املؤمني  وأمهات  الصحابة  فضائل  وذكر  الرشك،  من  كالتحذير 

دعوى التحول إىل مذهب اإلمامية من )ص567-569( وبتغيري يسري.    (((
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ا  تذكرياً يكون  حتى  وغريه.  املعتقد  يف  الصالح  يأتيهام  موسامن  والعمرة  احلج  ألن 
ا، ألن بعض املخالفي ال يسمعون وال حيرضون جمالس أهل السنة يف بلده،  وحتذيراً
لكنه حيرض املسجد النبوي واحلرم املكي ويسمع اخلطب فيهام، فعسى اهلل أن يفتح 

قلبه للحق.
0)- للجمعيات اخلريية التي أسست خلدمة احلجاج دور كبري يف توضيح احلق للحجاج))) 
النيجريية معرتفة  بلد نيجرييا إىل السعودية فلتكن خدمتهم من قبل احلكومة  من 

ورسمية.
))- وعىل العلامء القائمي بتوجيه احلجاج وإرشادهم من نيجرييا توزيع املوضوعات 
إرشادات  واحلج،  السفر  أحكام  يف:  شاملة،  تكون  وأن  بينهم،  فيام  وتقسيمها 
والزيارة،  سكناها،  وآداب  ومكة  املدينة  فضائل  بيان  احلاج،  هتم  بمتطلبات 
والعقيدة يف احلج واملعامالت، واألخالق، وغزوات الرسول وفيها تظهر شخصيته 

H وأصحابه.

وأما ما يتعلق ببعث الدعاة للدعوة سواء يف داخل نيجرييا أو غريها والذي تعتني 
به الرافضة فليكن املبادرة من أهل السنة وهم أهل لذلك كام يقول الدكتور حممد ثاين 
عمر: »وأوىل من يقوم هبذا هم أهل السنة واجلامعة«)))، ولو متكنت الرافضة من أهل 
السنة يف نيجرييا لقضت وحكمت عىل أهل السنة بالسجن وأنواع العقاب، كام يفعلونه 

مع أهل السنة يف إيران والعراق. ذلك مع قلتهم يثريون الفتن)3).

وأما إظهار املظامل من قبل الرافضة فيكون يف حمارضاهتم وخاصة يف احلسينيات أيام 
عاشوراء كام يقول رئيس الرافضة إبراهيم يعقوب الزكزكي يف حمارضة ألقاها يف كانو: 

.Gatan Alhazai Foundation مثل مجعية خدمة احلجاج اخلريية   (((
قراءات إفريقيا العدد الرابع شوال 430)ه�.    (((

قد مر أهنم متهمون بقتل عمر طن مي شيا، وفعلوا وفعلوا حتى ذكر أن الرافضة من املتهمي بقتل الشيخ    (3(
جعفر حممود آدم. 
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البيت، والرسول  فالثقالن مها كتاب اهلل وأهل  الثقلي  فيكم  تارك  إين  يقول  »الرسول 
يقول يف القران نيابة عن كتاب اهلل: ]ۇ    ۆ         ۆ    ۈ       ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ    
ۅ[ ]الفرقان:30[، هذا يف شأن القرآن. وأما العرتة فكأن الرسول أمر بقتلهم وقال: 

اذبحوهم، ألنه كلهم ُقتلوا –وما منا إال مقتول أو مسموم-«))).

الرافضة  علامء  كبار  عىل  ا  متاماً ينطبق  وهجرانه  القرآن  ترك  من  ذكره  الذي  وهذا 
الذين ال يؤمنون هبذا القرآن ويزعمون أنه حمرف ومبدل؛ كالكليني والنوري الطربيس 
 H وغريمها، ال عىل الصحابة الذين حفظوه ومجعوه لنا ونقلوه عن رسول اهلل

وقد أثنى اهلل عليهم فقال: ]ڄ    ڄ     ڃ    ڃ      ڃ    ڃ    چ    چ    چچ    
ڇ    ڇ          ڇ     ڇ    ڍ    ڍ[ ]البقرة:)))[.

 ،H عن قتادة قوله: ]ڄ    ڄ     ڃ[، »هؤالء أصحاب نبي اهلل
آمنوا بكتاب اهلل وصدقوا به«، وهذا أحد القولي يف املراد باآلية))).

وأما ما يذكره الزكزكي من رواية » وما منا إال مقتول أو مسموم« املنسوب كذبا إىل 
احلسن بن عيل، ويف رواية إىل املهدي، ونحوه عن الصادق، فقد كفانا يف الرد عليه شيخه 
املفيد الرافيض حيث يقول: »فأما ما ذكره أبو جعفر »الصدوق« من ميض نبينا ]صىل اهلل 
عليه وآله[، واألئمة Q بالسم والقتل، فمنه ما ثبت ومنه ما مل يثبت، واملقطوع به 
بالقتل، ومل يمت أحدهم حتف  الدنيا  املؤمني واحلسن واحلسي، خرجوا من  أن أمري 
ا موسى بن جعفر، ويقوى يف النفس أمر الرضا، وإن  أنفه، وممن مىض بعدهم مسموماً
ا، فاخلرب  اغتيلوا صرباً أو  بأهنم سموا  فيه شك، فال طريق إىل احلكم فيمن عداهم  كان 

بذلك جيري جمرى اإلرجاف وليس إىل تيقنه سبيل«. انتهى كالمه.

رشيط سيدي مرئي بمناسة احلفل اخلتامي لطالب مدرسة فوديا بكانو سنة007)م.   (((
تفسري الطربي ))/565).    (((
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واألمر اآلخر هل ال أورد الزكزكي هذه الرواية بأكملها؟ وهذه هي كام يف كتبهم: 
»أسند اخلزاز إىل جنادة ابن أيب أمية أنه دخل عىل احلسن S يف مرضه وهو يقذف 
الدم يف طشت من سمه فقلت: أال تعالج نفسك؟ فقال: إن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله 
ا من ولد عيل وفاطمة وما منا إال مسموم أو  عهد إلينا أن هذا األمر يملكه اثنا عرش إماماً
ا  مقتول«))). تأمل بارك اهلل فيك يف قوله: »اثنا عرش إماما من ولد عيل وفاطمة« أليس نصًّ
رصحياًا هيدم أصول اإلمامية التي تقول بأن األئمة اثنا عرش مع عيل؟ وهذه الرواية تدل 

ا مع عيل بل أوالده فقط اثنا عرش هم األئمة. عىل أن العدد ليس حمسوباً

بإمام ألنه  ليس  بأن عيل  يقولوا  أن  إما  األمرين:  االثني عرشية أحد  للشيعة  فهنا 
ليس يف العدد املذكور يف اخلرب وإما أن ُتغرينّ الرافضة اسمها من االثني عرشية إىل الثالث 

عرش حتى يدخل عيل يف العدد. هذا لو صح اخلرب.

بشتى  الرافضة  هتددهم  الذين  الدعاة  وخاصة  السنة  أهل  من  إخواننا  وننصح 
األساليب بأن ال خيافوا وال حيزنوا، فإن اهلل مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون، ]ڭ    
ڭ     ۇ    ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ[ ]حممد:7[، وأن يصربوا وحيتسبوا فإهنم مل 

يرضوكم إال أذى ويقول سبحانه: ]ہہ    ہ       ہ    ھ[ ]هود:49[. ]ڎ    
ڎ     ڈ    ڈ     ژ    ژ    ڑ    ڑ    ک    ک      ک       کگ     گ    گ    گ      ڳ    

]جئ    حئ      مئ    ىئ    يئجب    حب    خب     ]طه:30)[،  ڳ    ڳ     ڳ    ڱ[ 

مب    ىب    يب[ ]الروم:60[.

هذا ما تيرس من ذكر سبل املقاومة بالنسبة ألساليب الرافضة الدعوية، ووسائلهم 
فيها.

الرصاط املستقيم إىل مستحقي التقديم ))/8))).   (((
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المبحث الثالث
�ضبل مقاومة و�ضائل الراف�ضة الإعالمية)))

من األمور املهمة يف هذا العرص مواجهة أهل الباطل وكشف عورهم ودفع زيغهم 
بالوسائل املناسبة، ومن أهم الوسائل يف هذا العرص وسائل اإلعالم، باستخدام القنوات 
الفضائية واإلذاعة والتلفاز واإلنرتنيت، لكي نعلنّم الناس الدين الصحيح من الباطل، 
ولعل من أفضل األساليب يف هذا تعليم الناس مبادئ دينهم احلنيف، وتأصيلهم عىل 
حسب  بعض  عىل  بعضها  ونقدم  اإلعالمية،  القنوات  هذه  عرب  الصالح،  سلفنا  منهج 

استفادة املستفيدين

وال غرو أن عدم حترك أهل احلق للدعوة من أسباب انتشار الباطل، مع أن الناس 
يف عطش فهم بحاجة إىل من يروي غليلهم، وخاصة من الناحية الدينية، فإن مل يتبادر 
أهل السنة سبقهم أهل األهواء والفساد والزيغ، وزرعوا الرشك والنفاق والبغي واملنكر 
طريق  يف  لنا  تتطرق  قد  التي  املشكالت  بعض  يمنعنا  وال  العباد.  قلوب  يف  والفحشاء 
حالًّ  نجد  ريثام  نتحملها  أن  بد  فال  األمة،  إىل  اخلري  إليصال  الوسائل  هذه  عرب  دعوتنا 

مناسباًا، ولعيل أشري إىل بعضها:
وجود بعض الربامج املخالفة للرشيعة يف بعض اإلذاعات والقنوات التي نبث فيها   .(

براجمنا الدينية.
ظهور بعض الصور فيها التربج يف الصفحات التي تنرشها للدعوة يف اإلنرتنيت   .(

مثال يف فيس بوك واإليمل وتيوتر وغريها.
مصاحبة بعض األرشار عرب الوسائل االجتامعية كالفيس بوك.  .3

مالقاة بعض التهم والسب والشتم من املخالفي أحياناًا.  .4

قد مر التعريف بوسائل اإلعالم )ص7))).   (((
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سياسة كثري من القنوات واإلذاعات والتلفاز يف عدم التطرق لفئة معينة والرد عليها.  .5
إطالق احلرية يف القول، وهذا يفسح جماالاً للصالح والطالح ليقول ما شاء، سواء   .6

عىل احلق أم عىل الباطل.
الدينية ليسوا عىل اجلادة إن مل يكونوا من أهل  الربامج  كون بعض املسئولي عن   .7

األهواء.
منها حلقات  املالية فال هيمها من يشرتي  باملوارد  والقنوات هتتم  اإلذاعات  كون   .8

الربامج ما دام ينفق عليها التكلفة.
والتلفاز  اإلذاعات  يف  وخاصة  أحياناًا  والقادة  الساسة  من  العليا  األيادي  تتدخل   .9

احلكومية، حيث يقرب من حيافظ عىل سياساهتا ويبعد من ليس معها.
عدم وجود من يتكفل برشاء ساعات لبث بعض الربامج الدينية أحياناًا.  .(0

أساليب بعض الدعاة ال تعي الدعوة بل تنفر البعض غالباًا.  .((
ختصيص الدعوة للمشهورين فقط مما ال يشجع كثريا من الناشئي يف املجال ليتدرب   .((

ويقوم مقام اآلخر عند غيابه.
والتلفيزيون  اإلذاعات  يف  وأخرى  حلقة  بي  والتناسق  الدروس  تسلسل  عدم   .(3
احلكومية خاصة ألهنم يريدون أن تشارك مجيع الفئات الدينية يف موسم رمضان 

فينتقلون من مسجد آلخر، وربام بعضهم ينقض ما ذكره صاحبه قبله.

هذه من األمور الواقعية التي الحظتها يف نيجرييا، ويعرف هذا من عايش ذلك 
املجتمع.

يف  املشاركة  فمشكلة  بالوقت،  تتعلق  بعضها  أن  إال  حلول  املشكالت  وهلذه 
هتدم  إهنا  حيث  من  مشكلة  هي  للرشيعة  خمالفة  برامج  تنرش  التي  والتلفاز  اإلذاعات 

األخالق والقيم التي يريد الداعية أن يبث روحها للجمهور، وقد قيل: 
يـــومـــا تمامه ــبــنــيــان  ال يــبــلــغ  يهدم؟مــتــى  وغـــيـــرك  تــبــنــيــه  كــنــت  إذا 
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ق  رها ويسونّ وثانياًا كأن الداعية حينام يدعو الناس إىل تلك اإلذاعة أو التلفاز يشهنّ
هلا جمرد ظهوره عىل الشاشة وخاصة إذا كان مشهورا. والداعية الكيس هو من يوازن 
لديه.  ترجح  ما  فيقدم  دينهم  مبادئ  الناس  تعليم  ومصلحة  املفسدة  هذه  بي  ويقارن 
وتنتهي هذه املشكلة عند وجود البديل من اإلذاعات والتلفازات الدينية املحافظة عىل 

حدود اهلل سبحانه التي تغنينا عن مثل هذه.

يف  دعوي  لغرض  الفجار  مصاحبة  من  باإلنرتنيت  املتعلقة  املشكالت  وأما 
ليؤثر عليهم كرات  يدعوهم  أن  الداعية  فالواجب عىل  التواصل االجتامعي  صفحات 
ومرات بأسلوب شيق ومرن يصاحبه لطف وشفقة عسى اهلل أن يفتح عىل يديه قلبه، أما 
لو قلنا بأن ال نقبل الصداقة يف الفيس بوك إال من عرفناه فاتنا كثري ممن نريد دعوهتم من 

الرافضة وغريهم.

ومنها: ظهور الصور اخلليعة املاجنة، فاملتعي عليك أهيا الداعية إذا كانت تأتيك 
عرضا أن تزيلها أو تبلغ اجلهات املعنية عن اإلساءة، أو تستعي بغريك ممن له خربة يف 

ذلك.

السب والشتم والتعيري الواردة من املخالفي من األمور التي ال بد منها مهام طيبت 
خاطرهم، فعىل الداعية أن يتحمل وحيتسب سواء من اإلنرتنت أو غريها من الوسائل، 

وهذه منهج األنبياء واملرسلي، ]ۉ    ۉ                  ې    ې    ې    ې    ى    ى    ائ              ائ    
ەئ    ەئ    وئوئ     ۇئ    ۇئ    ۆئ    ۆئۈئ    ۈئ    ېئ    ېئ    ېئ    ىئ[ ]األنعام:34[، وإذا 
ا  كانت للقناة أو اإلذاعة سياسات ال تسمح لنا أن نرد عىل فئة معينة، فإننا نستخدم أسلوباً
علميًّا حكياماً من دون التعرض لطائفة، حيث نصل إىل اهلدف بطريق غري مبارش. ومثال 
ذلك لو أراد أن يمنع الناس من دعوة غري اهلل فله أن يعمد إىل قصص قرآين، حيث يربز 
ابنه. وإن  أبيه وقومه ومع  S مع  إبراهيم  التحذير من الرشك وأهله، كقصة  فيها 
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أراد الداعية أن يتطرق لفضائل أمهات املؤمني رشع يف بيان آيات من سورة األحزاب، 
تتحدث عن نساء النبي H، وإن خاطب اجلمهور عن فضائل الصحابة تناول 
الغزوات والفتوحات، بعد تأصيله الناس عىل ما ورد من فضائل الصحابة من الكتاب 
والسنة. وهبذا يصيب اهلدف يف املرمى. بإذن اهلل من دون أن يتطرق إىل ذكر طائفة من 

الطوائف.

والكفار  للفساق  املجال  إلفساح  احلرية  لفظة  يستخدم  من  هناك  املقابل  ويف 
واإلذاعات  تلفزيون  باحلصول عىل  تنقيض  ا  أيضاً املشكلة  يشاءون، وهذه  ملا  ليتعرضوا 
اإلسالمية، وقد يقول قائل: إن الدولة ال تسمح بإنشاء حمطة اإلذاعة والتلفاز الدينية، 
هناك حلول منها أن تفتح من بلد آخر خارج الدولة وتنرش يف أي مكان يف البلد أو أن 

تفتح باسم الثقافة ويكون فيها عدد من الربامج الدينية.

يقوموا  بأن  السنة  أهل  من  األثرياء  والدعاة  العلامء  تذكري  بمكان  األمهية  ومن 
للجمهور،  الصحيح  الدين  لنرش  ساعات  رشاء  ومنها:  باألموال،  اجلهاد  يف  بدورهم 

وهبذا يكون قد عاجلنا بعضا من املشكالت التي تعرقل الدعوة عرب هذه الوسيلة.

H نصب أعينهم، فهو املقتدى به  والدعاة املصلحون جيعلون الرسول 
يف مجيع حتركاهتم؛ سواء كان ذلك يف الدعوة إىل اهلل أم يف أمورهم اليومية أو يف حياهتم 

االجتامعية، يقول E: ]وئ    ۇئ          ۇئ    ۆئ    ۆئ    ۈئ    ۈئ     ېئ    ېئ       ېئ           ىئ    
ىئ    ىئ    ی   ی    ی    ی[ ]األحزاب:))[، وليكن ببال الدعاة أن الدعوة حتتاج إىل 
االستمرار، وكلنا برش قد تعرض لنا العوارض البرشية من مرض وسفر وموت وغريها، 
فيلزمنا إجياد من خيلفنا وينوب عنا عند احلاجة بل األفضل أن نرسل من الدعاة من نثق 
به كي يلقي عنا بالنيابة. وأما الدعاة الذين ليس هلم أساليب دعوية حكيمة فلنخصهم 
ِريَن،  بتوجيهات سليمة رشيدة تنفعهم يف دعوهتم. يقول O: »ِإنَّ ِمْنُكْم ُمَنفِّ
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ِعيَف َوالَكِبيَر َوَذا الَحاَجِة«)))، ففي  َفَأيُُّكْم َما َصلَّى ِبالنَّاِس َفْلَيَتَجوَّْز، َفِإنَّ ِفيِهُم الضَّ
هذا احلديث أسلوب دعوي عميل دعا إليه النبي H. كام أخرج الشيخان من 
ُروا،  َوَبشِّ ُروا،  ُتَعسِّ َواَل  ُروا  »َيسِّ قال:   H اهلل  رسول  أن   I أنس   حديث 
الغري  مع  تعاملنا  يف  نتبعها  التي  الطريقة  إىل  الرسول  يرشدنا  وكذلك  ُروا«)))  ُتَنفِّ َواَل 

 

، فنِْعم املوجه ونعم التوجيه. قوالاً وعمالاً

عدم التناسق يف حد ذاته ليس بمشكلة إال أن األفضل وجود التناسق بي حلقة 
برنامج والتي تليها، ألن الغالب مما تبث يف رمضان تفسري العلامء لكتاب اهلل سبحانه، 
اهلل  فليتقوا  املفرسين،  هؤالء  بي  حتدث  التي  التناقضات  هي  الكربى  الطامة  ولكن 

ا. وليقولوا قوالاً سديداً

�ضبل مقاومة دعوة الراف�ضة عرب الإذاعة والتلفاز:
الرافضة يف اإلذاعة والتلفاز يف نيجرييا ستجدها  التي تقدمها  الربامج  بالنظر إىل 
ا، تقاوم هذه الربامج بالوسائل  ا عىل األمة ألمرين ذكرهتام سابقاً قليلة، إال أهنا تشكل خطراً

اآلتية:
رصد أساليب الرافضة وشبهاهتا وإجياد برامج مقابلة لتلك الربامج التي تقدمها يف   .(
 Dausayin Ahlul( )نفس املحطات إن أمكن، مثل برنامج )روضة أهل البيت
 Dandalin hadin( )( يف إذاعة نيجرييا كدونا، وبرنامج )جملس االحتادBaiti

kai(. يف إذاعة فريمد، والتي تنقض األكاذيب املوجودة يف تلك الربامج بأسلوب 

جيد دون سب وال شتم.

البخاري يف كتاب بدء الوحي باب ختفيف اإلمام يف القيام واإلمتام أخرجه من حديث أيب مسعود برقم    (((
 .((4(/(( ،)70((

برقم  َينِْفُروا  َكْي الَ  َوالِعْلِم  بِامَلْوِعَظِة  هُلُْم  َيَتَخوَّ  H النَّبِيُّ  َكاَن  َما  َباُب  العلم  البخاري يف كتاب    (((
)69(، ومسلم كتاب اجلهاد والسري باب يف األمر بالتيسري وترك التنفري برقم )6)46). 
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نقل فتاوى وأقوال علامء املذهب املالكي))) خاصة عن حكم سب الصحابة وأمهات   .(
 H النبي  أصحاب  منزلة  تبي  التي  األخرى  أقواهلم  وإيراد  املؤمني، 

وترشح فضائلهم.
قصص  ذكر  مع  مشوقة  بطريقة  وفتوحاهتم  سريهم  وذكر  الصحابة  جهود  إبراز   .3

الصحابيات بطريقة ختاطب العاطفة عند النساء.
إنشاء مناظرات عرب اإلذاعة والتلفاز مع كبارهم مثل رئيس الرافضة ونائبه وكبار   .4
دعاهتم، وذلك حتى يظهر للناس جهلهم ليذهب ثقة الناس هبم وزعمهم أهنم من 

أهل العلم.
إجياد حمطة إذاعة وتلفاز خاصة ألهل السنة واجلامعة، ومن َثم رسم خطة عملية   .5
ا وأخالقيًّا، وينرش فيها تعاليم اإلسالم الصحيح مما يصدهم  لتأصيل الناس عقديًّ

عن كل شبهة تأتيهم من أهل الباطل.
والتلفزيوين  اإلذاعي  الفن  هذا  بإتقان  يقومون  السنة  أهل  من  متخصصي  إجياد   .6
نحتاجه.  ذلك  وكل  واملهندسي،  واملعدين  الربامج  ومقدمي  املذيعي  من  سواء 
وذلك بأن يقيم املسلمون مراكز خاصة لتدريب اإلعالميي املسلمي؛ حتى يقدموا 
املهنية يف اإلعالم، والداعية  نفتقر إىل  بلغة عرصية مؤثرة، ونحن  رسالة اإلسالم 

ا))). املسلم حيتاج إىل املزيد من التعليم والتدريب حتى يصبح داعية إعالميًّا مؤثراً
دراسة حتليلية للخطاب الشيعي يف القنوات الشيعية.  .7

رسم خطة إعالمية ملواجهة اإلعالم الشيعي، تنطلق من قنوات متعددة وبلغة اهلوسا   .8
واإلنكليزية ويوربا ومن عدة جوانب )دينية واجتامعية وسياسية واقتصادية وثقافية(.

ألن الغالب من أهل البلد عىل هذا املذهب ويطمئن أكثر بذكر أقوال علامء املذهب، وليعلم اجلميع أن    (((
اخلالف بي السنة والشيعة يف أصول الدين ال كام تذكر الرافضة من أهنا مثل أحد املذاهب األربعة. 

العربية  الفضائية  القنوات  وانظر:  )ص575(  عرش  االثني  اإلمامية  مذهب  إىل  التحول  دعوى  انظر:    (((
التنصريية تكي الظفريي )348). 
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إخراج أفالم توضح كذب الرافضة إما أفالم علمية أو مرسحية))).  .9
بعض  كقيام  وبعيدة،  قريبة  وقائع  إىل  اإلشارة  مع  أمنيا  بخطرهم  احلكومة  إشعار   .(0
الرافضة بمخابرة لدولة إيران كام قبض عليهم قريباًا يف نيجرييا، أو إيرادهم أسلحة 
فتاكة، وتم القبض عليهم مرات، أعلنت وكالة االستخبارات واجليش النيجريية 
نيجرييا يف 30/ اللبناين يف شامل  اهلل  العثور عىل مستودع األسلحة خيص حزب 
مايو/ 3)0)م يف مدينة كانو))) وقبل ذلك يف أكتوبر0)0)م استطاعت السلطات 
النيجريية رصد ثالث عرشة حاوية شحن حتتوي عىل أسلحة، بام يف ذلك رامجات 
اخلفيفة  األسلحة  من  والعديد  بنادق،  ورصاصات  ملم،   (07 مدفعية  صواريخ 
فرباير  ويف  بناء«)3).  »مواد  اخلارج  من  عليها  مكتوب  احلاوية  وكانت  األخرى، 

))0)م اعرتفت إيران أهنا قامت بشحن تلك احلاوية.

الصحف)4)  نيجرييا  يف  التشيع  نرش  يف  استخدمت  التي  الوسائل  أقدم  من 
واملجالت، وال تزال حتيى إىل وقتنا الراهن، ُيضل هبا كثرٌي من املسلمي، فالواجب عىل 
التي هتدم اإلسالم وال ختدمه،  الصحف واملجالت  مثل هذه  الناس من  العلامء حتذير 
وال بد أن يوجد البديل للناس، وإذا كان موجودا مل يكن مفعالاً فعلينا تنشيطه، مثل جملة 

زمزم التي تصدرها أهل السنة )وهي جملة تقاوم التشيع، لكنها شبه معدومة)5)).

وذلك بضوابطها الرشعية منها: أن ال يكون فيه متثيل األنبياء واملرسلي والصحابة، أو الغيبيات كاملالئكة    (((
انظر حكم  بالدين.  استهزاء  أو  والنميمة ونحوها.  والغيبة  كالكذب  فيه حمظور رشعي  أو  والشياطي 
التمثيل يف الدعوة إىل اهلل أليب عبد الرمحن آل هادي )ص65( وما بعدها ط األوىل 990)م. بدون ذكر 

املطبعة واملدينة. 
إذاعة يب يب يس )BBC( عريب 0)/434/7)ه�، = 30/مايو /3)0)م.    (((

قراءات إفريقيا العدد اخلامس عرش حمرم – ربيع األول.    (3(
صحيفة امليزان مثال أسست من شهر يوليو )99)م وال زالت مستمرة.    (4(

مقابلة شخصية مع الدكتور أمحد مرتىل حمارض بجامعة بايرو كنو ببيته يف كانو نيجرييا))/8/)43)ه�،/    (5(
3)/7/))00)م.
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واملثقفي،  للعلامء  الصحف  هذه  إهداء  مجلتها:  مــع  الرافضة  أساليب  ومــن 
وذلك حتى إذا مل يستفد منها العامل نفسه استفاد منها أوالده، بل وجودها يف بيته يكفي 
يف احرتامها واعتبارها عند الناس، لذلك األفضل أال يقبلها أصالاً ملصلحة الدعوة وتربية 

األوالد، إال أن حيتاجها لريد عليهم ما ذكر فيها من األباطيل، يقول سبحانه: ]ڻ    ڻ    
ڻ     ڻ      ۀ    ہ    ہ        ہہ     ھھ    ھ      ھ    ے      ے[ ]البقرة:95)[، وال ينصح 
الناس برشائها ألن يف ذلك تقوية القتصاد الرافضة. وال يمنع من أن خيصص بعض الناس 
روا الناس منها. ا لرصد أساليبهم وعقائدهم التي يضلون هبا الناس كي حيذنّ يتابعوهنا دوماً

وال بد من إنشاء الصحف من أهل السنة وتفعيل الموجودة، وتكون متميزة عن 
صحف أهل الباطل في مضامينها وأساليبها، من ذلك:

أال تقبل أي معلومة أو مقالة يورد فيها إال ما ثبت ال كام تفعله الرافضة ألن   .1
]ڄ    ڄ     الكذب حرام يقول سبحانه:  نعتقد أن  الكذب عندهم عبادة ونحن 
ڦ     ]ڦ     ا:  أيضاً وقال  ]التوبة:9))[،  ڃ[  ڃ      ڃ     ڃ     ڄ     ڄ    
]النحل:05)[  چ[  چ     ڃ     ڃڃ     ڃ     ڄ     ڄ     ڄ      ڄ    
َوِإنَّ  الَجنَِّة،  ِإَلى  َيْهِدي  الِبرَّ  َوِإنَّ  الِبرِّ،  ِإَلى  َيْهِدي  ْدَق  O: »ِإنَّ الصِّ ويقول 
يًقا، َوِإنَّ الَكِذَب َيْهِدي ِإَلى الُفُجوِر، َوِإنَّ الُفُجوَر َيْهِدي  الرَُّجَل َلَيْصُدُق َحتَّى َيُكوَن ِصدِّ

اًبا« متفق عليه))). ِإَلى النَّاِر، َوِإنَّ الرَُّجَل َلَيْكِذُب َحتَّى ُيْكَتَب ِعْنَد اهلِل َكذَّ

2. أن ال تسمح ألحد يكتب فيها إال من ُيوَثق بعلمه وصدقه وعدالته، ليس كل 
من هب ودب، سواء كان ذلك مقالة أو معلومة تنرش كاألخبار، فال بد من تأكد صحة 

]ٺ    ٺ    ٺ    ٿ       ٿ    ٿ    ٿ    ٹ     ٹ    ٹ    ٹ     النرش.  قبل  ذلك  كل 
ڤ       ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ[ ]احلجرات:6[.

أخرجه البخاري يف كتاب بدأ الوحي باب ]ٿ    ٿ    ٹ    ٹ    ٹ[، )5/8)( برقم )6094(، ومسلم    (((
يف كتاب الرب والصلة واآلداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. )4/))0)( برقم )6803).
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ثم  أوال  العقدي  بالتأصيل  تبدأ  بأن  دراسة،  عىل  مبنية  فيها  الكتابة  تكون  أن   .3
األحكام الرشعية، وال هتتم أوال بالرد، ثم فيام بعد تتناول الشبهات التي تنرشها الرافضة 
الصحف  تلكم  تصلهم  الذين  العوام  هبا  يغرت  ال  كي  ذلك  يف  احلق  لبيان  صحفها،  يف 
اخلبيثة. ومن املهم أْن تقوم هذه املجلة عىل إثارة احلقائق وذكر الشبهات عىل الرافضة 

التي ال جواب هلا يف دينهم.

الصحابة  عن  كاملسابقات،  اجلريدة  يف  والتثقيفية  االجتامعية،  القضايا  إيراد   .4
وأمهات املؤمني.

5. وأن تكون الصحيفة أو املجلة جذابة يف لوهنا، ومشوقة يف مضموهنا وأساليبها. 
يظهر فيها الصناعة واالحرتافية.

ويشجع الناس يف تقديم إعالناهتم؛ حيث يكون هلا موارد مالية.
ويشجع مجيع الفئات من الساسة واملثقفي واملوظفي والتجار برشاء الصحيفة أو 

املجلة تقوية هلا، ولالستفادة مما فيها.
 وأن يبحث هلا عن موارد مالية أخرى قوية، سواء كانت وقفية أو جتارية؛ بحيث 

ال تنقطع ملشكلة اقتصادية.

وأما املنشورات كاملطويات التي توزعها الرافضة يف املناسبات فيجب أن ُيدرس ما 
فيها للرد عليها وتزييف األكاذيب التي يذكروهنا فيها.

�ضبل مقاومة الراف�ضة عرب ا�ضتخدام الإنرتنيت والدعاية الإعالمية:
من املجاالت التي تقوم الرافضة عربها بالدعوة إىل دينها االنرتنيت وخاصة الفيس 
بوك، والذي لوال دفع من اهلل ثم جماهدة أهل السنة ألضلنّت الكثري من الناس ممن يفهم 
لغتي اهلوسا واإلنكليزية من مجاعة منطقة اهلوسا. وهناك أمور جتعل أعامل مقاومة القوم 

عىل شكل أفضل، منها:
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1. أن تؤسس جلان األعامل ثم توزع عليهم املهام، حتى تقوم كل جلنة باالعتناء 
بام خيصها.

يف  الرافضة  نشاطات  مجيع  برصد  تقوم  حيث  واملتابعة؛  الرصد  جلنة  إجياد   .2
فيس بوك واملواقع، واللجنة العلمية تقوم بتعليم الناس عقائدهم تدرجييا، ثم الرد عىل 
الرافضة. وجلنة اإلرشاف واملتابعة؛ وهذه تقوم بمتابعة نشاطات أهل السنة يف فيس بوك 
وإبداء مالحظاهتا كي تصحح ما ينبغي تصحيحه؛ سواء يف املضامي أم يف األساليب. 
وأما جلنة التخطيط فهي التي ترسم اخلطة ملقاومة الرافضة يف البلد، وإن كان فيس بوك 

خَرق الدنيا كلها.
تعاىل:  اللي واحلكمة واملوعظة احلسنة، قال سبحانه: قال  استخدام أسلوب   .3

]ہ    ہ     ہ    ہ    ھ     ھ    ھھ    ے    ے    ۓ    ۓڭ    ڭ    ڭ     
الشديد  احلرص  ]النحل:5))[  ۋ[  ۋ     ٴۇ     ۈۈ     ۆ     ۆ     ۇ     ۇ     ڭ     
الرافضة، وهذا حيمل عىل أن ال تكون الردود عليهم تشفيًّا، بل من منطلق  عىل هداية 
الباطل وتزييفه. واملقتدى به يف ذلك هو رسولنا حممد  بيان احلق وحتقيقه، وذكر وهاء 

H احلريص عىل هداية الناس، قال جل شأنه: ]ھ    ھ    ے    
ۆ     ۇ       ۇ     ڭ     ڭ     ڭ     ڭ     ۓ      ۓ     ے    

ذكر  وقد  والشتم،  السب  من  حتى  والتصرب  التحمل  وجوب  ]التوبة:8))[،  ۆ[ 

سبحانه الصرب ضمن املعامل األربع للفالح واخلروج من اخلسارة، فقال: ]ٱ    ٻ    
ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ    ڀ     ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    

ٺ[ ]العرص:)-3[. 
وبالنسبة لدعايات الرافضة اإلعالمية يف نيجرييا كلها أكاذيب وأساطري ال يسعفه 
قول إمام من األئمة، فضالاً عن كتاب وسنة بل يعارض ذلك ما جاء يف الكتاب والسنة، 

وقد مرت األدلة عىل ذلك.
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المبحث الرابع
�ضبل مقاومة و�ضائل الراف�ضة واأ�ضاليبهم اخلدمية

من الوسائل العملية التي تطبقها الرافضة للوصول إىل هدفها اخلدمة للمجتمع؛ 
بأن تقوم برعاية بعض األيتام أو الطب للمصابي أو اإلغاثة، أو الزيارات وتقديم اهلبات 

واهلدايا كام عرفَت.

هذه األعامل من األمور الطينّبة، والتي يشكر عليها فاعلها لو استخدمت ألهداف 
سامية، وملا كانت استخدامها ألهداف سيئة –ترجع إىل هدف تشييع الناس- ودعوهتم 
اهلل:  دون  من  األئمة  وعبادة  املؤمني،  وأمهات  الصحابة  سب  من  منحرفة  عقيدة   إىل 
فال شك يف بطالهنا، وال جيوز ألحد يعلم أنام تقدم له هذه اخلدمة من أجل ذلك فيقبلها))). 

قال تعاىل: ]ەئ    وئ    وئ    ۇئۇئ    ۆئ    ۆئ     ۈئ    ۈئ       ېئ[ ]املائدة:)[.

 ومن الطرق المثلى في مقاومة دعوة الرافضة:
إنشاء مؤسسة خريية تقوم بخدمة األيتام، وأخرى للخدمات الطبية.  .(

تفعيل املوجود من مثل هذه املؤسسات.  .(
أن يكون هلا فروع يف مجيع واليات نيجرييا أو الشامل وبعض الواليات من اجلنوب   .3

الغريب.
4.  وقبل إجياد هذه املؤسسات وتسجيلها حكوميًّا لنا أن نخصص بعض الصناديق يف 
جمامعنا جلمع التربعات املتعلقة هبذه اجلوانب، أو نقسم بي مساجد أهل السنة يف 
ا للمساعدات الطبية، ومساعدات آخر لكفالة األيتام،  كل مدينة بأن نخص مسجداً

وهكذا إىل أن توجد املؤسسة اخلريية املقرتحة.

كالمي إنام فيمن يقدم له اهلدايا للدعوة ويطبب ويزار ويتكفل طلباًا من أن يقبل منه دعوته؛ وأما قبول    (((
اهلدية إن مل تصاحب هبذه األهداف فجائز بل حتى من الكافر. 
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ولتحقيق هذا ال بد من توجيه وإرشاد من العلامء والدعاة وطلبة العلم للمجتمع   .5
عن  ودروس  حمارضات  إلقاء  يف  الرتكيز  وكذلك  االجتامعي،  التكافل  برضورة 

كفالة األيتام وفضائلها وأحكامها، والتعاون يف إنقاذ حياة نفس، قال تعاىل: ]ٹ    
ٹ    ٹ    ٹ    ڤ     ڤڤ    ڤ    ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    

ڄ                   ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    ڃ    ڃ[ ]املائدة:)3[.
إجياد رابطة جتار أهل السنة يف األسواق، وهؤالء يتكفلون مساعدة كل من حدثت   .6

له كارثة أو نحوها.
تنظيم الزيارات اهلادفة من بعض الدعاة وطلبة العلم من أهل السنة إىل املستشفيات   .7

والسجون للدعوة إىل اهلل تعاىل.
املستشفى ميدان واسع للقيام بالدعوة إىل اهلل، والفرصة سانحة فاملبادرة يا أهل السنة   .8
وإال سبق أهل الباطل وغرسوا يف نفوس املرىض أشياء ال حتمد عقباها. فاملريض حيتاج 

إىل َمن ُيذكره باهلل والتوكل عليه وعدم االعتامد عىل األسباب وحسن الظن باهلل))).

الدعوة إىل اهلل يف املستشفيات د. خالد بن راشد بن مساعد )68)( وما بعدها.    (((
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المبحث الخامس
 �ضبل مقاومة اأ�ضاليب الراف�ضة القت�ضادية 

للدعوة اإىل مذهبهم

ر  ُتصدنّ التي  الدول  من  وهي  أفريقيا،  يف  ا  اقتصاداً البالد  أحسن  من  نيجرييا  تعد   
الصيف، والشتاء واخلريف،  السنة،  للعامل، ومن جانب آخر هلا ثالثة فصول يف   النفط 
بأنواعها.  الزراعة  ا يف  واسعاً جماالاً  هلا  فتح  مما  وبحار،  وأهنار  غزيرة وأشجار  أمطار  هبا 
ها لطيف بارد يف وقت، وأحياناًا حار، أو معتدل حسب الفصول، فهي دولة غنية  وجوُّ
يف حد ذاهتا، ولو استخدمت األموال هذه لزال كثري من اجلهل والفقر يف هذا املجتمع 
الكبري الذي يعد أكرب دولة من حيث عدد السكان يف إفريقيا، ولعل العدد يبلغ مائتي 
نصيبهم،  للمساكي  وال  حقها،  يؤتوا  مل  الطائلة  األموال  أصحاب  ولكن  نسمة  مليون 

فأصبحت كأهنا دولة فقرية، وعىل اهلل التكالن.

أال ترون ما تقوم به الرافضة من إنفاق أمواهلا يف سبيل نرش دينها؟ أهم أكثر من 
؟ ال بل هم أكثر منهم تضحية! يقول اهلل يف حق الكفار: ]ڃ    ڃ     أهل السنة أمواالاً
ڃ            چ       چ    چ    چ    ڇ    ڇڇ    ڇ    ڍ    ڍ     ڌ    ڌ    
ڎ    ڎڈ    ڈ    ژ            ژ         ڑ     ڑ[ ]األنفال:36[، أين التجار من أهل 

السنة؟ قال تعاىل: ]ں    ڻ     ڻ    ڻ    ڻ         ۀ    ۀ       ہ    ہ    ہ    ہ     ھ    ھ    ھ    
ھ    ے       ے    ۓ    ۓ    ڭ          ڭڭ    ڭ       ۇ       ۇ    ۆ     ۆ                  ۈ    ۈ     ٴۇ     ۋ    
ۋ    ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې         ې        ې    ى    ى    ائائ    ەئ    ەئ        وئ[ 

]الصف:0)-))[.

* ال بد وأن يوجد منتدى الغرف التجارية جيمع جتار أهل السنة واجلامعة، ألن 
نرش الدين ال بد من أمرين كام ورد يف اآليات السابقة ومها بذل املال والنفس.
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* ويتم التنسيق وإقامة الدورة هلم لتذكريهم بمهمتم جتاه اخلدمة للدين احلنيف 
بام رزقهم اهلل سبحانه، والتعاون االجتامعي بي املسلمي ويقص هلم جهود السلف من 

.L الصحابة يف إنفاق أمواهلم يف سبيل اهلل، وخري مثال يف هذا أبوبكر وعثامن

* ويركز عىل بث روح اإلنفاق يف سبيل اهلل يف قلوهبم.

* وتذكريهم بأن نرش السنة عىل عاتقهم؛ وذلك بأمواهلم.

* ونذكر أهل الزراعة من مجاعة أهل السنة باحلقوق املالية التي عليهم قال تعاىل: 
]ں    ں         ڻ     ڻ    ڻ    ڻ    ۀ    ۀ    ہ      ہ    ہ    
ہ    ھ    ھ    ھ     ھے    ے    ۓ    ۓ    ڭ       ڭ    ڭ    ڭ    

ۇ       ۇۆ    ۆ    ۈۈ    ٴۇ        ۋ    ۋ    ۅ[ ]األنعام:)4)[.

وأما اخلمس الذي تأخذه الرافضة من مجاعتها من أرباح املكاسب فليس يف الدين 
وإنام هو مما متاسك هبا املذهب)))، سواء بالنسبة املعروفة عند مجيع الرافضة أم ما يسمونه 
حق النريا الذي يؤخذ يوميًّا أو ما تقدمه مجاعة أهل الدثور يف نيجرييا، فال يعرف من 
ا فهو الظلم املحض وأكٌل ألموال الناس  أئمة الرافضة ما يعضده كام أرشنا إىل ذلك سابقاً

بالباطل.

وأما اإلعانات التي تأيت الرافضة من اخلارج فالواجب عىل حكومة نيجرييا املراقبة 
والرصد هلا، أليس قريباًا قبض عىل بعض الرافضة تقوم باألعامل اإلستخبارية إليران يف 

نيجرييا؟

شاهدنا السيارات الفاخرة التي يركبها رئيس الرافضة يف نيجرييا فجزمنا بأهنا إما من اخلمس التي جيمعها    (((
عند أتباعه أو من اإلعانات من اخلارج ألنه ليس بتاجر وال موظف فأنى له ذلك؟ 



226

ا قبل ذلك األسلحة تورد نيجرييا صادرة من لبنان. ويف هذه  أليس قد قبض أيضاً
فوات  قبل  احلذر  فاحلذر  كانو)))؟  يف  اهلل  حزب  من  الفتاكة  األسلحة  اكتشف  األيام 
األوان؛ ألهنا تريد تصدير الثورة يف نيجرييا، ولذلك يقومون بتدريبات عسكرية، ومن 
ا أن احلكومة النيجريية تعرف ذلك ومل تتخذ أي قرار إىل هذا الوقت. وقد  املؤسف جدًّ

قيل: 
ــــاٍر َن ــــَض  ــــي َوِم ـــــاِد  ـــــرََّم ال ــــْيــــَن  َب ِضــــــَرامَأَرى  ــــــُه  َل َيـــــُكـــــوَن  َأْن  َوَأْخــــــَشــــــى 

إذاعة BBC لندن –هوسا.    (((
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المبحث السادس
جهود علماء اأهل ال�ضنة يف نيجرييا يف مقاومتهم

لقد رزق اهلل نيجرييا بعلامء كثريين قبل جميء املستعمرين، منهم من قام بالدعوة 
أقام دولة  الذي  فوديو)))  بن  البدعة كالشيخ عثامن  السنة وإمخاد  إىل  اإلصالحية ودعا 
املنقرض  القرن  بلو)))، واشتهر يف  ابنه حممد  بعده  نيجرييا واستمر عليها  إصالحية يف 
واملنرصم الشيخ أبو بكر حممود جومي وبعده الداعية املعروف يف نيجرييا الشيخ جعفر 

حممود آدم.

يف  العلامء  من  كثري  أقر  كام  العناية  من  مزيد  إىل  حتتاج  للشيعة  املبارشة  فاملقاومة 
الدين  أمي  والدكتور  مرتىض)3)  أمحد  والدكتور  إبراهيم  منصور  الدكتور  مثل  نيجرييا 
أبوبكر واألستاذ الدكتور عمر حممد لبطو، ويقول األخري منهم: إال أن اجلهل الذي هو 
قبل ثالثي سنة )980)- لنا بالوي ألنه  الليل كام يف مثل هوسوي، سبنّب  أظلم من 
0)0)( ال يوجد شيعي يف نيجرييا، اللهم إال الالجئي، أو من حط رحله قبل أن يرحتل، 
ولكن اليوم هناك آالف من الناس مستعدون ليموتوا من أجل التشيع، وأكرب مصيبة أنه 

مل يتفطن لذلك، ويبدو إىل اآلن مل يفهم املسلمون يف هذه البالد خطر انتشار التشيع.

اعلم أننّ نرش السنة املحمدية والدين الصحيح يعترب من أهم الوسائل لقمع البدع، 
لذا فإنك جتد أننّ البالد التي ارتفع العلم والسنة فيها ينقصها البدع واخلرافات، غالباًا. 
وقد قام كل دعاة أهل السنة يف نيجرييا بتعليم الناس الدين كلٌّ بحسبه. إال أنه برز ناٌس 
ببيان معتقد الرافضة املخالف لدين احلق، فاشتهروا بذلك، وِمن هؤالء الشيخ حممد أول 

سبقت ترمجته )ص49).   (((
املصدر السابق.    (((

مقابلة شخصية مع الدكتور أمحد مرتىض ببيته يف كانو بتاريخ، ))/8/)43)ه� =3)/7/))0)م.    (3(
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آدم )ألباين()))، والشيخ حممد أمي إبراهيم دوراوا)))، والشيخ جعفر حممود، والشيخ 
الدكتور منصور إبراهيم والشيخ الدكتور حممد ثاين عمر، والشيخ الدكتور أبو بكر حممد 
ثاين، والشيخ صالح عبد اهلل)3) فاكستان، والشيخ املقتول بيد الرافضة عمر محزة طن مي 
شيا، وقد تقدم ذكر يشٍء من مؤلفاهتم، ولعل اإلشارة إىل املقاومة مفصلة هنا أفضل؛ 
وإن كان املجال ال يسع لعرض مجيع جهود أهل السنة يف هذا األمر، يف مبحث واحد. 

فلعلنا نوجز احلديث عن اجلوانب اآلتية:
والتلفاز.  اإلذاعة  4.استخدام  اخلطب،  3.إلقاء  ).التعليم،  الدروس،  إقامة   .(
املحارضات،  واملجالت، 7.عقد  الصحف  واستخدام  اإلنرتنت، 6.إجياد  5.استخدام 
تعاىل،  اهلل  إىل  للدعوة  0).اخلروج  العلمية،  الدورات  إقامة   .9 املؤمترات،  8.إقامة 
 .(4 األشعار،  قول   .(3 والرتمجات،  بالتأليفات  )).االهتامم  املناظرات،  )).عقد 
إقامة التوعيات يف احلج، 5). املنح الدراسية، 6). تطبيق الرشيعة، 7). تأسيس املراكز 

واملؤسسات، 8). اخلدمات اإلنسانية.

لنأخذ كل على حدة لبيان جهود أهل السنة فيها:

1. اإقامة الدرو�ض:
اهتم علامء أهل السنة واجلامعة يف نيجرييا بتدريس الناس يف املساجد، منهم من 
يركز عىل تعليم الناس مبادئ دينهم، والبعض يف األحكام الرشعية، والبعض يف التوحيد، 
ومنهم من يأخذ فنًّا كاحلديث ويعتني بتدريسه، والبعض اآلخر يف التفسري، ومنهم من 

من دعاة أهل السنة يف مدينة زاريا بشامل نيجرييا وقتل ليلة )/435/6)ه�، )/4/4)0)م إثر درسه    (((
للبخاري وهو عىل طريقه إىل البيت، رجل ال خيشى لومة الئم. 

داعية من أهل السنة ورئيس هيئة احلسبة يف كانو بشامل نيجرييا.    (((
من علامء أهل السنة بكانو نيجرييا.    (3(
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مجع بي هذه األمور، وعىل سبيل املثال الشيخ الدكتور أمحد بمب))) -حفظه اهلل- الذي 
يدرس الكتب الستة يف جامع جامعة بايرو كانو املبني القديم، وقبله الشيخ حممود جومي 
هذه  بي  مجع  وممن  بكدونا،  بللو  سلطان  بمسجد  املالكي  والفقه  املوطأ  درس   V
الشبهات  التوحيد وكشف  كتاب  الذي درس   V آدم  الشيخ جعفر حممود  األمور 
اهلل  كتاب  لتفسري  تصدر  كام  النووية،  واألربعي   V الوهاب  عبد  بن  حممد   للشيخ 
له  اللبابيدي  فؤاد  بجامع  الدين)))  تاج  والشيخ  كانو.  بمدينة  عفان  بن  عثامن  بمسجد 
له  الزمفري)3)  الرمحن  عبد  الشيخ  وكذلك  العاصمة،  أبوجا  يف  الفقه  أصول  يف  درس 
بأبوجا  السالم  دار  للشيخ عثامن اخلميس يف مسجد  التاريخ  درس يف كتاب حقبة من 
)املنطقة  إلبن  أيريا  جامع  يف  درسان  له  حيفن  حييى)4)  الرزاق  عبد  الشيخ  وكذا  ا.  أيضاً
احلادية عرش( يوم االثني يدرس كتاب اقتضاء الرصاط املستقيم، ويوم األربعاء يرشح 
كتاب األربعي النووية. وللدكتور منصور إبراهيم دروس يف رشح صحيح البخاري، 
الشاملية  يوال  داود. ويف مدينة  أيب  له درس يف رشح سنن  ثاين)5) ميحوال  واألخ جابر 
)مجيتا( دروس للشيخ أبوبكر حممد خمتار)6) منها رياض الصاحلي، وكتاب الدرر البهية 
يف رشح العشاموية. ويف دوتيس دروس للشيخ أبوبكر حممد الثاين)7) يف كتاب األربعي 
ا دروس يف التفسري  النووية، وكذا كتاب منهاج السنة لشيخ اإلسالم ابن تيمية، وفيها أيضاً
للشيخ زكريا سعيد، ويف مدينة جوس هناك دروس للشيخ ثاين حييى يف كتاب التوحيد 

من علامءأهل السنة يسكن كانو وحمارض بجامعة بايرو.    (((
من علامء أهل السنة يسكن أبوجا وهو رئيس جملس األئمة بأبوجا.    (((

من دعاة أهل السنة يف أبوجا.    (3(
من علامء أهل السنة يف أبوجا.    (4(

من دعاة أهل السنة يف سكوتو.    (5(
من علامء أهل السنة يف يوال.    (6(

من علامء أهل السنة يف جغاوا.    (7(
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وغريه، وكذلك الشيخ آدم له دروس يف رياض الصاحلي، وكتاب الكبائر، وكتاب الثمر 
ا. و هذا مثال فقط وإال ففي كل مدينة من واليات الشامل  الداين، وكتاب التوحيد أيضاً
من يقوم بإلقاء الدروس للناس، إال أهنم خيتلفون من حيث قوة النشاط واالستمرارية 
وكثرة احلارضين وكيفية العرض واألساليب؛ فالشيخ جعفر حممود مثالاً حيرُض دروسه 
مجع غفري من الناس تعد باآلالف؛ ألين حرضهتا مرات، وقريباًا منه جملس الشيخ أمحد 

ا. بمب وحرضهتا كثرياً

من  املأخوذ  الصحيح  الدين  بيان  فيها  الدروس  هذه  أنَّ  هذا  يف  األهم  واألمر 
النصوص الرشعية يف أبواب العقيدة وغريها، وما كان كذلك فهو َردٌّ ضمنيٌّ ملا خيالف 
الرافضة مثل  بَردنّ عقائد  الكتب خاصة  أنَّ بعض  الرافيض. كام  الدين  احلق، ومن ذلك 

منهاج السنة النبوية وغريه.

2- التعليم:
خيتلف هذا عن سابقه من حيث إنه يكون لعدد من الطلبة يستطيعون الرتكيز عىل 
أو  معي  مكان  أو  باملسجد  ذلك  كان  سواء  شيخهم:  مع  ويتدارسونه  عليهم  ُيلقى  ما 
يف املدارس النظامية كاالبتدائية واملتوسطة والثانوية واملعاهد، ومن العلامء الذين عنوا 
هبذا، الشيخ عبد الوهاب بن عبد اهلل))) يف مسجد عثامن بن عفان يف كانو والشيخ أمحد 
الغركوي))) يف كدونا والشيخ أمي إبراهيم دوراوا)3)، وخاصة قبل أن يتوىل رئاسة هيئة 
ا، ويف  احلسبة، والدكتور إبراهيم جالو)4) يف جالنغو والداعية حممد خمتار يف جالنغو أيضاً

من علامء أهل السنة يف كنو.    (((
أحد دعاة أهل السنة يف كدونا.    (((

مرت ترمجته )ص7))).   (3(
من علامء أهل السنة يف نيجرييا ورئيس جملس العلامء جلامعة أهل السنة واجلامعة متخرج من قسم الفقه    (4(

باجلامعة اإلسالمية 6)4)ه�، املوافق/ 005)م. 
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مسجد الصحابة يقوم به اإلمام جماهد أمي بتعليم القرآن الكريم برواياته، يف أبوجا. ويف 
مسجد أسامة بمفايف أبوجا تعليم كتاب صور من حياة الصحابة يقوم به الداعية إبراهيم 
عيل. ويف جومبي يقوم الشيخ حممد بن عثامن بتدريس كتاب فتح املجيد وكتاب تيسري 

العالم.

والتعليم يف مدارس أهل السنة بجميع املراحل منترش من عهد بعيد، ويفوق احلرص 
ولكن أشري إىل بعضها كمدرسة كلية الكانمي يف ميدغور ويوال، ومدارس اإليامن يف 
والية بالتو بجوس وترابا بجالنغو ووكاري ونرساوا بمدينة الفيا، ومدرسة عثامن بن 
عفان بكانو. ومدارس مجاعة إزالة البدعة وإقامة السنة كثرية جدا يف أكثر الواليات يف 

شامل نيجرييا.

3- اإلقاء اخلطب:
ا  ألهل السنة جوامع كثرية جدا والتي ال توجد عند الرافضة، ألنه يف نيجرييا عموماً
ا سوى مسجد واحد أو مسجدان، ففي العاصمة -أبوجا-  ا جامعاً مل يكن للرافضة مسجداً

فقط يزيد عىل مائة))) مسجد جامع ألهل السنة خيطب فيها اخلطب ويوعظ.

منها:  فيها،  خيطب  السنة  مسجدا ألهل  ستة عرش  يزيد عىل  ما  كتسنة  مدينة  ويف 
مسجد مودبو، ومسجد قوفر قورا G. R. A، ومسجد شارع قوربا، ومسجد جابر بن 
عبد اهلل I، ومسجد قوفر غوغا، ومسجد أيب بكر الصديق I، ومسجد جن 
بنغو، ومسجد قوفر قورا ال-يوت، ومسجد دوسن سايف، ومسجد اجلامعة اإلسالمية 
طريق  ومسجد  كريو،  ومسجد  األلباب،  أولو  ومسجد  الرتبية،  كلية  ومسجد  بكسنة، 

باساري، ومسجد قوفر مروسا، ومسجد جامعة عمر موسى.

ا، ذكر ذلك حممد جماهد أمي وعيل  هذا يف داخل أبوجا، وأما مع مجيع منطقتها الستة فتبلغ 350 مسجداً   (((
إبراهيم يف مقابلة شخصية معهام يف املسجد النبوي 0)/رجب /434)ه� املوافق 9)/مايو /3)0)م، 

وذكرا بأهنام حتققا من ذلك ملا أقيمت دورة لألئمة السنة املاضية. 
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ويف مدينة سوكوتو ما يزيد عىل عرشة جوامع خيطب فيها علامء أهل السنة وينرش 
الدين الصحيح لألمة، منها:

حممود  أبوبكر  الشيخ  ومسجد  لوكوا  ومسجد موسى   I هريرة  أيب  مسجد 
أ. غوندو ومسجد سلطان حممد مشطو  البخاري طن شيح ومسجد.  جومي ومسجد 
ومسجد  السديس(  الرمحن  عبد  الشيخ  احلرام  املسجد  وخطيب  إمام  افتتاحه  )حرض 

سيدي الطاهر.

وأما في مدينة جوس فمنها:
مسجد طن تاي. مسجد أ أيس حممد. مسجد حمطة بوثي ومسجد نرساوا ومسجد 

حي ريمي ومسجد البيان ومسجد ريكوس.
ويف منى بوالية نيجا منها ما يقارب عرشة جوامع، وأذكر بعضها: مسجد كونغال 

ومسجد بوسو لوكوست ومسجد تنغ لوكوست ومسجد حي بريي.
ويف اجلنوب هناك من اجلوامع كثرية، منها: جامع مجعية إصالح الدين اإلسالمي 
 يف مدينة إيو والية أوشن. ومسجد الصحابة يف مدينة إيو والية أوشن. ومسجد حممد 

ابن عبد الوهاب.
الدين  أنصار  املركزية وجامع  جامع  منها:  إيكتي جوامع  آدو يف والية  ويف مدينة 

وجامع زمرة املؤمني وجامع التوحيد وجامع طريق اجلامعات.

ويف مدينة بوثي يوجد ما يزيد عىل ستة عرش مسجدا جامًعا منها: مسجد مجاعة إزالة 
غا ومسجد دوسن تنيش ومسجد باكن كورا جلامعة إزالة  البدعة وإقامة السنة يف حي ُغولنّ
البدعة وإقامة السنة ومسجد اجلمعة بمركز اجلنود ومسجد الرمحة ومسجد اجلمعة بكوفر 
البدعة وإقامة  إزالة  أر أي )GRA( ومسجد مجاعة  ونبي ومسجد أيب هريرة بحي جي 

السنة بشارع نرساوا وجامع أمي رابع وجامع عثامن غياطي ومسجد كوفر دومي.
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ومسجد جامعة أبوبكر تفاوا بليوا ومسجد القرآن ومسجد اجلمعة أواال ومسجد 
مجس بيلج ومسجد زمفرا ومسجد سوق مود لول.

الوصال  وقناة  اهلوسا  باللغة  السنة  قناة  واجلامعة  السنة  ألهل  والتلفاز:  واإلذاعــة 
املتخصصة يف الرد عىل الرافضة باللغة اهلوسا وقناة إفريقيا قسم اهلوسا كلها هلا اهتاممات يف 
تعليم الناس الدين الصحيح عرب هذه القنوات، مما ال يوجد لغريها من يوازهيا من الفرق 
نيجرييا  املقدمة يف اإلذاعات والتلفاز احلكومية واألهلية يف  الربامج  بل  املنتسبة لإلسالم 

تكون مما يتعلق باإلسالم أكثر من تسعي يف املائة يقوم بذلك علامء أهل السنة ال غري.
: هناك دروس عن الرتبية يف اإلسالم للشيخ شعيب زاريا)))  ففي إذاعة كدونا مثالاً
وهناك دروس الشيخ حممود جومي كل يوم يف حدود نصف ساعة وهناك برنامج الفتوى 

للشيخ إبراهيم طاهر )من أهل السنة( منذ إنشاء هذه اإلذاعة هو الذي يتوالها))).
ا  سابقاً فيها  املوظف  فيها  السنة  أهل  دروس  عن  سألت  فقد  فريمد  إذاعة  وأما 
فقال: »وأما أهل السنة فتعني مثل الشيخ جعفر؟ أهل السنة بمعنى العام ال اخلاص«. 
الشيخ جعفر عنده يف رمضان أربع مرات 3: 30 -4: 00 مساء، وتعاد الساعة العارشة 

ا. صباحاً
 ومن الساعة السادسة إىل السابعة وكذلك بعد العارشة ليالاً والذي تقوم به مجاعة 

أنصار الدعوة.
وهناك دروس ثابتة ودائام يف األيام العادية مثل دروس الشيخ عمر ثاين فغي)3) 
ا إىل الثامنة والنصف ثم اإلعادة الساعة العارشة ونصف إىل احلادية  الساعة الثامنة صباحاً

. عرش ليالاً

من علامء أهل السنة يف كدونا.   (((
مقابلة شخصية مع املعلم عبد الرمحن املهندس يف مقر اإلذاعة بكدونا.    (((

أحد علامء كنو له يشء من التصوف وقد درسنا اللغة العربية يف جامعة بايرو 997)م.   (3(
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وهناك برنامج الشيخ إبراهيم خليل يوم اجلمعة من الساعة احلادية عرش إىل الثانية 
عرش ليالاً وليس هناك إعادة.

وهناك برنامج السؤال مفتاح العلم للشيخ أمي إبراهيم دوراوا من الساعة العارشة 
30 مساء وقبله   :5 –  00 صباحا إىل الساعة العارشة والنصف، وتعاد يف رمضان 5: 

ا لنصف ساعة أما يف غري رمضان فال يعاد. الساعة العارشة صباحاً

ا  وبرنامج السرية النبوية الصحيحة برنامج أعلن بأنه سيبدأ قريباًا من التاسعة صباحاً
يوم السبت. وحتى مغادريت مل أعرف أهنم بدأوا«))).

وأما إذاعة نغرتا بكدونا أكثر برامجها الدينية ألهل السنة إال اليسير حيث 
يقول إبراهيم أبوبكر: ومن برامجها الدينية:

تفسري القرآن الكريم للشيخ حممود جومي.  .(
قراءة من الكتب الدينية.  .(

نور اإلسالم.  .3
دعوة اإلسالم )إجابة عىل أسئلة املستمعي( يقوم به الشيخ إبراهيم طاهر.  .4

ثم  فيلقي حمارضة  الصوفية  أو  السنة  من  العلامء  أحد  فيه  يدعى  برنامج  الفتاوى:   .5
يسمح باالتصال املبارش ألسئلة أو استفسارات فيجيب عليها املحارض وهي يوم 

الثالثاء من الساعة 0): 30 – )): 30.
وهناك برامج أخرى))).

إذاعة  ))0)م يف  االثني 5) /)/433)ه�= 0)/)/  يوم  يعقوب موسى فغي  مقابلة شخصية مع    (((
وازوبيا بكانو. 

0)/433/3)ه���=  اخلميس  يوم  كدونا  نغرتا  إذاعة  مقر  يف  أبوبكر  إبراهيم  مع  شخصية  مقابلة    (((
3/)/))0)م. 
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بل كل اإلذاعات التي تبث الربامج اإلسالمية فاألغلب منها ألهل السنة. يقول 
املسئول عن الربامج الدينية يف إذاعة وتلفيزيون DITV: »هناك برنامج آخر أقدمه باسم 
 H النبي  بيانا من أحاديث  العلامء فيقدم  ا يدعى أحد  أيضاً دار احلديث وهذا 

ومدته ساعة ثم يبقى 5) دقيقة لإلجابة عىل أسئلة الناس.
وأما يف رمضان فثامنية عرش )8)( ساعة تقريباًا تفسري القرآن الكريم 95% ألهل 
السنة، هذا من بي )) ساعة ثم بعد رمضان هناك دروس أسبوعية مثل: ُكنِدن تاريِح 
)بمعنى: سجل من التاريخ( للشيخ أمي إبراهيم دوراوا وله تفسري القرآن أيضا وتفسري 
الدكتور ثاين عمر رجيي ليمو والشيخ جعفر حممود V وتاريخ السلف ليحي السلفي 
الشيخ بشري نوح السلفي وموسى السلفي والشيخ عيسى عيل وغريهم من علامء السنة 
وهناك دروس الشيخ أبوبكر حممود جومي من األخرضي ومتن كتاب العزية ورسالة 

ابن أيب زيد القريواين والتفسري له -الشبخ جومي- عىل نفقة احلاج أمحد ششنغي«))).
الدولة  أم  الواليات  بنيجرييا سواء عىل مستوى  التلفيزيون احلكومي  وملنّا تشاهد 
السنة يف كل منطقة، وذلك فضل اهلل  الربامج اإلسالمية تقوم هبا مجاعة أهل  جتد أكثر 

ا. يؤتيه من يشاء، فله احلمد أوالاً وآخراً

4- ا�ضتخدام الإنرتنت:
ملا تبحث عن مواقع أهل السنة التي تنرش بلغة اهلوسا جتد منها:

* موقع منرب أهل السنة:
(https://www.facebook.com/pages/MINBARIN-

SUNNA/497247970313648(.

.(www. ahlulbaity. com( :موقع منصور سكوتو *

مقابلة شخصية مع عبد الرمحن بشري آدم )Desmis Independent Television (DITV، تاريخ األربعاء:    (((
433/3/9)ه� املوافق/ )/)/))0)م، يف كدونا. 
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.(www. ahlulbaiti. com( موقع أهل البيت *
.(http: //tafarkintsira. mywapblog. com/( موقع طريق النجاة *

* موقع طريق السنة:
(ttp://www.islamhouse.com/d/files/ha/ih_books/single/

ha_Tafarkin_Sunnah. pd(.
* موقع أمي إسامعيل.

* موقع ديننا:
(http: //ihsanforyou. com/2013/01/25/addininmu-

blogspot-com/(.
.(htt: // munbarin-musulunci. blogspot. com( :موقع منرب اإلسالم *

* موقع أهيل.
* منهاج السنة.

* منرب اإلسالم باللغة اإلنكلزية.
* موقع أهل البيت والصحابة.

(http://mansoorsokoto.wordpress. com/category/tarihi/(
* موقع الشيخ جعفر حممود آدم:

(h t tp : / /www. ja a fa rm a h mudadam.org / i ndex . 

php?option=com_content&view=article&id=7&lang=en(.
هذه مواقع أهل السنة إال أن أكثرها ليست ضخمة.

وأما مجموعات أهل السنة في فيس بوك فكثيرة منها:
جمموعة عقائدنا، ومجاعة إزالة البدعة، وملتقى السلف، وملتقى السنة، والشيخ 
جعفر، والشيخ جالو، ومركز ابن تيمية، وجمموعة ابن تيمية، وجمموعة كتاب التوحيد 
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هبوسا، وجمموعة حق اهلل عىل العباد، وجمموعة الكتاب والسنة، وحممد بن عبد الوهاب، 
وجمموعة دار احلديث، ونساء أهل السنة، والزوجة الصاحلة للرجل الصالح، واحلسن 
 ،H سعيد، وقناة السنة، ومجاعة إزالة البدعة للواليات، ومن أخالق الرسول
والدعوة من الكتاب والسنة، وجمموعة أبوبكر حممود جومي، وجهود الصحابة، والثناء 
يف  والزواج  التوحيد،  وصوت  السنة،  وجمموعة  الراشدون،  واخللفاء  الصحابة،  عىل 
اإلسالم، وأعامل الصحابة، وجمموعة الشيخ عيسى عيل، وحق اهلل عىل العباد، والتصوف 

من أين وإىل أين؟ وتفسري كندهر، ومؤسسة أهل احلديث، ومقاصد الرشيعة.

هذه بعضها وجتد مشاركة آالف من الناس، بعضهم يتكلم بعلم وبعضهم بجهل، ومن 
أهم الشخصيات التي ترد عىل الرافضة يف فيس بوك بابن محدان، عامر أبو تراب، صالح بابا 
، عمر منصور، مصباح ثامن مدابو،  تكو، طن الد برو، إبراهيم ثروما برنن كدو، إسحاق يامنّ

حارث عبد اهلل، نور سليامن سليامن، أبو بكر زبري حممد، بابن مريم، آدو عبد اهلل))).

اإلنجليزية  واللغة  اهلوسا،  بلغة  ا)))  جدًّ بارز  بوك  الفيس  يف  السنة  أهل  وجهود 
أن  مثالاً  العمل  فريق  عىل  األعامل  توزع  بحيث  اجلهود؛  توحيد  إىل  حتتاج  وهي  أحياناًا، 
يوجد متخصصون يف املهامجة، واألخرى يف التأصيل العلمي العقدي، والبعض يف دعوة 
الرافضة إىل احلق بأسلوب احلكمة، وفريق آخر يف الرد عىل الشبهات، وجمموعة للرصد. 
وأهم يشء أن يقوم كل بعمله بجدية وبشعور املسئولية، وأعترب فيس بوك من الوسائل التي 
 H أظهرت للناس احلقد املوجود يف قلوب رافضة نيجرييا جتاه صحابة رسول اهلل
ينسحب من  الرافضة  كان بعض  ، حتى  ا مجيالاً ردًّ السنة  أهل  رد عليهم  وM، وقد 
احلوار أو من الصداقة مطلقا، إذا ضاق هبم األمر، كام يلجئ بعضهم إىل السب والشتم إذا 

ا هم الذين يطلبون النقاش يف بداية األمر. مل جيد ما يرد به، وإن كانوا كثرياً

انظر إىل صفحاهتم يف فيس بوك وانظر امللحق.   (((
ينظر إىل امللحق.    (((
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5-  ال�ضحف واملجالت:
الصحف،  بعض  وجدت  لذلك  الناحية  هذه  من  السنة  أهل  من  مقاومة  يوجد 

منها:
* صحيفة التجديد: هي التي تصدرها مجاعة التجديد التي انفصلت عن رئيس 
الرافضة إبراهيم يعقوب الزكزكي، وهي مناسبة جدا للرد عىل الرافضة لوال أهنا ال تنترش 

يف كثري من الواليات، وتنقطع ملدة طويلة حتى قيل عنها: ال متوت وال حتيا.

* صحيفة التطبيق: هي الصادرة من طالب الشيخ أمحد الغركوي يف كدونا تعتني 
بالرتبية الروحية وبث األخالق يف نفوس األمة وهلا صفحات يف الرد عىل الرافضة.

* صحيفة زمزم: هي جملة ألهل السنة لكنها انقطعت وإال فهي ملقاومة الرفض.
* جملة اإلرشاد وهي متأخرة عن سابقيها إال أهنا وجدت قبوالاً يف ست واليات 

فأكثر يف شامل نيجرييا، وهي جملة شهرية هلا صفحات يف الرد عىل الرافضة.

ولنأخذ أمثلة من هذه المجلة للدراسة:
صحيفة اإلرشاد: هي صحيفة صادرة من مجاعة أهل السنة واجلامعة بنيجرييا هلا 
املجلة وعليها ريشة يف  اهلوسا وعىل ظهرها اسم  باللغة  عرشين صفحة غالباًا، مكتوبة 
اجلانب األيرس ومجلة من كالم الشيخ أبوبكر حممود جومي »يف قراءة احلديث والعمل به 
سالمة للمسلمي« وباجلانب األيمن مقولة اإلمام مالك: »لن تصلح آخر هذه األمة إال 

بام صلحت به أوهلا« ويف الوسط ذكر العدد والتاريخ والسعر.

لو نأخذ املجلة السابعة نجد يف الصحيفة األوىل تسوق للمجلة نفسها والتوحيد 
يف الصفحة الثانية إىل الثالثة وهو ترمجة كتاب عقيدة أهل السنة واجلامعة للشيخ صالح 
العثيمي، ويف الرابعة خطبة منربية أحد مساجد أهل السنة. ويف الصحيفة اخلامسة عنوان: 
أي عاشوراء؟ والسادسة عن الصحة، ويف السابعة إىل الثامنة أحكام خيص النساء، ويف 
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التاسعة عنوان: من هم الشيعة االثني عرشية؟ ويف العارشة واحلادية عرش أخبار. ويف 
الثانية عرش إىل الثالثة عرش مسابقات، ويف الرابعة عرش إىل اخلامسة عرش بعنوان السنة 
يف املولود، ويف السابعة عرش حتديات إىل الرافضة. وذكر بعض األسئلة للدكتور منصور 

من: 70 أسئلة ال جواب عنها.
ويف  اإلسالم،  يف  االحتساب  عملية  أمهية  عرش  التاسعة  إىل  عرش  الثامن  ويف 

العرشين: من أحاديث سنن أيب داود.
ومثل هذه املجالت ينبغي عىل أهل السنة أن يداوموا عىل رشاءها واالستفادة منها

سواء من التجار أو املوظفي أو غريهم.

6- عقد املحا�ضرات:
املحارضات من اجلوانب التي هيتم هبا أهل السنة واجلامعة، وخاصة يف املناسبات، 
الفصول  يف  اجلامعات  يف  تكون  التي  املحارضات  غري  وهذا  شهريا  جيعلها  وبعضهم 
الدراسية وإن وجد من يوصل عقيدته الصحيحة للناس عربها، ملا أظهر رئيس الرافضة 

تشيعه قام مجاعة من أهل السنة يف كانو بإلقاء حمارضات متتالية عن الرافضة منها:
حركة مجاعة زكزكي حركة شيعية قدم ذلك الشيخ أمي إبراهيم دوراوا.  .(

عقائد الشيعة قدمها الشيخ إسامعيل سابون تيتي.  .(
أهل البيت الشيخ أمي إبراهيم دوراوا.  .3

املهدي عند أهل السنة الشيخ حممد نظيف إنوا.  .4
ومجاعة من العلامء عن تاريخ التشيع وخطر الرافضة عىل األمة. منهم الشيخ جعفر   .5
حممود آدم والشيخ حممد بن عثامن))) والشيخ إبراهيم خليل، والشيخ عبد الوهاب 

عبد اهلل، والشيخ أبو بكر تريتا، وآخرون.

أبو عاصم بن آدم بن عثامن بن آدم الكفوي الكنوي داعية مشهور يف نيجرييا إمام مسجد الصحابة ومدير    (((
مركز املبادرة الدعوية متخصص يف التاريخ اإلسالمي حصل عىل ماجستري يف جامعة بايرو. 
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7- اإقامة املوؤمترات:
الرافضة  عقيدة  ملقاومة  السنة  أهل  قبل  من  نيجرييا  يف  أقيمت  مؤمترات  هناك 

وسأشري إىل بعضها مع يشء من البيان والتوضيح، فمنها:
1- مؤمتر أهل البيت والصحابة عام 995)م يف صكوتو نيجرييا.

تنفيذ:  )43)ه�  رجب   (8 إىل  رجب   (7 خالل  واألصحاب  اآلل  مؤمتر   -2
مؤسسة أهل البيت والصحابة بوالية صكوتو، نيجرييا، إرشاف: مكتب امللحق الديني 

يف نيجرييا.

واألهداف:
* نرش منهج أهل السنة واجلامعة يف اآلل والصحابة.

* تدريب املعتني بكيفية دعوة الرافضة إىل احلق باحلكمة واملوعظة احلسنة.
* رفع مستوى وعي املسلمي بحقيقة الشيعة وخطرهم ووسائلهم.

* مدافعة املد الرافيض يف نيجرييا.
* اإلجابة عن تساؤالت الشيعة وشبهاهتم حول منهج أهل السنة واجلامعة.

* رد الشبه املثارة من الطوائف املبتدعة حول أهل البيت والصحابة.
* إثبات العالقات الودية واملصاهرات بي اآلل واألصحاب.

التصدي خلطر  بشأن  عناية  الذين هلم  البارزون  الدعاة  فهي  املستهدفة  الفئة  وأما 
التشيع، وقد استغرق املؤمتر املنعقد بمركز الصحابة التابع ملؤسسة أهل البيت والصحابة 
بوالية صكوتو يومي، وكان عدد املشاركي 87 داعية من الدعاة املعنيي بمدافعة التيار 

الشيعي من خمتلف واليات نيجرييا، وخاصة الشاملية منها.
كام ألقى فيها الدكتور أبو بكر حممد الثاين والدكتور حممد ثاين عبد اهلل))).

ينظر امللحق رقم: )8 أ-ج( )ص59)-60)).   (((
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يف  الدعوة  جلنة  إرشاف  مع  السنة  نفس  يف  بكانو  واألصحاب  اآلل  ملتقى   -3
 إفريقيا، حيث ألقى فيها كل من: سنويس أمي الدين، وحممد أبو بكر، وعبد اهلل فاكستان، 

وعبد اهلل ينكبا.

4- واملؤمتر الوطني حول: املد الشيعي وأمن الوطن. عقده: جمْمع السنة للبحوث 
والدعوة يف نيجرييا 6)/3/)43)ه�، املوافق: )-7/3/))0)م.

من األوراق التي قدمت مع أسماء أصحابها:
مظاهر التشيع يف نيجرييا قدمها الدكتور داود عبد الباقي.   .(

أبرز املؤسسات واجلمعيات املتعاونة مع الشيعة يف نرش مذهبها يف نيجرييا إعداد د.   .(
رساج الدين بن بالل »األرسع«.

أسباب انتشار الشيعة يف نيجرييا- إسحاق أمحد.  .3
التعريف بالشيعة وأهم فرقهم د. إسامعيل كوالوويل يونس.  .4

راسات  الشيعة واخلمس د. ذكر اهلل أيويف شافعي كلنّية العلوم اإلنسانية، قسم الدنّ  .5
اإلسالمية جامعة احلكمة، إلورن.

الشيعة وأمن الوطن النيجريي د. عبد الرمحن بن أمحد اإلمام.  .6
أبرز الشخصيات املتعاونة مع الشيعة يف نرش معتقدهم الدكتور رفيع أوونالبصريي   .7

إجيبوي.
املجيد  عبد  عمران  الدكتور  الوطن  سالمة  عىل  أفريقيا  يف  التشيع  انتشار  خطر   .8

إليخا.
عقيدة الشيعة يف الصحابة الكرام الدكتور عبد الوهاب عبد القادر إبراهيم.  .9

عقيدة الشيعة يف آل البيت تاج الدين حممد بللو.  .(0
عاة يف مواجهة التنّشينّع د. بدمايص لنري يوسف. دور العلامء والدنّ  .((
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خطر انتشار الشيعة د. أمي الدين أبو بكر.  .((
موقف الشيعة من األئمة األربعة الدكتور عبد الرزاق عبد املجيد أالرو.  .(3

خطر انتشار التشيع عىل أمن املجتمع الدكتور حممد الثاين عمر موسى.  .(4
موقف الشيعة من أهل السنة الدكتور قاسم بدمايص.  .(5

ْيَعِة الدكتور عبد الوهاب  نَِّة ِمَن الشِّ نَِّة َوَمْوِقُف َأْهِل السُّ يَعِة ِمْن َأْهِل السُّ َمْوِقُف الشِّ  .(6
حممد جامع إيليشن.

وسائل مواجهة املد الشيعي يف أفريقيا. مهدي أمحد عمر.  .(7
موقف األئمة األربعة من الشيعة عبد املؤمن أبو بكر.  .(8

عقيدة الشيعة يف الصحابة الدكتور أبو بكر حممد الثاين.  .(9
يعُة َوالتَّْكِفري الدكتور فاضل بن نور الدين اإلمام. الشِّ  .(0

نَّة واجلامعة يف آل البيت والصحابة أبو حممد حبيب اهلل عبد الرمحن  عقيدة أهل السُّ  .((
تتلوبى األيدوي.

موقف األئمة األربعة من الشيعة عبد اللطيف.  .((

هذا ما وقفت عليه من البحوث التي قدمت. وأما عن عدد املستفيدين فإنه يزيد 
يبلغ  فإنه  واملستهدفي  اجللسات  ورؤساء  املقدمي  بي  مجعنا  وإذا  شخص.  ستي  عىل 

العدد مائة فأكثر))).

الرافضة  عن  434)ه�(  )رجب  الشهر  هذا  يف  الغوس  يف  أقيم  مؤمتر   وهناك 
ومل يصلني تفاصيله))).

ا.  أفادين هبذا مدير املؤمتر الدكتور عبد الرزاق أالرو وقدم إيلنّ مجيع البحوث واستفدت منها كثرياً   (((
شهر رجب 434)ه�= شهر مايو 3)0)م.   (((
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8- الدورات العلمية:
الدعاة  من  سواء  النيجريي  املجتمع  عىل  جدا  كبرية  آثارها  العلمية  الدورات 
النيجرييي وطلبة العلم أم من الدعاة الذين جاءوا من اخلارج مثل مشايخ اململكة العربية 
السعودية وغريها من الدول العربية، حيث جتمع طالب العلم من الواليات املختلفة، 
ا علميًّا يف فنون العلم املختلفة كالقرآن والتفسري والعقيدة والسرية والرتبية  وتتلقى دروساً
وقواعد اللغة العربية، والنصوص واإلمالء، وغري ذلك، والتي تقيمها اجلامعة اإلسالمية 
يف نيجرييا، ويرئسها الشيخ الدكتور حممد بن عبد اهلل زربان الغامدي)))، وهناك جمموعة 
استمر  ))/سبتمرب  واقعة  بعد  الدورات  توقفت  وملا  الشامل،  يف  وجمموعة  اجلنوب  يف 
طالب نيجرييا الدارسي يف اجلامعة اإلسالمية بإقامة الدورات عندهم يف البلد. وهتتم 

هذه الدورات بتعليم الناس الدين الصحيح.

وهنا سأمثِّل بدورة آَتت أكلها، أال وهي عن الرافضة بعنوان:
الدورة املكثفة يف دراسة أهم الفرق املعارصة املنتسبة إىل اإلسالم )دورة حراسة 

السنة(.
* التعريف بالدورة: دورة علمية دعوية، تستهدف توجيه طالب علم متوسطي 
ا، ويف مجيع املجاالت  للتخصص يف مقاومة نشاطات الرافضة يف نيجرييا علميًّا ودعويًّ

. املهمة، وتقوم بإنشاء عمل مَجاعي تعاويِنٍّ يف ذلك، وتقوية ما كان من ذلك قائاماً

أسسه  والذي  والتعليم،  والرتبية  للدعوة  الفتية  مركز  للدورة:  املقيمة  اجلهة   *
الدكتور حممد مسلم إبراهيم، بالتعاون مع اجلمعية النيجريية للتوعية اإلسالمية، وهي 

جلينة طالبية معنية بالتصدي للرافضة، بقيادة األخ عيسى حممد أبو حممد السنرباوي.

حممد بن عبد اهلل زربان الغامدي إمام وخطيب مسجد قباء، ولد 368)ه� واملرشف العام عىل الشؤون    (((
تقيمها  التي  التدريبية  للدورات  ا  رئيساً وكان  434)ه�  وتقاعد  اإلسالمية،  باجلامعة  واملستشار  املالية، 

اجلامعة بنيجرييا.
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نة األوىل –)43)ه�. * اسم الدورة: دورة حراسة السُّ
* رسالتها: تأكيد وتنظيم املقاومة السنية ضد النشاطات الرافضية يف نيجرييا.

* حراسة السنة ضد نشاطات الفرق الضالة.
* شعارها: ]ائ    ائ    ەئ    ەئ     وئ    وئ    ۇئ    ۇئ    ۆئ    

ۆئ[ ]آل عمران:00)[.

* أهدافها:
أواًل: أن يخرج المشاركون بالحصيلة التالية:

أن يكونوا مستوعبي جلميع أصول عقائد الرافضة وأهم فروعهم املخالفة.  -(
أن يكونوا قادرين عىل مناظرة الرافضة يف أصوهلم.  -(

أن يكونوا عىل وعي بخطط الرافضة وطرقهم ووسائلهم يف دعوهتم.  -3
أن يعرفوا مصادر الرافضة األولية والثانوية.  -4

رة- وذلك لتعطيهم  أن يطلعوا عىل أكرب قدر ممكن من مراجع الرافضة -ولو مصونّ  -5
ثقة بام ينقل عنها، وحيصلوا عىل نسخ إلكرتونية يعتمدون عليها.

قبل  من  األمة  يواجه  الذي  بالتحدي  وشاعرين  باحلامس،  مضطلعي  يكونوا  أن   -6
الرافضة.

أن يكون لدهيم إملام بمنهج اإلسالم الصحيح )منهج أهل السنة واجلامعة( ويعرفوا   -7
القائمي به يف هذا العرص، كام يقفوا عىل الثغرات املهددة للمنتمي إليه للعمل اجلاد 

ها. يف سدنّ
8-  أن يكون لدهيم إملام بالفرق األخرى املنترشة يف ربوع بالدنا، وكيفية التعامل مع 

ا. ا وهجوماً كل فرقة؛ دفاعاً

الدورة هيتمنّ  الدورة عمل مجاعي يف كل مركز من مراكز  إثر  ينشأ عىل  أن  ثانًيا: 
بمقاومة الرافضة.
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ه نحو األفضل. ثالًثا: أن يكون هناك رابطة تربط اجلميع وترشد وتوجنّ

* املستهدفون:
مائتان ومخس وعرشون )5))( من طلبة العلم املتوسطي، موزعي عىل واليات 
نيجرييا الشاملية مع العاصمة »أبوجا«، يقسمون عىل أربع مراكز، بمقدار )50( طالبا يف 
كل مركز؛ )30( طالباًا من نفس الوالية التي تقام فيها الدورة، و )0)( من الواليات 
أحوال  فيه  يراعى  احتياطيًّا،  الزائد   )(5( والعرشين  اخلمس  عدد  ويبقى  املجاورة، 
، ويتم  مثالاً العلامء والدعاة  الكبار من  واملراكز، ومن يرشحهم بعض  الواليات  بعض 
اختيار الطالب عامة من الذين شاركوا يف الدورات العلمية التي يقيمها طالب اجلامعة 

اإلسالمية يف والياهتم، أو عن طريق الدعاة املهتمي بمقاومة الرافضة.
وقد تم إقامة هذه الدورة قبل ثالث سنوات بحمد اهلل.

9- اخلروج للدعوة:
فقال:  والقائمي  القاعدين  بي  تعاىل  اهلل  فرق  اجلهاد  أو  للدعوة  اخلروج   ألمهية 

]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ      ڀ    ڀ    ڀ    ڀ     ٺٺ    
ڦ      ڦ     ڤڤ     ڤ     ڤ     ٹ     ٹٹ     ٹ     ٿ     ٿ     ٿ         ٿ     ٺ     ٺ    

ڦ     ڦ    ڄ     ڄ    ڄ[ ]النساء:95[.

H إىل الطائف ودعا أهلها إىل اإلسالم، كام كان  وقد خرج رسول اهلل 
خيرج إىل القبائل يف املواسم ليدعوهم إىل اإلسالم.

حياول بعض أهل السنة اخلروج للدعوة إىل اهلل تعاىل، وإْن كان منهم من يتثبط ويبقى 
يف مدينته ويتمتع باحلياة املدنية، لقد كان يف بعض األماكن نظام جيد يف اخلروج للدعوة 
إىل اهلل وخاصة عاصمة نيجرييا أبوجا، عندهم خروج أسبوعي حسب مستوى املنطقة، 
ومرتي يف الشهر عىل مستوى الوالية، ولدهيم دبابات يستخدمها الدعاة لتوصلهم إىل 



246

ا عند كثري من  أماكن دعوهتم، كام أننّ هلم تواصل مع املدعويي)))، هذا مما ليس موجوداً
الواليات، وكذلك مجاعة املنتدى اإلسالمي بكانو هلم طريقة جيدة يف اخلروج إىل املناطق 
إىل اإلسالم،  بدعوهتم  لتقوم  يعرف سكاهنا شيئاًا عن اإلسالم،  التي ال  والبادية  النائية 
أثواب وأدوية))) توزع جماناًا، وكذلك بعض اجلمعيات  البضائع من  مصطحبي معهم 
ا تذكر فتشكر، منهم الداعية أبو  ألهل السنة هيتمون هبذا، كام أننّ لبعض األفراد جهوداً
ترابا وأدماوا،  بوادي والية  املدعوين يف  بلغة  بكر بف جبيل)3)، يركب اجلبال ويتكلم 
والشيخ حممد بن عثامن)4) كان خيرج إىل بعض األماكن يف جنوب البالد ليدعوهم إىل 

اإلسالم.

ومن الجهات التي تعاونت في تطوير الدعوة في نيجيريا بل في غرب إفريقيا 
عموما:

أواًل: صغار طلبة العلم من سكان القارة الذين عاشوا يف احلرمي الرشيفي برهة 
من الزمن وتتلمذوا عىل بعض العلامء يف احلرمي ثم رجعوا إىل بالدهم فبلغوا ما فهموه 

عمالاً بقوله تعاىل: ]ہ    ہ    ہ    ھ[ ]التغابن:6)[.
ثانًيا: الدعاة التابعون إلدارة البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد.

434)ه�=  0)/رجب/  يف  بأبوجا  الصحابة  مسجد  إمام  جماهد  أمي  حممد  األخ  مع  شخصية  مقابلة    (((
3/5/30)0)م.

ا كانت متيش شبه معدوم الثوب – من الذين ال يعبدون  ويذكر لنا من حرض معهم أهنم أعطوا بنتاًا ثوباً   (((
اهلل- فقالت هلا أمها: أتقبلي اإلسالم فقالت: ال! فقالت هلا: ردي إليهم ثوهبم. فقالوا هلا: إنام أهديناك 
هدية. ففرحْت. ومثل هذه األساليب جيدة حتى يظهر هلم حماسن اإلسالم. وهذا يف بادية وراء غونغون 

مالك، يف والية ترابا. 
الرحلة زادتني معرفة  التحمل، وال شك أن تلك  كنت نزلت معه يوما فوجدت األمر حيتاج إىل شدة    (3(
اهلل  إىل  الدعوة  سبيل  يف  الصعاب  وركبوا  املشاق  حتملوا  الذين   H اهلل  رسول  صحابة  فضل 

ا.  E فجزاهم اهلل عنا خرياً
 .I أبو عاصم حممد بن عثامن بن آدم الكفوي الكنوي، إمام وخطيب مسجد أيب هريرة   (4(
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تكررت  التي  العلمية  البحوث  إدارات  ووفود  اإلسالمية  اجلامعة  وفود  ثالًثا: 
زيارهتا للمنطقة وقاموا بام أمكن هلم من التوعية والتوجيه والتعليم بواسطة املحارضات 

والندوات العلمية، واألمسيات الدينية، واالتصاالت الرسمية وغري الرسمية.

الذين زاروا بعض تلك  املرموقة:  السعودية  الشخصيات  رابًعا: زيارة من بعض 
العزيز بن  الشيخ عبد  النبوي  الرسمية، كزيارة إمام املسجد  الدول بدعوة من اجلهات 
التوعية  باب  الفعال يف  األثر  لزيارته  املناطق))) وقد كان  تلك  زار بعض  صالح حيث 

والتوجيه، وحماربة البدع وبعض مظاهر الوثنية.

مما  واستفادوا  للمملكة  زياراهتم  تكررت  الذين  القارة  حجاج  بعض  خامًسا: 
يسمعونه أثناء موسم احلج من العلامء يف احلرمي الرشيفي وندوات التوعية))).

10- عقد املناظرات:
من الوسائل الدعوية املناظرة، وهي من الوسائل القولية التي يتم فيها املناقشة بي 
ا  ُيبدي كلٌّ رأيه مع إظهار احلجج والرباهي، إحقاقاً أكثر؛ بحيث  أو  الطرفي يف قضية 

للحق وإبطاالاً للباطل.

كانت ثمة مناظرات بي السنة والشيعة، وخاصة الذين انشقوا عن مجاعة الزكزكي 
وهم مجاعة التجديد اإلسالمي، من 994)-996)م)3).

وحدثت كذلك مناظرات بي أهل السنة والرافضة يف كانو ومثنّل أهل السنة الشيخ 
جعفر حممود آدم، كام مثل الرافضة أول تلؤودي. وأكثر هذه املناظرات يأيت الطلب من جهة 
الرافضة. ثم اآلن حتولت املناظرات إىل الفيس بوك ونحوه من وسائل اإلعالم احلديثة، كام 

ا كام ذكر يل ابنه الشيخ عبد الرمحن بن عبد العزيز  زار نيجرييا وكانت العالقة بينه وبي أمحد بلو وثيقة جدًّ   (((
ا باجلامعة اإلسالمية يف مكتبه باجلامعة.  بن صالح عميد الدراسات العليا سابقاً

دعاوى التحول )ص)4).   (((
التشيع يف إفريقيا )ص7)).   (3(
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للشيخ أمي إبراهيم دوراوا مناظرة مع حممد توري نائب رئيس الرافضة يف نيجرييا عرب 
اإلذاعة)))، كام وقفت عىل رسالة إيميل من مجاعة زكزكي من والية كروس ريف يطلبون 

أحد دعاة))) أهل السنة باملناقشة الدينية السلمية كام عربوا بذلك يف رسالة هلم.

واملناظرات األوىل بي السنة والشيعة يف نيجرييا مل تكن مسعفة بحجج من كتب 
السنة( ولعل ذلك بسبب عدم  القرآن والسنة )كتب أهل  الرافضة، وإنام يستدل بام يف 
تعمق علامء أهل السنة يف ذلك الوقت وعدم غوصهم يف كتب الرافضة أنفسهم، حيث 
إهنا مل تكن متوفرة يف ذلك الوقت كام هي اآلن. وكل ما تقوم به الرافضة حماولة تفسيق 
بعض الصحابة كمن)3) يعمد إىل دالالت بعض احلروف فيحملها عىل ما يوافق هواه 

وعقيدته الفاسدة، مثال ذلك قوله تعاىل: ]ٱ    ٻ    ٻ[ -إىل قوله:- ]ڈ    ژ    
ژ    ڑ[ ]الفتح:9)[، فقال قائلهم »من« هنا املراد هبا التبعيضية، مع أن املفرسين 

يقولون إهنا لبيان اجلنس ال التبعيض، عىل الصحيح. فمثلها مثل قوله تعاىل: ]ى     
املفرسين يف  بعض  قال  ]احلج:30[  ائ    ائ    ەئ    ەئ    وئ    وئ[ 
تفسري آية الفتح السابقة: »]ڈ    ژ[: ومنهم لتخليص اجلنس، كقولك: أنفق من 

الدراهم ال من الدنانري، املعنى: اجعل نفقتك من هذا اجلنس، وكام قال: ]ى     
ائ    ائ    ەئ[، ال يريد أن بعضها رجس وبعضها غري رجس، ولكن املعنى: 

اجتنبوا الرجس الذي هو األوثان«)4).

مقابلة شخصية مع الشيخ أمي إبراهيم دوراوا يف بيته بكنو، وقد ذكر يل أنه كان ذلك يف برنامج ظك مي    (((
ويا. 

هو األخ عبد الغني عيسى من آويش نيجرييا.    (((
كام فعل ذلك أول تلئودي الرافيض يف مناظرته مع الشيخ جعفر حممود آدم، يستمع إىل رشيط كاسيت:    (3(

مناظرة بي أهل السنة والشيعة أول تلئودي مع الشيخ جعفر حممود. 
إجياز البيان عن معاين القرآن، ينظر اآلية )9)( من سورة الفتح.    (4(
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11- التاأليفات والرتجمات:
من جهود أهل السنة واجلامعة التأليف والرتمجات إال أنه ال يستطاع اإلحاطة علاماً 
بام كتبه أهل السنة من التأليف والرتمجات يف جمال الدين كله يف نيجرييا، ولكن نشري إىل 

ما له عالقة مبارشة بالرافضة أو ما يقاوم عقيدهتم من فضائل الصحابة ونحوه.
من المؤلفات:

* عقائد الشيعة جلامعة من العلامء.
منهم  الرافضة  وموقف  الرافضة  من  مذهبهم  وأعالم  األربعة  األئمة  موقف   *

للدكتور عبد الرزاق عبد املجيد أالرو.
* بطالن عقائد الشيعة، والشيعة والقرآن، والشيعة والصحابة، والشيعة والتقية، 
وزواج املتعة عند الشيعة، ومن قتل احلسي، وموقف الرافضة من املسلمي، و النسب 
واملصاهرات بي أهل البيت والصحابة، كلها لألستاذ الدكتور الشيخ عمر حممد لبطو 

وبلغة اهلوسا.
* أهل البيت عند الشيعة والسنة بلغة اهلوسا.

* من هم أهل البيت؟ للشيخ منصور إبراهيم باللغة العربية.
* ماذا تعرف عن التشيع؟ للدكتور أمحد مرتىض.

* موافقة خطيب مسجد كنديال )عىل خطبته عن الرافضة( تأليف األستاذ الدكتور 
أمحد مرتىض، بلغة اهلوسا.

* شناعة عقيدة الرافضة وخطرها ) مطوية( تأليف طاهر حممد رابع.
* مجاعة زكزكي يف امليزان -التشيع أم اإلسالم؟ جمموعة شباب.

جلنة  إعداد  بينهم،  والعالقة  البيت  وأهل  الصحابة  عن  األسئلة  من  جمموعة   *
الدعوة يف إفريقيا وهي بلغتي اإلنكلزية والعربية، أعدت للمسابقة بي الشباب والفائز 

األول ينفق عليه تكاليف الرحلة للعمرة، وله تأثري كبري.



250

وأما الترجمات إلى لغة الهوسا، وغيرها، فمنها:
* خمترص منهاج السنة النبوية ترمجة مؤسسة أهل البيت والصحابة صكوتو.

* العالقة بي أهل البيت والصحابة ترمجة الدكتور منصور إبراهيم.
ا عن قتلة احلسي  ا بلغة اهلوسا. وهو أيضاً Kaddara ta riga fata له أيضاً  *

I، والعنوان اهلوسوي مَثٌل يقال يف االعتذار بالقدر عىل املصائب.
* عقائد الشيعة للشيخ عبد اهلل صالح باكستان.

* اخلطوط العريضة بلغة اهلوسا ترمجة الدكتور أمي الدين أبو بكر.
* من عقائد الشيعة لعبد اهلل السلفي، ترمجة إىل اللغة اإلنكليزية واهلوسا.

الدكتور  اإلنكليزية  إىل  ترمجه  للخرايش  احلق  إىل  الشيعة  شباب  قادت  أسئلة   * 
أبو بكر حممد الثاين. وإىل لغة اهلوسا إبراهيم خليل.

قول الأ�ضعار:
 كان لرسول اهلل H شعراء، واشتهر منهم حسان بن ثابت يدافعون عنه 
ويرد عىل املرشكي إذا هجوا الرسول أو نالوا منه، وقد ثبت عنه H قوله: »إن 

من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحًرا«))).

وأهل  الصحابة  من  للنيل  ويتعرضون  الشعراء،  من  نيجرييا  لرافضة  كانت  وملا 
السنة عموما، فتصدى بعض الشعراء من أهل السنة للدفاع عنهم، ومنهم:

* عارش غرب بنكوري له قصيدة الدفاع عن الصحابة.
sayyidina Abubakar mu muna kaunar ka babu gaba :ومطلعها

واملعنى: سيدنا أبو بكر نحبك وال عداون· 

ا له شعر عن أمهات املؤمني ومطلعه:  * عيل رابع ُكْرنا أيضاً

صحيح البخاري كتاب اجلمعة باب من انتظر حتى تدفن، برقم )45)6).    (((
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Matayen Annabi mu 'ya'yan ku ne.  Uwayen Muminai 

bana gaishe ku ba

واملعنى: أمهات املؤمني أال أصيل عليكن * زوجات الرسول نحن أبناؤكن

التوعيات يف احلج:
يعد حجاج نيجرييا من أكرب األعداد الوافدة للقيام هبذه الشعرية العظيمة والتي 
جتمع بي املال والعمل، عبادة يغفر اهلل ملن شهدها، فريجع كيوم ولدته أمه، عبادة تضمن 
يتم  إنام يتحقق ذلك ملن عملها بصفتها وصورهتا الرشعية، وال  لصاحبها اجلنة، وهذا 
ذلك إال بتوعية صادرة من العلامء والدعاة وطلبة العلم، ولعل هذا مما جعلت احلكومة 
النيجريية ختصص بعض الكرايس للدعاة يف احلج سواء عىل املستوى الوطني أم مستوى 

الوالية، وكان ُجلنّ علامئها من أهل السنة)))، بام فيهم الصوفية.

ا بإمتام شعائرهم يف مكة واملدينة واملشاعر  البلد وانتهاءاً بدأاً من جممع احلجاج يف 
وطلبة  والدعاة  العلامء  من  جهابذة  التوعية  يف  ويشرتك  للحجاج.  التوعية  عملية  تقوم 
العلم، منهم من هو مرشح من قبل وزارة الشؤون اإلسالمية يف السعودية؛ فيعملون يف 
اإلجابة عىل أسئلة احلجاج يف مكة واملدينة واملشاعر، ويتعاون طالب اجلامعة اإلسالمية 
يف توجيه احلجاج وإرشادهم، ولكنه من املؤسف أن ذلك مل يكن بشكل رسمي، نعم 
هناك املرتمجون الذين يشاركون رْسميًّا من قبل وزارة شئون اإلسالمية إال أن العدد قليل 
جدا. كام يوجد املشاركون من الطالب يف التوعية من قبل هيئة األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر، والرئاسة العامة لشئون احلرام واملسجد النبوي، كل ذلك بشكل رسمي. كام 
للمكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد باملدينة النبوية نظام جيد يف توظيف الطالب خلدمة 

احلجاج والزوار، أسأل اهلل أن يوفقهم ويبارك هلم يف جهودهم.

 .M أهل السنة باملعنى العام ال اخلاص، وهم كل من يثبت خالفة الشيخي وعثامن   (((
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وال شك أن ما تقوم به اململكة العربية السعودية من جهود جبارة يف خدمة ضيوف 
هلم؛  الصحيح  العلم  نرش  ومن  للحجاج،  األمور  تيسري  من  فيشكر،  يذكر  أمر  الرمحن 
والكتيبات  املصاحف  يوزعون  كام  واملساجد،  التوعية  مراكز  يف  العلامء  جيعلون  حيث 
والنرشات، ويوفرون سبل الراحة والطمأنينة مع األمن يف حتركاهتم يف مدن هذه البالد، 
وسريهم إىل أفضل بقاع األرض رشفا، التي فيها الصالة مضاعفة بامئة ألف صالة، أو 
إىل أول مدينة أقيمت فيها الدولة اإلسالمية والتي فيها الصالة أفضل من ألف صالة، 

أو إىل بقية املشاعر املقدسة.

12- املنح الدرا�ضية:
سبل  تيسري  نيجرييا  يف  الرافضة  دعوة  مقاومة  يف  واجلامعة  السنة  أهل  جهود  من 
كبري  عدد  إعطاء  من  النبوية  باملدينة  اإلسالمية  اجلامعة  به  تقوم  ما  ذلكم  من  الدراسة، 
ا دراسية ليتخصصوا يف فنون خمتلفة كالقرآن واحلديث والدعوة  من طالب نيجرييا منحاً
واللغة والرشيعة. ويبلغ عدد الدارسي فيها أربعامئة طالب بام فيهم طالب الدراسات 
العربية  اململكة  أننّ بعض جامعات  والدكتوراه، كام  املاجستري  الذين يف مرحلتي  العليا 
منها  ختصصات  يف  الطالب  بتخريج  تقوم  خارجها  يف  جامعات  وكذلك  السعودية 

الدينية، وغريها.

وهؤالء الطالب الدارسون يف دول أهل السنة إذا سافروا إىل البلد أقاموا الدورات 
والدروس العلمية، وعلنّموا الناس الدين احلق. وينبغي أن يكون بعض املواد التي تدرس 
يف البلد تتعلق مبارشة بالشيعة أو عن فضائل الصحابة وأمهات املؤمني، وغريها. كام 
جيب تعميق البحث يف شبهات الرافضة حتى يتمكن من الرد عىل ما تثريها الفرقة من 
الشبهات. كام حيسن السفر يف اإلجازة الصيفية مع كتيبات للتوزيع عىل الناس، وخاصة 

الكتب عن فضائل الصحابة وعن أمهات املؤمني، والردود عل الشبهات.
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13- تطبيق ال�ضريعة:
تريد تطبيق الرشيعة اإلسالمية  أهنا  نيجرييا  الشباب يف  الرافضة  به  أول ما خدعت 
كام هو ديدن رؤساء احلركة: حتى إنَّ الزكزكي كان يقول ألتباعه: »إن حركتنا هذه والتي 
أسميها ب�)اإلخوان املسلمون( هي مسرية جتمع إسالمي ووحدة إسالمية بي اإلخوة. هدفنا 
يف هذه املسرية هو إقامة احلكومة التي ستحكم رشيعة اهلل وتقوم بتطبيق منهجه، واإلطاحة 

بالنظام اجلاهيل املتمثل يف النظام العسكري مرة، والنظام املدين العلامين مرة أخرى«))).

فالناس يف حاجة إىل العودة إىل تطبيق الرشيعة كام هو قبل جميء املستعمرين حيث 
كانت نيجرييا حتكم برشيعة اهلل يف املحاكم وغريها، ويشمل مجيع جوانب احلياة. ويف 
هناية شهر مايو عادت دولة نيجرييا إىل احلكم الديمقراطي، والذي كان بسبب تضييق 
استقالهلا  منذ  املدين  للحكم  الثالثة  جتربتها  هي  تلك  وأصبحت  الغربية،  الدول  من 

960)م.

ومل يمض أكثر من مخسة أشهر من إجراء االنتخابات، وتسلم احلكومات املنتخبة 
نيجرييا عن عزمه  الواقعة يف شامل غرب  زمفرا  والية  أعلن حاكم  احلكم حتى  لزمام 
جتمع  يف  ذلك  بمناسبة  املسلمون  واجتمع  واليته،  يف  اإلسالمية  الرشيعة  تطبيق   عىل 
ُير مثُله يف تاريخ نيجرييا احلديث، وقدر احلضور بأكثر من مليوين شخص من كافة  مل 
أنحاء نيجرييا والدول املجاورة، اآلالف منهم جتشموا قطع مسافات عرشات األميال 
زمفرا  والية  مع  وتضامنهم  هلا،  تأييدهم  وتسجيل  املناسبة،  تلك  حلضور  األقدام  عىل 
ا عربنّ فيه شعب  وحاكمها، ومل تشهد دولة نيجرييا يف تارخيها منذ نشأهتا 4)9)م حادثاً

من شعوهبا عن اختيارهم يف رسم مصريهم، وتثبيت هويتهم مثل هذا))).

تقرير عن نيجرييا حسن إدريس )ص4).    (((
قراءات إفريقيا العدد األول رمضان 5)4)ه� )ص66)).   (((
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يعارضون  كانوا  ومجاعته  الرافضة(  )رئيس  الزكزكي  أن  رأوا  ملا  الناس  اندهش 
وما  بنيجرييا،  زمفرا  والية  يف  بكورا  يريمن  الثاين  أمحد  إليه  دعا  الذي  الرشيعة  تطبيق 
ا عىل أنفسهم من أن تقيم عليهم احلدود؟ وُحقنّ هلم ذلك ألن املتعة  أدري هل ذلك خوفاً
ا، كام ثابت يف القرآن الكريم،  عي الزنا، يرجم من ارتكبها حمصناًا، كام جيلد من أتاها بكراً
H: »ُخُذوا  I، قال: َقاَل َرُسوُل اهللِ  ا عن عبادة بن الصامت  وجاء أيضاً
َعنِّي، ُخُذوا َعنِّي، َقْد َجَعَل اهلُل َلُهنَّ َسِبيل، اْلِبْكُر ِباْلِبْكِر َجْلُد ِماَئٍة َوَنْفُي َسَنٍة، َوالثَّيُِّب 

ِبالثَّيِِّب َجْلُد ِماَئٍة، َوالرَّْجُم«))).

يف  ولغلوهم  املؤمني،  وأمهات  للصحابة  سبهم  بسبب  التعزير  من  خافوا  وهل 
الصاحلي، فرفضوا تطبيق الرشيعة اإلسالمية! قد يكون!

14- املراكز واملوؤ�ض�ضات:
واحلرص  اإلحاطة  سبيل  عىل  ال  بعضها  بذكر  وأكتفي  عدة،  مراكز  السنة  ألهل 

منها:
مؤسسة أهل البيت والصحابة يرأسها الدكتور حممد منصور إبراهيم

وهلا موقع للدعوة إىل السنة و مقاومة الرافضة:
هذه املؤسسة تقدم خدمات بلغة اهلوسا، ومن مهامها:

توفري مواد عملية جاهزة مقروءة ومسموعة ومرئية يف بيان السنة، والرد عىل الشيعة.  .(
إرسال إيميالت ورسائل نصية توعوية يف املوضوع نفسه،واإلجابة عىل األسئلة.  .(

ية شاملة جلميع شبهات الرافضة ونرشها إلكرتونيًّا. إعداد موسوعة ردنّ  .3
دراسة شاملة »جلهود« الرافضة يف نيجرييا إلكرتونيا ووضع أسس قوية للرد عليها.  .4
ختزين جهود أهل السنة يف الرد عىل الرافضة باللغات اإلنجليزية واملحلية يف املوقع.  .5

أخرجه مسلم يف كتاب احلدود باب حد الزنا برقم )690)).    (((
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إنشاء منتدى يشرتك فيه الدعاة من أهل السنة، وخاصة خرجيي اجلامعة اإلسالمية   .6
لتبادل اآلراء فيام بينهم يف هذا املجال.

وكذلك قامت املؤسسة برتمجة بعض الكتب املتعلقة بالرافضة والرد عليها منها:
خمترص منهاج السنة، وكتب أخرى.

كام أقامت وتقيم الدورات واملؤمترات عن الرافضة واملحارضات.
وهلا مكتبة وقفية يف مركزها، يستقبل الدعاة وطلبة العلم لالستفادة منها، وفيها 
كتب أهل السنة، وكتب الرافضة، وهلا دروس يف كتب السنة،وتصدر األرشطة الكاسيت 

والسيدهيات للربامج التي تقدمها.
وهلا مدارس لألوالد والبنات واألمهات.

عوة والبحوث،إلورن، مديره: الدكتور عبد الرزاق أالرو. نة للدنّ جممع السنّ
مركز السلفية لتحفيظ القرآن، أوشوبو، عاصمة والية أوشن.

مديرها: أبو حممد حبيب اهلل عبد الرمحن تتلوبى األيدوي.
الدين  نور  بن  فاضل  الدكتور/  مديره:  َأْوُشْن  بوالية  واجلامعة  السنة  أهل  مركز 

اإلمام.
ومؤسسة مجاعة دار النعيم للدعوة واإلرشاد الغوس:للشيخ عمران عبد املجيد 

إيليخا.
د الثنّاين ُعمر موسى. مجة كانو،مؤسسه: د. حممنّ ومركز اإلمام البخاري لألبحاث والرتنّ
ومركز الشباب للدعوة يف كسنة،ومركز احلسبة لألمر باملعروف والنهي عن املنكر.

ومركز عمر بن اخلطاب I، ومركز التعاون عىل الرب والتقوى، مركز أيب ذر 
.I

البيت  أهل  ومركز   ،I بالل  ومركز   ،V أنس  بن  مالك  اإلمام  مركز 
والصحابة.
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ومركز الفتية للدعوة،وهذه التسعة كلها بكسنة))).
ويف بوثي ما ال يقل عن ستة مراكز أو أكثر، منها:

عبد  إدريس  الشيخ  ُغولنّغا.ومركز  بحي  السنة  وإقامة  البدعة  إزالة  مجاعة  مركز 
العزيز.

ومركز الشيخ أبو بكر عبد اهلل.
مركز الشيخ الزبري بن أبو بكر ما دا كي.  ·

مركز الشيخ إبراهيم ديسنا.  ·
مركز الشيخ منصور يلوا.  ·

15- اخلدمات الإن�ضانية:
هي ما يقوم به املرء جتاه اآلخرين سواء مع أهل السنة أو غريهم، وهذه من األشياء 
التي جتلب قلوب كثري من الناس، إذ هي جمبولة عىل حب من أحسن إليها كام يف احلكمة، 
وسواء كان ذلك زيارات ودية، أو إعانات مالية، أو خدمات طبية، أو غري ذلك كإطعام 

األيتام وكفالتهم، ومساعدة األرامل والضعفاء.

وال شك أهنا من األمور التي يدعو إليها اإلسالم، ويشجعها، لذلك جتد قدوتنا 
H يتصف بصفات حتمل يف طياهتا التكافل االجتامعي بكل معانيها، قال تعاىل: 

]ڱ    ڱ       ڱ    ں[ ]القلم:4[.

 :J وهذا ما شهدت به أول من آمنت به من النساء زوجته خدجية بنت خويلد
َأنَّه H بعدما نزل عليه أول الوحي ورجع إىل  ففي حديث َعاِئَشَة ُأمِّ امُلْؤِمنَِي 
ُلوِني«،  ُلوِني َزمِّ بيته َيْرُجُف ُفَؤاُدُه، َفَدَخَل َعىَل َخِدجَيَة بِنِْت ُخَوْيِلٍد J، َفَقاَل: »َزمِّ
: »َلَقْد َخِشيُت َعَلى َنْفِسي«،  َها اخلرََبَ ْوُع، َفَقاَل خِلَِدجَيَة َوَأْخرَبَ ُلوُه َحتَّى َذَهَب َعنُْه الرَّ َفَزمَّ

أفادين بذلك كامل بالريب الدارس بقسم الرتبية باجلامعة اإلسالمية 7)/434/7)ه�=3/6/6)0)م.    (((
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، َوَتْكِسُب  ِمُل الَكلَّ ِحَم، َوحَتْ ا، إِنََّك َلَتِصُل الرَّ َفَقاَلْت َخِدجَيُة: َكال َواهللِ َما خُيِْزيَك اهللُ َأَبداً
... احلديث))). ْيَف، َوُتِعُي َعىَل َنَواِئِب احلَقِّ امَلْعُدوَم، َوَتْقِري الضَّ

ولننظر إىل هذه اجلوانب:

16- كفالة الأيتام:
من جهود أهل السنة واجلامعة كفالة األيتام ورعايتهم ملا أن النصوص من الكتاب 
إىل  جنباًا  اجلنة  يف   H النبي  مع  وأنه  حاله،  هذه  كانت  من  درجة  تبي  والسنة 

ر من أكل أمواهلم، قال تعاىل: ]ٱ     جنب، وأجيز التعامل مع أمواهلم باملعروف، وحذنّ
ٻ    ٻٻ    ٻ    پ    پپ    پ    ڀ         ڀ     ڀڀ    ٺ    ٺ    ٺٺ    ٿ    
]البقرة:0))[.  ٿ    ٿ    ٿ     ٹٹ    ٹ    ٹ    ڤ    ڤڤ    ڤ    ڦ    ڦ     ڦ[ 

: ]ڌ    ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژ    ژ    ڑ      ويف هتديد أكل أمواهلم ظلاماً
ڑ    کک    ک    ک[ ]النساء:0)[.

]ۓ    ڭ    ڭڭ    ڭ    ۇ     الشارع اإلنصاف هلم يف حقهم فقال:  وطلب 
ۇ     ۆ    ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ    ۅ    ۅ        ۉ    ۉ    ې    ې    

ې          ې    ى    ى    ائ       ائ    ەئ    ەئ    وئ    وئ    ۇئ          

 :O ۇئۆئ    ۆئ    ۈئ    ۈئ    ېئ    ېئ    ېئ    ىئ         ىئ    ىئ[ ]النساء:7))[، ويقول

بَّاَبِة َوالُوْسَطى))). »َأَنا َوَكاِفُل الَيِتيِم ِفي الَجنَِّة َهَكَذا«، َوَقاَل بِإِْصَبَعْيِه السَّ

ومن أحسن ما وقفت عليه يف كفالة األيتام والعناية بالضعفاء يف شامل نيجرييا ما كان 
يف مدينة كانو بحي »غوندون ألبس«، حيث قام شباب من أهل السنة بإنشاء مجعية تقوم 
هبذه املهمة وهي مجعية كفالة األيتام والضعفاء، يف هذا احلي، أسست عام )00)م، وهلم 

أخرجه البخاري يف: كيف كان بدأ الوحي إىل رسول اهلل H برقم )3(، ومسلم يف كتاب اإليامن:    (((
باب بدء الوحي إىل رسول اهلل برقم ))6)). 

، برقم )6005).  أخرجه البخاري عن سهل بن سعد I، كتاب األدب، باب فضل من يعول يتياماً   (((
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جلان، والقائمون عليها، كام هلم جلنة اإلرشاف واملتابعة، منهم الشيخ حممد أمي إبراهيم 
دوراوا، والشيخ عبد الوهاب عبد اهلل. كالمها من علامء أهل السنة واجلامعة، وهلم خطة 
وأهداف مرسومة، وأثر ذلك يف الدعوة إىل احلق واضح))). كام بدأ بعض األحياء يقتدون 

هبم أمثال حي شاَرط، وحي طن أغندي، وحي شيكا، وحي تكنتاوا وغريهم.

ويف »غودباوا« يف صكوتو مجعية الرمحة اخلريية هيتمون برعاية األيتام واملساكي، 
وجيمعون التربعات العينية واملالية من األغنياء واألمراء ويوزعوهنا عىل مستحقيها.

ا. ويف أبوجا العاصمة هيتم بعض مساجد أهل السنة بمثل هذه األمور أيضاً
1. الزيارات: وهي من األمور التي يقوم هبا أهل السنة واجلامعة الزيارة إىل العلامء 
والوالة، كام يزورون وقتاًا آلخر املرىض يف املستشفيات وكذلك السجون، ويقدمون هلم 
اهلدايا والنصائح الغالية. منهم من يذهب حتت مجاعة من اجلامعات السنية كجامعة إزالة 
أهل  مساجد  تقوم  كام  املسلمي،  الطالب  مجعية  باسم  وبعضهم  السنة،  وإقامة  البدعة 

السنة واجلامعة هبذه األمور وخاصة يف أبوجا، إىل غري ذلك.

للمجتمع  الطبية  اخلدمات  تقديم  يف  جهود  السنة  ألهل  الطبية:  الخدمات   .2
املسلم يف كثري من واليات نيجرييا وخاصة يف اجلنوب، ومن األماكن التي توجد مثل 
يزال  أنشأ ألهداف دعوية وال  وقد  النوري  يوجد مستشفى  كانو، حيث  األمور:  هذه 
ا -كانو- عيادات مؤسسة مكة  إىل اآلن ُيقدم خدمات طبية هلذا املجتمع))) وفيها أيضاً
والتي هي يف مقابل عيادات النصارى. وجلامعة إزالة البدعة وإقامة السنة عيادات لتقديم 
املثال يف زاريا وكدونا،  الواليات يف نيجرييا منها عىل سبيل  الطبية يف بعض  اخلدمات 
ملجتمع  عيادات  هناك  فإنه  ذلك  عىل  عالوة  و)إليال(.  )غودباوا(  يف  بصكوتو  ويوجد 

املسلم يف فنتوا يف والية كتسنا وغريها.

مقابلة شخصية مع نور الدين السلفي يف املسجد النبوي، ))/رجب/434)ه� = ))/3/5)0)م.    (((
مقابلة هاتفية مع الدكتور بشري برنن كد )مدير مدرسة احلنان(.   (((
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قسم،  للنساء  خصص  حيث  بوثي  يف  مستشفى  العزيز)))  عبد  إدريس  وللشيخ 
وللرجال قسم خيصهم.

ا من اجلوانب التي يعتني هبا بعض اجلمعيات واألفراد ويبيعون  والصيدليات أيضاً
األدوية بثمن بخس، كل ذلك داخل يف خدمة أهل السنة للمجتمع، حتى وإن مل يقصد 
املؤسس أو املنشئ بذلك وسيلة دعوية، ألهنا متنع من الذهاب إىل ذلك الرافيض الذي 
يقدم هذه األمور من أجل أن يرسق قلوب الناس ليدخلهم إىل عامل التشيع، لذلك جتد 

الرافضة يتصنعون حسن املعاملة مع اآلخرين.

من دعاة أهل السنة يف بوتيش، وخريج من اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية.    (((
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E
النبي أمحد،  ا، والصالة والسالم عىل  يتخذ ولداً الذي خلق فهدى، ومل  احلمد هلل 
الذي جاء باهلدى، فمن تبعه هدي إىل رصاط مستقيم، ومن أعرض عنه ومل يتبع سبيل 
املؤمني ضل وغوى، وعىل آله وصحبه أمجعي أما بعد، فهذه أهم النتائج التي توصلت 

إليها يف هذه الدراسة، يليها التوصيات:

1- اأهم النتائج:
اخلامس  القرن  من  اإلسالم  دخله  إفريقيا،  غرب  يف  معروف  بلد  نيجرييا  أواًل: 
اهلجري عن طريق التجار، وهو بلد عىل عقيدة أهل السنة واجلامعة وعىل مذهب اإلمام 
مالك بن أنس األصبحي V، وكانت تطبق الرشيعة اإلسالمية قبل جميء املستعمرين، 
ويرجع الفضل يف هذا إىل املجدد الشيخ عثامن بن فوديو V، وكان الناس عىل فطرة 
بيتاًا إال  H، وآله وصحبه، فال تكاد جتد  اإلسالم من حب اهلل تعاىل ورسوله 
أو   ، أو أحد اخللفاء األربعة؛ أيب بكر وعمر وعثامن وعيلنّ وفيه َمن ُيسمى باسم حممد، 
احلسن واحلسي وفاطمة وعائشة وحفصة وخدجية وغريهم من اآلل واألصحاب، ملا 

فيهم من احلب واالحرتام هلذه الشخصيات العظيمة.
الرافضة يسعون يف نيجرييا بأينّ وسيلة لنرش معتقداهتم، وقائدهم يف هذا  ثانًيا: 
الزكزكي، وتبعه شباب من اجلامعات واملعاهد واملدارس  إبراهيم  املسمى يعقوب  هو 

وغريها، كل ذلك بتخطيط من إيران عرب سفارهتا بنيجرييا.
باحلركة  املسمى  زكزكي  مجاعة  وهي  طوائف  ثالث  نيجرييا  يف  ثالًثا:الرافضة 
اإلسالمية، وهي األم ثم مؤسسة الرسول األعظم، يرأسها نور داس من بوتيش وبشري 
لول من كانو، وصالح حممد ثاين من زاريا،ثم مؤسسة الثقلي ويرأسها محزة لول، وكلها 

اثنى عرشية موالية إليران. 
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رابًعا: الغالب فيَمن متسك هبذا املذهب الشيعي بنيجرييا قلة العلم الرشعي؛ ألن 
أمامها  سانحة  الفرصة  الرافضة  وجدت  لذا  دينية؛  ليست  ختصصاهتم  منهم  املتعلمي 

للدعوة إىل الرفض.

والكذب،  اخلدعة  وهو  التقية  َفننّ  نيجرييا  يف  الرافضة  الدعاة  إتقان  خامًسا: 
الرشيعة  إىل  والتحاكم  الدين  إقامة  إىل  الدعوة  مثل  اجلذابة،  الكلامت  واستخدام 
التي ساعدت  العوامل  الطواغيت، وغريها، من  الكفر وحكم  اإلسالمية، وإىل حماربة 

يف قبول كثري من الناس التشيع.

إىل  املسلمي  الطالب  مجعية  قواد  وخاصة  الناس  بعض  إيران  دعوة  ســادًســا: 
االحتفال بمناسبة الثورة اخلمينية، مع استقباهلم بكل حفاوة وتكريم: له أثره الكبري يف 

قبول بعضهم للتشيع.

عىل  تستوي  أن  قبل  مراحل  بثالث  مرت  نيجرييا  يف  التشيع  إىل  الدعوة  سابًعا: 
أهل  بعض  بي  االختالط  مرحلة  ثم  اخلمينية،  بالثورة  االنبهار  مرحلة  وهي:  سوقها، 

السنة بالرافضة، تَلْتها مرحلة االنفصال وإعالن الرفض.

ثامًنا: الرافضة يف نيجرييا اختذوا عدة وسائل يف الدعوة إىل مذهبهم، مرجعها إىل 
الوسائل التعليمية، والدعوية، واإلعالمية، واخلدمية، واالقتصادية.

تاسًعا: الرافضة استغلوا اجلامعات واملعاهد واملدارس واملراكز واملؤسسات، كام 
أظهر  حيث  احلركة  مسار  َغرينّ  األخري  وهذا  للنيجرييي،  الكثرية  الدراسية  املنح  قدموا 
الرفض الذين رجعوا من الدراسة يف إيران ومل يعملوا بالتقية كام كان الرئيس يعمل هبا.

الدروس  وإلقاء  والنرش،  التأليف  الدعوية:  الرافضة  وسائل  ضمن  عــاشــًرا: 
واملحارضات، وإرسال الدعاة يف موسم احلج للدعوة إىل الرفض، كام أننّ هلم أساليب 
أخرى منها: منع أهل السنة وحماولة إيذائهم وختويفهم ورضهبم وقتلهم -ما أمكن-، 



262

هون تاريخ الصحابة  ويتحالفون مع بعض الصوفية يف االحتفال باملولد النبوي، ويشوِّ
السياسية  القضايا  ويستغلون  دينهم،  يف  الناس  لتشكيك  الشبهات  ويثريون  ق،  املرْشِ

املحلية منها والعاملية.

الحادي عشر: دعوة الرافضة يف احلج هلا مسلكان: إما عن طريق رسمي عرب بعثة 
احلج النيجريية، أو عن طريق دعوة األفراد سواء يف مقرهم السكني أو املشاعر املقدسة، 
أو عن طريق تقديم الدعوة إليهم حلضور مؤمتر أو جلسة يف الفنادق أو مكتب بعثة احلج 
اإليرانية يف مكة املكرمة أو املدينة النبوية حيث يتم اللقاء مع املعممي من علامء رافضة 

إيران.

ها صحيفة  الثاني عشر: نرش املعتقد الباطل عن طريق الصحف واجلرائد، ورشنّ
امليزان األسبوعية،وكذا عرب التلفيزيون واإلذاعة، واإلنرتنيت وخاصة فيسبوك.

الثالث عشر: للرافضة دعايات إعالمية حيث يتخذون أساليب الكذب واخلداع 
يف كتاباهتم ومقاالهتم.

الرابع عشر: الدعوة عن طريق كفالة األيتام واستخدام الطب واهلدايا والزيارات 
وسيلة من وسائل الرافضة يف الدعوة إىل عقيدهتم يف نيجرييا.

الخامس عشر: للرافضة يف نيجرييا قوة اقتصادية ملا عندهم من التجارة والزراعة، 
واخلمس واإلعانات من اخلارج فاستخدموها لنرش معتقداهتم الباطلة.

التعليمية،  الوسائل  مجيع  تشمل  الرافضة  دعوة  مقاومة  سبل  عشر:  الــســادس 
والدعوية، واإلعالمية، واخلدمية، واالقتصادية.

أهنا  إال  نيجرييا،  الرافضة يف  مقاومة  السنة جهود جبارة يف  عشر: ألهل   السابع 
ال ترتقي إىل املستوى املطلوب، إما ألهنا فردية، أو ليست شاملة وال منتظمة وخمططة.
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2- التو�ضيات:
الرافضة عىل  تعرفت عىل خطورة  املتواضع  البحث  من خالل معايشتي مع هذا 

أمتنا اإلسالمية يف نيجرييا، لذا أويص باألمور اآلتية:
).  عىل من يريد احلق أن يسعى له ويالزم العلامء الكبار، وال يكتفي باحلامسة للدين 

من دون علم رشعي يتزنه.
عىل من يريد أن يقيم دولة إسالمية أن ينتهج منهج النبي H؛ من العلم   .(

واحلكمة واملوعظة احلسنة، ال باجلهل والفوىض.
التمسك بمنهج السلف واالقتداء هبم؛ إْذ هو سبيل النجاة.  .3

H وَمن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين،  عدم الطعن يف صحابة الرسول   .4
إْذ ال عصمة  العذر واملخارج هلم فيام لو مل يصيبوا؛  وإحسان الظننّ هبم، والتامس 

.H ألحد إال للرسول
تأسيس مؤسسات ومراكز علمية دعوية تعنى بمقاومة الرافضة يف نيجرييا، وكذلك   .5
نفسه.  للغرض  الكثرية  بأشكاهلا  اجلامعية  األعامل  وإجياد  بتفعيل  الدراسة  تويص 
الرئيس  للمركز  وتابعةاً  )نيجرييا(  البالد  أنحاء  املراكز خمتلفة بجميع  وتكون هذه 
والذي ُيقرتح بأْن يكون مركز اآلل واألصحاب بسوكوتو: لتقوم بالتخطيط ألعامل 
أْن تكون  ا، رشيطة  الباب خصوصاً الصحيح يف هذا  الدين  إىل  املقاومة، والدعوة 
األعامل شاملة ال جزئية، والربامج منتظمة غري متقطعة، وخمطط هلا غري فوضوية، 

ومجاعية غري فردية.
إجياد مناهج علمية سليمة هتدف إىل إصالح عقيدة األمة يف املدارس واجلامعات.  .6

البلد  أهل  بلغات  الرافضة  بدعوة  تعتني  فضائية  وقنوات  دينية  إذاعات  إنشاء   .7
)نيجرييا(، بل بجميع لغات العامل.
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أو  ا  رسًّ السنية  الدول  من  الرافضة  عىل  بالرد  تعتني  التي  املوجودة  القنوات  دعم   .8
علناًا، سواء من احلكومات أو األثرياء من أهل السنة.

املتخصصي،  قبل  من  الرافضة  مقاومة  كيفية  الدعاة  لتأهيل  علمية  دورات  إجياد   .9
روح  وبث  املسلمي  لإلعالميي  أخرى  ودورات  وامللتقيات  املؤمترات  وكذلك 

املقاومة يف نفوسهم.
أن ينشأ عىل إثر الدورة عمل مجاعي يف كل مركز من مراكز الدورة هيتمنّ بمقاومة   .(0

الرافضة.

هذا ما يرس اهلل، وهو جهد املقل املبتدئ، فام كان فيه من صواب فمن اهلل وحده 
وله الشكر عىل ما أعان، وما كان فيه من خطأ فمن نفيس والشيطان، وأستغفر اهلل منه، 

ورحم اهلل امرأ أهدى إيلَّ عيويب.

نبينا حممد  وبارك عىل  اهلل وسلنّم  الصاحلات، وصىل  تتم  بنعمته  الذي  واحلمد هلل 
وعىل آله وصحبه أمجعي.
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املالحق

الملحق رقم )2 أ(
طالب مدرسة الفودية للرافضة بوالية سكتو

الملحق رقم )2 ب(
جتنيد طالب املدارس الفودية للرافضة

خريطة نيجيريا

الملحق رقم )2 هـ(
مركز جتمع الرافضة )حسينية بقية اهلل( يف زاريا

الملحق رقم )2 و(
أنقاض مركز احلسينية بعد أن هدمته احلكومة 2015م

الملحق رقم )2 د(
تصدير الرافضة لألسلحة إىل نيجرييا

الملحق رقم )2 ج(
جتنيد طالب املدارس الفودية للرافضة

امللحق رقم )2(
�ضور مدار�ض ومراكز الراف�ضة

ملحق رقم )1( اخلرائط
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الملحق رقم )3 أ(
جتمع الرافضة يف عاشوراء

الملحق رقم )3 ب(
جتمع الرافضة يف عاشوراء

الملحق رقم )3 ج(
جتمع الرافضة يف عاشوراء

امللحق رقم )3( �ضور جتمعات الراف�ضة يف نيجرييا

الملحق رقم )2 ز(
داخل مركز شيعة نيجرييا املسمى حسينية بقية اهلل

الملحق رقم )2 ح(
أنقاض مركز احلسينية بعد أن هدمته احلكومة 2015م

الملحق رقم )3 د(
مؤمتر أهل الدثور للرافضة يف نيجرييا

الملحق رقم )3 و(
أساليب الرافضة يف توزيع اهلدايا

الملحق رقم )3 هـ(
جتمع الرافضة يف مركزهم )حسينية بقية اهلل(
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امللحق رقم )4(
اأعيان ال�ضيعة ورموزهم يف نيجرييا وطالب املنح

الملحق رقم )3 ز(
مؤمتر فاطمة الزهراء حيث ادَّعوا ظهور صورة يف الكامريا

ومل يشاهدها احلضور
الملحق رقم )3 ح(

جتمعهم عىل اجلنازة ووضع الزهور عليها

الملحق رقم )4 أ(
زعيم الرافضة يف نيجرييا إبراهيم الزكزكي

الملحق رقم )4 د(
شيخهم صالح زاريا مع معمم إيراين

الملحق رقم )4 هـ(
شيخهم صالح زاريا يف إحدى دروسه

الملحق رقم )4 و(
شيخ الرافضة محزة لول يف حمارضة عن املولد النبوي

الملحق رقم )4 ب(
وكيل الزكزكي يف والية كانو حممد حممود توري

الملحق رقم )4 ج(
الطالب النيجرييون الدارسون يف إيران
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امللحق رقم )5(
من�ضورات الراف�ضة

الملحق رقم )5 أ(
كتاب باب العلم لفاطمة آدو بايرو

زوجة أمري كانو )الرافضية(

الملحق رقم )5 ب(
 كتاب أجوبة االستفتاءات 
الذي تم توزيعه عىل احلجاج

الملحق رقم )5 ج(
الصحيفة السجادية باللغة اإلنجليزية

الملحق رقم )5 د(
كتاب مناسك احلرمني باإلنجليزية

)تم توزيعه عىل احلجاج(

الملحق رقم )5 هـ(
 رسالة اخلامئني، مطوية تم توزيعها

عىل احلجاج )باللغة اإلنجليزية(

الملحق رقم )5 ز (
 جملة امليزان اهلوساوية

وهي أقدم جمالت الرافضة يف نيجرييا

الملحق رقم )5 ح(
طينة تم توزيعها عىل احلجاج 

مكتوب عليها: يا حسني

الملحق رقم )5 ط(
ما تم توزيعه عىل احلجاج

من ِقبل الرافضة



269

الملحق رقم )6 أ(
الصفحة الرئيسة من موقع

احلركة اإلسالمية لرافضة نيجرييا

الملحق رقم )6 ب(
صفحة منظمة أنصار املهدي بنيجرييا

يف فيس بوك

الملحق رقم )6 ج(
صفحة الدعاية اإلعالمية

لرافضة مدينة سليجا

امللحق رقم )6(
مواقع و�ضفحات اإعالمية لراف�ضة نيجرييا

الملحق رقم )6 د(
صفحة الدعاية اإلعالمية
لرافضة مدينة بوتسكوم

الملحق رقم )6 هـ(
صفحة الدعاية اإلسالمية

لرافضة نيجرييا يف الفيس بوك

امللحق رقم )7(
من�ضورات اأهل ال�ضنة للرد على الراف�ضة

الملحق رقم )7 أ(
ترمجة كتاب خمترص
منهاج السنة باهلوسا

الملحق رقم )7 ب(
كتاب املتعة أم الزنا

بلغة اهلوسا

الملحق رقم )7 ج(
كتاب ظهور التشيع
وانتشاره يف نيجرييا

الملحق رقم )7 د(
جملة اإلرشاد السنية يف نيجرييا
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الملحق رقم )8 ز(
حساب الدكتور منصور إبراهيم 

من املقاومني للرافضة ومدير 
مركز اآلل واألصحاب

الملحق رقم )8 ح(
حساب طن الدي برو أحد 

املقاومني للرافضة يف الفيس بوك

الملحق رقم )8 ط(
حساب أبو محدان أحد املقاومني 

للرافضة يف الفيس بوك

الملحق رقم )8 د(
موقع جملة التطبيق السنية

بلغة اهلوسا

الملحق رقم )8 هـ(
جمموعة الوالية واإلمامة واخلالفة

يف الفيس بوك

الملحق رقم )8 و(
حساب عامر أبو تراب أحد املقاومني 

لدعوة الرافضة يف الفيس بوك

الملحق رقم )8 أ(
مؤمتر اآلل واألصحاب املقام

بسكتو نيجرييا

الملحق رقم )8 ب(
إحدى جلسات مؤمتر

اآلل واألصحاب

الملحق رقم )8 ج(
صورة اختتام مؤمتر
اآلل واألصحاب

امللحق رقم )8(
موؤمترات ومواقع و�ضفحات اأهل ال�ضنة
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الملحق رقم )8 ل(
التحذير من التطبري يوم عاشوراء

)صالح بابن تكو(

الملحق رقم )8 ك(
حساب صالح بابن تكو أحد 

املقاومني للرافضة يف الفيس بوك

الملحق رقم )8 م(
نفي التنصيص عىل إمامة عيل 

I )عامر أبو تراب(

امللحق رقم )9(
الربامج الإعالمية من قنوات الراف�ضة

الملحق رقم )9 أ(

برنامج االنتصار للقرآن
الملحق رقم )9 ب(

برنامج حياة املعصومني
الملحق رقم )9 ج(

برنامج حقيقة التشيع

الملحق رقم )10 أ(

شعار قناة اهلادي 5 هوسا الرافضية
الملحق رقم )10 ب(

شعار قناة الوالية هوسا الرافضية
الملحق رقم )10 ج(

شعار قناة وصال هوسا السنية
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قائمة امل�ضادر واملراجع
اإلحكام يف أصول األحكام لعيل بن أمحد بن حزم األندليس، ط)/404)ه�، دار   .(

احلديث، القاهرة.
 – اإلسالمي  املكتب  نرش:  األلباين،  الدين  نارص  حممد  للشيخ  الغليل  إرواء   .(

بريوت.
الطبعة  العامر  الرمحن  بن عبد  نارص  بن  املعارصة أمحد  الدعوة اإلسالمية  أساليب   .3
الثانية:دار إشبيليا 8)4)ه� الرياض ومنهج الدعوة يف ضوء الواقع املعارص الشيخ 

عدنان حممد العرعور.
استدالل الشيعة بالسنة لعبد الرمحن بن حممد سعيد دمشقية، بدون.  .4

االستيعاب أليب عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب، ط. األوىل ))4)ه�   .5
دار اجليل بريوت.

بريوت،   – الفكر  دار  ط.  األثري،  بن  الدين  لعز  الصحابة  معرفة  يف  الغابة  أسد   .6
409)ه� - 989)م.

األسس العلمية ملنهج الدعوة اإلسالمية أ.د.عبد الرحيم بن حممد املغذوي، ط دار   .7
احلضارة 8)4)ه�.

اإلسالم يف إفريقيا عرب التاريخ دكتور حممد أمان بن عيل اجلامي، ط404/4)ه�   .8
اجلامعة اإلسالمية باملدينة. 

اإلسالم يف نيجرييا، لعبد اهلل إلورن، بدون.  .9
اإلسالم والدعاية د.عبد اللطيف محزة ، ط دار الفكر العريب 984)م القاهرة.  .(0

اإلصابة يف متييز الصحابة ألمحد بن عيل بن حجر العسقالين. ط)/5)4)ه�، دار   .((
الكتب العلمية، بريوت.
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أصول الدعوة للدكتور عبد الكريم زيدان، ط السادسة 3)4)ه� مكتبة القدس   .((
دار الوفاء منصورة.

أصول مذهب الشيعة دكتور نارص بن عبد اهلل بن عيل القفاري، دار النرش: بدون،   .(3
ط)/4)4) ه�.

إضاءات حول نيجرييا وتطبيق الرشيعة. ط:بدون.  .(4
األعالم خلري الدين بن حممود بن حممد بن عيل بن فارس، الزركيل، ط5)/)00)م،   .(5

دار العلم للماليي.
الوادعى.  هادى  بن  مقبل  الرمحن  عبد  أليب  احلرمي  أرض  يف  اخلميني  اإلحلاد   .(6

احلرمي القاهرة 407)ه�.
دار  ط.  الرحييل.  عامر  بن  إبراهيم  الدكتور  لألستاذ  واآلل.  للصحب  االنتصار   .(7

اإلمام أمحد 8)4)ه� القاهرة.
ة بُِلغة اهلوَسا عرٌض وحتليٌل د. حممد ثاين عمر موسى، النارش:  ننّة الننّبوينّ االهتامُم بالسنّ  .(8

جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف باملدينة املنورة.
أيامي مع داعية اجليل ومفرس التنزيل الشيخ جعفر، بقلم زميله يف الطلب د. حممد   .(9

الثاين عمر موسى ، ط433)ه� دار احلكمة للكتاب اإلسالمي، كانو نيجرييا.
النيسابوري،  احلسي  بن  احلسن  أبى  بن  ملحمود  القرآن:  معاين  عن  البيان  إجياز   .(0
حتقيق: الدكتور حنيف بن حسن القاسمي، نرش: دار الغرب اإلسالمي – بريوت، 

ط)/ 5)4)ه�.
بحوث يف الدعوة، إعداد نوال بنت حممد بن عيل عبد اهلل الصانع ط)/ 433)ه�   .((

رشكة املطابع األهلية األوفست املحدودة الرياض.
بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع لعالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين   .((

احلنفي، دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان.
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البداية والنهاية للحافظ أيب الفداء إسامعيل بن كثري، ط7/ ))4)ه�، دار املعرفة،   .(3
بريوت لبنان.

مؤسسة  ط.)  الزبيدي،  مرتىض  حممد  للسيد  القاموس  جواهر  من  العروس  تاج   .(4
الكويت للتقدم العلمي ))4)ه�.

ط/) ،  اإلسالمي،  املكتب  ط  شاكر،  حممود  املعارص  التاريخ  اإلسالمي  التاريخ   .(5
7)4)ه� بريوت ودمشق وعامن.

تاريخ األمم وامللوك أليب جعفر حممد بن جرير الطربي 0)3ه�، ط:دار سويدان   .(6
بريوت لبنان.

تاريخ الدعوة اإلسالمية من األمس إىل اليوم ، آدم عبد اهلل األلوري.  .(7
 – آباد  العثامنية، حيدر  البخاري دائرة املعارف  التاريخ الكبري ملحمد بن إسامعيل   .(8

الدكن.
– بريوت،  البغدادي، دار الغرب اإلسالمي  تاريخ بغداد ألمحد بن عيل اخلطيب   .(9

ط)/ ))4)ه�.
التبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكي، تأليف: طاهر بن حممد   .30
لبنان،  بريوت  حزم،  ابن  دار  اخلليفة،  جميد  د.  املحقق:  املظفر،  أبو  األسفراييني ، 

ط)/ 9)4)ه�.
مطبعة   (43(  ( ط  العريني  ملحمد  واملظاهرات  اخلروج  فتنة  من  الشباب  حتذير   .3(

سفري الرياض.
حتفة الفقهاء ملحمد بن أمحد بن أيب أمحد ، أبو بكر عالء الدين السمرقندي.  .3(

اجلامعة  جملة  الدين  نواب  الرب  عبد  أ.د.  البيانية،  األساليب  عىل  الدعاة  تدريب   .33
اإلسالمية، العدد: 8)).

التشيع يف إفريقيا، مركز نامء للبحوث والدراسات ط ) )0) /)43)ه�.  .34
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جامع البيان يف تأويل القرآن، أليب جعفر حممد بن جرير الطربي، ط)/0)4)ه�،   .35
مؤسسة الرسالة.

دار  ط)/0)4)ه�  كثري،  بن  إسامعيل  الدين  عامد  للحافظ  العظيم  القرآن  تفسري   .36
طيبة للنرش.

التقرير والتحبري البن أمري احلاج حممد بن حممد ط7)4)ه�، دار الفكر بريوت.  .37
عامن  البداية  دار  النعيمي،  وغادة  القزعة  شوكت  أمي  اإلنرتنت ،  تكنولوجيا   .38

أردن.
الرب،  عبد  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  بن  يوسف  عمر  وفضله، أليب  العلم  بيان  جامع   .39
السعودية،  العربية  اململكة  اجلوزي،  ابن  دار  نرش:  الزهريي،  األشبال  أيب  حتقيق: 

ط)/ 4)4) ه�.
اجلامع ألحكام القرآن أليب عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطبي، املحقق:   .40
السعودية.  اململكة  الرياض،  الكتب،  عامل  دار  3)4)ه�،  البخاري،  سمري  هشام 
ونسخة أخرى بتحقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، نرش: دار الكتب املرصية 

– القاهرة ، ط/) ، 384)ه�.
احلارض العامل اإلسالمي، د. مجيل عبد اهلل املرصي ط. اجلامعة اإلسالمية، الطبعة:   .4(

بدون.
حكم التمثيل يف الدعوة إىل اهلل أليب عبد الرمحن آل هادي، ط)/ 990)م. بدون.  .4(

الوتر، ط:  الكريم  بن عبد  نعامن  املظاهرات واالضطرابات واالعتصامات  حكم   .43
بدون.

حلية األولياء أليب نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين، ط/السعادة، بجوار حمافظة   .44
مرص، 394)ه�.

حوارات عقلية مع الطائفة االثني عرشية )يف املصادر(، تأليف: أ. د. أمحد بن سعد   .45
الغامدي، دار الكتب والوثائق املرصية، 009)م.
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ط.الثالثة  الرومي،  سليامن  بن  الرمحن  عبد  بن  د.فهد  الكريم  القرآن  خصائص   .46
409)ه�.

خري األصحاب لعبد اهلادي عبد احلميد 39 ط. األوىل:))4)ه�.  .47
الداعية واستخدام وسائل اإلعالم إسامعيل أمحد دار القنون جدة 5)4)ه�.  .48

دراسات يف التصوف، تأليف: الشيخ إحسان إهلي ظهري V، ط)/9)4)ه�،   .49
دار ابن خزيمة.

دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب ودعوة الشيخ عثامن بن فودي، دراسة تارخيية   .50
مقارنة تأليف حممد بن عيل بن حممد السكاكر.

الدعوة إىل اهلل يف املستشفيات د. خالد بن راشد بن مساعد، بدون.  .5(
دعوى التحول إىل املذهب اإلمامية االثني عرشية عىل شبكة املعلومات العاملية عبد   .5(

اهلل بن منصور أبو حيمد، مؤسسة اجلرييس )43)ه� رياض. 
اآلل  بجمعية  والبحوث  الدراسات  قسم  إعداد  واألصحاب  اآلل  عن  دفاعا   .53

واألصحاب، ط/)43)ه� ، مملكة البحرين.
دار  الشاعر،  العامري  عقيل  أبو  مالك،  بن  ربيعة  بن  َلبِيد  ربيعة،  بن  لبيد  ديوان   .54

املعرفة، ط/)، 5)4)ه�.
سبل التصدي للمد الشيعي يف غرب إفريقيا للدكتور مسلم إبراهيم.  .55

دار  ط)/))4)ه�  األلباين.  الدين  نارص  ملحمد  الصحيحة  األحاديث  سلسلة   .56
املعارف بالرياض.

راملعارف  دا  ط)/  األلباين،  الدين  نارص  الضعيفة ملحمد  األحاديث  سلسلة   .57
بالرياض.

الرياض. حتقيق:  الراية 0)4)ه�  السنة أليب بكر أمحد بن حممد اخلالل، ط/ دار   .58 
د/ عطية الزهراين.



277

59.  سنن ابن ماجه أليب عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني، نرش: دار الفكر – بريوت.
سنن الرتمذي ملحمد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي. نرش: دار إحياء الرتاث   .60

العريب – بريوت.
)6.  سري أعالم النبالء لشمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الَذَهبي، نرش: مؤسسة 

الرسالة، ط3/ 405) ه�.
السيوف املرشقة وخمترص الصواقع املحرقة. وهو: خمترص لكتاب )الصواقع املحرقة   .6(
إلخوان الشياطي والزندقة(، لنصري الدين حممد الشهري بخواجه نرص اهلل اهلندي 
املكي. اخترصه وهذبه: أبو املعايل حممود شكري بن عبد اهلل بن حممد بن أيب الثناء 
األلويس )املتوىف: )34)ه�(. حتقيق: الدكتور جميد اخلليفة. النارش: مكتبة اإلمام 

البخاري للنرش والتوزيع، القاهرة. الطبعة: األوىل ، 9)4)ه�.
شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية للشيخ حممد بن حممد عمر بن قاسم خملوف،   .63

طبعة دار الكتب العلمية بريوت لبنان 4)4)ه� املوافق 003)م.
الدمشقي. دار  العكري  شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، لعبد احلي بن أمحد   .64

النرش: دار الكتب العلمية.
رشح األصول الثالثة للشيخ الفوزان.  .65

الشعب الفوالين تاريخ وثقافة 7) يناير 0)0)م.  .66
اليحصبي،  موسى  بن  عياض  القايض  تأليف:  املصطفى ،  حقوق  بتعريف  الشفا   .67

ط/5)4)ه� ، مكتبة دار الرتاث، القاهرة ، مرص.
الشيعة والقرآن، إلحسان إهلي ظهري، إدارة ترمجان السنة، الهور – باكستان، ط4/   .68

404)ه�.
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية أليب إسامعيل اجلوهري، دار الكتب العلمية   .69

ط.) 0)4)ه�.
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صحيح البخاري أليب عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري، دار طوق النجاة، ط)/   .70
))4)ه�.

صحيح مسلم لإلمام مسلم بن احلجاج أبو احلسي النيسابوري، دار إحياء الرتاث   .7(
العريب –بريوت.

)7.  طبقات احلنابلة البن أيب يعىل، ط مطبعة السنة املحمدية القاهرة التاريخ: بدون.
بالوالء،  اهلاشمي  منيع  بن  سعد  بن  حممد  اهلل  عبد  أليب  الكربى:  الطبقات   .73
البرصي البغدادي املعروف بابن سعد، حتقيق: حممد عبد القادر عطا النارش: دار 

الكتب العلمية – بريوت، ط)/ 0)4)ه�.
عمر  للدكتور  واألخطار  والوسائل  الكيفية  نيج�رييا:  يف  وانتشاره  التشيع  ظهور   .74
ا، بحث قدم ملؤمتر حراسة السنة األول،  حممد لبطو،مدير جامعة والية كدونا سابقاً
الذي أقامته مجاعة إزالة البدعة وإقامة السنة-كشنا، مع مركز فتية للدعوة والرتبية 
السعودية.  العربية  اململكة  بالرياض ،  والصحب  اآلل  دار  مع  بالتعاون  والتعليم 

9-0) ربيع األول )43)ه�.
عقائد الشيعة االثني عرشية ، تأليف: عبد الرمحن بن سعد بن عيل الشثري، ط))/   .75

)43)ه�.
فتاوى سامحة الشيخ عبد اهلل بن محيد ، إعداد: عمر بن حممد بن عبد الرمحن القاسم،   .76

دار القاسم ، ط)/8)4)ه� .
77.  فتح الباري تأليف: أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين، 379)ه�، دار 

املعرفة -بريوت، بتعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز .
سليامن  الدين  حمي  ونقدية(  ميدانية  )دراسة  نيجرييا  يف  الكربى  اإلسالمية  الفرق   .78

إمام مدييل. رسالة علمية يف جامعة أم القرى بمكة املكرمة 4)4) ه�. 
فرق معارصة تنتسب إىل اإلسالم، تأليف: الدكتور غالب بن عيل عواجي.  .79
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فضل الدعوة إىل اهلل تعاىل، أ. د. فضل إهلي ، ط)/0)4)ه�، إدارة ترمجان اإلسالم،   .80
باكستان.

البخاري د.سعيد بن عيل بن وهف القحطاين، ط. وزارة  فقه الدعوة يف صحيح   .8(
الشؤون اإلسالمية))4)ه� الرياض.

األفكار يف دعوة الشيعة اإلثني عرشية موقع صيد الفوائد.  .8(
القاموس املحيط ملجد الدين أبو طاهر حممد الفريوزآبادي ط6/8)4)ه�، مؤسسة   .83

الرسالة. 
كتاب »الشيخ إحسان إهلي ظهري منهجه وجهوده يف تقرير العقيدة والرد عىل فرق   .84

املخالفة. د.عيل بن موسى الزهراين، ط دار املسلم، ط/ 5)4)ه� الرياض.
كتاب الرشيعة، ملحمد بن احلسي اآلجري، ط)/8)4)ه� ، دار الدليل األثرية،   .85

اجلبيل، اململكة السعودية.
كتاب حممد بللو والدولة الصكتية يف عهده إعداد: الدكتور حممد بن عيل بن حممد   .86

السكاكر.
الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية، للحافظ أيب بكر أمحد بن عيل بن ثابت، بتحقيق:   .87
أيب إسحاق إبراهيم بن مصطفى الدمياطي، مكتبة ابن عباس، ط/)00)م ، بمرص 

العربية .
لسان العرب البن منظور، ط)/7)4)ه� دار إحياء تراث العريب ومؤسسة تاريخ   .88

العريب بريوت لبنان.
لسان امليزان ألمحد بن عيل بن حجر العسقالين، ط406/3)ه� مؤسسة األعلمي   .89

للمطبوعات – بريوت.
اآلل.  شبكة  ط.  اخلميس  حممد  بن  عثامن  للشيخ  املنتظر  أهيا  نورك  يرشق  متى   .90

بدون.



280

جممل عقائد الشيعة يف ميزان أهل السنة للشيخ ممدوح احلريب، مكتبة عباد الرمحن   .9(
مرص 430)ه�.

املرأة املسلمة املعارصة، د.أمحد بن حممد عبد اهلل أبا بطي، ط3/))4)ه� دار عامل   .9(
الكتب الرياض.

املستدرك أليب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل احلاكم النيسابوري. ط)/))4)ه�، دار   .93
الكتب العلمية– بريوت.

الرسالة،  مؤسسة  نرش:  الشيباين،  اهلل  عبد  أبو  حنبل  ابن  أمحد  لإلمام  املسند   .94
ط)/0)4)ه.

األمريية  باملطبعة  ط5/))9)ه�  الفيومي،  حممد  بن  أمحد  للعالمة  املنري  املصباح   .95
بالقاهرة.

املعجم الكبري أليب القاسم سليامن بن أمحد بن أيوب الطرباين، مكتبة العلوم واحلكم   .96
– املوصل، ط)/404)ه�.

97.  معجم املؤلفي لعمر كحالة، نرش: دار إحياء الرتاث العريب بريوت.
معجم مقاييس اللغة أليب احلسن أمحد بن فارس، حتقيق عبد السالم هارون، دار   .98

الفكر، ط/ 399)ه�.
معرفة الصحابة أليب نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران   .99

األصبهاين.
املغني أليب حممد عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس. دار الفكر –بريوت، ط)/   .(00

405)ه�.
مقاالت اإلسالميي واختالف املصلي، لعيل بن إسامعيل األشعري أبو احلسن،   .(0(
ريرت. مع  – بريوت، ط400/3)ه� حتقيق: هلموت  العريب  الرتاث  إحياء  دار 

طبعة: دار فرانز شتايز، بمدينة فيسبادن )أملانيا(.
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مكانة الدعوة إىل اهلل وأسس دعوة غري املسلمي، تأليف: أ. د. عبد الرزاق بن عبد   .(0(
املحسن البدر، )ضمن اجلامع لبحوثه ورسائله( ، ط/5)4)ه� ، كنوز إشبيليا.

ملخص بحوث املؤمتر الوطني حول: املد الشيعي وأمن الوطن ، نظمه وأقامه:   .(03
جمْمع السنة للبحوث والدعوة يف نيجرييا )-7/3/))0)م.

امللل والنحل أليب الفتح حممد بن عبد الكريم بن أبى بكر أمحد الشهرستاين، ط:   .(04
مؤسسة احللبي.

من أساليب الدعوة إىل اهلل الدعوة الفردية السيد حممد طبعة اجلامعة اإلمارات   .(05
العربية املتحدة ))4)ه�

املردود  بي  املميز  واملحك  املنقول  –نقد  والضعيف  الصحيح  يف  املنيف  املنار   .(06
بن  حييى  بتحقيق:  اجلوزية ،  قيم  ابن  أيوب:  بن  بكر  أيب  بن  ملحمد   واملقبول، 

عبد اهلل الثاميل، طبعة دار عامل الفوائد، ط)/ 8)4)ه� 
سعد  بن  خلف  بن  سليامن  الوليد  أيب  للقايض  مالك  موطأ  رشح  املنتقى   .(07
العريب، بريوت، ط)/  الرتاث  النارش: دارإحياء  الباجي، حتقيق: حممود شاكر، 

5)4)ه�.
شمس  واالعتزال ،  الرفض  أهل  كالم  نقض  يف  االعتدال  منهاج  من  املنتقى   .(08
الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيامز الذهبي، حتقيق: حمب الدين 

اخلطيب.
لبنان  بريوت  حزم  ابن  دار  رقيط  حسن  محد  نرشها  ووسائل  الدعوة  منطلقات   .(09

999)ه�.
منهاج السنة - أبو العباس تقي الدين أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية، ط)/406)ه�   .((0

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض. 
رشف  بن  حييى  الدين  حميي  لزكريا  احلجاج،  بن  مسلم  صحيح  برشح  املنهاج   .(((

النووي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط)/ )39)ه�.
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منهج الدعوة يف ضوء الواقع املعارص للشيخ عدنان بن حممد العرعور.  .(((
الطريقة الدرقاوية الشاذلية أصوهلا ومرتكزاهتا ، إعداد. د. حممد الدرقاوي، يف   .((3

.derkawi@maktoob.com  :موقع شيخ الطريقة
سعود  بن  حممد  اإلم��ام  جامعة  ط  اإلسالمي،  للعامل  اجلغرافية  املوسوعة   .((4

اإلسالمية9)4)ه� الرياض. 
 - العريب  الرتاث  إحياء  دار  النارش:  األصبحي،  أنس  مالك بن  لإلمام  املوطأ   .((5

مرص.
موقف الشيعة اإلمامية من باقي فرق املسلمي عبد امللك بن عبد الرمحن الشافعي،   .((6

ط.) مكتبة الرضوان 6)4)ه� مرص.
جدة  عكاظ  دار  /)98)م  )40)ه�   ( ط  كريم،  بدر  اإلذاعة  وتطور  نشأة   .((7

السعودية.
هداية املرشدين إىل طرق الوعظ واخلطابة، عيل حمفوظ، بدون.  .((8

هذا هو الكايف للكليني، تأليف: د. طه حامد الدليمي، ط)/430)ه�.  .((9
الوايف بالوفيات لصالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي، املحقق: أمحد   .((0

األرناؤوط وتركي مصطفى، نرش: دار إحياء الرتاث – بريوت، 0)4)ه�.
وجاء دور املجوس –األبعاد التارخيية والعقائدية والسياسية للثورة اإليرانية-،   .(((

تأليف: د. عبد اهلل حممد الغريب ، ط)/6)4)ه� ، مكتبة الرضوان. 
بكر  بنأيب  الرمحن  عبد  اإلسالمية  الدعوة  جمال  يف  احلديثة  االتصال  وسائل   .(((

النبوية وبريدة 7)4)ه� –اجلزائري طبعة دار البخاري املدينة 
الدسم  حممد  بن  أمحد  للدكتور  اإلسالمية  الدعوة  لنرش  األساسية  الوسائل   .((3

العدناين، ط دار لينة 8)4)ه�
وسائل الدعوة أ.د. عبد الرحيم املغذوي الطبعة األوىل:دار إشبيليا، 0)4)ه�.  .((4
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وسائل الدعوة حممد إبراهيم اجليويش الطبعة الثالثة: 5)4)ه� القاهرة.  .((5
وسائل أهل الباطل يف تقرير باطلهم للشيخ الدكتور حممد عمرو بن سامل بازمول   .((6

دار االستقامة ط)/ 7)4)ه� القاهرة.
املد الشيعي  املد الشيعي يف أفريقيا: مهدي أمحد عمر )امللتقى:  وسائل مواجهة   .((7
السنة  جمْمع  نيجرييا:  إلورن  يف  الوطن(  وسالمة  املجتمع  أمن  عىل  وخطره 

للبحوث والدعوة يف نيجرييا )-7/3/))0)م.
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أليب العباس شمس الدين أمحد بن حممد بن   .((8

إبراهيم بن أيب بكر ابن خلكان الربمكي اإلربيل، دار صادر بريوت.
مصادر الرافضة:  .((9

أعيان الشيعة ملحسن العاميل، مطبعة ابن زيدون دمشق، سوريا. الطبعة األوىل   .(30
353)ه�.

إسالمية،  خانه  إنتشارات  »الصدوق«  ب�  املعروف  القمي  بابويه  البن  األمايل   .(3(
طهران، إيران. )36)ه�.

األنوار النعامنية لنعمة اهلل املوسوي اجلزائري، طبعة دار القاري و دار الكوفة  .(3(
أوائل املقاالت يف املذاهب املختارات للمفيد، مكتبة الداوري، قم إيران، الطبعة   .(33

الثانية، )37)ه�.
بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار تأليف حممد باقر املجليس الطبعة   .(34

األوىل:9)4)ه� األمرية للطباعة والنرش بريوت لبنان(.
بصائر الدرجات، للصفار أبو جعفر حممد بن احلسن بن فروخ » الصفار«. نرش:   .(35

مطبعة األمحدي، طهران. )33)ه�.
حترير وسيلة للخميني )بدون(   .(36

سنة  )املتوىف  املطهر  بن  يوسف  بن  احلسن  احليل  العالمة  تأليف  الفقهاء  تذكرة   .(37
6)7ه�(، نرش: مؤسسة آل البيت Q إلحياء الرتاث.
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هتذيب األحكام للشيخ املفيد، ط بدون.  .(38
احلكومة اإلسالمية للخميني، املكتبة الشاملة الشيعية.  .(39

الذريعة إىل تصانيف الشيعة آلغا برزك الطهراين، دار األضواء بريوت – لبنان،   .(40
983)م.

، تقديم وتعليق ووضع فهارس أمحد السيد احلسيني ، )بدون(. رجال الكيشنّ  .(4(
الطبعة  الكويف،  األسدي  النجايش  عيل  بن  أمحد  العباس  أليب  النجايش  رجال   .(4(

األوىل، 0)0)م، مؤسسة الألعلمي للمطبوعات، بريوت – لبنان.
رشح هنج البالغة لعبد احلميد بن أيب احلديد، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة،   .(43

مرص. 387)ه�.
الرصاط املستقيم إىل مستحقي التقديم أليب حممد عيل بن يونس العاميل، مطبعة   .(44

احليدري، ط)/384)ه�.
رصاط النجاة للخوئي، الطبعة: الثانية 405) ه� - 985)م.  .(45

عقيدة اإلمامية ملحمد رضا مظفر، طبعة دار املرتىض بريوت لبنان، ط. األوىل:   .(46
6)4)ه�/005)م.

كتاب الغيبة، أليب زينب النعامينحتقيق: فارس حسون كريم، النارش: أنوار اهلدى،   .(47
املطبعة: مهر، ط)/))4)ه�.

فَِرق الشيعة أليب حممد احلسن بن موسى النوبختي الشيعي. ط)/ 404)ه�: دار   .(48
األضواء.

قصيدة لرجل شيعي يقال له أبوبكر مي الفيا من حي كبال يف والية كدونا.  .(49
الطبعة األوىل:6)4)ه�  املرتىض بريوت  دار  الكليني  يعقوب  بن  الكايف ملحمد   .(50

/005)م.
كشف األرسار للخميني، ترمجة الدكتور حممد البنداري ط3/ 988)م دار عامر   .(5(

للنرش، عامن.
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كشف الغمة يف معرفة األئمة أليب احلسن عيل بن عيسى األربيل. النارش: املطبعة   .(5(
العلمية بقم إيران، )38)ه�. 

خمترص بصائر الدرجات- احلسن بن سليامن احليل، بدون.  .(53
إلحياء  البيت  آل  مؤسسة  الطربيس،  النوري  حسي  ملريزا  الوسائل  مستدرك   .(54

الرتاث، ط)/408)ه�.
مفاتيح اجلنان تأليف: احلاج الشيخ عباس القمي. النارش: سادات رضوى، قم   .(55

- إيران.
منتهى اآلمال يف تاريخ النبي واآلل لعباس القمي - الدار اإلسالمية - بريوت   .(56

4)4)ه�.

ال�ضحف و املجالت:
جريدة »نيوز بيج« األسبوعية الصادرة بأبوجا ))/))/9)4)ه� العدد: )4.  .(58

صحيفة weekly Trust اجلمعة 0/7)/009)م.  .(59
جملة اجلامعة اإلسالمية، العدد53 ،8)).  .(60

جملة امليزان 30 من شهر مجادى اآلخر 3)4)ه�.  .(6(
شعبان   (( اجلمعة  بتاريخ:   935 رقم:  اهلوسا  باللغة  الصادرة  امليزان  جملة   .(6(

)43)ه�.
جملة امليزان العدد:009) تاريخ 8) /)/433)ه�.  .(63

جملة امليزان العدد:)03) ، اجلمعة )) رجب 433)ه�.  .(64
جملة امليزان العدد:)68 يف 4) شهر رجب 6)4)ه�.  .(65

، ربيع األول 8)4)ه� وذلك األسبوع من ))- 7)  العدد:763  امليزان  جملة   .(66
ربيع األول.

جملة امليزان العدد:)77 وبتاريخ 3)/007/5)م.  .(67
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جملة امليزان بتاريخ ))/شعبان /)43)ه� العدد: 935.  .(68
جملة امليزان رقم 665.  .(69
جملة امليزان رقم 768.  .(70

جملة قراءات إفريقيا العدد األول رمضان 5)4)ه�.  .(7(
جملة قراءات إفريقيا العدد اخلامس عرش حمرم – ربيع األول.  .(7(

جملة قراءات إفريقيا العدد الرابع شوال 430)ه� /سبتمرب 009)م.  .(73
جملة قراءات إفريقيا العدد الرابع شوال 430)ه�.  .(74

الأ�ضرطة:
رشيط الغدير ) لزعيم الرافضة النيجريية إبراهيم ألزكزكي.  .(75

رشيط تفسري سورة النور إلبراهيم زكزكي.  .(76
.Ali ya fi kowa Ibrahim yakubalzakzaky :رشيط سيدي بلغة هوسا  .(77

بكانو  فوديا  مدرسة  لطالب  اخلتامي  احلفل  بمناسة  مرئي  سيدي  رشيط   .(78
سنة007)م.

سنة  زاريا  بمدينة  ألقاها  حمارضة  الزكزكي  يعقوب  إبراهيم  خم  غدير  رشيط   .(79
995)م

رشيط مسجل سمي ب� )TUFKA DA WARWARA( ليعقوب حيي كسنا.  .(80
رشيط مسجل ملحارضة ألقاها أستاذ أبو بكر تريتا يف كلية القانون بكنو وبعض   .(8(
V سنة 995)م ، والتي نظمتها مؤسسة  العلامء كالشيخ جعفر حممود آدم 

احلديبية كانو. 
رشيط من قصائد احلركة اإلسالمية بنيجرييا.  .(8(

رشيط بعنوان: اجلامعة الزكزكية حركة شيعية، للشيخ أمي إبراهيم دوراوا.  .(83
.Harshen damo :قصيدة يف رشيط بعنوان  .(84
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املواقع اللكرتونية:
موقع الرتبية النبوية للشيخ أ.د. خالد احلازمي:  .(85

(www.propheteducation.com/ar/home/index.php(
موقع احلركة اإلسالمية يف نيجرييا للرافضة بلغة اإلنكلزية.  .(86

.almuslim.net موقع املسلم  .(87
(.www.imamu.edu.sa(.موقع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  .(88
.(www.islamhouse.com/7094/ar/ar/source/( .موقع صيد الفوائد  .(89

.(www. almizan. net( موقع صحيفة امليزان  .(90
.(shuhada-foundation. blogsport. com//( موقع مؤسسة الشهداء  .(9(

.(www. shiaweb. org/( موقع شبكة الشيعة العاملية  .(9(
.(//alwilaya. net//( موقع الوالية  .(93

موقع صحيفة التطبيق.  .(94
حمارضة للداعية املعروف يف زاريا حممد أول آدم، والذي اشتهر بلقب »ألباين«.  .(95

مقالة كتبها: الدكتور أمي إسامعيل.  .(96
التقريرات:  .(97

واخلارجية  الداخلية  لألوضاع  الرسيع  بعنوان:العرض  نيجرييا  دولة  تقرير عن   .(98
ملا  مهمة  واقرتاحات  نيجرييا  يف  اإليرانية  الثورة  وبعد  قبل  واملسلمي  لإلسالم 

ينبغي القيام به حلسن إدريس.
تقرير عن نشاط الرافضة يف نيجرييا من الطالب النيجرييي الدارسي يف مرحلة   .(99

الدراسات العليا يف اجلامعة اإلسالمية.
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تقرير مؤسسة أهل البيت والصحابة ناولنيه مدير املؤسسة يف مقابلة شخصية يف   .(00
مدينة سكوتو من يوم اجلمعة7/8 إىل يوم االثني ))/7 /0)0)م.

تقرير موجز عن نشاط الرافضة يف فيس بوك كتبه ثالث حممد غميل إمام وخطيب   .(0(
مسجد اجلامع لوايل احلكومة بوالية جغاوا نيجرييا كتبه 7) /3/ ))0)م.

الثاين أحد  كتبه عيل حممد  بوك  نيجرييا يف فيس  رافضة  تقرير موجز عن نشاط   .(0(
اخلرباء بنشاطات الرافضة يف فيس بوك وحيرض املاجستري يف اجلامعة اإلسالمية 

باملدينة النبوية حاليا )434)ه�( يف قسم العقيدة.

امل�ضادر الأجنبية:
203. Report on return visit to Iranian Hajj Mission، By Coordinator 

NAHCON (Hajj Mission In Madina Sheikh Isa Musa) on 

Sunday 23 Dhul Qada 1431 Ah (31/10/2010)

204. http//www facebook.com /photo.php?fbid= 

352788028118847& set=at 0252531024811215 ، 61945 

0100001629597543 type=1& ref=nf 100001803813784

205. h t t p : / / w w w. d r i b r a h i m g u i d e r. c o m / a r t i c l e s .

php?pids=36&ids=do#top

206. Imam Husain da Ranar Ashura 

207. Ire-Iren Karin Hausa 

208. Kungiyar Al-zakzaky a mizani، Shi>a ko Musulunci? na 

Ibrahim Khalil Idris da Muhammad Sani Abudulkarim da 

Muhammad B. Muhammad Bugawar (1) 1994 Ummah 

Computer Services Kano.
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209. Maulidin Sayyada Fatima Al-Zahra (AS)

210. shiism in Nigeria by Dr. Bashir Umar

211. Yan Shi’a da akidojin su na Dr. Umar Labdo

212. Yaye wahami akan akidun shi’a ، wallafar: Adamu Adamawa ، 

1434h ، Im publication Zaria.
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