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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 حممًدا 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 قواًل 

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 
الدعوات؛ وأن دعاهتا احلق خياٌر عدٌل بي خمتلف النحل واجلامعات، مصداًقا لقول الباري 
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 خطوًطا 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  تفريًطا هي سبل  أو  إفراًطا  أو شاماًل  يمينًا  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 
ودعوهتم مجيًعا إىل السبيل احلق، ورؤيتهم أن من صميم الدعوة إىل اهلل والنصح هلل ولكتابه، 
ولرسوله، وألئمة املسلمي، وعامتهم؛ الرد عىل كل من تطرف عن سبيل اهلل الوسطي، نصًحا 

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  وانطالًقا 
ورضورة الذود عن سبيل اهلل األقوم، يرس اجلمعية السعودية للدراسات الدعوية -وهي 
تسعى لتنمية الفكر العلمي يف جمال الدراسات الدعوية وتعمل عىل تطويره وتنشيطه- 
أن تقدم هذه السلسلة من الرسائل اجلامعية، خدمة للبحوث العلمية، وإسهاًما منها يف 
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 هي بعنوان: »
للشيخ شيخ سعدي عبد الرشيد.

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).   (((
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J

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 حممًدا عبده ورسوله.

]ۀ    ہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    ھ    ھ    ے     ے    ۓ    ۓ    
ڭ      ڭڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ     ۆ    ۈ     ۈ    ٴۇ[ ]األحزاب70، )7[.

أما بعد: فإن أصدق احلديث كتاب اهلل، وأحسن اهلدي هدي حممد، ورش األمور 
حمدثاهتا، وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار))).

اإلسالم،  إىل  تنتسب  التي  املنحرفة  الفرق  من  كبري  عدد  بنغالديش  يف  ينترش 
األموال  ينفقون  هناك،  املسلمي  عىل  وأخطرها  الفرق  تلك  أرض  الرافضة  وتعترب 
الفاسدة،  عقيدهتم  إىل  الناس  لدعوة  واألساليب  الوسائل  شتى  ويستخدمون  الطائلة، 
يقولون  أهنم  ذلك:  فمن  عديدة،  وجوه  من  اإلسالم  سبيل  عن  املنحرفة  العقيدة  هذه 
بالبداء)))، وحتريف القرآن)3) وكذلك يقولون إن اإلمامة لعيل I وأوالده خاصة، 
 ويتهمون الصحابة M باخليانة والنفاق واالرتداد، يطعنون يف أيب بكر وعمر وعثامن 

العيدين،  صالة  كتاب  الصغرى،  السنن  يف  اللفظ  هبذا  النسائي  رواه   ،O خطبته  من  جزء    (((
V يف صحيح  باب كيف اخلطبة؟ )رقم احلديث: 578)(، )88/3)(، وصححه العالمة األلباين 

وضعيف سنن النسائي، )رقم احلديث: 578)(، )4/)))). 
انظر: شيادر موليك بشاش باللغة البنغالية )أصول عقائد الشيعة( حممد رضا املظفر )ص))-))).    (((

القرآن  تفسري  هذا   ،)(98/(( رضا،  صابر  شيخ  موالنا  الرتمجة:  عيل،  فرمان  موالنا  الكريم،  القرآن    (3(
الكريم للرافضة يف بنغالديش. 
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 M وأم املؤمني عائشة وأيب هريرة وعبد اهلل بن عمر وغريهم من الصحابة األجالء
وأرضاهم)))، وينكرون أحاديث رسول اهلل H املروية يف كتب أهل السنة)))، 

العقائد  النفاق والتقية والكذب)3)، ونحو ذلك من  ويكيدون للمسلمي بإعامل 
الباطلة.

مسلمون-  سكاهنا  أغلب  -التي  بنغالديش)4)  إىل  الروافض  هؤالء  دخل  وقد 
واختلطوا هبم وبدأوا ينرشون مذهبهم الباطل مستغلي جهل الناس بحقيقة الرافضة، 
هيتمون  ال  واخلطباء،  والدعاة،  اإلسالمية،  املدارس  أغلب  أن  ذلك  عىل  وساعدهم 
الضالة  الفرق  من  حيذرون  وال  املسلمي،  بي  ونرشها  اإلسالمية  العقيدة  بتصحيح 
املنحرفة إال يف حاالت نادرة، فيتلقى أهايل بنغالديش عن كل َمن هبنّ ودبنّ دون أن 

ينظروا إىل الداعية: هل إىل احلق يدعو أو إىل الباطل؟

وقد شاهدُت خلًقا كثرًيا قد تأثروا بمذهبهم الباطل، رجااًل ونساًء من عامة املسلمي 
واحلسينيات،  واملراكز  واملدارس  املساجد  أسسوا  واجلامعة،  السنة  أهل  من  وخاصتهم 
ونرشوا كتب الرافضة وجرائدهم األسبوعية والشهرية وأوصلوها إىل أيدي املسلمي، 
وفتحوا األقسام العلمية لتعليم اللغة الفارسية يف عدة جامعات حكومية: منها جامعة 
داكا، وجامعة راجشاهي، وجامعة شيتاغونغ، وجامعة خولنا، باإلضافة إىل تقديم املنح 

الدراسية إىل جامعة املصطفى بإيران.

سأذكر عقيدة الرافضة يف الصحابة يف الفصل الثالث من الرسالة.    (((
انظر: كتاب َوبو شييش آمي ُشتنّوا فيالم، باللغة البنغالية )يف األخري وجدُت احلق(، وأصل هذا الكتاب    (((

)ثم اهتديت( للدكتور حممد التيجاين الساموي )ص87)-88)). 
انظر: شيادر موليك بشاش باللغة البنغالية )أصول عقائد الشيعة(، حممد رضا املظفر، )ص60).    (3(

املرحلة األوىل لدخول الرافضة بنغالديش أيام املغول عام 3)6)م، انظر: َدَكار شيعة َسنرباِدير شاهيتَّا    (4(
الشيعية،  شرياجي  آرا  جنات  بداكا«،  الشيعة  لطائفة  والثقافة  »األدب  البنغالية  باللغة  وَسنَسِكريتي 

)ص6)-8)). 
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العالقات مع  الوسائل واألساليب إلقامة  بالذكر أهنم يستخدمون كل   واجلدير 
وزراء الدولة ومدراء اجلامعات واملدارس واملعاهد والعلامء الصوفيي وغريهم من كبار 

الشخصيات؛ لتسهيل ودعم نرش مذهبهم الباطل يف بنغالديش.

المدينة المنورة 1441هـ
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a
وفيه مبحثان:

المبحث الأول
التعريف ببنغالدي�ش ووقت دخول الإ�سالم فيها

وفيه ثالثة مطالب:

المطلب األول
ن�ساأة بنغالدي�ش

تعود نشأة بنغالديش إىل سبعة آالف ومخسامئة سنة، -كام ذكر بعض املؤرخي- أي 
إىل زمن نوح S، عندما هلك مجيع البرش يف الطوفان، ومل يبق أحد إال من نجاه اهلل 
تعاىل يف السفينة)))، فانترشوا يف أنحاء األرض، واستأنفوا حياهتم من جديد، وسميت 
مناطقهم وأراضيهم بأسامئهم املختلفة، فال شك أن مجيع األمم املوجودة اليوم من نسل 
هؤالء الذين نجوا من الطوفان)))، يقول قتادة يف قوله تعاىل: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ[ 
]الصافات:77[: »الناس كلهم من ذرية نوح S«)3)، ومن هنا يعدنّ نوح S هو 

آدم الثاين؛ النحصار النوع اإلنساين بعده يف نسله)4).

قال ابن عباس: »كان يف السفينة ثامنون إنساًنا، نوح وامرأته سوى التي غرقت، وثالثة بني: سام، وحام،    (((
اللباب يف  إنساًنا، فكل اخلالئق نسل من كان يف السفينة«.  ويافث، وثالثة نسوة هلم، واثنان وسبعون 

علوم الكتاب، أبو حفص رساج الدين الدمشقي النعامين: )4)/99)). 
انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور )3)/)3)).    (((

تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، املحقق: سامي بن حممد سالمة، )9/7))).    (3(
انظر: التفسري الوسيط، حممد سيد طنطاوي، )8)/5)).    (4(
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وأوالد نوح S الثالثة هم: سام، وحام، ويافث. قد انتسل منهم هذا اخللق، 
واحلبش  سام.  ولد  من  كلهم  والروم  والفرس  والعجم  فالعرب  كثروا،  حتى  وتوالدوا 

والسند واهلند من أوالد حام، ويأجوج ومأجوج والصقالب والرتك من أوالد يافث))).

بنغ، وسميت  اسمه  قيل ولد  منهم كام  بن حام عدًدا من األوالد،  اهلند  وأنجب 
املنطقة التي سكن فيها بنغ هذا باسمه))). يقول ابن اجلوزي V: »وملا اقتسم أوالد 
وبياًضا  األدمة،  فيهم  اهلل  فجعل  والدبور،  اجلنوب  جمرى  حام  بنو  نزل  األرض،  نوح 

قلياًل، وهلم أكثر األرض«)3).

وذكر أغلب املؤرخي لبنغالديش: أن منطقة بنغال هي نفسها منطقة بنغ، كام يف 
تسمى  القديم  ويف  بنغال،  منطقة  يف  سكنوا  اهلند  بن  بنغ  ذرية  »أن  السالطي:  رياض 
 هذه املنطقة ببنغ«. وفيه: »نشأ سكان البنغال بجهود بنغ بن اهلند«، وقال املؤرخ املغويل 

أبو الفضل: »اسم هذا البلد القديم )بنغالديش( بنغ«)4).

وتطورها:  بنغالديش  نشأة  كتاب  يف  ببنغالديش  اإلسالمية  املؤسسة  قررت  وقد 
»أن كلمة )ُبنغال( أو )َبنغال( أو )َبنغاال( قد نشأت من كلمة بنغ، وهي كلمة ال تدل عىل 

الدولة، وإنام تدل عىل أهلها وسكاهنا«)5).

انظر: تفسري روح البيان، إسامعيل اإلسطنبويل، )36/4).    (((
نوشاد،  البصري  لعبد  وُسُبل عالِجها: ))/57-56(،  قاهتا  معوِّ بنغالديش  اإلسالمية يف  الدعوة  انظر:   (((
وهي رسالة علمية ملرحلة املاجستري بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 

سنة 435)ه�. 
نقاًل عن تفسري اللباب يف علوم الكتاب، البن عادل أيب حفص احلنبيل )4)/99)).   (3(

قاهتا وُسُبل عالِجها، عبد البصري نوشاد ))/58-59(، نقاًل  انظر: الدعوة اإلسالمية يف بنغالديش معوِّ  (4(
عن: رياض السالطي، لغالم حسي سليم: )ص6)). 

اإلسالمية  املؤسسة  إعداد:  وتطورها(،  بنغالديش  )نشأة  البنغالية  باللغة  وبيكاش  أتبتي  بنغالدرش   (5(
بنغالديش )ص7). 
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قبل  الرشقي  البنغو  ثم  بنغال)))،  ثم  بنغو،  ثم  ب�»بنغ«  قدياًم  الدولة  هذه  فسميت 
بنغالديش  التقسيم، ثم سميت  بعد  الرشقية  باكستان  ثم  اهلند عام 947)م)))،  تقسيم 
كانت  دامية،  حرب  بعد  باكستان  عن  انفصاهلا  عند  )97)م  عام  من  سبتمرب   (6 يف 
ومقاطعة  الغربية،  والبنجاب  اهلند،  والية  يشمل  الغريب:  اجلناح  جناحي،  من  تتألف 
احلدود الشاملية الغربية، وهو القسم األكرب من حيث املساحة، ويعرف هذا اجلناح باسم 
باكستان الغربية، وأما اجلناح الرشقي فيضم البنغال الرشقية، ومقاطعة سيلهت، ويعرف 

هذا اجلناح بباكستان الرشقية)3)، وحالًيا باسم بنغالديش.

برملانية  دولة  وأصبحت  مًعا،  والوطن  البنغالية  اللغة  تعني  بنغالديش  وكلمة 
وذلك  بالبنغالديشيي،  العامل  أمام  أهلها  وعرف  »بنغال«،  الرسمية  ولغتها  ديمقراطية، 

نسبة إىل لغتهم ووطنهم.

انظر: بنغالر شامجيك وسانسكريتيك إيتيهاش باللغة البنغالية، )التاريخ االجتامعي والثقايف للبنغال(،   (((
إم إي رحيم ))/)). 

انظر: بالدي بنغالديش، حممد مستفيض الرمحن )ص6)-7)).   (((
كان هناك فاصل جغرايف بي هذين اجلناحي بحوايل 500)كم هي امتداد عرض دولة اهلند، والطريق   (3(
بالطائرات.  السحب  فوق  أو  بالبواخر  البحر  موج  فوق  إما  الباكستانية،  الدولة  جناحي  بي  الوحيد 
نوشاد،  لعبد البصري   ،)63-6(/(( عالِجها:  وُسُبل  قاهتا  معوِّ بنغالديش  يف  اإلسالمية  الدعوة  انظر: 
نقاًل عن: كتاب أحاديث يف آسيا، ملحمد حسني هيكل، دار الرشوق بمرص، الطبعة األوىل، 003)م، 

)ص04)). 



14

خريطة بنغالدي�ش
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 المطلب الثاني
احلالة اجلغرافية لبنغالدي�ش

جهة  عدا  ما  اجلهات  كل  من  اهلند  حتدها  آسيا،  رشق  جنوب  يف  بنغالديش  تقع 

البنغال،  أقىص شامل الرشق والتي حتدها بورما )ميانامر(، وحيدها من اجلنوب ساحل 

وتبلغ مساحة بنغالديش 47570)كيلو مرت مربع. حيث يعيش يف كل كيلو مرت حوايل 

866 فرًدا، وهي الدولة الرابعة والتسعون عىل مستوى العامل من حيث املساحة))).

يوجد يف بنغالديش عدة أهنار من أشهرها: هنر بادما، وميغنا، ومجونا، وبرامهابوترا، 

وتيستا، وكورنو فويل. وتعد بنغالديش من أخصب األرايض يف العامل))).

وراجشاهي،  كشيتاغونج،  هي:  رئيسية  مدن  ثامين  إىل  بنغالديش  دولة  تقسم 

ورانغفور، وخولنا، وسيلهت، وباريسال، والعاصمة داكا، وتعد من أكرب مدهنا.

مقاطعات  إىل  منها  كل  وتقسم  مقاطعة،   64 إىل  الرئيسية  الكربى  املدن  وتقسم 

فرعية أو مراكز رشطة، عدد مراكز الرشطة 486 مركًزا، وعدد جمالس االحتاد 4948 

.(3(
جملًسا، وعدد القرى 86038 

انظر: بالدي بنغالديش، ملحمد مستفيض الرمحن: )ص3).   (((
انظر: املصدر السابق )ص)3)-304).   (((

انظر: انتشار التعليم اإلسالمي وتطوره يف بنغالديش، ل. أ. إي. إيم. نثار الدين: )ص)6-)6).   (3(
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المطلب الثالث
دخول الإ�سالم اإىل بنغالدي�ش

فقد  اهلجري،  األول  القرن  يف  بنغالديش  إىل  دخل  اإلسالم  أن  املؤرخون  ذكر 

وجدت يف حمافظة كوِريغرام آثار مسجد قديم، ونقوش إسالميةمؤرخة بعام 69ه�)))، 

)7)ه�  بعام  مؤرخة  العبايس  الرشيد  هارون  اخلليفة  باسم  معدنيٌة  ُعملٌة  وجدت  كام 

مقاطعة  يف  ب�»مينامايت«  ورثته  أحد  باسم  وأخرى  راجشاهي،  مقاطعة  يف  ب�»هباربور« 

كومال))).

ويمكن تلخيص طرق دخول اإلسالم إىل بنغالديش يف ثالثة طرق:

الطريق الأول: التجار العرب:

كانت اهلند إحدى األسواق املهمة التي اهتم هبا العرب ومحلوا منها وإليها بضائعهم، 

وحينام جاء اإلسالم وأفاء بنوره عىل اجلزيرة العربية، مل يلبث أن بلغ به املسلمون اآلفاق 

العاملية، وكان من هؤالء جتار مل يكتفوا بحمل البضائع املادية إىل اهلند فحسب؛ بل محلوا 

معهم أيًضا روح الدعوة اإلسالمية، فأثروا بأخالقهم الفاضلة ومعامالهتم العادلة حتى 

أسلم عدد كبري من اهلنود)3).

نوشاد،  البصري  لعبد  وُسُبل عالِجها: ))/59-58(،  قاهتا  معوِّ بنغالديش  اإلسالمية يف  الدعوة  انظر:    (((
ثقلي:  لغالم  بنغالديش(  يف  املتصوفة  )الزهاد  البنغالية  باللغة  شادهوك،  صويف  بنغالديرش  عن:  نقاًل 

)ص3). 
انظر: اإلسالم يف منطقة البنغال وبنغالديش احلالية، حممد فضل الرمحن، مقال منشور يف »املجلة العربية«    (((

)ج6ص3(، عام )00)م، القسم العريب بجامعة داكا، بنغالديش. 
ش�يخ اهلن�د حمم�ود حس�ن الديوبندي وكفاح�ه يف حتري�ر اهلند م�ن االس�تعامر الربيطاين، ملع�راج أمحد،    (3(

)ص3)-4)).
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ويعد امليناء الواقع يف منطقة شيتاغونغ من املنطقة الرشقية ببنغالديش أحد املوانئ 
الرئيسة لدخول التجار، استخدمه التجار العرب قبل اإلسالم، واستمروا عىل ذلك بعد 

ظهور اإلسالم.

الطريق الثاين: الزهاد والدعاة املت�سوفة:
إذا ذكرت جهوُد الناس يف نرش اإلسالم يف بنغالديش فال بد أن تذكر جهود الدعاة 
الفاضلة يف بنغالديش؛ قدموا من شتى  املتصوفة يف نرش الدعوة اإلسالمية واألخالق 
العراق، واليمن،وخراسان وإيران وآسيا الوسطى، وبعضهم جاء  العامل)))؛ من  أنحاء 

من شامل اهلند وغريها))).

الطريق الثالث: ال�سالطني امل�سلمون:
وصلت الفتوح اإلسالميةإىل اهلند عن طريق أفغانستان عىل يد السلطان حممود الغزنوي 

عام )39 ه�/)00)م، واستمرت دولة املسلمي يف شبه القارة اهلندية ثامنية قرون)3).

الفاحتون وامللوك من بعدهم من األفغان والرتك واملغول وغريهم  أسس أولئك 
ممالك وحكومات متعددة، وكان من أشهر ملوك بنغالديش: امللك حممد بختيار، حكم 
البنغال منذ بداية ظهور اإلسالم يف اهلند، كان من األمراء الكبار للسلطان قطب  بالد 
 (554( نحو  وقيادهتم  املسلمي  احلكام  سيطرة  حتت  البنغال  ظلت  أيبك)4)،  الدين 

مخسامئة وأربع ومخسي عاًما، منذ عام 03))م وإىل عام 757)م)5). 

انظر: دكار شيعة سنربادير ساهيتا وسنسكريتي )األدب والثقافة لطائفة الشيعة يف داكا( باللغة البنغالية،    (((
جلنات أرا شرياجي )6)-7)). 

املرجع السابق: )6)-7)).    (((
انظر: الدعوة اإلسالمية وتطورها يف شبه القارة اهلندية، ملحيي الدين األلوي )ص85)).    (3(

عن:  نقاًل  نوشاد.  البصري  لعبد   ،)(0(/(( عالِجها  وُسُبل  قاهتا  معوِّ بنغالديش  يف  اإلسالمية  الدعوة    (4(
املسلمون يف اهلند من الفتح العريب إىل االستعامر الربيطاين )63/3)). 

انظر: بنغالرمسلمنديرإتيهاش، باللغة البنغالية )تاريخ مسلمي البنغال(، عباس عيل خان )ص4)).    (5(
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قدم املسلمون أثناء ذلك من أماكن شتى إىل بنغالديش؛ من أفغانستان، وإيران، 
وتركيا، وآسيا الوسطى وبالد العرب، وغريها، وهكذا تزايد عدد املسلمي يف البنغال 
يوًما بعد يوم، حتى بلغ عند تقسيم اهلند عام )947)م \366)ه�( النصف من جمموع 

سكاهنا))).

انظر: مقال اإلسالم يف منطقة البنغال وبنغالديش احلالية، حممد فضل )ص5-4).    (((
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المبحث الثاني
الراف�سة يف بنغالدي�ش واأهم عقائدهم

وفيه ثالثة مطالب:

المطلب األول

التعريف بالراف�سة )ال�سيعة(
ُك، وقد َرَفَضه َيرُفُضه رفًضا، أي: تَركه))). الرافضة لغًة: الرفض: الرتَّ

 H حممد  أصحاب  من  يتربؤون  الذين  »هم  اصــطــالًحــا:  الــرافــضــة 

وقالوا  اخلصوص،  عىل  عليًّا  شايعوا  الذين  »هم  وقيل:  وينتقصوهنم«)))،  ويسبوهنم 

إما جليًّا، وإما خفيًّا، واعتقدوا أن اإلمامة ال خترج من  بإمامته وخالفته نًصا ووصية، 

أوالده، وإن خرجت فبظلم يكون من غريه، أو بتقية من عنده«)3).

وأما سبب تسميتهم بالرافضة فلرفض إمامهم زيد بن عيل بن احلسي بن عيل بن 

أيب طالب، إمامة أيب بكر وعمر M، ويقال هلم الرافضة أيضا لرفضهم الدين)4)، كام 

يدل عليه واقعهم قدياًم وحديًثا من رشكهم باهلل يف توحيد الربوبية واأللوهية واألسامء 

والصفات، واستبداهلم السنة النبوية ببدع أئمتهم املختلقة واملحدثة، وَسبنّهم الصحابة 

وذلك  فيهم؛  الغلو  مع  البيت  ألهل  حبهم  وادِّعاء  فيهم،  والطعن  وشتمهم   M

انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، اجلوهري الفارايب، )3/ 078)( مادة »رفض«.  )((
طبقات احلنابلة البن أيب يعىل، املحقق: حممد حامد الفقي، ))/33).   )((

امللل والنحل، أبو الفتح حممد بن عبد الكريم بن أبى بكر أمحد الشهرستاين، ))/46)).   )3(
فرق معارصة تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها د. غالب بن عيل عواجي ))/44).   )4(
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الكتاب  الدين احلنيف من  العبادة هلم من دون اهلل، وردهم مصادر هذا  أنواع  برصف 
والسنة))).

وقد اشتهروا يف بنغالديش بالشيعة أو اإلمامية.

المطلب الثاني
اأهم عقائد الراف�سة

الغلو يف الأئمة:
الغلو يف اللغة: »االرتفاع وجماوزة القدر«)))، و»هو التجاوز لقدر ما جيب«)3).

ويف الرشع: »جماوزة احلد بأن يزاد اليشء يف محده أو ذمه عىل ما يستحق، ونحو 
ذلك«)4). فالغلو هو جماوزة احلد يف الدين سواء كان يف االعتقاد أو األحكام أو العبادة.

ويتجلى غلو الرافضة في أئمتهم فيما يأتي:
الضال  إمامهم  قال  كم  واملرسلي،  األنبياء  من  أفضل  أئمتهم  أن  يعتقدون   *
نبي  وال  مقرب  ملك  يبلغه  ال  مقاًما  ألئمتنا  أن  مذهبنا  رضوريات  من  »وإن  اخلميني: 

مرسل«)5).

* يعتقدون أن أئمتهم معصومون من املعايص صغريها وكبريها، ومنزهون عن 
اإلمام  أن  »نعتقد  بنغالديش:  أحد علامئهم يف  قول  والنسيان، من ذلك  السهو واخلطأ 

سيظهر ذلك كله يف بيان عقائدهم، وكذلك يف بيان أساليب الرافضة وآثارهم السيئة يف بنغالديش يف   )((
الفصل الثالث والرابع إن شاء اهلل. 

معجم مقاييس اللغة، ابن الفارس )387/4).   )((
لسان العرب، ابن منظور )5)/33)).   )3(

العقل،  الكريم  عبد  نارص  املحقق:  تيمية،  ابن  اجلحيم،  أصحاب  ملخالفة  املستقيم  الرصاط  اقتضاء   )4(
 .(3(8/((

احلكومة اإلسالمية للخميني، )ص47).   )5(
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كالنبي جيب أن يكون معصوًما من مجيع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن من 
واخلطأ  السهو  من  معصوًما  يكون  أن  جيب  كام  وسهًوا،  عمًدا  املوت  إىل  الطفولة  سن 

والنسيان«))). 

كتابه  يف  الكليني)))  قال  اهلل،  يعلمه  كام  الغيب  يعلمون  أئمتهم  أن  يعتقدون   *
ما كان وما يكون، وإنه ال خيفى عليهم يشء  يعلمون علم  األئمة  إن  »باٌب  الكايف)3): 
يف  وما  السموات  يف  ما  ألعلم  إين  قال:  اهلل)4)  عبد  أيب  عن  قال:  عليهم،  اهلل  صلوات 
األرض، وأعلم ما يف اجلنة وما يف النار، وأعلم ما كان وما يكون«)5). فيساوون بي اهلل 

C وبي أئمتهم يف صفة العلم.

قال:  بصري  أيب  عن  رووا  فقد  املوتى،  إحياء  عىل  قادرون  أئمتهم  أن  يعتقدون   *
األكمه  املوتى وتربئوا  أن حتيوا  تقدرون عىل  فأنتم  له:  فقلت  اهلل  أيب عبد  »دخلت عىل 

واألبرص؟ قال: نعم، بإذن اهلل«)6).

* يعتقدون أن عليًّا هو ربٌّ هلم يف كل يشء، من ذلك قول الغيالين أحد علامئهم: 
»عيل الذي ُيدبِّر العامل، وهو أبو األرض )رب األرض(، ويدبر السامء واألرض وأمور 

َا باللغة البنغالية )تعلم العقائد(، آية اهلل حممد تقى مصباح يزدي، الرتمجة: حممد معي الدين،  عقائد شيكنّ  )((
)ص355-357(. وانظر: شيادر موليك بشاش باللغة البنغالية )أصول العقائد للشيعة(، حممد رضا 

مظفر )ص43). 
هو شيخ الشيعة، وعامل اإلمامية، أبو جعفر حممد بن يعقوب الرازي الكليني، كان ببغداد، تويف فيها سنة   )((

8)3ه�. انظر: سري أعالم النبالء للذهبي )))/)49). 
يكثر علامء الرافضة يف بنغالديش النقل من كتاب »الكايف« للكليني يف كتبهم باللغة البنغالية.   )3(

أبو عبد اهلل جعفر الصادق بن حممد الباقر بن عيل زين العابدين بن احلسي بن عيل بن أيب طالب، ريض   )4(
اهلل عنهم أمجعي؛ أحد األئمة االثني عرش عىل مذهب اإلمامية، ولد سنة 80 أو 83، وتويف يف شوال سنة 

48)ه� باملدينة. وفيات األعيان، ابن خلكان ))/7)3). 
أصول الكايف، حممد بن يعقوب الكليني، ))/88)).   )5(

املصدر السابق: ))/470).   )6(
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اإلنسان .. وأن الشمس حتت تدبريه، يذهب هبا حيث يشاء، ويقدر طلوعها وغروهبا كام 
يشاء، وكل يشء حتت أمره وقهره«))).

* يعتقدون أن أئمتهم هم الواسطة بي اهلل وبي خلقه كام يقول أحد علامئهم يف 
بنغالديش حممد منري حسي خان: »إن األولياء والصاحلي هم الواسطة بيننا وبي ربنا؛ 

ألن هلم مكاًنا عظياًم عند رهبم«))).

* يعتقدون أن أئمتهم هم قبلة للروح والنفس كام قال ذلك أحد دعاة الرافضة يف 
بنغالديش حبيب رضا: »األئمة هم قبلة النفس والروح«)3). 

قول  عليه  ويدل  مصائبهم،  يف  ويساعدوهنم  ينرصوهنم  أئمتهم  أن  يعتقدون   *
النرصة والعون من صاحب  نطلب  دلوار حسي -أحد دعاهتم-: »نحن شيعٌة  قايض 
الغيالين:  الرافيض  املهدي عند مصائبنا وندعوه ونستغيث به«)4). وذكر  الزمان اإلمام 
يف  به  ويستغيثون  مصائبهم  يف  عليًّا  يدعون  كانوا   Q وسليامن  وداود  نوًحا  »أن 

شدائدهم«)5).

أئمتهم  »إن  جعفر:  عيل  سيد  قال  كام  اجلنة  ُيدِخلوهنم  أئمتهم  أن  ويعتقدون   *
يملكون الضامن لشيعتهم بدخوهلم يف اجلنة، ذكر ذلك يف كتابه )املرتىض اإلمام عيل بن 

أيب طالب( باللغة البنغالية«)6).

وام َأَبن عيل S باللغة البنغالية )يا عيل( حلاكم سيد حممود غالين، )ص4)).   )((
كتاب ِعبَاَدت ورشك باللغة البنغالية )العبادة والرشك(، حممد منري حسي خان، )ص)0)-04)).   )((

سمع الباحث ذلك من حبيب رضا بعد صالة العشاء يوم األحد 5) يف شوال 436)ه�.   )3(
سمع الباحث ذلك من دلوار حسي يف بيته بحسيني دالن داكا ظهر يوم اجلمعة )5/7/3)0)م.   )4(

انظر: ِعيِلَ )عيل( حلكيم سيد حممود غيالين، الرتمجة: جعفر حيايت ومسس رمحة خاتون، )ص8)-5)).   )5(
انظر: الرتمجة: قايض معصوم )ص45)).   )6(
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هذا نموذج خمترص من غلو الرافضة يف أئمتهم، وسيأيت تفصيل ذلك يف املبحث 
اخلامس )بيان آثار الرافضة السيئة يف جمتمع بنغالديش( من الفصل الرابع إن شاء اهلل.

التقيـــة:
التقية في اللغة: احلذر))). قال احلافظ ابن حجر: »ومعنى التقية: احلذر من إظهار 

ما يف النفس من معتقد وغريه للغري، وأصله َوقَية بوزن مَحَزة، َفعَلة من الوقاية«))).

الكفار  مع  مضطرا  نفسه  جيد  حينام  املؤمن  إليها  يرجع  رشعية  رخصة   والتقية 
ال مع املؤمني. واألصل يف ذلك قوله تعاىل: ]چ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    ڍ      ڍ    ڌ    
ڌ     ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژ    ژ    ڑ    ڑ        ک    ک    ک    
ک    گ    گ    گ[ ]النحل:06)[. قال البغويُّ يف تفسريه: »ومعنى اآلية: أن اهلل 
تعاىل هنى املؤمني عن مواالة الكفار ومداهنتهم ومباطنتهم، إال أن يكون الكفار غالبي 
ظاهرين عىل املؤمني، أو يكون املؤمن يف قوم كفار خيافهم فيدارهيم ويداهنهم باللسان، 
وقلبه مطمئن باإليامن دفًعا عن نفسه مضارهتم ما أمكن، من غري أن يستحل دًما حراًما 
أو مااًل حراًما أو يظهر الكفار عىل عورة املسلمي، والتقية ال تكون إال مع خوف القتل 

ار ال مع املؤمني قال تعاىل: ]ۈ    ٴۇ    ۋ     وسالمة النية«)3)، فهي إنام تكون مع الكفَّ
ۋ    ۅ    ۅ    ۉ    ۉې    ې     ې    ې    ى    ى    ائ    ائ    ەئ    ەئ       وئ    وئ    
]آل عمران:8)[. قال ابن جرير يف تفسريه: »التقيَّة التي ذَكَرها اهلل يف هذه  ۇئ     ۇئ[ 

ار، ال من غريهم«)4).  اآلية إنَّام هي تقيَّة من الكفَّ

انظر: لسان العرب، ابن منظور )5)/)40).   )((
فتح الباري، ابن حجر العسقالين )9)/398).   )((

معامل التنزيل يف تفسري القرآن للبغوي ))/8)4).   )3(
جامع البيان يف تأويل القرآن للطربي، )6/6)3).   )4(
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وأما عن تقية الرافضة فيقول شيخ اإلسالم ابن تيمية: »حقيقتها عندهم أن يقولوا 
بألسنتهم ما ليس يف قلوهبم«)))، وهذا نفاق وكذب، بيد أنه يعد عند الرافضة أصاًل من 
»التقية كانت  بنغالديش:  البيت، كام ذكر ذلك علامؤهم يف  الدين وشعاًرا آلل  أصول 
جعفر  إىل  ينسبوهنا  أتباعهم«.  وعن  عنهم  للرضر  دفًعا   Q البيت  آلل  شعاًرا 
الصادق ويزعمون أنه قال: »التقينّة من ديني ودين آبائي، وال إيامن ملن ال تقينّة له«)))، 
وقال الكليني عن جعفر بن حممد أنه قال: »إن تسعة أعشار الدين يف التقية، وال دين ملن 

ال تقية له«)3).

وبالتقي�ة يلت�زم أغل�ب الرافض�ة يف بنغالديش فال يرصح�ون بعقيدهت�م وأقواهلم 
الكفرية.

حتريف القراآن الكرمي:
ل، زيد فيه  يعتقد الرافضة أن القرآن قد حرفه الصحابة، فهو عندهم حمرف ومبدنّ
ونقص، روى الكليني قال: »إن القرآن الذي جاء به جربائيل S سبعة عرش ألف 
V تعليًقا عىل النص املذكور: »واملعروف  آية«)4). يقول الشيخ إحسان إهلي ظهري 
أن القرآن ستة آالف ومائتان وثالث وستون آية، ومعناه أن ثلثي القرآن راح عىل أدراج 

الرياح، واملوجود هو الثلث«)5).

إثبات  يف  ضخاًم  كتاًبا  املتأخرين  علامئهم  كبار  أحد  الطربيس،  النوري  ألَّف  وقد 
دعوى حتريف القرآن عند الرافضة، سامه: )فصل اخلطاب يف إثبات حتريف كتاب رب 

جمموع الفتاوى، ابن تيمية )3)/63)).   )((
انظر: شيادر موليك بشاش باللغة البنغالية )أصول عقائد الشيعة( ملحمد رضا مظفر )ص60).   )((

أصول الكايف، الكليني، ))/574).   )3(
املصدر السابق ))/6)8).   )4(

الشيعة والقرآن، إحسان إهلي ظهري الباكستاين، )ص)3).   )5(
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األرباب(. مجع فيه أكثر من ألفي رواية تنص عىل التحريف، ليثبت أن مجيع علامء الشيعة 
أيدي  اليوم بي  القرآن املوجود  املتقدمي منهم واملتأخرين يقولون: إن هذا  وفقهاءهم 

املسلمي حمرف))).

وال يظهر الروافض يف بنغالديش بي الناس القول بتحريف القرآن، وال يكتبونه 
يف كتبهم، وال يقولون ذلك يف حمارضاهتم، وال ينرشونه يف جرائدهم إال باإلشارة.

أصحاب  كان  تفسريه:  يف  رضا  صابر  شيخ  موالنا  علامئهم  أحد  ذلك  يذكر  كام 
املؤمني«))).  موىل  عليًّا  »أن  القرآن  يف  يقرؤون   H النبي  زمن  يف  اهلل  رسول 
ولكنه  بعده،  عليًّا  يستخلف  أن  اهلل  من  مأموًرا   H النبي  »كان  أيًضا:  ويقول 

 

مل ُيظِهر ذلك ومل ُيعِلنُه بي الناس مجيًعا ألجل معارضة بعض رؤوس القوم«)3).

فهذا يدل عىل القول بتحريف القرآن، حيث يدعي أن اسم عيل كان يف القرآن، ليثري 
 H التساؤل حول مصريه؟ فيستنتج أنه قد حذفه الصحابة الذين عارضوا النبي

 .I يف أمر خالفة عيل

كام رصح بذلك نارص الدين -أحد دعاهتم- فقال: »إن عثامن I أنكر البسملة 
من بداية كل السور من القرآن، وحذف اسَم عيل منه«)4).

كيف! واهلل أخربنا أنه قد حفظ القرآن من التبديل والتغيري ومن الزيادة والنقص، 
قال تعاىل: ]ڳ    ڳ    ڳ    ڱ        ڱ    ڱ     ڱ[ ]احلجر:9[، وقال تعاىل: ]گ    گ    

گ    ڳ    ڳ    ڳ    ڳ      ڱ     ڱڱ    ڱ       ں    ں    ڻ[ ]فصلت:)4[.

َئُة األئمِة األَطهاِر، حسي املوسوي، ))/79).  هلل .. ثم للتاريخ كشف األرسار وَترْبِ  )((
القرآن الكريم، موالنا فرمان عيل، الرتمجة: موالنا شيخ صابر رضا، ))/98)).   )((

املصدر السابق نفسه.   )3(
سمع الباحث هذا القول من أحد الرافضة، وهو نارص الدين عند مقابلته بحسيني دالن بداكا يف تاريخ   )4(

)5/7/3)0)م، يوم اجلمعة الثانية ظهًرا. 
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عقيدتهم يف البداء هلل:
البداء هو الظهور بعد اخلفاء، أو إنشاء رأي جديد)))، والرافضة قد وصفوا ربنا 
هبذه الصفة التي يلزم منها إضافة النسيان واجلهل إىل اهلل سبحانه، قال الكليني يف كتابه 
الكايف: عن الريان بن الصلت قال سمعت الرضا )عيل بن موسى اإلمام الثامن عندهم( 
يقول: »ما بعث اهلل نبيًّا قط إال بتحريم اخلمر، وأن يقر هلل بالبداء«))). وقال الكليني أيًضا 
عن أيب احلسن أنه قال: »بدا هلل يف أيب حممد بعد أيب جعفر ما مل يكن يعرف له«)3). وقد 

رصح الرافضة يف بنغالديش بعقيدة البداء يف كتبهم)4).

عقيدتهم يف الرجعة:
يقول علامء الرافضة يف بنغالديش عن مفهوم الرجعة: »إهنا العودة إىل احلياة الدنيا 
عندما  وذلك  احلقيقية،  صورهتم  عىل  الدنيا  احلياة  إىل  قوًما  ُيرجع  اهلل  وإن  املوت،  بعد 

يظهر القائم اإلمام املهدي)5).

وهم يعتقدون أنه يرجع مجيع األنبياء واملرسلي لكي يصبحوا جنوًدا حتت راية عيل 
I كام ورد ذلك يف كتاب بحار األنوار عن أيب عبد اهلل أنه قال: »فلم يبعث اهلل نبيًّا وال 
رسواًل إال رد مجيعهم إىل الدنيا، حتى يقاتلوا بي يدي عيل بن أيب طالب أمري املؤمني«)6). 
ويقول الرافيضنّ حممد معي الدين َتُلقَدار أحد علامئهم: »إن أهل السنة واجلامعة ينكرون 

هذه العقيدة )الرجعة(، وقد وردت الروايات الدالة عليها عن أهل البيت«)7).

انظر: الصحاح، اجلوهري، مادة )ب د و( ))/77).   )((
الكايف يف األصول، كتاب التوحيد، باب البداء ))/06)).   )((

 .((((/6( ،S رشح أصول الكايف، باب اإلشارة والنص عىل أيب حممد  )3(
انظر: شيادر موليك بشاش باللغة البنغالية )أصول العقائد للشيعة( ملحمد رضا مظفر )ص0)).   )4(

انظر: املصدر السابق )ص56).   )5(
بحار األنوار، حممد باقر املجليس، باب الرجعة، )53/)4).   )6(

انظر: شيادر موليك بشاش باللغة البنغالية )أصول العقائد للشيعة( ملحمد رضا مظفر )ص56).   )7(
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وقد افرتى قدماء الرافضة عىل عيل I أنه قال: »ومن أنكر أن يل يف األرض 
كرة بعد كرة، وعودة بعد رجعة، حديًثا كام كنت قدياًم فقد رد علينا، ومن رد علينا فقد 

رد عىل اهلل«))).

عقيدتهم يف املهدي:
العسكري،  احلسن  بن  حممد  هو:  بنغالديش  رافضة  عند  املنتظر  املهدي  اإلمام 
وهو اإلمام الثاين عرش )اإلمام الغائب املزعوم( عندهم، ويطلقون عليه بعض األسامء 
كاحلجة، وصاحب الزمان، والقائم ونحو ذلك، ويزعمون أنه ولد سنة )55)ه�( ثم 

اختفى ومل خيرب عنه احلسن العسكري الذي هو أبوه أحًدا من الناس))).

آخر  يف  املزعوم  اإلمام  ذلك  خروج  ينتظرون  بنغالديش  يف  الرافضة  رأيُت  وقد 
أخربين  وقد  كتبهم)3).  يف  ذلك  وينرشون  وينرصهم،  أعدائهم،  من  هلم  لينتقم  الزمان 
أحد كبار دعاهتم قايض دلوار حسي عن عقيدهتم يف )املهدي( »أنه اآلن يف حياته الغيبية 
ولكنه َيعَلُم أحوالنا، ويبرُص أعاملنا وجُييُب من يترضع إليه ويستغيث به يف الشدائد«)4).

ويقول أحد دعاهتم املعروف )بالزيدي( -وهو إمام وخطيب حالًيا حلسيني دالن 
]ڄ       ڄ    ڄڄ     تعاىل:  قال  كام  اآلن  غائب  »إنه  املزعوم:  املهدي  اإلمام  عن  بداكا- 
]الرعد:7[. هذه اآلية تدل عىل أنه واجب لكل قوٍم هاٍد، وإنام اهلادي  ڃ    ڃ    ڃ[ 

اإليقاظ من اهلجعة، حممد بن احلسن احلر العاميل، )ص345-344).   )((
انظر: ِكي إمام مهدي باللغة البنغالية )من اإلمام املهدي(، سيد صدر الدين الصدر، الرتمجة: حممد عرفان   )((

احلق، )ص56)). 
انظر: املصدر السابق )ص34)).   )3(

تاريخ  يف  كان  وذلك  بداكا،  بيته  يف  دالن  حسيني  يف  ظهًرا  الثانية  الساعة  اجلمعة  يوم  الباحث  قابله   )4(
)5/7/3)0)م. 
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أهنا  مع  أذننا  نرى  ال  أننا  كام  نراه  ال  ولكنا  حق  فإنه  املهدي،  اإلمام  هو  الزمان  هذا  يف 
موجودة«))).

وقد شاهدهُتم يدعونه للخروج بعد كل صالة مجاعة، ويتحدثون عن املهدي الذي 
ورد بيانه يف كتب أهل السنة، لكنهم يزيدون عىل ما وردت به الروايات وخيلطون احلق 

بالباطل.

ماذا سيفعل إمامهم المهدي المزعوم عند خروجه؟ 
يعتقدون أنه ينتقم من أيب بكر وعمر وعائشة، جاء يف أحد مصادرهم الرئيسية وهو 
بحار األنوار))): »أن املهدي حُييي أبا بكر وعمر، ثم يصلبهام عىل جذع نخلة، ويقتلهام 
...«)3). وقال املجليس من قدمائهم: »إذا ظهر املهدي، فإنه سيحيي عائشة ويقيم عليها 

احلد«)4)، وهيدم املسجد احلرام واملسجد النبوي)5)، وكذلك هيدم احلجرة النبوية)6).

عقيدتهم يف ال�سحابة واأهل ال�سنة:
يعتقد الرافضة يف بنغالديش أن الصحابة جمموعة من املنافقي والكذابي؛ ألهنم 
وافقوا رسول اهلل يف الظاهر من أجل الدنيا وخالفوه يف الباطن)7)، ويقولون: إن الصحابة 
كلهم ارتدوا بعد موت النبي إال نفًرا يسرًيا وعددهم سبعة فقط. كام ذكر القاىض دلوار 

الزيدي هو أحد أئمتهم يف بنغالديش بحسيني دالن )قرب حسي( بداكا. وقد سمعت الكلمة والدرس يف   )((
موضوع عن اإلمام املهدي منه بعد صالة العشاء يف حسيني دالن، وذلك يف تاريخ: )/6/8)0)م. 

ينقل الروافض يف بنغالديش دائاًم عقائدهم من كتابي: بحار األنوار وأصول الكايف.   )((
 .((4/53( S بحار األنوار، باب ما يكون عند ظهوره  )3(

حق اليقي للمجليس )ص347).   )4(
املصدر السابق ))338/5).   )5(

بحار األنوار، باب الرجعة )0/53)).   )6(
انظر: أهل ذكر كي جغاشا كرون باللغة البنغالية )فاسألوا أهل الذكر(، الدكتور حممد التيجاين، الرتمجة:   )7(

إرشاد أمحد، )ص8))). 
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عامر  هم:   H النبي  بعد  الدين  عىل  استقاموا  الذين  »الصحابة  قال:  حسي، 
بن يارس، وسلامن الفاريس، وأبو ذر الغفاري، وحذيفة بن اليامن، واملقداد بن األسود، 

وخزيمة بن ثابت، وجابر بن عبد اهلل األنصاري«))).

I بعد موت  أنكروا والية عيل  M؛ بدعوى أهنم  رون الصحابَة  وُيكفِّ
أصول  فمن   ،I عيل  بدل  للمسلمي  خليفَة  بكر  أبا  وجعلوا  H؛  النبي 
الدين عندهم إقرار الوالية لعيل I وأوالده فقط، وكل من أنكر ذلك فهو كافر، كام 
يقول الرافيض معي الدين َتُلقَدار: »اإلمامة ركن من أركان اإليامن فال يتم إيامن املرء إال 
هبا، وهي كالتوحيد، فيكفر من أنكرها«))). ويقول الرافيضنّ إرشاد أمحد: »ومن مل يكن 
عيل مواله فليس بمؤمن«)3). فيكفرون مجيع أهل السنة واجلامعة، إلقرارهم بخالفة أيب 
بكر I، واعتقادهم أن النبي H مل يستخلف أحًدا من أصحابه، ال عليًّا 

وال غريه.

المطلب الثالث

اأقوال اأهل العلم يف الراف�سة
قال اإلمام مالك V: الذي يشتم أصحاب النبي H ليس هلم اسم 

-أو قال- نصيب يف اإلسالم«)4). 

َوبو شييش آمي ُشتنّوا فيالم، باللغة البنغالية )يف األخري وجدُت احلق(، للدكتور حممد التيجاين الساموي   )((
)ص76)، )))). 

انظر: شيادر موليك بشاش باللغة البنغالية )أصول العقائد للشيعة(، حممد رضا مظفر )ص)4).   )((
انظر: أهِل ِذكر ِكي جغاَّشا كرون باللغة البنغالية )فاسألوا أهل الذكر(، الدكتور حممد التيجاين، الرتمجة:   )3(

إرشاد أمحد )ص307). 
ل البغدادي احلنبيل، املحقق: د. عطية الزهراين، )493/3).  السنة، أبو بكر اخلاَلَّ  )4(



30

يعني:  الرافضة،  من  بالزور  أشهد  أحًدا  أر  »مل   :V الشافعي  اإلمام  وقال 
الشيعة«))).

وقال اإلمام أمحد بن حنبل V عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة M: »ما 
أراه عىل اإلسالم«))).

وقال القايض عياض V: »نقطع بتكفري غالة الروافض يف قوهلم: إن األئمة 
أفضل من األنبياء«)3).

ومما تقدم يتبي أن علامء أهل السنة اتفقوا عىل أن مذهب الرافضة باطل، وضالل، 
وهالك، واتفقوا أيًضا عىل أن أصحاب ذلك املذهب ليس هلم نصيب يف اإلسالم.

املنتقى من منهاج االعتدال يف نقض كالم أهل الرفض واالعتزال، شمس الدين الذهبي: )ص))).   )((
منهاج السنة النبوية البن تيمية، ))/60-)6).   )((

الشفا بتعريف حقوق املصطفى، عياض بن موسى السبتي، ))/6)6).   )3(



بداية النشاط الرافضي يف بنغالديش
ومراحله وعوامل ظهوره وأهدافه

وفيه ثالثة مباحث:
المبحث األول: تاريخ دخول الرافضة إلى بنغالديش.

المبحث الثاني: العوامل التي ساعدت على انتشار الرافضة في بنغالديش.
المبحث الثالث: أهداف الرافضة في بنغالديش.
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بداية النشاط الرافضي يف بنغالديش
ومراحله وعوامل ظهوره وأهدافه

وفيه ثالثة مباحث:

المبحث الأول
تاريخ دخول الراف�سة اإىل بنغالدي�ش

الشيعة إىل بنغالديش عرب عدة مراحل، وبأوقات خمتلفة، وبطرق  الرافضة  دخل 

شتى، وبيان ذلك فيام يأيت:

املرحلة الأوىل: دخول الراف�سة اإىل بنغالدي�ش قبل حكم املغول:

دخل الرافضة إىل بنغالديش قبل املغول، وذلك يف بداية القرن الثالث عرش امليالدي، 

كانت بنغالديش حينها جزًءا من شبه القارة اهلندية، وكان عدد املسلمي فيها أكثر من 

الذين قدموا  الدعاة والعباد واملتصوفة  العديد من  اهلند؛ ولذلك استوطنها  بقية أجزاء 

إليها من العراق، واليمن، وإيران، وتركيا، وغريها، وكان غالبهم من الرافضة))).

انظر: دكار شيعة سنربادير ساهيتا وسنسكريتي )األدب والثقافة لطائفة الشيعة يف داكا( باللغة البنغالية،   )((
جلنات أرا شرياجي )ص6)-8)). 
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املرحلة الثانية: دخول الراف�سة اإىل بنغالدي�ش اأيام حكم املغول:
حتدث ُمنِشى رمحن عيل تايش يف كتابه »تواريخ داكا« عن دخول الشيعة )الرافضة( 
القرن السابع عرش امليالدي، حيث قدم بعض  أيام املغول، وذلك يف بداية  إىل بنغالديش 
والتجار  العلامء  من  كبري  عدد  رافقهم  دهلي...  من  واحلكام  واألمراء  الرؤساء  بِدار(  )السُّ
والُكتَّاب والعامل وغريهم من أصناف الناس، كانوا غالًبا عىل مذهب الشيعة اإلمامية))).

وذكر حبيب الرمحن يف كتابه »داكا َبَجاس َبَرس هَبىِل« أنه يوجد َحينّ يف وسط داكا 
باسم »َمُغول َتىِل« نسبًة إىل احلكام واألمراء املغوليي وأصحاهبم))).

وكان هؤالء األمراء واحلكام ومن معهم من الوافدين من دهلي -ُشجا- نشطاء 
يف نرش التشيع يف بنغالديش، حتى جعلوا داكا عاصمًة هلم، قلدوهم األعامل اإلدارية يف 

الدولة، واستوطنوا يف أماكن شتى من بنغالديش)3).

املباين  غالب  فإن  ولذلك  املباين،  بتشييد  مهتام  كان  شجا  أن  املؤرخون  ذكر  وقد 
القديمة يف قلب داكا كانت عىل عهده _مثل: برا َكرتا، وعيد غاه، وَجري هتا مسجد، 
وحسيني دالن_ قد صنعها َسيِّد ُمراد يف النصف األول من القرن السابع عرش امليالدي 
))64)م( أيام احلاكم شجا، وال تزال هذه املباين إىل اآلن بيد الشيعة يف بنغالديش، ومن 

أكربها حسيني دالن)4).

املرحلة الثالثة: دخول الراف�سة اإىل بنغالدي�ش بعد انف�سال باك�ستان من الهند:
وفيه فترتان: 

اهلند  اهلندية إىل منطقتي:  القارة  الفرتة بعد تقسيم شبه  تبدأ هذه  الفترة األولى: 

انظر: تواريخ داكا باللغة البنغالية، منيش رمحن عىل تائش )ص5).   )((
انظر: داكا بجاس برس هبىل باللغة البنغالية )سكان عاصمة داكا(، حاكم حبيب الرمحن، )ص3)).   )((

انظر: املصدر السابق )))-3)).   )3(
انظر: بنغالديش إِِشيا تِك سوَسيتيتي، بنغال بيدييا، شرياج اإلسالم، )7/9)3).   )4(
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الباكستان فكان هلا جزآن، جزء  وباكستان، وذلك عام 366)ه� املوافق 947)م. أما 
باسم الباكستان الغربية الذي هو الباكستان احلايل، وجزء باسم الباكستان الرشقية، الذي 
هو البنغالديش احلايل. ويف بداية هذه الفرتة هاجر مائة ومخسون ألًفا من الشيعة اهلنود إىل 
الباكستان الرشقية )بنغالديش اآلن(، وكان أكثرهم من مناطق »بيهار« و»ُأتَرَبُروِديش« 

اهلندية.

مائة  منهم  ألف،  مائتي  إىل  املرحلة  هذه  يف  بنغالديش  يف  الشيعة  عدد  ازداد  وقد 
ومخسون ألًفا من اهلنود املهاجرين، ومخسون ألًفا قدموا كموظفي وإداريي من الباكستان 

الغربية )باكستان حالًيا( إىل بنغالديش )الباكستان الرشقية سابًقا())). 

الفترة الثانية: تبدأ هذه الفرتة من استقالل بنغالديش عن الباكستان الغربية، وذلك 
يف أواخر القرن الرابع عرش اهلجري، املوافق ألواخر القرن العرشين امليالدي، حيث غادر 
حينها عدد كبري من الشيعة يف بنغالديش إىل الباكستان الغربية، فصار وضع الباقي منهم 
حي  السيام  اإليرانية)))،  الثورة  انتصار  بعد  شوكتهم  قويت  قد  ولكن،  جًدا،  ضعيف 
أسست إيران »املركز الثقايف اإليراين« بدانمندي بداكا عام 404) ه� املوافق 984)م لنرش 
ثقافتها ومذهبها يف بنغالديش رسميًّا)3)، وزاد نشاطهم أكثر حي عاد الطالب املتشيعون 

الدارسون يف احلوزة العلمية بقم)4) بدًءا من عام 406)ه� املوافق 986)م)5). 

انظر: مقال )املسلمون وأتباع أهل البيت يف بنغالديش(، ملحمد أرشف الدين خان، باختصار، نرش يف   )((
 .(www. tebyan. net( موقع

انظر: املصدر السابق نفسه.   )((
 .Dhaka. icro@ gmail. com :انظر  )3(

قم: مدينة تقع يف وسط إيران، وهي مركز صناعي وملتقى للمواصالت ومسقط رأس اخلميني. )انظر:   (4(
املوسوعة العربية امليرسة، من إعداد اجلمعية املرصية لنرش املعرفة والثقافة العاملية: )5/)58)-583)). 

انظر: مقال )املسلمون وأتباع أهل البيت يف بنغالديش(، ملحمد أرشف الدين خان، باختصار، نرش يف   )5(
 .(www. tebyan. net( :موقع
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المبحث الثاني
العوامل التي �ساعدت على انت�سار الراف�سة يف بنغالدي�ش

العوامل التي ساعدت عىل انتشار الرافضة يف بنغالديش كاآليت:

1- قدوم احلكام الراف�سة )ال�سيعة( اإىل بنغالدي�ش: 
يعد قدوم احلكام الرافضة من دهلي إىل بنغالديش من أهم العوامل التي ساعدت 
)الباكستان  بنغالديش  دولة  حكموا  الذين  أولئك  بنغالديش،  يف  الرافضة  انتشار  عىل 

الرشقية سابًقا( يف أيام املغول، وذلك قبل استقالل بنغالديش عن اهلند))).

2- جهل امل�سلمني بالدين ال�سحيح: 
سبًبا  كان  املطهرة  والسنة  القرآن  عن  والبعد  الصحيحة  والعقيدة  بالدين  اجلهل 

رئيًسا النحراف املسلمي يف كل مكان عامًة، ويف بنغالديش خاصًة.

ومن أهم مظاهر اجلهل بي املسلمي يف بنغالديش؛ اجلهل بحقيقة مذهب الرافضة 
وخطورته عىل األمة اإلسالمية، فيشاركون يف حفالهتم وحمارضاهتم، وخيرجون معهم 

يف يوم عاشوراء إىل الشوارع ونحو ذلك.

يوميًّا صباًحا ومساًء كام  يقرأ  املائة،  السن، وقد جتاوز عمره  وقد رأيت أحد كبار 
لو يقرأ القرآن: كتاب »بويت َشاِهتَّا« الشيعي، وهذا الكتاب قد امتأل بالقصص املكذوبة 
عن احلسن واحلسي وفاطمة وعيل وجعفر الصادق وغريهم من أئمة آل البيت، يقرؤه 
بصوت مرتفع وهو يبكي، فلام سمعُته؛ دعوته وبرصته بحقيقة ذلك الكتاب فاقتنع بفضل 

اهلل وتركه، وال يزال هذا الكتاب منترشا يف أوساط املسلامت يقرأنه يف أوقات الفراغ.

انظر: دكار شيعة سنربادير ساهيتا وسنسكريتي )األدب والثقافة لطائفة الشيعة يف داكا( باللغة البنغالية،   )((
جلنات أرا شرياجي )ص6)-0)). 
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3- التاأليف والن�سر: 
يعد التأليف والنرش والرتمجة إىل اللغة البنغالية من أهم العوامل التي ساعدت عىل 
انتشار مذهب الرافضة يف بنغالديش، فقد ألفوا عدًدا كبرًيا من املؤلفات الرافضية، وما 
كان منها باللغة الفارسية واللغة األردية واإلنجليزية ترمجوه إىل اللغة البنغالية، ونرشوه 

بي املسلمي يف بنغالديش))).

4- قلة موؤلفات اأهل ال�سنة واجلماعة: 
قلَّْت مؤلفات أهل السنة واجلامعة وخاصة ما يتعلق بالعقيدة الصحيحة، وَقلَّْت كتب 
الردود عىل املخالفي، يف حي كثرت الكتب الصوفية والرشكية والبدعية يف جمتمع بنغالديش، 
امتألت هبا املكاتب واملساجد وشغلت الناس عن القرآن الكريم والسنة الصحيحة. ويعتمد 
الدينية عىل  الدعاة غالًبا يف دروسهم وحمارضاهتم وخطبهم يف املساجد واملحافل  كثري من 

هذه الكتب الصوفية؛ واستغل الروافض ذلك فنرشوا باطلهم عرب هذه الكتب.

5- قلة الدعاة املتخ�س�سني يف الرد على مذهب الراف�سة: 
وهذا من أظهر العوامل التي انترش بسببها مذهب الرافضة، فغالب العلامء والدعاة 

يف بنغالديش ال يعرف حقيقة مذهب الرافضة ومدى خطورته ورضره عىل املسلمي.

6- الفقر واحلاجة بني امل�سلمني: 
قلق  إيامن اإلنسان ودينه ودنياه، ويعيش يف  آثار سلبية شديدة يضعف هبا  للفقر 
وحرية لياًل وهناًرا، وقد كان سببا ظاهرا إلقبال كثري من الطالب والعوام يف بنغالديش 

عىل مذهب الرافضة ملا جيدونه من إغراءات مادية وفرص معيشية))).

قد ذكرُت بعض الكتب املنترشة يف جمتمع بنغالديش التي هلا دور كبري يف نرش التشيع بي املسلمي يف   )((
الفصل الثاين من املبحث األول أثناء ذكر وسائل الرافضة لنرش مذهبهم يف بنغالديش. 

استغل الداعية الرافيض جعفر مندال حوايل مائة وثالثي أرسة فقرية يف قرية واحدة بمنطقة باغورا، فاعتنقت   (((
مذهب الرافضة، زار الباحث تلك القرية وقابل ذلك الداعية بتاريخ 8/7/ 5)0)م يوم اجلمعة. 
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7- دعوى حب اآل البيت: 
مناسبات  ذلك  أجل  من  وهلم  البيت،  آل  حب  بنغالديش  يف  الرافضة  يدعي 
وحفالت خمتلفة تستمر طوال السنة، وطفحت هبذه الدعوى كتبهم ومنشوراهتم، حتى 
النبي  بيت  آلل  القوية  عاطفتهم  فاستغلوا  بنغالديش  مسلمي  من  العوام  بذلك  غروا 

.(((
H

8- الدعم القوي من دولة اإيران:
إيران من أقوى عوامل وأسباب  الثقايف واملايل واالجتامعي من دولة  الدعم  يعد 
انتشار الرافضة يف بنغالديش، وأوضح مثال عىل ذلك: )املركز الثقايف اإليراين بداكا(، 

ا يف نرش التشيع ودعمه يف بنغالديش.  فإن له دوًرا قويًّ

انظر: دكار شيعة سنربادير ساهيتا وسنسكريتي )األدب والثقافة لطائفة الشيعة يف داكا( باللغة البنغالية،   )((
جلنات أرا شرياجي )ص6)-8)(، وانظر: نيوز ليتار، باب املحافل يف آخر اجلريدة يف كل الشهر. 
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المبحث الثالث
اأهداف الراف�سة يف بنغالدي�ش

إن للرافضة يف بنغالديش أهدافا عميقة وهدامة، يمكن استجالؤها بمطالعة جرائدهم 
املنشورة، وبعض نشاطاهتم الظاهرة يف جمتمع بنغالديش، ومن تلك األهداف ما يأيت:

1. ن�سر الت�سيع يف جميع مناطق دولة بنغالدي�ش:
ولقد اتسع نشاط الرافضة هذه األيام يف خمتلف مدن وقرى بنغالديش، بام مل يسبق 
وفتحوا  واملدارس،  واملساجد،  املكتبات)))  بنوا  أهنم  ذلك  ومن  الظاهر،  يف  مشاهدته 
األقسام لتعليم اللغة الفارسية يف اجلامعات)))، وعملوا عىل إنشاء العالقات مع الرؤساء 
وكبار الشخصيات يف املجتمع)3)، وأقاموا معارض للكتب اإليرانية)4)، وبعثوا األساتذة 
من إيران إىل اجلامعات التي فيها أقسام لتعليم اللغة الفارسية)5) ونحو ذلك من أنشطتهم 

املختلفة التي هتدف إىل توسيع نرش التشيع يف دولة بنغالديش.

2. حماربة الدعوة ال�سلفية الإ�سالحية:
اململكة  املكذوبة عن  السيئة  األخبار  لنرش  بنغالديش جرائدهم  الرافضة يف  يستغل 
العربية السعودية، ينرشون اإلشاعات واألخبار املختلقة عن معاملتهم مع احلجاج والزوار، 
وتعاملهم مع أهل البيت املدفوني بالبقيع، ويقولون إن للمملكة العربية السعودية عالقة 

انظر: )news letter( نيوز ليتار، اجلريدة الشهرية، الصادرة من املركز الثقايف اإليراين بداكا، السنة 37،   )((
العدد3، مايو، 5)0)م، )ص49). 

انظر: املصدر السابق، السنة 34، ))0)م )ص89).   )((
انظر: نيوز ليتار، باب املحافل يف آخر اجلريدة يف كل شهر، يذكر فيه عالقاهتم مع رؤساء الدولة واملجتمع   )3(

وغريهم من كبار الشخصيات. 
انظر: نيوز ليتار، مايو، 5)0)م، )ص36).   )4(

انظر: املصدر السابق )ص9)).   )5(
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قوية وحتالف عميق مع الدول غري اإلسالمية من اليهود والنصارى، ونحو ذلك. ويطعنون 
يف الطالب املتخرجي من اجلامعات السعودية ويتهموهنم بأهنم وهابيون تكفرييون، وهذه 

التَُّهم والطعون قد تأثر هبا املسلمون فأساؤوا الظن بطالب اجلامعات السعودية. 
بنغالديش  يف  املطهرة  والسنة  الكتاب  عىل  القائمة  السلفية  الدعوة  ملنع  ذلك  كل 
اجلامعة  خرجيي  خاصة  السعودية،  اجلامعات  خرجيي  وحماربة  وحماربتها،  االنتشار  من 

اإلسالمية باملدينة املنورة))).

3. تقوية العالقة بني دولة بنغالدي�ش واإيران:
بدأت دولة إيران بإنشاء عالقات قوية مع دولة بنغالديش من خالل: اللقاءات، 
والزيارات، واالستضافات، ومن تلك الزيارات ما قام به وزير اخلارجية اإليراين حيث 
لقي رئيس دولة بنغالديش ورئيسة وزرائها، وكان مما قاله وزير اخلارجية اإليراين عند 
لقائه مع رئيسة وزراء بنغالديش: »إن دولة إيران ترغب رغبًة شديدًة يف إقامة عالقات 
مع بنغالديش يف السياسية، واالقتصاد، والعالقات االجتامعية، وأهنا تستعد لدعم كل 
ذلك«. فقالت رئيسة وزراء بنغالديش: »إن العالقة بي إيران وبنغالديش قوية وقديمة، 

وإهنا تزيد هبذه االتفاقية يف املستقبل«))).
وقد شارك وزير اإلعالم يف حفلة بمناسبة »اليوم الوطني اإليراين«، أقامها املركز 
الثقايف اإليراين بداكا بجامعة داكا يف قاعة »ِب، إم، إ«،، بالتعاون مع قسم اللغة الفارسية 
هبذه  اإلعالم  وزير  قاله  مما  وكان  5)/6/3)0)م.  تاريخ  يف  وذلك  داكا،  بجامعة 
املناسبة: »العالقة بي بنغالديش وبي دولة إيران قديمة وقوية، ومما يدل عىل ذلك أن 

األلفاظ الفارسية قد اختلطت باللسان البنغايل، فعددها أكثر من مخسة آالف«)3).

انظر: الفجر، صورة ظلم الوهابيي وجهالتهم يف جنة البقيع من سلوك اليهودية، يوليو 30، 5)0)م،   )((
)ص)(، وانظر: الفجر، فرباير 5)، 5)0)م، ))(، وانظر: نيوز ليتار، نوفمرب-ديسمرب، 4)0)م. 
انظر: اجلريدة اليومية noya digonto، )نيا ديغنتا(، سبتنمر 7)، يوم اخلميس، 5)0)م، )ص)).   )((

www.bd-pratidin.com/city/2016/03/26/134894 :انظر  )3(



وسائل الرافضة 
لنشر مذهبهم يف بنغالديش

وفيه تمهيد وثمانية مباحث:
التمهيد: معنى الوسائل لغة واصطالًحا.

المبحث األول: التأليف والنشر والدروس والمحاضرات.
المبحث الثاني: استغالل المواسم وإقامة االحتفاالت.

المبحث الثالث: إنشاء المساجد والمدارس والمراكز والحسينيات.
المبحث الرابع: إرسال الدعاة إلى المدن والقرى النائية.

المبحث الخامس: فتح األقسام العلمية في الجامعات.
المبحث السادس: إعطاء المنح الدراسية.

المبحث السابع: الوسائل اإلعالمية.
المبحث الثامن: العالقة الدبلوماسية.
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وسائل الرافضة لنشر مذهبهم يف بنغالديش

وفيه تمهيد وثمانية مباحث:

التمهيد: معنى الو�سائل لغة وا�سطالًحا:
الوسائل: مجع وسيلة، وهي يف اللغة: املنزلة والدرجة والقربة، وما يتقرب به إىل 

الغري))).

والوسيلة يف اصطالح علم الدعوة: »هي ما يستعي به الداعي عىل تبليغ الدعوة 
إىل اهلل عىل نحو نافع مثمر« أو »ما يتوصل به الداعية إىل تطبيق مناهج الدعوة من أمور 

معنوية أو مادية«))). 

يف  التشيع  لنرش  خمتلفة  وسائل  من  الرافضة  به  يتوصل  ما  بالوسيلة:  هنا  واملراد 
بنغالديش.

بيدي ))75/3).  انظر: الصحاح تاج اللغة، اجلوهري الفارايب )5/)84)(. وتاج العروس للزَّ  )((
املدخل إىل علم الدعوة، حممد أبو الفتح البيانوين )ص)8)).   )((
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المبحث الأول
التاأليف والن�سر والدرو�ش واملحا�سرات

وفيه مطلبان:

المطلب األول
التاأليف والن�سر

يغرقون  والنرش،  التأليف  بنغالديش  جمتمع  يف  التشيع  لنرش  الرافضة  وسائل  من 
وموظفي  اإلسالمية  واملدارس  اجلامعات  طالب  بي  وينرشوهنا  بمؤلفاهتم،  املجتمع 
احلكومة وأساتذة اجلامعات ومديري املدارس اإلسالمية وغري اإلسالمية، والعسكريي 
 M والتجار وغريهم. ينرشون مسألة اإلمامة، ويبثون شبهات حول عدالة الصحابة

ويذيعون فضائل أئمتهم ومكانتهم العالية عندهم.

الضعيفة  واألحاديث  القرآنية،  باآليات  شبهاهتم  عىل  يستدلون  أهنم  واخلطري 
يقولونه  ما  أن  وظنوا  الناس  انخدع  حتى  وآرائهم،  بأهوائهم  ويتأولوهنام  واملوضوعة 
جمتمع  يف  املتوفرة  مؤلفاهتم  من  نامذج  يأيت  وفيام  أثيم،  وكذب  إفك  إال  وما  مبي،  حق 

بنغالديش:

) اأ ( موؤلفات يف اإمامة علي I واأولده:
). إماَمت )اإلمامة( لعالمة احلاج سيد سعيد أخرت ِرضاوي، الرتمجة: قايض دلوار 

حسي، النارش: كار بار بداكا، الطبعة: األوىل، 5)4)م.
). معرفة إِماَمت وِوالَيت )معرفة اإلمامة والوالية(، حممد نظري حسي، النارش: 

إييل فاوند شان بداكا، الطبعة: األوىل، 009)م.
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3. َوام إَِبن عيل )يا عيل( حلكيم سيد حممود غيالين، الرتمجة: جعفر حيايت ومسس 

رمحة خاتون، النارش: قايض دلوار حسي بحسيني دالن، الطبعة: األوىل، ))0)م.

رمحة  ومسس  حيايت  جعفر  الرتمجة:  غيالين،  حممود  سيد  حلكيم  )عيل(  إِييِلَ   .4

خاتون، النارش: قايض دلوار حسي بحسيني دالن بداكا، الطبعة: الثانية، ))0)م.

5. املرتىض اإلمام عيل بن أيب طالب، سيد عيل جعفري، الرتمجة: قايض معصوم، 

النارش: نور الثقلي بداكا، الطبعة: األوىل، 8)4)ه�.

)ب( موؤلفات يف �سبهة عدالة ال�سحابة:

). َوبو شييش آمي ُشتنّوا فيالم )يف األخري وجدُت احلق( للدكتور حممد التيجاين 

الطبعة:  بداكا،  بار بحسيني دالن  النارش: كار  دلوار حسي،  الرتمجة: قايض  الساموي، 

الثانية، )00)م.

إرشاد  الرتمجة:  الكريم مشتاق،  I، عبد  ِقرطاس وموقف عمر  ). حديث 

أمحد، النارش: ريمنس بابيل كيشان، الطبعة: األوىل، ))0)م.

3. أهل ذكر كي جغاشا كرون باللغة البنغالية )فاسألوا أهل الذكر(، الدكتور حممد 

التيجاين، الرتمجة: إرشاد أمحد، النارش: احلوزة العلمية صاحب الزمان، الطبعة: األوىل، 

007)م.

)ج( موؤلفات يف عقائد الراف�سة:

تعلم  َتُلقَدر،  الدين  معي  حممد  واملرتجم:  املظفر.  رضا  ملحمد  الشيعة  عقائد   .(

العقائد ملحمد تقي مصباح يازدي، ومرتجم الكتاب: حممد معي الدين، النارش: املركز 

العاملي ألهل بيت، الطبعة: األوىل، 4)4)ه�.
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). شيادر موليك بشاش باللغة البنغالية )أصول عقائد الشيعة(، حممد رضا املظفر، 
واملرتجم: حممد معي الدين َتُلقَدار، النارش: مركز زهاين وعلوم إسالمي، الطبعة األوىل، 

7)4)ه�

) د ( موؤلفات يف تف�سري القراآن:
). تفسري ما يتعلق بالوالية آلية اهلل مقارم شرياجي، واملرتجم: حممد سميع احلق، 

النارش: املركز العاملي لتعليم اإلسالمي بداكا، الطبعة: األوىل، 006)م.
). القرآن الكريم ملوالنا فرمان عيل، ترمجة: موالنا شيخ صبري رضا، النارش: نور 

الثقلي بداكا، الطبعة: األوىل، )43)ه�.
جعفر  اهلل  آية  إمامية(،  عقائد  )منشور  البنغالية  باللغة  َسنَد  ارِش  بِشَّ إِماِمياِدر   .3
سبحاين، املرتجم: حممد معي الدين، النارش: مؤسسة دار القرآن بحسيني داالن بدكا، 

الطبعة األوىل، 8)4)ه�.

)هـ( موؤلفات يف مو�سوعات عامة:
). الشهيد لسيد عيل جعفري، الرتمجة: حممد مجال الدين، النارش: املؤسسة اإلغاثية 

نور الثقلي بداكا، الطبعة: األوىل، 998)م.
). أعامل عاشورا للحاج سيد حبيب رضا حسي.

) و ( موؤلفات يف ف�سائل اأهل البيت:
). أهل بيت النبي H هم وسيلة النجاة فقط، حممد نظري حسي، النارش: 

إييل فاوند شان بداكا، الطبعة: األوىل، 009)م.

). أهل البيت هم سفينة النجاة فقط عىل ضوء القرآن والسنة، قايض دلوار حسي، 
النارش: كار بار بحسيني دالن بداكا، الطبعة: الثانية، )00)م.
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) ز ( موؤلفات يف واقعة كربالء:
). نفس اهلموم )تاريخ مؤمل لكربالء(، عالمة عباس رضا القمي، الرتمجة: حممد 

عرفان احلق، النارش: واوز مي بابيل كيشان، الطبعة: األوىل، )43)ه�.
). كربالء وإسالم لسيد غالم عسكري، الرتمجة: إرشاد أمحد، النارش: أهل رسول، 

الطبعة: األوىل، 4)0)م.
األول،  الطبعة:  النارش: صدر،  لسيد غالم مرشد،   ،I 3. كربالء ومعاوية 

))0)م.

وغريها من الكتب املضللة واملفسدة، املنترشة مع األسف يف جمتمع بنغالديش.

المطلب الثاني
الدرو�ش واملحا�سرات

والدروس  املحارضات  إلقاء  بنغالديش  يف  مذهبهم  لنرش  الرافضة  وسائل  من 
واملدارس واحلوزات  واجلامعات  املساجد  واألماكن، وخاصة يف  املجاالت  يف خمتلف 
والندوات  املؤمترات،  وقاعات  واخلاصة،  العامة  واالجتامعات  واحلسينيات،  العلمية، 
وغريها. وال شك أن الدروس واملحارضات هلا تأثري بالغ يف النفوس إذا ُألِقَيت بأسلوب 

مشوق مؤثر.

املو�سوعات التي يهتم الراف�سة بن�سرها:
). املظامل املزعومة التي وقعت عىل أهل البيت، وخاصة عىل عيل I يف أخذ 
 J وما حدث يف قتلهام، وعىل فاطمة L اخلالفة منه، وعىل احلسن واحلسي

يف طلب اإلرث.
خدمة  يف  جهد  من  بذلوا  وما  وخصائصهم،  وأوالده   I عيل  فضائل   .(

اإلسالم واملسلمي، وحقوق أهل البيت عىل هذه األمة.
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3. قصص أئمة الرافضة.
4. خدمة دولة إيران لإلسالم واملسلمي...وغريها من املوضوعات

وفيما يأتي بعض المحاضرات التي أقامها الرافضة في مناسبات مختلفة في 
أنحاء بنغالديش:

والوالية«،  النبوة  تراث  اإلسالمية،  والوحدة  اإليرانية،  اإلسالمية  »الثورة   .1
أقيمت يف )) فرباير ))0)م بقاعة املركز الثقايف اإليراين بداكا؛ بحضور السفري اإليراين 
لدى بنغالديش/ حسي أمينيا طويس، والسفري العراقي لدى بنغالديش/ ثقيب قاسم 
صادق،  حممد  احلسن  أيب  الدكتور  بنغالديش/  آسيا  جامعة  ومدير  الكفاف،  مهدي 

وموالنا نور اإلسالم فاروقي من الدعاة الصوفيي املشهورين، وغريهم))).

). »الثورة اإلسالمية وتقدم العامل اإلسالمي«، أقيمت يف ))فرباير عام ))0)م 
من  وغريه  تولو  املؤمن  عبد  هبال/  حمافظة  حمافظ  بحضور  هبال،  حمافظة  جملس  بقاعة 

املثقفي))).

3. »شعار الوحدة اإلمام عيل واإلمام اخلميني« أقيمت يف 8 يونيو عام ))0)م 
حسي  بنغالديش/  لدى  اإليراين  السفري  بحضور  بداكا؛  اإليراين  الثقايف  املركز  بقاعة 
بيغي،  حممد  شاهروخ  الدكتور  داكا/  بجامعة  اإليراين  الزائر  واألستاذ  طويس،  أمينيا 

وغريمها)3).

))0)م،  العام  )مارس-إبريل(،   )(( العدد  )ص50-)5(،  البنغالية:  باللغة  ليرت«  »نيوز  جملة  انظر:   )((
الصادر من املركز الثقايف اإليراين بداكا. 

))0)م،  العام  )مايو-أغسطس(،   )4  ،3( العدد  )ص78(،  البنغالية:  باللغة  ليرت«  »نيوز  جملة  انظر:   )((
الصادرة من املركز الثقايف اإليراين بداكا. 

انظر: املرجع السابق.   )3(
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))0)م  عام  مايو   (9 يف  أقيمت  اإلسالم«،  خدمة  يف   J فاطمة  »دور   .4
بقاعة كومينيويت سنرت بمحافظة غازيبور، ألقى املحارضة األستاذ الزائر اإليراين بجامعة 

داكا/ الدكتور شاهروخ حممد بيغي))).
5. »االحتفال بيوم الغدير ويوم املباهلة« يف ) نوفمرب عام ))0)م بقاعة املركز 
الثقايف اإليراين بداكا، بحضور السفري اإليراين لدى بنغالديش/ حسي أمينيا طويس، 

وأستاذ جامعة داكا/الدكتور كوثر مصطفي أيب العالئي وغريمها))).
6. »يوم وفاة النبي H واالحتفال السنوي لشهادة اإلمام احلسن واإلمام 
السفري  بحضور  بداكا،  اإليراين  الثقايف  املركز  بقاعة  4)0)م  ديسمرب   (0 يف  الرضا« 
جامعة  أستاذ  املحارضة  ألقى  وقد  بادي،  َخرُسَوا  أصغر  بنغالديش/  لدى  اإليراين 

املصطفى اإليرانية بداكا/ حجة اإلسالم يونس عيل غازي)3).
ديسمرب   (3 يف   ،I احلسي  لإلمام  )األربعي(  شهادة  بمناسبة  حمارضة   .7
4)0)م بقاعة املركز الثقايف اإليراين بداكا، بحضور السفري اإليراين لدى بنغالديش/ 
أصغر َخرُسَوا بادي، وقد ألقى املحارضة رئيس فرع جامعة املصطفى اإليرانية بداكا/ 
حجة اإلسالم الدكتور عيل رضاوي، وألقى املحارضة حجة اإلسالم سيد حبيب رضا 
الفلسفة جلامعة داكا/ حجة اإلسالم الدكتور شاه كوثر  احلسيني)4)، وأستاذ من قسم 

مصطفى أبو العالئي)5).

انظر: جملة »نيوز ليرت« باللغة البنغالية: )ص8)(، العدد )3، 4( )مايو- أغسطس(، العام ))0)م.   )((
انظر: جملة »نيوز ليرت« باللغة البنغالية: )ص36( العدد )6( )نوفمرب-ديسمرب(، العام ))0)م، الصادرة   )((

من املركز الثقايف اإليراين بداكا. 
انظر: املصدر السابق )ص43).   )3(

خريج  وهو  املغرب،  بعد  اجلمعة  يوم  )5/7/3)0)م،  تاريخ  يف  الرافيض  الداعية  هذا  الباحث  قابل   )4(
جامعة املصطفى بإيران، وله دروس وحمارضات يف مناطق خمتلفة ببنغالديش. 

انظر: جملة »نيوز ليرت« باللغة البنغالية: )ص44( العدد )6( )نوفمرب-ديسمرب(، العام 4)0)م، الصادرة   )5(
من املركز الثقايف اإليراين بداكا. 
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ويسعون إلى استمالة الناس من خالل التركز على بعض النقاط، وبيان ذلك 
فيما يأتي:

). حديث الثقلي »أنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب اهلل، فيه الهدى والنور، 
فخذوا بكتاب اهلل، واستمسكوا به«، فحث على كتاب اهلل ورغب فيه، ثم قال: »وأهل 
بيتي، أذكركم اهلل في أهل بيتي، أذكركم اهلل في أهل بيتي، أذكركم اهلل في 

أهل بيتي«))). 

). فضائل عيل واحلسن واحلسي وفاطمة M، وجهودهم يف خدمة اإلسالم 
واملسلمي، ليعرف احلارضون أهنم أفضل الناس بعد النبي H، وأهنم أفضل 

من أيب بكر وعمر وعثامن M، فضاًل وعلاًم وخدمًة لإلسالم.
3. أسامء األئمة االثني عرش، وبعض أقواهلم وقصصهم املكذوبة.

4. صرب أهل البيت عىل الظلم الذي وقع عليهم من بعض أصحاب رسول اهلل 
H، مثل زعمهم بظلم معاوية I هلم، وابنه يزيد. 

I وجهود اخلميني يف خدمة اإلسالم  املقارنة والتسوية بي جهود عيل   .5
واملسلمي.

6. الثناء عىل دولة إيران، والتحذير من اململكة العربية السعودية واهتامها بالوهابية 
والتكفري للمسلمي))).

أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب فضائل الصحابة ريض اهلل تعاىل عنهم، باب من فضائل عيل بن أيب   )((
طالب I، رقم احلديث: )408)(، )773/3)). 

انظر: جملة »نيوز ليرت« باللغة البنغالية: )ص36( العدد )6( )نوفمرب-ديسمرب(، العام ))0)م، الصادرة   )((
من املركز الثقايف اإليراين بداكا، و)ص50-)5(، العدد ))( )مارس-إبريل(، العام ))0)م. 
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المبحث الثاني
ا�ستغالل املوا�سم واإقامة الحتفالت

االهتامم  غاية  هبا  هيتمون  الرافضة،  وسائل  أهم  من  واالحتفاالت  املواسم  تعد 
موسم  املواسم  هذه  أهم  ومن  الباطل،  ودينهم  عقيدهتم  إىل  الناس  لدعوة  ويستغلوهنا 
احلج، فهم يرسلون الدعاة والطالب واملعلمي من جامعاهتم لنرش الرفض بي املسلمي 
يف مشاعر احلج، وقد وجدُت أحد دعاهتم من طالب جامعة املصطفى اإليرانية يف موسم 
احلج وهو يدعو احلجاج يف ساحة احلرم النبوي باملدينة املنورة، قال هلم: ليس هناك فرق 
احلرام، ويصلون،  اهلل  بيت  السنة حيجون  »أهل  بأن:  والشيعة، مستدالًّ  السنة  أهل  بي 
عليهم  عرض  األخري  ويف  ذلك«.  نفس  يفعلون  والشيعة  ويتصدقون،  ويصومون، 
يستضيفون  ما  وعادة  إلكرامهم))).  املنورة  باملدينة  إيران  حجاج  سكن  يف  االستضافة 

رئيس فرع وزارة احلج جلمهورية بنغالديش باملدينة املنورة))).

وهناك مواسم وحفالت أخرى للرافضة يف بنغالديش مثل موسم شهر املحرم، 
ويوم عاشوراء، ويوم عرفة، ويوم غدير خم، ويوم عيد مواليد األئمة ووفياهتم، ونحو 
ذلك، ويدعون يف هذه احلفالت واملواسم كبار الشخصيات، وعامة الناس من املسلمي 

رجااًل ونساًء)3).

لقي الباحث هذا الداعية الشيعي البنغايل يف موسم احلج يف ساحة املسجد النبوي باملدينة املنورة، واسمه   )((
عبد القيوم، وكان يدرس حينئذ يف جامعة املصطفى بإيران يف سنة 433)ه�. 

جلمهورية  احلج  وزارة  فرع  مكتب  يف  احلج  موسم  يف  يشتغلون  الذين  اإلخوة  بعض  هبذا  أخربين  قد   )((
بنغالديش باملدينة املنورة. 

انظر: َدَكار شيعة َسنرباِدير شاهيتَّا وَسنَسِكريتي باللغة البنغالية )األدب والثقافة لطائفة الشيعة بداكا(،   )3(
جلنات أرا شرياجي الشيعية )ص95-96(. وانظر: جملة »نيوز ليرت« العام ))0)م، و)ص50-)5(، 

العدد ) )مارس-إبريل(. 
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وذلك كام ييل:
). مولد النبي H يف تاريخ 7) من شهر ربيع األول))).

). مولد فاطمة J يف تاريخ 0) من شهر مجادى الثاين.
3. مولد اإلمام عيل I يف تاريخ 3) من شهر رجب.

4. ومولد اإلمام احلسن I يف تاريخ 5) من شهر رمضان.
5. ومولد اإلمام احلسي I يف تاريخ 3) من شهر شعبان.

6. مولد اإلمام زين العابدين يف تاريخ 5) من شهر مجادى األول.
7. مولد اإلمام الباقر يف تاريخ ) من شهر رجب.

8. مولد اإلمام حسن العسكري يف تاريخ 0) من شهر ربيع الثاين.
9. مولد اإلمام املهدي يف تاريخ 5) من شهر شعبان))).

وأما ما يتعلق بوفيات أئمتهم االثني عشر فهي:
). االحتفال بوفاة النبي H يف تاريخ 8) من شهر صفر.

). واالحتفال بوفاة عيل I يف تاريخ )) من شهر رجب.
3. واالحتفال بوفاة فاطمة J يف تاريخ 3 من شهر مجادى الثاين.

4. واالحتفال بوفاة اإلمام احلسن I يف تاريخ 8) من شهر صفر.
5. واالحتفال بوفاة اإلمام احلسي I يف تاريخ 0) من شهر املحرم.

6. واالحتفال بوفاة اإلمام العسكري يف تاريخ 8 من شهر ربيع األول.
7. واالحتفال بشهادة اإلمام عيل النقي يف تاريخ 3 من شهر رجب.

8. واالحتفال بشهادة اإلمام جعفر الصادق يف تاريخ 5) من شهر شوال.
وغري ذلك)3).

جنات آرا شرياجي الشيعى )األدب والثقافة لطائفة الشيعة بداكا( )ص95).   )((
انظر: املصدر السابق )ص95-73).   )((
انظر: املصدر السابق )ص96-95).   )3(
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ومن أنشطتهم في احتفاالتهم ما يأتي:
فإذا  أئمتهم،  أحد  أسامَء  أسامُؤهم  توافق  الذين  احلارضين  بي  اجلوائز  توزيع   .(
لَسِميَّتِها اجلائزة)))، وإذا كانت احلفلة ملولد  J، قدموا  كانت احلفلة ملولد فاطمة 

اإلمام املهدي قدموا اجلائزة ملن كان اسمه املهدي أو أم املهدي وهكذا))).
). يطلبون إلقاء املحارضات من بعض أساتذة اجلامعات واملدارس اإلسالمية، أو 

من بعض كبار شخصيات الدولة.
عون بأهنم  3. ُيظهرون املحبة ألهل البيت، ويذكرون حقوقهم عىل املسلمي، وَيدَّ

فقط من يؤدي حقوقهم.
4. يبدؤون احلفلة بتالوة القرآن الكريم، وغالًبا ما يكون القارئ من أهل السنة؛ 

ألنه ليس لدهيم أحد حيسن تالوة القرآن، سواء من الدعاة أو غريهم)3).

))0)م،  العام  )مايو-أغسطس(،   )4  ،3( العدد  )ص)8(،  البنغالية،  باللغة  ليرت«  »نيوز  جملة  انظر:   )((
الصادرة من املركز الثقايف اإليراين بداكا. 

انظر: املصدر السابق )ص83).   )((
))0)م،  العام  )مايو-أغسطس(،   )4  ،3( العدد  )ص)8(،  البنغالية،  باللغة  ليرت«  »نيوز  جملة  انظر:   )3(

الصادرة من املركز الثقايف اإليراين بداكا. 
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المبحث الثالث
اإن�ساء امل�ساجد واملدار�ش واملراكز واحل�سينيات

وفيه أربعة مطالب:

المطلب األول
اإن�ساء امل�ساجد للدعوة اإىل مذهبهم

ببنائها  هيتمون  املساجد،  مذهبهم:  لنرش  بنغالديش  يف  الرافضة  وسائل  أهم  من 
بدعهم  فيها  يقيمون  معها،  املزعوم(  احلسي  )قرب  احلسي  مقام  بناء  عىل  وحيرصون 

ورشكياهتم الباطلة.

تتوزع هذه املساجد يف مناطق خمتلفة من بنغالديش، املناطق الرشقية من سيلهت، 
وشيتاغونغ، وكومال، واملناطق الشاملية من راجشاهي، وشريبور، وبغورا، واجلنوبية من 

نرائيل، وفاروليا، ودهباتا، وجشور، وخولنا، وغريها.

تعمل عدد من املؤسسات اإليرانية -التابعة للمركز الثقايف اإليراين بعاصمة داكا- 
لإلمام  اإلغاثية  »املؤسسة  أبرزها:  من  بنغالديش،  يف  املساجد  بناء  يف  مبارشة  بصورة 
ومن  مسجًدا،   30 حوايل  بنوها  التي  املساجد  عدد  بلغ  وقد  بغورا«.  بمنطقة  اخلميني 

أبرزها:
مسجد الشيعة بمحمد بور، بداكا.  .1

مسجد حسيني دالن بداكا.  .2
مسجد ويل العرص بمدينة خولنا.  .3

مسجد الشيعة اجلامع بشارشا، جشور.  .4
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مسجد الشيعة بمري بور بداكا.  .5

مسجد اإلمام اخلميني ببغورا.  .6
مسجد الشيعة بمنطقة راجشاهي.  .7

مسجد الشيعة )اِسَبَهايِن إمام بارا( هبىل شهور، بمنطقة شيتاغنغ))).  .8

ملوك  بناها  بداكا،  العاصمة  في  الرافضة  للشيعة  قديمة  مساجد  وهناك 
المغول الذين قدموا من دلهي بالهند، وهي اآلن بيد الرافضة، ومن أبرزها:

غالم مصطفى لي مسجد بداكا.  .1
أبو احلسنات ُرود مسجد.  .2
سات َروزا مسجد بداكا.  .3

4.  بيغوم بازار مسجد.
عىل نكي دوري مسجد بداكا.  .5

بنغشال رود مسجد.  .6
شاه غزي مسجد.  .7

موغ بازار مسجد))).  .8

كثرٌي من عامة  فيها  أنشطتهم، حيرض  مراكز ملختلف  املساجد  الرافضة هذه  جعل 
املسلمي.

العرص  ويل  ومسجد  ببغورا،  اخلميني  اإلمام  مسجد  منها:  املذكورة،  املساجد  بعض  الباحث  زار  وقد   )((
بمدينة خولنا، ومسجد حسيني دالن بداكا، و مسجد الشيعة بمحمد بور. 

انظر: َدَكار شيعة َسنرباِدير شاهيتَّا وَسنَسِكريتي باللغة البنغالية »األدب والثقافة لطائفة الشيعة بداكا«،   )((
جلنات أرا شرياجي )ص96-95). 
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المطلب الثاني
اإن�ساء املدار�ش وا�ستغاللها يف ن�سر مذهبهم

املدارس  إنشاء  لنرش مذهبهم:  بنغالديش  الرافضة يف  استغلها  التي  الوسائل  من 
))) يف 

واملعاهد، حيث بلغ عدد املدارس واملعاهد التابعة هلم يف بنغالديش من 30 إىل 35 
العاصمة داكا، ومنطقة خولنا، وسيلهت، وبغورا، وشيتاغنغ وغريها من املناطق.

ومن أبرزها:
من  فــور  بخالص  الــزمــان«  علمية صاحب  »حــوزة  مدرسة  األولـــى:  المدرسة 

منطقة خولنا، بنغالديش.
يف  املجتمع  عىل  بالغ  تأثري  وهلا  )968)م/387)ه�(  سنة  املدرسة  هذه  أسست 
نرش التشيع، ومن املواد التي تدرس فيها: عقائد الشيعة، والتاريخ، والديانات، والقرآن، 
النحو، واألحكام الرشعية،  العربية، وعلم الرصف، وعلم  اللغة  والتجويد، وتوضيح 

واحلساب.

تقدم هذه المدرسة:
* املنح الدراسية إىل جامعات العراق أو جامعة املصطفى بإيران.

* الكتب والسكن والعالج ومجيع احلاجيات واملصاريف جماًنا.
* إقامة املحارضات والدروس ونرشها))).

المدرسة الثانية: مدرسة المركز للدراسة اإلسالمية بمنطقة خولنا:
وهذه املدرسة هلا جهود كبرية يف نرش التشيع يف بنغالديش، وُتَعدُّ فرًعا من فروع 

الرافضة يف بنغالديش من بعض اإلخوة بجامعة داكا يف  الباحث هذه اإلحصائيات عن مدارس  أخذ   )((
تاريخ )/5/8)0)م، يوم األحد الساعة الثانية ظهًرا بجامعة داكا. 

زار الباحث هذه املدرسة وأخذ املعلومات املذكورة من أحد املدرسي ملدرسة صاحب الزمان بمنطقة   )((
خولنا يف تاريخ ))/5/8)0)م، يوم الثالثاء بعد املغرب. 
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يس املدرسة وهو أنيس الرمحن الذي تشيع  جامعة املصطفى بإيران، كام أخربين أحد مدرِّ
بعد أن كان من أهل السنة.

تقوم هذه املدرسة ب�:
* تسهيل احلصول عىل املنح الدراسية للطالب يف جامعات العراق.

* توفري الكتب والسكن والعالج ومجيع احلاجيات ومرصوفات الطالب جماًنا.
إن  فقط  الدراسة  من  سنوات  ثالث  إمتام  بعد  بنغالديش  يف  الطالب  توظيف   * 

مل يرغب بالسفر إىل إيران إلمتام الدراسة، والراتب الشهري 300 دوالر.
* منح الشهادة من جامعة إيران )جامعة املصطفى( بعد إكامله الدراسة فيها))).

المدرسة الثالثة: مدرسة المصطفى األكاديمي، شبوج باغ، بمنطقة بغورا.
وجدت هذا العنوان مكتوبا عىل جدار املدرسة اخلارجي، ولكني وجدُت يف داخلها 
اساًم آخر وهو »اإلمام املهدي األكاديمي«، وهي فرع عن جامعة املصطفى بإيران، وهلا 

أثر واضح يف نرش التشيع بمنطقة بغورا))).

المدرسة الرابعة: مدرسة العباس بحسيني داالن بالعاصمة داكا.
ْم للدارسي فيها املنح الدراسية كاملدارس السابقة، َيْدُرُس فيها  وهي مدرسة مل ُتَقدنّ

أبناُء الشيعة املقيمون حوهلا فقط كام أخربين أحد دعاهتم)3).

تشيع،  ثم  السنة  من  كان  الذي  الرمحن  أنيس  من  املذكورة  املعلومات  املدرسة وأخذ  الباحث هذه  زار   )((
اإلسالمية  للدراسة  املركز  مدرسة  يف  مدرس  اآلن  وهو  بإيران،  املصطفى  جامعة  يف  الدراسة  وأكمل 

بمنطقة خولنا، وتاريخ املقابلة ))/5/8)0)م، يوم الثالثاء ما بي العرص واملغرب. 
زار الباحث هذه املدرسة املذكورة بمنطقة بغورا مع جعفر مندال الذي يعترب من كبار دعاة الرافضة يف   )((
بنغالديش، وقد أسس هذا الداعية تلك املدرسة بدعم إيراين، وكان تاريخ الزيارة: 5/8/7)0)م، يوم 

اجلمعة من الساعة الرابعة إىل الساعة السابعة مساًء. 
اجلمعة  يوم  )5/7/3)0)م،  تاريخ  يف  بداكا  دالن  بحسيني  املذكورة  املدرسة  هذه  الباحث  زار  وقد   )3(

الساعة اخلامسة مساًء. 
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المدرسة الخامسة: المدرسة العالمية اإليرانية، دان مندي في وسط العاصمة 
)Iranian international school( .داكا

باللغة  فيها  الدراسة  ونظام  داكا،  عاصمة  يف  الرافضة  مدارس  أشهر  من  وهي 

اإلنجليزية، وهلا تأثري واضح يف املجتمع وخاصة يف العاصمة، تتميز عن سابقاهتا بأن 

الطالب والطالبات الدارسي فيها من أبناء الوجهاء وذوي املناصب املرموقة، ومثلها 

أيضا املدرسة املشهورة التي أسسها أغاخان الشيعي بموغ بازار بداكا.

 ال تستهدف هاتان املدرستان نرش التشيع بشكل مبارش يف املجتمع، إذ ال عالقة 

س فيهام بمذهب الرافضة بل باملواد القومية العامة، بيد أهنا حترص عىل  للمواد التي ُتدرَّ

استاملة قلوب الناس إليها وإظهارها خدمة املجتمع))).

وهناك مدارس خاصة باأليتام يف عاصمة بنغالديش وخارجها كام سمعُت عنها 

من بعضهم، وملا سألت عن موقعها مل خيربين أحد بل قيل يل: اإلخبار عنها ممنوع من قبل 

املسئولي))).

فهذه أبرز املدارس التي يتم عربها نرش التشيع يف خمتلف مناطق بنغالديش.

))0)م،  العام  )مايو-أغسطس(،   )4  ،3( العدد  )ص78(،  البنغالية:  باللغة  ليرت«  »نيوز  جملة  انظر:   )((
الصادرة من املركز الثقايف اإليراين بداكا. 

مجع الباحث املعلومات املذكورة أثناء زيارته لعدد من مراكز الرافضة ومساجدهم ومدارسهم يف مناطق   )((
شتى ببنغالديش، بذل يف ذلك جهًدا كبرًيا ومشقة بالغة؛ فدخول مراكزهم ليس باألمر السهل.
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المطلب الثالث
اإن�ساء املراكز الدعوية

أنشأ الرافضة مراكز دعوية عديدة يف مناطق خمتلفة من خولنا وشيتاغنغ وباغورا 
وراجشاهي وغريها من مناطق بنغالديش، منها مراكز رئيسية وأخرى فروع تابعة هلا، 
ترشف عليها السفارة اإليرانية إرشاًفا مبارًشا أو غرَي مبارٍش، تقوم هذه املراكز بمختلف 
األنشطة الشيعية: من الربامج الدعوية، والتعليمية، واالجتامعية، والسياسية، والثقافية، 

وغريها.

ربوع  يف  التشيع  نرش  يف  بارز  دور  هلا  التي  املشهورة  املراكز  بعض  ذكر  يأيت  وفيام 
البالد:

:)Irani cultural center( الأول: املركز الثقايف الإيراين بداكا
وهو من املراكز الرئيسة للرافضة، أنشأته اجلمهورية اإليرانية عام 984)م، لتعزيز 
لنرش  ويعمل  هيدف  احلقيقة  يف  لكنه  بنغالديش،  يف  اإليرانية  والثقافة  الفارسية  اللغة 

العقيدة الرافضية رسميًّا يف هذه البالد.

ومن أبرز أنشطة هذا المركز:
من  الدراسة  )مدة  الفارسية  اللغة  والطالبات  الطالب  تعليم  برنامج  إعداد   .1
املصطفى  جلامعة  تابع  وألنه  جماًنا،  التعليمية  اخلدمة  ُم  ُتَقدَّ سنوات(،  أربع  إىل  ثالث 
ُم املنح إلمتام  العاملية بإيران، فمنها يتم إصدار الشهادات للطالب والطالبات، وإليها ُتَقدَّ

الدراسة فيها))).

اللغة  إىل  والعربية  واإلنجليزية  الفارسية  من  وترمجتها  الرافضية  الكتب  نرش   .2
البنغالية.

زار الباحث هذا املركز يف تاريخ 5/8/4)0)م، يوم األربعاء، الساعة 0) صباًحا إىل ) ظهًرا.   )((
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دولة  إىل  وأساتذهتا  اجلامعات  وطالب  الشخصيات  لكبار  التأشريات  جتهيز   .3
إيران للمشاركة يف الدورات العلمية بالتعاون مع السفارة اإليرانية، واستقبال الطالب 

للمشاركة يف مسابقة حفظ القرآن وإرساهلم إىل إيران.

معرض  وإقامة  اإليرانية،  الرافضية  واحلفالت  واملناسبات  الندوات  إقامة   .4
الكتاب يف املركز، وعرض األفالم اإليرانية بي الشباب.

 (news letter( األخبار«  »رسالة  واألطفال  للكبار  الشهرية  اجلريدة  إصدار   .5
وكبار  التجار  وبي  العامة،  واملدارس  اإلسالمية،  واملدارس  اجلامعات،  يف  ونرشها 

الشخصيات، وإرسال الدعاة إىل املدن والقرى لنرش مذهب الرافضة.

الدبلوماسية مع كبار الشخصيات يف بنغالديش من طبقات  6. إنشاء العالقات 
خمتلفة، وغري ذلك من األنشطة الرافضية))).

الثاين: مركز بح�سيني دلن بداكا، بنغالدي�ش))):
يعترب هذا املركز أيًضا من املراكز الرئيسة يف بنغالديش، أسسه سيد مري مراد عام 

)05)ه�/)64)م.

ومن أبرز نشاطاته:
دار  ومكتبة  القرآن،  دار  ومستوصف  القرآن،  دار  مؤسسة  عىل:  اإلرشاف   .1
َبنَجاَتن  القرآن، واملدرسة العباسية بحسيني دالن بداكا، واإلرشاف عىل مؤسسة »َباك 

بريشاد« بحسيني دالن.
2. ترمجة الكتب الرافضية مثل: َوام َعيِل، وِعيِلَ وغريمها.

3.  إقامة احلفالت واملناسبات وكذا الصلوات اخلمس واجلمعة داخل احلسينية.

زار الباحث هذا املركز عدة مرات يف 8 /5)0)م، وأخذ املعلومات املذكورة يف أثناء زيارته.   )((
انظر: »األدب والثقافة لطائفة الشيعة يف داكا« باللغة البنغالية، جنات أرا شرياجي )ص8)).   )((
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4.  إنشاء مكتبات لبيع الكتب الرافضية.
5. إرسال الدعاة إىل أماكن شتى يف بنغالديش.

6. تقديم الرواتب الشهرية ألئمة مساجد الرافضة يف بنغالديش.
من  ذلك  وغري  واأليتام،  والزوار  الفقراء  بي  واملرشوبات  املأكوالت  توزيع   .7

األنشطة))).

الثالث: مركز »اأهل بيت فاوند�سن« باألطافول، منطقة خولنا، بنغالدي�ش:
أبرز نشاطات هذا املركز:

). ترمجة الكتب الرافضية إىل اللغة البنغالية.
). إصدار صحيفة »الفجر« )The fajr( األسبوعية ونرشها يف بنغالديش.

3. إقامة احلفالت الرافضية والندوات واملناسبات.
4. إرسال الدعاة إىل املدن والقرى لنرش التشيع، ونرش املطويات عن مذهب الرافضة.

5. تنظيم خروج املواكب إلظهار احلب آلل البيت، وغري ذلك من األنشطة))).

الرابع: املوؤ�س�سة الإمامية الإغاثية مبنطقة بغورا:
ومن أبرز أنشطتها:

1. بناء املساجد واحلسينيات واملدارس واملكتبات الشيعية يف منطقة بغورا وغريها 
من مناطق بنغالديش، واإلرشاف مبارشة عىل سبعة عرش مركًزا يف منطقة بغورا وغريها 
اإلغاثية  اإلمامية  »املؤسسة  مؤسس  مندال  جعفر  بذلك  أخربين  الشاملية،  املناطق  من 

بمنطقة بغورا«)3).

انظر: »األدب والثقافة لطائفة الشيعة يف داكا« باللغة البنغالية، جنات أرا شرياجي )ص)33-3).   )((
زار الباحث هذه املدرسة وأخذ املعلومات املذكورة من أحد دعاهتم، وذلك يف تاريخ ))/5/8)0)م.   )((
زار الباحث هذا املركز وقابل مؤسس املركز جعفر مندال يف تاريخ 8/7/ 5)0)م يوم اجلمعة بمنطقة   )3(

بغورا. 
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بي  ونرشها  األخرى  اللغات  من  البنغالية  اللغة  إىل  الرافضية  الكتب  ترمجة   .2
املسلمي، وتدريس الطالب الفقراء واملساكي يف املدارس الشيعية ببنغالديش، وتقديم 
املساعدات املالية وتوزيع املأكوالت واملرشوبات واحلاجيات يف رمضان وغريه للذين 

اعتنقوا مذهب الرافضة.

3. إقامة املحارضات واالحتفاالت الرافضية. إىل غري ذلك من األنشطة...

إمام  بحي  احلسيني  كقرصي  البالد  أنحاء  يف  أخرى  ومؤسسات  مراكز  وهناك 
بارا بمدينة خولنا، وقرص احلسي بمحمد بور بداكا، واملركز التعليمي املهدي ببغورا، 

ومؤسسة اإلمام املهدي بشارشا بمحافظة جشور، وغريها من املراكز الرافضية.

المطلب الرابع
اإن�ساء احل�سينيات للدعوة اإىل مذهبهم

عادة ما تضم احلسينيات عند الرافضة يف بنغالديش قرب احلسي، ويسموهنا بأسامء 
عديدة كمقام احلسي أو إمام بارا أو حسيني دالن أو حسينية ونحو ذلك من األسامء كام 
هو معروف لدى أهل بنغالديش، وهي مكان ذو رشف عظيم عندهم، يتخذوهنا معبًدا 
هلم، ويقيمون فيها الصلوات والذكر والدروس واملحارضات، يسجدون للقرب ويطوفون 
كاالستغاثة  العبادات  من  ذلك  له غري  والذبائح، ويرصفون  النذور  له  يقدمون  حوله، 
التي  العبادات  من  ذلك  ونحو  والدعاء  والرجاء  واخلوف  والذل  واخلضوع   واملحبة 

ال ترصف إال هلل))).

كثرت هذه احلسينيات يف اآلونة األخرية وتوزعت يف أماكن شتى داخل العاصمة 
وخارجها، وهذه نامذج منها:

املعلومات  بنغالديش من عاصمة داكا وخارجها، وحصل  للرافضة يف  الباحث بعض احلسينيات  زار   )((
املذكورة يف أثناء زيارته، وذلك كان يف شهر شوال 436)ه�. 
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 ح�سينيات داخل العا�سمة بداكا))):
1. )بيبيكا روزا( هذه احلسينية القديمة بداكا، أسسها أمري خان عام 600)م.

سنة  يف  مراد  مري  أسسها  القديمة،  احلسينيات  من  أيًضا  هذه  دالن(  )حسيني   .2
)64)م – )05) ه�.

3. )مري يعقوب إمام بارا( أسسها مري يعقوب بعد بنائه »احلسينية« بحسيني دالن 
بداكا.

قبل  وذلك  الباكستانيي،  الرافضة  بعض  أسسها  وقد  بارا(  )إمام  بور  )حممد   .4
استقالل بنغالديش من باكستان.

5. خاجا اثني عرشي )إمام بارا(.
6. موغ بازار )إمام بارا(.

7. مري بور )إمام بارا(.

وهناك بعض احلسينيات الصغرية داخل بعض أحياء العاصمة تسمى »احلسينية األرسية 
الشخصية«، مثل: حممدي بيغوم )إمام بارا(، ومريزا قاىض )إمام بارا(، ومريزا عباس )إمام 

بارا(، وشريين بيغوم )إمام بارا(، وغريها من احلسينيات األرسية، وعددها عرشة))).

وال خيلو بيت الواحد منهم من حسينيات صغرية، توضع فيها صور يزعمون أهنا 
كحب  وحيبوهنا  شديًدا،  تعظياًم  ويعظموهنا   ،M وفاطمة  وعيل  واحلسي  للحسن 
بجوار  )السيد حبيب رضا(  أحد دعاهتم  بيت  ذلك يف  املرشكي ألصنامهم، شاهدت 

حسيني دالن، بداكا)3).

انظر: »األدب والثقافة لطائفة الشيعة بداكا«، جلنات أرا شرياجي )ص5)-37).   )((
املصدر السابق )ص36-35).   )((

بتاريخ 5) شوال 436)ه�.  )3(
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بع�ش احل�سينيات امل�سهورة خارج العا�سمة:
). إمام بارا بألطافول، بمنطقة خولنا، بنغالديش.

). وإمام بارا )بشارشا( بمحافظة جشور.
3. وقرص حسي )إمام بارا( بمدينة خولنا، بنغالديش.

4. وإمام بارا )مقام حسيني( بمنطقة بغورا.
5. وإمام بارا بمنطقة برامن باري، بنغالديش.

6. واسبهاين )إمام بارا( هبىل شهور، بمنطقة شيتاغنغ.
7. وإمام بارا بمنطقة راجشاهي))).

وانترشت احلسينيات كثريا يف منطقة سيلهت، وبرامن باري وغريمها، وقد أخربين 
عن  يقل  ال  سيلهت  بمنطقة  احلسينيات  عدد  »إن  فقال:  حسي(  )دلوار  علامئهم  أحد 
»أن  باري))):  َبراِمن  بمنطقة  حسينية  خدام  أحد  أيًضا  وأخربين  حسينية«.  آالف  مخسة 

عدد احلسينيات يف منطقة َبراِمن باري قد يكون أكثر من ألف«.

يف  مذهبهم  لنرش  الرافضة  وسائل  أهم  من  احلسينيات  إنشاء  أن  يتبن  تقدم  ومما 
بنغالديش، يامرسون فيها أنشطتهم الكثرية، ويشاركهم بعض اجلهلة من املسلمي.

زار الباحث بعض هذه احلسينيات املذكورة مثل: إمام بارا بألطافول، وقرص احلسي )إمام بارا( بمدينة   )((
خولنا، وإمام بارا )مقام حسيني( بمنطقة بغورا. 

هذا اسم ملنطقة يف بنغالديش.   )((
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المبحث الرابع
اإر�سال الدعاة اإىل املدن والقرى النائية

وفيه خمسة مطالب:

المطلب األول
قا�سي حممد دلوار ح�سني

يعد قايض حممد دلوار حسي من أبرز دعاة الرافضة يف بنغالديش، له جهود كبرية 
يف التأليف، والرتمجة، والدروس، واملحارضات ونحوها. وهو أنشط من رأيت من دعاة 

الرافضة.

من أشهر مؤلفاته:
فقط  النجاة  سفينة  البيت  )أهل  ألوِكي  وُسنَّرِت  قرآن  َتِري،  َنجاتِر  البيت  أهل   .(

بضوء القرآن والسنة(. ونرشه »كار بار بحسيني دالن بداكا«.
 .(I ). وام إبن عيل )يا عيل( باللغة البنغالية. )ذكر فيه حقَّ األلوهية لعيل 

ونرشه قايض حممد دلوار ومجعية أهل باك بنجاتن.
3. شيعارا كي كافر باللغة البنغالية )هل الشيعة كافر؟(.

4. إمامت )اإلمامة( للعالمة احلاج سيد سعيد أخرت ِرضاوي، وقد ترمجه قايض 
ِدلَوار حسي، ونرشه »كار بار بابيل كيشان بداكا«.

5. َوبو شييش آمي ُشتنّوا فيالم )يف األخري وجدُت احلق( للدكتور حممد التيجاين 
الساموي، الرتمجة: قايض دلوار حسي.

وله العديد من الطعون يف أهل السنة واجلامعة بصحيفة الفجر al fajr األسبوعية))).

انظر: »الفجر« )ص)، 9( مجادي الثاين، 436)ه�.   )((
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إلقاء الدروس واملحارضات يف منطقة مجال بور، وبغورا، وخولنا،  كام ينشط يف 
وشيتاغنغ وغريها من املناطق.

كتًبا ضخاًم عن  فيها  بداكا مجع  بيته بحسيني دالن  وله كذلك مكتبة شخصية يف 
الرافضة للبيع والقراءة واملطالعة، جيلس فيها يوميًّا وجييب عىل كل من يسأله عن مذهب 

الشيعة من الزوار، وقد أجابني عىل مجيع استفسارايت عن مذهب الرافضة))).

المطلب الثاني
�سيد حبيب ر�سا ح�سيني

وهو داعية ومبعوث من قبل دولة إيران، درس يف جامعة املصطفى العاملية بإيران، 
له جهود كبرية يف نرش التشيع يف عاصمة بنغالديش وخارجها، وله مشاركات يف نشاطات 
عديدة كالرتمجة إىل اللغة البنغالية من الفارسية، وإلقاء املحارضات والدروس، مثل حمارضة 
اإليراين))).  الثقايف  املركز  يف  احلسي،  استشهاد  يوم  بمناسبة   »I احلسي  »شهادة 

وشارك يف حفلة »وفاة فاطمة J« بجشور، خولنا بتاريخ 30 مارس، 6)0)م.

وقد زرُت هذا الداعية يف حسيني دالن، بداكا، فوجدُت يف بيته حسينية صغرية 
تسمى »احلسينية األرسية الشخصية« كام سبق، يلقي فيها بعض املحارضات والدروس 
املوسمية، ووجدُت عنده صورا ملصقة عىل جدار احلسينية يزعمون أهنا لعيل واحلسن 

واحلسي وفاطمة M، جيعلها أمامه أثناء الصالة والذكر)3).

والثانية:  االثني ظهًرا،  يوم  بيته األوىل: يف شهر 7) شعبان، 435)ه�،  الباحث ثالث مرات يف  لقيه   )((
شوال،  شهر  يف  الثالثاء  يوم  والثالة:  العرص،  صالة  بعد  اجلمعة  يوم  436)ه�،  شوال،   (5 شهر  يف 

436)ه�. 
انظر: جملة »نيوز ليرت« باللغة البنغالية: ص80، العدد )36( )نوفمرب-ديسمرب(، العام 4)0)م، الصادر   )((

من املركز الثقايف اإليراين بداكا. 
زاره الباحث يوم اجلمعة 5) من شهر شوال 436)ه�، بعد صالة اجلمعة.   )3(
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المطلب الثالث
جعفر منـــدال

كان هذا الداعية من أهل السنة ثم انحرف عنها وتشيع، وذلك بسبب انخداعه بام 
يسمع من برامج إذاعة طهران ببنغالديش سنة 980)م، ثم نشط لنرش التشيع، مستعينا 

بام حيصل عليه من دعم إيران، والتي سافر إليها مرارا لذلك الغرض.
زرُته يف بيته بقرية هريبور بمحافظة شيب غنج بمنطقة بغورا، فرأيته يعامل الناس 
منها:  الشاملية،  املناطق  يف  للشيعة  مركًزا  عرش  سبعة  أسس  متقنة،  وتقية  بالغ  بلطف 
راجشاهي، وجيبور هات، والل منري هات، وسيد بور، ورانغ بور، وديناج بور، وبغورا 
وغريها من األماكن املختلفة. وبنى مسجًدا باسم مسجد »اإلمام اخلميني« يف قريته، كام 

بنى أيًضا اثنتي من احلسينيات، تشيع عىل يده مائة وثالثون أرسة يف قريته))).

المطلب الرابع
جهود �سيد اإبراهيم اخلليل ر�ساوي

وهو داعية ومبعوث من قبل دولة إيران، درس يف جامعة املصطفى العاملية بإيران، 
ويعترب من كبار الدعاة عندهم، وهو اآلن مدير مركز الدراسات اإلسالمية )) ألطافول 

لي، بمنطقة خولنا، ببنغالديش، وهو فرٌع من فروع جامعة املصطفى العاملية بإيران.
له مشاركات يف إلقاء املحارضات والدروس يف مناسبات الرافضة وحفالهتم يف 
منطقة خولنا وغريها من مناطق بنغالديش، مثل حمارضته يف حفلة »الوحدة اإلسالمية 
 Al-Mahdi (a. s) Youth« األسبوعية«)))، وقد وجدت حمارضة له يف اليوتيوب بعنوان

Org. khulna. BD«، وله مقاالت يف صحيفة »الفجر« يطعن فيها يف السعودية)3).

زاره الباحث يف بيته يوم اجلمعة )) شوال 436)ه�.  )((
5)0)م،  العام  )يناير-فيربوياري(،   )36( العدد  )ص86(،  البنغالية:  باللغة  ليرت«  »نيوز  جملة  انظر:   )((

الصادر من املركز الثقايف اإليراين بداكا. 
انظر: اجلريدة األسبوعية »الفجر«، عدد: 30 مارس، 5)0)م.  )3(
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المطلب الخامس
قن�سل املركز الثقايف الإيراين

له جهود ومشاركات يف حفالت الرافضة ومواسمهم، يزور اجلامعات واملدارس 
وزوايا الصوفية، ألقى جمموعة من املحارضات، وهذه نامذج من أنشطته:

). املشاركة يف حفل بمناسبة »عيد ميالد النبي H«، أقيم يف قاعة املركز 
الثقايف اإليراين بداكا، وذلك يف تاريخ 9يناير 5)0)م، حرض فيه أيضا السفري اإليراين، 

وخطيب املسجد الدويل بالبيت املكرم بداكا، وغريهم من كبار الشخصيات)))

). حفلة بمناسبة »عيد ميالد النبي H« أقامها قسم »املعلومات الدينية 
العاملية« يف اجلامعة احلكومية بداكا، وذلك يف تاريخ 0) يناير، 5)4)م، وشارك القنصل 

يف هذا احلفل بكلمته.

3. »احلفلة السنوية )36( بالفالح والنجاح لدولة إيران« أقيمت يف قاعة »نواب 
عىل َجوَدِري« جلامعة داكا، بإرشاف املركز الثقايف اإليراين بداكا. حارض يف احلفلة رئيس 
بالسفارة  إيران  وسفري  رضاوي،  عيل  الدكتور:  داكا،  بفرع  العاملية  املصطفى  جامعة 
الثقايف  املركز  وقنصل  صديق،  عارفي  الدكتور:  بداكا  اجلامعة  وأستاذ  بداكا،  اإليرانية 

اإليراين، كام شارك فيها مجاعة من طالب اجلامعة بداكا))).

4. حفلة االستقبال يف قسم »اللغة الفارسية واألدب« بجامعة داكا، أقيمت يوم 
وداع الرئيس السابق وقدوم الرئيس اجلديد لقسم اللغة الفارسية، وقد حرض فيها بعض 

5)0)م،  العام  )يناير-فيربوياري(،   )37( العدد  )ص39(،  البنغالية:  باللغة  ليرت«  »نيوز  جملة  انظر:   )((
الصادر من املركز الثقايف اإليراين بداكا. 

5)0)م،  العام  )يناير-فيربوياري(،   )37( العدد  )ص)4(،  البنغالية:  باللغة  ليرت«  »نيوز  جملة  انظر:   )((
الصادرة من املركز الثقايف اإليراين بداكا. 
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خمترصة  كلمة  فيها  ألقى  الذي  اإليراين  الثقايف  املركز  وقنصل  بداكا،  اجلامعة  أساتذة 
للحارضين))).

وهناك دعاة آخرون من خرجيي جامعة املصطفى العاملية بإيران، مثل: سيد رضا 
الرمحن، وساجد احلق، وغريهم، وهلم  أنيس  عيل زيدى، وسيد سجاد حسي، وحممد 

جهود ونشاطات يف نرش التشيع يف بنغالديش.

انظر: املصدر السابق: )ص44(، العدد )37( )يناير-فيربوياري(، العام 5)0)م.   )((
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المبحث الخام�س
فتح الأق�سام العلمية يف اجلامعات 

تعد اجلامعات من أهم وسائل الرافضة لنرش مذهبهم يف بنغالديش حالًيا؛ ألهنا 
أوسع وأقوى ميدان لنرش أينّ فكر بأرسع وقت بي املجتمع؛ فهي مكان جيمع الطالب 

والطالبات واألساتذة من مجيع أنحاء البالد؛ لذلك هيتم الرافضة هبا غاية االهتامم.

وملا مل تكن لدهيم أي جامعة مستقلة ظاهرة يف بنغالديش، فقد سعوا لفتح األقسام 
العلمية داخل اجلامعات احلكومية ))).

ويف املطالب األربع التالية أبرز هذه األقسام:

المطلب األول
ق�سم اللغة الفار�سية يف جامعة داكا

تعد هذه اجلامعة من أقدم وأشهر وأكرب اجلامعات احلكومية يف بنغالديش، أسست 
يف عام ))9)م، فتح قسم اللغة الفارسية وآداهبا يف بداية تأسيسها، نظرا النتشار هذه 
اللغة يف جمتمع بنغالديش منذ أيام حكم املغول، وهبذه اللغة يدرس علم النحو والرصف 

والبالغة ونحو ذلك يف بعض املدارس اإلسالمية إىل اآلن))).

ومن أبرز أنشطة قسم اللغة الفارسية وآدابها بجامعة داكا:
تقوية اجلانب اللغوي الفاريس.   .(

انظر: جملة »نيوز ليرت« باللغة البنغالية: )ص85(، العدد )34( )مايو-أغسطس(، العام ))0)م، الصادر   )((
من املركز الثقايف اإليراين بداكا. 

األردية  واللغة  الفارسية  اللغة  النارش: قسم  داكا،  بجامعة  )االستذكار(  البنغالية  باللغة  انظر: رشانيكا   )((
بجامعة داكا، الطبعة: 996)م. 
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نرش احلضارة اإليرانية، من خالل مواد تتعلق بتاريخ إيران وجهودها )املزعومة( يف    .(

نرش اإلسالم، وحياة اخلميني وجهوده يف إقامة دولة إيران، ونحو ذلك))).

االستعانة باملعلمي الذين درسوا يف دولة إيران، وحصلوا شهادهتم من جامعاهتا.   .3

تقديم املنح الدراسية للطالب إلمتام دراستهم يف جامعة املصطفى العاملية بإيران.   .4

مشاركة أساتذة وطالب القسم يف إقامة حفالت الرافضة داخل اجلامعة وخارجها،    .5

وإلقاء املحارضات والدروس فيها.

نرش التشيع بي املدرسي والطالب من األقسام األخرى.   .6

توزيع كتب الرافضة وجرائدهم األسبوعية والشهرية بي الطالب واألساتذة.   .7

كثرة الثناء عىل إمام الرافضة اخلميني، وذكر جهوده يف إقامة الدولة ورعايتها))).   .8

المطلب الثاني

ق�سم اللغة الفار�سية يف جامعة راج�ساهي
حتتل هذه اجلامعة املرتبة الثانية ضمن أكرب اجلامعات يف بنغالديش، أسست عام 
)953)م/ )37) ه�(، وعدد الكليات فيها )0)(، واألقسام ))5( من ضمنها قسم 

اللغة الفارسية)3). ويبلغ عدد الطالب والطالبات فيها )3300))4).

انظر: املذكرة املتعلقة باملواد الالزمة للدراسة يف قسم اللغة الفارسية بجامعة داكا.   )((
الرافضية  الشهرية  اجلريدة  عىل  واطلع  وآداهبا،  الفارسية  اللغة  قسم  وزار  اجلامعة،  هذه  الباحث  زار   )((

»رسالة األخبار«، والتقى ببعض موظفي اجلامعة وأساتذهتا. 
العام  )مايو-أغسطس(،   34 العدد   ،85 ص  البنغالية:  باللغة  األخبار(  )رسالة   news letter انظر:   )3(

))0)م، الصادر من املركز الثقايف اإليراين بداكا. 
»اجلامعة  بعنوان  جودري  الدين  سيف  بقلم  األول«(  »النور  اليومية  )الصحيفة   Prothom Alo انظر:   )4(

براجشاهي يف السنة الستي« يف تاريخ 6يوليو، 3)0)م. 
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ومن أبرز أنشطة هذا القسم: 
إقامة احلفالت الرافضية داخل اجلامعة.   .(

توفري املنح الدراسية للطالب يف اجلامعات اإليرانية.   .(
نرش اللغة الفارسية يف جمتمع بنغالديش.   .3

توطيد العالقة بي دولتي بنغالديش وإيران.   .4
نرش املجالت واجلرائد الرافضية بي األساتذة والطالب بجامعة راجشاهي))).   .5

المطلب الثالث
ق�سم اللغة الفار�سية يف جامعة خولنا

أسست هذه اجلامعة احلكومية سنة )987)م/ 407) ه�(، هبا برنامج يطلق عليه: 
اللغات  تعليم  إىل  هيدف   ،)modern language center( العرصي«  اللغوي  »املركز 

املختلفة، منها قسم اللغة الفارسية، ال يشرتطون لاللتحاق هبذا القسم أي عمر معي:

ومن أبرز أنشطة هذا القسم))):
نرش اللغة الفارسية دراسًة وكتابًة وفهاًم.   .(

إىل  املتميزين  للطالب  الدراسية  املنح  لتوفري  بداكا  اإليرانية  السفارة  مع  التعاون    .(
اجلامعات اإليرانية.

نرش الكتب واجلرائد الرافضية بي الدارسي واملثقفي من املجتمع.   .3
إنشاء العالقات مع املثقفي داخل املجتمع.   .4

انظر: news letter )نيوز ليتار( باللغة البنغالية: )ص90-)9(، العدد )34( )مايو-أغسطس(، العام   )((
))0)م، الصادر من املركز الثقايف اإليراين بداكا. 

زار الباحث هذا القسم يوم ))/5/8)0)م،  والتقى برئيسه هناك، وهو من خرجيي جامعة املصطفى   )((
العاملية بإيران.
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المطلب الرابع
ق�سم اللغة الفار�سية يف جامعة �سيتاغنغ

طالهبا  عدد  شيتاغنغ،  بمنطقة  )966)م/966)ه�(  سنة  اجلامعة  هذه  أسست 
أنشطة  الفارسية، وله  اللغة  ب�))5( قسام))) ومنها قسم  000))، وسبع )7( كليات، 

عديدة يف نرش التشيع يف بنغالديش مثل ما سبق يف اجلامعات األخرى.

اللغة  اليومية »النور األول«( بقلم مميت رشيد بعنوان: »تطور تعليم  Prothom Alo )الصحيفة  انظر:   )((
الفارسية واآلداب يف بنغالديش والدعم اإليراين« يف تاريخ 30 يناير، 7)0)م.



74

المبحث ال�ساد�س
املنح الدرا�سية

من أهم الوسائل التعليمية للرافضة يف بنغالديش؛ تقديم املنح الدراسية للطالب 
قم وغريها من  أو جامعة  العاملية  املصطفى  اإليرانية كجامعة  اجلامعات  إىل  واألساتذة 

جامعات إيران أو العراق))).

ومن ذلك أهنم قدموا سنة ))0)م، )) منحة دراسية لبعض الطالب واألساتذة 
كام ُنرش ذلك يف جريدهتم الشهرية))). وقال الدكتور أبو زكريا حممد زكريا)3): »إن عدد 

طالب املنح يف كل سنة ما بي الثامني إىل املائة«)4).

وال ريب أن هذه املنح الدراسية وآثارها تشكل خطورة بالغة عىل املجتمع املسلم 
يف بنغالديش.

انظر: جملة »نيوز ليرت« باللغة البنغالية: )ص85(، العدد )34( )مايو-أغسطس(، العام ))0)م، الصادر   )((
من املركز الثقايف اإليراين بداكا. 

انظر: جملة »نيوز ليرت« باللغة البنغالية: )ص86(، العدد )34( )مايو-أغسطس(، العام ))0)م، الصادر   )((
من املركز الثقايف اإليراين بداكا. 

هو أستاذ مشارك بقسم الفقه باجلامعة اإلسالمية )احلكومية( بكوشتيا، ببنغالديش.   )3(
ذكر الدكتور هذا العدد يف اخلطاب الذي قدمه إىل أصحاب الفضيلة عميد وأساتذة كلية الدعوة باجلامعة   )4(

اإلسالمية باملدينة املنورة، وذلك تأكيًدا عىل أمهية دراسة هذا املوضوع.
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المبحث ال�سابع
الو�سائل الإعالمية

واالقتصادية،  والعسكرية،  السياسية،  األربع؛  العاملية  القوى  من  قوة  اإلعالم 
واإلعالمية، فهو وسيلة من الوسائل الناجحة لتحسي القبيح أو لتقبيح احلسن، والدعاية 

أو التشنيع، ولذلك حيرص الرافضة عىل هذه الوسيلة غاية احلرص.

ويف املطالب الثالثة التالية بيان ذلك:

المطلب األول
الو�سائل الإعالمية املقروءة

وذلك من خالل ما ييل:
هذا  من  األول  املبحث  يف  بالتفصيل  ذلك  بيان  تقدم  وقد  الكتب،  نرش   -(

الفصل.
)- نرش املجالت الشهرية واألسبوعية، ومن املجالت التي يصدرها املركز الثقايف 

اإليراين:
.)news letter( 1. نيوز ليتار   

.)news letter( 2. ِكُشور نِيوز لِيتار-لألطفال   
((( the fajr 3. الفجر   

3- إصدار الصحف املحلية اليومية أو األسبوعية، ومن أبرزها ما يأيت:
.)noya diganta( 1. َنياديغنتا   

هذه جريدة أسبوعية يصدرها مركز الرافضة )أهل بيت فاوندسن(، بمنطقة خولنا، بنغالديش، ويرشف   )((
عليه املركز الثقايف اإليراين بداكا. 
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.)amar desh( 2. أمار ديش   
.)manab jamin( 3. منوب زمي   

.)sangram( 4. سانغ رام   

4- استغالل الشبكة العنكبوتية )اإلنرتنت(، ولدهيم مواقع كثرية تروج ألفكارهم 
الرافضية، ومنها:

.www. abna. com. (আহলে বাইত (আ. ) বিশ্বসংস্থা) .1   
.www. eran. com .2   
.www. iqna. ir/bn .3   

.htt/bangla. irib. ir .4   
.www. kawserbd. com .5   

.www. livequds. com .6   
.http: //www. erfan. ir/bengali/79980. html .7   

المطلب الثاني

الو�سائل الإعالمية املرئية
اهتامم الرافضة بالوسائل اإلعالمية املرئية مثل اهتاممهم بالوسائل املقروءة، حيث 
يشاركون يف الربامج التلفزيونية إللقاء املحارضات أو الدروس أو الكلامت ونحوها، 

.(((
 www. tvshia. com/bangla وهلم موقع مجعوا فيه كل براجمهم التلفزية

 .Al-Mahdi )a. s( Youth Org. khulna. BD :وأيًضا انظر: الرابط اآليت  )((
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المطلب الثالث
الو�سائل الإعالمية امل�سموعة

إذاعة حملية يف  املسلمي، هلم  بي  التشيع  لنرش  املسموع  اإلعالم  الرافضة  يستغل 
.(Radio Tehran Bangla( »بنغالديش باسم »إذاعة طهران باللغة البنغالية

من برامج هذه اإلذاعة: تالوة القرآن، تفسري القرآن بأقوال أئمة الرافضة، والعبادة 
القرآن، وقضية فلسطي والقدس، واحلفالت  واملجتمع، والثقافة، مسابقات يف تالوة 

الرافضية، واألخبار العاملية، والطعون يف اململكة العربية السعودية))).

 .www. searchdmn. net/www/bangla. irib. ir :انظر: الرابط اآليت  )((
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المبحث الثامن
العالقة الدبلوما�سية

حرص الرافضة عىل توطيد العالقة الدبلوماسية مع كبار الشخصيات يف بنغالديش 
كرئيس وزرائها ومدراء اجلامعات واملدارس، ونحوهم، لتحظى أنشطتهم املاكرة برعاية 

هؤالء ومرشوعيتهم.

المطلب األول
العالقة الدبلوما�سية للراف�سة مع وزراء دولة بنغالدي�ش

وبنغالديش  إيران  دولتي  بي  والثقافة  التعليم  جمال  يف  التعاون  اتفاقية  توقيع  تم 
بتاريخ 5) مايو، 5)0)م. قال حينها وزير شؤون الثقافة والدين عيل جنتي: » تساهم 
هذه االتفاقية يف التعارف بي الدولتي وتبادل اخلربات يف جماالت شتى كصناعة الِسيناَم 
اإلمام  حول  واألشعار  التصوف  كتب  وترمجة  الثقافية،  احلفالت  وإقامة  واألفالم، 
اخلميني من اللغة الفارسية إىل اللغة البنغالية ونحو ذلك. وإننا مستعدون يف كل وقت 

للتعاون فيام خيص األساتذة اجلامعيي وطالب اجلامعات«))).

وبنغالديش  إيران  دولة  »إن  بنغالديش:  بجمهورية  الثقافة واإلعالم  وزير  وقال 
بينهام عالقة قوية وقديمة ومستمرة، ويدل عىل ذلك وجود كثري من األلفاظ الفارسية 
من  كثري  أمر خفي عىل  ثامنية آالف، وهذا  من  أكثر  إىل  البنغالية يصل عددها  اللغة  يف 

الناس«))).

انظر: جملة »نيوز ليرت« باللغة البنغالية: )ص9)(، العدد )37( )مايو-زون(، العام 5)0)م، الصادر من   )((
املركز الثقايف اإليراين بداكا. 

انظر: جملة »نيوز ليرت« باللغة البنغالية: )ص9)(، العدد )37( )مايو-زون(، العام 5)0)م، الصادر من   )((
املركز الثقايف اإليراين بداكا. 
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وشارك وزير الصناعة بجمهورية بنغالديش يف »احلفلة السنوية )36( عن )احلركة 
 (( بتاريخ  ببنغالديش،  اإليرانية  السفارة  أقامتها  إيران(«،  بدولة  ونجاحها  اإلسالمية 

فرباير 5)0)م، وألقى فيها كلمة خمترصة))).

وحرض وزير الشؤون اإلسالمية بجمهورية بنغالديش يف حفل بمناسبة »يوم وفاة 
القاعة الوطنية  البخاري األكاديمي« يف  اإلمام اخلميني )6)( السنوي«، أقامه »اإلمام 

»فِِرسَكالب« بداكا، بتاريخ 3 يونيو، 5)0)م.

ولقد ألقى الوزير فيها كلمة خمترصة أثنى فيها عىل اإلمام اخلميني ودولته وقال: 
»إن إيران هي الدولة األخوية اإلسالمية هلذه األمة اإلسالمية، وتوجد عالقة قوية عميقة 

بي بنغالديش وإيران، وأهنا ليست حديثة بل قديمة«))).

أوأري كريمي وزيَر دولة  اإليراين حممد  القنصل  زار  يوم 9)يونيو ))0)م  ويف 
بنغالديش وعضو جلنة قبول اجلامعات الدكتور إ، كي، أجاد جودري يف مكتبه، وأهداه 

بعض كتب الرافضة الصادرة عن املركز الثقايف اإليراين بداكا)3).

 »H وكان الوزير قد شارك يف حفلة رافضية بمناسبة »عيد معراج النبي
أقيمت يف املركز الثقايف اإليراين يف 6) مايو ))0)م، وألقى فيها كلمة بعنوان: »مكانة 

اإلمام اخلميني، واللغة الفارسية، ودولة إيران، حضارهتا وأعدائها«.

بالد  وإيران  كثرًيا،  إلينا  أقرب  إيران  ودولة  الفارسية  »اللغة  كلمته:  يف  قال  ومما 
األولياء والصاحلي، فهي بالد اإلسالم واحلضارة التي نفتخر هبا، وقد أصبحت اليوم 

انظر: جملة »نيوز ليرت« باللغة البنغالية )الصفحة الرئيسية )).   )((
5)0)م،  العام  )مايو-يونيو(،   )37( العدد  )ص47-46(،  البنغالية:  باللغة  ليرت«  »نيوز  جملة  انظر:   )((

الصادر من املركز الثقايف اإليراين بداكا. 
الثقايف  املركز  من  الصادر  ))0)م،  العام  )مايو-أغسطس(،   )34( العدد  )ص97(،  السابق  املصدر   )3(

اإليراين بداكا. 
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من أقوى الدول يف العامل، سافرُت إليها وشاهدُت أساتذة اجلامعة بقم وطالهبا جيتهدون 
قوية  وبينهم  بيننا  فالعالقة  وغريها،  اإلسالمية  العلوم  حتصيل  يف  جهدهم  ويبذلون 
وستزداد يف املستقبل قوة ومتانة، وسنعمل عىل تعليم اللغة الفارسية ونرشها يف بالدنا 

إن شاء اهلل«))).

المطلب الثاني
العالقة الدبلوما�سية للراف�سة مع روؤ�ساء اجلامعات

يف بنغالدي�ش وعمدائها واأ�ساتذتها
حيرص رافضة إيران عىل إقامة العالقات مع رؤساء اجلامعات وعمدائها وأساتذهتا 

وطالهبا كحرصهم عليها مع وزراء دولة بنغالديش، ومن مظاهر ذلك:

حفلة يف جامعة براج�ساهي ببنغالدي�ش:
بمناسبة قدوم االستشاري ومسؤول العالقات الدولية رضا جينيل من إيران إىل 
العامة  األقسام  عميد  استقبله  ))0)م،  مايو   (( يوم  بنغالديش  يف  راجشاهي   جامعة 
عبد احلي تاُلقَدار، وأقاموا هلذه املناسبة حفلة شارك فيها األساتذة والطالب من قسم 
اللغة الفارسية وآداهبا، ورئيس قسم اللغويات كي. إم. كامل الدين بجامعة داكا، وغريه 

من أساتذة اجلامعة.

وكان مما قال رضا جينيل يف كلمته: »لقد ساهم األساتذة والطالب من قسم اللغة 
هبذه  وأعلن  وبنغالديش«،  إيران  دولتي  بي  العالقة  توطيد  يف  كبري  بشكل  الفارسية 

املناسبة ترقية قسم اللغة الفارسية، بثالثة أشياء:
إقامة مبنى خاص هلذا القسم بدعم من إيران، باسم »الدراسة اإليرانية واللغة الفارسية«.   .1

جملة »نيوز ليرت« باللغة البنغالية: )ص97(، العدد )34( )مايو-أغسطس(، العام ))0)م، الصادر من   )((
املركز الثقايف اإليراين بداكا. 
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استقطاب املعلمي من إيران لتعليم اللغة الفارسية.   .2
توفري 4 منح دراسية يف هذه السنة للجامعات اإليرانية))).   .3

وألقى غريه من أساتذة اجلامعة كلامت أثنوا فيها عىل دولة إيران واإلمام اخلميني))).

حفل يف جامعة داكا:
الشاعر  من  األشعار،  يف  الفارسية  اللغة  »أثر  بعنوان  حفل  داكا  جامعة  يف  أقيم 
بتاريخ 6) مايو، 5)0)م. وقد حرض فيها سفري دولة  البنغايل نجر اإلسالم«  املشهور 
الدكتور  ببنغالديش سابًقا  العامة  اجلامعة  ومدير  دهنبي،  بيجي  عباس  الدكتور:  إيران 
األساتذة  من  وغريهم  البنغالية  اللغة  بقسم  كبري  أمحد  الدكتور  واألستاذ  الرزاق،  عبد 

والطالب، ألقوا كلامت خمترصة ثناًء عىل اإلمام اخلميني ودولته إيران)3).

حفلة يف القاعة الوطنية »ِفِر�سَكالب« بداكا، ببنغالدي�ش:
القاعة  اخلميني 7)السنوي« يف  اإلمام  »وفاة  عيد  بمناسبة  رافضية  أقيمت حفلة 
الوطنية »فِِرسَكالب« بداكا، يوم 3 يونيو 5)0)م، وحرض فيها سفري دولة إيران الدكتور: 
احلسيني،  موسى  سيد  بداكا  اإليراين  الثقايف  للمركز  والقنصل  الدهنوي  بايزي  عباس 
عبد احلميد  إم  إس،  موالنا  ُبور(  بيكرام  العالية  املثالية  )الكلية  مدير  حرض  وكذلك 

وغريهم من املثقفي، ألقوا كلامت خمترصة ثناًء عىل اإلمام اخلميني ودولته)4).

انظر: جملة »نيوز ليرت« باللغة البنغالية: )ص90(، العدد )34( )مايو-أغسطس(، العام ))0)م، الصادر   )((
من املركز الثقايف اإليراين بداكا. 

انظر: جملة »نيوز ليرت« باللغة البنغالية: )ص)9(، العدد )34( )مايو-أغسطس(، العام ))0)م، الصادر   )((
من املركز الثقايف اإليراين بداكا. 

انظر: املصدر السابق )ص49(، العدد )36( )مايو-يونيو(، العام 5)0)م، الصادر من املركز الثقايف   )3(
اإليراين بداكا. 

انظر: املصدر السابق )ص49(، العدد )36( )مايو-يونيو(، العام 5)0)م، الصادر من املركز الثقايف   )4(
اإليراين بداكا. 





أساليب الرافضة 
لنشر مذهبهم يف بنغالديش

وفيه تمهيد وستة مباحث:
التمهيد: معنى األساليب لغة واصطالًحا.

المبحث األول: ادعاء اإلمامة لعلي I وأوالده وعصمتهم.
المبحث الثاني: إثارة الشبه بين المسلمين في خالفة أبي بكر وعمر 

.L وعثمان            
المبحث الثالث: عرض مظالم أهل البيت، وادعاء محبتهم.
المبحث الرابع: اتهام الصحابة M بالنفاق واالرتداد.

ـَبه للتشكيك في السنة النبوية. المبحث الخامس: إثارة الشُّ
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أساليب الرافضة لنشر مذهبهم يف بنغالديش

وفيه تمهيد وستة مباحث:
التمهيد:

معنى األساليب لغة واصطالًحا:
األساليب لغة: مجع أسلوب، وهو الطريق واملذهب))).

وفي االصطالح: »الطريقة الكالمية التي يسلكها املتكلم يف تأليف كالمه، واختيار 
مفرداته«)))، وقيل: األسلوب هو: »فن العرض والتأثري واإلقناع«)3).

كيفية  هو  »األسلوب  اهلل:  حفظه  املطريي  غازي  الدكتور  األستاذ  شيخنا  وقال 
استخدام الوسيلة«)4).

آبادي،  للفريوز  املحيط،  القاموس  وانظر:   .)3(5  -3(4/3( منظور،  ابن  العرب،  لسان  انظر:   )((
)ص98(. وانظر: املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة، ))/)44). 
خصائص القرآن الكريم، للدكتور: فهد بن عبد الرمحان الرومي، )ص8)).   )((

التدرج يف الدعوة إىل اهلل تعاىل إلبراهيم بن عبد اهلل املطلق )ص6)).  )3(
الدين  الدعوة وأصول  كلية  الدبلوم يف  الدعوة يف مرحلة  مادة  تدريسه  أثناء  التعريف  الشيخ هذا  ذكر   )4(

باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة يف سنة )43)ه�. 
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المبحث الأول
عاء الإمامة لعلي I واأولده وع�سمتهم ادِّ

سبب إدخال مسألة إمامة عيل I وأوالده وعصمتهم يف فصل األساليب مع 
كوهنا من أصول عقائد الرافضة؛ هو ما ييل:

* أهنم يكثرون ذكر فضائل عيل I وأوالده وعصمتهم، مستدلي بتأويالت 
علمي  بأسلوب  ويغلفوهنا  موضوعة،  أو  مؤولة  بأحاديث  أو  الكريم  للقرآن  فاسدة 

خادع))).
* أهنم يكثرون من تنويع أساليب عرض مسائل اإلمامة))).

* تأثر بعض املسلمي بأدلتهم املزيفة.

المطلب األول
تعريف الإمامة

اإلمامة في اللغة: هو التقدم عىل الغري)3)، واإلمام الذي يقتدى به)4).
واإلمامة عند أهل السنة والجماعة: كام قال املاوردي: »موضوعة خلالفة النبوة 

يف حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها ملن يقوم هبا يف األمة واجب باإلمجاع«)5).

وخصائصهم  وتعريفهم  البيت  )أهل  البنغالية  باللغة  ومارجادا  بيشيشتا  برجيي،  بيتري  أهل  انظر:   )((
ودرجاهتم(، أ. ج. م. منري اإلسالم. )ص))-63(. وانظر: بابرتي قرآن أهل بيت باللغة البنغالية )أهل 

البيت يف القرآن الكريم(، حممد هادي األميني، )ص45-9)). 
انظر: واليت سنربكيتا آيت شوموهري تفسري باللغة البنغالية )تفسري اآليات املتعلقة يف الوالية(، آية اهلل   )((

مكارم شرياجي، املرتجم: حممد سميع احلق، )ص))-38)). 
املحكم واملحيط األعظم، أبو احلسن عيل بن إسامعيل بن سيده املريس )0)/)57).   )3(

انظر: الصحاح، اجلوهري ))/46)).   )4(
األحكام السلطانية، املاوردي ))/5)).   )5(
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وأما تعريفها عند الرافضة يف بنغالديش فهي: »رئاسة يف الدين والدنيا، ومنصب 
إمامة  عىل  ينص  أن  نبيه  اهلل  أمر  وقد  وزمان،  عرص  كل  يف  دينه  حلفظ  اهلل  خيتاره  إهلي 
من  متاًما  كالنبوة  ولده. وهي  إماًما من  أحد عرش  إمامة  ثم عىل  موته  بعد   I عيل 
ومنزه  املعايص صغريها وكبريها،  واإلمام معصوم من مجيع  التعيي واالختيار،  حيث 
عن اخلطأ والنسيان، وهي ركن من أركان اإليامن، ال يتم إيامن املرء إال هبا، ويكفر من 

أنكرها«))).

وكل هذا -كام ال خيفى- ادعاء حمض ال دليل عليه من القرآن والسنة، فلو كانت 
اإلمامة منصوصة لعيل I وأوالده، الدعاها عيل بعد موت النبي H، ومل 
يعارضه يف ذلك أحٌد من الصحابة، فلام مل يكن ذلك، ثبت أن ادعائهم باطٌل ال أصل له. 

وا أبا بكر I اخلالفة إمجاًعا بعد موت النبي  وقد ثبت أن الصحابة M ولنّ
)))، وذلك ألهنم 

I ثم عيل I ثم عثامن I ثم ولوا عمر ،H
 ،H النبي  ذلك  عىل  ينص  ومل  الزمن،  ذلك  يف  منه  هبا  وأحق  أفضل  جيدوا  مل 

ولذلك كان يقول هلم عيل I: دعوين والتمسوا غريي)3)، ومل حيرص عليها البتة.

وأقول: لو كانت إمامة عيل I وأوالده من أركان اإليامن كام يقولون؛ لبينها 
ربنا بياًنا وافًيا واضًحا يف كتابه الكريم كبيانه ألركان اإليامن الستة.

إماميادر  أيًضا:  وانظر  )ص0)-3)(.  )اإلمامة(  البنغالية  باللغة  رضاوي  أخرت  لسيد  اإلمامت  انظر:   )((
بشارش سند باللغة البنغالية )منشور عقائد إمامية( )47)-48)(. وانظر أيًضا: شيادر موليك بشاش 
باللغة البنغالية )أصول عقائد الشيعة(، حممد رضا املظفر، واملرتجم: حممد معي الدين َتُلقَدار، )ص)4-

 .((60 ،55
البداية والنهاية، ابن كثري: )53/7)).  )((

الكامل يف التاريخ، عز الدين ابن األثري: ))/556).  )3(
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 H النبي  أصحاب  واتفاق  باختيار  متت   I عيل  خالفة  أن  واحلق 
باملدينة بعد استشهاد عثامن I وهذه الطريقة هي نفس الطريقة التي تم هبا استخالف 

.(((
I الصديق أيب بكر

وأما قوهلم: بعصمة األئمة من مجيع املعايص، ومن اخلطأ والنسيان. فسيأيت نقضه 
بالتفصيل يف املطلب التايل:

المطلب الثاني
طرائق ا�ستدلل الراف�سة يف بنغالدي�ش

على اإمامة علي I واأولده
تقدم،  كام  بنغالديش  يف  الشيعة  الرافضة  عند  املسائل  أهم  من  اإلمامة  مسألة 
يستدلون عليها بنصوص من الكتاب والسنة النبوية وردت للداللة عىل معاين أخرى، 

لكنهم يتأولوهنا ويلون أعناقها إىل ما ال تدل عليه، وذلك كام ييل:

ا�ستدللهم عليها باأ�سباب مو�سوعة لنزول الآيات:
استدلوا بقوله تعاىل: ]ې    ې    ې    ى    ى    ائ    ائ     ەئ    ەئ    وئ    
وئ      ۇئ    ۇئ[ ]املائدة:55[. فقالوا: »لقد اتفق علامء الشيعة وأهل السنة عىل أن هذه 
اآلية نزلت يف عيل I وأهنا تدل عىل إمامته؛ ألنه قد اعطى السائل الزكاة وهو راكع 

يف الصالة، ومل يفعل ذلك أحٌد من غريه«))).

انظر: صحيح البخاري، كتاب أصحاب النبي H، باب مناقب الزبري بن العوام، )رقم احلديث:   )((
 7)37(، )5/))(، وانظر أيًضا: مسند اإلمام أمحد بن حنبل، مسند الصحابة بعد العرشة، مسند عثامن 

ابن عفان I، )رقم احلديث: 455(، )504)).
انظر: إمامت باللغة البنغالية )اإلمامة(، سيد رضاوي ))3ص(، وانظر: القرآن الكريم باللغة البنغالية،   )((
إرفان عيل )ص96)(. وانظر أيًضا: أهل البيت، تعريفه، وخصائصه، وفضائله، أ. ج. م. منري اإلسالم 

)ص7)-8)). 
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الثعلبي يف تفسريه  ويجاب على قولهم: بأن هذا قول خمتلق وموضوع، فقد قال 
 :L عباس  ابن  عن  أيًضا  وقال   ،(((

Iبكر أيب  يف  نزلت  إهنا  عباس  ابن  عن 
»إهنا نزلت يف املؤمني، وعيل بن أيب طالب I أوهلم«))). وقال أيًضا: »إهنا نزلت يف 

.(3(»I عبادة بن الصامت

وقال شيخ اإلسالم V عن قوهلم: »قد أمجعوا أهنا نزلت يف عيل I، وهذا 
 I من أعظم الدعاوى الكاذبة، بل أمجع أهل العلم بالنقل عىل أهنا مل تنزل يف عيل
بخصوصه، وأن عليًّا مل يتصدق بخامته يف الصالة، وأمجع أهل العلم باحلديث عىل أن 

القصة املروية يف ذلك من الكذب املوضوع«)4).

ا�ستدللهم عليها بالتاأويالت الفا�سدة لالآيات القراآنية:
واستدلوا بقوله تعاىل: ]ى    ائ    ائ      ەئ    ەئ    وئ    وئ    ۇئ    
ۇئ[ ]آل عمران:)6[. قالوا: »اتفق مجيع علامء الرافضة قدياًم وحديًثا عىل أن هذه اآلية 
تدل عىل إمامة عيل I، ووجه الداللة: »أن اهلل تعاىل قد جعل نفس عيل I من 

.(5(»H نفس رسول اهلل

إذ  وباطل،  مردود   I عيل  إمامة  عىل  اآلية  هبذه  استدالهلم  أن   والــجــواب: 
ال داللة يف قوله تعاىل: ]ۇئ[ عىل معنى املامثلة والتطابق، فقد قال اهلل تعاىل عن 

املصدر السابق نفسه.   )((
تفسري ابن كثري )39/3)).   )((

الكشف والبيان عن تفسري القرآن للثعلبي )4/)8).   )3(
منهاج السنة البن تيمية )5/7).   )4(

)5(انظر: واليت شبريكتا آيت شموهار تفسري باللغة البنغالية )تفسري اآليات املتعلقة بالوالية(، آية اهلل مكارم 
 ،)46( رضاوي  أخرت  سيد  اإلمامة،  وانظر:  )ص66)-68)(.  احلق  سميع  حممد  الرتمجة:  شرياجي، 
وانظر أيًضا: أهل البيت، تعريفه، وخصائصه، وفضائله، أ. ج. م. منري اإلسالم )ص70-)7(. وانظر: 

القرآن الكريم باللغة البنغالية، )ص96). 
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ڭ     ڭ     ڭ     ۓ      ۓ     ے     ے     ھ     ]ھ     الكريم:  رسوله 
ڭ    ۇ    ۇ      ۆ    ۆ[ ]التوبة:8))[، دخل يف املخاطبي 

باآلية كفار قريش، وقال هلم: ]ے    ۓ[، فمن ذا الذي يقول بأن كفار قريش 
نفس رسول اهلل H عياًذا باهلل))).

جعل  يستلزم  باحلقيقة؛   H اهلل  رسول  نفس   I عليًّا  وجعلهم 
فاطمة J ابنة عيل I وال جيوز لألب أن يتزوج ابنته، وهذه إساءة لرسول اهلل 
 H وإن قالوا: هو نفسه باملنزلة، فمنزلة رسول اهلل ،I ولعيل H

 تكذيب للقرآن والسنة وكفر مبي))).
I النبوة والرسالة، وجعلها لعيل

ا: ا�ستدللهم عليها باأحاديث مو�سوعة اأو �سعيفة جدًّ
مواله،  فعيل  مواله  كنت  »فمن  احلديث:  هبذا   I عيل  إمامة  عىل  واستدلوا 
يقوهلا ثالث مرات«)3). قال الرافيضنّ سيد أخرت رضاوي: »املراد بلفظ املوىل يف احلديث 

هو األوىل أو املترصف أو اخلليفة«)4).

 :V تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  بقول  املذكور  باحلديث  استدالهلم  عىل  وجياب 
»وأما قوله: من كنت مواله فعيل مواله، فليس هو يف الصحاح لكن هو مما رواه العلامء 

ثم أبرصت احلقيقة، حممد سامل اخلرض )ص89)).   )((
انظر: www. dd-sunnah. net )شبكة الدفاع عن السنة(.   )((

انظر: غدير خم رسولِر باشون باللغة البنغالية )خطبة النبي H يف غدير خم( ملحمد عبد القدوس   )3(
الكتاب  الغدير من  البنغالية »كتاب  باللغة  )ص5-9(. وانظر: »غدير كتاب قرآن حديث أبن شاهتا« 
والسنة واألدب«، األميني ))/9-))(؛ وانظر: َوبو شييش آمي ُشتنّوا فيالم، باللغة البنغالية )يف األخري 
وانظر:  و)ص95)-96)(.  )ص95)-96)(،  الساموي  التيجاين  حممد  للدكتور  احلق(،  وجدُت 
باللغة  معاوية  أبن  كربالء  انظر:  )ص36-33(،  رضاوي  أخرت  سعيد  سيد  للحاج  اإلمامة  »إمامت« 

البنغالية )كربالء ومعاوية(، سيد غالم مرشد )ص00-98)). 
انظر: إمامت )اإلمامة( لسيد أخرت رضاوي )ص44).   )4(
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العلم  أهل  من  وطائفة  احلريب  وإبراهيم  البخاري  عن  فنُِقَل  صحته،  يف  الناس  وتنازع 
باحلديث أهنم طعنوا فيه ...«))).

حديث  وهو  طرقه،  وتعددت  رواته  كثرت  حديث  من  »وكم   : ْيَلِعيُّ الزَّ وَقاَل 
ضعيف كَحِديِث: »من كنت مواله، فعيل مواله«)))، وقال الرتمذي: »هذا حديث حسن 

غريب«)3).

ولو فرضنا صحته، فليس املراد ب�»املوىل«: األوىل، أو املترصف أو اخلليفة كام ادعوا؛ 
بل املراد: املحبة واملودة وترك املعاداة كام قال اإلمام الشافعي: »يعني بذلك والء اإلسالم 

كقوله تعاىل: ]ىئ    يئ    جب    حب    خب    مب    ىب    يب    جت     حت    خت[ ]حممد:))[«)4).

وقال اإلمام البيهقي: »أما حديث املواالة فليس فيه -إن صح إسناده- نص عىل 
والية عيل بعده ... واملراد به والء اإلسالم ومودته«)5).

واستدلوا أيًضا بحديث: »اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، 
واخذل من خذله«)6)، رواه اإلمام أمحد يف مسنده)7).

وأجاب عنه ابن تيمية V فقال: »إن هذا اللفظ )املذكور( كذب باتفاق أهل 

منهاج السنة )9/7)3).   )((
نصب الراية ألحاديث اهلداية، حممد الزيلعي، باب صفة الصالة، ))/359).   )((

سنن الرتمذي، أبواب املناقب عن رسول اهلل H، باب مناقب عيل بن أيب طالب I، )رقم   )3(
احلديث: 3)37(، )5/ 633). 

حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، املبار كفوري، )0)/48)).   )4(
كتاب االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد، البيهقي، ))/354).   )5(

انظر: غدير خم رسولِر باشون باللغة البنغالية )خطبة النبي H يف غدير خم( ملحمد عبد القدوس   )6(
)ص5-9(. وانظر: »إمامت« اإلمامة للحاج سيد سعيد أخرت رضاوي )ص33-36(، انظر: كربالء 

أبن معاوية باللغة البنغالية )كربالء ومعاوية(، سيد غالم مرشد )ص00-98)). 
مسند اإلمام أمحد، باب مسند عيل بن أيب طالب I، )رقم احلديث: 950(، ))/)6)).   )7(
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نرصه،  من  »وانرص  قوله:  عنه:  األرنؤوط  شعيب  الشيخ  وقال  باحلديث«)))،  املعرفة 
واخذل من خذله«، وهذا إسناد ضعيف جلهالة الوليد بن عقبة وسامك بن عبيد))).

ا�ستدللهم عليها بالتاأويالت الفا�سدة لالأحاديث النبوية:
استدلوا عىل اإلمامة بحديث يقال له عندهم: حديث املنزلة، ويقصدون به حديث 
طالب  أيب  بن  عيل   H اهلل  رسول  خلنّف  قال:   I وقاص  أيب  بن  سعد 
I يف غزوة تبوك فقال: يا رسول اهلل ختلفني يف النساء والصبيان؟ فقال: »أما ترىض 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غري أنه ال نبي بعدي«)3). يقول الرافيض سيد 
أخرت رضاوي: »هذا احلديث يدل عىل إمامة عيل I؛ ألن النبي H جعله 

مكانه كام جعل موسى أخاه هارون مكانه«)4).

V: »قد علم أن االستخالف عىل  واجلواب ما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية 
املدينة مشرتك، فكل االستخالفات التي قبل غزوة تبوك وبعد تبوك كان يكون باملدينة 

رجال من املؤمني املطيعي يستخلفون عليهم«)5).

وقال أيًضا: »وقد سافر النبي H من املدينة قريًبا من ثالثي سفرة، وهو 
يستخلف فيها من يستخلفه، كام استخلف يف غزوة األبواء سعد بن عبادة، واستخلف 
يف غزوة بواط سعد بن معاذ، واستخلف يف غزوة العشرية أبا سلمة بن عبد األشهل، 

منهاج السنة )55/7).   )((
مسند اإلمام أمحد بن حنبل، )رقم احلديث: 964(، ))/)7)).   )((

صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة ريض اهلل تعاىل عنهم، رقم احلديث: )404)(، )870/4)).   )3(
انظر: إمامت )اإلمامة( باللغة البنغالية )ص48(. وانظر: وبو شييش آمي شتا بيالم باللغة البنغالية )وجدت   )4(
البنغالية  باللغة  تفسري  شموهري  آيات  شنربكي  واليت  وانظر:  )ص95)(.  التيجاين  األخري(،  يف  احلق 

)تفسري اآليات املتعلقة بالوالية(، آية اهلل مكارم شرياجي، الرتمجة: حممد سميع احلق، )ص97). 
منهاج السنة، ابن تيمية )67/5).  )5(
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ويف غزوة بدر استخلف ابن أم مكتوم...«))). فمجرد االستخالف ال يستلزم إمامة عيل 
I كام ال يستلزمها لغريه.

ومن هنا يتبي أن ما يستدل به الروافض عىل مسائل اإلمامة باطل وكذب، وهو من 
قبيل حتميل النصوص ما ال حتتمل، وطلب الداللة فيام ال داللة فيه، فكله من الدعاوى 

الكاذبة ومن الظنون اخلارسة.

المطلب الثالث
بطالن ع�سمة علي I واأولده

لقد اتفق علامء الرافضة يف بنغالديش عىل أن عليًّا، وفاطمة، واحلسن، واحلسي 
M، وتسعة من ولده معصومون من مجيع املعايص، ومنزهون عن اخلطأ والنسيان))). 

يستدلون عىل ذلك بقول اهلل تعاىل: ]ڎ    ڈ ڈ ژ  ژ ڑ   ڑ ک 
ک ک[ ]األحزاب:33[.

وفاطمة  وعليًّا  واحلسي  احلسن  أدخل   H النبي  أن  سلمة،  أم  وبحديث   
M يف كساء، ثم قال: »اللهم هؤالء أهل بيتي وخاصتي، أذهب عنهم الرجس وطهرهم 

تطهرًيا، فقالت أم سلمة J: وأنا معهم يا رسول اهلل؟ قال: إنك إىل خري«)3).

وعليه  غداة   H النبي  خرج  قالت:   J عائشة  عن  آخر  وبحديث 
احلسي  جاء  ثم  فأدخله،   I عيل  بن  احلسن  فجاء  أسود،  شعر  من  مرحل  مرط 

املصدر السابق نفسه.  )((
بيت  أهُل  وانظر:  )ص6)(،  رضاوي  أخرت  لسيد  )اإلمامة(  وبالعربية  البنغالية  باللغة  »إمامت«  انظر   )((
البنغالية وبالعربية )سفينة النجاح هو أهل البيت( لقايض دلوار حسي  S َنجاتري تري باللغة  ِيي 

)ص7). 
J، )رقم  H، باب ما جاء يف فضل فاطمة  املناقب عن رسول اهلل  أبواب  الرتمذي،  سنن   )3(

احلديث: )387(، )6/)8)). 
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I فدخل معه، ثم جاءت فاطمة J فأدخلها، ثم جاء عيل I فأدخله، 
]ڎ        ڈ    ڈ    ژ      ژ    ڑ       ڑ    ک    ک     ک[  قال:  ثم 

]األحزاب:33[))).

والجواب: كام قال شيخ اإلسالم ابن تيمية V: »إن قوله تعاىل: ]ڎ        ڈ    ڈ    
ژ      ژ    ڑ       ڑ    ک    ک     ک[ ]األحزاب:33[، كقوله: ]ڍ    
ڍ    ڌ     ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژ    ژ      ڑ    ڑ    ک    
ک    ک[ ]املائدة:6[، وكقوله: ]ۇ    ۇ    ۆ    ۆ     ۈ    ۈ    ٴۇ     
ۋ[ ]البقرة:85)[. فإن إرادة اهلل يف هذه اآليات متضمنة ملحبة اهلل لذلك املراد ورضاه 
أنه قضاه  املراد، وال  أنه خلق هذا  ليس يف ذلك  به،  للمؤمني وأمرهم  وأنه رشعه  به، 
وقدره، وال أنه يكون ال حمالة. والدليل عىل ذلك أن النبي H بعد نزول هذه 
اآلية قال: »اللهم هؤالء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيًرا«. فإن النبي 
 H َطلَب من اهلل هلم إذهاب الرجس والتطهري، فلو كانت اآلية تتضمن إخبار اهلل 

بأنه قد أذهب عنهم الرجس وطهرهم، مل حيتج إىل الطلب والدعاء هلم)))«.

أصله  )الرجس(  لفظ  »وباجلملة   :V فقال  اآلية  يف  بالرجس  املراد  عن  وأما 
القذر، ويراد به الرشك، كقوله: ]ى     ائ    ائ    ەئ    ەئ    وئ    
وئ[ ]احلج:30[، ويراد به اخلبائث املحرمة كاملطعومات واملرشوبات كقوله: ]ڳ    ڱ    
ڱ     ڱ    ڱ    ں    ں    ڻ    ڻ    ڻ    ڻ    ۀ      ۀ    ہ     ہ    ہ    ہ    ھ    ھ     
ھ    ھ    ے    ے    ۓ       ۓ    ڭ    ڭ    ڭ[ ]األنعام:45)[، وقوله تعاىل: ]ٱ    

 ،H باب فضائل أهل بيت النبي ،H سنن الرتمذي، أبواب تفسري القرآن عن رسول اهلل  )((
)رقم احلديث: 05)3(، )04/5)( وقال الرتمذي حديث حسن صحيح.

منهاج السنة، ابن تيمية )7/)7).   )((
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ٺ     ڀ     ڀ     ڀ     ڀ     پ      پ     پ     پ     ٻ          ٻ     ٻ     ٻ    
ٺ[ ]املائدة:90[. وإذهاب ذلك إذهاب لكله، ونحن نعلم أن اهلل أذهب عن أولئك 
السادة الرشك واخلبائث«))) فمفهوم الرجس يف اآلية: الرشك واخلبائث املحرمة، وقد 

أذهب اهلل عنهم ذلك برمحته وفضله.

وأما عن عصمة أئمتهم التامة، فيقال هلم: ماذا تركتم هلل C، فهو سبحانه الذي 
ال ينسى وال يضل، كام قال سبحانه: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پپ    پ    پ    ڀ    ڀ    
ڀ[ ]طه:)5[. وقوله تعاىل: ]ەئ    وئ    وئ    ۇئ    ۇئ     ۆئ     ۆئۈئ    ۈئ    

ېئ    ېئېئ    ىئ    ىئ    ىئ           ی    ی[ ]املجادلة:6[.

يبلغونه  وفيام  الصغائر،  دون  الكبائر  من  معصومون  وهم  لألنبياء  تركتم  وماذا 
تعاىل:  قال  البرش،  من  ألهنم  كالبرش؛  ينسون  فإهنم  الدنيا  أمور  يف  وأما  ودينه،  اهلل  عن 
]ىئ    ىئ     ىئ    ی     ی    ی    ی    جئ    حئ    مئ      ىئ[ ]الكهف:)6[، وقال 
وقال  ]طه:5))[،  ڦ[  ڦ     ڤ     ڤ     ڤ     ڤ     ٹ     ٹ     ٹ     ٹ      ]ٿ     تعاىل: 
تعاىل: ]ڭ     ڭ    ۇ    ۇ    ۆ     ۆ    ۈ    ۈٴۇ    ۋ       ۋ     ۅ          ۅ    ۉ[ ]األعىل:6، 7[، وقال 

O: »إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون«))).

يقول اإلمام ابن القيم V: »وقد يقع منهم الذنب وال يقرون عليه، وال يقرون 
اجلمهور  وعامة  نبوهتم،  يف  يقدح  ما  كل  عن  منزهون  فهم  أصاًل،  فسق  وال  خطأ  عىل 

الذين جيوزون عليهم الصغائر يقولون: إهنم معصومون من اإلقرار عليها«)3).

املصدر السابق )7/)8).   )((
صحيح مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب السهو يف الصالة والسجود له، )رقم احلديث:   )((

 .(400/(( ،)57(
املنتقى من منهاج االعتدال يف نقض كالم أهل الرفض واالعتزال )ص50).   )3(
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عياض،  والقايض  الرب)))  عبد  كابن   ،X السنة  أهل  علامء  اتفاق  ذلك  وعىل 
والنووي)))، وابن تيمية)3)، وغريهم.

االستذكار البن عبد الرب )66/3)).   )((
رشح صحيح مسلم للنووي )54/3).   )((

جمموع الفتاوى البن تيمية )5)/05)- 06)).   )3(
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المبحث الثاني
M اإثارة ال�سبهات حول خالفة اأبي بكر وعمر وعثمان

من أهم أساليب الرافضة لرتويج مذهبهم يف بنغالديش إثارة الشبه حول خالفة 
أيب بكر وعمر وعثامن M، فيقولون إن خالفتهم كانت قائمة عىل اجلور والظلم؛ 
ثم  أدلة،  يسموهنا  شبهات  هلذا  وخيتلقون   ،I عيل  مستحقها  من  سلبوها  حيث 

ينرشوهنا يف جمتمع بنغالديش. 

بالباطل  V: »الشتباه احلق  القيم  وسميت الشبهة شبهة كام قال العالمة ابن 
فيها؛ فإهنا تلبس ثوب احلق عىل جسم الباطل«)))..

وتفصيل هذه الشبهات مع الرد عليها يف املطالب التالية:

المطلب األول
I ال�سبه حول خالفة اأبي بكر

فهو صاحبه   ،H اهلل  أفضل أصحاب رسول   I الصديق  بكر  أبو 
اثني  وثاين  الصاحب  هو  الدعوة،  مراحل  مجيع  يف  الشفيق  ورفيقه  والسفر،  احلرض  يف 
اهلل  َق رسوَل  ]التوبة:40[، صدَّ ]ے    ے    ۓ    ۓ    ڭ    ڭ[  تعاىل:  قوله  يف 
به الناس، وواسى رسول اهلل H بنفسه وماله، حتى قال  H حي َكذَّ
فيه H: »إن اهلل بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني 
بنفسه وماله«)))، أسلم عىل يديه صفوة األصحاب، وأعتق بامله الكثري من الرقاب، 

مفتاح دار السعادة، ابن القيم ))/40)).   )((
...«، )رقم احلديث:  صحيح البخاري، كتاب املناقب، باب قول النبي H: »لو كنت متخذا خليلاً  )((

 .(5/5( ،)366(
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H إىل جوار ربه وهو عنه راٍض،  H صديًقا، وانتقل  سامه الرسول 
الفريد  والنموذج  الشامخ  اجلبل  هذا  الراشدبن...  اخللفاء  وأول  باجلنة،  املبرشين  أحد 
يطعن فيه الرافضة يف بنغالديش، ويرمونه بالشبهات، ويقدحون يف شخصه وخالفته، 

وهذه نامذج من شبهاهتم:

بإمجاع  تكن  ومل  صحيحًة  بيعًة  تكن  مل  بكر  أيب  »بيعة  يقولون:  األولــى:  الشبهة 
الناس، حيث ختلف عنها أكابر  املسلمي؛ بل كانت ظلاًم، ووقعت عىل حي غفلة من 
الصحابة من قبيلة بني هاشم وغريهم، مثل: العباس، وأسامة بن زيد، وسلامن الفاريس، 
 ،I بل ختلف عيل بن أيب طالب ،M وأبو ذر الغفاري، ومقداد، وعامر، وحذيفة

وإن ختلفه وحده عنها كان كافًيا لفسخ هذه البيعة وبطالهنا))).
 ،M بإمجاع وبيعة املهاجرين واألنصار I والجواب: كانت بيعة أيب بكر
يف سقيفة بني ساعدة أوال، ثم البيعة العامة عىل املنرب، قال أنس بن مالك I، سمعت 
عمر I يقول أليب بكر I يومئذ: »اصعد املنرب«، فلم يزل به حتى صعد املنرب، 

فبايعه الناس عامة))).

وأما قوهلم بتخلف أكابر الصحابة كالعباس عم النبي H، وعيل، وسلامن 
الفاريس، وأبو ذر الغفاري، وغريهم«.

فالجواب على هذا من وجهين:
الوجه األول: أين مصدر هذه الدعوى الكاذبة.

الوجه الثاني: لو فرضنا جداًل أن هؤالء الصحابة املذكورين ختلفوا عن بيعة أيب 
بكر عىل اخلالفة، فهذا ال يقدح يف البيعة؛ ألهنا ال حتتاج إىل إمجاع كل الناس، بل يكفي 

انظر: َوبو شييش آمي ُشتنّوا فيالم، باللغة البنغالية )يف األخري وجدُت احلق(، )ص79)-)8)).   )((
صحيح البخاري، كتاب األحكام، باب االستخالف، )رقم احلديث: 9))7(، )9/)8(. وانظر: تاريخ   )((

البغداد )تاريخ بغداد(: )0)/9))).
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أهل  عليه  اتفق  أمر  وهذا  اخلالفة،  أمر  هبم  يقام  الذين  والعقد  احلل  أهل  أكثر  موافقة 
العلم. 

يقول النووي: »أما البيعة فقد اتفق العلامء عىل أنه ال يشرتط لصحتها مبايعة كل 
العلامء  من  إمجاعهم  تيرس  من  مبايعة  يشرتط  وإنام  والعقد،  احلل  أهل  كل  وال  الناس، 
والرؤساء ووجوه الناس، وإنام يلزمه إذا عقد أهل احلل والعقد لإلمام االنقياُد له، وأن 
قبل  التي  املدة  تلك  I يف  لعًصا. وهكذا كان شأن عيل  يشق  يظهر خالًفا وال  ال 
بيعته؛ فإنه مل يظهر عىل أيب بكر خالًفا وال شق العصا؛ ولكنه تأخر عن احلضور عنده 

للعذر«))).

I كان  ابن تيمية: »إن إمجاع األمة عىل خالفة أيب بكر  وقال شيخ اإلسالم 
أعظم من إمجاعهم عىل مبايعة عيل I، فإن ثلث األمة –أو أقل أو أكثر- مل يبايعوا 
عليًّا بل قاتلوه، والثلث اآلخر مل يقاتلوا معه، وفيهم من مل يبايعه أيًضا، فإن جاز القدح 

يف اإلمامة بتخلف بعض األمة عن البيعة، كان القدح يف إمامة عيلٍّ َأْوىَل بكثري«))). 

الشبهة الثانية: يقولون: »إن أبا بكر قد آذي فاطمة J، وظلمها، وخالف 
كتاب اهلل فيها، ومل يعطها حقها عندما طلبت منه حق املرياث، لئال حتتج عليه بنصوص 

.(3(»I الغدير وغريها عىل خالفة عيل

مرياث  من   J فاطمة  إعطاء  عن   I بكر  أيب  امتناع  والــــجــــواب: 
جاء   ،H ورسوله  اهلل  طاعة  كان  وإنام  هلا؛  ظلاًم  يكن  مل   H النبي 

رشح صحيح مسلم، أبو زكريا النووي، )))/77).  )((
منهاج السنة النبوية، ابن تيمية: )8/ 338).  )((

الزهراء( سيد  فاطمة   H النبي  )بنت  البنغالية  )باللغة  فاطمة زهراء  ناندين حرضت  نبي  انظر:   )3(
حممد حسي فضل اهلل، الرتمجة: حممد ميزان الرمحن، النارش: أنجامين بانجاتني، بمنطقة خولنا، الطبعة: 

األوىل، )43) ه�، )ص85)).
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تويف  حي   H النبي  أزواج  إن  قالت:  أهنا  عائشة،  عن  مسلم  صحيح   يف 
رسول اهلل H أردن أن يبعثن عثامن بن عفان إىل أيب بكر، فيسألنه مرياثهن من 
النبي H، فقالت عائشة هلن: أليس قد قال رسول اهلل H: »ال نورث 

ما تركنا فهو صدقة«))). 

ثم إن أبا بكر I قد أعطي عليًّا I وأوالده من بيت املال وقال: »أعول 
 H اهلل  رسول  كان  من  عىل  وأنفق  يعوله،   H اهلل  رسول  كان  من 
H ويقول: »واهلل لقرابة رسول اهلل  ينفق عليه«))). وكان حيب آل بيت النبي 

H أحب إيل من أن أصل قرابتي«)3). 

H وال يف  النبي  الناس ال يف زمن  أحًدا من  بكر ظلم  أبا  أن  يثبت  فلم 
خالفته. فهل يعقل أن يظلم ابنة النبي H وبضعته.

البرشى يف  الذين هلم  املؤمني  يكن من  مل  بكر  أبا  »إن  يقولون:  الثالثة:  الشبهة 
احلياة الدنيا واآلخرة، لذلك كان خياف عذاب اهلل وحيزن، كام شهد عىل نفسه حيث قال 
ملا نظر إىل طائر عىل شجرة: » طوبى لك يا طائر! تأكل الثمر، وتقع عىل الشجر، وما من 
الطريق مر عيلنّ مجل فأكلني  حساب وال عقاب عليك، لوددت أين شجرة عىل جانب 

وأخرجني يف بعره ومل أكن من البرش«)4).

صحيح مسلم، كتاب اجلهاد والسري، باب قول النبي H: ال نورث ما تركنا فهو صدقة، )رقم   )((
احلديث: 758)(، )379/3)).

 ،)(608( احلديث:  )رقم   ،H اهلل  رسول  تركة  يف  جاء  ما  باب  السري،  كتاب  الرتمذي،  سنن   )((
)57/4)(، وصححه األلباين.

صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب حديث بني النضري، وخمرج رسول اهلل H إليهم يف دية   )3(
الرجلي، )رقم احلديث: 0)38(، )90/5).

التيجاين  للدكتور حممد  البنغالية )يف األخري وجدُت احلق(،  باللغة  فيالم،  ُشتنّوا  آمي  َوبو شييش  انظر:   )4(
الساموي )ص46)). 
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ويقولون: »قال أبو بكر مرة أخرى: »ليت أمي مل تلدين، ليتني كنت تبنة يف لبنة« 
فإن أبا بكر مل يكن من املؤمني املستقيمي عىل الدين، لذا كان خياف عذاب اهلل، وأنه قد 

.(((»H انقلب بعد موت النبي

إيامنه  قوة  عىل  يدل   I قوله  من  صح  ما  أن  الشبهة:  هــذه  على  والــجــواب 
وخوفه من اهلل، وقد ورد نحوه عن النبي H فقال: »لوددت أني كنت شجرة 
تعضد«)))، وقال أبو ذر كذلك)3)، فهل هذا يقدح يف إيامن النبي H وأيب ذر؟

وأيًضا، أمل يورد حممد باقر املجليس يف كتابه بحار األنوار: »أن عيل بن أيب طالب 
قال: »يا ليت السباع مزقت حلمي وليت أمي مل تلدين ومل أسمع بذكر النار«)4)، أمل يكن 

هذا القول من عيل I لقوة إيامنه وخوفه من اهلل؟ 

النبي  موت  بعد  الدين  عىل  استقام  ما  بكر  أبا  إن  يقولون:  الــرابــعــة:  الشبهة 
H، وأن النبي H قد ظن فيه ذلك، واستدلوا بحديث مالك يف املوطأ 
»أنه بلغه، أن رسول اهلل H قال: لشهداء أحد »هؤالء أشهد عليهم«، فقال أبو 
بكر الصديق: ألسنا يا رسول اهلل بإخواهنم؟ أسلمنا كام أسلموا وجاهدنا كام جاهدوا، 
فقال رسول اهلل H: »بىل ولكن ال أدري ما حتدثون بعدي؟« فبكى أبو بكر ثم 
بكى ثم قال: أئنا لكائنون بعدك«)5). قال الرافىض دلوار حسي عقب ذكر هذا احلديث: 
»هذا يدل أن النبي H كان يشك يف دين أيب بكر، لذلك مل يشهد له كام شهد 

انظر: املصدر السابق: )ص)8)، )7)).   )((
سنن الرتمذي، أبواب الزهد عن رسول اهلل H، باب يف قول النبي H: »لو تعلمون ما   )((

أعلم لضحكتم قليل«، )رقم احلديث: ))3)(، )34/4)).
املصدر السابق نفسه.  )3(

بحار األنوار، املجليس )43 /89).  )4(
موطأ اإلمام مالك، كتاب اجلهاد، باب ما جاء يف فضل الشهادة يف سبيل اهلل، )رقم احلديث: )93(،   )5(

.(364/((
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، ولذلك بكى وخاف خوًفا  لشهداء أحد؛ ألنه سيغري دين اهلل بالبدع واألحداث وغريَّ
شديًدا عىل نفسه قبل موته))).

والجواب من وجوه:
الوجه األول: هذا احلديث ضعيف لسبب اإلرسال واالنقطاع، كام حكم عليه ابن 

عبد الرب))).

الوجه الثاني: ليس املراد باخلطاب أبا بكر I كام أفاده رشاح املوطأ.
قال اإلمام الباجي يف رشح املوطأ: »إن اخلطاب وإن كان متوجًها إىل أيب بكر فإن 
املراد به غريه ممن مل يعلم H بام آل حاله وعمله وما يموت عليه، وأما أبو بكر 
I فقد علم أنه من أهل اجلنة، أو متوجًها إىل مجيع الصحابة من أيب بكر وغريه«)3).

أئنا لكائنون«، معناه »أئنا  الثالث: قوله: »فبكى أبو بكر ثم بكى ثم قال:  الوجه 
قال  كام  الدين  ويغري  عقبيه  عىل  سينقلب  بأنه  بكائه  معنى  وليس  بعدك؟  موجودون 

اَم َبَكى ِمْن َأْجِل فَِراِقِه النَّبِيَّ H َوَبَقاِئِه َبْعَدُه«)4).  الرافضة، َوإِنَّ

المطلب الثاني
I ال�سبه حول خالفة عمر

الذي  الفاروق  الصديق)5)،  بعد  الصحابة  أفضل   ،I اخلطاب  بن   عمر 
بعد  اخلالفة  توىل  للمسلمي،  عًزا  إسالمه  فكان  أسلم  والباطل،  احلق  بي  به  اهلل  ق  فرنّ

انظر: َوبو شييش آمي ُشتنّوا فيالم، باللغة البنغالية )يف األخري وجدُت احلق )ص69)-)7)).  )((
االستذكار، ابن عبد الرب، كتاب احلج، باب الشهداء يف سبيل اهلل، )04/5)).  )((

املنتقى رشح املوطأ، )07/3)).  )3(
املصدر السابق )08/3)).   )4(

H، )رقم احلديث: 3655(،  النبي  بعد  املناقب، باب فضل أيب بكر  البخاري، كتاب  صحيح   )5(
 .(4/5(
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الصديق، فكانت خالفته فتًحا لإلسالم، فتح اهلل عىل يديه بالد كرسى وقيرص وغريمها، 
امرأة تتوضأ  الجنة، فإذا  رأيتني في  نائم  أنا  H: »بينا  قال فيه رسول اهلل 
إلى جانب قصر فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرته 

فوليت مدبًرا، فبكى عمر، وقال: أعليك أغار يا رسول اهلل«))).

مع هذه املكانة العالية لعمر I يطعن فيه الرافضة ويتهمونه بأسوإ االهتامات، 
ويرمونه بسيل كبري من الشبهات.

ومن أبرز شبهاتهم فيه ما يأتي:
حيث   ،H النبي  ألوامر  يتمثل  ال  عمر  »إن  يقولون:  األولــى:  الشبهة 
ضاق صدره من قضاء الرسول يف صلح احلديبية بل ودفع بقية الصحابة ملخالفة أوامر 

.(((»H النبي

والجواب: أن موقف عمر I يف صلح احلديبية واضح بي ليس كام يقولون، 
فقد جاء يف صحيح البخاري: فقال عمر بن اخلطاب: فأتيت نبي اهلل H فقلت: 
ا، قال: »بلى«، قلت: ألسنا عىل احلق، وعدونا عىل الباطل، قال: »بلى«،  ألست نبي اهلل حقًّ
قلت: فلم نعطي الدنية يف ديننا إذا؟ قال: »إني رسول اهلل، ولست أعصيه، وهو ناصري«، 
قلت: أوليس كنت حتدثنا أنا سنأيت البيت فنطوف به؟ قال: »بلى، فأخبرتك أنا نأتيه 
العام«، قال: قلت: ال، قال: »فإنك آتيه ومطوف به«، قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا 
ا؟ قال: بىل، قلت: ألسنا عىل احلق وعدونا عىل الباطل؟ قال:  بكر أليس هذا نبي اهلل حقًّ
 ،H بىل، قلت: فلم نعطي الدنية يف ديننا إًذا؟ قال: أهيا الرجل إنه لرسول اهلل

صحيح البخاري، كتاب بدء اخللق، باب ما جاء يف صفة اجلنة وأهنا خملوقة، )رقم احلديث: )4)3(،   )((
 .(((7/4(

التيجاين  للدكتور حممد  البنغالية )يف األخري وجدُت احلق(،  باللغة  فيالم،  ُشتنّوا  آمي  َوبو شييش  انظر:   )((
الساموي )ص05)-06)). 
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وليس يعيص ربه، وهو نارصه، فاستمسك بغرزه، فو اهلل إنه عىل احلق، قلت: أليس كان 
حيدثنا أنا سنأيت البيت ونطوف به؟ قال: بىل، أفأخربك أنك تأتيه العام؟ قلت: ال، قال: 

فإنك آتيه ومطوف به«))).

وهذا الذي صدر من عمر I دال عىل صالبة دينه وشدته عىل الكفار وعدم 
.H تنازله هلم، وال يدل أبًدا عىل خمالفته ألمر رسول اهلل

وقد ريض اهلل عن أصحاب الشجرة مجيعا يوم احلديبية، قال تعاىل: ]ک    ک    
ں     ڱ     ڱ    ڱ     ڳ    ڱ     ڳ     ڳ    ڳ     گ     گ     گ     گ     ک    

ں    ڻ    ڻ[ ]الفتح:8)[. 

الشبهة الثانية: يقولون: »إنه أول من رفض السنة النبوية بقوله: »حسبنا كتاب 
اهلل«، وأنه منع النبي H من الكتابة التي فيها نجاة األمة وبعدها عن الضالل، 

فكان سبب فرقة األمة اإلسالمية...«))).

والجواب: أن قول عمر I: »حسبنا كتاب اهلل« ال يدل عىل تركه للسنة النبوية؛ 
بل يدل عىل فقهه ودقة نظره، كام ذكر رشاح احلديث، فقد خيش I أن يكتب النبي 
»حسبنا  عمر:  فقال  عليها؛  العقوبة  واستحقوا  عنها؛  عجزوا  ربام  أموًرا   H
أكملت  »اليوم  الكتاب من يشء« وقوله:  »ما فرطنا يف  تعاىل:  لقوله  كتاب اهلل« وذلك 

لكم دينكم« فعلم أن اهلل تعاىل أكمل دينه، فأمن الضالل عىل األمة)3). 

صحيح البخاري، كتاب الرشوط، باب الرشوط يف اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب وكتابة الرشوط،   )((
)رقم احلديث: )73)(، )93/3)).

انظر: حديث قرطاس إبن وحرضت عمر I إر بوميكا باللغة البنغالية )حديث قرطاس ودور عمر   )((
I(، عبد الكريم مشتاق، النارش: ريمن النرش والتوزيع، )ص)3). 

رشح صحيح مسلم، النووي )))/)9).  )3(
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وأما قوهلم: »بأنه منع النبي H عن الكتابة التي فيها نجاة األمة وبعدها 
الضاللة فكان سبب فرقة األمة اإلسالمية«.

فيجاب عليه: بأن هذا قول ال يقبله عقل، إذ كيف يمنع النبيَّ H عام فيه 
نجاة األمة من الضاللة؟ والرسول H طوال فرتة رسالته يدعو أمته ويرشدهم 

إىل اهلداية ويسعى إىل نجاهتم وإنقاذهم من الضاللة.

عاش  أنه  بدليل  الوجوب،  عىل  ال  الندب  عىل  حممول   H النبي  فمراد 
H أربعة أيام بعد ذلك ومل يأمرهم بإعادة الكتابة. 

انتزع اخلالفة من عيل وجعلها أليب بكر بعد  الثالثة: يقولون: »إن عمر  الشبهة 
موت النبي H مبارشًة قبل دفنه، ليضمن دوره بعده«))).

ويجاب عليها: بأنه لو كان األمر كام يدعى الرافضة، فلامذا اختارها عمر أليب بكر 
بكر  أبا  أن  مسبق  غيبي  علم  لديه  كان  هل  موته،  بعد  فيها  دوره  وأخر  أواًل؟   I

يموت أواًل؟ 
واحلق أن عمر I قد حرص أليب بكر I باخلالفة دون غريه من الصحابة؛ 
ألن أبا بكر أفضل الصحابة بعد النبي H، وهذا أمر اتفق عليه الصحابة مجيًعا)))، 
لذلك بادر عمر I يف سقيفة بني ساعدة فبايع أبا بكر I ثم بايعه املهاجرون 

واألنصار«)3)، فكانت البيعة بإمجاع املهاجرين واألنصار ال باختيار عمر فقط. 

سمعت هذه الشبهة من سيد الرمحن، أحد طالب جامعة املصطفى العاملية بداكا، لقيته يف سكن الطالب   )((
يف جامعة بدانمندي بداكا، يوم3) شوال، 436)ه�. 

H، )رقم  النبي  بعد  بكر  أيب  باب فضل   ،H النبي  كتاب أصحاب  البخاري،  صحيح   )((
احلديث: 3655(، )4/5).

 ،)6830 احلديث:  )رقم  أحصنت،  إذا  الزنا  من  احلبىل  رجم  باب  احلدود،  كتاب  البخاري،  صحيح   )3(
.((68/8(
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المطلب الثالث
I ال�سبه حول خالفة عثمان

عثامن بن عفان ذو النورين، أفضل الصحابة بعد أيب بكر وعمر L، زوجتاه بنتا 
النبي H: رقية وأم كلثوم L؛ وهلذا ُسمي ب� )ذي النورين(، ثالث اخللفاء 
احلياء،  شديد  كان  والكرم،  اجلود  صاحب  باجلنة،  املبرشين  العرشة  وأحد  الراشدين، 
املالئكة«)))،  منه  تستحي  أستحي من رجل  »أال   :H الرسول  عنه  قال  حتى 

اًما صواًما، يكثر قراءة القرآن الكريم حتى ُقتل I واملصحف بي يديه. كان قونّ

مل يسلم I من طعون الرافضة وشبهاهتم، ومن أبرزها ما ييل:
»إن  بنغالديش:  يف  الرافضة  دعاة  من  حسي  دلوار  قايض  قال  األولــى:  الشبهة 
بيعة عثامن I مل تكن صحيحة موافقة للرشيعة ومل يتفق عليها املسلمون، بل كانت 

باستبداد عمر حيث قرر أن يكون اخلليفة أحد الستة الذين عينهم«))).

ويجاب على هذا: بأن بيعة عثامن كانت بإمجاع املهاجرين واألنصار، فإنه ملا طعن 
عمر I مل يستخلف أحًدا بعينه ليكون خليفًة عىل املسلمي من بعده بل أوىص أن 
H وهو عنهم راض وهم:  يكون األمر شورى بعده يف ستة تويف رسول اهلل 
عثامن بن عفان، وعيل بن أيب طالب، وطلحة بن عبيد اهلل، والزبري بن العوام، وسعد بن 
M، وحترج أن جيعلها لواحد من هؤالء عىل  أيب وقاص، وعبد الرمحن بن عوف 

التعيي كام جاء يف صحيح مسلم)3). 

 I صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة ريض اهلل تعاىل عنهم، باب من فضائل عثامن بن عفان   )((
)رقم احلديث: )40)(، )866/4)). 

َوبو شييش آمي ُشتنّوا فيالم، باللغة البنغالية )يف األخري وجدُت احلق(، للدكتور حممد التيجاين الساموي   )((
)ص)9)). 

صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب االستخالف وتركه، )رقم احلديث: 3)8)(، )453/3)).  )3(
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وملا اجتمع أولئك الستة تشاوروا حتى انتهى األمر بي عثامن وعيل L، »فقال 
ْساَلُم  َض اأْلَْمَر إَِلْيِه، َواهللُ َعَلْيِه َواإْلِ ُأ ِمْن َهَذا اأْلَْمِر َفنَُفوِّ ُكاَم َيرْبَ عبد الرمحن لعيل وعثامن: َأيُّ
إين  الرمحن:  عبد  فقال  وعثامن،  عىل  الشيخان  َفُأْسِكَت  اْلَباِقَيْيِ  ُجَلْيِ  الرَّ َأْفَضَل  َيَّ  َلُيَولِّ
، َفَقااَل َنَعْم!« ثم  َ َأْواَلُكاَم بِاحلَقِّ ْساَلُم َأْن َأْجَتِهَد َفُأَويلِّ أترك حقي من ذلك َواهللُ َعيَلَّ َواإْلِ
خاطب كل واحد منهام بام فيه من الفضل، وأخذ عليه العهد وامليثاق لئن واله ليعدلن، 

ولئن ويل عليه ليسمعن وليطيعن فقال كل منهام: نعم، ثم تفرقوا))). 
وبعد ماشورة املهاجرين واألنصار، »صىل للناس الصبح، واجتمع أولئك الرهط 
عند املنرب، فأرسل -عبد الرمحن بن عوف I- إىل من كان حارًضا من املهاجرين 
فلام   ،I تلك احلجة مع عمر  وافوا  أمراء األجناد، وكانوا  إىل  واألنصار، وأرسل 
اجتمعوا تشهد عبد الرمحن، ثم قال: »أما بعد، يا عيل إين قد نظرت يف أمر الناس، فلم 
أرهم يعدلون بعثامن، فال جتعلن عىل نفسك سبياًل«، فقال: أبايعك عىل سنة اهلل ورسوله، 
وأمراء  واألنصار،  املهاجرون  الناس  وبايعه  الرمحن،  عبد  فبايعه  بعده،  من  واخلليفتي 

األجناد واملسلمون«))). 

الشبهة الثانية: يقولون: »إن أول من غري سنة الرسول H يف الصالة 
هو عثامن بن عفان؛ ألنه صىل أربع ركعات بمنى، وقد أنكر ذلك مجاعة من الصحابة مع 

أن النبي H كان يقرص الصالة الرباعية يف سفره دائاًم«)3).
بأداء   H النبي  سنة  يغري  مل   I عثامن  اخلليفة  بأن  عليها:  ويجاب 
الصالة أربع ركعات بمني، عن ابن عمر L قال: »صىل النبي H بمنى 

صالة املسافر، وأبو بكر، وعمر، وعثامن ثامين سني«، أو قال: »ست سني« )4).

البداية والنهاية، ابن كثري، خالفة أمري املؤمني عثامن بن عفان، )0)/0))).  )((
صحيح البخاري، كتاب األحكام، باب كيف يبايع اإلمام الناس، )رقم احلديث:07)7(، )78/9).  )((

انظر: املصدر السابق )ص)4)).   )3(
جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمي )4)/6)4).  )4(



108

 :V القرص بمنى، فقال ابن بطال I وذكر العلامء أسباًبا عديدة لرتك عثامن
الوجه الصحيح يف ذلك »أن عثامن وعائشة كانا يريان أن النبي H إنام قرص؛ 

ألنه أخذ باأليرس من ذلك عىل أمته فأخذا ألنفسهام بالشدة«))).

وقال ابن حجر العسقالين: »إنام صىل عثامن بمنى أربًعا؛ ألن األعراب كانوا كثروا 
يف ذلك العام فأحب أن يعلمهم أن الصالة أربع«))). 

النبي قال  كام  حال،  كل  عىل  مأجور  فإنه  أخطأ،  قد  عثامن  أن  جداًل  فرضنا  ولو 
H: »إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد 

ثم أخطأ فله أجر«)3). 

الشبهة الثالثة: عند حديث النبي: »واهلل ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، 
ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها«)4)، يقولون: »وإن عثامن I ترك بعد وفاته 
مائة ومخسي ألف دينار عدا املوايش واألرايض والضياع الكثرية التي ال حتىص وال تعد. 

وهذا يدل عىل أنه كان من أصحاب الدنيا الذين حذر النبي H منهم«)5).

فليست  فيها،  بالتنافس  معلاًل  كان  احلديث  يف  ورد  كام  الدنيا  ذم  أن  والــجــواب: 
َوِنْعَم  ُحْلٌو،  َخِضٌر  اْلَماَل  َهَذا  H: »َوِإنَّ  النبي  قال  مذمومة بإطالق، ولذلك 
َمْن  َوِإنَّــهُ  ِبيَل...  السَّ َواْبَن  َواْلَيِتيَم،  اْلِمْسِكيَن،  ِمْنُه  َأْعَطى  ِلَمْن  ُهَو  اْلُمْسِلِم  َصاِحُب 

رشح صحيح البخارى، ابن بطال )3/)7).  )((
فتح الباري رشح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالين، ))/)57).  )((

صحيح البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، )رقم   )3(
احلديث: )735(، )08/9)).

صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب ما حيذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، )رقم احلديث: 6)64(،   )4(
 .(90/8(

التيجاين  للدكتور حممد  البنغالية )يف األخري وجدُت احلق(،  باللغة  فيالم،  ُشتنّوا  آمي  َوبو شييش  انظر:   )5(
الساموي )ص36)). 
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ِه َكاَن َكالَِّذي َيْأُكُل َواَل َيْشَبُع، َوَيُكوُن َعَلْيِه َشِهيًدا َيْوَم اْلِقَياَمِة«)))،  َيْأُخُذُه ِبَغْيِر َحقِّ

 

ومل يكن عثامن I من الفقراء أصاًل، فقد من اهلل عليه -قبل إسالمه- باملال الوفري، 
وما كان ذلك لينقص من قدره وقد جعله يف طاعًة اهلل ورسوله، ومواقفه العديدة يف ذلك 
الجنة«. فحفرها  وله  رومة  بئر  H: »من يحفر  النبي  قال  فقد  خري شاهد، 
إىل  يوما  الجنة« فجهزه عثامن)))، وجاء  فله  العسرة  »من جهز جيش  وقال:  عثامن، 
النبي H بألف دينار، فجعل النبي H يقلبها يف حجره ويقول: »ما 

ضر عثمان ما عمل بعد اليوم«، مرتي)3).

ْنَيا، ))/8)7( حديث رقم: ))05)) ُرُج ِمْن َزْهَرِة الدُّ ِف َما خَيْ صحيح مسلم، كتاب الزكاة، َباُب خَتَوُّ  )((
.((3/5( I باب مناقب عثامن بن عفان ،H صحيح البخاري، كتاب أصحاب النبي  )((

سنن الرتمذي، أبواب املناقب عن رسول اهلل H، )رقم احلديث: )370(، )6/5)6(. وحسنه   )3(
األلباين.
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المبحث الثالث
عر�ش مظامل اأهل البيت، وادعاء حمبتهم

وفيه ثالثة مطالب:

المطلب األول
تعريف اأهل البيت يف اللغة وال�سطالح

األهل في اللغة: هو أهل البيت من الزوجة واألوالد وغريهم))).
دقة«))).  مت عليهم الصَّ م الذين ُحرِّ وفي االصطالح: قال مجهور العلامء: »إهنَّ

)حممد  اخلمسة  الكساء  أصحاب  البيت:  بآل  بنغالديش  يف  الرافضة  ومقصود 
H، وعىل، وفاطمة، واحلسن، واحلسي M(، ومعهم بقية األئمة االثني 

عرش وهم املعصومون بآية التطهري يف قوله تعاىل: ]ڎ        ڈ    ڈ    ژ      ژ    
أزواج  هؤالء  مع  يدخلون  وال  ]األحزاب:33[،  ک[  ڑ       ڑ    ک    ک     

.H النبي

وجواب هذا: أن النبي O حي علمهم الصالة عليه قال: »اللهم صل 
بيته،  آله وأهل  إبراهيم من  امرأة  إذا كانت  وذريته«)3). »وأيًضا  وأزواجــه  على محمد 
وامرأة لوط من آله وأهل بيته، بداللة القرآن، فكيف ال يكون أزواج حممد من آله وأهل 

بيته؟، كيف واآلية نفسها تدل عىل أهنن من أهل بيته«)4). 

انظر: معجم مقاييس اللغة، القزويني الرازي، ))/50)).   )((
وقد نص عىل ذلك أبو حنيفة، والشافعي، وأمحد، وبعض املالكية، وانظر: رشح فتح القدير، البن اهلامم   )((

)))/74)(، وعمدة القاري للعيني )339/7(، وجمموع الفتاوى البن تيمية )))/460). 
صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، )رقم احلديث: 3369(، )47/4)).  )3(

منهاج السنة، ابن تيمية )76/7).  )4(
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يف  ذكرهم  فأين  الكساء،  أصحاب  مع  عرش  االثني  األئمة  لبقية  إدخاهلم  وأما 
اآلية؟ وأين حجتهم عىل حرصهم آلل الرسول H فيام ذكروه فقط؟ أين أعامم 

الرسول اهلل H؛ محزة والعباس L؟.

المطلب الثاني
�سور مظامل اأهل البيت

التي يعر�سها الرواف�ش يف بنغالدي�ش
البيت بي املسلمي يف حمارضاهتم  الرافضة غاية االهتامم بعرض مظامل أهل  هيتم 

ومؤلفاهتم بصور متعددة، وذلك كاآليت:

الصورة األولى: يقولون: قد اغتصب اخللفاء الثالثة اخلالفَة من عيل I، وقد 
نص عليها النبي H لعيل وألوالده قبل موته))).

أساليب  بيان  عند  الفصل  هذا  من  األول  املبحث  يف  سبق  قد  الشبهة  هذه  ورد 
الرافضة لنرش مذهبهم يف بنغالديش

 H النبي  L بنت  أبو بكر وعمر  الثانية: يقولون: »ظلم  الصورة 
 .(((

J فاطمة
وعمر  بكر  أيب  خالفة  حول  شبهاهتم  مبحث  يف  سبق  قد  الشبهة  هذه  وجواب 

.L

قد  وأهنا  البيت،  أهل  ظلمت   J عائشة  »إن  يقولون  الثالثة:  الــصــورة 
جده  بجانب  يدفن  أن  ومنعت  اجلنة،  أهل  شباب  سيد  احلسن  جنازة   اعرتضت 

حممد  الدكتور  الذكر(،  أهل  )فاسألوا  )ص74(.  البنغالية  باللغة  كرون  جيغاشا  كي  ذكر  أهل  وانظر:   )((
التيجاين، )ص87)). 

وانظر: املصدر السابق )ص87)-88)).   )((
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بغلة  فركبت  ليدفنه،  بأخيه احلسن  H، وذلك عندما جاء احلسي  اهلل  رسول 
وخرجت تنادي وتقول: »ال تدفنوا يف بيتي من ال أحب«))).

يروي  ما  إن كل  بل  املؤمني،  أم  الروايات عىل  والجواب: ال شك يف كذب هذه 
عنها يف هذا الباب كذب، ومما يدل عىل كذب هذه الرواية؛ أنه مل يتسع بعد دفن أيب بكر 
عند قرب النبي H إال لواحد، وقد جعلت ذلك عائشة لنفسها، فلام طلب ذلك 
أمري املؤمني عمر I من عائشة وهبته له، جاء عند صحيح البخاري عن عمرو بن 
ميمون األودي، قال: رأيت عمر بن اخلطاب I قال: يا عبد اهلل بن عمر، اذهب إىل 
أم املؤمني عائشة J، فقل: يقرأ عمر بن اخلطاب عليك السالم، ثم سلها، أن أدفن 

مع صاحبي، قالت: »كنت أريده لنفيس فألوثرنه اليوم عىل نفيس«))). 

الصورة الرابعة: يقولون: »إن معاوية I قد ظلم أهل البيت، وكان معاوية 
H يف  النبي  وأصحابه يف خالفته يلعنون ويسبون ويشتمون عليًّا وأهل بيت 
منابر املساجد يوم اجلمعة، وأوجبوها عىل املصلي مجيًعا يف سنة واحد وأربعي للهجرة...
واستمر إىل أكثر من تسعي سنة، ثم أسقط عمر بن عبد العزيز أمر هذا اللعن عنهم، وَردَّ 

.(3(»H الفدَك من مرياث النبي

وهذا كله كذب عىل الصحابة M وعىل معاوية I بشكل خاص، فقد 
كان من كتاب الوحي الذين يتذرعون بالطعن فيهم للطعن يف القرآن الكريم. 

َوبو شييش آمي ُشتنّوا فيالم، باللغة البنغالية )يف األخري وجدُت احلق(، للدكتور حممد التيجاين الساموي   )((
)ص58)). 

صحيح البخاري، كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف قرب النبي H، وأيب بكر، وعمر L، )رقم   )((
احلديث: )39)(، ))/03)).

أهل البيت هو سفينة النجاح بضوء الكتاب والسنة للقايض حممد دلوار حسي )ص9)-0)).   )3(
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ُسْفَياَن  َأيِب  ْبُن  ُمَعاِوَيُة  َأَمَر  أبيه قال:  وأما رواه عامر بن سعد بن أيب وقاص، عن 
ا َما َذَكْرُت َثاَلًثا َقاهَلُنَّ َلُه َرُسوُل اهللِ  اِب؟ َفَقاَل: َأمَّ َ َسْعًدا َفَقاَل: َما َمنََعَك َأْن َتُسبَّ َأَبا الرتُّ

 

َسِمْعُت  النََّعِم،  مُحِْر  ِمْن  إيَِلَّ  َأَحبُّ  ِمنُْهنَّ  َواِحَدٌة  يِل  َتُكوَن  أَلَْن  َأُسبَُّه،  َفَلْن   H 
اهللِ  َرُسوَل  َيا   : َعيِلٌّ َلُه  َفَقاَل  َمَغاِزيِه،  َبْعِض  يِف  َفُه  َخلَّ َلُه،  َيُقوُل   H اهللِ  َرُسوَل 
ْبَياِن؟ َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهللِ H: »َأَما َتْرَضى َأْن َتُكوَن ِمنِّي  ْفَتنِي َمَع النَِّساِء َوالصِّ َخلَّ
: »أَلُْعِطَينَّ  ِبَمْنِزَلِة َهاُروَن ِمْن ُموَسى؟ ِإالَّ َأنَُّه اَل ُنُبوََّة َبْعِدي« َوَسِمْعُتُه َيُقوُل َيْوَم َخْيرَبَ
الرَّاَيَة َرُجاًل ُيِحبُّ اهلَل َوَرُسوَلُه، َوُيِحبُُّه اهلُل َوَرُسوُلُه« َقاَل َفَتَطاَوْلنَا هَلَا َفَقاَل: »اْدُعوا ِلي 
اَيَة إَِلْيِه، َفَفَتَح اهللُ َعَلْيِه، َومَلَّا َنَزَلْت َهِذِه اآْلَيُة:  َعِليًّا« َفُأيِتَ بِِه َأْرَمَد، َفَبَصَق يِف َعْينِِه َوَدَفَع الرَّ
َعِليًّا   H اهللِ  َرُسوُل  َدَعا  عمران:)6[  ]آل  ەئ[  ەئ     ائ       ائ     ]ى    

َوَفاطَِمَة َوَحَسنًا َوُحَسْينًا َفَقاَل: »اللُهمَّ َهُؤاَلِء َأْهِلي««))).

فقول معاوية I لسعد I ال يفهم منه األمر بسب عيل I، فإنه إنام 
أراد أن يستوضح عن املانع عنده من سب عيل، فأجابه سعٌد عن السبب، ومل نعلم أن 
معاوية عندما سمع ذلك رد عىل سعٍد أو غضب منه، بل سكت سكوتا داال عىل اإلقرار 

والرضا بجوابه.

وأما قوهلم: بأن ذلك استمر حتى أسقطه عمر بن عبد العزيز ورد الفدك، فيجاب 
عليه: بأن هذا كذب ال دليل عليه، وال يستطيع دلوار الرافيض وال غريه من الروافض أن 

يستدل عىل يشء من ذلك إىل قيام الساعة.

 ولو فرضنا جداًل بأنه صحيح، فإنه يلزم منه الطعن يف عيل I أيضا، إذ كيف 
مل يأخذه يف فرتة خالفته ويوزعه عىل أبنائه.

صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب - فضائل عيل بن أيب طالب برقم )404)).  )((
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المطلب الثالث
ادعاء الراف�سة حمبة اأهل البيت والغلو فيهم

يزعم الرافضة يف بنغالديش أهنم ينفردون بحب أهل البيت، وأما غريهم من أهل 
السنة فال حيبوهنم، وإنام هم أعداء هلم، واحلق أن هذا ادعاٌء كاذب وحمبة زائفة، ويدل 

عىل ذلك املسائل اآلتية:

امل�ساألة الأوىل: حقيقة حمبة الراف�سة يف بنغالدي�ش لأهل البيت:
فإن  أعداؤهم؛  إال  احلقيقة  يف  هم  وما  البيت،  أهل  حيبون  أهنم  الرافضة  يدعي 
النبي  بسنة  ويتمسكون  حياهتم،  يف  وحيكمونه  اهلل  كتاب  يعظمون  كانوا  البيت  أهل 
H اعتقاًدا وقواًل وعماًل، وليس هلؤالء الرافضة حظ من ذلك، تركوا كتاب 

اهلل وراء ظهورهم ونبذوا سنة النبي H واستبدلوها ببدع أئمتهم.

والعرص،  الظهر  بي صاليت  قليال، وجيمعون  إال  اخلمسة  الصلوات  يصلون  وال 
وصاليت املغرب والعشاء دائام)))، مع أن النبي H وأهل البيت مل جيمعوا بي 
صالتي إال يف حاالت خاصة كام هو معروف يف كتب احلديث والفقه، ينكرون صيام 
يوم التاسع والعارش من شهر املحرم))) مع أنه قد ثبت يف السنة النبوية، ويفطرون من 
صيامهم بعد غروب الشمس بزمن طويل خالًفا ملا كان عليه النبي H وأهل 

بيته)3). وقد قال تعاىل: ]ڦ    ڦ    ڦ               ڦ    ڄ     ڄ    ڄ     ڄ    ڃ    ڃ      ڃڃ    
چ    چ    چ[ ]آل عمران:)3[. 

التعليم  مركز  النارش:  العابدين،  زين  حممد  موالنا  الصالة(،  )تعليم  البنغالية  باللغة  ا  شيخَّ نامز  انظر:   )((
العلمي، قم بإيران، الطبعة األوىل: 008)م، )ص58-43). 

رضا  حبيب  سيد  احلاج  عاشوراء(،  يوم  أعامل  )بعض  البنغالية  باللغة  عمل  كيسو  حمرمري  دشم  انظر:   )((
حسيني، النارش: كارواين انتشار، )ص7). 

انظر: رمضانر سحري و إفطارر شاتيك شامي كال باللغة البنغالية )األوقات الصحيحة لسحور رمضان   )3(
وإفطاره(، د. إيس. زيد. إم حسيب الشهيد، النارش: املؤسسة اإلمامية اخلريية بمنطقة باغورا، )ص))). 
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يف  علامَءهم  إن  بل  لصبياهنم،  ُيعلِّمونه  وال  يتعلمونه  وال  القرآن  يقرأون  وال 
بنغالديش ال حيسنون تالوة كتاب اهلل أصاًل، يشتغلون لياًل وهناًرا يف مسألة واحدة هي 

مسألة اإلمامة.
أثناء زياريت ملراكزهم ومكاتبهم ومؤسساهتم وبيوهتم إال شيًئا  وإنني ما وجدُت 
واحًدا هو مسألة اإلمامة؛ حقوقها وفضائلها وخصائصها، ككتاب أهل البيت هم مركز 
املتعلقة  واآليات  والوالية،  اإلمامة  وكتاب  النجاح،  سفينة  هم  البيت  وأهل  النجاح، 
وجدت  وما  الكتب.  من  وغريها  والسنة،  القرآن  من  البيت  أهل  وتعريف  بالوالية، 
يتعلق  القرآن وخصائصه، وما  التوحيد وخصائصه، وفضائل  كتاًبا واحًدا عن فضائل 

بالعبادات من الصيام والزكاة والصالة واحلج، واحلالل واحلرام.
رون الناس بحديث  ال توجد هلم مدرسة واحدة لتحفيظ القرآن الكريم مع أهنم ُيذكِّ
الثقلي »كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي«، فأين حقيقة ذلك؟ وأين دعواهم حمبة أهل البيت 

وحمبة عرتة النبي H؟ كل ذلك إنام هو من األباطيل واألكاذيب واألوهام.

امل�ساألة الثانية: غلو الراف�سة يف حمبة اأهل البيت:
منازهلم  ومراعاة  حقوقهم  وحفظ  وإكرامهم   H النبي  بيت  أهل  حب 
من أهم أمور الدين عند أهل السنة واجلامعة، لكنهم يلتزمون يف ذلك بنصوص القرآن 

والسنة، وال يرفعوهنم فوق منزلتهم التي أنزهلم اهلل هبا.

أهل  يف  حممًدا  »ارقبوا  يقول:  وأرضاه-  عنه  اهلل  -ريض  الصديق  بكر  أبو  فهذا 
H أحب إيل أن  أيًضا: »والذي نفيس بيده لقرابة رسول اهلل  بيته«)))، ويقول 

أِصَل من قرابتي«))).

)رقم   ،H اهلل  رسول  قرابة  مناقب  باب   ،H النبي  أصحاب  كتاب  البخاري،  صحيح   )((
احلديث: 3)37(، )0/5)). 

املصدر السابق )رقم احلديث: ))37(، )0/5)).   )((
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ولكن الرافضة يف بنغالديش قد غلوا يف ذلك، ورفعوهم وفق منازهلم التي أنزهلم اهلل 
هبا، جعلوهم فوق منزلة األنبياء والرسل، بل إهنم ساووهم مع اهلل B الذي خلقهم 
وخلق أئمتهم؛ يسجدون عىل قبورهم ويستغيثون هبم عند شدائدهم ومصائبهم، وينسبون 

إليهم من األكاذيب واألباطيل التي ال يقبلها عقل وال نقل، ومن هذه األقوال:
- حب أهل البيت هو اإلسالم احلقيقي))).

- أهل البيت هم مركز للنجاح))).
- أهل البيت بيدهم اجلنة والنار)3).

- أهل البيت هم من زينة عرش الرب)4).
- ال يدخل اجلنة أحد مل يعرفه أهل البيت)5).

بناء عىل هذه األقوال الكفرية يبنون القبور والقباب يف أماكن شتى وينسبوهنا إىل 
بالطواف والسجود، ويستغيثون هبا يف مصائبهم  I، يزينوهنا ويعظموهنا  احلسي 

وشدائدهم)6).

من  وأقواهلم  املرشكي  بأعامل  هذا  فعلهم  عىل  يستشهدون  أهنم  الغرائب  ومن 
بينه  واسطًة  عليًّا  جعل  ا)7)  ُب��ودَّ َغوُتوم  »إن  كقوهلم:  وغريهم،  والبوذيي  اهلندوس 

( باللغة العربية جلعفر حيايت وِمَسس رمحة خاتون، )ص)، 0)، ))،  انظر: إِييِلَ باللغة البنغالية و)َعيِلُّ  )((
 .(39

( باللغة العربية جلعفر حيايت وِمَسس رمحة خاتون، )ص)، 0)، ))،  انظر: إِييِلَ باللغة البنغالية و)َعيِلُّ  )((
 .(39

املرتىض اإلمام عيل بن أيب طالب باللغة البنغالية لسيد عيل جعفر )ص45)).   )3(
الشهيد، سيد عىل جعفري )ص48).   )4(

انظر: املرتىض-اإلمام عيل بن أيب طالب )ع( باللغة البنغالية، سيد عيل جعفري، )ص38).   )5(
شاهد الباحث سجود الرافضة عىل قرب حسي بحسيني دالن بداكا وهذا العمل مستمر يوميًّا فيه.   )6(

أحد ملوك اهلندوس.   )7(
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ع إيلَّ يدك الرمحة،  وبي اهلل عند مصائبه، وكان يدعوه )ع( يا غالَب عىل كل يشء، وسِّ
فانرصين، فأنت وجه اهلل، وأنت كل يشء، فلم يكن هناك يشء إال أنت، وأنت بصري 
بكل يشء وعليم به، وإنك تعلم حزين وُمنِقِذي منه«)))، ويقولون عن رِسي ِكشنَا))): 
»إن رِسي ِكشنَا كان يدعو عليًّا ويستغيث به يف مصيبته«)3). وينقلون من قول بوب إِن، 
جي، ِيل جاكوب: »إن أهل الصي يعظمون لفظ »أوهام« )عيل( ويكتبونه يف معابدهم، 
ويذكرونه قبل بداية كل شؤوهنم وأمورهم، ويقولون عن سبب تعظيمهم لعيل: إن الدنيا 
واآلخرة والسامء واألرض وكل نفس يف األرض حتت أمره وقهره وتدبريه، لذلك نحن 
كبري  إله  وهو  )عيل(  »وام«  »إن  اهلندوسية:  الديانة  رئيس  جاند  مول  نعظمه«)4).وقال 
من اآلهلة«)5). وقال الرافىض قايض دلوار حسي يف إمامهم املهدي املزعوم: »إنه غائب 

منهم، ولكنه يعلم ويبرص وجييب ملن كان يترضع إليه ويستغيث به«)6).

ا كبرًيا، سبحانك هذا هبتان عظيم. تعاىل اهلل عام يقولون علوًّ

(، جعفر حيايت وِمَسس رمحة خاتون، )ص8، 6)).  إِييِلَ باللغة البنغالية و)َعيِلُّ  )((
أحد معبودات اهلندوس يف بنغالديش.   )((

املصدر السابق )ص7، 0)، ))).   )3(
وام َأَبن عيل S باللغة البنغالية )يا عيل( حلاكم سيد حممود غالين )ص5)-6)).   )4(

املصدر السابق )ص0)).   )5(
الباحث يوم اجلمعة الساعة )  الباحث هذا من: قايض دلوار حسي بحسيني دالن بداكا، قابله  سمع   )6(

ظهًرا بحسيني دالن يف بيته بداكا يف تاريخ )5/7/3)0)م. 
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المبحث الرابع
اتهام ال�سحابة M بالنفاق والرتداد

وفيه تمهيد ومطلبان:
متهيد: 

أصحاب  يف  اخلارسة  والطعون  التَُّهم  إنشاء  يف  بنغالديش  يف  الرافضة  جيتهد 

 

رسول اهلل H؛ بحسب جهودهم وفضائلهم يف هذا الدين، فمن كان له حظ 
وافر وفضل عظيم يف الدين محاًل ونرًشا، جعلوا له من التهم والطعن بحسب ذلك احلظ 
والفضل، فأكثروا من اهتام أيب بكر وعمر وعثامن M ملا هلم من جهود عظيمة يف 

اإلسالم، ثم معاوية وعائشة وأبو هريرة وابن عمر M وهكذا.

عىل  ومات  به  مؤمنًا   H بالنبي  اجتمع  »من  معلوم:  هو  كام  والصحايب 
أو  الردة  الصحايب مصطلح  بمصلح  يلصق  أن  يستقيم عقاًل ورشًعا  ذلك«)))، فكيف 
النفاق؛ فاملنافق كام عرفه ابن القيم V: »من أظهر اإلسالم ومتابعة الرسل، وأبطن 

جوع من اإلسالم إىل الكفر«)3). الكفر ومعاداة اهلل ورسوله«)))، والردة هي: »الرنّ

ويتضح ذلك إذا علمنا أن الرافضة يف بنغالديش يعدون من الصحابة سبعة فقط 
املائة ألف، ممن شارك يف حجة  الذين جتاوز عددهم  بقيتهم  الدين، وأما  استقاموا عىل 
»إن  حسي:  دلوار  قايض  الرافيض  يقول  الدين؛  عن  عندهم  ارتدوا  فقد  ال��وداع)4)، 

انظر: الدرة املضية يف عقد أهل الفرقة املرضية ملحمد بن صالح العثيمي ))/))6).   )((
انظر: طريق اهلجرتي وباب السعادتي، ابن القيم اجلوزية ))/)40).   )((

املفردات يف غريب القرآن، الراغب األصفهاين، ))/349).   )3(
انظر: تلقيح فهوم أهل األثر يف عيون التاريخ والسري، ابن اجلوزي، ))/73).   )4(
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H هم: عامر بن يسار،  النبي  بعد موت  الدين  الذين استقاموا عىل  الصحابة 
وسلامن الفاريس، وأبو ذر الغفاري، وحذيفة بن اليامن، واملقداد بن األسود، وخزيمة بن 

ثابت، وجابر بن عبد اهلل األنصاري«))).

ويف املطالب التالية ذكر أساليب رافضة بنغالديش إلثبات ذلك:

المطلب األول
اتهام ال�سحابة بالنفاق والرتداد

من خالل التاأويالت الفا�سدة لالآيات القراآنية 
ذكر  القرآن  يف  جاء  »إذا  بنغالديش:  يف  الرافضة  عند  القرآن  تفسري  يف  القاعدة 
 ،H املؤمني وأوصافهم أو ذكر أصحاب اجلنة؛ فاملراد عيل وأهل بيت النبي 
أو ذكر  املنافقي، والكافرين واملرشكي وأوصافهم،  فيه ذكر  إذا جاء  وهم منهم، وأما 

.(((»H أصحاب النار؛ فإن املراد أصحاب رسول اهلل

ومن الآيات التي اأولوها بذلك:
اآلية األولى: قال تعاىل: ]ڄ    ڄ      ڄ      ڃ    ڃ    ڃ    ڃ    چ    چچ    چ    
ڇ    ڇ     ڇ     ڇ    ڍ    ڍڌ    ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژ         ژ    ڑڑ    ک    

ک    ک[ ]آل عمران:44)[.

َوبو شييش آمي ُشتنّوا فيالم، باللغة البنغالية )يف األخري وجدُت احلق(، للدكتور حممد التيجاين الساموي   )((
)ص76)). 

انظر: بابرتي قرآن أهل بيت باللغة البنغالية )أهل البيت يف القرآن الكريم(، حممد هادي األميني، وكتاب   )((
املرتىض – اإلمام عيل بن أيب طالب باللغة البنغالية، سيد عيل جعفري، وكتاب معرفت إمامت وواليت 
فيالم،  ُشتنّوا  آمي  شييش  َوبو  وكتاب  حسي،  نظري  حممد  والوالية(،  اإلمامة  )تعريف  البنغالية  باللغة 
باللغة البنغالية )يف األخري وجدُت احلق(. ومن قرأ هذه الكتب يالحظ جليا قاعدة تفسري القرآن عند 

الرافضة. 
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قال الرافضة يف بنغالديش: »هذه اآلية الكريمة رصحية يف أن الصحابة سينقلبون 
عىل أعقاهبم بعد وفاة الرسول مبارشًة، وال يثبت إال قليل منهم«))).

اآلية الثانية: قال تعاىل: ]ڄ    ڄ     ڃ    ڃ    ڃ    ڃ    چ    چ    چ    
ژ     ڈڈ      ڎ     ڎ     ڌ     ڌ     ڍڍ     ڇ     ڇ      ڇ     ڇ     چ    
ژ    ڑ    ڑ    ک    ک    ک    ک    گ     گ    گ    گ    ڳ    
ڳ    ڳ    ڳ     ڱ    ڱ    ڱ    ڱں    ں    ڻ    ڻ    ڻ     ڻ[ 

]التوبة:38، 39[.

قالوا: »هاتان اآليتان رصحيتان يف أن الصحابة تثاقلوا عن اجلهاد، واختاروا الركون 
إىل احلياة الدنيا، حتى استوجبوا توبيخ اهلل وهتديده إياهم بالعذاب األليم«))).

]ے    ۓ    ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ        ۇ     ۆ     اآلية الثالثة: قال تعاىل: 
ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ       ۅ    ۅ    ۉ     ۉ     ې    ې    ې      ې    ىى    ائ     

ائ    ەئ[ ]احلديد:6)[.
أهل  يعتربهم  الذين  »الصحابة  اآلية:  هذه  تفسري  يف  حسي  دلوار  الرافىض  قال 
بعد سبع عرشة سنة مل ختشع قلوهبم،  الناس، هم  H أفضل  النبي  بعد  السنة 

لذلك وصفهم اهلل بأهنم فاسقون«)3).
بسوء  اهلل  وتأولوا عىل  بأهوائهم،  الكريم  القرآن  آيات  الرافضة  أول  فانظر كيف 
نياهتم وأعامهلم، واحلق أن سبب نزول هذه اآليات ومعناها عند أهل التفسري ال عالقة له 

بام ذكروه من اهتام باطل وتأويل فاسد.

التيجاين  للدكتور حممد  البنغالية )يف األخري وجدُت احلق(،  باللغة  ُشتنّوا فيالم،  آمي  َوبو شييش  انظر:   )((
الساموي )ص00-99)). 

التيجاين  للدكتور حممد  البنغالية )يف األخري وجدُت احلق(،  باللغة  فيالم،  ُشتنّوا  آمي  َوبو شييش  انظر:   )((
الساموي )ص33)). 
املصدر السابق نفسه.   )3(
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المطلب الثاني
اتهام ال�سحابة بالنفاق والرتداد

من خالل التاأويالت الفا�سدة لالأحاديث النبوية 
قاعدة الرافضة يف بنغالديش يف فهم أحاديث الرسول H أنه: »كلام جاء 
الصحابة  كبار  هبم  فاملراد  ولرسوله  هلل  والعاصي  واملبتدعي  واملنافقي  الكافرين  ذكر 

وعىل رأسهم: أبو بكر وعمر وعثامن وعائشة وأبو هريرة وابن عمر وغريهم))). 

ومن اأمثلة تطبيقهم لهذه القاعدة الباطلة:
إذا  قائم  أنا  بينا   « H قال:  النبي  األول: عن أيب هريرة، عن  الحديث 
زمرة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلم، فقلت: أين؟ قال: 
إلى النار واهلل، قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم 
إذا زمرة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلم، قلت أين؟ قال: 
القهقرى،  أدبارهم  على  بعدك  ارتــدوا  إنهم  قــال:  شأنهم؟  ما  قلت:  واهلل،  النار   إلى 

فال أراه يخلص منهم إال مثل همل النعم«))).

H: »إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن  وقال النبي 
وبينهم  بيني  ثم يحال  ويعرفوني،  أعرفهم  أقــوام  ليردن علي  أبــًدا،  لم يظمأ  شرب 
فأقول: أصحابي، فيقال: إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحًقا سحًقا لمن 

غير بعدي«)3).

انظر: بابرتي قرآن أهل بيت باللغة البنغالية )أهل البيت يف القرآن الكريم(، حممد هادي األميني، وكتاب   )((
املرتىض – اإلمام عيل بن أيب طالب باللغة البنغالية، سيد عيل جعفري، وكتاب معرفت إمامت وواليت 
باللغة البنغالية )تعريف اإلمامة والوالية(، حممد نظري حسي، وكتاب َوبو شييش آمي ُشتنّوا فيالم، باللغة 

البنغالية )يف األخري وجدُت احلق(. 
صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب يف احلوض، )رقم احلديث: 6587(، )8/)))).   )((

املصدر السابق )رقم احلديث: 6583(، )0/7))).   )3(
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يقولون يف رشح هذا احلديث: »هذا يدل عىل أن أكثر الصحابة قد بدلوا وغريوا بل 
ارتدوا عىل أدبارهم بعده H إال القليل منهم«))).

النبي  I قال: »ما أعرف شيًئا مما كان عىل عهد  عن أنس  الثاني:  الحديث 
الزهري:  قال  فيها«)))،  ضيعتم  ما  ضيعتم  أليس  قال:  الصالة؟  قيل:   H
فقال: »ال أعرف  يبكيك؟  ما  يبكي، فقلت:  بن مالك بدمشق وهو  أنس  »دخلت عىل 

شيًئا مما أدركت إال هذه الصالة، وهذه الصالة قد ضيعت«)3).

يف  غريوا  الصحابة  »إن  احلديث:  هلذا  رشًحا  حسي  دلوار  قايض  الرافىض  قال 
الصالة، وال يظن أحد أن التابعيي هم الذين غريوا الصالة. بل أول من غري السنة يف 

الصالة هو خليفة املسلمي عثامن بن عفان وعائشة«)4).

 ،L الحديث الثالث: جاء يف البخاري: قال عمرو: سمعت جابر بن عبد اهلل
من  رجاًل  املهاجرين  من  رجل  فكسع  جيش-  يف  مرة  سفيان:  -قال  غزاة  يف  كنا  قال: 
ذلك  فسمع  للمهاجرين،  يا  املهاجري:  وقال  لألنصار،  يا  األنصاري:  فقال  األنصار، 
H فقال: »ما بال دعوى الجاهلية!«، قالوا: يا رسول اهلل، كسع  رسول اهلل 
بذلك  فسمع  منتنة«  فإنها  »دعوها  فقال:  األنصار،  من  رجاًل  املهاجرين  من  رجل 

 

عبد اهلل بن أيب، فقال: فعلوها، أما واهلل لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل، 

التيجاين  للدكتور حممد  البنغالية )يف األخري وجدُت احلق(،  باللغة  فيالم،  ُشتنّوا  آمي  َوبو شييش  انظر:   )((
الساموي )ص35)). 

 ،)5(9 احلديث:  )رقم  وقتها،  عن  الصالة  تضييع  باب  الصالة،  مواقيت  كتاب  البخاري،  صحيح   )((
 .((((/((

 ،)530 احلديث:  )رقم  وقتها،  عن  الصالة  تضييع  باب  الصالة،  مواقيت  كتاب  البخاري،  صحيح   )3(
 .((((/((

التيجاين  للدكتور حممد  البنغالية )يف األخري وجدُت احلق(،  باللغة  ُشتنّوا فيالم،  آمي  َوبو شييش  انظر:   )4(
الساموي )ص)4)). 
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فبلغ النبي H فقام عمر فقال: يا رسول اهلل: دعني أرضب عنق هذا املنافق، 
فقال النبي H: »دعه، ال يتحدث الناس أن محمًدا يقتل أصحابه«))).

أقرنّ  فقد  حابة،  الصنّ من  كانوا  املنافقي  أننّ  يف  رصيح  احلديث  »وهذا  يقولون: 

 

رسول اهلل قول عمر بأننّه منافق ولكن منعه من قتله حتنّى ال ُيقال بأننّ حممًدا يقتل أصحابه، 
املنافقي خشية أال  يقتل  أكثر أصحابه منافقون، ولكنه مل  بأننّ  سول كان يعلم  الرنّ ولعلنّ 

يبقى من أصحابه عدٌد كثري«))).

بأهوائهم الهتام  النبوية  السنة  يتأولون  بنغالديش  الرافضة يف  أن  يتبي  تقدم  ومما 
الصحابة بالنفاق والردة والكفر، وهي تأويالت فاسدة مل يقل هبا إال من ساءت طويته 
هلذه  احلق  واملعنى  السياق  أوضحت  ورشوحه  احلديث  وكتب  وعمله،  قلبه  وفسد 

األحاديث اهتداء بقواعد السلف وآثارهم.

 

صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن، باب قوله: ]ٺ    ٺ        ٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٹ       ٹ      )((
ٹ    ٹ      ڤ    ڤڤ    ڤ          ڦ    ڦ     ڦ    ڦ    ڄ[ ]املنافقون:6[، )54/6)). 

انظر: أهل ذكركي جغاشا كرون باللغة البنغالية )فاسألوا أهل الذكر(، التيجاين الساموي، الرتمجة: إرشاد   )((
أمحد، )ص)3)). 
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المبحث الخام�س
َبهات حول ال�سنة النبوية اإثارة ال�سُّ

السنة في الشرع: »هي أقوال النبي H وأفعاله وصفاته وسريه ومغازيه 
وأخباره« أو هي: »أقوال النبي H وأفعاله وأحواله«)))، وقال بعضهم: »هي 

ما أضيف إىل النبي H قواًل أو فعاًل أو تقريًرا أو صفة«))).

]ڳ    ڳ    ڳ    ڱ         B قد توىل حفظ القرآن بنفسه، فقال:  ولئن كان اهلل 
ڱ    ڱ     ڱ[ ]احلجر:9[، فإن حفظ السنة أيًضا من حفظ القرآن، كام قال سبحانه: 
]ۆئ    ۈئ    ۈئ    ېئ    ېئ[ ]النساء:3))[، قال ابن القيم V يف تفسري 
اآلية: »فالكتاب القرآن، واحلكمة السنة«)3)، ومن ذلك قوله H: »إين أوتيت 

الكتاب، ومثله معه«)4). 

وبرغم هذا أثار الرافضة يف بنغالديش شبهاهتم للتشكيك يف السنة النبوية، سلكوا 
يف ذلك أساليب متعددة، تدور كلها حول يشء واحد، هو الطعن يف رواة احلديث، سواء 

كانوا من الصحابة أو من غريهم، وذلك كام ييل:

وفاة  بعد  الصحابة  من  الدين  عىل  استقاموا  الذين  إن  يقولون:  األول:  األسلوب 
 النبي H هم فقط: عامر بن يسار، وسلامن الفاريس، وأبو ذر الغفاري، وحذيفة 

تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي، جالل الدين السيوطي، ))/7)).   )((
قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث، حممد مجال الدين القاسمي ))/)6).   )((

خمترص الصواعق املرسلة عىل اجلهمية واملعطلة، ابن قيم اجلوزية ))/559).   )3(
 ،)(7(74 احلديث:  )رقم   I يكرب  معد  بن  املقدام  حديث  مسند  حنبل،  بن  أمحد  اإلمام  مسند   )4(

)8)/0)4(، وقال املحقق: حديث صحيح. 
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ابن اليامن، واملقداد بن األسود، وخزيمة بن ثابت، وجابر بن عبد اهلل األنصاري، وارتد 
بقيتهم، فال اعتبار بام رووا))).

األسلوب الثاني: الطعن يف الصحابة M بأهنم يروون األحاديث املوضوعة 
I، يقول أحدهم: »إن عائشة، وأبا  I وحبًّا يف أيب بكر  عداوًة وبغًضا لعيل 
العاص، وغريهم،  الزبري، وعكرمة، وعمرو بن  هريرة، وعبد اهلل بن عمر، وعروة بن 
I يف فضائل أيب بكر؛ ألهنم كانوا من أعداء  النبي  كانوا يضعون األحاديث عىل 

عيل )ع(«))).

األسلوب الثالث: الطعن يف عدالة الصحابة M، يقول أحدهم: إن الصحابة 
ما  ويقولون  يروون  كانوا  ولذلك  النبوية؛  األحاديث  نقل  يف  الثقات  من  يكونوا  مل 

يشاءون)3).

التيجاين  للدكتور حممد  البنغالية )يف األخري وجدُت احلق(،  باللغة  فيالم،  ُشتنّوا  آمي  َوبو شييش  انظر:   )((
الساموي )ص 76)(، )ص)3)). 

التيجاين  للدكتور حممد  البنغالية )يف األخري وجدُت احلق(،  باللغة  ُشتنّوا فيالم،  آمي  َوبو شييش  انظر:   )((
الساموي )ص87)، 59)). 

الدكتورالتيجاين  الصادقي(  مع  )ألكون  البنغالية  باللغة  غيالم  هاِي  َسنِغي  َبِديِدر  َشتنَّا  َو  أِمي  انظر:   )3(
الساموي )ص74)). 
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المبحث ال�ساد�س
التاأويالت الفا�سدة 

لن�سو�ش القراآن الكرمي وال�سنة النبوية

وفيه مطلبان:

المطلب األول
التاأويالت الفا�سدة لن�سو�ش القراآن الكرمي

ال طريق أمام الرافضة لنرش باطلهم إال بالكذب والتضليل، ولذلك فإهنم يؤولون 

نصوص القرآن بتأويالت فاسدة وتفسريات باطلة، ومن ذلك ما ييل:

تف�سريهم الكلمات التي تلقاها اآدم من ربه باأنها الأ�سماء اخلم�سة: 

وذلك يف قوله تعاىل: ]ی    ی    جئ    حئ    مئ           ىئ    يئجب    حب    خب    مب    ىب[ 

]البقرة:37[، فيقولون: »ورد عن ابن عباس أنه قال: »سئل رسول اهلل عن الكلامت التي 

H وعيل )ع( وفاطمة  تلقاها آدم من ربه فتاب عليه فقال: »سأل بحق حممد 

)ع( واحلسن واحلسي R فتاب عليه وغفر«))).

تف�سريهم حبل اهلل باأنه: هو علي I واأولده: 

فيقولون: »روي عن جعفر الصادق أنه قال: »نحن حبل اهلل الذي قال اهلل تعاىل 

فيه: ]ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ[ ]آل عمران:03)[«))).

انظر: املصدر السابق )ص35).   )((
املرتىض اإلمام عيل بن أيب طالب لسيد عيل جعفري باللغة البنغالية )ص40).   )((
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تف�سري »املوؤذن« و»الظاملني« يف القراآن عند الراف�سة: 

يف قوله تعاىل: ]ٹ    ٹ    ٹ    ڤ     ڤ    ڤ    ڤ    ڦ[ ]األعراف:44[. يقول 

أحدهم: »قال عيل I: »يف كتاب اهلل أسامء يل ال يعرفها الناس، منها: ]ٹ    ٹ    

ٹ[ ويقول: ]ىئ    ىئ    ىئ    ی    ی[ ]هود:8)[، أي: الذين كذبوا بواليتي 
وبحقي«))).

تف�سريهم لأ�سحاب الأعراف يف القراآن: 

يف قوله تعاىل: ]ڇ    ڇ     ڇ    ڇ    ڍ      ڍ[ ]األعراف:46[، يقولون: 

ورد عن سلامن الفاريس I أنه قال: سمعت رسول اهلل H يقول لعيل أكثر 

من عرش مرات: »يا عيل إنك واألوصياء من ولدك -أعراف بي اجلنة والنار- ال يدخل 

اجلنة إال من عرفكم وعرفتموه، وال يدخل النار إال من أنكركم وانكرمتوه«))).

تف�سريهم خلري الربية: 

يف قوله تعاىل: ]ٴۇ     ۋ    ۋ    ۅ    ۅ    ۉ    ۉ       ې    ې[ ]البينة:7[، 

يقولون: »هذه اآلية ملا نزلت َقاَل النَّبِي H لَعيل I: »ُهَو َأْنت وشيعتك، 

َقاَل  مقمحي،  غضابى  َعدوك  َوَيْأيِت  مرضيي،  راضي  اْلِقَياَمة  َيْوم  وشيعتك  َأْنت  َتأيت 

َومن عدوي؟ َقاَل: »من َتربأ ِمنْك ولعنك«)3). 

وكل هذا كذب موضوع)4).

املصدر السابق )ص46).   )((
املصدر السابق )ص48).   )((
املصدر السابق )ص)9).   )3(

ينظر: منهاج السنة، ابن تيمية )59/7)).   )4(
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المطلب الثاني
التاأويالت الفا�سدة لالأحاديث النبوية

اهلل  كالم  فيفرسون  باطاًل؛  مسلًكا  القرآن  تفسري  يف  يسلكون  الرافضة  أن  عرفنا 
بام يف قلوهبم من األهواء واآلراء الباطلة، وهاهم يسلكون هذا املسلك أيًضا يف رشح 
لوهنا ويردوهنا تبًعا  كالم رسول اهلل H، حيث يفرسون األحاديث النبوية ويؤونّ

ألهوائهم وعقوهلم، ولو وردت يف أصح الكتب بعد كتاب اهلل؛ البخاري ومسلم.

وهذه مناذج من تاأويالتهم الفا�سدة لالأحاديث النبوية: 
H خطيًبا،  I، قال: قام النبي  الحديث األول: عن نافع، عن عبد اهلل 
فأشار نحو مسكن عائشة، فقال: »هنا الفتنة -ثالًثا- من حيث يطلع قرن الشيطان«))).

 J من بيت عائشة H قال: خرج رسول اهلل Lوعن ابن عمر
فقال: »رأس الكفر من هاهنا، من حيث يطلع قرن الشيطان« يعني: املرشق))).

يقول الرافيض إرشاد أمحد يف تأويل هذا احلديث: »هذا احلديث يدل عىل فتنة عائشة 
التي حذر منها النبي H، كان النبي H يشعر أن عائشة عىل الباطل«)3).

الحديث الثاني: عن قتادة، قال: حدثنا أنس بن مالك I قال: »كان النبي 
H يدور عىل نسائه يف الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن إحدى عرشة« 

قال: قلت ألنس أَو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث »أنه أعطي قوة ثالثي«)4).

H، وما نسب من البيوت إليهن، كتاب  صحيح البخاري، باب ما جاء يف بيوت أزواج النبي   )((
فرض اخلمس، )رقم احلديث: 04)3(، )4/)3). 

صحيح مسلم، كتاب الفتن وأرشاط الساعة، باب الفتنة من املرشق من حيث يطلع قرنا الشيطان، )رقم   )((
احلديث: 905)(، )9/4)))). 

انظر: أهل ذكر كي جغاشا كروا باللغة البنغالية )فائلوا أهل الذكر(، التيجاين )ص08)-09)).   )3(
)رقم  واحد،  غسل  يف  نسائه  عىل  دار  ومن  عاد،  ثم  جامع  إذا  باب  الغسل،  كتاب  البخاري،  صحيح   )4(

احلديث: 68)(، ))/)6). 
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يقول الرافيضنّ إرشاد أمحد يف تأويل هذا احلديث: »أهيا القراء الفضالء، انظروا إىل 
هذه الرواية الفضيحة التي َتعرض النبي H أمامنا بشكل متمتع بالنساء ومائٍل 
إليهن، حيث إنه جيامع إحدى عرشة من نسوته يف ساعة واحدة لياًل أو هناًرا، .....«))).

الحديث الثالث: أن عائشة J قالت: حججنا مع النبي H، فأفضنا 
يوم النحر، فحاضت صفية فأراد النبي H منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: 
يا رسول اهلل إهنا حائض، قال: »حابستنا هي«، قالوا: يا رسول اهلل أفاضت يوم النحر، 
J، أفاضت  قال: »اخرجوا«، ويذكر عن القاسم، وعروة، واألسود، عن عائشة 

صفية يوم النحر«))). 

يقول الرافيض إرشاد أمحد يف تأويل هذا احلديث: »وهذا من أعجب العجب يف 
النبي H أن يريد جمامعة أحد أزواجه يف مثل هذا املكان املقدس!!! وفهمت 

ذلك زوجته األخرى فأخربت بأهنا حائض«)3).

وهذا غيض من فيض التأويالت الباطلة والتفسريات اخلبيثة التي تنبئ عن قلوهبم 
اخلبيثة وعقيدهتم الباطلة، وإال فإن كتب احلديث ورشوحه بينت السبب احلقيقي لورود 
هذه األحاديث وأوضحت معانيها الصحيحة التي حيتملها اللفظ العريب ويتناسب مع 
عقيدة اإلسالم ومنهج السلف املعتدل يف آل بيت النبي H، وأصحابه الكرام 

.M

انظر: أهل ذكر كي جغاشا كروا باللغة البنغالية )فاسألوا أهل الذكر(، التيجاين )ص)6-)6).   )((
صحيح البخاري، كتاب احلج، باب الزيارة يوم النحر، )رقم احلديث: 733)(، ))/75)).   )((

انظر: أهل ذكر كي جغاشا كروا باللغة البنغالية )فاسألوا أهل الذكر(، التيجاين، الرتمجة: إرشاد أمحد،   )3(
)ص74)). 





اآلثار السيئة 
للرافضة يف جمتمع بنغالديش

وفيه أربعة مباحث:
المبحث األول: االحتفاالت الرافضية في بنغالديش.

المبحث الثاني: تشويه اإلسالم وتاريخه في بنغالديش.
المبحث الثالث: اعتناق كثير من المسلمين مذهب الرافضة.

المبحث الرابع: انتشار الشرك والبدع في مجتمع بنغالديش.
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اآلثار السيئة للرافضة يف جمتمع بنغالديش

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول
الحتفالت الراف�سية يف بنغالدي�ش

من اآلثار السيئة للرافضة يف بنغالديش إقامة احتفاالتاهم املختلفة عىل مدار العام 
يف أماكن شتى من بنغالديش، ومن أشهرها ما يأيت:

حفلة يوم عا�سوراء))):
املسلمي،  آالف  بمشاركة  الشوارع  إىل  اخلروج  اليوم:  هذا  يف  أنشطتهم  ومن 
يرضبون عىل أجسادهم، يلعنون اليزيد، ويبكون عىل احلسي، ويقدمون النذور عند قرب 
قتل  قيلت يف  التي  القصص  لبيان  املناطق حفلة  وتقام يف بعض  احلسي وغري ذلك))) 

احلسي I يوم كربالء)3).

انظر: اآلداب والثقافة عند الشيعة بداكا، جلنات أرا شرياجي )ص80-)8).   )((
اآلداب والثقافة عند الشيعة بداكا، الدكتورة جنات أرا شرياجي )ص80-)8(، وانظر: أعامل عاشوراء   )((

باللغة البنغالية، احلاج سيد حبيب رضا، )ص5-3). 
بنغالديش، ومنها مؤمن شاهي وغريها،  القرى يف  يومنا هذا يف كثري من  إىل  استمرت  قد  احلفلة  هذه   )3(
هو  احلفالت  هذه  يف  املسلمي  حلضور  الرئييس  والسبب  سنوات،  قبل  احلفلة  هذه  من  جزًءا  شهدت 

اجلهل بحقيقة مذهب الرافضة. 
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حفلة يوم َغدير ُخم: 
حفلة »غدير خم« من أهم االحتفاالت عند الرافضة يف بنغالديش، تقام يف 8) 
من ذي احلجة، ويدعون أن النبي H قد جعل عليًّا I يف هذا اليوم خليفًة 
للمسلمي بعد موته، وذلك عند رجوعه من احلج يف »َغدير ُخم« الذي بي مكة واملدينة، 

ولذلك يعظمون هذا اليوم))).

حفلة يوم َنوُروز: 
بدأت هذه احلفلة رسميًّا سنة )0)0)م( وال زالت مستمرة إىل يومنا هذا، شارك 
فيها هذه السنة وزير الثقافة واملعلومات ببنغالديش حسن احلق إينو ومعه عدد كبري من 
املسلمي، أقيمت يف بِبِى إِم إِ ِميلناَينَتن بعاصمة داكا بإرشاف املركز الثقايف اإليراين بداكا 

وقسم اللغة الفارسية بجامعة داكا))).

وخدمة  اإلسالم  نرش  يف  اخلميني  اإلمام  جهود  كحفلة  أخــري:  حفالت  وهناك 
املسلمي، وحفلة األمة اإلسالمية وجهود اإلمام اخلميني، وحفلة اإلمام اخلميني)3)، 

وحفالت شعراء بنغالديش)4). وغريها، وقد سبق ذكر مجلة منها يف الفصل الثاين.

ومما تقدم يتبي أن قيام حفالت الرافضة ومناسباهتم قد أحدثت آثاًرا سيئة، وكانت 
سبًبا خطرًيا لنرش دعوهتم يف بنغالديش.

انظر: اآلداب والثقافة عند الشيعة بداكا، جلنات أرا شرياجي )ص89).   )((
انظر: اجلريدة اليومية )أمادير شاميكال(، يوم الثالثاء، 8) اكتوبار، 6)0)م، )ص)).   )((

تنرش أخبار هذه احلفالت املذكورة بعد إقامتها يف اجلريدتي املشهورتي عندهم ببنغالديش: نيوز ليتار،   )3(
والفجر. 

ال غرض للرافضة من إقامة حفلة شعراء بنغالديش إال استاملة قلوب الناس إليهم، وإخفاء نشاطاهتم   )4(
اخلبيثة يف بنغالديش. 
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المبحث الثاني
ت�سويه الإ�سالم وتاريخه يف جمتمع بنغالدي�ش

وفيه مطلبان:

المطلب األول

ت�سويه الإ�سالم يف جمتمع بنغالدي�ش
اإلسالم عند أهل السنة أن يكون العبد مستسلاًم هلل بالتوحيد، وال يعبد ظاهًرا وباطنًا 
إال اهلل، وال يرشك به شيًئا، كام قال شيخ اإلسالم ابن تيمية V هو: »االستسالم هلل 
 :V واالنقياد له ظاهًرا وباطنًا«)))، أو كام قال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب

»هو االستسالم هلل بالتوحيد، واالنقياد له بالطاعة، والرباءة من الرشك وأهله«))).

عقيدة  وتغيريه  وتبديله  احلق،  اإلسالم  تشويه  إىل  بنغالديش  يف  الرافضة  سعى 
وعبادة علاًم وعماًل، سالكي لتحقيق ذلك وسائل عديدة وطرًقا خمتلفة. 

وهذه مناذج من ذلك:
إن  فيقولون  اهلل،  توحيد  يف  والصفات  واألسامء  والربوبية  األلوهية  شوهوا   *
عليًّا I هو مالك الساموات واألرض، وأنه يدبر كل يشء، يقول الغيالين: »أن أبا 
تراب )عيل( هو أبو األرض، ورب األرض، ومالك السامء واألرض، وله ملك الدنيا 

واآلخرة«)3).

جمموع الفتاوى، ابن تيمية، )7/)36).   )((
أصول الدين اإلسالمي مع قواعده األربع، حممد بن عبد الوهاب، ))/))).   )((

وام إَِبن عيل )يا عيل( حلاكم سيد حممود غالين )ص7)).   )3(
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* يرصفون العبادة لغري اهلل، كاخلوف والرجاء والتوكل ...، يقول أحدهم: »وام 
إِبن عيل«: »ليس يل رجاٌء وال اعتامٌد عىل أحد لتصنيف هذا الكتاب إال عىل ِرجِل »باك َبنجا 
َتن«))). وقال الرافىض قايض دلوار حسي يف إمامهم املهدي املزعوم: »إنه غائب منهم، 

ولكنه يعلم ويبرص وجييب كل من كان يترضع إليه ويستغيث به عند املصيبة«))).

* شوهوا فريضة الصالة من نواح عديدة، كأوقاهتا وأعامهلا من التسبيح والتحميد 
والركوع والسجود،وصالة اجلنازة، ونحو ذلك، ذكروا ذلك يف كتبهم مثل: َناَمز ِشيكَكا 

)تعليم الصالة( باللغة البنغالية لزين العابدين.

* شوهوا فريضة الصيام بإفطارهم بعد نصف ساعة من غروب الشمس تقريًبا)3)، 
وهلم أدعية خاصة لكل يوم يف شهر رمضان)4)، ابتدعوا صيام أول كل شهر هجري)5)، 

ومنهم من يصوم رجب وشعبان إىل هنايتهام)6).

عليًّا  أن  وأشهد  اهلل  ويل  عليًّا  أن  »أشهد  فيها  فزادوا  واإلقامة،  اآلذان  شوهوا   *
ويص اهلل« كام هو معروف يف املجتمع.

* شوهوا فريضة احلج، وغريها من العبادات؛ بل إهنم ما تركوا شيًئا يف الدين إال 
وقد غريوا أو بدلوا أو أنقصوا منه أو زادوا فيه ونرشوا ذلك بي املسلمي، واهتموا كل 

من خالفهم يف ذلك بالضالل والكفر املبي.

املصدر السابق )ص)-3).   )((
سمع الباحث هذا من دعاهتم، مثل: قايض دلوار حسي بحسيني دالن بداكا، حيث قابله يوم اجلمعة   )((

الساعة ) ظهًرا بحسيني دالن يف بيته بداكا يف تاريخ )5/7/3)0)م. 
َرمضانِر َسحري وإِفطاِرر َستِيك َسَمي َكال باللغة البنغالية )أوقات السحور واإلفطار لشهر رمضان(   )3(

)ص9)). 
انظر: هدية املعصومي باللغة البنغالية ملحمد ألطاف حسي )ص))).   )4(

رمضان املبارك ملوالنا سيد حبيب رضا حسيني )ص53).   )5(
املصدر السابق نفسه.   )6(
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المطلب الثاني
ت�سويه تاريخ الإ�سالم يف جمتمع بنغالدي�ش

ومن آثار الرافضة السيئة يف جمتمع بنغالديش تشويُه تاريخ اإلسالم وحتريفه، ومن 

ذلك ما يأيت:

- يقولون: »إن معاوية قد قاتل عليًّا ألمر اخللفة ظلماً وعدواناًا«)1):

 :-V كام ذكر احلافظ ابن حجر- L واحلق أن ما حدث بي عيل ومعاوية

 I املنافقي، وتأجيل عيل  I عىل أيدي  »يرجع إىل استشهاد عثامن بن عفان 

إقامة القصاص عىل قتلة عثامن، مما أدى إىل مطالبة معاوية لعيل بتسليمه قتلة عثامن«))).

احلق  فيها  طريقهم  كان  ومعاوية  عيل  بي  الفتنة  وقعت  »وملا  خلدون:  ابن  وقال 
واالجتهاد، ومل يكونوا يف حماربتهم لغرض دنيوي ... وإن كان املصيب عليًّا، فلم يكن 
الباطل وإنام قصد احلق وأخطأ، وكلٌّ كانوا يف مقاصدهم عىل  قائاًم فيها بقصد  معاوية 

احلق«)3).

- ويقولون: »إن معاوية قاتُل احلسن بن عيل بالسم«)4):
َقْوُلُه: »إِنَّ ُمَعاِوَيَة َسمَّ احلََسَن«، فهذا مما  ا  َوَأمَّ  « :V واحلق كام قال ابن تيمية 
ذكره بعض الناس، ومل يثبت ذلك ببينة رشعية، أو إقرار معترب، وال نقل جيزم به، القول 

به قول بال علم«)5). 

(1( www. amarsylhet 24. com 

فتح الباري رشح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالين، )3)/)9).   )((
املقدمة، ابن خلدون، ))/ 57)).   )3(

انظر: الرابط: bangla. irab. ir. احلكمة يف ترك قتال احلسن مع املعاوية.   )4(
منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، )4/ 469).  )5(
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وقال ابن خلدون: وما نقل من أن معاوية دس إليه السم مع زوجته جعدة بنت 
األشعث، فهو من أحاديث الشيعة، وحاشا ملعاوية من ذلك«))). 

- ويقولون: يزيد بن معاوية I قاتل احلسني)2):
واحلقيقة أن يزيد بن معاوية مل يكن له يٌد يف قتل احلسي I كام دلت عىل ذلك 

املصادر املوثوقة كسري أعالم النبالء)3)، والبداية والنهاية)4)، وغريها.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: »إن يزيد بن معاوية مل يأمر بقتل احلسي باتفاق أهل 
النقل، ولكن كتب إىل عبيد اهلل بن زياد أن يمنعه عن والية العراق، وملا بلغ يزيد قتل 
احلسي أظهر التوجع عىل ذلك وظهر البكاء يف داره ... وأكرم أهل بيته، وأجازهم حتى 

ردهم إىل بالدهم«)5).

انظر يف باب احلسي الشهيد )348/4).   )((
أكثر  من  هذا  وكتابه  )ص8(.  حسي،  مرشف  مري  اهلموم(،  )بحر  البنغالية  باللغة  شيندو  بيشاد  انظر:   )((

الكتب تداواًل بي املدارس اإلسالمية وغري اإلسالمية يف بنغالديش.
تاريخ ابن خلدون، ))/7)5).   )3(

انظر: باب »ثم دخلت سنة إحدى وستي« بي فيه صفة مقتل احلسي، املحقق: عيل شريي، )86/8)).   )4(
منهاج السنة، ابن تيمية، )4/)47).   )5(
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المبحث الثالث
اعتناق كثري من امل�سلمني مذهب الراف�سة

ثالثامئة  إحصائيتهم_  _بحسب  5)0)م  عام  بنغالديش  يف  الرافضة  عدد  بلغ 
ألف)))، بعد أن كان عددهم عام ))0)م مائتي ألف، وبعد أن كان عددهم يف العاصمة 

داكا عرشين ألًفا فقط)))، صار ما بي ثالثي إىل مخسي ألًفا)3).

وبغض النظر عن صدق هذه اإلحصائيات، فال شك أن استغالهلم لوسائل عديدة 
وأساليب خادعة قد أوقع كثريا من عوام املسلمي يف شباكهم، فإهنم يدعون حمبة أهل 
بيت النبي H، ويسمون مدارسهم باسم مدرسة أهل البيت أو مدرسة اإلمام 
السنة  بي  بالتقريب  وينادون  والضعفة،  الفقراء  إىل  املادي  الدعم  ويقدمون  املهدي، 
كامل  عىل  األمر  وأخذ  املواجهة،  اجلهود  من  مزيد  بذل  ا  حقًّ يستدعي  والشيعة...مما 

اجلدية واخلطورة...

وقد زار الباحث أماكن شتى ليطلع عىل حقيقة اعتناق املسلمي ملذهب الرافضة يف 
بنغالديش، ويتعرف عىل أسباب ذلك، وفيام ييل نامذج منهم:

* جعفر مندال: هذا أحد كبار دعاة الرافضة يف بنغالديش، وكان من أهل السنة، 
عامًة  بنغالديش  يف  التشيع  نرش  يف  كبرية  جهود  له  سنة،  تسعي  من  أكثر  اآلن  وعمره 

أخذ الباحث هذه اإلحصائية حي زار مراكزهم بتاريخ 5/8/6)0)م.   )((
البنغالية،  باللغة  بداكا(  الشيعة  والثقافة عند  )اآلداب  دكار شيعة سنربادير ساهيتا وسنسكريتي  انظر:   )((

جلنات أرا شرياجي )ص4)). 
أخذ الباحث هذه اإلحصائية من الداعية الرافيض قايض دلوار حسي، يوم األحد ظهًرا، 7) شوال سنة   )3(

436) ه�. 
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ويف قريته التي تقع يف منطقة باغورا خاصًة، ذكر أحد أقربائه أن سبب اعتناقه ملذهب 
الرافضة، هو استامعه لربامج »إذاعة طهران« يف بنغالديش))).

* ناصر الدين: أحد دعاة الرافضة ببنغالديش، قابلته يف العاصمة داكا، وأطلعني 
عىل بعض األماكن املشهورة للشيعة بداكا، كان من أهل السنة ثم تشيع قبل أربع سنوات، 

أخربين أن سبب اعتناقه هو:
القرآن  ورثة  هم  الذين  البيت  وأهَل  القرآَن  ألمته  ترك   H النبي  أن   -

الكريم، وال يشاركهم فيه غريهم.
- أهل السنة ال يتبعون طريقة أهل البيت، وإنام يتبعون سنة أيب بكر وعمر.

- أن النبي خطب يوم غدير خم أمام الصحابة، وجعل عليًّا وأوالده األحد عرش 
النبي نص عىل  أن  األئمة مع  يتبعون سنة هؤالء  السنة ال  بعد موته، وأهل  أئمة ألمته 

ذلك.
- أن فاطمة J مل ُتِقرَّ بإمامة أيب بكر قط، ومل يرضها ذلك، فأي رضر يكون 

يل بعدم إقراري بذلك؟!))).

وهذه كلها شبب واهية ودعاوى زائفة كام سبق مرارا ردها وبيان زيفها.

بيب الب: هو أحد طالب املاجستري من كلية اهلندسة )أي- يت-إف- بغازي   *
بور بداكا( تشيع قبل سنتي، أخربين أن سبب تشيعه هو قراءته لبعض كتب الشيعة مثل: 
أهل بيت نجاتر تري )سفينة النجاح هم أهل البيت( باللغة البنغالية، وكتاب وبو شييش 
 ، الرافيضنّ الساموي  للتيجاين  األخري(  يف  احلق  )وجدت  البنغالية  باللغة  بيالم  شتا  آمي 

بناه مع مؤسسته ومدرسته »اإلمام  قابله الباحث بقريته هريبور بمنطقة باغورا، وشاهد املسجد الذي   )((
املهدي األكاديمي« بتاريخ 8/7/ 5)0)م

قابله الباحث مرات عديدة يف ناظِرا بازار بداكا يف شهر 5/7)0)م.   )((



141

وكتب تتعلق بقصص كربالء وقتل احلسي I وغريها من كتب الشيعة املشهورة 
املنترشة يف بنغالديش فتأثر هبا))).

* أنيس الرحمن: أحد خرجيي جامعة املصطفى العاملية بإيران، يعمل مدرسا يف 
مدرسة أهل البيت بمنطقة خولنا، وعن سبب تشيعه قال: »إنه وجد الفرصة للدراسة يف 

جامعة املصطفى العاملية بإيران بذلك«))).

القائم  بإيران،  العاملية  املصطفى  جامعة  فرع  طالب  أحد  هو  الرحمن:  سيد   *
بمبنى املركز الثقايف اإليراين بداكا، درس قبلها يف مدرسة العالية احلكومية بمنطقة بغورا 
ببنغالديش، تشيع عىل يد جعفر مندال السابق ذكره، كام تأثر بقراءة بعض كتب الرافضة 
املهدي وغريمها من كتب  النفس« للخميني، وكتاب ظهور اإلمام  مثل: »طريق تزكية 

الشيعة.

فتبيَّ من هذه النامذج ونحوها أن اعتناق البنغالديشيي ملذهب الرافضة من أخطر 
اآلثار السيئة للرافضة يف بنغالديش، وأن أسباب ذلك عديدة، منها: الكتب الرافضية، 

واملنح الدراسة، واملدارس واملراكز، وإذاعة طهران باللغة البنغالية، ونحو ذلك.

لقيه الباحث يف حسيني دالن بداكا يف تاريخ )5/7/3)0)م، يوم اجلمعة الساعة ) ظهًرا.   )((
قابله الباحث يف مدرسة أهل البيت بمنطقة خولنا يف شهر شوال يف سنة 436)ه�.   )((
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المبحث الرابع
انت�سار ال�سرك والبدع يف جمتمع بنغالدي�ش

وفيه أربعة مطالب:

المطلب األول

تعريف التوحيد واأق�سامه
توحيًدا:  »ووحد  البتنّة)))،  له  جزء  ال  الذي  واليشء  االنفراد)))،  لغة:  التوحيد 

جعله واحًدا«)3).

وأما التوحيد شرًعا: فقال العالمة السفاريني: »إفراد املعبود بالعبادة مع اعتقاد 
وحدته ذاًتا وصفاًتا وأفعااًل«. وقال حممد بن صالح بن عثيمي: »إفراد اهلل سبحانه بام 

خيتص به من الربوبية واأللوهية واألسامء والصفات«)4).

وقد قسم علماء أهل السنة التوحيد إلى ثالثة أقسام:
 :V تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال  كام  وهو  الربوبية:  توحيد  األول:  القسم 
»أنه رب كل يشء ومليكه وخالقه ومدبره«)5). وقال الشيخ حممد بن صالح العثيمي 

V: »هو إفراد اهلل E باخللق وامللك والتدبري«)6).

معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة )وحد(، )90/6).   )((
املفردات يف غريب القرآن، الراغب األصفهانى، املحقق: صفوان عدنان الداودي، ))/857).   )((

القاموس املحيط، الفريوزآبادى ))/4)3).   )3(
القول املفيد عىل كتاب التوحيد ملحمد بن صالح بن عثيمي ))/))).   )4(

رشح رسالة العبودية البن تيمية، عبد الرحيم بن صاميل العلياين السلمي )0)/3)).   )5(
القول املفيد عىل كتاب التوحيد، حممد بن صالح العثيمي، ))/))).   )6(
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 والقســـم الثانـــي: توحيـــد األلوهيـــة: عرف�ه ش�يخ اإلس�الم اب�ن تيمي�ة بقول�ه: 

»وه�و عبادت�ه وحده ال رشيك له، وطاعته وطاعة رس�وله، وفعل م�ا حيبه ويرضاه«))). 

وقال أيًضا: »أال يعبد إال إياه، فال يدعو إال إياه، وال يتوكل إال عليه، وال خياف إال إياه، 

وال يرجو إال إياه، ويكون الدين كله هلل«))).

القسم الثالث: توحيد األسماء والصفات: قال شيخ اإلسالم يف تعريفه: »ومن 

غري  من  حممد  رسوله  به  وصفه  وبام  كتابه  يف  نفسه  به  وصف  بام  اإليامن  باهلل:  اإليامن 

حتريف)3) وال تعطيل)4)، ومن غري تكييف)5)، وال متثيل)6) بل يؤمنون بأن اهلل سبحانه: 

]ٺ    ٿ          ٿٿ     ٿ       ٹ    ٹ[ ]الشورى:))[. فال ينفون عنه ما وصف 

به نفسه، وال حيرفون الكلم عن مواضعه، وال يلحدون يف أسامء اهلل وآياته، وال يكيفون، 

وال يمثلون صفاته بصفات خلقه؛ ألنه سبحانه ال سمي له، وال كفو له، وال ند له، وال 

يقاس بخلقه E فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغريه وأصدق قياًل وأحسن حديًثا 

من خلقه، ثم رسله صادقون مصدوقون«)7).

دقائق التفسري اجلامع، ابن تيمية، املحقق: د. حممد السيد اجلليند، ))/96)).   )((
الصفدية، ابن تيمية، املحقق: حممد رشاد سامل، ))/9))).   )((

هو التغري والتبديل، وهو تغيري ألفاظ نصوص األسامء والصفات أو معانيها عن مراد اهلل هبا.   )3(
التعطيل لغة: مأخوذ من العطل الذي هو اخللو والفراغ والرتك، والتعطيل يف باب األسامء والصفات   )4(

هو: نفي أسامء اهلل وصفاته أو بعضها. 
التكييف لغة: جعل اليشء عىل هيئة معينة معلومة، والتكييف يف صفات اهلل هو: اخلوض يف كنه وهيئة   )5(

الصفات التي أثبتها اهلل لنفسه. 
التمثيل لغة: من املثيل وهو الند والنظري، هو: االعتقاد ىف صفات اخلالق أهنا مثل صفات املخلوق. انظر:   )6(

معتقد أهل السنة واجلامعة يف توحيد األسامء والصفات، ملحمد بن خليفة بن عيل التميمي )ص65). 
جمموع الفتاوى، ابن تيمية )30/3)).   )7(



144

المطلب الثاني
تعريف ال�سرك واأق�سامه

الشرك لغة: »أن يكون اليشء بي اثني ال ينفرد به أحدمها«))).

يدعوه  ا  ندًّ هلل  جيعل  »أن  أو  لغريه«)))،  اهلل  حقوق  من  حق  »رصف  الشرع:  وفي 
أنواع  من  نوًعا  له  يرصف  أو  اهلل،  كحب  حيبه  أو  يرجوه،  أو  خيافه،  أو  اهلل،  يدعو  كام 

العبادة«)3). 

فالرشك هو تسوية غري اهلل باهلل فيام هو من خصائص اهلل، سواء كان ذلك من خصائص 
الربوبية، أو كان من خصائص األلوهية، أو كان من خصائص األسامء والصفات.

اأق�سام ال�سرك: 
ينقسم الرشك من حيث متعلقه إىل قسمي: يقول ابن القيم V: »الرشك رشكان: 
رشك يتعلق بذات املعبود وأسامئه وصفاته وأفعاله)4)، ورشك يف عبادته ومعاملته، وإن 

كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه ال رشيك له يف ذاته، وال يف صفاته، وال يف أفعاله«)5). 

وأما الشرك من حيث الحكم الشرعي فهو على نوعين: 
يف   D هلل  رشيك  إثبات  وهو  امللة)6)،  من  به  خيرج  الذي  األكــبــر:  »الشرك 

ا هلل يف ربوبيته، أو يف ألوهيته، أو يف أسامئه وصفاته)7). خصائصه؛ فيجعل اإلنسان ندًّ

مقاييس اللغة، ابن الفارس، )65/3)).   )((
أضواء البيان، الشنقيطي )3/ 4)6).   )((

القول السديد يف مقاصد التوحيد، عبد الرمحن السعدي )ص4)).   )3(
أي: يقصد به الرشك يف ربوبية اهلل وأسامئه وصفاته.   )4(

اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف، ابن القيم، ))/30)(. ويقصد به الرشك يف األلوهية.   )5(
انظر: رشح ثالثة األصول، حممد بن صالح بن حممد العثيمي ))/)4).   )6(

املفيد يف مهامت التوحيد، الدكتور عبد القادر بن حممد عطا صويف ))/)))).   )7(
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والشرك األصغر: الذي ال خيرج به من امللة ولكنه كبرية من كبائر الذنوب، وهو 
وسيلة من وسائل الرشك األكرب، وهو مجيع األقوال واألفعال التي يتوسل هبا إىل الرشك؛ 
كالغلو يف املخلوق الذي ال يبلغ رتبة العبادة؛ كاحللف بغري اهلل، وكيسري الرياء، وقول 

الرجل: ما شاء اهلل وشئت، ونحو ذلك))).

المطلب الثالث
انت�سار �سرك الراف�سة يف الربوبية والألوهية

والأ�سماء وال�سفات يف بنغالدي�ش
َوفِيه َثالُث مَساِئَل:

امل�ساألة الأوىل: �سرك الراف�سة يف توحيد الربوبية:
ا ومالًكا ومدبًرا  يغلوا الرافضة يف بنغالديش يف أئمتهم، جيعلون الواحد منهم ربًّ
البنغالية  باللغة  عيل«  إِبن  »وام  كتابه  يف  الغيالين  يقول  واألرض،  السامء  يف  يشء  لكل 
أبو األرض )رب األرض(، ويدبر  أو  العامل  الذي يدبر  وبالعربية )يا عيل(: »عيل وهو 
ذاهب  وأنه  تدبريه،  حتت  واألرض  الشمس  وأن   ... اإلنسان  وأمور  واألرض  السامء 

بالشمس إىل ما يشاء وقادر بطلوعها وغروهبا، وكل يشء حتت أمره وقهره«))).

لفظ  اليابان  أهل  »يعظم  بقوله:  الرشكية  العقيدة  هذه  عىل  الغيالين  ويستدل 
»حيدر« ويسلمون عليه ... ويسجدون له ويعتقدون بأن الشمس واألرض حتت قهره 
وملكه«)3). ويقول أيًضا: خيرب بوب إِن، جي، ِيل جاكوب الصيني »أن عقائد أهل الصي 

انظر: القول السديد رشح كتاب التوحيد، ابن سعدي )ص4)(. انظر: رشح ثالثة األصول، حممد بن   )((
صالح بن حممد العثيمي ))/)4). 

وام َأَبن عيل S باللغة البنغالية )يا عيل( حلاكم سيد حممود غالين )ص4)).   )((
املصدر السابق )ص3)-4)).   )3(
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وآراَءهم عجيبة جًدا يف »أوهام« )يقصدون عليا(، يقدسون اسمه ويعظمونه ويكتبونه 
ويقول:  حياهتم))).  شؤون  وسائر  أمورهم  بدء  قبل  ويذكرونه  ويكتبونه  معابدهم،  يف 
وإذا ُسِئلوا )أهل الصي(: ملاذا ال تكتبون اسم أفضل األنبياء )حممد(؟ جييبون بأن النبي 
هو الذي أعطاه )أوهام »عيل«( كل القوة من نفسه، وأقامه يف مقامه، وسخر له كل يشء 
يف السامء واألرض مجيًعا، وجعل له كل يشء حتت أمره وقهره وتدبريه«))). وهذا رشك 

واضٌح يف توحيد الربوبية.

امل�ساألة الثانية: �سرك الراف�سة يف توحيد الألوهية:
انحرف الرافضة يف بنغالديش انحرافا عظيام يف توحيد األلوهية، فقد جعلوا عليًّا 
والتوكل  والدعاء  كاالستغاثة  عبادهتم،  إليها  يرصفون  آهلًة  اآلخرين  وأئمتهم   I

والرجاء والسجود ونحو ذلك)3).

العمل  أتوكل وال أرجو يف هذا  الكتاب »وام عيل«: وأنا ال  الرافيضنّ نارش  يقول 
)أي نرش هذا الكتاب( أحدا إال باك َبنجا َتن«)4). فرصف الرجاء والتوكل لغري اهلل.

ويعرتف الرافيضنّ قايض دلوار حسي »أن الشيعة اإلمامية يذكرون اإلمام املهدي 
إليه حلل  ويطلبون حاجاهتم عنده يف مصائبهم وشدائدهم، ويترضعون  كثرًيا،  الغيبي 

مشاكلهم، وأنه جييب دعاَءهم وحيل مشاكلهم«)5).

املصدر السابق )ص5)-6)).   )((
وام َأَبن عيل S باللغة البنغالية )يا عيل( حلاكم سيد حممود غالين )ص5)-6)).   )((

شاهد الباحث بعض ذلك يف مراكز الرافضة وحسينياهتم، ورآهم يسجدون لقرب احلسي الذي بنوه يف   )3(
أماكن شتى ببنغالديش. 

»باك بنجا تن« هم مخسة أشخاص مقدسون، منهم: حممد H، وعيل بن أيب طالب I، وفاطمة   )4(
J، واحلسن واحلسي L. وام َأَبن عيل باللغة البنغالية )يا عيل( حلاكم سيد حممود غالين، نارش: 

باك بنجاتن ونورشي فوِريَشد )مجعية أهل باك بنجاتن(، الطبعة: ))0)م، )ص املقدمة(. 
أخربين عند لقائى به يف بيته يف داكا )حسيني دالن بداكا يوم اجلمعة )5/7/3)0)م، الساعة 7 مساًء.   )5(
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وأخربين حبيب رضا أحد دعاهتم املشهورين: »أهنم يذكرون أئمتهم املعصومي يف 

صالهتم؛ وذلك ألهنم قبلة النفس والروح هلم وجلميع املسلمي«))).

فهذه األقوال املذكورة كلها، ونحوها، دليل واضح عىل رشك الرافضة يف بنغالديش 

يف توحيد األلوهية.

امل�ساألة الثالثة: �سرك الراف�سة يف توحيد الأ�سماء وال�سفات:

نفسه،  هبا  اهلل  سمى  التي  باألسامء   I عليًّا  بنغالديش  يف  الرافضة  يسمي 

ويصفونه بالصفات التي وصف هبا نفسه يف كتابه وعىل لسان رسوله، بل ويدعونه هبا!

يقولون عنه مثال: »هو قوة اهلل، أو يد اهلل، أو نور اهلل أو وجه اهلل«)))، ويقولون: 

.(3(»E إن باك بانجا تن -سبق رشحها- هم األصابع اخلمسة ليد اهلل«

فاتضح بكل ما سبق أن الرافضة يف بنغالديش يرشكون يف توحيد اهلل D بكل 

أنواعه: الربوبية واأللوهية واألسامء والصفات، فنسأل اهلل السالمة والعافية.

المطلب الرابع
انت�سار البدع يف جمتمع بنغالدي�ش

تعريف البدعة لغًة و�سرًعا: 
ابتداء اليشء عىل غري مثال سابق)4)،  الَبدع وهو  اللغة: مأخوذة من  البدعة في 
واملقصود هبا يف الرشع -كام يقول اإلمام شيخ اإلسالم ابن تيمية V-: »ما خالفت 

أخربين بذلك يوم األحد 5) شوال 436)ه�   )((
وام َأَبن عيل S باللغة البنغالية )يا عيل( حلاكم سيد حممود غيالين )ص4)).   )((

املصدر السابق )ص4)).   )3(
انظر: معجم مقاييس اللغة، ابن الفارس ))/0))(، وكتاب التوحيد، صالح الفوزان ))/39)).   )4(
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الكتاب والسنة أو إمجاع سلف األمة من االعتقادات والعبادات«))). وقال أيًضا » اْلبِْدَعة 
ين، َفكل من َدان بيشء مل يرشعه اهلل َفَذاك بِدَعة َوإِن َكاَن متأواًل  َما مل يرشعه اهلل من الدنّ

فِيِه، أي: مما استحدثه الناس، ومل يكن له مستند يف الرشيعة«))).

واألصل يف هذا قول النبي H: »فإن خير الحديث كتاب اهلل، وخير 
»من  بدعة ضاللة«)3)، وقوله:  األمــور محدثاتها، وكل  وشر  الهدى هدى محمد، 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«)4)، ويف رواية: »من عمل عماًل ليس عليه 

أمرنا فهو رد«)5).

مناذج البدع التي انت�سرت ب�سبب الراف�سة يف بنغالدي�ش:
الرافضة كثرية، وأذكر هنا نامذج  بنغالديش بسبب  انترشت يف جمتمع  التي  البدع 

منها: 

البدعة األولى: التوسل باألولياء والصالحين:
اهلل  إىل  التقرب  »هو  ورشًعا:  الغري«)6)  إىل  به  يتقرب  ما  »الوسيلة:  لغًة:  التوسل 

تعاىل بطاعته وعبادته واتباع أنبيائه ورسله وبكل عمل حيبه اهلل ويرضاه«)7).

بيد أن الرافضة يف بنغلديش يتوسلون باألولياء والصاحلني، عىل طريقتني:
والرخاء،  الشدة  يف  هبم  ويستغيثون  أئمتهم  من  األموات  يدعون  أهنم  األوىل: 

جمموع الفتاوى، ابن تيمية )8)/346).   )((
االستقامة، ابن تيمية ))/)4).   )((

صحيح مسلم، كتاب اجلمعة، باب ختفيف الصالة واخلطبة، )رقم احلديث: 867(، ))/)59).   )3(
احلديث:  )رقم  األمور،  حمدثات  ورد  الباطلة،  األحكام  نقض  باب  األقضية،  كتاب  مسلم،  صحيح   )4(

 .((343/3( ،)(7(8
املصدر السابق )رقم احلديث: 8)7)(، )343/3)).   )5(

اجلوهري يف صحاحه )5/)84)).   )6(
التوصل إىل حقيقة التوسل - املرشوع واملمنوع، حميي الدين الرفاعي ))/7)).   )7(
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ويطلبون منهم حاجاهتم، ويفزعون إليهم يف النوائب، ويرصفون هلم العبادات كالطواف 
والنذور والسجود))).

والثاين: يدعون اهلل بجاه أئمتهم، كأن يقولوا: اللهم اغفر يل بجاه فالن، أو بحق 
فالن، أو باسم عيل أو باسم املهدي. 

ويدل عىل هذه البدعة أقوال أئمتهم كسيد عيل جعفري الرافيض يف كتابه املرتىض: 
I أو بحقوقهم،  S توسل بمحمد وعيل وفاطمة وحسن وحسي  »إن آدم 
وعن ابن عباس قال: سألت النبي عن الكلامت التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، فقال: 

قال بحق حممد وعيل وفاطمة واحلسن واحلسي إال تبت عيل، فتاب عليه«))).

 Q ويقول ِشيخ حمُبوبِل احلق أحد علامء الرافضة يف بنغالديش: »إن األنبياء
كانوا يتوسلون إىل اهلل يف مصائبهم ب�)باك بنجا تن( وخاصة بعيل«)3).

وهذا كله كذب واختالق ما أنزل اهلل به من سلطان

البدعة الثانية: االحتفاالت واألعياد المتنوعة عند الرافضة في بنغالديش:
ويوم  عرفة،  ويوم  عاشوراء،  يوم  منها:  جًدا،  كثرية  الرافضة  عند  االحتفاالت 
غدير خم، ومواليد األئمة ووفياهتم، وليلة النصف من شعبان، وغريها من االحتفاالت 

واملناسبات البدعية التي ال حتىص وال تعد، وقد مر بياهنا سابًقا.

البدعة الثالثة: بناء القباب على قبور األولياء والصالحين:
قرب  باسم  القباب  يبنون  بنغالديش،  يف  كثرية  مناطق  يف  البدعة  هذه  انترشت  قد 

احلسي، أو مقام احلسي، ويقولون إهنم يفعلون ذلك تعظياًم لشعائر اهلل.

شاهد الباحث ذلك يف حسيني دالن بداكا.   )((
املرتىض لسيد عيل جعفري )ص35).   )((

( باللغة العربية جلعفر حيايت وِمَسس رمحة خاتون )ص)).  ِعيِلَ باللغة البنغالية و)َعيِلُّ  )3(
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يقول منري حسي الرافيضنّ الصويف يف كتابه »العبادة والرشك« عن بناء القباب عىل 
قبور األنبياء واألئمة والصاحلي: إنه ثابت يف الرشيعة اإلسالمية، وال يكون ذلك حراما 

وال بدعة))).

كالصالة  للعبادة  مكاًنا  والصالحين  األنبياء  قبور  اتخاذ  الرابعة:  البدعة 
والدعاء ونحو ذلك:

األنبياء  فيه  دفن  الذي  »املكان  خان:  حسي  منري  حممد  الصويفنّ  الرافيضنّ  يقول 
واألولياء يصبح عظيام، فالعبادة فيه كالصالة والدعاء والذكر ونحوه تعترب من أفضل 
الروحاين،  والفيض  الربكة واخلري  زيارهتا  العبد عند  أجًرا، وحيصل  العبادات وأكثرها 

وال يكون هذا حراًما وال رشًكا بل إنه جائٌز وحمموٌد«))).

إىل غري ذلك من البدع والضالالت املحدثة...

)العبادة والرشك(، حممد منري حسي خان، )ص64- وبالعربية  البنغالية  باللغة  ِعبَاَدت ورشك  كتاب   )((
 .(67

كتاب ِعبَاَدت ورشك باللغة البنغالية )العبادة والرشك( ملحمد منري حسي خان، )ص6)).   )((



جهود علماء أهل السنة 
يف مواجهة الرافضة يف بنغالديش

وفيه مبحثان:
المبحـــث األول: جهـــود علمـــاء أهـــل الســـنة فـــي مواجهـــة الرافضـــة بالتأليف 

          والتصنيف والترجمة.
المبحـــث الثانـــي: جهـــود علمـــاء أهل الســـنة في مواجهـــة الرافضـــة بالخطب 

الدروس والمحاضرات.    
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جهود علماء أهل السنة يف مواجهة الرافضة يف بنغالديش

إن جهود علامء أهل السنة ببنغالديش يف مواجهة الرافضة عديدة، منها: التأليف 
والرتمجة والدروس واملحارضات وخطب اجلمعة وغريها من األنشطة الدعوية، وسأقدم 

أبرز نشاطاهتم من خالل املبحثي التاليي:

المبحث الأول
جهود علماء اأهل ال�سنة

يف مواجهة الراف�سة بالتاأليف والت�سنيف والرتجمة

وفيه مطلبان:

المطلب األول

الكتب واملوؤلفات
يتعلق  ما  منها  الرافضة:  مواجهة  يف  كثرية  ومؤلفات  كتًبا  السنة  أهل  علامء  ألف 
بنشأة تاريخ الرافضة، وخطورة عقائدهم وخرافاهتم، وبدعهم، ووسائلهم وأساليبهم 

التي يستخدموهنا يف ترويج باطلهم، وهذه أمهها:

اهلل،  أبو واحد عبد  الشيخ  الشيعة(،  البنغالية )عقائد  باللغة  1. »شيعادر عقيدة« 
الكتاب  هذا  حتدث  4)0)م.  األوىل:  الطبعة  بنغالديش،  داكا،  الزائد،  مكتبة  النارش: 
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عن عقائد الشيعة: كتحريف القرآن، ومسائل اإلمامة، والبداء، وعقيدهتم يف الصحابة، 
والتقية، والرجعة ونحو ذلك.

هل  والشيعة؟  القاديانية  هم  )من  البنغالية  باللغة  كارا«  وشيعة  »قادياين   .2
تفكرون؟(، أستاذ إ. أيس. إم. شمس الرمحن، النارش: مكتبة أهل احلديث بداكا، الطبعة 
وعقائدمها،  والشيعة،  القاديانية  عن:  الكتاب  هذا  يف  املؤلف  حتدث  ))0)م.  الثانية: 

وتاريخ نشأهتام، وأصوهلام.

للدعوة  التعاوين  املكتب  النارش:  الدين،  سيف  أمحد  أبو  وكربالء،  عاشوراء   .3
مؤلف  كتاب  هذا  434)ه�.  األويل:  الطبعة  باألحساء،  اجلاليات  وتوجيه  واإلرشاد 
باللغة البنغالية، يذكر املصنف فيه ما يتعلق بيوم عاشوراء من: فضائله، وأعامله، وتاريخ 
الناس،  بي  انترشت  التي  املكذوبة  والقصص  واخلرافات  والبدع  الصحيح،  كربالء 

واألحاديث املوضوعة عن كربالء.

4. واقعة كربالء ومن قتل احلسي I؟ حممد بن عبد اهلل شاهد، النارش: املكتبة 
مؤلف  كتاب  وهو  4)0)م.  األوىل:  الطبعة  راجشاهي،  بمنطقة  الواحدية،  اإلسالمية 
باللغة البنغالية، وقد أورد املؤلف فيه كل ما يتعلق بواقعة كربالء وحقيقتها، ويعترب هذا 
الكتاب من أفضل ما ألف عن واقعة كربالء وحقيقتها، وفيه رد قوي عىل ما انترش يف 

جمتمع بنغالديش من القصص املكذوبة واخلرافات الواهية عن واقعة كربالء.

العربية  الرمحانية  اجلامعة  نرشهتا  مذكرة  وهي  البنغالية،  باللغة  السنة،  رسالة   .5
عام  البخاري«  »ختم  مؤمتر  بمناسبة  بنغالديش،  داكا،  بور،  حممد  مسجد  بِسات 
7)4)/8)4)ه�. وفيها: التعريف بالشيعة ووجه تسميتها، ونشأهتا وتطورها، وفرقها، 

وعقيدهتا يف اإلمامة والنبوة، والرد عليها.
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محاية  حممد  الشيخ  البنغالية،  باللغة  املنحرفة،  واملذاهب  اإلسالمية  العقيدة   .6
عام  الثانية  الطبعة  )كانت  بنغالديش،  داكا،  بزار،  بنغال  األبرار،  مكتبة  النارش:  الدين، 
5)4)ه�(. الكتاب مقرر لطالب املدارس اإلسالمية األهلية يف بنغالديش حتت هيئة 
»وفاق املدارس العربية« وهو عىل جملدين، حتدث يف املجلد الثاين عن: الشيعة ونشأهتا، 

وفرقها وعقائدها.

النارش:  الدين،  عليم  حممد  أبو  عالمة  ونشأهتا،  اإلسالم  يف  املنحرفة  الفرق   .7
أكاديمية عالمة عليم الدين. ذكر املؤلف فيه مذاهب الشيعة وأصوهلم.

المطلب الثاني
الكتب وامل�سنفات العربية املرتجمة

اإىل اللغة البنغالية يف مواجهة الراف�سة
ترجم علامء أهل السنة إىل اللغة البنغالية كثرًيا من الكتب العربية التي حتدثت عن 
املسلمي منها،  الباطلة وحتذير  الرافضة وكشف ستارهم ورد عقائدهم  مواجهة دعوة 

ومن أمهها ما يأيت:
بن  ترمجه: حممد عبد احلي  السلفي،  بن حممد  اهلل  الشيعة، عبد  1. عقائد مذهب 

شمس احلق.
2. »اخلطوط العريضة لألسس التي قام عليها دين الشيعة اإلمامية االثني عرشية«، 

الشيخ حمب الدين اخلطيب، ترمجه: حممد أمي اإلسالم.
3. »أسئلة قادت شباب الشيعة إىل احلق«، للشيخ سليامن صالح اخلرايش، ترمجه: 

ثناء اهلل نذير أمحد.
الفوزان،  فوزان  بن  صالح  الشيخ  اهلدى«  وأئمة  الصحابة  سب  عن  »النهي   .4

ترمجه: الشيخ حممد منظور إهلي.
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5. »من عقائد الشيعة«، عبد اهلل بن حممد السلفي، ترمجه: الشيخ عبد اهلل شهيد 
عبد الرمحن.

6. »الشيعة واملسجد األقىص«، الطارق أمحد حجازي، ترمجه: ثناء اهلل نذير أمحد.
7. »بطالن عقائد الشيعة«، الشيخ حممد عبد الستار التونسوي، ترمجه: حممد أمي 

اإلسالم.
8. حقيقة اخلالف بي علامء الشيعة ومجهور علامء املسلمي، الشيخ سعيد إسامعيل، 

ترمجه: حممد أمي اإلسالم.
 ،»)M والصحابة H 9. »رمحاء بينهم« )الرتاحم بي آل بيت النبي

الشيخ صالح بن عبد اهلل الدرويش، ترمجه: حممد أمي اإلسالم.
ترمجه:  السويدي،  اهلل  عبد  الشيخ  النجف(،  )مؤمتر  اإلسالم«  أمي  »حممد   .10

حممد أمي اإلسالم.
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المبحث الثاني
جهود علماء اأهل ال�سنة

يف مواجهة الراف�سة باخلطب والدرو�ش واملحا�سرات

البدعية  واحلفالت  كاملواسم  الظاهرة؛  الرافضة  أنشطة  من  التحذير  أن  شك  ال 
عقائد  تصحيح  منه  واألهم  األوىل  ولكن  به،  العناية  بالدعاة  جيدر  مهم  أمر  ونحوها، 
حدا  ما  هذا  اإلسالم،  دعاة  سبيل  هي  أواًل  فالعقيدة  ينقضها،  بام  وتبصريهم  الناس 
والتحذير  الصحيحة  العقيدة  بنرش  لالهتامم  بنغالديش  يف  اإلسالمية  اجلامعة  بخرجيي 
املنتسبة إىل اإلسالم، وفيام ييل أذكر نامذج من  الفرق اهلدامة  مما خيالفها وكشف حقيقة 

جهودهم من خالل اخلطب والدروس واملحارضات:

المطلب األول
جهود ال�سيخ الدكتور اأبو بكر زكريا حممد زكريا

عىل  وحصل  البالد،  رشق  جنوب  كومال  بمنطقة  ))/969/6)م  يف  ولد   -
شهادة »الليسانس« من كلية الرشيعة باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة عام 993)م، 
و«املاجستري« يف العقيدة من اجلامعة اإلسالمية عام 998)م، وعنوان رسالته »الرشك 
005)م،  عام  اإلسالمية  اجلامعة  من  العقيدة  يف  و«الدكتوراه«  واحلديث«،  القديم  يف 

وعنوان رسالته »اهلندوسية وتأثر بعض الفرق اإلسالمية هبا«))).

- له جهود كبرية يف نرش العقيدة الصحيحة، ونبذ ما خيالفها من الرشك والبدع، 
له نشاط كبري يف املحارضات واخلطب والوعظ واإلرشاد، اهتم فيها بمواجهة الرافضة 

وكشف شبهاهتا.

قاهتا وُسُبل عالِجها، لعبد البصري نوشاد.: ))/544)  انظر: الدعوة اإلسالمية يف بنغالديش معوِّ  )((
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من عناوين محاضراته: 
* من الرافضة والشيعة؟ 

* ما الفرق بي أهل السنة والرافضة والشيعة؟
* عقيدة الشيعة.

* القصص الصحيحة عن كربالء وموقف املسلمي منها، وغريها))).

المطلب الثاني
جهود ال�سيخ الدكتور حممد �سيف اهلل

التابعة ملحافظة فيني، وحصل  بارا«  بقرية »فائك  - ولد عام )3/))/)97)م 
عىل شهادة اإلجازة من كلية الرشيعة باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة عام 6)4)ه�، 
واملاجستري« يف الفقه من اجلامعة اإلسالمية عام ))4)ه�، وعنوان رسالته: »القواعد 
مقارنة(«،  )دراسة  وأثرها  والقصاص  احلدود  بالعقوبات:  املتعلقة  الفقهية  والضوابط 
و«الدكتوراه« يف الفقه من اجلامعة اإلسالمية عام 9)4)ه�، بعنوان: »القواعد والضوابط 

الفقهية يف أحكام امللكية: دراسة مقارنًة«))).

الدروس  من  العديد  ألقى  بنغالديش،  يف  الرافضة  مواجهة  يف  طيبة  جهود  له   -
واملحارضات، من بينها: 

* تعريف الشيعة وتارخيهم.
* نشأة الشيعة وعقائدهم الباطلة.

* الفرق بي عقائد أهل السنة والشيعة.
وغريها من املوضوعات التي نرشت يف اليوتيوب)3).

 .Arif Ahmed Amit Bin Nur Ahmed Ruku :انظر  )((
قاهتا وُسُبل عالِجها: ))/556(، لعبد البصري نوشاد.  انظر: الدعوة اإلسالمية يف بنغالديش معوِّ  )((

 .ISLAMIC ALO :انظر  )3(
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المطلب الثالث
جهود ال�سيخ �سهيد اهلل خان

ولد عام )/975/3)م بمنطقة تاكور غاون يف شامل البالد، وحصل عىل شهادة 
العالية احلكومية، وشهادة اإلجازة من  التفسري عام 996)م من املدرسة  »الكامل« يف 
كلية الدعوة وأصول الدين باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة عام )00)م، و«الدبلوم 
الدراسات  يف  و»املاجستري«  003)م،  عام  اإلسالمية  اجلامعة  من  الدعوة  يف  العايل« 

اإلسالمية من اجلامعة الوطنية احلكومية ببنغالديش عام 003)م))).

والوعظ  واخلطب  واملحارضات  بالدروس  الرافضة  مواجهة  يف  كبرية  جهود  له 
واإلرشاد، من ذلك هذه العناوين التالية: 

* من هم الشيعة؟
* أهل البيت وحديث الثقلي.

* ما عاشوراء وملاذا؟ 
* من قتل احلسي I؟ 

* عاشوراء بي السنة والشيعة.
* حقوق الصحابة M علينا.

.I حياة أيب بكر *

وغريها مما نرش يف اليوتيوب))).

قاهتا وُسُبل عالِجها: ))/568(، لعبد البصري نوشاد.  انظر: الدعوة اإلسالمية يف بنغالديش معوِّ  )((
 .IERF. bd Islamic Education & Research Foundation :انظر: الرابط  )((
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المطلب الرابع
جهود ال�سيخ الدكتور منظور اإلهي

ولد يف مارس عام )97)م بقرية مريزاه نغر، التابعة ملنطقة نواخايل، وحصل عىل 
اإلسالمية  الدراسات  قسم  يف  بنغالديش  مدارس  تعليم  جملس  من  »الفاضل«  شهادة 
عام 988)م، وشهادة اإلجازة من كلية الرشيعة باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة عام 
8)4)ه�،  عام  اإلسالمية  اجلامعة  من  الفقه  أصول  قسم  يف  و»املاجستري«  3)4)ه�، 
وعنوان رسالته: »القياس يف العبادات حكمه وأثره«، و»الدكتوراه« يف قسم أصول الفقه 
البغدادي  منصور  أبو  »اإلمام  رسالته:  وعنوان  4)4)ه�،  عام  اإلسالمية  اجلامعة  من 

وآراؤه األصلية: مجًعا وتوثيًقا ودراسًة«))).

له جهود كبرية يف مواجهة الرافضة، ومن ذلك أنه ألقى حمارضة يف التعريف باخللفاء 
الراشدين وفضائلهم وجهودهم يف خدمة اإلسالم، وحمارضة يف العقيدة اإلسالمية عىل 
ضوء فهم السلف X ونرشها يف اليوتيوب))) إىل غري ذلك من اجلهود الطيبة التي 

تذكر فتشكر...

قاهتا وُسُبل عالِجها: ))/536(، لعبد البصري نوشاد.  انظر: الدعوة اإلسالمية يف بنغالديش معوِّ  )((
 .Islamic Bangla Lecture by Dr. Muhammad Manzur-E-Elahi :انظر: الرابط  )((



الدراسة امليدانية

وفيه مبحثان:
المبحث األول: إجراءات الدراسة الميدانية.

المبحث الثاني: نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها.
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الدراسة امليدانية

وفيه مبحثان:

المبحث الأول
اإجراءات الدرا�سة امليدانية

وفيه تسعة مطالب:

املطلب الأول: منهج الدرا�سة:
توجد يف  الظاهرة كام  »دراسة  إىل  الذي هيدف  الوصفي  املنهج  الباحث  استخدم 
الباحث  أو كيفيًّا«))). وقد اختار  تعبرًيا كميًّا  الواقع، ويصفها وصًفا دقيًقا ويعربنّ عنها 
هذا املنهج ألنه يتناسب مع أهداف الدراسة احلالية، حيث هيدف إىل التعرف عىل أسباب 
انتشار مذهب الرافضة، ووسائل وأساليب نرشهم الرفض، وآثاره السيئة عىل املجتمع 
يف بنغالديش، وسبل مواجهته من وجهة نظر الدعاة يف بنغالديش، األمر الذي يتطلب 
استطالع آراء أفراد العينة بصورة مسحينّة، ثم مجع البيانات وحتليلها هبدف الوصول إىل 

النتائج والتعميامت.

املطلب الثاين: جمتمع الدرا�سة:
ن جمتمع الدراسة من أشهر الدعاة يف دولة بنغالديش، يف العام 437)ه�. تكونّ

البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه، عبيدات، ذوقان وآخرون، )ص)9)).   )((



164

املطلب الثالث: عينة الدرا�سة:
بتوزيع  وذلك  بنغالديش،  يف  الدعاة  من  عشوائية  عينة  عىل  االستبانة  تطبيق  تمنّ 
منها )8)  استبعد  استبانة،  منها )34)(  اسرتجع  املستهدفة،  الفئة  استبانة عىل   )(50(
استبانات لعدم اكتامل اإلجابة عليها، وبلغت العينة يف صورهتا النهائية )6))( داعية، 

كام هو موضح باجلدول ))).

جدول )1(: توّزع أفراد عينة الدراسة ونسبها املئوية حسب متغريات الدراسة:

النسبة المئويةالعددفئات المتغيرالمتغير

المؤهل 
العلمي

).43ثانوي

9877.8جامعي

9.0)4)دراسات عليا

00.0)6))املجموع

عدد سنوات 
الخبرة

33.3)4أقل من 5 سنوات

).49)6من 5 إىل 0) سنوات

7.5)))أكثر من 0) سنوات

00.0)6))املجموع

المنطقة 
السكنية

).88)))مدينة

9.))5)قرية

00.0)6))املجموع
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يتضح من اجلدول السابق ما يأيت:

1- المؤهل العلمي:
متثلت أعىل نسبة من جمموع أفراد عينة الدراسة بحسب املؤهل العلمي يف الدعاة 
احلاصلي عىل مؤهل جامعي، حيث بلغ عددهم )98( داعية، بنسبة مئوية )%77.8(، 
وكانت أقل نسبة لدى احلاصلي عىل مؤهل ثانوي، حيث بلغ عددهم )4( دعاة، بنسبة 

مئوية بلغت )).3 %( من جمموع أفراد العينة.

شكل )1(: توّزع أفراد العينة حسب املؤهل العلمي:

0

20

40

60

80

  

3.2

77.8

19



2-  عدد سنوات الخبرة في مجال الدعوة:
يف  اخلربة  سنوات  عدد  بحسب  الدراسة  عينة  أفراد  جمموع  من  نسبة  أعىل  متثلت 
ذوي خربة دعوية )من5 إىل 0)سنوات(، حيث بلغ عددهم ))6( داعية، بنسبة مئوية 
)).49%(، وكانت أقل نسبة لدى الدعاة ذوي خربة دعوية )أكثر من 0) سنوات(، 

حيث بلغ عددهم )))( داعية، بنسبة مئوية )7.5)%( من جمموع أفراد العينة.
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شكل)3(: توّزع أفراد العينة حسب عدد سنوات اخلربة يف جمال الدعوة:
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33.3

49.2

17.5



3- المنطقة السكنية:
متثلت أعىل نسبة من جمموع أفراد عينة الدراسة بحسب املنطقة السكنية يف الدعاة 
 ،%)88.(( بنسبة  داعية،   )(((( عددهم  بلغ  حيث  باملدينة،  عملهم  يزاولون  الذين 
وكانت أقل نسبة لدى الدعاة الذين يشتغلون بالقرى، حيث بلغ عددهم )5)( داعية، 

بنسبة مئوية )9.))%( من جمموع أفراد العينة.

شكل)4(: توّزع أفراد العينة حسب املنطقة:

88.1

11.9
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املطلب الرابع: اأداة الدرا�سة:
تمنّ  املعلومات،  مجع  بغرض  استبانة  الباحث  م  صمنّ الدراسة،  أهداف  لتحقيق 

باع اخلطوات اآلتية: إعدادها من خالل اتنّ

) أ ( تحديد الهدف من االستبانة:
ووسائل  ببنغالديش،  التشيع  ظهور  أسباب  عىل  التعرف  إىل  االستبانة  هتدف 
وأساليب الرافضة يف نرش التشينّع، وآثاره عىل املجتمع، وسبل مواجهته من وجهة نظر 

الدعاة يف بنغالديش.

)ب( مصادر بناء االستبانة:
تّم بناء االستبانة وفًقا للرجوع إلى المصادر اآلتية:

). الرجوع إىل األدب الرتبوي املتعلق بموضوع حركة التشيع.
الدراسة، واالستفادة  تعرضت ملوضوع  التي  السابقة  الدراسات  إىل  الرجوع   .(

منها يف حتديد حماور وفقرات االستبانة، واملتغريات املرتبطة بأفراد العينة.
3. استطالع آراء عدد من الدعاة واملفكرين بدولة بنغالديش حول أسباب ظهور 
عىل  السيئة  وآثاره  التشينّع،  نرش  يف  الرافضة  وأساليب  ووسائل  بنغالديش،  يف  التشيع 

املجتمع، وسبل مواجهته، عرب أسئلة مفتوحة.

)جـ( إعداد االستبانة في صورتها األولية:
حماور  أربعة  متضمنة  األولية،  صورهتا  يف  الدراسة  استبانة  بإعداد  الباحث  قام 

رئيسة:
المحور األول: »أسباب ظهور التشيع يف بنغالديش«، وتتضمن )9)( فقرة.

المحور الثاني: »وسائل وأساليب الرافضة يف نرش التشيع ببنغالديش«، وتتضمن 
)36( فقرة.
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المحور الثالث: »آثار التشيع ببنغالديش«، وتتضمن )5)( فقرة.
المحور الرابع: »سبل مواجهة التشيع ببنغالديش«، وتتضمن )30( فقرة.

وبذلك يكون عدد فقرات االستبانة يف صورهتا األولية )00)( فقرة.

املطلب اخلام�ش: �سدق ال�ستبانة:

تمنّ التأكد من صدق االستبانة من خالل الصدق الظاهري للمحكمي، ثم حساب 
صدق االتساق الداخيل لالستبانة، وذلك عىل النحو اآليت:

) أ ( صدق المحّكمين:
مي  للتحقق من صدق االستبانة، تمنّ عرضها يف صورهتا األولية عىل عدد من املحكنّ
من أعضاء هيئة التدريس يف التخصصات الدعوية والرتبوية باجلامعة اإلسالمية باملدينة 
املنورة، حيث ُطلب منهم احلكم عىل مدى انتامء كل عبارة للمحور الذي وردت فيه، 
ضوء  ويف  حذفه،  أو  تعديله  أو  إضافته  يرون  وما  للعبارة،  اللغوية  الصياغة  وسالمة 
توجيهات جلنة التحكيم، تمنّ اإلبقاء عىل فقرات االستبانة التي حظيت بنسبة اتفاق 75 % 
فأكثر من املحكمي، وتمنّ حذف عدد من العبارات التي رأت جلنة التحكيم أهنا مكررة 
أو غري مناسبة، كام تمنّ تعديل الصياغة اللغوية لعدد من العبارات، وبناًء عىل خطوات 
وصالحيتها  االستبانة  حمتوى  صدق  عىل  االطمئنان  تمنّ  واإلضافة،  واحلذف  التعديل 

لتحقيق أهداف الدراسة.

)ب( صدق االتساق الداخلي لالستبانة:
استطالعية  عينة  عىل  بتطبيقها  لالستبانة  الداخيل  االتساق  صدق  من  التأكد  تمنّ 
قوامها )0)( داعية، ثمنّ حساب معامل ارتباط بريسونPearson Correlation بي 

درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه، وذلك عىل النحو اآليت:

المحور األول: أسباب ظهور التشيع ببنغالديش:
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ح اجلدول ))( معامل ارتباط فقرات املحور األول: »أسباب ظهور التشيع  يوضنّ
ببنغالديش« بدرجته الكلية.

جدول)2(: معامل ارتباط فقرات املحور األول: »أسباب ظهور التشيع يف بنغلديش« بدرجته 

الكلية

معامل العبارةرقم
االرتباط

اجلهل بالعقيدة اإلسالمية الصحيحة لدى الكثري من )
))0.3**املسلمي يف بنغالديش

0.590**انتشار الفقر والبطالة بي املسلمي)

)0.55**قلة املدارس واجلمعيات اإلسالمية السنية ببنغالديش3

5)0.4**انتشار األمية بي أفراد املجتمع4

6)0.7**ضعف الدعوة اإلسالمية ملذهب أهل السنة واجلامعة5

كثرة الفرق واملذاهب اإلسالمية التي تلتبس عىل 6
3)0.7**العوام من املسلمي

0.405**ضعف تنسيق اجلهود الدعوية بي الدعاة السنيي7

التقليل من دعم النشاط الدعوي السني بتهمة 8
8)0.6**مكافحة اإلرهاب

ضعف دور املؤسسات التعليمية السنية بدولة بنغالديش 9
0)0.6**يف نرش املذهب السني والتحذير من الفرق الضالة 

ضعف الدعم الرسمي من الدول السنية للمؤسسات 0)
)0.39**واجلمعيات اإلسالمية ببنغالديش 

0.335**تضييق النطاق عىل العمل اخلريي اإلسالمي ))
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قصور العلامء والدعاة يف قيادة األمة وإرشاد األفراد ))
0.608**واجلامعات وحتصينهم ضد الفساد والبدع والضالالت 

ضعف الثقافة اإلسالمية والرشعية بي أفراد املجتمع 3)
0.564**املسلم ببنغالديش 

جهل كثرٍي من علامء بنغالديش بام عليه الشيعة الرافضة 4)
)0.65**من ُأصوٍل وفروع خَتِْرُق حجب الرشيعة

6)0.6**قلة الدعاة واملحتسبي املؤهلي للرد عىل الرافضة5)

بذل الرافضة جهوًدا كبرية لنرش التشيع بي أفراد 6)
6)0.6**املجتمع ببنغالديش عن طريق إرسال الدعاة 

 ** دالة عند مستوى )0.0
يتضح من اجلدول السابق أننّ قيم معامل ارتباط فقرات املحور األول: »أسباب 
ظهور التشيع يف بنغالديش« بدرجته الكلية تراوحت بي )0.335، 6)0.7(، ومجيعها 

دالة إحصائية عند مستوى الداللة ))0.0).

المحور الثاني: وسائل وأساليب الرافضة يف نرش التشيع ببنغالديش:
وأساليب  »وسائل  الثاين:  املحور  فقرات  ارتباط  معامل   )3( اجلدول  ح  يوضنّ

الرافضة يف نرش التشيع ببنغالديش« بدرجته الكلية.

التشيع  نرش  يف  الرافضة  وأساليب  »وسائل  الثاين:  املحور  فقرات  ارتباط  معامل  جدول)3(: 

ببنغلديش« بدرجته الكلية

معامل العبارةرقم
االرتباط

نرش الكتب والرسائل الشيعية املرتمجة إىل 7)
)0.65**اللغات املحلية 
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نرش اللغة الفارسية يف بنغالديش عن طريق البعثات 8)
4)0.7**التعليمية إىل إيران والسفارة اإليرانية ببنغالديش 

تقديم املنح الدراسية للشباب للدراسة باملعاهد 9)
)0.37**واجلامعات اإليرانية 

(0
إيفاد الطالب البنغاليي الذين يزاولون التعليم 
باجلامعات اإليرانية إىل بالد احلرمي يف موسم 

احلج لدعوة احلجاج البنغاليي إىل التشيع 
**0.493

0.765**الدعوة إىل التقريب والوحدة بي السنة والشيعة))

تقديم الندوات واملحارضات واملؤمترات التي ))
0.705**تعدد مزايا التشيع 

تقديم املساعدات واملعونات املادية للمحتاجي 3)
)0.74**والفقراء ببنغالديش 

االستثامر التجاري يف بنغالديش لتقوية نفوذهم 4)
9)0.4**االقتصادي 

إنشاء مواقع اإلنرتنت باللغة البنغالية اخلاصة 5)
)0.76**بحركة التشيع 

توظيف وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة 6)
0.793**واملكتوبة للدعوة إىل التشيع 

نرش الكتيبات والنرشات واألرشطة املسموعة 7)
0.734**التي متدح أهل البيت وتدعو إىل التشيع 

التمويه والكذب والقدح يف أهل السنة وبث 8)
0.659**األكاذيب واالفرتاءات عليهم 

0.504** استخدام التقية يف الدعوة إىل التشيع 9)
0.666** الطعن يف مذهب أهل السنة 30
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3(
إنشاء اجلمعيات والدور والقيام بمبادرات 

ة  متعددة يف الدعوة إىل التشيُّع وترفيض األُمَّ
حتت غطاء دعوة التقريب 

**0.6(8

)0.45**إصدار الكتب واملجالت املتخصصة لنرش التشيع 33

0)0.4**محاية الشيعة من التَّطلُّع ملذهب أهل السنة34

دعواهم أنه ال خالف ُيذكر بي السنة والشيعة 35
))0.7**إال يف مسائل فروعيَّة 

فض بطريق دعواهم حمبة آل البيت 36 الدعوة إىل الرَّ
)0.40**والنُّرصة هلم 

املامرسة العلنية لشعائرهم ومواسمهم البدعية، 37
5)0.6**يف املساجد واحلسينيات 

فض عن طريق فتح املستشفيات، 38 التَّبشري بالرَّ
0.334**واملستوصفات، ورياض األَطفال واملدارس 

نرش العاملة الرافضية يف ديار أهل السنة عرب 39
0)0.7**التعليم، والتمريض، واإلدارة وغريها 

اإلغراء املايل لعوام الناس من اخلمس املجبي 40
0.788**للمعصوم املنتظر 

4(
مفاجأة من جيهل حقيقة مذهب الشيعة من علامء 
أهل السنة، واستصدار فتاوى منهم بمرشوعية 

التَّعبد باملذهب اجلعفري 
**0.336

رفع الشعارات الكاذبة الستثارة العواطف )4
0.746**كاملناداة بمعاداة أمريكا، وجهاد اليهود 

 ** دالة عند مستوى )0.0
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الثاين:  املحور  فقرات  ارتباط  معامل  قيم  أن  السابق  اجل��دول  من  يتضح 
بي  تراوحت  الكلية  بدرجته  ببنغالديش«  التشيع  نرش  يف  الرافضة  وأساليب  »وسائل 

)0.334،0.793(، وهي مجيعها دالة إحصائية عند مستوى الداللة ))0.0).

المحور الثالث: »آثار التشيع ببنغالديش«:

ح اجلدول )4( معامل ارتباط فقرات املحور الثالث: »عوامل تتعلق بالطالب  يوضنّ
واملقررات الدراسية« بدرجته الكلية.

جدول )4(: معامل ارتباط فقرات املحور الثالث: »آثار التشيع ببنغلديش« بدرجته الكلية

معامل العبارةرقم
االرتباط

)0.83**زرع الفرقة وتعميقها يف األرسة املسلمة 43

7)0.8**إضعاف أوارص األخوة واملحبة بي املسلمي 44

0.688**إضعاف روح التضامن والتعاون بي املسلمي 45

)0.43**نرش املعتقدات الباطلة واملنحرفة بي املسلمي 46

5)0.3**نرش الرذائل األخالقية بي أفراد املجتمع 47

0.398**إجياد رصاع طائفي بي املسلمي ببنغالديش 48

انقسام املدارس اإلسالمية إىل طوائف سنية وأخرى 49
8)0.5**شيعية 

تزايد احتامالت نشوب رصاعات مذهبية وطائفية بي 50
0.803**املسلمي 

0.684**تكوين أحزاب شيعية سياسية للسيطرة عىل احلكم)5
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)0.69**انتشار املؤلفات واملنشورات الرافضية يف بنغالديش )5

0.689**تشويه صورة اإلسالم وتارخيه يف بنغالديش 53

تشيع عدد كبري من املسلمي يف بنغالديش يف القرى 54
5)0.6**واملحافظات 

0.658**انتشار مظاهر الرشك والبدع بي املسلمي ببنغالديش 55

** دالة عند مستوى )0.0

»آثار  الثالث  املحور  فقرات  ارتباط  معامل  قيم  أن  السابق  اجلدول  من  يتضح 
مجيعها  وهي   ،)0.83(  ،0.3(5( بي  تراوحت  الكلية  بدرجته  ببنغالديش«  التشيع 

دالة إحصائية عند مستوى الداللة ))0.0).

المحور الرابع: سبل مواجهة التشينّع ببنغالديش:

ح اجلدول )5( معامل ارتباط فقرات املحور الرابع: »سبل مواجهة التشينّع  يوضنّ
ببنغالديش« بدرجته الكلية.

جدول )5(: معامل ارتباط فقرات املحور الرابع: »سبل مواجهة التشّيع ببنغلديش« بدرجته 

الكلية:

معامل العبارةرقم
االرتباط

0.856**إجياد مرجعية ألهل السنة وبيان موقفهم من آل البيت 56

عقد الندوات واملحارضات التي تبي خماطر التشيع 57
0.853**عىل األمة 

توظيف وسائل اإلعالم املرئي واملكتوب واملسموع 58
0.396**للتحذير من خطورة التشيع عىل وحدة األمة 
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استثامر خطب اجلمعة واملحارضات الدينية لنرش 59
0.806**العقيدة اإلسالمية الصحيحة 

بناء املدارس اإلسالمية السنية وتسهيل رشوط 60
0.795**االلتحاق هبا 

طباعة الكتب واملنشورات التي تبي املنهج اإلسالمي )6
)0.85**الصحيح وحتذر من خطورة التشيع 

6(
توحيد اجلهود الدعوية والتعليمية بي اجلمعيات 

السنية وبي اجلمعيات واملؤسسات اإلسالمية السنية 
ملجاهبة حركة التشيع 

**0.630

عقد لقاءات دورية بي قيادات العمل اإلسالمي 63
0.748**لدراسة التحدي الشيعي ووضع اخلطط ملواجهته 

0.780**تقديم الربامج واألنشطة املجتمعية اخلريية 64

0.675**توحيد املواقف ضد حركة التشيع 65

66
التعاون بي اجلمعيات اإلسالمية واحلكومة والبعد 

عن اخلالف معها إلجياد الدعم الالزم يف مواجهة املد 
الشيعي 

**0.873

67
توظيف التقنية ومواقع التواصل االجتامعي واملواقع 

االلكرتونية لبيان العقيدة اإلسالمية الصحيحة 
والتحذير من خطر التشيع. 

**0.586

استخدام وسائل اإلعالم يف احلوار مع الشيعة 68
0.743**ومناظرهتم وبيان فساد عقائدهم 

تأهيل وتدريب الدعاة للدعوة إىل اهلل باحلكمة 69
0.835**واملوعظة احلسنة وبيان خماطر التشيع 
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0.875**نرش القيم واملبادئ اإلسالمية بي أفراد املجتمع 70

تقديم الدعم الالزم للطوائف السنية لكشف )7
0.670**االنحرافات العقدية للمذهب الشيعي 

وضع خطط مدروسة بعناية شديدة ملواجهة املد )7
0.657**الشيعي 

توحيد اجلهود التعليمية والدعوية ملجاهبة حركة 73
0.898**التشيع 

تقديم الدعم املادي الالزم للمؤسسات الدعوية 74
0.575**والتعليمية للتصدي حلركة التشيع 

تكثيف اجلهود بنرش اإلسالم احلقنّ عقيدة ورشيعة، 75
0.838**وغرسه يف النفوس 

** دالة عند مستوى )0.0

»سبل  الرابع  املحور  فقرات  ارتباط  معامل  قيم  أن  السابق  اجلدول  من  يتضح 
مواجهة التشينّع ببنغالديش« بدرجته الكلية تراوحت بي )0.396، 0.856(، وهي 

مجيًعا دالة إحصائية عند مستوى الداللة ))0.0).

ومن خالل النتائج السابقة يتضح أننّ االستبانة تتمتع بدرجة مقبولة من الصدق، 
وأهنا حتقق اهلدف الذي أعدت من أجله.

املطلب ال�ساد�ش: ثبات ال�ستبانة:
ألفا كرونباخ، وذلك لكل  الثبات  ثبات االستبانة بحساب معامل  التأكد من  تمنّ 

حمور من حماور االستبانة، ولالستبانة ككل كام يتبي من اجلدول )6):
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جدول )6(: الثبات للستبانة جمملة وحماورها الفرعية

عدد المحاور
العبارات

معامل الثبات 
)ألفا كرونباخ(

املحور األول: أسباب ظهور التشيع يف 
60.806)بنغالديش

املحور الثاين: وسائل وأساليب الرافضة يف 
9)60.9)نرش التشيع ببنغالديش

)30.88)املحور الثالث: آثار التشيع ببنغالديش

املحور الرابع: سبل مواجهة التشيع 
00.958)ببنغالديش

750.970االستبانة ككل

ا،  جدًّ مرتفعة  ثبات  بدرجة  تتمتنّع  البحث  استبانة  أننّ  السابق  اجلدول  من  يتنّضح 
بي  الثبات  معامل  تراوحت  وقد   ،)0.970( جمملة  لالستبانة  ألفا  قيمة  بلغت  حيث 
حماور االستبانة )0.806-0.958( مما يشري إىل إمكانية ثبات النتائج التي يمكن أن 

ُتسفر عنها عند تطبيقها، وتعميمها عىل جمتمع الدراسة.

املطلب ال�سابع: ال�ستبانة يف �سورتها النهائية:
ة للتطبيق بعد االنتهاء من اخلطوات السابقة العنارص اآلتية: نت االستبانة املعدنّ تضمنّ

مة، أوضح فيها الباحث اهلدف من االستبانة، والذي يتحدد يف التعرف عىل  * مقدنّ
أسباب انتشار مذهب الرافضة، ووسائل وأساليب نرشهم الرفض، وآثاره عىل املجتمع 
ببنغالديش، وسبل مواجهته من وجهة نظر الدعاة ببنغالديش، وبيان أمهية إجابة أفراد 

العينة عىل مجيع فقرات االستبانة لإلجابة عن أسئلة البحث.
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ف عىل خصائصها، وهي: املؤهل العلمي،  *  بيانات عن أفراد عينة البحث، للتعرنّ
وسنوات اخلربة يف الدعوة، واملنطقة السكنية للداعية.

* محاور االستبانة، وقد اشتملت على أربعة محاور رئيسة:
المحور األول: أسباب ظهور التشيع يف بنغالديش، ويشتمل عىل )6)( عبارات، 

وهي منتظمة يف العبارات املرقمة بي ))-6)).

ببنغالديش، ويشتمل  التشيع  الرافضة يف نرش  الثاني: وسائل وأساليب  المحور 
عىل )6)( عبارة، وهي منتظمة يف العبارات املرقمة بي )7)-)4).

المحور الثالث: آثار التشيع ببنغالديش، ويشتمل عىل )3)( عبارة، وهي منتظمة 
يف العبارات املرقمة بي )55-43).

التشيع ببنغالديش، ويشتمل عىل )0)( عبارات،  الرابع: سبل مواجهة  المحور 
وهي منتظمة يف العبارات املرقمة بي )75-56).

وبذلك يكون عدد فقرات االستبانة )75( فقرة، وتكون اإلجابة عىل الفقرات عن 
طريق اختيار املستجيب بي إحدى ثالثة بدائل موجودة أمام كل فقرة، وهي: )موافق 
بدرجة كبرية( تأخذ ثالث درجات، )مواق بدرجة متوسطة( تأخذ درجتي، )ال أوافق( 

تأخذ درجة واحدة.

املطلب الثامن: خطوات التطبيق امليداين لال�ستبانة:
تمنّ تطبيق االستبانة بعد اتباع اخلطوات اآلتية:

ه إىل املؤسسات  1. احلصول عىل خطاب من عميد كلية الدعوة وأصول الدين موجنّ
واجلمعيات الدعوية يف بنغالديش.

العام  الفصل األول من  ببنغالديش، يف  الدعاة  2. تطبيق االستبانة عىل عينة من 
اجلامعي437)ه�/ 438)ه�، وقد اتسم املستجيبون باجلدية والتعاون مع الباحث.
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املطلب التا�سع: اأ�ساليب املعاجلة الإح�سائية:
برنامج  باستخدام  وذلك  وتساؤالهتا،  الدراسة  ملشكلة  وفًقا  البيانات  حتليل  تمنّ 
األساليب  استخدام  وتمنّ  اإلصدار)))(،   )spss(االجتامعية للعلوم  اإلحصائية  احلزم 

اإلحصائية اآلتية:
1. معامل ارتباط بريسون Pearson Correlation للتأكد من صدق األداة.

2. معامل ألفا كرونباخ Cronbach>s Alpha حلساب ثبات األداة.
3. التكرارات والنسب املئوية.

4. املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري.
.)independent samples t-test ( )5. اختبار )ت

.)one way ANOVA( 6. اختبار حتليل التباين أحادي االجتاه
7. اختبار املقارنات البعدية.
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المبحث الثاني
نتائج الدرا�سة امليدانية ومناق�ستها

بنغالديش،  يف  التشيع  ظهور  أسباب  عىل  التعرف  إىل  امليدانية  الدراسة  هدفت 
من  مواجهته  وسبل  املجتمع،  عىل  وآثاره  التشينّع،  نرش  يف  الرافضة  وأساليب  ووسائل 

وجهة نظر الدعاة يف بنغالديش.

مفتاح ت�سحيح ال�ستبانة ومعيار احلكم:
تمنّ استخدام املعيار التايل للحكم عىل درجة شيوع أسباب ظهور التشيع ببنغالديش، 
ووسائل وأساليب الرافضة يف نرشهم التشيع، وآثاره عىل املجتمع ببنغالديش، وسبل 
املدى  وحساب  الثالثي،  »ليكرت«  مقياس  خاليا  طول  بتحديد  وذلك  مواجهته، 
املقياس للحصول عىل طول اخللية أي  )3-)=)(، ومن ثمنّ تقسيمه عىل أكرب قيمة يف 
))÷3=0، 66(، وبعد ذلك تمنّ إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة يف املقياس )بداية املقياس 
وهي واحد صحيح، وذلك لتحديد احلدنّ األعىل هلذه اخللية. ويمكن حتديد املتوسطات 

املوزونة املرجحة لغايات الدراسة عىل النحو اآليت))):
جدول )7(: توزيع الفئات وفق التدرج املستخدم يف األداة:

درجة التحققدرجة الموافقةالمتوسط المرجح

كبريةموافق بدرجة كبريةمن 34.) إىل 3
متوسطةموافق بدرجة متوسطةمن 67.) إىل 33.)

ضعيفة ال أوافقمن ) إىل 66.)

الفتاح، عز حسن،  العلمية، عبد  spss، خوارزم  باستخدام  الوصفي واالستداليل  مقدمة يف اإلحصاء   )((
)ص)59). 
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ومناقشتها  البيانات،  حتليل  عنها  أسفر  التي  امليداين  البحث  نتائج  يأيت  وفيام 
وتفسريها، والوصول لالستنتاجات املتعلقة بموضوع البحث، وذلك عىل النحو اآليت:

المطلب األول
نتائج ال�سوؤال الأول: ما اأ�سباب ظهور الت�سيع 

يف بنغالدي�ش من وجهة نظر الدعاة؟
واملتوسطات  املئوية،  والنسب  التكرارات،  حساب  تمنّ  السؤال  هذا  عن  لإلجابة 
يف  التشيع  ظهور  أسباب  األول:  املحور  فقرات  من  فقرة  لكل  املوزونة،  احلسابية 

بنغالديش، كام هو موضح باجلدول رقم )8).

املوزونة،  احلسابية  واملتوسطات  املئوية،  والنسب  التكرارات،   :)8( جدول 
الستجابات أفراد العينة عىل فقرات املحور األول: أسباب ظهور التشيع يف بنغلديش 

)ن=126):

العبـــــارةرقم
موافق بدرجة 

كبرية
موافق بدرجة 

املتوسط ال أوافقمتوسطة
احلسايب

درجة 
باملوافقة

رتتي
ال

%ك%ك%ك

(
اجلهل بالعقيدة اإلسالمية الصحيحة 
يف  املس�لمي  م�ن  الكث�ري  ل�دى 

بنغالديش
)كبرية79.)6.))7.5)))0.)8)0)

(0
ضع�ف الدعم الرس�مي م�ن الدول 
واجلمعي�ات  للمؤسس�ات  الس�نية 

اإلسالمية ببنغالديش
)كبرية70.)4.)5.43))3).)7)9

3كبرية60.)9.475.6)37).65)8انتشار األمية بي أفراد املجتمع4

(6
ب�ذل الرافض�ة جه�وًدا كب�رية لن�رش 
التشيع بي أفراد املجتمع ببنغالديش 

عن طريق إرسال الدعاة
4كبرية60.)554.0.)3)8063.54

ضع�ف تنس�يق اجله�ود الدعوية بي 7
5كبرية)5.)0.8)5846.0).6753الدعاة السنيي
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العبـــــارةرقم
موافق بدرجة 

كبرية
موافق بدرجة 

املتوسط ال أوافقمتوسطة
احلسايب

درجة 
باملوافقة

رتتي
ال

%ك%ك%ك

تضيي�ق النط�اق عىل العم�ل اخلريي ))
6كبرية50.)).5543.743).6753اإلسالمي

ضعف الثقافة اإلس�المية والرشعية 3)
7كبرية48.)).5)9)).))8)7.)796بي أفراد املجتمع املسلم ببنغالديش

9
التعليمي�ة  املؤسس�ات  دور  ضع�ف 
السنية بدولة بنغالديش يف نرش املذهب 

السني والتحذير من الفرق الضالة
8كبرية44.)5.9)0)3.8)7660.330

(4
جه�ل كثرٍي م�ن عل�امء بنغالديش بام 
علي�ه الش�يعة الرافض�ة م�ن ُأص�وٍل 

وفروع خَتِْرُق حجب الرشيعة
9كبرية)4.)07.9)).)6350.0534

ضع�ف الدع�وة اإلس�المية ملذه�ب 5
0)كبرية37.)40.57055.654.0)5أهل السنة واجلامعة

قلة الدعاة واملحتسبي املؤهلي للرد 5)
))متوسطة33.)6.7)))33.3)6350.04عىل الرافضة

كثرة الفرق واملذاهب اإلسالمية التي 6
))متوسطة6).)).6)433.))7)4.)665تلتبس عىل العوام من املسلمي

التقلي�ل م�ن دع�م النش�اط الدعوي 8
3)متوسطة)).)7.5)))5644.4).4838السني بتهمة مكافحة اإلرهاب

4)متوسطة7).)0.6)6)).)4737.3534انتشار الفقر والبطالة بي املسلمي)

قلة املدارس واجلمعيات اإلس�المية 3
5)متوسطة4).)3.0)9)4737.35039.7السنية ببنغالديش

((

يف  والدع�اة  العل�امء  قص�ور 
األف�راد  وإرش�اد  األم�ة   قي�ادة 
واجلامع�ات وحتصينه�م ض�د الفس�اد 

والبدع والضالالت

6)متوسطة09.)3.0)9)).75745.)403

-كبرية)4.)الدرجة الكلية ألسباب ظهور التشيع ببنغلديش
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يتضح من الجدول السابق ما يأتي:

املتوسط  بلغ  حيث  بدرجة)كبرية(،  بنغالديش  يف  التشيع  ظهور  أسباب  شيوع 
احلسايب ملجموع استجابات أفراد العينة عىل عبارات هذا املحور))4.)(، وهي تقع يف 

جمال استجابة )موافق بشدة(.

وقد تراوحت املتوسطات احلسابية املوزونة الستجابات عينة الدراسة نحو أسباب 
ظهور التشيع بدولة بنغالديش بي )09.)(- )79.)) .

جاءت عرش عبارات من جمموع عبارات هذا املحور درجة املوافقة عليها )كبرية(، 
وجاء ترتيبها تنازليًّا من الدرجة األعىل إىل الدرجة األدنى حسب متوسطاهتا احلسابية 
كام ييل))، 0)، 4، 6)، 7، ))، 3)، 9، 4)، 5(، وهذا يشري إىل أننّ أكرب أسباب التشينّع 

يف بنغالديش من وجهة نظر الدعاة تتمثل فيام ييل:

الصحيحة  اإلسالمية  بالعقيدة  )اجلهل  وهي   ،)(( رقم  العبارة  جاءت   )((
التشيع  أسباب  أكرب  ضمن  األوىل  املرتبة  يف  بنغالديش(  يف  املسلمي  من  الكثري  لدى 
من  العينة  أفراد  كبرية )0.)8%( من جمموع  بدرجة  عليها  وافق  بنغالديش، حيث  يف 
الدعاة، ووافق عليها بدرجة متوسطة )7.5)%(، فيام مل يوافق عىل كوهنا سبًبا )6.)%( 
املوزون )79.)(، وهي تقع يف جمال استجابة )موافق  بلغ متوسطها  الدعاة، وقد  من 

بشدة(.

ويفرس الباحث هذه النتيجة يف ضوء كون الرافضة يستغلون جهل الكثري من عوام 
الدعوات  وراء  ينساقون  الذي جيعلهم  األمر  الصحيحة،  اإلسالمية  بالعقيدة  املسلمي 
الدينية املختلفة، مثل الصوفية، والرافضة، وغريها من الفرق الضالة، ظنًّا منهم أهنا من 
اإلسالم وأنه أمر مرشوع ال شبهة فيه، وجهلهم بحقيقة الرافضة بصفة خاصة وما هم 
التوحيد،  لعقيدة  املنافية  والرشكيات  والضالالت  الفاسدة،  الكفرية  العقائد  من  عليه 



184

ومواجهتهم  له،  ومحينّة  للدين  والء  من  يظهرونه  وما  وملبسهم  بمظهرهم  ويغرتون 
القدس واإلسالم، مما جيعلهم حيكمون عواطفهم  الدفاع عن  لليهود حتت راية  العلنية 

وانفعاالهتم يف اختيارهم للمذهب الذي يعتقدون أنه مناسب هلم.

))( جاءت العبارة رقم )0)(، وهي )ضعف الدعم الرسمي من الدول السننّية 
الثانية ضمن أكرب أسباب  املرتبة  للمؤسسات واجلمعيات اإلسالمية يف بنغالديش( يف 
التشيع يف بنغالديش، حيث وافق عليها بدرجة كبرية )).)7%( من جمموع أفراد العينة 
من الدعاة ببنغالديش، ووافق عليها بدرجة متوسطة )5.4)%(، فيام مل يوافق عىل كوهنا 
جمال  يف  تقع  وهي   ،)(.70( املوزون  متوسطها  بلغ  وقد  الدعاة،  من   )%(.4( سبًبا 

استجابة )موافق بشدة(.

ويفرسنّ الباحث هذه النتيجة يف ضوء ما تواجهه الدول السننّية يف هذا العرص من 
ها االقتصادي واستقرارها السيايس،  مشكالت وحتديات داخلية وخارجية أثنّرت عىل نمونّ
كام أننّ الدول الغربية تقوم بالضغط عىل الدول السننّية للحيلولة دون تقديمها الدعم املايل 
للمؤسسات اخلريية يف خمتلف أنحاء العامل حتت مظلة حماربة اإلرهاب، حيث يمررون 
مة من الدول السنية تذهب للجامعات املتطرفة واإلرهابية  للعامل أننّ تلك األموال املقدنّ
ل هتديًدا عامليًّا ينبغي حماربته وقطع كل السبل واملساعدات املادية التي تؤدي  التي تشكنّ
إىل تعزيز قوته، وهذه األمور قد تشكل أهم عوامل نقص الدعم املادي من الدول السنية 

للجمعيات اخلريية اإلسالمية يف بنغالديش.

)3( جاءت العبارة رقم )4(، وهي )انتشار األمية بي أفراد املجتمع( يف املرتبة الثالثة 
ضمن أكرب أسباب التشيع يف بنغالديش، حيث وافق عليها بدرجة كبرية )).65%( من 
جمموع أفراد العينة من الدعاة، ووافق عليها بدرجة متوسطة )9.4)%(، فيام مل يوافق 
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عىل كوهنا سبًبا )5.6%( من الدعاة، وقد بلغ متوسطها املوزون )60.)(، وتقع يف جمال 
استجابة )موافق بشدة(.

ر عن التعليم بي فئات املجتمع،  ويفرسنّ الباحث هذه النتيجة يف ضوء االنقطاع املبكنّ
وعدم التحاق أبناء األرس الفقرية واملعوزة باملدارس، وضعف وعي واهتامم بعض األرس 
بأمهية التعليم، وقلة عناية الدولة بتوفري املدارس يف ظل الكثافة السكانية التي تشهدها 
دولة بنغالديش، واهتامم األرس بتوفري لقمة العيش، وعمل األبناء يف مراحل مبكرة من 
من  كثري  بي  التعليمي  املستوى  وضعف  األمية  انتشار  يف  أسهم  الذي  األمر  عمرهم، 
أبناء املسلمي، عىل نحو جيعلهم غري قادرين عىل فعم الدين اإلسالمي بشكل صحيح، 
متسكهم  من  ويقلل  األصيلة،  مناهله  من  الرشعي  العلم  طلب  عىل  قدرهتم  ويضعف 
بالعقيدة اإلسالمية الصحيحة، وجيعلهم غري قادرين عىل نقد املذاهب الباطلة والعقائد 
املخالفة وجتنبها والتحذير منها، وهذا األمر يستغله الرافضة، حيث تركز دعوهتم عىل 
استقطاب األميي وإغوائهم وحتبيبهم يف ما هم عليه، حتت مظلة حب آل البيت وأهنم 

الفرقة الناجية.

التشيع  لنرش  كبرية  جهودا  الرافضة  )بذل  وهي   ،)(6( رقم  العبارة  جاءت   )4(
بي أفراد املجتمع يف بنغالديش عن طريق إرسال الدعاة( يف املرتبة الرابعة ضمن أكرب 
جمموع  من   )%63.5( كبرية  بدرجة  عليها  وافق  حيث  بنغالديش،  يف  التشيع  أسباب 
أفراد العينة من الدعاة، ووافق عليها بدرجة متوسطة )5.)3%(، فيام مل يوافق عىل كوهنا 
سبًبا )4.0%( من الدعاة، وقد بلغ متوسطها املوزون )60.)(، وتقع يف جمال استجابة 

)موافق بشدة(.

ويفرس الباحث هذه النتيجة يف ضوء الدعم املادي الكبري الذي يسخره الرافضة 
لنرش التشيع بي املجتمعات السنية، وحماربة السنة، حيث يقومون بإعداد وتدريب الدعاة 
يف اجلامعات واملعاهد الدينية املختصة، وتقديم الدعم املادي واملعنوي هلم، وإيفادهم إىل 
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خمتلف مناطق العامل لنرش التشيع، كام أهنم يقومون بنرش التشيع من خالل دعم بعض 
الدعاة يف بنغالديش الذين تمنّ إعدادهم يف إيران من خالل الدراسة اجلامعية يف املعاهد 
واجلامعات اإلسالمية هبا، وتقديم الرواتب املجزية هلم لنرش التشيع وإلقاء املحارضات 

والدروس وتقديم الندوات وامللتقيات التي تدعو إىل التشيع.

الدعاة  بي  الدعوية  اجلهود  تنسيق  )ضعف  وهي   ،)7( رقم  العبارة  جاءت   )5(
السنيي( يف املرتبة اخلامسة ضمن أكرب أسباب التشيع يف بنغالديش، حيث وافق عليها 
بدرجة كبرية )).53%( من جمموع أفراد العينة من الدعاة يف بنغالديش، ووافق عليها 
بدرجة متوسطة )46.0%(، فيام مل يوافق عىل كوهنا سبًبا )0.8%( من الدعاة، وقد بلغ 

متوسطها املوزون ))5.)(، وهي تقع يف جمال استجابة )موافق بشدة(.

د  يوحنّ الذي  اإلداري  والتنظيم  التخطيط  ضعف  ضوء  يف  النتيجة  هذه  الباحث  ويفرس 
جهود الدعاة واجلمعيات واملؤسسات اخلريية والدعوية يف جمال الدعوة اإلسالمية، وقلة التعاون 

والتنسيق فيام بينها لنرش السنة بي أفراد املجتمع، ومواجهة خطر التشيع والتحذير منه.

اخلريي  العمل  عىل  النطاق  )تضييق  وهي   ،)((( رقم  العبارة  جاءت   )6(
وافق  حيث  بنغالديش،  يف  التشيع  أسباب  أكرب  ضمن  السادسة  املرتبة  يف  اإلسالمي( 
عليها بدرجة كبرية )).53%( من جمموع أفراد العينة من الدعاة يف بنغالديش، ووافق 
الدعاة،  يوافق عىل كوهنا سبًبا )).3%( من  فيام مل  عليها بدرجة متوسطة )%43.7(، 

وقد بلغ متوسطها املوزون )50.)(، وهي تقع يف جمال استجابة )موافق بشدة(.

ويفرس الباحث هذه النتيجة يف ضوء ما تواجهه اجلمعيات واملؤسسات اخلريية يف 
بنغالديش من ضغوطات حملية مرتبطة بالعوامل السياسية والدينية التي تقلل من جهودها 
وتضيق نطاق عملها، كام أن هناك ضغوطات غربية دولية متارس بصورة مستمرة عىل 
العمل اخلريي اإلسالمي يف بنغالديش وعىل مستوى العامل حتت مظلة حماربة اإلرهاب.
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عليها  املوافقة  درجة  املحور  هذا  عبارات  جمموع  من  عبارات  ست  جاءت   )7(
عموًما )متوسطة(، وجاء ترتيب العبارات تنازليًّا من الدرجة األعىل إىل الدرجة األدنى 
أقل  أننّ  إىل  ييل: )5)، 6، 8، )، 3، ))(، وهذا يشري  حسب متوسطاهتا احلسابية كام 

األسباب املتوسطة للتشيع يف بنغالديش تتمثل فيام يأيت:

)8( جاءت العبارة رقم ))(، وهي )انتشار الفقر والبطالة بي املسلمي( يف املرتبة 
عليها  وافق  حيث  بنغالديش،  يف  للتشيع  املتوسطة  األسباب  أقل  ضمن  عرش  الرابعة 
بدرجة كبرية )37.3%( من جمموع أفراد العينة من الدعاة، ووافق عليها بدرجة متوسطة 
متوسطها  بلغ  وقد  الدعاة،  من   )%(0.6( سبًبا  كوهنا  عىل  يوافق  مل  فيام   ،)%4(.((

املوزون )7).)(، وهي تقع يف جمال استجابة )موافق إىل حد ما(.

ويفرسنّ الباحث هذه النتيجة يف ضوء وجود كثري من أفراد املجتمع يف بنغالديش 
يعانون الفقر والبطالة، إال أننّ هذا األمر قد ال يكون سبًبا مبارًشا يف تشيعهم، بسبب غلبة 
ضعف الوازع الديني لدهيم وعدم اهتاممهم بااللتزام الديني، وإمهاهلم ممارسة الشعائر 
الدينية، حيث يكون اهتاممهم منصًبا عىل البحث عن مواطن الشغل، وسد احتياجاهتم 
اليومية املتزايدة لرضوريات العيش الكريم، وقد يستغل الرافضة هذا العامل، من خالل 
ولكن  استقطاهبم،  عىل  والعمل  واملساكي  للفقراء  واملالية  الغذائية  املساعدات  تقديم 
يكون  أن  ينبغي  ما  أو مذهب  لكيان  وانتامءه  الفرد  اعتقاد  متوسًطا ألننّ  يكون  تأثريهم 
عن قناعة ورًضا تام، حتى يستمر والءه له ويرسخ، األمر الذي قد ال يكون لعامل الفقر 

والبطالة أثر يف حتقيقه بصورة كبرية.

)9( جاءت العبارة رقم )3(، وهي )قلة املدارس واجلمعيات اإلسالمية السنية يف 
بنغالديش( يف املرتبة قبل األخرية ضمن أقل األسباب املتوسطة للتشيع ببنغالديش، حيث 
وافق عليها بدرجة كبرية )37.3 %( من جمموع أفراد العينة من الدعاة يف بنغالديش، ووافق 
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عليها بدرجة متوسطة )39.7%(، فيام مل يوافق عىل كوهنا سبًبا )3.0)%( من الدعاة، وقد 
بلغ متوسطها املوزون )4).)(، وهي تقع يف جمال استجابة )موافق إىل حد ما(.

ويفرس الباحث هذه النتيجة يف ضوء أننّ املدارس واجلمعيات السنية يف بنغالديش 
اجلودة  من  ومعاناهتا  هلا،  املقدم  املادي  الدعم  قلة  من  معاناهتا  بقدر  قلتها  من  تعاين  ال 
ألبناء  وتعليمية  وتوعوية  وتربوية  دعوية  خدمات  من  تقدمه  وما  عملها  يف  النوعية 

املسلمي يف بنغالديش.

)0)( جاءت العبارة رقم )))(، وهي )قصور العلامء والدعاة يف قيادة األمة وإرشاد 
األفراد واجلامعات وحتصينهم ضد الفساد والبدع والضالالت( يف املرتبة األخرية ضمن 
أقل األسباب املتوسطة للتشيع يف بنغالديش، حيث وافق عليها بدرجة كبرية )7.)%3( 
من جمموع أفراد العينة من الدعاة، ووافق عليها بدرجة متوسطة )).45%(، فيام مل يوافق 
عىل كوهنا سبًبا )3.0)%( من الدعاة، وقد بلغ متوسطها املوزون )09.)(، وهي تقع 

يف جمال استجابة )موافق إىل حد ما(.

والعلامء  الدعاة  لدى  ووعي  رغبة  هناك  أننّ  ظل  يف  النتيجة  هذه  الباحث  ويفرس 
ببنغالديش للقيام بمسؤولياهتم الدعوية، وأهنم يبذلون جهوًدا متباينة يف هذا املجال، إال 
أننّ ذلك ال يمنع من حمدودية تأثريهم يف إرشاد وحتصي أفراد املجتمع من الضالالت 
تطوير  خالل  من  اجلهود،  تلك  تعزيز  إىل  ماسة  حاجة  يف  يزالون  ال  حيث  والبدع، 
قدراهتم النوعية وخرباهتم العلمية يف التعامل مع املدعوين، كام حيتاج العمل الدعوي 
إىل تكثيف األنشطة الدعوية، من دروس وحمارضات وندوات دعوية وتوعوية وتربوية، 
واالستمرار عليها، من أجل نرش الثقافة اإلسالمية والعقيدة اإلسالمية الصحيحة بي 
أفراد املجتمع، وحتذيرهم من البدع والضالالت والعقائد والشبهات التي حتوم حول 

مذهب أهل السنة من اجلامعات املخالفة هلا عموًما، والرافضة خصوًصا.
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المطلب الثاني
نتائج ال�سوؤال الثاين: ما اأهم و�سائل واأ�ساليب الراف�سة 

يف ن�سر الت�سيع يف بنغالدي�ش من وجهة نظر الدعاة؟
املئوية، واملتوسطات  التكرارات، والنسب  السؤال، تمنّ حساب  لإلجابة عن هذا 
احلسابية املوزونة، لكل فقرة من فقرات املحور الثاين: وسائل وأساليب الرافضة يف نرش 

التشيع يف بنغالديش.

املوزونة،  احلسابية  واملتوسطات  املئوية،  والنسب  التكرارات،   :)9( جدول 
نرش  يف  الرافضة  وأساليب  وسائل  الثاين:  املحور  فقرات  عىل  العينة  أفراد  الستجابات 

التشيع يف بنغلديش )ن =126):

العبـــــارةرقم
موافق بدرجة 

كبرية
موافق بدرجة 

املتوسط ال أوافقمتوسطة
احلسايب

درجة 
باملوافقة

رتتي
ال

%ك%ك%ك

36
فض بطري�ق دعواهم  الدع�وة إىل الرَّ

حمبة آل البيت والنُّرصة هلم
)كبرية63.)).043.)8365.9393

(9
تقديم املنح الدراسية للشباب للدراسة 

باملعاهد واجلامعات اإليرانية
)كبرية57.)86.3).8063.53830

3كبرية56.)7559.54636.554.0استخدام التقية يف الدعوة إىل التشيع9)

38
ف�ض ع�ن طري�ق فت�ح  التَّبش�ري بالرَّ
واملس�توصفات،  املستش�فيات، 

ورياض األَطفال واملدارس
4كبرية55.)9.5))).6)64.333)8

33
إصدار الكت�ب واملج�الت املتخصصة 

لنرش التشيع
5كبرية)5.)4.)5644.43).6753

4(

مفاج�أة م�ن جيه�ل حقيق�ة مذه�ب 
الس�نة،  أه�ل  عل�امء  م�ن  الش�يعة 
واس�تصدار فتاوى منه�م بمرشوعية 

التَّعبد باملذهب اجلعفري

6كبرية46.)9.))5)).7357.93830
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العبـــــارةرقم
موافق بدرجة 

كبرية
موافق بدرجة 

املتوسط ال أوافقمتوسطة
احلسايب

درجة 
باملوافقة

رتتي
ال

%ك%ك%ك

4(
رف�ع الش�عارات الكاذب�ة الس�تثارة 
العواط�ف كاملناداة بمع�اداة أمريكا، 

وجهاد اليهود
7كبرية)4.)6047.65946.875.6

(4
بنغالدي�ش  يف  التج�اري  االس�تثامر 

لتقوية نفوذهم االقتصادي
8كبرية38.)9.5))9.)6047.6544

3(

إنش�اء اجلمعي�ات وال�دور والقي�ام 
إىل  الدع�وة  يف  متع�ددة  بمب�ادرات 
ة حت�ت غطاء  التش�يُّع وترفي�ض األُمَّ

دعوة التقريب

9كبرية36.)40.56954.864.8)5

(5
إنشاء مواقع االنرتنت باللغة البنغالية 

اخلاصة بحركة التشيع
0)كبرية35.)40.56854.075.6)5

(6
املرئي�ة  اإلع�الم  وس�ائل  توظي�ف 
إىل  للدع�وة  واملكتوب�ة  واملس�موعة 

التشيع
))كبرية35.)486.3.)3665.)4)5

(7
ن�رش الكتيبات والنرشات واألرشطة 
املس�موعة الت�ي مت�دح أه�ل البي�ت 

وتدعو إىل التشيع
))متوسطة33.)).))4)).5543.75745

(7
الش�يعية  والرس�ائل  الكت�ب  ن�رش 

املرتمجة إىل اللغات املحلية
3)متوسطة)3.)).5)9)).5946.84838

4)متوسطة)3.)7.5)))33.3)4).49)6الطعن يف مذهب أهل السنة30

(8
التموي�ه والك�ذب والق�دح يف أه�ل 
الس�نة وبث األكاذي�ب واالفرتاءات 

عليهم
5)متوسطة)3.)6.7)))6047.64535.7

6)متوسطة30.)9.8)5)).6350.03830محاية الشيعة من التَّطلُّع ملذهب أهل السنة34

37
املامرسة العلنية لشعائرهم ومواسمهم 

البدعية، يف املساجد واحلسينيات
7)متوسطة9).)6.7)))5846.04737.3

39
ن�رش العامل�ة الرافضي�ة يف دي�ار أهل 
والتمري�ض،  التعلي�م،  ع�رب  الس�نة 

واإلدارة وغريها
8)متوسطة8).)8.7))4636.56954.8
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العبـــــارةرقم
موافق بدرجة 

كبرية
موافق بدرجة 

املتوسط ال أوافقمتوسطة
احلسايب

درجة 
باملوافقة

رتتي
ال

%ك%ك%ك

(8
نرش اللغة الفارسية يف بنغالديش عن 
طري�ق البعث�ات التعليمي�ة إىل إيران 

والسفارة اإليرانية ببنغالديش
9)متوسطة8).)9.0)4)4737.35543.7

((
واملح�ارضات  الن�دوات  تقدي�م 

واملؤمترات التي تعدد مزايا التشيع
0)متوسطة0).)).))8)).55745.)3)4

(0

الذي�ن  البنغالي�ي  الط�الب  إيف�اد 
يزاول�ون التعيل باجلامع�ات اإليرانية 
إىل ب�الد احلرم�ي يف موس�م احل�ج 
لدعوة احلجاج البنغاليي إىل التشيع

))متوسطة05.)).))8)7.06450.8)34

(3
تقديم املس�اعدات واملعونات املادية 

للمحتاجي والفقراء ببنغالديش
))متوسطة04.)5.)3)04.)4636.5393

35
دعواهم أنه ال خالف ُيذكر بي السنة 

والشيعة إال يف مسائل فرعيَّة
3)متوسطة)0.)7.84434.9)4737.335

40
اإلغراء املايل لعوام الناس من اخلمس 

املجبي للمعصوم املنتظر
4)متوسطة94.)54636.5.)3)04.)393

((
الدع�وة إىل التقري�ب والوح�دة ب�ي 

السنة والشيعة
5)متوسطة90.)5.45039.74434.9))3

-متوسطة8).)الدرجة الكلية للمحور الثاين: وسائل وأساليب الرافضة لنرش التشيع يف بنغلديش

يتضح من الجدول السابق ما يأتي:
*  موافقة أفراد العينة من الدعاة عىل وسائل وأساليب الرافضة يف نرش التشيع يف 
استجابات  احلسايب ملجموع  املتوسط  بلغ  )متوسطة( عموًما، حيث  بدرجة  بنغالديش 
أفراد العينة عىل عبارات هذا املحور )8).)(، وهي تقع يف جمال استجابة )موافق إىل 

حد ما(.
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وقد تراوحت املتوسطات احلسابية املوزونة الستجابات عينة الدراسة نحو وسائل 
وأساليب الرافضة يف نرش التشيع يف بنغالديش بي)63.)(- )90.)): .

* جاءت إحدى عرش عبارة من جمموع عبارات هذا املحور درجة املوافقة عليها 
متوسطاهتا  حسب  األدنى  الدرجة  إىل  األعىل  الدرجة  من  تنازليًّا  ترتيبها  جاء  )كبرية(، 
احلسابية كام ييل: )36، 9)، 9)، 38، 33، )4، )4، 4)، )3، 5)، 6)(، وهذا يشري 

إىل أننّ أكثر وسائل وأساليب الرافضة يف نرش التشيع يف بنغالديش تتمثل فيام يأيت:

حمبة  دعواهم  بطريق  فض  الرَّ إىل  )الدعوة  وهي   ،)36( رقم  العبارة  جاءت   )((
الرافضة يف نرش  املرتبة األوىل ضمن أكثر وسائل وأساليب  البيت والنُّرصة هلم( يف  آل 
التشيع يف بنغالديش، حيث وافق عليها بدرجة كبرية )65.9%( من جمموع أفراد العينة 
من الدعاة يف بنغالديش، ووافق عليها بدرجة متوسطة )0.)3%(، فيام مل يوافق عليها 
)).3%( من الدعاة، وقد بلغ متوسطها املوزون )63.)(، وهي تقع يف جمال استجابة 

)موافق بشدة(.

عواطف  استغالل  أن  الرافضة  إدراك  ضوء  يف  النتيجة  هذه  الباحث  ويفرس 
املسلمي وحبنّهم آلل بيت النبي H، ووالئهم الشديد هلم متثل طريقهم األمثل 
البيت،  للناس أهنم من أهل  يزينون  إىل مذهبهم وعقيدهتم، حيث  األفراد  الستقطاب 
الناجية،  الفرقة  وأهنم  واجب،  إليهم  االنتامء  وأننّ  وصفوته،  املختار  اهلل  شعب  وأهنم 
ممنّن  املسلمي  ووالء  احرتام  ليكسبون  النقطة  هذه  حول  الدعوية  جهودهم  فريكزون 

جيهلون ما هم عليه من الضالالت واخلرافات والبدع والكفريات.

للدراسة  للشباب  الدراسية  املنح  )تقديم  وهي   ،)(9( رقم  العبارة  جاءت   )((
باملعاهد واجلامعات اإليرانية( يف املرتبة الثانية ضمن أكثر وسائل وأساليب الرافضة يف نرش 
التشيع يف بنغالديش، حيث وافق عليها بدرجة كبرية )63.5%( من جمموع أفراد العينة من 



193

الدعاة، ووافق عليها بدرجة متوسطة )).30%(، فيام مل يوافق عليها )6.3%( من الدعاة، 
وقد بلغ متوسطها املوزون )57.)(، وهي تقع يف جمال استجابة )موافق بشدة(.

ويفرس الباحث هذه النتيجة يف ضوء إدراك الرافضة أننّ التعليم يمثل أهم الوسائل 
وأقرهبا لتحقيق أهدافهم، حيث إننّ تكوين داعية أو عامل واحد من علامء الشيعة الذين 
حيملون اجلنسية البنغالية حتى يصري متمكنا وحاذقا يف جمال الدعوة والتعليم، بوسعه أن 
يؤثر يف آالف األفراد من بني جنسه، وأن يستعطف اجلامهري ويقنعهم بآرائه وأفكاره، 
بنغالديش يتطلب توفري  الشيعية يف  املدارس واملعاهد  أننّ فتحهم  كام أهنم مدركون إىل 
وهذا  واملناطق،  املدن  بمختلف  التشيع  نرش  تستهدف  التي  املناسبة  التعليمية  الكوادر 
فكر  حيملون  البنغالية  اجلنسية  من  ومفكرين  وأساتذة  معلمي  تكوين  يتطلب  األمر 
ز  الرافضة وعقيدهتم ومتمكنون من أصول مذهبهم وفروعه ويدافعون عنها، وهلذا يركنّ
الرافضة عىل التعليم، من خالل استقطاب الطالب وتقديم املنح الدراسية هلم من قبل 

املعاهد واجلامعات اإليرانية املختلفة، وتقديم الدعم املايل الالزم هلم.

التقية يف الدعوة إىل التشيع( يف  )3( جاءت العبارة رقم )9)(، وهي )استخدام 
املرتبة الثالثة ضمن وسائل وأساليب الرافضة يف نرش التشيع يف بنغالديش، حيث وافق 
عليها بدرجة كبرية )59.5%( من جمموع أفراد العينة من الدعاة، ووافق عليها بدرجة 
متوسطة )36.5%(، فيام مل يوافق عليها )4.0%( من الدعاة، وقد بلغ متوسطها املوزون 

)56.)(، وهي تقع يف جمال استجابة )موافق بشدة(.

التقينّة أصل من أصول عقيدة الرافضة،  النتيجة يف ضوء أننّ  ويفرسنّ الباحث هذه 
حيث إهنم يستخدموهنا بكثرة يف كل حواراهتم ومناظراهتم ومؤمتراهتم لدفع الشبهات 
وطمس احلقائق التي تتعلق بعقيدهتم الفاسدة، ومن ذلك اعتقادهم بأننّ القرآن الكريم 
ف وناقص، وسبنّهم للصحابة M وزوجات النبي H؛ عائشة وحفصة  حمرنّ
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السلبي  تأثريها  بسبب  املسائل وغريها،  ينكرون هذه  K، حيث  املؤمني  أمهات 
الواضح ومعرفتهم بأهنا مسلامت ومقدسات ال يمكن الطعن فيها أو قبوهلا واستساغتها 
بي عموم املسلمي، وأهنم سوف يواجهون صعوبات كبرية يف دعوهتم إذا مل يستخدموا 

التقية يف كل أمورهم.

فض عن طريق فتح املستشفيات،  )4( جاءت العبارة رقم )38(، وهي )التَّبشري بالرَّ
واملستوصفات، ورياض األَطفال واملدارس( يف املرتبة الرابعة ضمن وسائل وأساليب 
بنغالديش، حيث وافق عليها بدرجة كبرية )64.3%( من  التشيع يف  الرافضة يف نرش 
جمموع أفراد العينة من الدعاة، ووافق عليها بدرجة متوسطة )).6) %(، فيام مل يوافق 
جمال  يف  تقع  وهي   ،)(.55( املوزون  متوسطها  بلغ  وقد  الدعاة،  من   )%9.5( عليها 

استجابة )موافق بشدة(.

املساعدات  تقديم  ألمهية  الرافضة  إدراك  ضوء  يف  النتيجة  هذه  الباحث  ويفرسنّ 
املادية واملعنوية للمسلمي الكتساب حمبتهم وعاطفتهم واتنّباعهم هلم، ومن ذلك فتح 
واإلداريي  األطباء  وتوظيف  للمرىض  العالج  لتقديم  واملستوصفات  املستشفيات 
الرافضة لإلرشاف عىل هذه املستشفيات واملستوصفات وإقصاء أتباع املذاهب األخرى 
منها، كام يقومون بإنشاء ومتويل املدارس ورياض األطفال التي يرشف عليها املعلمون 
واملعلامت الرافضة، األمر الذي يعزز قدراهتم عىل دعوة عوام الناس إىل التشينّع ونرش 

مذهبهم وعقيدهتم بينهم.

)5( جاءت العبارة رقم )33(، وهي )إصدار الكتب واملجالت املتخصصة لنرش 
التشيع( يف املرتبة اخلامسة ضمن وسائل وأساليب الرافضة يف نرش التشيع يف بنغالديش، 
الدعاة، ووافق  العينة من  أفراد  حيث وافق عليها بدرجة كبرية )).53%( من جمموع 
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بلغ  وقد  الدعاة،  من  عليها )4.)%(  يوافق  مل  فيام  متوسطة )%44.4(،  بدرجة  عليها 
متوسطها املوزون ))5.)(، وهي تقع يف جمال استجابة )موافق بشدة(.

الكتب  تأليف  ألمهية  الرافضة  إدراك  ضوء  يف  النتيجة  هذه  الباحث  ويفرس 
صورهتم،  وتلميع  املسلمي،  بي  التشيع  أصول  لنرش  املتخصصة  واملجالت  وإصدار 
وإبراز منجزاهتم وخدمتهم املزعومة لإلسالم ودفاعهم عنه، وأننّ نرش الكتب وتأليفها 
وتوزيعها، وتدريسها يف املدارس واجلامعات أمر رضوري، كام أننّ استصدارهم املجالت 
املتخصصة يساعدهم عىل نرش املقاالت وطرح القضايا، ونرش األبحاث املرتبطة بعقيدهتم 
ومذهبهم، كام أهنا متثل وسيلة مهمة عندهم للرد والكذب عىل املخالفي هلم يف املسائل 

العقدية املختلفة.

)6( جاءت العبارة رقم ))4(، وهي )مفاجأة من جيهل حقيقة مذهب الشيعة من 
علامء أهل السنة، واستصدار فتاوى منهم بمرشوعية التَّعبد باملذهب اجلعفري( يف املرتبة 
وافق  حيث  بنغالديش،  يف  التشيع  نرش  يف  الرافضة  وأساليب  وسائل  ضمن  السادسة 
عليها بدرجة كبرية )57.9%( من جمموع أفراد العينة من الدعاة، ووافق عليها بدرجة 
 متوسطة )).30%(، فيام مل يوافق عليها )9.))%( من الدعاة، وقد بلغ متوسطها املوزون 

)). 46(، وهي تقع يف جمال استجابة )موافق بشدة(.

ويرى الباحث أننّ اتباع الرافضة هذا األسلوب مبني عىل إدراكهم أننّ دعم وتزكية 
فئات  لدى  والثقة  بالقبول  يتنّسمون  والذين  بنغالديش هلم،  املعروفي يف  العلامء  بعض 
املجتمع، من شأنه أن يفتح هلم األبواب عىل مرصاعيها لنرش دعوهتم بي عوام أهل السنة 

بصفة خاصة.

العواطف  الستثارة  الكاذبة  الشعارات  )رفع  وهي   ،)4(( رقم  العبارة  جاءت 
وأساليب  وسائل  ضمن  السابعة  املرتبة  يف  اليهود(  وجهاد  أمريكا،  بمعاداة  كاملناداة 
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بنغالديش، حيث وافق عليها بدرجة كبرية )47.6%( من  التشيع يف  الرافضة يف نرش 
جمموع أفراد العينة من الدعاة يف بنغالديش، ووافق عليها بدرجة متوسطة )%46.8(، 
فيام مل يوافق عليها )5.6%( من الدعاة، وقد بلغ متوسطها املوزون ))4.)(، وهي تقع 

يف جمال استجابة )موافق بشدة(.

ويفرس الباحث هذه النتيجة يف ضوء استثامر الرافضة لوسائل اإلعالم والقنوات 
الفضائية واالنرتنت الستثارة عواطف املسلمي يف بنغالديش، من خالل إبراز عداوهتم 
الظاهرة للواليات املتحدة األمريكية واليهود الصهاينة، يف كل خطابات قادهتا وعلامئها، 
ورفعهم املستمر للشعارات الثورية املعادية للغرب واليهود يف مظاهراهتم واحتجاجاهتم، 
وهذه الطريقة قد أوجدت صدى يف أرجاء العامل اإلسالمي لدى بعض الشباب وعوام 
املسلمي الذين جيهلون حقيقة الرافضة، والذين اغرتوا بالبطوالت الومهية هلم كام هو 
تكالب  من  اإلسالمية  األمة  خالص  فيهم  ويرون  بلبنان،  اهلل  حزب  مجاعة  عند  احلال 

األعداء عليها.

* جاءت مخس عرشة عبارة من جمموع عبارات هذا املحور درجة املوافقة عليها 
)متوسطة(، جاء ترتيبها تنازليًّا من الدرجة األعىل إىل الدرجة األدنى حسب متوسطاهتا 
احلسابية كام ييل )7)، 7)، 30، 8)، 34، 37، 39، 8)، ))، 0)، 3)، 35، 40، ))، 
)3(، وهذا يشري إىل أننّ أقل الوسائل واألساليب متوسطة االستخدام من قبل الرافضة 

لنرش التشيع يف بنغالديش تتمثل من وجهة نظر الدعاة فيام يأيت:

السنة  بي  والوحدة  التقريب  إىل  )الدعوة  وهي   ،)((( رقم  العبارة  جاءت   )((
والشيعة( يف املرتبة قبل األخرية ضمن أقل وسائل وأساليب الرافضة يف نرش التشيع يف 
بنغالديش متوسطة االستخدام، حيث وافق عليها بدرجة كبرية )5.4)%( من جمموع 
أفراد العينة من الدعاة يف بنغالديش، ووافق عليها بدرجة متوسطة )39.7%(، فيام مل 
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يوافق عليها )34.9%( من الدعاة، وقد بلغ متوسطها املوزون )90.)(، وهي تقع يف 
جمال استجابة )موافق إىل حد ما(.

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أننّ حمدودية استخدام الرافضة هلذا األسلوب يعود 
أساًسا إىل استخدامهم اساليب ووسائل أخرى يرون أهنا مناسبة خلصائص املجتمع يف 
يف  والشيعة،  السننّة  بي  التقريب  إىل  الدعوة  إىل  ماسة  غري  حاجة  يف  م  وأهننّ بنغالديش، 
ضوء جهل الكثري من أفراد املجتمع بالعقيدة االسالمية الصحيحة، وبعدهم عن تطبيق 
أننّ هذا  واعتقادهم  املتخالفة،  والفرق االسالمية  اجلامعات  الرشيعة االسالمية، وكثرة 
ل أهل السننّة فيها قوة عظمى  األسلوب يكون أنجع وأفضل يف الدول واملناطق التي يشكنّ

وأغلبية مطلقة.
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المطلب الثالث
نتائج ال�سوؤال الثالث: اآثار الت�سيع يف بنغالدي�ش

يوضح اجلدول اآليت التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسطات احلسابية املوزونة، 
لكل فقرة من فقرات املحور الثالث: بالطالب واملقررات الدراسية.

املوزونة،  احلسابية  واملتوسطات  املئوية،  والنسب  التكرارات،   :)10( جدول 
بنغلديش  يف  التشيع  آثار  الثالث:  املحور  فقرات  عىل  العينة  أفــراد   الستجابات 

)ن =126).

العبـــــارةرقم
موافق بدرجة 

كبرية
موافق بدرجة 

املتوسط ال أوافقمتوسطة
احلسايب

درجة 
باملوافقة

رتتي
ال

%ك%ك%ك

46
نرش املعتقدات الباطلة واملنحرفة بي 

املسلمي
)كبرية68.)6.))8.6)8869.836

48
إجياد رصاع طائفي بي املسلمي 

ببنغالديش
)كبرية58.)00.0).)7357.9534

47
نرش الرذائل األخالقية بي أفراد 

املجتمع
3كبرية47.)65543.764.8.)655

55
انتشار مظاهر الرشك والبدع بي 

املسلمي ببنغالديش
4كبرية)4.)7.))6)5.)3)6954.84

5(
انتشار املؤلفات واملنشورات 

الرافضية يف بنغالديش
5كبرية38.)6854.054.0).)534

45
إضعاف روح التضامن والتعاون 

بي املسلمي
6متوسطة33.)).43).)4535.7776

53
تشويه صورة اإلسالم وتارخيه يف 

بنغالديش
7متوسطة)3.)4.3)8)40.5)5).5745

44
إضعاف أوارص األخوة واملحبة بي 

املسلمي
8متوسطة0).)5.4))9.43)37).5745

49
انقسام املدارس اإلسالمية إىل 

طوائف سنية وأخرى شيعية
9متوسطة5).)).5)9)6954.8).3830
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العبـــــارةرقم
موافق بدرجة 

كبرية
موافق بدرجة 

املتوسط ال أوافقمتوسطة
احلسايب

درجة 
باملوافقة

رتتي
ال

%ك%ك%ك

43
زرع الفرقة وتعميقها يف األرسة 

املسلمة
0)متوسطة4).)7.0)734.)3403.)4)5

5(
تكوين أحزاب شيعية سياسية 

للسيطرة عىل احلكم
))متوسطة03.)7.0)934.)544).3830

50
تزايد احتامالت نشوب رصاعات 

مذهبية وطائفية بي املسلمي
))متوسطة)0.)5.)3)33.34)4).4334

54
تشيع عدد كبري من املسلمي يف 
بنغالديش يف القرى واملحافظات

3)متوسطة98.)7.0)48.434)4.66))3

-متوسطة). 8)آثار التشيع يف بنغلديش

يتضح من الجدول السابق ما يأتي:
بدرجة  ببنغالديش  التشيع  آثار  عىل  ببنغالديش  الدعاة  من  العينة  أفراد  موافقة 
عىل  العينة  أفراد  استجابات  ملجموع  احلسايب  املتوسط  بلغ  حيث  عموًما،  )متوسطة( 

عبارات هذا املحور )8).)(، وهي تقع يف جمال استجابة )موافق إىل حد ما(.

آثار  الدراسة نحو  املوزونة الستجابات عينة  املتوسطات احلسابية  تراوحت  وقد 
التشيع ببنغالديش بي:68.)(- )98.))).

عليها  املوافقة  درجة  املحور  هذا  عبارات  جمموع  من  عبارات  مخس  جاءت   _
متوسطاهتا  حسب  األدنى  الدرجة  إىل  األعىل  الدرجة  من  تنازليًّا  ترتيبها  جاء  )كبرية(، 
احلسابية كام ييل )46، 48، 47، 55، )5(، وهذا يشري إىل أننّ أكرب آثار التشيع ببنغالديش 

تتمثل فيام يأيت:

بي  واملنحرفة  الباطلة  املعتقدات  )نرش  وهي   ،)46( رقم  العبارة  جاءت   )((
املسلمي( يف املرتبة األوىل ضمن أكرب آثار التشيع ببنغالديش، حيث وافق عليها بدرجة 
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بدرجة  عليها  ببنغالديش، ووافق  الدعاة  من  العينة  أفراد  كبرية )69.8%( من جمموع 
متوسطة )8.6)%(، فيام مل يوافق عىل كوهنا أثًرا )6.)%( من الدعاة، وقد بلغ متوسطها 

املوزون )68.)(، وهي تقع يف جمال استجابة )موافق بشدة(.

املسلمي  وعوام  الشباب  بعض  تشينّع  أننّ  ضوء  يف  النتيجة  هذه  الباحث  ويفرس 
ببنغالديش من شأنه أن يوقعهم يف ضالالت الرافضة من الناحية العقدية واألخالقية، 
ة، مثل الغلو يف عيل I واألئمة املعصومي  حيث ينترش بينهم بعض العقائد الكفرينّ
عندهم، والطعن يف أصحاب رسول اهلل H، وأمهات املؤمني، وعبادة القبور، 
السنة وكل من  أهل  السنة، وتكفريهم  القرآن، وطعنهم يف كتب  بتحريف  واعتقادهم 
خيالفهم املعتقد، وحجهم إىل كربالء واعتقادهم أهنا أفضل من املدينة ومكة املكرمة، إىل 

جانب استحالهلم املتعة، والكذب والفجور، وفشوها بي األوساط الشبابية.

))( جاءت العبارة رقم )48(، وهي )إجياد رصاع طائفي بي املسلمي ببنغالديش( 
كبرية  بدرجة  عليها  وافق  حيث  ببنغالديش،  التشيع  آثار  أكرب  ضمن  الثانية  املرتبة  يف 
)57.9%( من جمموع أفراد العينة من الدعاة ببنغالديش، ووافق عليها بدرجة متوسطة 
)).)4%(، فيام مل يوافق عىل كوهنا أثًرا )0.0%( من الدعاة، وقد بلغ متوسطها املوزون 

)58.)(، وهي تقع يف جمال استجابة )موافق بشدة(.

ويفرس الباحث هذه النتيجة يف ضوء ما يشكله فشو التشيع والرفض داخل املجتمع 
ببنغالديش من خماطر حقيقية عىل وحدة املجتمع، تكمن مظاهره يف ظهور رصاع طائفي 
مشكلة  تنامي  إىل  يؤدي  الذي  األمر  اخلصوص،  وجه  عىل  والرافضة  السنة  أهل  بي 
من  العديد  يف  واقع  هو  كام  والوطني  االجتامعي  األمن  هيدد  الذي  الطائفي،  التعصب 

البلدان التي توجد هبا الطائفة الشيعية يف العامل العريب واإلسالمي.
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)3( جاءت العبارة رقم )47(، وهي )نرش الرذائل األخالقية بي أفراد املجتمع( 
كبرية  بدرجة  عليها  وافق  حيث  ببنغالديش،  التشيع  آثار  أكرب  ضمن  الثالثة  املرتبة  يف 
)6.)5 %( من جمموع أفراد العينة من الدعاة ببنغالديش، ووافق عليها بدرجة متوسطة 
)43.7%(، فيام مل يوافق عىل كوهنا أثًرا )4.8%( من الدعاة، وقد بلغ متوسطها املوزون 

)47.)(، وهي تقع يف جمال استجابة )موافق بشدة(.

ويفرسنّ الباحث هذه النتيجة يف ضوء استحالل الرافضة للمتعة، واعتقادهم بأهنا من 
األمور املرشوعة التي يستحب فعلها ويؤجر فاعلها وربام تكون واجبة يف حق البعض، 
الشباب بصفة خاصة،  الزواج من  أو  املتعة  الراغبي يف  وهي وسيلة جللب واستدراج 
وهذا األمر يشكل خطورة عىل املجتمع من الناحية األخالقية واالجتامعية، حيث يؤدي 
غري  املواليد  كثرة  من  عنه  ينتج  وما  بحلنّه،  العتقادهم  املجتمع  أفراد  بي  الزنا  فشو  إىل 
الرشعيي واللقطاء، وبعد الشباب عن التفكري يف الزواج الرشعي بسبب ما يتطلبه من 
أعباء ومسؤوليات، وبحثهم عن املتعة الوقتية السهلة وغري املكلفة، األمر الذي ينعكس 

عىل األمن األخالقي واالجتامعي للمجتمع، وهيدد دعائمه األرسية واالجتامعية.

)4( جاءت العبارة رقم )55(، وهي )انتشار مظاهر الرشك والبدع بي املسلمي 
عليها  وافق  حيث  ببنغالديش،  التشيع  آثار  أكرب  ضمن  الرابعة  املرتبة  يف  ببنغالديش( 
عليها  ببنغالديش، ووافق  الدعاة  من  العينة  أفراد  كبرية )54.8%( من جمموع  بدرجة 
بدرجة متوسطة )5.)3%(، فيام مل يوافق عىل كوهنا أثًرا )7.))%( من الدعاة، وقد بلغ 

متوسطها املوزون ))4.)(، وهي تقع يف جمال استجابة )موافق بشدة(.

التشيع  دعوة  وراء  ينساقون  الذين  كون  ضوء  يف  النتيجة  هذه  الباحث  ويفرس 
أئمة  عليهم  يمليه  ما  بكل  يتأثنّرون  ما  غالًبا  ببنغالديش  املجتمع  أفراد  من  ويعتنقوهنا 
العقائد  بتلك  التزامهم  وأننّ  وفروعها،  عقيدهتم  أصول  من  وعلامؤهم  الرافضة 
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متتلئ  التي  واملنكرات والرشكيات  البدع  يوقعهم يف  أن  الفكرية من شأنه  واالجتاهات 
هبا كتب الرافضة، من زيارة للقبور وعبادهتا، واالبتداع يف العبادات املرشوعة وتبديلها، 
وجلد أنفسهم، وانتظارهم خروج املهدي املعصوم، ونحو ذلك من املعتقدات واألباطيل 

التي يزرعها الرافضة يف أذهاهنم.

)5( جاءت العبارة رقم ))5(، وهي )انتشار املؤلفات واملنشورات الرافضية يف 
عليها  وافق  حيث  ببنغالديش،  التشيع  آثار  أكرب  ضمن  اخلامسة  املرتبة  يف  بنغالديش( 
عليها  ببنغالديش، ووافق  الدعاة  من  العينة  أفراد  كبرية )).)4%( من جمموع  بدرجة 
بدرجة متوسطة )54.0%(، فيام مل يوافق عىل كوهنا أثًرا )4.0%( من الدعاة، وقد بلغ 

متوسطها املوزون )). 38(، وهي تقع يف جمال استجابة )موافق بشدة(.

ويفرس الباحث هذه النتيجة يف ضوء اهتامم الرافضة بتأليف املنشورات والكتب 
التي حتمل أفكارهم وتربز فضائلهم ومواالهتم ألهل البيت وحمبتهم هلم، وأهنم الطائفة 
والكذب  السنة،  أهل  يف  وطعنهم   ،H اهلل  رسول  هبا  أخرب  التي  املنصورة 
واالفرتاء عليهم، ويقومون برتمجتها إىل اللغة البنغالية، وتوزيعها بي املسلمي بصورة 

جمانية أو بأسعار رمزية.

عليها  املوافقة  درجة  املحور  هذا  عبارات  جمموع  من  عبارات  ثامن  جاءت   *
)متوسطة(، جاء ترتيبها تنازليًّا من الدرجة األعىل إىل الدرجة األدنى حسب متوسطاهتا 
احلسابية كام ييل)45، 53، 44، 49، 43، )5، 50، 54(، وهذا يشري إىل أننّ أقل اآلثار 

املتوسطة للتشيع ببنغالديش تتمثل فيام ييل:

))( جاءت العبارة رقم )50(، وهي )تزايد احتامالت نشوب رصاعات مذهبية 
وطائفية بي املسلمي( يف املرتبة قبل االخرية ضمن أقل آثار التشيع ببنغالديش، حيث 
ببنغالديش،  الدعاة  من  العينة  أفراد  جمموع  من   )%34.(( كبرية  بدرجة  عليها  وافق 
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أثًرا )5.)3%( من  يوافق عىل كوهنا  فيام مل  ووافق عليها بدرجة متوسطة )%33.3(، 
الدعاة، وقد بلغ متوسطها املوزون ))0.)(، وهي تقع يف جمال استجابة )موافق إىل حد 

ما(.

ويفرس الباحث هذه النتيجة يف ضوء أننّ وجود الرافضة يف بنغالديش مل يصل بعد 
إىل مرحلة جيعل منهم قوة تشكل خطًرا عىل وحدة املسلمي، وتزيد من احتامالت نشوب 
رصاعات ومصادمات طائفية ومذهبية بينهم، إالنّ أننّه من الرضوري الوقوف حيال ذلك 

دهم وانتشارهم عىل نحو خطري. والتصدي هلذا األمر، حتى ال يزيد متدنّ

))( جاءت العبارة رقم )54(، وهي )تشينّع عدد كبري من املسلمي يف بنغالديش 
يف القرى واملحافظات( يف املرتبة األخرية ضمن أقل آثار التشيع ببنغالديش، حيث وافق 
ببنغالديش، ووافق  الدعاة  من  العينة  أفراد  كبرية )4.6)%( من جمموع  بدرجة  عليها 
عليها بدرجة متوسطة )48.4%(، فيام مل يوافق عىل كوهنا أثًرا )7.0)%( من الدعاة، 

وقد بلغ متوسطها املوزون )98.)(، وهي تقع يف جمال استجابة )موافق إىل حد ما(.

ويفرس الباحث هذه النتائج يف ضوء أننّ املتشينّعي يف بنغالديش مل يصلوا بعد إىل 
مرحلة االنتشار الكبري يف مناطق واسعة من بنغالديش عىل نحو جيعل منهم قوة برشية 
وطائفية قادرة عىل مواجهة أهل السنة واملذاهب التي ختالفهم وتعادهيم، عىل الرغم من 

بذهلم جهوًدا كبرية لبسط نفوذهم وزيادة تأثريهم عىل أفراد املجتمع. 
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المطلب الرابع
نتائج ال�سوؤال الرابع: �سبل مواجهة الت�سيع يف بنغالدي�ش

يوضح اجلدول اآليت التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسطات احلسابية املوزونة، 
لكل فقرة من فقرات املحور الرابع: سبل مواجهة التشيع يف بنغالديش.

املوزونة،  احلسابية  واملتوسطات  املئوية،  والنسب  التكرارات،   :)11( جدول 
بنغلديش  التشيع يف  الرابع: سبل مواجهة  العينة عىل فقرات املحور  أفراد  الستجابات 

)ن =126).

العبـــــارةرقم
موافق بدرجة 

كبرية
موافق بدرجة 

املتوسط ال أوافقمتوسطة
احلسايب

درجة 
باملوافقة

رتتي
ال

%ك%ك%ك

58
املرئ�ي  اإلع�الم  وس�ائل  توظي�ف 
واملكت�وب واملس�موع للتحذي�ر من 

خطورة التشيع عىل وحدة األمة
)كبرية77.)).6.743)))).80)0)

)كبرية67.)4.)8.63)8769.036توحيد املواقف ضد حركة التشيع65

67

التواص�ل  ومواق�ع  التقني�ة  توظي�ف 
االجتامع�ي واملواق�ع اإللكرتوني�ة لبيان 
العقيدة اإلس�المية الصحيحة والتحذير 

من خطر التشيع

3كبرية67.)4.)7.83)8869.835

6(
توحيد اجلهود الدعوية والتعليمية بي 
اجلمعي�ات واملؤسس�ات اإلس�المية 

السنية ملجاهبة حركة التشيع
4كبرية)6.)54.0).8365.93830

6(
طباعة الكتب واملنشورات التي تبي 
املنه�ج اإلس�المي الصحي�ح وحتذر 

من خطورة التشيع
5كبرية58.)6.))7559.54938.9

70
ن�رش القيم واملب�ادئ اإلس�المية بي 

أفراد املجتمع
6كبرية57.)6.))7458.75039.7
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العبـــــارةرقم
موافق بدرجة 

كبرية
موافق بدرجة 

املتوسط ال أوافقمتوسطة
احلسايب

درجة 
باملوافقة

رتتي
ال

%ك%ك%ك

74
ال�الزم  امل�ادي  الدع�م  تقدي�م 
والتعليمي�ة  الدعوي�ة  للمؤسس�ات 

للتصدي حلركة التشيع
7كبرية57.)4434.954.0).)776

56
إجي�اد مرجعي�ة أله�ل الس�نة وبي�ان 

موقفهم من آل البيت
8كبرية54.)4.)33.)4)56.35)7

64
تقدي�م الربامج واألنش�طة املجتمعية 

اخلريية
9كبرية48.)).))4)9.4)7559.537

7(
للطوائ�ف  ال�الزم  الدع�م  تقدي�م 
السنية لكش�ف االنحرافات العقدية 

للمذهب الشيعي
0)كبرية48.)7.5)))6.7)))8365.9

7(
وضع خط�ط مدروس�ة بعناية ش�ديدة 

ملواجهة املد الشيعي
))كبرية45.)6.7)))4.))7)9.)786

73
التعليمي�ة والدعوي�ة  توحي�د اجله�ود 

ملجاهبة حركة التشيع
))كبرية45.)86.3).)6534.)655

68
اس�تخدام وس�ائل اإلعالم يف احلوار 
م�ع الش�يعة ومناظرهتم وبيان فس�اد 

عقائدهم
3)كبرية)4.)86.3).48.45745)6

75
تكثي�ف اجلهود بنرش اإلس�الم احلقنّ 

عقيدة ورشيعة، وغرسه يف النفوس
4)كبرية)4.)).5)9)7.8)35).57)7

57
عق�د الن�دوات واملح�ارضات الت�ي 

تبي خماطر التشيع عىل األمة
5)كبرية)4.)6.7)))5.4))7357.93

69
تأهي�ل وتدري�ب الدع�اة للدعوة إىل 
اهلل باحلكمة واملوعظة احلس�نة وبيان 

خماطر التشيع
6)كبرية40.)6.7)))7.0)56.334)7

59
اس�تثامر خطب اجلمعة واملحارضات 
اإلس�المية  العقي�دة  لن�رش  الديني�ة 

الصحيحة
7)كبرية38.)6.7)))8.6)6954.836
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العبـــــارةرقم
موافق بدرجة 

كبرية
موافق بدرجة 

املتوسط ال أوافقمتوسطة
احلسايب

درجة 
باملوافقة

رتتي
ال

%ك%ك%ك

63
عق�د لق�اءات دوري�ة ب�ي قي�ادات 
العمل اإلس�المي لدراس�ة التحدي 

الشيعي ووضع اخلطط ملواجهته
8)كبرية36.)4.3)8)6350.04535.7

66

اإلس�المية  اجلمعي�ات  ب�ي  التع�اون 
واحلكوم�ة والبع�د ع�ن اخل�الف معه�ا 
إلجي�اد الدع�م ال�الزم يف مواجه�ة امل�د 

الشيعي

9)متوسطة6).)5.4))3.03)9)6.)655

60
بناء املدارس اإلس�المية السنية وتسهيل 

رشوط االلتحاق هبا
0)متوسطة5).)5.4))3.83)6450.830

-كبرية). 48سبل مواجهة التشيع يف بنغلديش

يتضح من الجدول السابق ما يأتي:
سبل  الرابع:  املحور  عبارات  عىل  ببنغالديش  الدعاة  من  العينة  أفراد  موافقة 
مواجهة التشيع ببنغالديش بدرجة )كبرية( عموًما، حيث بلغ املتوسط احلسايب ملجموع 
استجابات أفراد العينة عىل عبارات هذا املحور )48.)(، وهي تقع يف جمال استجابة 

)موافق بشدة(.

وقد تراوحت املتوسطات احلسابية املوزونة الستجابات عينة الدراسة نحو عبارات 
املحور الرابع: سبل مواجهة التشيع ببنغالديش بي5).)):) )77.)(-.

املحور درجة املوافقة عليها  عبارة من جمموع عبارات هذا  ثامين عرشة  _ جاءت 
متوسطاهتا  حسب  األدنى  الدرجة  إىل  األعىل  الدرجة  من  تنازليًّا  ترتيبها  جاء  )كبرية(، 
احلسابية كام ييل )58، 65، 67، )6، )6، 70، 74، 56، 64، )7، )7، 73، 67، 75، 
57، 69، 59، 63(، وهذا يشري إىل أننّ أكرب سبل مواجهة حركة التشيع ببنغالديش من 

وجهة نظر الدعاة تتمثل فيام ييل:



207

))( جاءت العبارة رقم )58(، وهي )توظيف وسائل اإلعالم املرئي واملكتوب 
أكرب  ضمن  األوىل  املرتبة  يف  األمة(  وحدة  عىل  التشيع  خطورة  من  للتحذير  واملسموع 
سبل مواجهة التشيع ببنغالديش، حيث وافق عليها بدرجة كبرية )).80%( من جمموع 
أفراد العينة من الدعاة، ووافق عليها بدرجة متوسطة )6.7)%(، فيام مل يوافق عىل كوهنا 
تقع يف  املوزون )77.)(، وهي  بلغ متوسطها  الدعاة، وقد  مناسًبا )).3%( من  حاًل 

جمال استجابة )موافق بشدة(.

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل إدراك ووعي املشتغلي بالدعوة إىل أمهية اإلعالم يف 
هذا العرص بمختلف أنواعه يف نرش الوعي بي أفراد املجتمع، حيث إن املعلومة تصل إىل 
مجيع الرشائح املجتمعية برسعة ويف كل زمان ومكان وبأقل تكلفة وأعىل درجات التأثري، 
من خالل توظيف هذه الوسائل يف تقديم الربامج واألنشطة الدينية والتوعوية التي يقوم 
بإعدادها واإلرشاف عىل تنفيذها نخبة من أهل العلم املشهود هلم بالكفاءة والقبول بي 
الصحيحة  اإلسالمية  العقيدة  وبيان  اإلسالمي  الدين  نرش  تستهدف  املجتمع،  أوساط 
الشبهات  ودحر  واالعتدال،  الوسطية  عىل  املبنية  اإلسالمية  واملبادئ  القيم  وترسيخ 
التي حتوم حول مذهب أهل السنة واجلامعة، وبيان العقائد الفاسدة واملنحرفة والبدعية 

والرشكية ملختلف اجلامعات التي تنتسب إىل اإلسالم، بام يف ذلك مذهب الرافضة.
))( جاءت العبارة رقم )65(، وهي )توحيد املواقف ضد حركة التشيع( يف املرتبة 
كبرية  بدرجة  عليها  وافق  حيث  ببنغالديش،  التشيع  مواجهة  سبل  أكرب  ضمن  الثانية 
)69.0%( من جمموع أفراد العينة من الدعاة ببنغالديش، ووافق عليها بدرجة متوسطة 
)8.6)%(، فيام مل يوافق عىل كوهنا حالًّ مناسًبا )4.)%( من الدعاة، وقد بلغ متوسطها 

املوزون )67.)(، وهي تقع يف جمال استجابة )موافق بشدة(.
ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل وعي املشتغلي بالدعوة يف بنغالديش بأمهية وحدة 
الصف بي املذاهب السنية، ورضورة توحيد جهودها ومواقفها جتاه حركة التشينّع التي 
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خلدمة  اجلهود  وإضعاف  والتشتنّت،  التفرقة  من  مزيد  إىل  يؤدي  طائفيًّا  هتديًدا  تشكل 
ة مدعومة  الدين اإلسالمي ونرشه بي أفراد املجتمع، ووعيهم بأننّ الرافضة يمثنّلون قونّ
من قبل الدولة اإليرانية يف سبيل بسط نفوذها عىل خمتلف مناطق العامل اإلسالمي، وهلذا 
املجتمع  عىل  خطورهتم  وبيان  جتاههم،  املواقف  توحيد  خالل  من  هلا،  التصدي  ينبغي 
الندوات  العلم، ويف  الدينية، ومنابر اجلمعة، وحلقات  عرب وسائل اإلعالم، واخلطب 

العلمية، واملحارضات، واملؤمترات املختلفة التي يتم تنظيمها هلذا الغرض.
)3( جاءت العبارة رقم )67(، وهي )توظيف التقنية ومواقع التواصل االجتامعي 
واملواقع االلكرتونية لبيان العقيدة اإلسالمية الصحيحة والتحذير من خطر التشيع( يف 
املرتبة الثالثة ضمن أكرب سبل مواجهة التشيع ببنغالديش، حيث وافق عليها بدرجة كبرية 
)69.8%( من جمموع أفراد العينة من الدعاة ببنغالديش، ووافق عليها بدرجة متوسطة 
)7.8)%(، فيام مل يوافق عىل كوهنا حاًل مناسًبا )4.)%( من الدعاة، وقد بلغ متوسطها 

املوزون )67.)(، وهي تقع يف جمال استجابة )موافق بشدة(.
الثورة  تشكله  بام  بالدعوة  املشتغلي  وعي  إىل  النتيجة  هذه  الباحث  ويعزو 
أبرز  تعد  التي  االنرتنت  العنكبوتية  الشبكة  ظهور  يف  املتمثلة  والرقمية  التكنولوجية 
لنرش  توظيفها  يتم  حيث  االستخدام،  شائعة  احلديثة  واملعلوماتية  اإلعالمية  الوسائل 
األمهية  بالغة  ووسيلة  واملعتقدات،  الفكرية  واالجتاهات  األفكار  وبث  املعلومات، 
اجلامعات  باع  اتنّ إىل  العامل  بقاع  خمتلف  من  املختلفة  العمرية  الفئات  واستقطاب  جلذب 
اخلري  يف  تستخدم  إذ  حدين،  ذو  سالح  االنرتنت  أن  شك  وال  املختلفة،  والثقافات 
والرش، ومن األمور السيئة التي تستخدم فيها هذه الشبكة ما تقوم به الطوائف املنحرفة 
يف العقيدة من بث سمومها وأفكارها إىل خمتلفة أنحاء العامل، كام هو احلال بالنسبة إىل 
فرق الرافضة الذين استغلوا هذه التقنية إلنشاء وتصميم املواقع واملنتديات االلكرتونية 
مواقع  عرب  وأفكارهم  ودعواهتم  خطبهم  بنرش  يقومون  أهنم  كام  التشيع،  إىل  للدعوة 
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التواصل االجتامعي املختلفة التي يرتادها كثري من الناس يف كل حلظة، مثل الفيسبوك، 
وتويرت، واليوتوب، وغريها من املواقع التي توفر خدمة التواصل بالصوت والصورة، 
لبيان فضائلهم املزعومة، والطعن يف أهل السنة وتكفريهم، وهلذا يتوجب  واستثامرها 
بذل  خصوًصا؛  بنغالديش  يف  الدعوة  جمال  يف  املشتغلي  وعىل  عموًما،  املسلمي  عىل 
املزيد من اجلهود يف توظيف التقنية، واالنرتنت، ومواقع التواصل االجتامعي املختلفة، 
لبيان العقيدة اإلسالمية الصحيحة، ودحر الشبهات التي حتاك ضد أهل السنة، وتنظيم 
الندوات، وامللتقيات، وإقامة املناظرات واحلوارات، ونرشها يف خمتلف مواقع التواصل 
االجتامعي باللغة البنغالية أو العربية أو االنجليزية، ليتسنى توعية أكرب رشحية ممكنة من 
العقيدة  الدين اإلسالمي، وترسيخ  التقنيات بمحاسن  املستخدمي هلذه  املجتمع  أفراد 
اإلسالمية الصحيحة يف نفوسهم، وحتذيرهم من خماطر التشينّع عىل الفرد، وعىل األمن 
االجتامعي والوطني ببنغالديش، كام يعزو الباحث هذه النتيجة إىل إدراك املشتغلي يف 
جمال الدعوة بضعف توظيف التقنية واالنرتنت يف الدعوة اإلسالمية ومواجهة التشيع 

وأننّ اجلهود املبذولة يف هذا املجال مل ترق بعد إىل املستوى املأمول منها.
بي  والتعليمية  الدعوية  اجلهود  )توحيد  وهي   ،)6(( رقم  العبارة  جاءت   )4(
اجلمعيات واملؤسسات اإلسالمية السنية ملجاهبة حركة التشيع( يف املرتبة الرابعة ضمن 
أكرب سبل مواجهة التشيع يف بنغالديش، حيث وافق عليها بدرجة كبرية )65.9%( من 
جمموع أفراد العينة من الدعاة، ووافق عليها بدرجة متوسطة )).30%(، فيام مل يوافق 
عىل كوهنا حاًل مناسًبا )4.0%( من الدعاة، وقد بلغ متوسطها املوزون ))6.)(، وهي 

تقع يف جمال استجابة )موافق بشدة(.
ويفرس الباحث هذه النتيجة يف ضوء وعي املشتغلي بالدعوة بأمهية اهتامم اجلمعيات 
واملؤسسات اإلسالمية يف بنغالديش بالتعاون والتنسيق فيام بينها لتوحيد اجلهود الدعوية 
م يدركون أننّ واقع  والتعليمية ملواجهة خطر حركة التشيع التي هتدد كياهنا وعملها، كام أهننّ
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الدعوة اإلسالمية يف بنغالديش يعاين من التقسيم والتشتت، وتعدد اجلامعات والفرق 
بينها،  فيام  والتنسيق  التعاون  روح  إىل  تفتقد  التي  اإلسالمية  واجلمعيات  واملؤسسات 
خصوًصا يف ظل وجود خطر التشيع يف األوساط املجتمعية والذي يستوجب مزيدا من 
املؤسسات واجلمعيات من ضعف  تلك  تعاين  كام  ملواجهتها،  اجلهود  التعاون وتوحيد 
اهلياكل اإلدارية وافتقادها إىل الرؤية احلكيمة التي هتتم بالتعاون والتواصل مع غريها من 
املؤسسات اإلسالمية يف خدمة اإلسالم واملسلمي، بعيدا عن تغليب املصالح الشخصية 
الضيقة، كام أننّ هناك حاجة ماسة إىل تعاون القائمي عىل شؤون التعليم اإلسالمي يف 
املدارس اإلسالمية يف بنغالديش إىل بناء املناهج واملقررات الدراسية وتوحيدها يف ضوء 
العقيدة اإلسالمية الصحيحة والقيم واملبادئ اإلسالمية، وبيان الفرق املخالفة هلا كفرق 
خطًرا  ل  تشكنّ وسلوكية  وعقائدية  فكرية  وانحرافات  عقائد  من  حتمله  وما  الرافضة، 

حقيقيًّا عىل الفرد واملجتمع.
)5( جاءت العبارة رقم ))6(، وهي )طباعة الكتب واملنشورات التي تبي املنهج 
سبل  أكرب  ضمن  اخلامسة  املرتبة  يف  التشيع(  خطورة  من  وحتذر  الصحيح  اإلسالمي 
كبرية )59.5%( من جمموع  بدرجة  عليها  وافق  بنغالديش، حيث  التشيع يف  مواجهة 
مل  فيام   ،)%38.9( متوسطة  بدرجة  عليها  ووافق  ببنغالديش،  الدعاة  من  العينة  أفراد 
يوافق عىل كوهنا حالًّ مناسًبا )6.)%( من الدعاة، وقد بلغ متوسطها املوزون )58.)(، 

وهي تقع يف جمال استجابة )موافق بشدة(.
تأليف  أننّ  الدعوة  بمجال  املشتغلي  إدراك  النتيجة يف ضوء  الباحث هذه  ويفرسنّ 
أفراد  بي  واسع  نطاق  عىل  وتوزيعها  ونرشها  وطباعتها،  املنشورات  وإعداد  الكتب 
املجتمع؛ يعد من أهم الوسائل التي تسهم يف نرش الثقافة والعقيدة اإلسالمية الصحيحة، 
والتحذير من العقائد واالنحرافات الفكرية للفرق الضالة، كفرق الرافضة، والرد عىل 
الكتب  أننّ  كام  املختلفة،  وسائلهم  عرب  يبثوهنا  التي  واالفرتاءات  والسموم  الشبهات 
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عىل  واملتخصصة  العمومية  املكتبات  عىل  بتوزيعها  منها  االستفادة  يمكن  واملنشورات 
نحو يمكن االطالع عليها واالستفادة منها يف كل وقت، كام يفرس الباحث النتيجة يف 
وإعداد  الكتب  تأليف  بوجود قصور وضعف يف جمال  بالدعوة  املشتغلي  إدراك  ضوء 
املنشورات وطباعتها باللغات املحلية واألجنبية وتوزيعها ونرشها، نتيجة لنقص الدعم 

املايل الالزم من قبل اجلهات املهتمة بالداخل واخلارج خلدمة هذا املجال.
أفراد  بي  اإلسالمية  واملبادئ  القيم  )نرش  وهي   ،)70( رقم  العبارة  جاءت   )6(
املجتمع( يف املرتبة السادسة ضمن أكرب سبل مواجهة التشيع يف بنغالديش، حيث وافق 
عليها بدرجة كبرية )58.7%( من جمموع أفراد العينة من الدعاة يف بنغالديش، ووافق 
عليها بدرجة متوسطة )39.7%(، فيام مل يوافق عىل كوهنا حالًّ مناسًبا )6.)%( من الدعاة، 

وقد بلغ متوسطها املوزون )57.)(، وهي تقع يف جمال استجابة )موافق بشدة(.
النتيجة يف ضوء وعي املشتغلي بالدعوة أننّ نرش القيم اإليامنية  ويفرسنّ الباحث هذه 
واألخالقية واالجتامعية تعدنّ من أهم العوامل املؤدية إىل محاية أبناء املسلمي ووقايتهم من 
ك باملبادئ والقيم اإلسالمية التي نشأ وتربى عليها واقتنع  خماطر التشيع، ألننّ الفرد متى متسنّ
بتأثريها يف حياته العامة واخلاصة، تتكون لديه رقابة ذاتية وتقوى من اهلل متنعه من ارتكاب 
املحرمات واملنكرات، وجتعله يتجنب كل مظاهر البدع والرشكيات واخلرافات، وهو األمر 
الذي ينترش بي فرق الرافضة وطوائفها، فيكون املسلم مدرًكا وناقًدا هلا وعارًفا بكوهنا من 
الضالالت واملهلكات التي ينبغي جتننّبها، والتحذير منها، ووقاية األجيال من الوقوع فيها.

)7( جاءت العبارة رقم )74(، وهي )تقديم الدعم املادي الالزم للمؤسسات الدعوية 
التشيع يف  السابعة ضمن أكرب سبل مواجهة  املرتبة  التشيع( يف  للتصدي حلركة  والتعليمية 
بنغالديش، حيث وافق عليها بدرجة كبرية )).)6%( من جمموع أفراد العينة من الدعاة، 
ووافق عليها بدرجة متوسطة )34.9%(، فيام مل يوافق عىل كوهنا حالًّ مناسًبا )4.0%( من 

الدعاة، وقد بلغ متوسطها املوزون )57.)(، وهي تقع يف جمال استجابة )موافق بشدة(.



212

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل إدراك املنشغلي بالدعوة يف بنغالديش حاجة العمل 
لتحقيق أهدافه، ورضورة  الالزمة  املادية والبرشية والفنية  لتوافر اإلمكانيات  الدعوي 
واملوظفي  والعاملي  والدعوية،  التعليمية  الكوادر  نفقات  وتسديد  الستقطاب  ذلك 
املنشآت واملباين  املتزايدة، وصيانة  املادية والتقنية  بتلك املؤسسات، وسد االحتياجات 
الربامج  احتياجات  وسدنّ  اإلسالمية،  واجلامعات  واملعاهد  واملدارس  املؤسسات  يف 
لتنفيذها، كام يعزى ذلك إىل إدراك املشتغلي  التي خيطط  الدعوية والرتبوية  واألنشطة 
باملجال الدعوي إىل أننّ املؤسسات الدعوية والتعليمية يف بنغالديش تشكو من حمدودية 
إليها من  املقدمة  املالية  قلنّة الدعم واملساعدات  التشغيلية، يف ظل  إمكانياهتا وميزانياهتا 

قبل اجلهات احلكومية أو اجلهات اخلارجية ذات العالقة.
* جاءت عبارتان من جمموع عبارات هذا املحور درجة املوافقة عليها )متوسطة(، 
جاء ترتيبها تنازليًّا من الدرجة األعىل إىل الدرجة األدنى حسب متوسطاهتا احلسابية كام 
ييل )66،60(، وهذا يشري إىل أننّ أقل سبل مواجهة التشيع يف بنغالديش املتوسطة من 

وجهة نظر الدعاة ببنغالديش تتمثل فيام يأيت:
))( جاءت العبارة رقم )66(، وهي )التعاون بي اجلمعيات اإلسالمية واحلكومة 
قبل  املرتبة  يف  الشيعي(  املد  مواجهة  يف  الالزم  الدعم  إلجياد  معها  اخلالف  عن  والبعد 
وافق  الفاعلية، حيث  متوسطة  بنغالديش  التشيع يف  أقل سبل مواجهة  األخرية ضمن 
عليها بدرجة كبرية )6.)5%( من جمموع أفراد العينة من الدعاة، ووافق عليها بدرجة 
متوسطة )3.0)%(، فيام مل يوافق عىل كوهنا حاًل مناسًبا )5.4)%( من الدعاة، وقد بلغ 

متوسطها املوزون )6).)(، وهي تقع يف جمال استجابة )موافق إىل حد ما(.
ويفرس الباحث هذه النتيجة يف ضوء أن احلكومة عموما لدهيا مرونة بصفة عامة يف 
التعامل مع املذاهب غري املتطرفة، وأننّ مواجهة حركة التشيع تتطلب بذل جهود دعوية 
الدعوية  الدعاة ملامرسة مهامهم  وتعليمية أكرب، والتخطيط اجليد هلا، وتدريب وتأهيل 
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املحكم،  والتخطيط  السنية،  املؤسسات واجلمعيات  بي  الصف  عالية، ووحدة  بجودة 
وأننّ االعتامد عىل السلطة السياسية يف هذا املجال يكون حمدوًدا.

))( جاءت العبارة رقم )60(، وهي )بناء املدارس اإلسالمية السنية وتسهيل رشوط 
بنغالديش،  يف  التشيع  ملواجهة  املتوسطة  السبل  أقل  ضمن  األخرية  املرتبة  يف  هبا(  االلتحاق 
ببنغالديش،  الدعاة  من  العينة  أفراد  جمموع  من   )%50.8( كبرية  بدرجة  عليها  وافق  حيث 
ووافق عليها بدرجة متوسطة )3.8)%(، فيام مل يوافق عىل كوهنا حالًّ مناسًبا )5.4)%( من 
الدعاة، وقد بلغ متوسطها املوزون )5).)(، وهي تقع يف جمال استجابة )موافق إىل حد ما(.
ويفرس الباحث هذه النتيجة يف ضوء تباين آراء الدعاة حول مدى وجود املدارس 
سكانية  كثافة  ذات  مناطق  يف  مناسبة  بصورة  موجودة  تكون  حيث  السنية،  اإلسالمية 
يدرك  كام  األخرى،  املناطق  بعض  يف  وتقل  بنغالديش،  يف  احليوية  املناطق  ويف  عالية، 
إذا  املأمولة  األهداف  حيقق  ال  قد  وانتشارها  االسالمية  املدارس  وجود  أننّ  الدعاة 

 

مل تكن هناك اسرتاتيجية واضحة، وختطيط جيد، ورؤية حمكمة، لتحسي العمل الرتبوي 
والتعليمي والدعوي، وحتقيق اجلودة املطلوبة التي تؤهلهم للقيام باملهام املوكولة إليهم 

بكل كفاءة واقتدار.
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E

آله  وعىل  للعاملي،  رمحة  املبعوث  عىل  والسالم  والصالة  العاملي  رب  هلل  احلمد 
وأصحابه أمجعي، وعىل من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

أما بعد: فهذه أهم نتائج البحث يف جانبيه النظري وامليداين:

) اأ ( نتائج الدرا�سة النظرية:
توصلت الدراسة يف جانبها النظري إىل ما يأيت:

وجود حركة التشيع يف بنغالديش.  .1
وأخالقية  دينية  آثاًرا  هلا  إننّ  حيث  البنغالدييش،  املجتمع  عىل  التشينّع  خطورة   .2

واجتامعية وسياسية خطرية عىل الفرد واملجتمع.
والبدع  والرشك  البيت،  آل  حب  يف  بنغالديش  يف  الرافضة  عند  الغلو  وجود   .3
والطقوس املتنوعة والطعن يف الصحابة M بالنفاق والردة، كام أن هلم مجلة 

من الوسائل واألساليب يف ترويج مذهبهم وأهدافهم.
من أهم وسائل وأساليب الرافضة يف بنغالديش: اهتاممهم باملدارس، واجلامعات،   .4
واملنح الدراسية، واإلغراءات املالية، ونرش الكتب الرافضية، وحماربة مصادر أهل 

السنة، وربط العالقات الدبلوماسية.
دولة  تدعمها  حكومية؛  جهود  بنغالديش  يف  مذهبهم  نرش  يف  الرافضة  جهود  إننّ   .5
السنة واجلامعة يف بنغالديش  الرافضيٌة من مجيع اجلوانب، وأما جهود أهل  إيران 

فهي يف الغالب جهود فردية.
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)ب( نتائج الدرا�سة امليدانية:
كشفت الدراسة امليدانية عن النتائج اآلتية:

أكرب أسباب التشيع يف بنغالديش من وجهة نظر الدعاة: )اجلهل بالعقيدة اإلسالمية   .(
الصحيحة لدى الكثري من املسلمي يف بنغالديش، ضعف الدعم الرسمي من الدول 
أفراد  بي  األمية  انتشار  ببنغالديش،  اإلسالمية  واجلمعيات  للمؤسسات  السنية 
املجتمع، بذل الرافضة جهوًدا كبرية لنرش التشيع بي أفراد املجتمع ببنغالديش عن 
السنيي، تضييق  الدعاة  الدعوية بي  تنسيق اجلهود  الدعاة، ضعف  طريق إرسال 
بي  والرشعية  اإلسالمية  الثقافة  ضعف  اإلسالمي،  اخلريي  العمل  عىل  النطاق 
بدولة  السنية  التعليمية  املؤسسات  دور  ببنغالديش، ضعف  املسلم  املجتمع  أفراد 

بنغالديش يف نرش الدين الصحيح والتحذير من الفرق الضالة.
العلامء  ببنغالديش، قصور  السنية  ومن األسباب أيضا )قلة اجلمعيات اإلسالمية   .(
والدعاة يف قيادة األمة وإرشاد األفراد واجلامعات وحتصينهم ضد الفساد والبدع 

والضالالت(.
من أكثر وسائل وأساليب التشيع ببنغالديش من وجهة نظر الدعاة: )الدعوة إىل   .3
فض عن طريق ادعاء حمبة آل البيت والنُّرصة هلم، تقديم املنح الدراسية للشباب  الرَّ
للدراسة باملعاهد واجلامعات اإليرانية، استخدام التقية يف الدعوة إىل التشيع، التَّبشري 
فض عن طريق املدارس، إصدار الكتب واملجالت املتخصصة لنرش التشيع،  بالرَّ
استغالل من جيهل حقيقة مذهبهم من علامء أهل السنة واستصدار الفتاوى منهم 
التَّعبد باملذهب اجلعفري، رفع الشعارات الكاذبة الستثارة العواطف  بمرشوعية 

كاملناداة بمعاداة أمريكا وجهاد اليهود(.
من أخطر آثار التشيع ببنغالديش من وجهة نظر الدعاة: )نرش املعتقدات الباطلة   .4
انتشار  املسلمي،  بي  والبدع  الرشك  مظاهر  وانتشار  املسلمي،  بي  واملنحرفة 
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املسلمي،  التضامن والتعاون بي  الرافضية، إضعاف روح  املؤلفات واملنشورات 
تشويه صورة اإلسالم وتارخيه(.

يأيت:  فيام  الدعاة  نظر  وجهة  من  ببنغالديش  للتشيع  املتوسطة  اآلثار  أقل  تتمثل   .5
)تزايد احتامالت نشوب رصاعات مذهبية وطائفية بي املسلمي، تشيع عدد كبري 

من املسلمي يف بنغالديش يف القرى واملحافظات(.
تتمثل أهم سبل مواجهة حركة التشيع ببنغالديش من وجهة نظر الدعاة فيام يأيت:   .6
)توظيف وسائل اإلعالم املرئي واملكتوب واملسموع للتحذير من خطورة التشيع 
التواصل  ومواقع  التقنية  توظيف  التشيع،  حركة  ضد  املواقف  توحيد  األمة،  عىل 
والتحذير  الصحيحة  اإلسالمية  العقيدة  لبيان  اإللكرتونية  واملواقع  االجتامعي 
واملؤسسات  اجلمعيات  بي  والتعليمية  الدعوية  اجلهود  توحيد  التشيع،  خطر  من 

اإلسالمية السنية ملجاهبة حركة التشيع(.
نظر  وجهة  من  ببنغالديش  التشيع  حركة  ملواجهة  املتوسطة  السبل  أقل  تتمثل   .7
الدعاة فيام يأيت: )التعاون بي اجلمعيات اإلسالمية واحلكومة والبعد عن اخلالف 
معها إلجياد الدعم الالزم يف مواجهة املد الشيعي، بناء املدارس اإلسالمية السنية 

وتسهيل رشوط االلتحاق هبا(.

هذا ما يسر اهلل إعداده يف هذه الدراسة، واحلمد هلل أوًل وآخًرا، 

وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني



الفهارس العامة

1. قائمة المصادر والمراجع باللغة العربية.

2. قائمة المصادر والمراجع باللغة البنغالية. 

3. المقابالت مع دعاة الرافضة ببنغالديش.

4. فهرس الموضوعات.
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الفهار�ش العامة
اأوًل: قائمة امل�سادر واملراجع باللغة العربية

القرآن الكريم.  .(
إبطال التأويالت ألخبار الصفات، القايض أبو يعىل، املحقق: حممد بن محد احلمود   .(

النجدي، النارش: دار إيالف الدولية – الكويت.
النارش:  إبراهيم،  الفضل  أبو  حممد  املحقق:  السيوطي،  القرآن،  علوم  يف  اإلتقان   .3

اهليئة املرصية العامة للكتاب، الطبعة: 394)ه�.
أحوال الرجال، اجلوزجاين، املحقق: عبد العليم عبد العظيم الَبستوي، دار النرش:   .4

حديث اكادمي - فيصل آباد، باكستان.
االستذكار، ابن عبد الرب، حتقيق: سامل حممد عطا، حممد عيل معوض، النارش: دار   .5

الكتب العلمية – بريوت، الطبعة: األوىل، ))4)ه�.
االستقامة، ابن تيمية، املحقق: د. حممد رشاد سامل، النارش: جامعة اإلمام حممد بن   .6

سعود - املدينة املنورة، الطبعة: األوىل، 403)ه�.
األوىل:  الطبعة  املرتىض، بريوت،  دار  الكليني،  يعقوب  بن  الكايف، ملحمد  أصول   .7

6)4)ه�.
النرش:  دار  القفارية،  عيل  بن  اهلل  عبد  بن  نارص  اإلمامية،  الشيعة  مذهب  أصول   .8

بدون، الطبعة األوىل، 4)4)ه�.
للطباعة  الفكر  دار  النارش:  الشنقيطي،  بالقرآن،  القرآن  إيضاح  يف  البيان  أضواء   .9

والنرش والتوزيع بريوت – لبنان، عام النرش: 5)4)ه� - 995)م.
اقتضاء الرصاط املستقيم البن تيمية، املحقق: نارص عبد الكريم العقل، النارش: دار   .(0

عامل الكتب، بريوت، لبنان، الطبعة: السابعة، 9)4)ه�.
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قربان  اإليرانية؟(، حممد  الشيعة  يكفر  البنغالية )هل  باللغة  كافر  إيراين شيارا كي   .((
عايل، )بدون ذكر النارش وسنة النرش.

اإليامن حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة واجلامعة، عبد اهلل بن عبد احلميد   .((
األثري، النارش: مدار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: األوىل، 4)4)ه�.

الباعث عىل إنكار البدع واحلوادث أليب شامة، املحقق: عثامن أمحد عنرب، النارش:   .(3
دار اهلدى – القاهرة، الطبعة: األوىل، 398)ه� – 978)م.

قم  إيران،  اإلسالمية،  الكتب  احياء  النارش:  املجليس،  باقر  حممد  األنوار،  بحار   .(4
املقدسة، أرم 4، بالك 35).

البداية والنهاية، ابن كثري، املحقق: عيل شريي، النارش: دار إحياء الرتاث العريب،   .(5
الطبعة: األوىل 408)ه�.

الربهان يف علوم القرآن، أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل الزركيش، املحقق:   .(6
حممد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة: األوىل، 376)ه�.

تاريخ ابن معي )رواية الدوري(، املحقق: د. أمحد حممد نور سيف، النارش: مركز   .(7
البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي - مكة املكرمة، الطبعة: األوىل، 399)ه� 

– 979)م.

تاريخ دمشق، ابن عساكر، املحقق: عمرو بن غرامة العمروي، النارش: دار الفكر   .(8
للطباعة والنرش والتوزيع، عام النرش: 5)4)ه�.

السعودي  املركز  النارش:  ساعايت،  أمي  الدكتور  العلمي،  البحث  كتابة  تبسيط   .(9
للدراسات االسرتاتيجية، مرص اجلديدة، الطبعة األوىل: ))4)ه-)99)م(.

تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي، جالل الدين السيوطي، حققه: أبو قتيبة   .(0
نظر حممد الفاريايب، النارش: دار طيبة.
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تفسري القرآن العظيم، البن كثري، املحقق: سامي بن حممد سالمة، النارش: دار طيبة   .((
للنرش والتوزيع، الطبعة: الثانية 0)4)ه� - 999)م.

)).  التفسري واملفرسون، الدكتور حممد حسي الذهبي، النارش: دار احلديث القاهرة، 
6)4)ه�.

تلقيح فهوم أهل األثر يف عيون التاريخ والسري، ابن اجلوزي، النارش: الطبعة األوىل:   .(3
997)م.

 – والتوزيع  للنرش  املعارف  مكتبة  النارش:  األلباين،  وأحكامه،  أنواعه  التوسل   .(4
الرياض، الطبعة األوىل ))4)ه�.

تيسري العزيز احلميد يف رشح كتاب التوحيد الذي هو حق اهلل عىل العبيد، سليامن   .(5
األوىل،  الطبعة  بريوت-دمشق،  االسالمي،  املكتب  الوهاب،  عبد  بن  حممد  ابن 

3)4)ه�.
جامع البيان يف تأويل القرآن، أبو جعفر الطربي، النارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة   .(6

األوىل، 0)4)ه�.
جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسي حديثا من جوامع الكلم البن رجب، حتقيق:   .(7
السابعة،  الطبعة  الرسالة-بريوت،  مؤسسة  باجس،  األرناؤوط-إبراهيم  شعيب 

))4)ه�.
مؤسسة  النارش:  القرطبي،  أمحد  بن  حممد  اهلل  عبد  أيب  القرآن،  ألحكام  اجلامع   .(8

الرسالة، الطبعة األوىل 6)4)ه�.
اجلريدة اليومية noya digonto، 5)0)م.  .(9

احلديث واملحدثون، حممد أبو زهو، دار الفكر العريب، الطبعة الثانية: 378)ه�.  .30
احلكومة اإلسالمية للخميني )ط)/409)ه�( دار عامر األردن.  .3(

الدعوة اإلسالمية وتطورها يف شبه القارة اهلندية، ملحي الدين األلوي.  .3(
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دكار شيعة سنربادير ساهيتا وسنسكريتي باللغة البنغالية، )األدب والثقافة لطائفة   .33
األويل:  الطبعة  زم،  زم  النارش:  الرافيض،  شرياجي  أرا  جنات  داكا(،  يف  الشيعة 

))0)م.
أمحد  بن  إبراهيم  بن  حممد  العقيدة،  يف  احلمد  إبراهيم  بن  حممد  الشيخ  رسائل   .34

احلمد.
روح البيان، املوىل أبو الفداء، النارش: دار الفكر – بريوت.  .35

املعارف  كتبة  األلباين،  وفوائدها،  فقهها  من  ويشء  الصحيحة  األحاديث  سلسلة   .36
النرش:  عام  املعارف(،  )ملكتبة  األوىل،  الطبعة:  الرياض،  والتوزيع،  للنرش 

5)4)ه�.
سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، األلباين، دار النرش:   .37

دار املعارف، الرياض - اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، ))4)ه�.
النارش:  السباعي،  حسني  بن  مصطفى  اإلسالمي،  الترشيع  يف  ومكانتها  السنة   .38

املكتب اإلسالمي - دار الوراق للنرش والتوزيع، الطبعة: األوىل، سنة 000)م.
ل البغدادي احلنبيل، املحقق: د. عطية الزهراين،  السنة، أبو بكر أمحد بن حممد اخلاَلَّ  .39

النارش: دار الراية – الرياض، الطبعة األوىل 0)4)ه�.
سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، النارش: دار إحياء الكتب العربية -   .40

فيصل عيسى البايب احللبي.
املحقق: حممد  ِجْستاين،  السِّ بن األشعث األزدي  داود سليامن  أبو  داود،  أيب  سنن   .4(

حميي الدين عبد احلميد، النارش: املكتبة العرصية، صيدا – بريوت.
سنن الرتمذي، حممد بن عيسى الرتمذي، أبو عيسى، املحقق: بشار عواد معروف،   .4(

النارش: دار الغرب اإلسالمي - بريوت، سنة النرش: 998)م.
سنن الدارقطني، النارش: مؤسسة الرسالة، بريوت – لبنان، الطبعة: األوىل، 4)4)ه�.  .43
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الطبعة  لبنان،   - بريوت  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  البيهقي،  الكربى،  السنن   .44
الثالثة، 4)4)ه�.

الطبعة:  القاهرة،  النارش: دار احلديث-  الذهبي،  ابن اجلوزي  النبالء،  سري أعالم   .45
7)4)ه�.

سري أعالم النبالء، الذهبي، النارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 405)ه�.  .46
رشح العقيدة السفارينية - الدرة املضية يف عقد أهل الفرقة املرضية، حممد بن صالح   .47

بن حممد العثيمي النارش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: األوىل، 6)4)ه�.
رشح العقيدة الواسطية، حممد خليل هراس، النارش: دار اهلجرة للنرش والتوزيع –   .48

اخلرب، الطبعة الثالثة، 5)4)ه�.
رشح ثالثة األصول ملحمد صالح العثيمي، النارش: دار الثريا للنرش، الطبعة الرابعة   .49

4)4)ه�.
شعب اإليامن، أمحد بن احلسي أبو بكر البيهقي، التحقيق: الدكتور عبد العيل عبد   .50
األوىل،  الطبعة:  بالرياض،  والتوزيع  للنرش  الرشد  مكتبة  النارش:  حامد،  احلميد 

3)4)ه�.
الشفا بتعريف حقوق املصطفى، عياض بن موسى السبتي، أبو الفضل، دار الفكر   .5(

للطباعة والنرش، الطبعة األويل: 409)ه�.
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، اجلوهري الفارايب، النارش: دار العلم للماليي   .5(

الرابعة 407)ه� . – بريوت، الطبعة 
صحيح البخاري، التحقيق: حممد زهري بن نارص النارص، النارش: دار طوق النجاة   .53
األوىل،  الطبعة:  الباقي(،  عبد  فؤاد  حممد  ترقيم  بإضافة  السلطانية  عن  )مصورة 

))4)ه�.
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صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري، املحقق: حممد   .54
فؤاد عبد الباقي، النارش: دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرمحن بن  املحقق: عبد  الرفض والضالل والزندقة،  املحرقة عىل أهل  الصواعق   .55
والطبعة:  لبنان،  الرسالة-  مؤسسة  النارش:  اخلراط،  حممد  كامل  الرتكي  اهلل  عبد 

األوىل، 7)4)ه�.
طريق اهلجرتي وباب السعادتي، ابن القيم اجلوزية، النارش: دار السلفية، القاهرة،   .56

مرص، الطبعة: الثانية، 394)ه�.
عمدة القاري رشح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، لنارش: دار إحياء الرتاث   .57

العريب – بريوت، النارش: دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
 ،H النبي  وفاة  بعد  الصحابة  مواقف  حتقيق  يف  القواصم  من  العواصم   .58 
أبو بكر ابن العريب، النارش: وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 

- اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، 9)4)ه�.
النارش:  املقصود،  عبد  بن  شعبان  بن  حممود  العسقالين،  حجر  ابن  الباري،  فتح   .59

مكتبة الغرباء األثرية - املدينة النبوية، لطبعة: األوىل، 7)4)ه�.
فتح القدير، عبد اهلل الشوكاين اليمني، النارش: دار ابن كثري، دار الكلم الطيب -   .60

دمشق، بريوت، الطبعة األوىل - 4)4)ه�.
الفروق اللغوية، أبو هالل العسكري، النارش: دار العلم والثقافة للنرش والتوزيع،   .6(

القاهرة، مرص،
فصل اخلطاب يف حتريف كتاب رب األرباب للطربيس، النارش: قسم حممد زكريا   .6(

الالمردي، مكتبة العقائد، الطبعة: االوىل 007).
الفصل يف امللل واألهواء والنحل البن حزم، النارش: مكتبة اخلانجي – القاهرة.  .63
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القاموس املحيط، الفريوز آبادي، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة،   .64
النارش: مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت – لبنان، الطبعة: الثامنة، 

6)4)ه�.
قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث، حممد مجال الدين القاسمي، النارش:   .65

دار الكتب العلمية -بريوت-لبنان.
العزيز اخللف،  الربوبية، سعود بن عبد  الوثنيي يف توحيد  اليونان  قول الفالسفة   .66

النارش: اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، الطبعة 35 - 3)4)ه�.
القول املفيد عىل كتاب التوحيد، حممد بن صالح بن حممد العثيمي، النارش: دار ابن   .67

اجلوزي، اململكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، حمرم 4)4)ه�.
النرش  النارش: مؤسسة  ابو جعفر حممد بن احلسن الطويس،  كتاب رجال الكيش،   .68

االسالمي التابعة جلامعة املدرسي بقم املرشفة، الطبعة: االوىل 7)4)ه�.
 – الثعلبي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت  الكشف والبيان عن تفسري القرآن،   .69

لبنان، الطبعة األوىل ))4)ه�.
ثابت،  بن  عيل  بن  أمحد  بكر  أيب  للحافظ  الرواية،  علم  أصول  معرفة  يف  الكفاية   .70
الطبعة  عباس،  ابن  مكتبة  الدمياطي،  مصطفى  بن  إبراهيم  إسحاق  أيب  بتحقيق: 

األوىل: )00)م.
الآلىلء املصنوعة يف األحاديث املوضوعة، املحقق: أبو عبد الرمحن صالح بن حممد   .7(

بن عويضة، النارش: دار الكتب العلمية بريوت، الطبعة: األوىل، 7)4)ه�.
 - الثالثة  الطبعة:  بريوت،   – صادر  دار  النارش:  منظور،  ابن  العرب،  لسان   .7(

4)4)ه�.
مؤسسة  النارش:  اهلند،   – النظامية  املعرف  دائرة  املحقق:  الذهبي،  امليزان،  لسان   .73

األعلمي للمطبوعات بريوت – لبنان، الطبعة: الثانية، 390)ه�.
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الوطن  دار  العقل،  الكريم  عبد  نارص  د.  واجلامعة،  السنة  أهل  عقيدة  يف  مباحث   .74
للنرش.

النسائي، حتقيق:  املجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي، أمحد بن شعيب   .75
عبد الفتاح أبو غدة، النارش: مكتب املطبوعات اإلسالمية، الطبعة: الثانية، 406) 

.(986 –

املجروحي من املحدثي والضعفاء واملرتوكي، ابن حبان، املحقق: حممود إبراهيم   .76
زايد، النارش: دار الوعي – حلب، الطبعة: األوىل، 396)ه�.

الرشيف،  املصحف  لطباعة  فهد  امللك  النارش: جممع  تيمية،  ابن  الفتاوى،  جمموع   .77
املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، عام النرش: 6)4)ه�.

جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمي، حممد بن صالح بن   .78
حممد العثيمي، النارش: دار الوطن - دار الثريا، الطبعة األخرية - 3)4)ه�.

املحكم واملحيط األعظم أليب احلسن سيده املريس، املحقق: عبد احلميد هنداوي،   .79
النارش: دار الكتب العلمية – بريوت، الطبعة: األوىل، ))4)ه�.

دار  النارش:  اجلوزية،  قيم  ابن  واملعطلة،  اجلهمية  عىل  املرسلة  الصواعق  خمترص   .80
احلديث، القاهرة – مرص، الطبعة األوىل: ))4)ه�.

الفكر،  دار  النارش:  القاري،  اهلروي  املال  املصابيح،  مشكاة  رشح  املفاتيح  مرقاة   .8(
بريوت – لبنان، الطبعة: األوىل، ))4)ه�.

حديث  فأما  باب  العلم،  كتاب  احلاكم،  اهلل  عبد  أبو  الصحيحي،  عىل  املستدرك   .8( 
عبد اهلل بن نمري، النارش: دار الكتب العلمية – بريوت، الطبعة األوىل، ))4)ه�.

مسلم بنغر شامجيك إيتيهاش باللغة البنغالية، )التاريخ االجتامعي للبنغال املسلمة(،   .83
حممد أكرم خان.
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املسلمون يف اهلند من الفتح العريب إىل االستعامر الربيطاين: الرتمجة الكاملة لكتاب   .84
أمحد  د.  الفارسية:  ترمجه عن  اهلوري،  أمحد بخيش  الدين  لنظام  أكربي«  »طبقات 

عبد القادر الشاذيل.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حممد بن حنبل، املحقق: شعيب األرنؤوط -   .85

عادل مرشد، وآخرون، النارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، ))4)ه�.
مصطلح احلديث ملحمد بن صالح العثيمي، مكتبة العلم، القاهرة، الطبعة: األوىل،   .86

5)4)ه�.
معامل التنزيل يف تفسري القرآن، البغوي، دار طيبة للنرش والتوزيع، الطبعة الرابعة،   .87

7)4)ه�.
معامل التنزيل يف تفسري القرآن، البغوي، دار إحياء الرتاث العريب –بريوت، الطبعة   .88

0)4)ه�.
معتقد أهل السنة واجلامعة يف توحيد األسامء والصفات، حممد بن خليفة بن عيل   .89
الطبعة:  السعودية،  العربية  اململكة  الرياض،  السلف،  أضواء  النارش:  التميمي، 

األوىل 9)4)ه�/999)م.
معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، كتاب مجع، املحقق: عبد السالم حممد هارون،   .90

النارش: دار الفكر، عام النرش: 399)ه� - 979)م.
معرفة التذكرة يف األحاديث املوضوعة، أبو الفضل حممد بن طاهر، املحقق: الشيخ   .9(
عامد الدين أمحد حيدر، النارش: مؤسسة الكتب الثقافية – بريوت، الطبعة: األوىل، 

406)ه�.
املغني البن قدامة، النارش: مكتبة القاهرة، بدون طبعة.  .9(

املفردات يف غريب القرآن، الراغب األصفهاين، املحقق: صفوان عدنان الداودي،   .93
النارش: دار القلم، الدار الشامية - دمشق بريوت، الطبعة: األوىل - ))4)ه�.
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مقال اإلسالم يف منطقة البنغال وبنغالديش احلالية(، ملحمد فضل الرمحن املنشور   .94
داكا،  بجامعة  العريب  القسم  من  الصادر  )00)م،  عام  العربية«:  »املجلة  يف 

بنغالديش.
الطبعة:  لبنان،  بريوت،  احلياة،  مكتبة  دار  تيمية،  ابن  التفسري،  أصول  يف  مقدمة    .95

490)ه�.
مقدمة يف اإلحصاء الوصفي واالستداليل باستخدام spss، خوارزم العلمية، عبد   .96
الفتاح، عز حسن، مصدر الكتاب اجلامعي، مكان النرش: بمرص، الطبعة األوىل: 

008)م.
امللخص يف رشح كتاب التوحيد لصالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، دار النرش:   .97

دار العاصمة الرياض، الطبعة: األوىل ))4)ه�.
املنتقى من منهاج االعتدال يف نقض كالم أهل الرفض واالعتزال، حممد بن أمحد،   .98
واإلفتاء  العلمية  البحوث  إلدارة  العامة  الرئاسة  اخلطيب،  الدين  حمب  املحقق: 

والدعوة واإلرشاد – السعودية، سنة النرش: 3)4)ه�.
منهاج السنة البن تيمية، املحقق: حممد رشاد سامل، النارش: جامعة اإلمام حممد بن   .99

سعود اإلسالمية، الطبعة: األوىل، 406)ه� - 986) م.
الكلم  جوامع  برنامج  يف  ُنرش  خمطوط  النارش:  الذهبي،  املستدرك،  موضوعات   .(00

املجاين التابع ملوقع الشبكة اإلسالمية، الطبعة: األوىل، 004)م.
عثامن،  حممد  الرمحن  عبد  وحتقيق:  وتقديم  ضبط  اجلوزي،  ابن  املوضوعات،   .(0(
النارش: حممد عبد املحسن صاحب املكتبة السلفية باملدينة املنورة، الطبعة األوىل: 

388)ه�.
عثامن  للشيخ   ،I احلسي  )مقتل  اخلميس  عثامن  للشيخ  الرسمي  املوقع   .(0(

اخلميس(.
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عصام  املحقق:  العسقالين،  حجر  البن  األثر  أهل  مصطلح  يف  الفكر  نخبة   .(03
الصبابطي - عامد السيد، الطبعة: اخلامسة، 8)4)ه�.

البحث  عامدة  النارش:  العسقالين،  حجر  بن  الصالح،  ابن  كتاب  عىل  النكت   .(04
الطبعة  السعودية،  العربية  اململكة  املنورة،  املدينة  اإلسالمية،  باجلامعة  العلمي 

األوىل، 404)ه�.
05).  النهاية يف غريب احلديث واألثر، ابن األثري، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى - حممود 

حممد الطناحي، النارش: املكتبة العلمية - بريوت، 399)ه�.
الوجيز يف عقيدة السلف الصالح )أهل السنة واجلامعة(، عبد اهلل بن عبد احلميد   .(06
السعودية،  الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد -  األثري، وزارة 

الطبعة األوىل، ))4)ه�.
الوسيط يف تفسري القرآن املجيد، أمحد بن حممد بن عيل الواحدي، النيسابوري،   .(07
األوىل،  الطبعة:  لبنان،   – بريوت  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  الشافعي، 

5)4)ه�.
الوسيط يف علوم ومصطلح احلديث، أبو ُشهبة، النارش: دار الفكر العريب.  .(08

الدين أمحد بن  العباس شمس  أبو  املؤلف:  الزمان،  أبناء  وفيات األعيان وأنباء   .(09
خلكان الربمكي اإلربيل، املحقق: إحسان عباس، النارش: دار صادر – بريوت، 

سنة النرش: )97)م.
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ثانًيا: قائمة امل�سادر واملراجع باللغة البنغالية
بذل  م.  ن.  أ.  ل  املتصوفة(،  )زهادنا  البغالية،  باللغة  شادهوك،  صويف  أمادر   .((0

الرشيد، النارش: املؤسسة اإلسالمية ببنغالديش، سنة النرش: 984)م.
جعفر  اهلل  آية  إمامية(،  عقائد  )منشور  البنغالية  باللغة  َسنَد  ارِش  بِشَّ إِماِمياِدر   .(((
سبحاين، املرتجم: حممد معي الدين، النارش: مؤسسة دار القرآن بحسيني داالن 

بدكا، الطبعة األوىل: 8)4)ه�.
البنغالية، )التاريخ االجتامعي  باللغة  إيتيهاش  ))).  بنغالر شامجيك وسانسكريتيك 

والثقايف للبنغال(، إم إي رحيم.
شيادر موليك بشاش باللغة البنغالية )أصول عقائد الشيعة(، حممد رضا املظفر،   .((3
املرتجم: حممد معي الدين َتُلقَدار، النارش: مركز زهاين وعلوم إسالمي، الطبعة 

األويل: 7)4)ه�.
حسي،  دلوار  قايض  والسنة،  القرآن  بضوء  فقط  النجاة  سفينة  هم  البيت  أهل   .((4

النارش: كار بار بحسيني دالن بداكا، الطبعة الثانية: )00)م.
أهل بيت النبي H هم وسيلة النجاة فقط، حممد نظري حسي، النارش:   .((5

إييل فاوند شان بداكا، الطبعة األوىل: 009)م.
ترامجهم  البيت؛  )أهل  البنغالية  باللغة  ومارجادا  بيشيشتا  برجيي،  بيتري  أهل   .((6

وخصائصهم(، أ. ج. م. منري اإلسالم.
أهل ذكر كي جغاشا كرون باللغة البنغالية )فاسألوا أهل الذكر(، الدكتور حممد   .((7
التيجاين، الرتمجة: إرشاد أمحد، النارش: احلوزة العلمية صاحب الزمان، الطبعة 

األويل: 007)م.
بابرتي قرآن أهل بيت باللغة البنغالية )أهل البيت يف القرآن الكريم(، حممد هادي   .((8

األميني.
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اإلعداد  وتطورها(،  بنغالديش  )نشأة  البنغالية  باللغة  وبيكاش  أتبتي  بنغالدرش   .((9
املؤسسة اإلسالمية بنغالديش.

بنغالديش إسالمر أغمن، باللغة البنغالية )دخول اإلسالم يف بنغالديش(، أستاذ إي   .((0
كي إم نذير أمحد، النارش: بنغالديش إسالميك سنرت، داكا، الطبعة األوىل 999)م.

بنغالديرش صويف شادهوك، باللغة البنغالية الزهاد املتصوفة يف بنغالديش( لغالم   .(((
ثقلي.

االجتامعي  التاريخ  البنغالية،  باللغة  إيتيهاش،  وسانسكريتيك  شامجيك  بنغالر   .(((
والثقايف للبنغال، إم إي رحيم.

بنغالر مسلمندير إتيهاش، باللغة البنغالية )تاريخ مسلمي البنغال(، عباس عىل   .((3
خان، النارش: بنغالديش إسالميك سنرت، داكا، الطبعة السادسة: 007)م.

حممد  النارش:  حسي،  مرشف  مري  اهلموم(،  )بحر  البنغالية  باللغة  شيندو  بيشاد   .((4
األمي ورابيا بوك ديبو، الطباعة: 4)0)م.

تفسرٌي ما يتعلق بالوالية لآليات اهلل مقارم شرياجي، واملرتجم: حممد سميع احلق،   .((5
النارش: املركز العاملي لتعليم اإلسالمي بداكا، الطبعة األوىل: 006)م.

تواريخ داكا باللغة البنغالية، منيش رمحن عىل تائش، اسم النارش غري مذكور يف   .((6
الكتاب، سنة النرش: 0)9)م.

حديث ِقرطاس وموقف عمر I، عبد الكريم مشتاق، الرتمجة: إرشاد أمحد،   .((7
النارش: ريمنس بابيل كيشان، الطبعة األويل: ))0)م.

حبيب  حاكم  بداكا(،  عاصمة  )سكان  البنغالية  باللغة  هبىل  برس  بجاس  داكا   .((8
الرمحن، النارش: كتاب منزيل بالهور، سنة النرش: 949)م.

َدَكار شيعة َسنرباِدير شاهيتَّا وَسنَسِكريتي باللغة البنغالية »األدب والثقافة لطائفة   .((9
القايس،  إمرول  نعيم  أبو  النارش:  الشيعية،  شرياجي  آرا  جنات  بداكا«،  الشيعة 

زمزم بابليكيشانس، الطبعة األوىل ))0)م.
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األوىل:  الطبعة  بداكا،  الثقلي  نور  النارش: مؤسسة  جعفري،  لسيد عىل  الشهيد   .(30
)9)4)ه�(.

الشهيد لسيد عيل جعفري، الرتمجة: حممد مجال الدين، النارش: املؤسسة اإلغاثية   .(3(
نور الثقلي بداكا، الطبعة األوىل: 998)م.

شيادر موليك بشاش باللغة البنغالية )أصول عقائد الشيعة(، حممد رضا املظفر،   .(3(
واملرتجم: حممد معي الدين َتُلقَدار، النارش: مركز زهاين وعلوم إسالمي، الطبعة 

األويل: 7)4)ه�.
تعلم  َتُلقَدر،  الدين  معي  حممد  واملرتجم:  املظفر.  رضا  ملحمد  الشيعة  عقائد   .(33
العقائد ملحمد تقي مصباح يازدي، ومرتجم الكتاب: حممد معي الدين، النارش: 

املركز العاملي ألهل بيت، الطبعة األويل: 4)4)ه�.
يزدي،  مصباح  تقى  حممد  اهلل  آية  العقائد(،  )تعلم  البنغالية  باللغة  َا  شيكنّ عقائد   .(34
األويل:  الطبعة  بيت،  ألهل  العاملي  املركز  النارش:  الدين،  معي  حممد  الرتمجة: 

4)4)ه�.
ِعيِلَ )عيل( حلكيم سيد حممود غيالين، الرتمجة: جعفر حيايت ومسس رمحة خاتون،   .(35

النارش: قايض دلوار حسي بحسيني دالن بداكا، الطبعة الثانية: ))0)م.
غدير كتاب قرآن حديث أبن شاهتا( باللغة البنغالية )كتاب الغدير من الكتاب   .(36

والسنة واألدب، األميني.
القرآن الكريم، موالنا فرمان عيل، الرتمجة: موالنا شيخ صابر رضا، النارش: نور   .(37

الثقلي، الطبعة األوىل )43)م.
كتاب ِعبَاَدت ورشك باللغة البنغالية )العبادة والرشك(، حممد منري حسي خان،   .(38

النارش: برايتَّ براكشاين بداكا، الطبعة األوىل 5)4)ه�.
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احلق(،  وجدُت  األخري  )يف  البنغالية  باللغة  فيالم،  ُشتنّوا  آمي  شييش  َوبو  كتاب   .(39
الرتمجة:  الساموي،  التيجاين  حممد  للدكتور  اهتديت(  )ثم  الكتاب  هذا  وأصل 
بابيل  بار  وكار  حسي،  دلوار  حممد  قايض  النارش:  حسي،  دلوار  حممد  قايض 

كيشان، الطبعة الثانية: )00)م.
كربالء وإسالم لسيد غالم عسكري، الرتمجة: إرشاد أمحد، النارش: أهل رسول،   .(40

الطبعة األوىل: 4)0)م.
كربالء ومعاوية I لسيد غالم مرشد، النارش: صدر، الطبعة األوىل: ))0)م.  .(4(
البنغالية )من اإلمام املهدي(، سيد صدر الدين الصدر،  ِكي إمام مهدي باللغة   .(4(
الثقايف  املركز  من  كيشان  بابيل  مي  واياز  النارش:  احلق،  عرفان  حممد  الرتمجة: 

اإليراين بداكا، الطبعة األوىل: 430)ه�.
القمي، الرتمجة: حممد  نفس اهلموم )تاريخ مؤمل للكربالء(، عالمة عباس رضا   .(43

عرفان احلق، النارش: واوز مي بابيل كيشان، الطبعة األوىل: )43)ه�.
وام َأَبن عيل I باللغة البنغالية )يا عيل( حلاكم سيد حممود غالين، النارش:   .(44

باك بنجاتن ونورشي فوِريَشد، سنة النرش: ))0)م.
التيجاين  حممد  للدكتور  احلق(  وجدُت  األخري  )يف  فيالم  ُشتنّوا  آمي  شييش  َوبو   .(45
بداكا،  دالن  بحسيني  بار  كار  النارش:  حسي،  دلوار  قايض  الرتمجة:  الساموي، 

الطبعة الثانية: )00)م.
املتعلقة  اآليات  )تفسري  البنغالية  باللغة  تفسري  شوموهري  آيت  سنربكيتا  واليت   .(46
يف الوالية(، آية اهلل مكارم شرياجي، املرتجم: حممد سميع احلق، النارش: املركز 

العاملية لتعليم اإلسالم، الطبعة األوىل: 006)م.
الثقافة اإليرانية بداكا،  ليتار، جريدة شهرية، إصدار مركز  نيوز   news letter  .(47

مايو-أغسطس، ))0)م.
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ثالًثا: املقابالت مع دعاة الراف�سة ببنغالدي�ش
مقابلة مع سيد حبيب رضا احلسيني يف تاريخ )5/7/3)0)م، يوم اجلمعة بعد   .(48

املغرب يف بيته بحسيني دالن بداكا.
مقابلة مع قايض دلوار حسي يف تاريخ )5/7/3)0)م يوم اجلمعة يف الساعة   .(49

الثانية ظهًرا بحسيني دالن يف بيته بداكا.
مقابلة مع جعفر مندال يف تاريخ 8/7/ 5)0)م يوم اجلمعة بمنطقة باغورا.  .(50

العرص  بي  الثالثاء  يوم  ))/5/8)0)م،  تاريخ  يف  الرمحن  أنيس  مع  مقابلة   .(5(
واملغرب، ألطافول بمنطقة خولنا.

مقابلة مع سيد الرمحن يف تاريخ 3) شوال، 436)ه�، يوم األربعاء، بدان مندي   .(5(
بداكا، من الساعة الثانية إىل الساعة الرابعة.

مقابلة مع نارص الدين- نارص حسي يف تاريخ )5/7/3)0)م، يوم اجلمعة يف   .(53
الساعة العارشة لياًل.

احلادية  الساعة  الثالثاء  يوم  تاريخ ))/5/8)0)م،  مع شاه جالل يف  مقابلة    .(54
عرش بجامعة خولنا بمنطقة خولنا.
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رابًعا: فهر�ش املو�سوعات
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املبح�ث الثاين: الرافضة يف بنغالديش وأهم عقائدهم..............................9)

الفصل األول: بداية النشاط الرافضي في بنغالديش ومراحله وعوامل ظهوره 
وأهدافـــه........................................................................31
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