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

وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ،» وم�ن بي تلك الرس�ائل هذه الرس�الة التي هي بعن�وان: »
للدكتور عبد رب النبي عمر حممد..

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
إننّ احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ باهلل من 

ا. رشور أنفسنا، من هيده اهلل فهو املهتدي ومن يضلل فلن جتد له وليًّا مرشداً

ا عبده ورسوله عليها  و أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممداً
نحيا وعليها نموت، ويف سبيلها نجاهد، وعليها نلقى اهلل. وبعد:

النبي  قام  الدين كله، وقد  ليظهره عىل  باهلدى ودين احلق  D أرسل رسوله  اهلل  فإننّ 
H بأعباء الدعوة اإلسالمية خري قيام، فبلغ الرسالة وأدى األمانة وكشف الغمة حتى 

ة البيضاء، ليلها كنهارها، ال يزيغ عنها إال هالك. حلق بالرفيق األعىل، وترك أمته عىل املحجنّ

ومن عظمة هذا الدين احلنيف أن جعله اهلل باقياًا إىل قيام الساعة، وأنزله سبحانه 
ل سبحانه بحفظه من عبث العابثي وحتريف املبطلي،  صاحلاًا لكل زمان ومكان، وتكفنّ
وقال سبحانه: ]ڳ    ڳ    ڳ    ڱ        ڱ    ڱ     ڱ[ ]احلجر:9[، ومن مظاهر حفظه 
سبحانه هلذا الدين أن هينّأ له رجاالاً يذودون عنه وحيمونه عىل مر األعصار واألمصار؛ 
قائاماً عىل ساق  يزال  والباطل ال  احلق  بي  الرصاع  أن  تقتيض  الكون  اهلل يف  ولكن سنة 

وقدم، يستهدف ديننا ويعمل يف دأب لطمس معامل هذا الدين.

ة بعض األدعياء الذين راُموا حتريفه وتفسريه حسب  ومن أجل ذلك؛ ظهر يف األمنّ
أهوائهم ورغباهتم فكبت اهلل سعيهم، وفضح خططهم، وهينّأ من أبناء هذه امللة احلنيفة 

من هيتك أستارهم ويدفع أباطلهم.

العقيدة  يف  خمالفتهم  مع  اإلسالم  إىل  بانتساهبم  الزاعمي  األدعياء  أولئكم  ومن 
الصحيحة لإلسالم، الرافضة، وما أدراك ما الرافضة؟
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ها عبد اهلل بن سبأ اليهودي الذي تظاهر باإلسالم  إهنا فكرة خبيثة ماكرة حاكها ودبرنّ
ض عىل قتل عثامن I ثم أعلن أننّ  فادنّعى املواالة لعيل بن أيب طالب وذريته، وحرنّ
H وخليفته حتى وصل يف هناية األمر إىل  I هو ويصنّ رسول اهلل  عليًّا 

.I الزعم بتجسيد األلوهية يف عيل بن أيب طالب

النّل يف العامل عىل امتداد العمران تتجمع  يعزنّ عىل املسلم أن يرى جهود هؤالء الضُّ
وتتكثنّف لبثنّ سمومهم عىل أبناء املسلمي وخاصة يف األقليات اإلسالمية، وقد تسلل 
خت جذورهم فيها حتى متكنوا من  هذا املذهب يف اآلونة األخرية إىل بلدنا غانا، وترسنّ
تأسيس جامعة يف العاصمة، وجعلوا يتخذون كل الوسائل املمكنة ويتحينّنون الفرص 
لنرش عقيدهتم ودعوهتم يف مسلمي غانا، فمن هنا دار يف خلدي وخطر ببايل اختيار هذا 
لبيان وسائل دعوهتم ومنهجهم يف  اهلل  استشارة مرشدي حفظه  بعد  املوضوع، وذلك 
باجلميل وامتثال ألمره  ملا يف ذلك نرصة للحق وتشجيع ألهله واعرتاف هلم  العقيدة؛ 
D: ]ہ    ہ     ہ    ہ    ھ     ھ    ھھ    ے    ے    ۓ    ۓ[ 

]النحل:5))[))).

اأهمية املو�ضوع:
تكمن أمهية املوضوع يف خطورة التشيع والرفض يف العرص احلارض.  -(

إشاعة شبهاهتم بي العامة مما يستدعي تفنيدها بالرباهي الدامغة.  -(
ا. تعاطف كثري من العوام معهم لبناء عقيدهتم عىل حب آل البيت تسرتاً  -3

القناع عن عقيدهتم  يتحتنّم كشف  مما  العوام حقيقتهم يف اإلسالم  كثري من  جهل   -4
اخلبيثة.

انظر: مقاالت اإلسالميي واختالف املصلي، أبو احلسن األشعري ))/)3(، الفصل يف امللل واألهواء    (((
احلنفي،  العزنّ  أيب  ابن  الطحاوية،  العقيدة  رشح   ،)(64/(( الظاهري  األندليس  حزم  ابن  والنحل، 

))/)50(، حتقيق أمحد شاكر.
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a

وفيه ثالثة مطالب:

المطلب األول

التعريف بالو�ضائل والأ�ضاليب
الوسائل لغة: مجع وسيلة.

والوسيلة تأيت بمعنى القربة، والوصلة واملنزلة عند امللك والرغبة والطلب. كأن 
الرفيعة  الثواب والدرجة  إليه راغباًا يف  ب  يتقرنّ ربنّه بعمل صالح، أي:  العبد إىل  ل  يتوسنّ

عند ربنّه))).

أما الوسيلة في االصطالح العام: 
األثري  ابن  تعريف  أمجعها  ولعل  العام،  االصطالح  يف  عدة  بتعاريف  عرفت  فقد 

اجلزري))) حيث عرفها بقوله: »هي ما يتوصل به إىل اليشء، ويتقرب به«)3). 

معنى األساليب لغة: يأيت بمعنى الوجه، والطريق، واملذهب، والفن، ونزع اليشء 

انظر: هتذيب اللغة، أبو منصور األزه�ري )4/)389(، لسان العرب، ابن منظور اإلفريقي )))/4)7-   (((
.(7(5

هو أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباين املعروف بن األثري    (((
فوق  بلدة  وهي  عمر  ابن  بجزيرة  544ه�  سنة  الربيعي  أحد  يف  ولد  الدين  بمجد  وامللقب  اجلزري، 
 .V موصل تويف باملوصل يوم اخلميس شهر ذي احلج سنة ست وستامئة ودفن برباطة داخل البلد
وله مؤلفات كثرية منها النهاية يف غريب احلديث. انظر: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان 

الربمكي اإلربيل، )4/)4)).
النهاية يف غريب احلديث، ابن األثري اجلزري )485/4)).    (3(
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من الغري عىل القه�ر))) ومنه قوله تعاىل: ]ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    ڤڤ    
ڤ     ڦ    ڦ[ ]احلج:73[.

وأما األسلوب في االصطالح العام: 
ف بأننّه )طريقة الكتابة، أو طريقة اإلنشاء، أو طريقة األلفاظ، وتأليفها للتعبري  فُعرنّ

هبا عن املعاين قصد اإليضاح، والتأثري أو الرضب من النظم والطريقة فيه())).
وقيل: )هو العبارات اللفظية املنسقة ألداء املعاين()3).

ويمكن تعريف األسلوب: بأنه فن تعبري املرء عن أفكاره، وعىل نوع الوجهة التي 
جيعلها يف هذه.

والعالقة بي التعريفي اللغوي واالصطالحي قوية؛ إذ إننّ األسلوب يأيت بمعنى 
الرتتيب واالنسجام؛ إذ يطلق عىل طريقة املؤلف يف تنسيق أفكاره، ولكل إنسان أسلوبه، 

وكذلك لكل عرص أسلوبه.

معنى الوسائل واألساليب في االصطالح الدعوي:
أما الوسائل يف االصطالح الدعوي، فقد عرف�ت بعدة تعريفات ومن ذلك ما ييل: 

 )هي الطرق التي يتوصل هبا الداعي إىل تبليغ دعوته()4).
وقيل هي: )ما يتوصل به الداعية إىل تطبيق مناهج الدعوة من أمور معنوية ومادية()5).
ا )ما يستعي به الداعية عىل تبليغ الدعوة من أشياء وأمور()6). فت كذلك بأهننّ وُعرنّ

لسان العرب، ابن منظور اإلفريقي )ص058)( مادة سلب، مقاييس اللغة، ابن فارس )3/)9).   (((
األسلوب دراسة بالغية حتليلية ألصول األساليب األدبية، أمحد شايب )ص44).   (((

املرجع السابق )ص46).   (3(
رسالة الدعوة إىل اهلل، الشيخ حممد بن صالح العثيمي )ص))).   (4(

وسائل الدعوة، أ.د. حممد إبراهيم اجليوش )ص8)).   (5(
احلكمة يف الدعوة إىل اهلل، الشيخ سعيد بن وهف القحطاين )ص69))).   (6(
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معانيها  أن  جيد  االصطالح  يف  الدعوة  لوسائل  السابقة  التعاريف  يف  واملدقق 
الناس كافة،  إىل  الدعوة  إيصال  املراد واحد وهو: كيفينّة  املعنى  إن  ا، حيث  متقاربة جدًّ

وإنام االختالف يف تنوع األلفاظ والرتاكيب، وليس اختالف تضاد.
ويمكن بعد ذلك تعريف وسائل الدعوة بأهنا: أدوات يستعي هبا الداعية إىل تبليغ 

دعوته وفق املنهج الصحيح.

معنى األسلوب في االصطالح الدعوي: 
مع  يتناسب  املدعونّ  يف  املؤثنّرة  مة  املقدَّ الطريقة  هو:  الدعوة  عرف  يف  فاألسلوب 

حاله. أو املذهب الذي يلجأ إليه الداعي يف دعوته إىل اهلل.

الفرق بني و�ضائل الدعوة واأ�ضاليبها:
هذا  يف  اعتمد  وما  واألسلوب  الوسيلة  بي  التفريق  يف  النظر  وجهات  )ختتلف 
الكتاب   : فمثالاً هلا،  وحاملة  األساليب  أوعية  الوسائل  أن  هو  بينهام  للتفريق  البحث 
أساليب  من  أساليب  ومواعظ  وآداب  وأحكام  علم  من  فيه  سطر  وما  دعوية  وسيلة 
الدعوة. واملسجد وسيلة من وسائل الدعوة، وما ُيلقى فيه من دروس وخطب ومواعظ 

أساليب من أساليبها.
ا  أيضاً ويكون  الدعوة،  أساليب  من  ا  أسلوباً جانب  من  الواحد  اليشء  يكون  وقد 

وسيلة من وسائلها من جانب آخر.
: اخلطبة أسلوب من أساليب الدعوة من حيث إهنا شكل من أشكال التعبري  فمثالاً
د أشكال التعبري فيها من أمر،  لتبليغ الدعوة. وهي من جهة وسيلة دعوية من حيث تعدنّ
وسيلة  احلالة  هذه  يف  فهي  ذلك،  غري  إىل  وترهيب  وترغيب  وموعظة  واستفهام  وهني 

دعوية حاملة لعدة أساليب من أساليب الدعوة())).

انظر كتاب: دعوة املسلمي للنصارى يف عرص احلروب الصليبية، الدكتور سليامن بن عبد اهلل بن صالح    (((
الرومي )ص)44- 443).
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المطلب الثاني
التعريف بالراف�ضة وبيان خطرهم

: التعريف بالراف�ضة: اأولاً
وقبل اخلوض يف هذا املبحث ينبغي أن نعرف أننّ الرافضة فرقة من الشيعة، والشيعة 

ة منها: يف اللغة هلا معان عدنّ

فالشيعة والتشيع واملشايعة تدور حول معنى املتابعة واملنارصة واملوافقة، وتطلق 
عىل )اجلامعة( ويراد هبا الفرقة من الناس. وتطلق عىل )األفراد( بمعنى األنصار والصحب 
واألتباع واألعوان. كام أهنا تطلق عىل )اإلفراد، والتثنية، واجلمع، والتذكري والتأنيث( 

بلفظ واحد ومعنى واحد))).

وأما الشيعة في االصطالح، فقد ُعّرف بتعاريف عّدة منها:
مونه عىل سائر  وا الشيعة؛ ألهنم شايعوا عليًّا -رضوان اهلل عليه-، ويقدنّ قيل: »ُسمنّ

.(((»H أصحاب رسول اهلل

بإمامته  وقالوا  اخلصوص،  عىل   I عليًّا  شايعوا  الذين  هم  »الشيعة:  وقيل: 
ا جليًّا وإما خفيًّا، واعتقدوا أن اإلمامة ال خترج من أوالده، وإن  ا ووصينّة إمنّ وخالفته نصًّ

خرجت فبظلم يكون من غريه أو بتقينّة من عنده«)3).

 H أفضل الناس بعد رسول اهلل I وقيل: »من وافق الشيعة يف أننّ عليًّا
وأحقهم باإلمامة، وولده من بعده؛ فهو شيعي، وإن خالفهم فيام عدا ذلك فيام اختلف 

أبو بكر حممد احلسن   اللغة،  الفراهيدي )ت:70)(، ))/90)(،مجهرة  انظر: )العي للخليل بن أمحد    (((
ابن دريد األزدي ))/879(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري 

الفارايب املتوىف سنة )393(، )40/3))).
مقاالت اإلسالميي واختالف املصلي، أبو احلسن عيل بن إسامعيل األشعري، )ت:4)3(، ))/5)).   (((

امللل والنحل، أبو الفتح حممد بن عبد الكريم بن أيب بكر أمحد الشهرستاين، )ت:548(، ))/46)).   (3(
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فيه املسلمون. فإن خالفهم فيام ذكرنا فليس شيعيًّا«))). 
من  العلامء  عليه  نصنّ  -كام  االصطالحي  مدلوله  يف  التشينّع  أن  سبق  مما  تبينّ 
تعريفاهتم- أخصنّ من املدلول اللغوي؛ حيث ختتص املطاوعة واملشايعة واملتابعة فيمن 

ة. فاملدلول اللغوي أعمنّ من االصطالحي. ب وصحب عليًّا I خاصنّ حتزنّ

إننّ لفظ )الشيعة( إذا أطلق اليوم فإنه ال يتبادر إىل الذهن إال إىل طائفة االثني عرشية، 
ى بالرافضة؛ وذلك ألن الرافضة هم غالبية الشيعة اليوم يف إيران، والعراق،  أو ما تسمنّ
وسوريا، ولبنان، ودول اخلليج، وغري ذلك من األماكن، وألن مصادرهم يف احلديث 
والرواية قد استوعبت معظم آراء الفرق الشيعية التي خرجت يف فرتة التاريخ))). أي: 
تاريخ اإلسالم، لذا؛ فاملقصود بلفظ )الشيعة( يف هذه الرسالة يكون )الرافضة(، أو غري 

ذلك من أسامئهم املشهورة كاإلمامية واجلعفرية واالثني عرشية.

وأما تعريف الرافضة لغة:
تركه، واليشء رفيض ومرفوض(،  ا، أي:  يرُفضه ويرفضه رفضاً فهو: من رَفضه 

والرافضة مفرد الروافض)3).

واصطالًحا: )الروافض كل جند تركوا قائدهم، والرافضة الفرقة منهم وفرقة من 
أ من الشيخي فأبى وقال: كانا وزيري  الشيعة بايعوا زيد بن عيل بن احلسي ثم قالوا: تربنّ

جدي فرتكوه ورفضوه()4).

الفصل يف امللل واألهواء والنحل، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهر    (((
)ت: 456(، ))/90).

انظر يف كتاب: )عقائد الشيعة االثني عرشية – سؤال وجواب(، الشيخ عبد الرمحن بن سعد الشثري،    (((
)ص4)). 

املحيط،  القاموس  )ص)/368(  الزخمرشي  البالغة،  أساس  )ص94)(،  اجلوهري  الصحاح،  انظر:    (3(
الفريوز آبادي ))/507( باب الضاد.

رسالة يف الردنّ عىل الرافضة، أبو حامد حممد املقديس )ت:888(، )ص65).   (4(
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وأما تسميتهم بالرافضة، قد ورد في بيان ذلك عّدة أقوال:
األول: يرى أبو احلسن األشعري أن سبب تسميتهم هبذا االسم راجع إىل رفضهم 
�: »وإنام  قال  حيث  إلمامة الشيخي أيب بكر وعمر– ريض اهلل تعاىل عنهام– 
 H سموا )رافضة( لرفضهم إمامة أيب بكر وعمر، وهم جممعون عىل أن النبي
أكثر  وأن  باسمه وأظهر ذلك وأعلن،   I أيب طالب  بن  استخالف عيل  نص عىل 

الصحابة M ضلوا برتكهم االقتداء به بعد وفاة النبي H....الخ«))).
وإىل هذا ذهب اإلمام أمحد �: عن عبد اهلل بن أمحد بن حنبل قال: »قلت 

أليب: من الرافضة؟ قال: الذي يشتم أبا بكر وعمر W« إسناده صحيح))).

الثاني: وقيل:)ألهنم رفضوا زيد بن عيل بن احلسي الذي خرج يف زمان هشام بن 
م عليهام، رفضه قوم منهم،  عبد امللك؛ وذلك ملا سئل عن أيب بكر وعمر L فرتحنّ
فقال: رفضتموين فسموا رافضة، وسمي من مل يرفضه من الشيعة زيدية النتساهبم إليه.

وهبذا قال اخلالنّل وابن تيمية وابن كثري وغريهم()3).

وتكفريهم،  الصحابة  أكثر  حمبة  لرفضهم  رافضة  وا  ُسمنّ )إهنم  وقيل:  الثالث: 
وطعنهم يف خالفة أيب بكر وعمر، ورفضهم هلا(.

وا رافضة لرفضهم الدين()4). الرابع: وقيل: )إهنم سمنّ

وأصحاب هذا القول نظروا إىل تكفريهم للصحابة وأن هذا التكفري إبطال للكتاب 
والسنة اللذين نقلهام إلينا الصحابة فينطبق عليهم قول أيب زرعة)5): )إذا رأيت الرجل 

مقاالت اإلسالميي واختالف املصلنّي، أبو احلسن األشعري)ص6)-7)).   (((
السنة، اخلالل )3/)49).   (((

منهاج السنة النبوية، ابن تيمية ))/35(، السنة، اخلالل )3/)49).    (3(
مقاالت اإلسالميي واختالف املصلنّي، األشعري ))/89).   (4(

نقلت هذا الكالم من دراسات منهجية لبعض فرق الرافضة والباطنية، د. عبدالقادر حممد عطا صويف،    (5(
)ص4)-5)).
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ا من أصحاب رسول اهلل H فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول  ينتقص أحداً
حق، والقرآن حق، وما جاء به حق، وإنام أدى ذلك كله إلينا الصحابة. وهؤالء يريدون 

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

تنوع  اختالف  فهو  بينها،  تعارض  ال  أنه  يرى  األقوال  هذه  يف  النظر  ن  واملتمعنّ

 

ال اختالف تضاد، فمن رفض إمامة الشيخي فقد رفض مجيع الصحابة والدين؛ ألهنم 
نقلة هذا الدين، والطعن فيهم طعن يف الدين، كام هو يف الكالم املذكور أعاله أليب زرعة، 

.L يه للشيخي: أيب بكر وعمر ورفضهم زيد بن عيل إنام هو نتيجة تولنّ

وهناك بعض التسميات للرافضة، منها:
يف  باإلمامة  االهتامم  من  أكثروا  ألهنم  )اخلليفة(  اإلمام  إىل  نسبة  اإلمامية:   -1

تعليلهم كام هو واقع يف بحوثهم. بل تعترب أصالاً من معتقداهتم.
 .M نصنّ عىل إمامة عيلنّ وأوالده H أو: لزعمهم أن الرسول

2- االثنا عشرية: وسبب تسميتهم هبا لقوهلم بإمامة اثني عرش رجالاً من آل البيت 
ثبتت إمامتهم حسب زعمهم بنص من النبي H، وكل واحد منهم يوىص هبا 

ملن يليه.

وهؤالء األئمة االثنا عشر هم:
.I األول: عيل بن أيب طالب

.I الثاين: احلسن بن عيل
.I الثالث: احلسي بن عيل

الرابع: عيل بن احلسي.
اخلامس: حممد بن عيل بن احلسي الباقر.

انظر: العواصم من القواصم، ابن العريب املالكي ))/)7)).    (((
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السادس: جعفر بن حممد بن احلسي.
السابع: موسى بن جعفر الكاظم.

الثامن: عيل بن موسى الرضا.
التاسع: حممد بن عيل اجلواد.
العارش: عيل بن حممد اهلادي.

احلادي عرش: احلسن بن عيل العسكري.
 الثاين عرش: حممد بن احلسن العسكري الغائب املوهوم))).

3- الجعفرية: نسبة إىل جعفر بن حممد الصادق، الذي بنو مذهبهم يف الفروع عىل 
أقواله وآرائه.

اخلشبية...  ون  يسمَّ كانوا  )كام  اإلسالم:  شيخ  قال  القديمة:  أسمائهم  ومن   -4
لقوهلم إنا ال نقاتل بالسيف إال مع إمام معصوم، فقاتلوا باخلشب())).

ا: خطر الراف�ضة على الأمة الإ�ضالمية: ثانياً
إننّ ختطيط الرافضة يف تدمري اإلسالم نابع من األسس)3) التي بنوا عليها مذهبهم 
فجره،  منذ  اإلسالم  عىل  واملجوسية  والنرصانية  اليهودية  األحقاد  من  مزيج  إنه   حيث 
وال هيدأ هلم بال إال بعد أن هيدموا هذا الدين الذي قىض عىل عقائدهم. أيقن الرافضة 

أبو  الرافضة،  عىل  الرد  يف  رسالة   ،)89/(( األشعري  املصلي،  واختالف  اإلسالميي  مقاالت  انظر:    (((
حامد حممد املقديس، )ت888 هجرية( )ص70-69).
منهاج السنة النبوية، شيخ اإلسالم ابن تيمية ))/36).   (((

الكتاب  ابتعادهم عن هدي  أثر يف  هلا  والتي كانت  االعتقادية عندهم،  اآلراء  باألسس هنا: هي  املراد    (3(
والسنة وطريق أهل احلق )منها:اعتقادهم يف األئمة بعض خصائص الربوبية واإلهلية، وحرص استحقاق 
األئمة  عصمة  دعواهم  فيهم،   H النبي  من  بنص  كانت  وأهنا  البيت  وآل  عيل  يف  اخلالفة 
واألوصياء، تدينهم بالتقية، وهي حمض الكذب والنفاق ونحو ذلك. )منتهى اآلمال ))/)34( للشيخ 

عباس القمي ترمجة مقبول أمحد. وغريها من األسس.
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بأن أفضل وسيلة الستئصال شأفة اإلسالم يف نفوس معتنقيه هي التشكيك يف أصول 
هذا الدين وحماولة زعزعة العقيدة وذلك بتشويه معامل التوحيد باللجوء إىل اإلحلاد يف 
أسامء اهلل، وآياته، وحتريف كالم اهلل وكالم رسوله H عن مواضعه، والتظاهر 
باهلل  يؤمنون  ال  احلقيقة  يف  وهم  البيت  أهل  ومواالة  بالتشينّع  املسلمي  ال  ُجهنّ عند 

 

وال برسوله وال بكتابه، وحتت هذا الستار أعملوا معاول اهلدم يف رصح عقيدة التوحيد، 
حينام أرادوا الطعن يف دستور هذه األمة – القرآن الكريم – أوعزوا إىل أتباعهم بوضع 
فوا القرآن، وحذفوا منه اآليات  روايات تفيد أن صحابة رسول اهلل H قد حرنّ
الدالة عىل إمامة آل البيت، وكذلك اآليات التي تفضح املهاجرين واألنصار، وأن القرآن 

احلقيقي الغري حمرف سوف يأيت به املهدي املزعوم الذي غاب يف الرساديب))).

بعض  اهتموا  حيث   O الرسول  ومقام  هيبة  إسقاط  أخطارهم:  ومن 
زوجاته الطاهرات كعائشة J الصديقة بنت الصديق التي نزلت براءهتا من فوق 
السموات السبع يف عرشات اآليات يتلوها املسلمون ليل هنار إىل أن يرث اهلل األرض 

ومن عليها.

»إذا ظهر   :S الباقر  قال اإلمام حممد  أنه  الرشائع  بابويه يف علل  ابن  يروي 
ا لفاطمة«))). اإلمام املهدي فإنه سيحيي عائشة، ويقيم عليها احلد انتقاماً

ومن أخطارهم: شيوع الرذيلة حيث أحلنّوا زواج املتعة وهو يف احلقيقة الزنا الذي 
ون وراءه للدعوة إىل اإلباحية، واالنغامس يف الشهوات، وإباحة نكاح املحرمات  يتسرتنّ
ا، وقد جوز هلم  ا من سبعي نكاحاً من النساء كالبنات واألخوات، بل جيعلون املتعة خرياً

اهلل احلرام،  بيت  I عىل حج  زيارة قرب احلسي  الرافضة وتفضيل  منها:  مستقاة من كتب عديدة،    (((
املوصيل،  اهلل  عبد  بقلم  الشيعة  حقيقة  ننخدع  ال  حتى  السامرائي)ص7-6(،  املنعم  عبد  الدكتور 

 .(64/60(
حق اليقي، حممد الباقر املجليس)ص378).   (((
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ا يف ليلة واحدة، وإذا جاءت بولد  شيخهم الغايل عيل بن العايل أن ُيتمتع اثنتا عرشة نفساً
منهم أقرعوا، فمن خرجت قرعته كان الولد له)))، وقد ساق أبو جعفر حممد بن احلسن 
الطويس اإلسناد عن حممد يعقوب إىل أيب عبد اهلل S قال: »املتعة نزل هبا القرآن، 

وجرت هبا السنة«))).

عن  الفاسدة  معتقداهتم  إلخفاء  التقية  اخرتعوا  املجتمع  يف  والكذب  وللنفاق 
التظاهر للمسلمي بغري ما يبطنون،  املسلمي. والتقية عند الشيعة عقيدة دينية تبيح له 
، بل اعتربوها تسعة من أعشار الدين. نقل الكليني  فهي الكذب املحض والنفاق البينّ
عن ابن عمر األعجمي قال يل أبو عبد اهلل S: »يا أبا عمر إن تسعة أعشار الدين يف 

التقية، وال دين ملن ال تقية له، والتقية يف كل يشء إال يف النبيذ واملسح عىل اخلفي«)3).

ا إال استعمل  وقد انطبق عليهم قول ابن تيمية V: )وأما الرافيض فال يعارش أحداً
معه النفاق؛ فإن دينه الذي يف قلبه دين فاسد، حيمله عىل ذلك: الكذب، واخليانة، وغش 
ا يقدر عليه إال فعله، وهو  الناس، وإرادة السوء هبم، فهم ال يألوهنم خباالاً وال يرتك رشاً
ممقوت عند من ال يعرفه، وإن مل يعرف أنه رافيض يظهر عىل وجهه سمة النفاق ويف حلن 

القول()4).

إىل  املنتسبة  الطوائف  مجيع  يف  ليس  ا: )واهلل يعلم -وكفى باهلل عليام–  وقال أيضاً
اإلسالم -مع بدعة وضالل– رش منهم، ال أجهل، وال أكذب، و ال أظلم، وال أقرب 

إىل الكفر والفسوق والعصيان وأبعد عن حقائق اإليامن منهم()5).

الرد عىل الرافضة، اإلمام حممد بن عبدالوهاب )ص78)   (((
االستبصار، أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس )ص689).   (((

أصول الكايف، الكليني )ص)48).   (3(
منهاج السنة، ابن تيمية )36/3).   (4(
املصدر نفسه )60/5)- )6)).   (5(
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ا أن لإلسالم أعداءاً معروفي ذكرهم  فمن هذا املنطلق أقول: ال بدنّ أن نعرف جينّداً
اهلل يف حمكم تنزيله: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ[ ]البقرة:0))[.

بديننا  يدينون  أهنم  عون  ويدنّ بألسنتنا  يتكلمون  أناس  الداخل،  من  أعداء  وهناك 
الرافضة  إهنم  الكرام...  السنة  محلة  عىل  االنتقام  وحب  باحلقد  مليئة  قلوهبم  ولكن 

اخلونة.

ألن  الكفر،  ملل  مجيع  من  اإلسالم  عىل  ا  ورضراً ا  خطراً أشد  اعتقادي  يف  فهؤالء 
أولئك األعداء رشهم بائن، أما هؤالء الذين بي أظهرنا كالرافضة فرشهم مبطن، إنام 

يتحينون الفرص ليثبوا عىل اإلسالم وأهله.

فالرافضة يرون مساندة كل امللل األخرى يف سبيل النيل من أهل السنة واجلامعة، 
وهلم مواقف خائنة غادرة ألهل السنة سجلها التاريخ عليهم يف مصادره الوثيقة.

اإلسالم  جتاه  وخزاياهم  بخياناهتم  حافل  فالتاريخ  عليهم،  افرتاءاً  هذا  وليس 
واملسلمي.

فمن الذي توىل كرب ثورة العباسيي عىل بني أمية، أليس الشيعة الرافضة؟ هم الذين 
ضوا العباسيي عىل بني أمية.  حرنّ

وماذا كان موقف الرافضة اإلجرامي مع دولة بني العباس أيضا عندما كانت مهددة 
أن  فبعد  الوثنيي خلالفة اإلسالم، ومركز حضارته وعلومه،  واملغول  باعتداء هوالكو 
كان حكيم الشيعة النصريي الطويس ينظم الشعر يف التزلف للخليفة العبايس املعتصم ما 
ا له ومتعجالاً بنكبة اإلسالم يف بغداد،  ا عليه وكائداً لبث أن انقلب يف سنة )655( حمرضاً
وجاء يف طليعة موكب السفاح، وقف معه ضد املسلمي، وأباحوا الذبح العام يف رقاب 
ا، وأغرقوا كتب العلم اإلسالمي يف دجلة حتى بقيت  املسلمي واملسلامت أطفاالاً وشيوخاً
ا وليايل من مداد كتب املخطوطة التي ذهب هبا نفائس الرتاث  مياهها جتري سوداء أياماً
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أئمة  ومنصفات  الرشعية  العلوم  عن  فضالاً  وشعر،  ولغة  وأدب  تأريخ  من  اإلسالمي 
السلف))) ومن الذي تواطأ مع الفرنجة ضد صالح الدين، إهنم الفاطميون الشيعة))).

يف  )7)3ه�(  سنة  فعلوه  فام  املسلمي،  بالد  يف  القرامطة  خيانات  عن  تسأل  وال 
حجاج بيت اهلل احلرام... يف البلد احلرام... يف الشهر احلرام، خلري دليل عىل ما نقول، 

حتى احلجر األسود مل يسلم منهم)3).

الوزير  العلقمي  ابن  مكيدة  إهنا  املسلمي؟  بالد  إىل  التتار  أدخل  الذي  ومن 
الرافيض)4).

وملاذا أراد أهل الشام، ملا انترصوا عىل التتار يف معركة عي جالوت الشهرية، أن 
ينتقموا من الرافضة؟... ألهنم أعانوا التتار هم والنصارى عىل إسقاط الشام)5).

ومن النصرييون؟ وماذا كان دورهم يف كل غزو يأيت عىل الشام... وماذا فعلت 
)6). املوافق 

ا وشاتيال يوم 0)/980/5)  مليشيات حركة أهل الشيعية يف فلسطي، صرباً
4400/7/06)ه�.

ومن أدخل األمريكان إىل العراق؟ إهنم الرافضة)7)... وال خيفى عىل أحد ما جيري 
يف سوريا يف الوقت الراهن من إزهاق األنفس وسفك الدماء وتذبيح األطفال وهتك 

انظر اخلطوط العريضة لألسس التي قام عليها دين الشيعة اإلمامية االثني عرشية، السيد حمب الدين    (((
اخلطيب )ص)3).

انظر: البداية والنهاية، ابن كثري )))/55)-67)(. اخلطط واآلثار، املقريزي ))/)).    (((
البداية والنهاية البن كثري )))/47)/)6)).   (3(
املصدر السابق )3)/64)( و )00)-03)).   (4(
البداية والنهاية البن كثري )3)/8))-)))).   (5(
وجاء دور املجوس لعبداهلل الغريب ))/74).   (6(

من كالم د. خالد بن عبد العزيز اجلناحي يف املقدمة، حمقق كتاب املناظرة بي السنة والرافضة لإلمام مجال    (7(
الدين أيب املحاسن يوسف الواسطي املعروف بالطفييل �. بترصف يسري.
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املباين ونحو ذلك من اإلفساد يف  املغيثي وختريب  عي من  املتطونّ النساء وقتل  أعراض 
بالد سوريا. كلنّ ذلك من الرافضة يف إيران حتالفوا مع الكفار الستئصال شأفة أهل السنة 

واجلامعة واستيالء عىل احلكم يف سوريا.

فقد  بأرسه،  العامل اإلسالمي  بل عىل  ء يف سوريا فحسب؛  اليسنّ املكر  وليس هذا 
هذا  من  األول  ربيع  شهر  أواخر  يف  اليمن  إىل  باألسلحة  املشحونة  السفينة  عىل  ُقبض 
هة من الرافضة يف إيران إىل  العام، وبعد إجراء التفتيش اكتشف أن السفينة كانت موجَّ
ما  أو  املسلمي،  وأين هؤالء من وحدة  اليمن...)))  الرافضة يف  احلوثيي من  إخواهنم 
من  غيض  هو  إنام  هذا  كلنّ  ليل هنار...  يردنّدوهنا  التي  والفرق  األديان  وحدة  يسمونه: 
واملسلمي.  لإلسالم  املستمرة  وخياناهتم  األسود  تارخيهم  من  بحر  من  وقطرة   فيض 

نسأل اهلل أن يكفينا رشهم. 

المطلب الثالث
التعريف )بغانا( موقعها اجلغرايف، 

وملحة تاريخية عن دخول الإ�ضالم اإليها 
وظهور مبداأ الت�ضيع

أوىل  هبا  سميت  وقد  املقاتل،  تعني  األصل  »سنوكينّة«  كلمة  »غانا«  لفظة  إن 
إمرباطوريات اإلفريقية يف السودان الغريب جنوب الصحراء الكربى، إذ كان ملوك تلك 

اإلمرباطورية من قبائل سنوكي التي أسلمت فحُسن إسالمها.

يف  وتوغلوا  أتباعهم  مع  هاج�روا  قد  اململكة  هذه  ملوك  إن  األساطري:  وتقول   
)غانا(  منطق�ة  يف  املطاف  هبم  استق�ر  حتى  والنيج�ر  الفولتا  وادى  طريق  عن  أف�ريقيا 

أخبار قناة اجلزيرة العربية يف شهر ريع األول من هذا العام )434)ه�( )3)0)م(.   (((
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احلديثة والتي كانت حينئذ تسمى بساح�ل الذهب وقد أخ�ذت هذا االسم من شه�رهتا 
بمعدن الذهب الذي كان يستخرج من اجلهات الشاملية الغ�ربية.

وإهنا أي: غانا احلديثة عند احلصول عىل االستقالل غريت اسم الدولة من ساحل 
نا واعتزازا باسم أول إمرباطورية كانت يف غرب  الذهب إىل االسم احلايل غانا وذلك تيمنّ

أف�ريقيا منذ الق�رن الرابع امليالدي))).
وأما موقعها اجلغ�رايف فه�ي إح�دى دول غ�رب القارة اإلف�ريقية حيدها من الرشق 
دولة »توج�و« ومن الغرب »ساحل العاج«، ومن الشامل »بوركينافاسو« ومن اجلنوب 

خليج غينيا )املحيط األطلس( وتبلغ مساح�ة البالد حوايل )843)9ميل مربع(.
تطلنّ عىل املحيط األطليس منها بمساح�ة 334 ميل أي: 53كيلو مت�ر.
بلغ ع�دد سكان غانا حسب إحصاءات عام )0)0)م( ))43)ه�(: 

))3،43))،4)( نسمة. أي: فوق أربعة وعرشين مليونا.

يتوزعون على قبائل متعددة أهمـها:
والداغومبا، ومامربويس،  البالد،  الغابات يف غرب  منطقة  »األركان« ويسكنون 
وغونجا وغريها من القبائل يف الشامل، واإليوي يف الغرب حول بحرية فولتا و»غا« يف 

سهول أكرا. 

وتحتوي غانا عشر مناطق أهمها:
)- منطقة )أك�را( العظمى وهي عاصمة البالد، وهي ميناء ومركز جتاري مهم.

وتشكل أك�را مع مدينة.. ومرفأ »مت�ا« Tema منطقة متصلة من األحياء املكتظة 
يزيد سكاهنا عن مخسة ماليي نسمة. 

صالح  الصحراء  وراء  ما  وأفريقيا  )ص7560(،   ،)7553( رقم  اإلسالمية،  املعارف  دائرة  انظر:    (((
الغنمي  مقلد  الدكتور عبدالفتاح  أفريقيا،  املد اإلسالمي يف غريب  صربي، )ص)33-)33(، وحركة 

)ص79)).
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)- ومن املدن املهمة »ُكاميس« وتقع يف وسط البالد وتعد ثاين كربيات مدن غانا 
بعد أكرا.

كوست  وكيب  الشامل،  يف  غانا  مدن  كربيات  ثالث  تعترب  متايل  مدينة  أن  كام   -3
)Cape coast( الساحلية غرب أك�را.

رون عدد هذه القبائل  وتتعدد القبائل يف غانا حتى إن بعض علامء األجناس يقدنّ
بامئة قبيلة ينتمون للساللة الزنجية.

وتنترش يف غانا الكثري من اللغات واللهجات، ولكن اللغة الرسمية هي اإلنجليزية 
إال أننّ هناك لغات حملية منها: لغة األكان، واألشانتي، اإليوي، الداغباين، ومامربويس، 

وغونجا، وغريها من اللغات.

املنـــاخ: 
بي  يرتاوح  السنوي  احل�رارة  ومعدل  االستوائية،  املنطقة  ضمن  كليًّا  غانا  تقع 
9)و6) درج�ة، وتبلغ أدنى درجات احلرارة شامل البالد يف شهر )يناير(، ويف جنوب 
شهر  يف  وذلك  الشامل  يف  احل�رارة  درجات  أعىل  وتسيطر  )أغسطس(،  شهر  يف  البالد 

)مارس(. أما الرطوبة فهي مرتفعة طوال العام.

احلالة القت�ضادية: 
تعترب غانا من أغنى دول غرب القارة اإلف�ريقية، ويعتمد نمو االقتصاد عىل زراع�ة 
الذي حيتل حوايل 67% من  )الكاكاو(  ا طائالاً ذلك هو حمصول  للبالد ربحاً تدرنّ  نقدية 
مساحة البالد باإلضافة إىل أن هناك حماصيل نقدية أخرى تسهم يف دخل البالد مثل البننّ 
الزيت واملطاط، واألناناس، والفول السوداين وقصب السكر والقطن  واملوز، ونخيل 

وغريها من املحاصيل، وتعمل بالزراعة 7% من سكان غانا.
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ا- يكثر رعيها  وتأيت األخشاب كثاين صادرات غانا بعد الكاكاو، واملاشية– أيضاً
يف الشامل، ولغانا أسطول كبري لصيد األسامك وهي تعترب املنتج الثاين يف العامل من حيث 
اإلنتاج، وتعترب ثاين دولة يف القارة اإلفريقية يف إنتاج البوكسيت واملنجنيز، ولقد أعطى 

الذهب اسم غانا القديم حيث كان يكثر إنتاجه يف تلك البالد))). 

ويف اآلونة األخرية قد تم اكتشاف النفط يف البالد الذي سيعدنّ إحدى ثروات البالد 
يف املستقبل إن شاء اهلل تعاىل.

تاأريخ دخول الإ�ضالم وانت�ضاره يف غانا:
ال توجد معلومات تارخيية مؤكدة عن قيام سلطنات يف ذلك اجلزء املسمى غانا 
احلالية، وال عن قيام حركات إسالمية بي القبائل الوثنية التي تسكن هذه البالد، ولكن 
اليشء الثابت واملؤكد أن اإلسالم قد وصل إىل تلك األنحاء، وخاصة األج�زاء الشاملية 

من البالد حيث امتد إليها األثر اإلسالمي القوي الذي شهدته منطقة غرب أفريقيا.

وال نستطيع اجلزم بأن اإلسالم قد وصل إىل تلك األنحاء املعمورة يف القرن األول 
للهجرة، ولكن مما ال جمال للشك فيه أن سقوط إمب�راطورية غانا القديمة قد ساعد عىل 

ترسب اإلسالم إىل املناطق الشاملية من غانا.

ولذا يمكن القول بأن غانا قد وصلها اإلسالم منذ الق�رن اخلامس اهلجري، وأنه 
وجدت رعايا إسالمية يف تلك األصقاع والسيام حول هن�ر الفولتا حيث متركزت القبائل 

العربية والرببرية يف اجتاه اجلنوب ملحاولة نرش اإلسالم بي القبائل الوثنية.

انظر: تأريخ الدول اإلسالمية السودانية بأف�ريقيا الغربية د. عبدالرمحن زكي ))6(. روائع املعلومات    (((
عن أقطار أفريقيا، مصطفى زغلول السنويس مدير دار الدعوة واإلرشاد الصولو – نيجريا، )ص)9).

املصغر  اجلنوبية، ملوتون جي جي وثوامان )ص499(،  الصحراء  الرتمجة /أفريقيا  املراجع األجنبية:   
اجلغرايف الوطني ألطلس العامل. )83).
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ولقد ساعدت التجارة والسيام جتارة الذهب الذي تشتهر به غانا يف أجزائها الشاملية 
عىل قدوم الكثري من التجار العرب والرببر الذين كانوا حيرضون معهم منتجات بالدهم 
إىل تلك األنحاء، ولقد ساعدت احلركة التجارية والتبادل التجاري عىل انتشار اإلسالم 
بي القبائل الوثنية التي بدأت تقبل عىل اإلسالم بعد أن عايشت سامح�ة اإلسالم، ويرس 

تعاليمه وحسن أخالق أهله ومعاملتهم من التجار املسلمي. 
وكام أننّ حركة اجلهاد اإلسالمي التي كانت بقيادة عثامن دن فودي والتي تأثر هبا يف 
األخذ من تعاليم حمي السنة، وقامع البدع وجمدد اإلسالم الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
–رمحهم اهلل رمحة واسعة– والتي كان هلا أثر كبري يف ازدياد املد اإلسالمي، وانتشاره بي 
بالرعي حيث كانت  التي كانت تشتغل  الفولتا  قبائل:  قبائل شامل غانا السيام جمموعة 

تتحرك وراء املراعي دون أن متنع حتركها حدود سياسية))).
وبذلك أصبح من املؤكد والثابت أن اإلسالم قد وصل إىل غانا يف أبعد وقت ممكن، 
وتركز يف املناطق الشاملية بشكل واسع، لذا؛ فإن أغلبية املسلمي يف بالد غانا يعيشون يف 

تلك املناطق. ونسبة املسلمي حسب تقارير الدعاة يرتاوح ما بي )35 إىل 40).
وطائفة ال بأس هبا من املسلمي يتمسكون بعقيدة أهل السنة واجلامعة وتوجد من 
بي مسلمي غانا طائفة صوفية، وهي تتبع الطريقة التيجانية التي كانت هلا قصب السبق 
يف انتشار اإلسالم يف غانا، ويوجد أيضا اإلخوان املسلمون ومجاعة التبليغ والقرآنيون 
كام توجد الفرقة القاديانية التي صنعها االستعامر الربيطاين، وكذلك الفرقة من الشيعة 

التي هو موضوع بحثنا. 

وأما األديان غير اإلسالم فهي كالتالي:
1- النصرانية: وتنترش يف املناطق اجلنوبية إىل أواسط البالد وأغلبهم من الكاثوليك 

والربوتستانت.

انظر حركة املد اإلسالمي يف غريب أفريقيا، الدكتور عبد الفتاح مقلد الغنيمي )ص80)-)8)).    (((
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نهم االستعامر وجعل زمام األم�ور واحلكم بأيدهيم– واهلل املستعان وعليه  وقد مكنّ
التكالن.

2- الوثنية: وهم مجاعة ]ی    ی    ی    ی    جئ    حئ    مئ    ىئ    يئ[ 
]الزخرف:))[. مل يزالوا عىل الوثنية اإلفريقية القديمة وهم عرضة للتنصري أو اإلسالم، 

يف  األسلوب  ُأحسن  إذا  وخاصة  النرصانية  إىل  منه  أكثر  اإلسالم  إىل  هلم  حتونّ فهؤالء 
دعوهتم.

ظهور الت�ضّيع ومبدوؤه:
اختلفت املصادر التارخيية يف تاريخ ظهور التشينّع يف غانا إىل أربعة أقوال:

التشينّع وظهوره يف غانا كان يف عام )978)م-398)ه�(  القول األول: إن مبدأ 
وذلك بإنشاء مجعية شيعية يف متايل )شامل غانا( يقال هلا إمامية، وفروعها يف أنحاء البالد.

وقد أسست هذه اجلمعية مكتبة كبرية بجوار املسجد املركزي بتاميل، وكان أعضاء 
ون طالهبا عن اجلمعية، ويدعوهنم إىل  اجلمعية يطوفون املدارس واملعاهد احلكومية يوعنّ

اعتناق هذه العقيدة والعضنّ عليها مع تسجيل الراغبي منهم االلتحاق باجلمعية))). 

القول الثاني: إن مدخل التشينّع إىل غانا راجع الستقرار اجلالية اللبنانية يف أفريقيا 
الغربية، وتشري املصادر إىل أن وصول اجلالية اللبنانية كان يف عام)984)م-404)ه�(. 
سفري  يش  خرنّ منري  د.  يشري  ما  حسب  عام)999)م-8)4)ه�(  خالل  عددهم  وكان 
لبنان يف غانا ال يتجاوز ثالثة آالف شخص، ورغم قلة عددهم إال أنه كام يقول السفري 
أهل  من  أهنم  عليهم  ويغلب  البلد،  يف  االقتصادي  الوضع  عىل  تأثري  هلم  كان  السابق: 
طرابلس الذين كان أغلبهم سنة ونصارى مارونيي، وقليال من الشيعة وحيمل أغلبهم 

ال يف نرش التشينّع يف البالد. اجلنسية الغانية، ومل يكن هلؤالء الشيعة اللبنانيي دور فعنّ

املرجع اإلنجليزي، وترمجته: )التاريخ الشامل ألخبار املسلمي يف غانا، عثامن يب باري( )ص)5).   (((
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ويذكر هذا املركز أننّ عدد الشيعة يف غانا قد قارب مليون شخص حيث يوجدون يف 
مناطق كثرية منها عاصمة غانا- أكرا-، ومتايل، وكاميس، وتاكو رادي، وتنسفوا وكذلك 
أكيم أوفاس. غري أن هذا العدد غري واقعي وجيايف احلقيقة، حيث يتعذر ويف أقل من ثالثة 
عقود أن يصعد هذا الرقم إىل مليون شيعي، علاماً أننّ أبرز موقعي شيعيي آخرين ممن يرقب 
احلالة الشيعية يف العامل ومها )دائرة املعارف احلسينية ومركز اإلشعاع اإلسالمي للدراسات 

والبحوث اإلسالمية، بإرشاف صالح الكربايس( مل يشريا إىل هذا من قريب أو بعيد))).

القول الثالث: أنه كانت هناك حماوالت ابتداءاً من عام)979)م-400)( وذلك 
قبل فتح إيران سفارهتا يف غانا، ولكن هذه املحاوالت باءت بالفشل لرفض احلكومة 
ا إىل العالقة املتوتنّرة بي  الغانية؛ وكان سبب رفض احلكومة الغانية يف ذلك الوقت راجعاً

إيران وأمريكا التي كانت تعترب غانا حليفة هلا.

ويف هناية عام )98)م-)40)هجرية ملا كانت غانا ترزح حتت حكم ثوري برئاسة 
جريي جون رولينغس، فتحت هذه الثورة باب غانا عىل مرصاعيها إليران لفتح سفارهتا 
يف عام 983)م-403)ه�. ومنذ ذلك التاريخ بدأ عامة املسلمي يشعرون بوجود حركة 

تسمى الشيعة))).

القول الرابع: إن تاريخ ظهور التشيع يف غانا يرجع إىل أوائل الثامنينات من القرن 
ا يف عام )984)م-404)(. عن طريق السفارة اإليرانية يف أكرا، وذلك  العرشين حتديداً
إىل  منذ ذلك احلي  إيران  الذي كانت غانا حتت وطأة حكم ثوري، وظلت  الوقت  يف 
يومنا هذا حتافظ عىل عالقتها مع احلكومات املتالحقة سعياًا يف ترسيخ قدمها عىل أرض 

انظر: )كتاب )التشينّع يف أفريقيا( تقرير ميداين- تقرير خاص باحتاد علامء املسلمي حتت إرشاف جلنة تقصنّ    (((
احلقائق بمجلس األمناء، الطبعة األوىل:))0)-)43)، مركز نامء للبحوث والدراسات )ص)6)).

الدعوة اإلسالمية املعارصة يف غانا، رسالة علمية مقدمة لنيل درجة ماجستري يف جامعة اإلمام حممد بن    (((
سعود اإلسالمية، عام 995)م. الشيخ حممد بن إبراهيم)ص407-4)4(، بترصف يسري.
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هذا البلد الذي يعدنّ بوابة لسائر دول أفريقيا السوداء))).
واملتأمل يف هذه األقوال السابقة يرى أن التشينّع والرفض كان ملحوظا يف غانا قبل 
فتح  بعد  الثامنينات؛ وذلك  أوائل  كان يف  كفرقة مستقلة  فيها  أما وجودهم  الثامنينات، 

ا بامللحق الديني ألنشطتهم الدعوية. السفارة اإليرانية، وفتحوا بجانبها مكتباًا خاصًّ
والصواب أننّ حركة التشينّع يف غانا قد نشطت عام )984)م-404)ه�( كام هو 
مذكور يف املوقع اإللكرتوين للشيعة يف غانا، أن مذهب أهل البيت دخل إىل غانا هبذا 
التاريخ املتقدم وذلك بواسطة ثلنّة من املسلمي، أبرزهم الشيخ عبد السالم بن عبد احلميد 
جي يف معهد الدراسات والبحوث اإلسالمية يف  بنيس، الذي كان أحد الطالب املتخرنّ
وبعد  اخلارج،  يف  الدراسات  ملواصلة  سافر  ثم  السعودية،  العربية  للمملكة  التابع  غانا 
ابية- كذا  ا يف املساجد واملدارس التابعة للفرقتي الوهنّ عودته بدأ حيارض ويعطي دروساً
سموها يف املوقع- والتجانية، ونجح يف إقناع كثري من الغانيي بحقيقة إسالم أهل البيت 

ب. ف والتعصنّ ومبادئه السامية البعيدة عن التطرنّ
وبعد ذلك بسنة افتتحت مدرسة أهل البيت بمساعدة اإليرانيي، وهي أوىل مدارس 
املسلمي الشيعة يف غانا، حيث تمنّ قبول العديد من الطالب القادمي من املدارس التجانية 
ف عىل تعاليم أهل البيت ضمن الربنامج الدرايس الذي رسمه  والوهابية من أجل التعرنّ

ة البلدان يف غرب أفريقيا. الشيخ عبد السالم بنيس، كام تمنّ قبول الطالب من عدنّ
وبعد سنتي تم افتتاح معهد شيعة أهل البيت التابع ملؤسسة اإلمام احلسي، ومن 

هاتي املدرستي انترشت حركة التشينّع يف كلنّ أرجاء غانا))).

املوقع اإللكرتوين: )غوغل- الشيعة يف غانا-( نرشته فرسان السنة )حزب اهلل احلقيقي: حزب أيب بكر    (((
وعمر وعثامن وعيل والصحابة أمجعي(، بعنوان: غانا تتأمل من أنياب الشيعة هل من جميب... املشاركون 
يف املوقع: أبو وليد املهاجر، فارس الفرسان، الدكتور مسلم حممد جودت اليوسف. تاريخ التسجيل: 

)009)/)( الرقم: )78909).
الربيد اإللكرتوين: )موقع مؤسسة اإلمام احلسي اخلريية يف غانا(.    (((
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وسائل الرافضة التعليمية يف الدعوة إىل مذهبهم

وفيه أربعة مباحث:

المبحث األول
ا�ضتغالل اجلامعات يف الدعوة اإىل مذهبهم

لقد قامت الشيعية الرافضة عىل ساق يف العامل أمجع، ويف أفريقيا أخص، واستغلنّت 
كل قواهتا يف الدعوة إىل مذهبهم وتشكيك املسلمي يف كنه هذه الدعوة السلفية الصحيحة 
التشيع والرفض، ووقفوا عليها  أنفسهم للدعوة إىل  الصايف، فوهبوا  املنبع  املستقاة من 

جهودهم لتكثري عدد معتنقي هذه العقيدة اخلبيثة يف أفريقيا عامة ويف بالدنا خاصة.

استغالل  مذهبهم  إىل  الدعوة  يف  سلكوها  التي  التعليمية  الوسائل  من  وإننّ 
اجلامعات، وقد بدأ تأسيس اجلامعة اإلسالمية يف غانا برشاء األرض التي ُشينّدت فيها 

اآلن عام )998)م-7)4)ه�(.

عام  إبريل  شهر  يف  اإلسالمية  اجلامعة  يف  الطالب  من  دفعة  أول  قبول  وبدأ 
))00)م-))4)ه�(. بالدعم من مؤسسة أهل البيت يف أكرا.

وكان من أهداف تأسيس اجلامعة إعداد أجيال من الطالب املتخصصي يف شتى 
املجاالت والفنون كاإلدارة، واملحاسبة، واالقتصاد، والتسويق والعلوم والتكنولوجيا، 
والعلوم الرشعية، وللجامعة عالقة قوية مع اجلامعة الغانية )ليغوون( ومن أجل ذلك؛ 
املزعومة  اإلسالمية  اجلامعة  تلك  عىل  باإلرشاف  تقوم  ب�)أكرا(  )ليغوون(  جامعة  فإن 
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تستوي  حتى  ذلك  ويستمر  فيها  للمتخرجي  اإلجازات  ومتنح  األكاديمية  أنشطتها  يف 
اجلامعة عىل ساقها))).

ا، قالوا: »إننّ املجتمع املسلم الغاين يف أدنى مستوى يف  ومن أهداف تأسيسها أيضاً
حتصيل العلم األكاديمي، وهذا ظاهر يف املرحلة اجلامعية يف نظام التعليم يف غانا، حيث 
لوا حوايل 86.4% يف املئة للمجموع  إن اإلحصائيات تشري إىل أننّ طالب النرصانية تشكنّ
ا، أال  لون يف النسبة املتدننّية جدًّ الكيلنّ بالقبول يف جامعات غانا، يف حٍي أن املسلمي يتشكنّ

وهي )7( يف املائة.

لذا؛ أسست اجلامعة لتكميل جهود احلكومة، ولتصويب اختالل التوازن املوجود 
يف التعليم، وتشجيع الطالب املسلمي ملواصلة دراستهم يف املرحلة اجلامعية.

وقد بدأت اجلامعة بأربعة عرش طالباًا يف عام )))4)ه�. 000)م(. واآلن، وصل 
ة اجلامعات يف  جي يواصلون دراستهم يف عدنّ عددهم إىل سبع مئة طالب. بعض املتخرنّ

العامل، من ضمنها جامعة غانا )ليغوون(.

جيون منها منترشون  وقد تقدمت اجلامعة يف دراستها األكاديمية واألخالقية، واخلرنّ
ة يف البالد خلدمة وطنهم))).  يف وظائف عدنّ

وقد أقامت اجلامعة حفل ختريج للدفعة األوىل يف شهر إبريل، عام 005)ميالدية، 
ودعت إىل هذا احلفل شخصيات عظيمة يف غانا منهم رئيس غانا السابق )جون كوفوو(، 
ووزيرة التعليم العايل، أعضاء من املجلس البلدي، بعض السفراء من دول أفريقيا، سفري 

فلسطي وغريهم من أصحاب املناصب العالية خارج غانا)3). 

)التاريخ الشامل لدين املسلمي يف غانا، اجلزء األول(، السيد عثامن يب باري )ص53).    (((
جملة القلم، من إصدارات اجلامعة اإلسالمية بغانا، تاريخ اإلصدار 006)-007)م. املوافق 7)4)-   (((

8)4)هجرية. )ص)).
املصدر نفسه، تاريخ اإلصدار 005)-006)م )ص6).   (3(
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ويف حفل ختريج الدفعة اخلامسة يف عام )009)- 0)0)م-430)-)43)ه�(. 
ا، ورئيس غانا حالياًا«.  حرض نائب رئيس غانا )جون حماما( سابقاً

وقد ألقى كلمة يف ذلك احلفل، وأبان عن شكره وتقديره ملنسويب اجلامعة، وقال: 
إننّ مؤسسة أهل البيت هي التي أسستها الستكامل جهود احلكومة يف تسهيل األوضاع يف 

التعليم العايل يف غانا، ومتكي الطالب املسلمي للمواصلة يف املراحل اجلامعية.

ثم إن تأسيس هذه اجلامعة يزيل الشبهة عن بعض املسلمي أن اإلسالم ال جييز 
: تعلنّم املرأة. قال ذلك؛ ألن اجلامعة خمتلطة بالرجال والنساء، وقد واصل كلمته قائالاً

من  اإلسالمية  البيت  أهل  كمؤسسة  واألهلية  النرصانية  املؤسسات  اشرتاك  »إن 
أنه حيفظ يف  البالد، كام  به يف هذه  ٌب  تقدم مرحنّ اجلامعات كجامعتكم،  إنشاء  إيران يف 

التاريخ استمرار املؤسسات األهلية يف تطوير التعليم يف البالد«))). 

ثقتهم؛ لكي  اكتساب  بذلك  يريدون  البالد حلضور حفالهتم  إننّ دعوهتم وجهاء 
ينالوا منهم تسهيالت األوضاع يف البالد، وقد ملسنا من كلمة نائب الرئيس تعبري امتنانه 
وشكره عن هذا اإلنجاز؛ ألنه اشتهر لدى الغانيي أن املسلمي ال يشاركون يف يشء من 
ا؛ ألنه فريد من  ا مشكوراً التطور يف البالد، فإنشاء هذه اجلامعة يعترب مبادرة طيبة وجهداً
نوعه يف تاريخ املسلمي يف غانا. ويوجد يف اآلونة األخرية كلية القرآن لإلخوان املسلمي 

يف غانا وليس فيها ختصصات عرصية كجامعتهم الرافضينّة.

عالقة اجلامعة ومعادلتها مع بع�ض اجلامعات ال�ضيعية الراف�ضية خارج البالد:
ال شك أننّ للجامعة عالقة ومعادلة قوية مع جامعات أخرى يف الداخل واخلارج   -(

وهي كاآليت: جامعة »ليغون« أكرب وأفضل اجلامعات يف غانا.
كلية الرشيعة اإلسالمية يف بريطانيا )لندن(.  -(

املصدر السابق )ص0)(. تاريخ اإلصدار: )009)- 0)0)).   (((



32

ى )جامعة مصطفى العاملينّة( وهناك يواصل  اجلامعة اإلسالمية يف قمنّ إيران. وهي تسمنّ  -3
األديان(،  )فلسفة  قسمي  يف  )املاجستري(  دراستهم  غانا  يف  جون  املتخرنّ الطالنّب 
و)الدراسات اإلسالمية(. قالوا: إن جامعة مصطفى العاملية ترشف عىل مخسي جامعة 

يف إيران وغريها من اجلامعات يف العامل، من ضمنها اجلامعة اإلسالمية يف غانا))).
جامعة سوريا.  -4

جامعة النجف.  -5
ملواصلة  أعاله  املذكورة  اجلامعات  هذه  إىل  غانا  أبناء  ترسل  الرافضة  فالشيعة 
إىل  داعي  متشيعي  البالد  إىل  ورجعوا  الطلبة  من  جمموعة  فيها  ج  خترنّ وقد  دراستهم، 

التشيع والرفض.

مكونات اجلامعة:
وتتكون هذه اجلامعة من قاعات املحارضات، واملكتبة وحتتوي أكثر من عرشين 

ألف كتاب.
، وسكن  وكذلك معمل كياموي ومستوصف اجلامعة، واملسجد يسع مخسامئة مصلٍّ

الطلبة.

أما المواد التي تدرس في مراحلها، فهي:
الناقد  التفكري   - املنطق   - النفس  علم   - املحاسبة   - )التسويق  األولــى:  السنة 

واملنطق العميل - علم االجتامع(.
القيم  إىل  مقدمة   - التقليدية  األفريقية  الديانة   - األديان  )فلسفة  الثانية:  السنة 
اإلسالمية واألخالق - النحو العريب - الفقه اإلسالمي - مقدمة إىل الدراسات القرآنية 

- علم االجتامع الديني(.

ة منشورة عن اجلامعة اإلسالمية يف غانا، بتاريخ )433)-434)ه�.))0)- 3)0)م(. مطوينّ   (((
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السنة الثالثة: )الدين والتطبيب - قانون األرسة يف اإلسالم - البحث - النصوص 
العربية التقليدية - التجارة اإلسالمية - األديان الرشقية - تفسري - األمويون(.

النصوص   - غانا  املقدسة اإلسالم يف  الكتب  األنبياء يف  )أخبار  الرابعة:  السنة 
العربية احلديثية »دراسة نصوص احلديث«(.

غانا،  عالية يف  ذات مستوى  اجلامعات  لتكون من  تطوير جامعتهم  زالوا يف  وما 
فتحوا ختصصات وكليات جديدة يف اآلونة األخرية منها:

ختصص يف إدارة األعامل.
ختصص يف القطاع املرصيف املايل.

كلية الدراسات واالتصاالت.
ختصص يف الفنون العامة.

ختصص يف الدراسات الدينية وهو أخطر التخصصات الذي من أجله أسست اجلامعة 
وهو الدعوة إىل عقيدهتم الفاسدة وحتت هذا التخصص تدرس املواد املتعلقة بالدين مثل:

) قانون األرسة يف اإلسالم - الدين والطب والشفاء - تفسري القرآن الكريم - 
األمويون - دراسة احلديث - اإلسالم يف غرب أفريقيا - العباسيون - التجارة واألعامل 
املرصفية اإلسالمية - جمموعة من النصوص العربية - اإليامن املسيحي واملامرسة - الرتبية 

اإلسالمية والدعوة - النصوص العربية الفصحى املضبوطة - مناهج البحث(.

ومن التخصصات التي فتحوها: ماجستري يف الفلسفة واملواد التي تدرس فيها كالتايل:
التعليقات   - اإلسالمية  الرشيعة  مبادئ   - اإلسالمي  التاريخ   - القرآن  )علوم 
املختارة - الفقه يف القرآن - القرآن واملسترشقون - القرآن والكتب الساموية األخرى - 

طرق الدعوة اإلسالمية يف العامل املعارص())).

املوقع اإللكرتوين: القبضة اإليرانية يف غانا، كتبه يوسف عمر جلو، رئيس اهليئة العليا للشؤون اإلسالمية    (((
يف غانا، ونرشته شبكة الدفاع عن أهل السنة عىل اليوتيوب- الشيعة يف غانا.
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وأما التخصصات العرصية التي أدخلوها يف اجلامعة؛ فإهنم يريدون هبا اكتساب 
جامعتهم  يف  ُوجدت  قد  ألنه  بغيتهم؛  حصلت  قد  وفعالاً  والشعب،  احلكومة  ثقة 
التخصصات التي تنفع مسلمي غانا يف أمورهم الدنيوية كام سبق احلديث عن حضور 

رئيس غانا، ونائبه، ووزير التعليم العايل حفل خترجيهم بي الفينة واألخرى.

ومن التخصصات الدينية: 
علم   - وأعامهلم  املسلمي  علامء  من  نخبة  حياة   - املقارنة  األدي��ان  )دراس��ة 

الكالم())).

القديمة  الرافضية  بالكتب  مليئة  ذكرها-  سلف  املكتبة-وقد  اجلامعة،  مكونات  من 
كأصول الكايف للكليني وبحار األنوار للمجليس، جالء العيون للمجليس، الروضة من الكايف 
للكليني، األنوار النعامنية للجزائري، تفسري العيايش، تفسري الربهان، ووسائل الرشيعة للحر 
العاميل ونحوها. وكذلك الكتب احلديثة ككتاب احلكومة اإلسالمية للخميني، وخمتارات 
اهتديت(،  )ثم  وكتاب  املقرم،  املوسوي  الرزاق  لعبد  احلسي  ومقتل  اخلميني،  أقوال  من 

وغريها من الكتب املعارصة التي يرجع إليها الطالب يف أبحاثهم اجلامعية.

التي  الذي جيتمعون فيه للصالة، وفيه األحجار  ومن مكونات اجلامعة، املسجد 
يسجدون عليها، وبقية الربامج الدعوية التي يقيمون فيها.

ومن املكونات، مسكن للطالب الذين جاءوا من املناطق األخرى غري منطقة أكرا 
نوا من الدراسة يف اجلامعة  كالطالب الذين أتوا من منطقة شامل غانا يسكنون فيه ليتمكنّ

عىل ما يرام))).

وبينه يف  بيني  التي جرت  املقابلة  اجلامعة من خالل  اإلدارية يف  للشؤون  الرئيس  نائب  من  املعلومات    (((
اإلجازة الصيفية املاضية. يف5) من شهر رجب، عام )))0)م- )43)ه�(.

زيارة الباحث نفسه اجلامعة يف اإلجازة الصيفية. يف ))-5)من شهر شعبان، عام 433)هجرية.   (((
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ليل هنار،  بيئة تنصاع ألفكار شيعية رافضية، ترتبنّى عليها  بيئة اجلامعة؛  هذه هي 
فأمثال هذه البيئة الدراسية تؤثر يف النشء تأثريا ملموسا. فاإلنسان ابن بيئته يتأثنّر بام فيها 
من األخالق احلسنة أو السيئة. وال شك أن الطالب الذي ينهل من هذا املعي العكر، ثم 
ج شيعيًّا رافضيًّا  يواصل طلبه يف إحدى اجلامعات التي هلا عالقة مع هذه اجلامعة، يتخرنّ
انا إىل سواء  داعياًا إىل التشيع والرفض؛ كام حصل ذلك لبعض الغانيي-هداهم اهلل وإينّ

السبيل-، وعليه جرى هذا املثل:
بأخالق  يتخلنّق  )املفعول(  باسم  املربى  إن  أي  املربَّى«.  يكون  املريبنّ  يكون  »كيفام 

املريبنّ )الفاعل( سواء كانت حسنة أم سينّئة.

ا يف تطوير  ر يف غانا؛ فهم يسعون سعياًا جادًّ وطموحات القوم ال زالت يف التطونّ
املستمر  التطوير  ذلك  لتنفيذ  أرايض  يمتلكون  األخرى وهم  اجلامعة ومشاريعهم  هذه 

وإليك بيان بعض أراضيهم املنترشة يف أرجاء البالد:
)- أرض يف »برم برم« إلنشاء كلية البرتول.

ضات. )- أرض يف »دودوا« إلنشاء كلية أهل البيت لتدريب املمرنّ
3- أرض يف »أكرا« العاصمة، هلم أرض إلنشاء كلية العلوم والتقنية.

ا إلنشاء كلية اللغات احلديثة))). صوا موقعاً 4- أرض يف »كاميس« العاصمة الثانية يف غانا، خصنّ
اجلامعة  بناء  مرشوع  أهافو(  )برونغ  منطقة  من   »Techiman »جتيامن-  يف  أرض   -5
اجلديدة ألهل البيت من أنشطة مؤسسة الرسول األكرم، وقد بدأ املرشوع وتم بثنّه 
ح بذلك مدير املؤسسة الشيخ  يف االنرتنت، وتم تسجيل اجلامعة يف الوزارة كام رصنّ
: »ونحن اآلن يف حال بناء جامعة أهل البيت، وقد قمنا  عبد الكريم باتاري قائالاً

بتسجيل احلوزة العلمية واجلامعة رسميًّا يف وزارة التعليم بغانا«))).

املوقع اإللكرتوين: )التغلغل الشيعي يف غانا(.   (((
انظر: )www.مؤسسة الرسول األكرم، جتيامن- غانا(.   (((
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 ، مستقبالاً جامعتهم  لتوسعة  ا  خصوصاً ا  جدًّ كبرية  أرض  هلم  »نانورود«  يف  أرض   -6
وهذا الذي أكسب الثقة هلم لدى احلكومة؛ ألن البالد بأمسنّ احلاجة إىل أمثال هذه 
املشاريع، فإذا رأت احلكومة من ُيسهم يف هذا األمر من املؤسسات األهلية، فال بد 

ل له األمور يف البالد حتى يترصف ما يشاء))). أن متيل إليه وتسهنّ

ومن حماولتهم يف استغالل اجلامعات للدعوة إىل مذهبهم يف غانا، سعيهم احلثيث 
وضغطهم عىل جامعة »ليغوون« التي هي أكرب وأفضل اجلامعات يف غانا؛ لفتح شعبة 
اللغة الفارسية يف قسم اللغات احلديثة بكلية اآلداب؛ وذلك عن طريق تكرار الزيارات، 
وتقديم اهلدايا للجامعة، ولكبار مسؤوليها كمدير اجلامعة وبعض العمداء، كام هو من 

هبا. وعدهم أنه يف حال فتح الشعبة يتولنّون تكلفة سداد رسوم بعض طالنّ

ومن استغالهلم اجلامعات يف الدعوة: إقامة املسابقات القرآنية باجلامعات الغانية، 
والفائز األول يتمنّ تكريمه بمبلغ من املال، وتذكرة سفر لطهران.

منطقة  يف  »كبكوس«  كجامعة  غانا  يف  املعروفة  اجلامعات  يف  املصاحف  توزيع 
كاميس،  بمنطقة  والتقنية  العلوم  وجامعة  العاصمة،  يف  »ليغوون«  وجامعة  الوسطى، 
وجامعة دراسات تطويرية يف شامل غانا، هم يستغلنّون ثامين جامعات يف الداخل واخلارج 

للدعوة إىل مذهبهم يف غانا.

تطوير جامعتهم ببناء عامدة القبول والتسجيل اجلديدة وفتح التخصصات اجلديدة 
كتخصص إدارة املوارد البرشية، وختصص مهارات االتصال، كام فتحوا قساماً للدراسات 
األسبوعية  العطل  يف  الدراسة  فتح  إىل  باإلضافة  اإلسالمية  والعلوم  الفلسفة  يف  العليا 
ملوظفي احلكومة الذين يرغبون يف مواصلة دراستهم. وقد شاهدت ذلك خالل زياريت 

للجامعة يف اإلجازة الصيفية املاضية عام )))0)م- 433)ه�(.

انظر: )www. التغلغل الشيعي يف غانا(.    (((
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وقد زادوا يف قبول عدد الطالب إىل ألف وثامنامئة طالب بعد أن كان عددهم أربعة 
وثالثي طالباًا يف عام )))4)ه�- 000)م(. منهم ستامئة طالب من أهل السنة، من بي 
هؤالء الطالب أبناء كبار أهل السنة)))؛ قد يعلنّل بعض أهل السنة واجلامعة ذلك أهنم 
ننّينّة يف غانا،  ر اجلامعات السنّ ون إىل إدخال أبنائهم يف تلك اجلامعة الرافضية لتعذنّ مضطرنّ
ويعتقدون أننّ هذا من قبيل أخفنّ الرضرين؛ ألننّ يف الدولة جامعات علامنية ونرصانينّة 
األخرية  اآلونة  يف  املسلمي  اإلخوان  جامعة  غري  صحيحة  إسالمية  جامعة  توجد  وال 

املخالفي السلف يف منهج الدعوة، ثم جامعتهم املشبوهة.

الرشعينّة  املواد  تكثيف  طريق  عن  الشيعي  الفكر  لنرش  الرافضة  يسعى  وهكذا 
واألكاديمية، وتزويد الطالب بمعارف لغوية وأدبينّة يف اجلامعة ملساعدة غانا يف رفع نسبة 
جهم؛  التعليم العايل، واإلسهام يف توظيف بعض الكوادر من الطالنّب يف الدولة بعد خترنّ
ق اجلامعة أهدافها وفنّرت مستلزمات اجلامعة من سكن ومستوصف ومكتبة  ولكي حتقنّ

ومرشفي دائمي يتولون رعاية الطالب وتربيتهم وفق منظور شيعي.

املواقف  إزالة  يف  يساعد  مذهبهم  إىل  للدعوة  غانا  جامعات  استغالل  وكذلك 
ا بعقيدة أهل السنة واجلامعة.  كاً العدائينّة لدى بعض الطالب جتاه الشيعة ممن ظلنّ متمسنّ
وأيضا يفرض وجود الشيعي الذي كان غائباًا يف جمال الرتبية والتعليم؛ وذلك عن طريق 

ج. جيي هذه اجلامعة واألدوار التي سيقومون هبا بعد التخرنّ خرنّ

انظر: حتت عنوان )www. التغلغل الشيعي يف غانا(.   (((
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المبحث الثاني
اإن�ضاء وا�ضتغالل املدار�ض يف الدعوة اإىل مذهبهم

من الوسائل التي استغلتها الرافضة يف غانا يف الدعوة إىل مذهبهم إنشاء املدارس 
واملعاهد، وقد بلغ عدد املدارس واملعاهد الرافضية يف غانا بام فيها من احلوزات )9)) 

ع يف بعض املناطق، وأكثرها يف منطقة أكرا عاصمة غانا))). تتوزنّ
 وكان أول نشاط تعليمي تربوي للرافضة تم تأسيسه هو معهد أهل البيت بأكرا، 
واجلهة القائمة بتأسيسه هي مؤسسة اإلمام احلسي، إحدى املؤسسات التعليمية اإليرانية 
التي تقوم بدور دعوي يف غانا. ويرجع تاريخ إنشائه يف الثامنينات حسب األقوال، إىل 

)406)ه�- 986)م، أو 407)ه�-987)، أو409)ه�- 988)م(.
وهو حوزة علمية خترج منها العرشات من الطالب الغانيي والطالب من الدول 

املجاورة مثل ساحل العاج، وبوركينا فاسو، وبني ونيجرييا.
وقبل تأسيس املعهد، كان الشيخ عبد السالم بنيس -املتقدم ذكره يف )ص8)(- 
مدير مدرسة أهل البيت ومؤسسة اإلمام احلسي، وهو أحد املبتعثي الذين عادوا من 

إيران وغريها من أماكن االبتعاث إىل البالد وهلم دور بارز يف نرش التشيع.
وهذا الشيخ املذكور كلام جاء يف اإلجازة جيمع الطالب لتدريسهم وترسيخ هذه 
العقيدة يف أذهاهنم، وكان من جهده ومساعدته تمنّ استقدام عامل من إيران ويف أثناء ذلك 
من  أول  يعترب  بنيس  السالم  عبد  الشيخ  كان   ، َثمنّ ومن  تلقائيًّا،  املعهد  إجراءات  بدأت 

وضع اللبنة األوىل هلذا املعهد))).

تقصنّ الباحث واستقراءه مناطق غانا عن عدد مدارس الرافضة يف غانا.   (((
الدفعة  مقابلة مع مامل يوسف بنيس سعيد، املسؤول عن املوظنّفي يف جامعتهم، ومن طالب املعهد يف    (((
عام  رجب  شهر  5)من  املقابلة:  وتاريخ  بنيس.  السالم  عبد  الشيخ  مجاعة  من  يعترب  وكذلك  األوىل، 

ا. )43)، الساعة العارشة والنصف صباحاً
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وكان عدد الطالب يف أول إنشائه أربعة عرش طالباًا، وأول مدير قام بإدارة املعهد 
عىل   O الرسول  أحفاد  من  اجلنسية  إيراين  الطبطبائي  تقي  حممد  السيد  هو 
حد زعمه ودعواه، وكان هو الذي بدأ هبذا العدد القليل، واستمر عىل ذلك ملدة ست 

سنوات، وبعد تلك املدة عاد إىل بالده وجاء بعده بقية مديري املعهد))).

جيي هذا املعهد عىل املنح الدراسية  ويف عام )409)ه�- 988)م( حصل أكثر خرنّ
ملواصلة دراستهم يف جامعة قمنّ اإلسالمية- إيران.

يس معهد  ب الطالب عىل عقيدة الشيعة حتى إن أكثر مدرنّ  وما زالت اجلامعة تدرنّ
جيي تلك اجلامعة. أهل البيت من خرنّ

الشباب  بعض  منح  قد  ذلك  إىل  إضافة  املصاحف،  من  النسخ  ع  يوزنّ واملعهد 
املعاهد  وسائر  اهلند  يف  )لكنوا(  اإلمامية  اجلامعة  يف  دراستهم  ملواصلة  الدراسية  املنح 

بباكستان))). 

وال خيفى ما كان هلذا املعهد من األثر الواضح يف الدعوة إىل املذهب اإلمامي يف 
غانا، خترج منه عدد كبري من األفراد وتم ابتعاثهم إىل اجلامعات الشيعية يف العامل، وعادوا 
متشيعي رافضيا منهمكي يف نرش التشيع والرفض يف غانا، وهكذا إىل أن آل به األمر 
حتويله إىل املرحلة اجلامعية التي أطلقوا عليها اجلامعة اإلسالمية، ثم نقل املعهد إىل مكان 

آخر يف أكرا.

العقائد وتشتمل )اإلهليات،  أهمها:  تدريسها كثيرة ومن  المقرر  المواد  وأما 
واإلمامة، واألديان، واملنطق(. 

واللغويات التي تشتمل النحو والبالغة والرصف واألدب.

التاريخ الشامل للمسلمي والدين يف غانا، السينّد عثامن يب باري )ص)53-5).   (((
املصدر السابق.   (((
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وبقية املواد كالتفسري واحلديث والتاريخ والفقه عىل املذاهب اخلمسة )اجلعفرية( 
والتجويد ونحوها))).

املسلمي  عىل  سمومهم  لبثنّ  الدولة  يف  أسسوها  التي  واملدارس  املعاهد  ومن 
كاآليت: 

مدرسة اإلمام الصادق S بأكرا وهي مدرسة ابتدائية لألوالد والبنات.   -(
مدرسة اإلمام املهدي: وهي مدرسة ابتدائية، وأهديت أرضها للمؤسسة من وجهاء    -(

املنطقة، وتقع يف إحدى املدن القريبة من أكرا))).
ابتدائية  مراحل  تضم  كبرية  مدرسة  وهي  غانا  شامل  متايل  يف  املبي  الفتح  مدرسة    -3
ب  ست عام 993)م. ويدرنّ تأسنّ الطالب،  فيها سكن  وإعدادية وثانوية، ودبلوم، 
واملدرسة  والتحقيق.  والتدريس،  التبليغ،  أسلوب  عىل  دبلوم  مرحلة  يف  الطالب 
ع الرسائل عىل املدارس يف متايل لبثنّ  تنظنّم الدورات الشهرية والصيفية؛ وهي توزنّ

عقائدهم. وتعترب هذه املدرسة إحدى روافد جامعتهم يف أكرا.
)بوكو(-  يف  هلم  كام  متايل،  يف  قرى  ويندي(  )غشيغو  يف  ابتدائية  مدرسة  وللشيعة    -4

منطقة رشق العليا)3).
مدرسة فاطمة الزهراء يف »مامويب«، للبنات: افتتحت عام )5)4)ه�- 004)م.(    -5
سي الغانيي. تعطي دروسها باللغة العربية  يف أكرا، ويرشف عليها أعضاء من املدرنّ

التشيع يف أفريقيا )ص63)(، الدعوة اإلسالمية املعارصة يف غانا، رسالة مقدمة لنيل املاجستري يف جامعة    (((
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية عام 995)م، )ص4)4( الشيخ حممد إبراهيم حممد، مقابلة مع مامل 
يوسف بنيس سعيد املسؤول عن املوظفي يف اجلامعة ومن قدماء طالب املعهد يف الدفعة األوىل، وكذلك 
يعترب من مجاعة الشيخ عبد السالم بنيس، ولعل أقرب هذه األقوال بأن املعهد تأسس عام )409)ه�- 

.(www.imamhussain.com( :988)م. حسب موقع مؤسسة اإلمام حسي، انظر الرابط
املصدر السابق، التشينّع يف أفريقيا )ص63)).   (((

مقابلة مع عيل طاهر، مسؤول مدرسة الفتح املبي يف )متايل( بتاريخ 8) من شهر شعبان، عام )43)م.    (3(
الساعة اخلامسة والنصف مساء.
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م الفصول الدراسية عىل عدد من األئمة االثني عرشية، وهي  واالنجليزية، وتقسنّ
.I تابعة ملؤسسة اإلمام احلسي

مدرسة أهل البيت يف )أوفينسو(، إحدى مدارسهم ُبنيت يف قرية من القرى املجاورة    -6
ملنطقة ُكاميس.

مدرسة أهل البيت يف كاسوا- ضاحية من ضواحي أكرا غرب العاصمة.   -7
مدرسة جعفر الصادق يف أشامان، غرب أكرا، أطلقوا عىل قاعاهتا الدراسية أسامء    -8

أئمتهم.
مدرسة سينّد الوصينّي يف كوتوبايب: إحدى مدارسهم يف ضواحي أكرا، من املدارس    -9

التي تم تنزيل صورهتا يف املوقع االنرتنت.
بدعم  005)م  سنة  تأسست  )ُكاميس(،  منطقة  )تافوا(،  حي  يف  جعفرية  0)- مدرسة 
ابتدائي  إدارهتا أساتذة تعليم  الكلية اإلسالمية اجلامعية، وتضم  وجهود من هيئة 

جوا من مدرسة الزهراء اإلسالمية ومعاهد تربوية أخرى. وثانوي، خترنّ
تقوم هذه املدرسة بدور تربوي مهمنّ جتاه مسلمي غانا، وأبناء اجلالية العربية واملسلمة   

القادمي من إيران ولبنان وسوريا وبقية بالد العربية))).
))- مدرسة زينب الكربى يف حي )انسوام())) التابعة ملؤسسة شباب آل ياسي يف غانا، 

وهي من املؤسسات الشيعية يف غانا.
))- مدرسة اإلمام املهدي يف »غوموا«: يديرها الشيخ سيبويه، وتضمنّ مائتي طالب وطاقم 

فة من أساتذة غانيي من خمتلف االختصاصات العلمية والرتبوية.  إداري مؤلنّ
3)- ومن املدارس احلوزة العلمية افتتحت يف أكرا عام 4-))-0)0)م املوافق 7)/ 
))-)43)ه�)3). واحلوزة شبه املدرسة ولكنها أرفع مستوى من املدرسة، ففيها 

انظر الرابط: )www. مؤسسة اإلمام احلسي اخلريية، غانا(.   (((
انظر الرابط: )www. مؤسسة آل ياسي، غانا(.   (((

ا )ص47)). اخلطب املنربية للدكتور أمحد عيل قانع، مدير اجلامعة اإلسالمية يف غانا سابقاً   (3(
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ج داعية إليها. ويرعى احلوزة  ق فيها ليتخرنّ ص الطالب بعقائد رافضية، ويتعمنّ يتخصنّ
سون ثامني طالبا أغلبهم من كافنّة مناطق غانا،  سي الدينينّي، يدرنّ العرشة من املدرنّ

وبعضهم من »بوركينا فاسو«، ومايل.
زعمهم  عىل  الرشعية  الدراسات  يف  صي  متخصنّ شباب  جيل  تكوين  وهدفها:   
عن  والتبليغ  الدعوة  أساليب  يف  صي  املتخصنّ من  جمموعة  وتأهيل  واملعارصة، 

الرفض.
العقد األخري أنجزت مؤسسة اإلمام احلسي مساكن اإلمام اجلواد يف  ويف مطلع   
أفضل  توفري ظروف سكن  هلا، هتدف  التابعة  الدينية  احلوزة  خدمة ألساتذة  أكرا 
ا  سي ومساعدهتم عىل تقديم جهود التدريس أكثر فائدة للطالب، واختصاراً للمدرنّ

ل من األماكن البعيدة عن احلوزة. لكلفة التنقنّ
الشيخ  املؤسسة  مدير  قال  األكرم،  الرسول  ملؤسسة  العلمية  احلوزة  »جتيامن«  4)- ويف 
عبد الكريم باتاري: »بفضل اهلل تعاىل وفضل رسوله وآله األطهار، تمنّ بناء املسجد 
اإلمام املهدي وتأسيس حوزة علمية للرجال والنساء: تدرس فيها العلوم الدينية 
سنا مكتبة  حسب املنهج املتبع يف احلوزات العلمية املباركة يف العراق وإيران، وأسنّ

عامة حوت العرشات من الكتب الدينية والتارخيية واالجتامعية والعقائدية...«.
سنة  س  تأسنّ »تاكيامن«:  يف  واإلنجليزية  العربية  للدراسات  املهدي  اإلمام  5)- جممع 
ن من هيئة تربوية ودينية من أساتذة غانيي وإيرانيي  )3)4)ه�- )00)م(. ويتكونّ
والعرب  الغانيي  الطلبة  عرشات  املجمع  هذا  يستقبل  غانا.  يف  مقيمي  ولبنانيي 
احلاصلي عىل شهادات جامعية الراغبي يف التخصص يف العلوم الرشعية والرتبوية 
لالستفادة منها يف جمال التدريس يف املعاهد واملدارس اإلسالمية، والتبليغ الديني 

يف املساجد املنترشة يف غانا))). 

انظر: ).www مؤسسة اإلمام احلسي اخلريية يف غانا(.   (((
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6)- جممع اإلمام املهدي للدراسات العربية واالنجليزية يف )أشامن( حينّ )زينوا(.
بالعربية  البيت  ألهل  العالية  الثانوية  إلنشاء  ا  أرضاً يمتلكون  احلينّ  نفس  ويف   

واإلنجليزية.
روا  قرنّ نفسه  املوقع  املهني، ويف  التدريب  ا إلنشاء معهد  امتلكوا أرضاً »ننغوا«  7)- ويف 

إنشاء املسجد اجلامع يف هذه السنة قبل إنشاء املعهد.
8)- ويف »ونيش« منطقة »برونغ أهافو« هلم أرض إلنشاء معهد أهل البيت لتعليم علوم 

االتصاالت))).

ويف كل من هذه املدارس واملعاهد يقومون بتقديم منح دراسية للطالب وتأمي 
يتولون  أهنم  كام  العيش،  مهامت  من  ذلك  وغري  والصحة  والتغذية،  وامللبس،  املسكن 
القرى  من  القادمي  الطالب  وخاصة  اإلجازة  يف  أهاليهم  إىل  الطالب  سفر  تكلفة 

والبوادي واألرياف.

وكذلك يوجد مرشفون دائمون يف تلك املعاهد واملدارس يتولون رعاية الطالب 
وتربيتهم وفق منظور شيعي رافيض))). وقد عاينُت هذا املشهد أثناء زياريت ملعهد أهل 
البيت بأكرا- غانا يف وقت صالة الظهر؛ حيث أذنّن مؤذنّهنم وزاد يف ألفاظ األذان كلمة 
»أشهد أننّ عليًّا ويلنّ اهلل« ويف اإلقامة زاد بعد هذه اللفظة »أشهد أننّ علينّا وأبناءه املعصومي 
أولياء اهلل«، ثم صلنّيت معهم وكان إمامهم إيرايننّ اجلنسية جيهر الذكر الوارد يف الركوع 
قائال: »سبحان ريب العظيم وبحمده« مرة، ويزيد عليه »اللهم صل عىل حممد وآل حممد« 
ويصيل عىل النبي وآله أيضا بعد ذكر السجود، وهكذا إىل أن صىلنّ هبم مجعا بي صاليت 

الظهر والعرص عىل وفق عقيدهتم)3).

انظر: )www. )الشيعة يف غانا(، يف موضوع)التغلغل الشيعي يف غانا(.   (((
انظر: التشيع يف أفريقيا )ص63)-65)).   (((

زيارة الباحث ملعهد شيعة أهل البيت بأكرا- غانا، بتاريخ 4)/0)/ 434)هجرية.   (3(
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وال شك أن البيئة التعليمية التي يعيشها الطالب هلا تأثري بالغ يف حتويلهم إىل عقيدة 
وكذلك  الرافضية،  األفكار  هذه  حيملون  بتدريسهم  القائمي  سي  املدرنّ ألن  الرفض؛ 
أهل  وحمبة  وبغضهم،  الصحابة  سبنّ  فيها  التي  عقيدهتم  وفق  عىل  الدراسية  املقررات 
البيت عىل حدنّ زعمهم، ويؤثنّر أيضا مكان الدراسة حيث أطلقوا عىل مدارسهم أسامء 
أئمتهم كمدرسة اإلمام الصادق االبتدائية لألوالد والبنات، ومدرسة فاطمة الزهراء يف 
ما مويب- أكرا، ومدرسة جعفر الصادق يف أشامان، وكذا صفوف الدراسة واإلدارات 
اإلمام  وصفنّ  الباقر،  اإلمام  وصفنّ  الرضا،  اإلمام  كصفنّ  أئمتهم  بأسامء  وها  سمنّ
يلصقوهنا  التي  التعليم  أدوات  ا  أيضاً وتؤثر  وغريها.  املهدي  اإلمام  وإدارة  العسكري، 

عىل جدران املدارس واملعاهد من احلكم واألمثال ومقاالت أهل البيت وأئمتهم.

التأثري، األوالد الصغار الذين يف املراحل االبتدائية أي:  وأكثر من خُيشى عليهم 
ا، وخطرية إذا وقع عليها  الذين ما زالوا يف سننّ الطفولة؛ ألن الطفولة مرحلة مهمة جدًّ
عائق كبري يف جانب الرتبية؛ ألن ذهن الطفل الصغري كالصفحة البيضاء، كل ما يتعلمه 

يكتب هبا. لذا جرى يف املثل:
شاب  يشء  عىل  شبنّ  )من  ا:  أيضاً ويقال  احلجر(.  يف  كالنقش  الصغر  يف  )العلم 

عليه(. ويقال: )كيفام يكون املريبنّ يكون املربَّى(.
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المبحث الثالث
اإن�ضاء املراكز واملوؤ�ض�ضات التعليمية يف الدعوة اإىل مذهبهم

من الوسائل التي يتخذها الشيعة الرافضة يف غانا للدعوة إىل عقيدهتم اخلبيثة امتالك 
اإلسالمية  املراكز  وتعدنّ  ظاهر.  دعوي  بدور  تقوم  ومراكز  تعليمية  ومؤسسات  هياكل 
ة لدى  واملؤسسات التعليمية من الوسائل الدعوية التي يقتضيها الواقع املعارص، وخاصنّ
ا  أوربنّ يعيش وسط جمتمعات غري مسلمة، كام هو حاصل يف  التي  األقلنّيات اإلسالمية 
ومراكز إشعاع لإلسالم يف بلدان العامل، يأوي إليها املسلمون ألداء العبادة، وتعلنّم أحكام 

ين والفقه فيها، والدعوة إىل اإلسالم، وفهم العقيدة اإلسالمية الصحيحة))). الدنّ

وقد أرسعت الرافضة يف غانا إىل إنشاء هذه املراكز واملؤسسات التعليمية للدعوة 
إىل مذهبهم، ومن هذه املركز واملؤسسات ما ييل: 

1- مؤسسة أهل البيت: وهي مؤسسة دعوية وإغاثة تقع يف أكرا وهي التي بنت 
اجلامعة اإلسالمية يف أكرا والتي ترعى أغلب النشاط الشيعي يف البالد واجلهة الداعمة 

هلا إيران، وتقوم عىل إدارهتا رئيس اجلامعة اإلسالمية غالم رضا أمحد.

أكرا  يف  وتقع  وإغاثة  دعوية  مؤسسة  وهي   I حسي  اإلمام  مؤسسة   -2
الشيخ  ويديرها  إيران،  دولة  هلا  الداعمة  واجلهة  األوىل،  مع  العمل  ازدواجية يف   وفيها 

عبدا لسالم بنيس.

ا من أنشطتها الدعوية  وحسب موقع مؤسسة اإلمام حسي I فإنه تذكر عدداً
فتقول: تأسست عام )988)م-409)ه�(. وتم إنجاز األنشطة التالية:

األسس العلمية ملنهج الدعوة اإلسالمية )دراسة تأصيلية عىل ضوء الواقع املعارص(، أ.د عبد الرحيم    (((
املغذوي )ص835).
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بني ألتباع  أول مسجد  أكرا: وهو  O يف  األكرم  الرسول  بناء مسجد   -
أهل البيت يف غانا.

معهد أهل البيت وقد تقدم الكالم عليه.  -
مدرسة اإلمام الصادق: وهي مدرسة ابتدائية للبنات.  -

مسجد احلسي I وهو ثاين مسجد ُبني يف منطقة جديدة بأطراف مدينة أكرا.  -
رشاء أربع عرشة قطعة أرض يف منطقة بأطراف العاصمة أكرا ومساحة كل قطعة   -
كبرية  كحوزة  الدينية  املشاريع  يف  للتوسع  وتصلح  تقريباًا،  مربع  مرت  ألفي  حوايل 

لطالب غرب أفريقيا.
ا ومتت زراعة قسم منها هذه السنة، واستثامرها للمؤسسة. رشاء مزرعة بمساحة 78 اكتاراً  -

تأسيس مدرسة اإلمام املهدي.  -
ا يف املدن املختلفة التي فيها علامءهم الذين  البدء بمرشوع بناء أربعة عرش مسجداً  -

خترجوا من املعهد. 
وقد أوشكت مخسة مساجد منها عىل االنتهاء.  

مرشوع اإلمام عيل للعلوم يف العاصمة.  
من  وسبعة  مائة  حلوايل  شهرية  مساعدات  حالياًا  وتدفع  واملبلغي  العلامء  مساعدة    -
من  ذلك  وغري   ،Q البيت  أهل  معهد  من  أكثرهم  خترج  واملبلنّغي  العلامء 

خدمات))).

األثر  »كان  بقوهلم:  الدعوة  يف  احلسي  اإلمام  مؤسسة  أثر  غانا  يف  الرافضة  وبينّ 
الواضح للمؤسسة هبداية عرشات اآلالف إىل احلق سواء يف غانا أو يف الدول املجاورة 

مثل نيجرييا وبوركينافاسو وتوغو وبني وساحل العاج«.

التشينّع يف أفريقيا )ص 64)(، وزيارة الباحث أنشطتهم الدعوية يف غانا من املؤسسات واملساجد وغريها    (((
بتاريخ 5)-0)/8/)43)ه�.
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ا: »ويمكن أن نعترب هذا التنوع يف اجلمعيات واملؤسسات التي ترعاها  وقالوا أيضاً
رغم  الغانيي  املسلمي  مسرية  يف  رة  متطونّ ل  حتونّ نقطة  غانا  يف  احلسي  اإلمام  مؤسسة 
الصعوبات االقتصادية واالجتامعية التي يعيشوهنا، وحماوالت التهميش التي يتعرضون 
القينّم عىل  بنيس  السالم  الشيخ عبد  أمثال  يوهن من عزائم علامئهم  مل  أن ذلك  إال  هلا، 
وفق  غانا  يف  اإلسالم  تعاليم  نرش  يف  الكبري  الفضل  له  ويعود  احلسي،  اإلمام  مؤسسة 
الناشط يف  الدين  الداعية أمحد كامل  العلامء مثل  البيت، إىل جانب إخوانه  مذهب أهل 
)بوكو(  التبليغ يف  املسؤول عن شؤون  أمحد  الدين  نور  والشيخ  غانا،  أوساط مسلمي 
والشيخ يعقوب بنداغو، والشيخ حسي متتم يف )جتيامن(، والشيخ زكريا الغاين وعدد من 
اد بنيس مسؤولة العمل النسائي يف املؤسسة، إضافة  الدعاة يف مدينة )ُكاميس(، وأم سجنّ
إىل علامء آخرين مثل الشيخ سليامن آدم، والشيخ عبد اهلل بابا ومها من كبار علامء التجانية 

ا«))). سابقاً

3- ومن أنشطة أتباع أهل البيت مؤسسة الرسول األكرم، تأسست عام 5)4)ه� 
يف »جتيامن« بجمهورية غانا، ومؤسسها الشيخ عبد الكريم باتاري، غاين اجلنسية، قد بينّ 
سبب تأسيس هذه املؤسسة: أنه شاهد أننّ »جتيامن« بحاجة إىل مركز إسالمي كبري يكون 
منطلقا للتبليغ وهداية الناس إىل اإلسالم األصيل واحلقيقي املتمثنّل بإسالم رسول اهلل 

O وإسالم عيلنّ واألئمة.

ة  ا حيث إهنا سوق اسرتاتيجي مهمنّ لعدنّ ومنطقة »جتيامن« منطقة جتارية مهمة جدًّ
دول هي: مايل والنيجر ودول غرب أفريقيا. لذا قرر السعي للحصول عىل قطعة أرض 
ا، اشرتاها من ماله اخلاص ومن اإلرث الذي وصله من  كبرية مساحتها آالف مرت مربعاً

والده.

الباحث هذه املؤسسات يف جولته  املوقع اإللكرتوين: )مؤسسة اإلمام احلسي اخلريية- غانا(، وزيارة    (((
امليدانية.
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ورشع يف بناء املركز الذي يشمل مدرسة ابتدائية وثانوية، ومسجد وحوزة علمية 
لطالب العلوم الدينية، ومكتبة عامة ومعهد ديني للطالبات.

وأشار إلى الفعاليات التي يقوم بها أتباع أهل البيت في تجيمان منها:
اإلسالمية  املناسبات  يف  املجالس  إقامة  وهي  املهدي  اإلمام  مسجد  يف  األنشطة 
كمناسبات أفراح وأحزان أهل البيت، وإقامة جملس كل ليلة وصباح من يوم اجلمعة، 

حيث حيرضه مجع من أبناء العامة.
إلقاء حمارضات دينية وتربوية إرشادية يف مساجد أبناء العامة.

الزواج يف  املقدمي عىل  للشباب  إعانات  تقديم  منها:  اجتامعية وخريية  فعاليات 
ذكريات مواليد أهل البيت واألعياد الشعبانية املباركة وغريها))).

4- ومن املؤسسات الدعوية يف غانا: رابطة شيعة أهل البيت يف أكرا: وهي مؤسسة 
يتكون  واملهنية.  االقتصادية  وحياهتم  غانا  يف  املسلمي  بقضايا  ُتعنى  اجتامعية  تربوية 
والشيخ  نادي،  سليامن  والشيخ  الغاين،  الطويس  الشيخ  من  عليها  املرشفون   أعضاءها 

عبد املؤمن إدريس، والشيخ آدم نيسابوري، والشيخ حممد بلو، والشيخ رساقب.

بالقضايا  اجلمعية  هذه  هتتم  أكرا:  يف  اجلعفرية  واحلركة  الغدير  إخوان  مجعية   -5
عقد  خالل  من  غانا،  مسلمو  يعيشها  التي  املعارصة  واالجتامعية  والثقافية  الدينية 
املؤسسات  يف  والثقافية  العلمية  الندوات  وإقامة  املساجد،  يف  األخالقية  الدروس 
األكاديمية والتعليمية؛ وذلك بدعوة األساتذة والعلامء املحارضين لإلجابة عىل أسئلة 

الطلبة املسلمي ومناقشة أوضاعهم الراهنة))).

املوقع اإللكرتوين: )مؤسسة اإلمام احلسي اخلريية يف غانا(.   (((
املصدر السابق.   (((
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يف  ونشاطها  أكرا،  يف  وتقع  وإغاثية،  دعوية  مؤسسة  وهي  الكوثر:  مؤسسة   -6
ا))). الفرتة األخرية ضعيف إن مل يكن متوقفاً

7- مركز االجتهاد يف كاميس وهو مؤسسة إسالمية قائمة بذاهتا وتقوم عىل خدمة 
يقرب سبعامئة ومخسي )750( طالباًا وطالبة عالوة عىل أقسام خاصة لأليتام واألرامل 

ويقوم املركز بتدريس اللغة العربية والعلوم الدينية إىل جانب اللغة االنجليزية.
واملدير العام ملركز االجتهاد احلاج قاسم أمري غاين اجلنسية))).

ومن املكتبات التي أسستها هذه املؤسسات، مكتبة اإلمام اخلميني يف نيام أكرا:
مكتبة اجلامعة اإلسالمية. 

وكذلك املدارس واملعاهد تقدم احلديث عنها.

ومن المساجد التي بنوها:
مسجد اإلمام السجاد يف متايل.  -

مسجد اإلمام اجلواد يف متايل.  -
التي  والقرى  )متايل(  يف  املعمورة  واملساجد  متايل،  يف  الصادق  اإلمام  مسجد   -

ا)3). جتاورها قد جاوزت مخسي مسجداً

وغريها من املساجد يف القرى واألرياف كثري:
- مسجد بوكو يف منطقة رشق العليا يف غانا.

- مسجد أمنتني يف إحدى بالد جنوب غانا، وكذلك مسجد ودينغا.
مسجد أهل البيت يف أكرا.  -

التشيع يف أفريقيا )ص64)).   (((
رسالة الثقلي، جملة إسالمية، العدد )58)( بتاريخ 3) ربيع األول 4)4)ه�.    (((

عام  شعبان  شهر  8)من  بتاريخ  متايل،  منطقة  يف  املبي  الفتح  مدرسة  مسؤول  طاهر،  عيل  مع  مقابلة    (3(
)43)م. الساعة اخلامسة والنصف.
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مسجد أهل البيت يف أكيم أوفاسى.  -
مسجد املصطفى يف أكيم أوفاسى.  -

واملسجد من أعظم املؤسسات التعليمية والدعوية التي أحرزت قصب السبق يف 
ختريج األجيال عىل تعاقب العصور واألزمان.

وحتى العرص احلارض واملسجد يعترب أكرب مؤسسة تعليمية ودعوية، ومركز ثقافة 
يي، مجيع طبقات املجتمع ومستوياهتم  املجتمع املسلم؛ رجاالاً ونساء وكهوالاً متعلمي وأمنّ
والثقافية واالجتامعية، وهو جامعتهم التي مل يعرف التاريخ هلا مثيالاً يف الدعوة والتعليم 

والتوجيه.

من أجل ذلك؛ استغلت الرافضة يف غانا هذه الفرصة ببناء املساجد يف مدن غانا 
بربامج  ويقومون  الصالة  فيها  الناس  ون  يؤمنّ والدعاة  األئمة  هلا  واختارت  وبوادهيا، 
دعوية وتربوية من إلقاء املحارضات والدروس واخلطب يف بعضها))). ويوجد يف بعض 
هذه املساجد األحجار احلسينية التي يسجدون عليها كمسجد الرسول األكرم يف أكرا- 
التي  )مامويب(. ومسجد اإلمام احلسي يف أشامن- حي )زينوا( وغريمها من املساجد 

بنوها))). 

8- ومن املراكز: مركز الزلفى للتدريب املهني: افتتح سنة 999)م-0)4)ه�(. 
يف أكرا، وله فروع يف ضواحي العاصمة وبعض املناطق. تتكون إدارته من فننّيي غانيي 
وإيرانيي وعرب متخصصي يف احلرف املهنية املختلفة، مثل الكهرباء والبناء والتجارة 
الغانيي  املسلمي  إعداد كبري من  العقد األخري يف  املركز خالل  احلرة، وقد أسهم هذا 
دين  يف جمال املهن الفنية واإلدارية والتجارية، وأنقذ العديد من الشباب الغانيي املترشنّ

التشيع يف أفريقيا)ص64)).   (((
النشاط الرافيض يف غانا، كشف ممينّز وموثنّق لألنشطة الرافضية يف غانا املسلمة- شبكة:   (((

sunnah net/forum/show thread،php?t=98854. 
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مبكرين من مدارسهم بسبب العوز واحلاجة االجتامعية واالقتصادية. ومن فروع هذا 
املركز: 

- مركز لتعليم اخلياطة يف كاو كودي.
- مراكز تعليم اخلياطة يف أنحاء متايل.

وهي مراكز باسم السفارة اإليرانية ُتعلنّم الفتيات الاليت خترجن يف املعاهد الثانوية 
احلكومية أو األهلية اإلسالمية ومل يستطعن املواصلة يف املراحل العليا)))، وقد تمنّ توزيع 

آالت اخلياطة عىل تلك املراكز بال مقابل))).

يف  ))00)م-))4)ه���(  عام  أنشئ  البيت:  أهل  شباب  مركز  املراكز  ومن   -9
أكرا، يتوىل إدارته جمموعة من الطلبة الغانيي واألفارقة والعرب الشيعة املقيمي يف غانا، 
ويقوم أعضاء هذا املركز الثقايف بعقد الندوات الفكرية والدينية للتعريف بتعاليم أهل 
البيت يف املساجد، ودور الشباب، ويقيم أيام العطل املخينّامت الرتفيهية ألبناء املسلمي 

الغانيي واجلالية املسلمة يف مناطق الشامل والوسط من البالد.

حممود  الشيخ  يرأسه  أكرا«:  »كوتوبايب-  يف  اإلسالمي  اجلواد  اإلمام  مركز   -10
املركز  أهداف هذا  تتلخص  الرتبويي،  املبلغي واألساتذة  هيئة من  مع  الغاين  الطويس 

الثقايف واخلريي يف اآليت:
وذلك  وخارجها؛  غانا  يف  البيت  أهل  وأخالق  زعمهم  عىل  باإلسالم  التعريف 
باالستفادة من الوسائل الرتبوية والعلمية املمكنة مثل إجراء الربامج الثقافية واالجتامعية 

وعقد املؤمترات الفكرية وإحياء املناسبات واألعياد الدينية.
يقوم املركز برحالت تبليغية موسمية يف أنحاء غانا، والسعي لبناء املساجد.

التشيع يف إفريقيا )ص66)).   (((
انظر يف املوقع اإللكرتوين: )الشيعة يف غانا( حتت عنوان)التغلغل الشيعي يف غانا(، وتم زيارة الباحث    (((

مراكزهم املهنينّة يف منطقة شامل غانا )متايل( يف اإلجازة الصيفية عام )43)هجرية.
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املشاركة يف املحارضات والدروس عرب وسائل اإلعالم املسموعة واملشاهدة هبدف 
التخلص من األمية واجلهل باإلسالم وعقائده عند األطفال والشباب الغاين.

للعمل  املحتاجي  مساعدة  يف  يتمثنّل  وخريي  اجتامعي  نشاط  كذلك  وللمركز 
ونحو  السجون  يف  والسجناء  املستشفيات  يف  املرىض  وزيارة  األيتام  ورعاية  والزواج، 

ذلك من وجوه اخلري))).

وبي  بينهم  قوية  عالقة  تكوين  حماولة  يسلكوهنا  التي  التعليمية  وسائلهم  ومن 
املنظامت اإلسالمية ذات الصبغة احلكومية من خالل تبننّي األنشطة التي تقوم هبا تلك 

املنظامت مثل مجعية »فومواج« وهي مجعية نسائية يف غانا. 

ا امتالك األرض يف »كاسوا«، و»أكرا« إلنشاء مركز أهل البيت  ومن وسائلهم أيضاً
للبحوث العلمية والصيدلية))).

ومن وسائلهم التعليمية مؤسسة آل ياسي من غانا، وغرض تأسيس هذه   -11
عوا حياهتم  ست من شباب يف غانا يعشقون حممدا وآل حممد، طونّ املؤسسة كام بينّنوا أهنا تأسنّ
لنرش اإليامن يف غانا وعلوم أهل البيت، ونرش رسالة اإلسالم الشيعي يف القرى النموذجية 
من غانا، وبدأت املنظنّمة بثالثة أشخاص فقط، وازداد عددهم إىل ألف ومائتي شخص 

يف أنحاء البالد كلها. ولدهيم ممثلوها الدولية الرسمية من مؤسسة شباب آل ياسي.

وقد أوردوا أرقام هواتفهم ملن يريد االتصال بأينّ من ممثنّليهم الدولية إذا كان يف 
تلك البلدان وها هي أسامؤهم:

)الشيخ أبو بتول من العراق - السيد حممد العزاوي من العراق - حممد بنداري 
من السعودية - املختار أمحد مريزا من اهلند - عيل دشتى من الكويت - السيدة شهد 

املوقع اإلكرتوين: )مؤسسة اإلمام احلسي اخلريية يف غانا(.   (((
ُينظر يف املوقع: )الشيعة يف غانا( حتت عنوان )التغلغل الشيعي يف غانا(.    (((
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خليل،  األخ  نيامين،  بالل  أملانيا:   - لبنان  من  )جاجا(  بشري  األخ   - لبنان  من  السعدي 
 .((((Brenya Afia األخت

العمل  غانا حتت وزارة االجتامع  املوافقة من حكومة  اجلمعية عىل  وقد حصلت 
اخلريي والتوظيف طبقا للدستور األسمى جلمهورية غانا.

لوزارة  العامة  اإلدارة  مع  )005)م-6)4)ه���(  عام  اجلمعية  تسجيل  تم  وقد 
االجتامع العمل اخلريي والتوظيف، وُمنحت الشهادة لتكون مؤسسة إسالمية غري ذات 

ب وال مقابل. منفعة يف غانا، أي: لتكون يف خدمة مسلمي غانا بدون تكسنّ
التي  الربامج  تفاصيل  هي  وها  اجلمعية،  برامج  جُتري  فروع  ثالثة  هلا  واجلمعية 

تديرها تلك الفروع:
فرع اإلدارة واإلرشاف، وحتته شعبتان: )شعبة املالية واإلدارة - مكتب العالقات    *

الدولية(.
فرع التبليغ والدعوة اإلسالمية، وحتت هذا الفرع قسامن: )قسم التعليم الديني -    *

قسم الدعوة والتبليغ(.
 - واألطفال  النساء  شؤون  )شعبة  شعبتان:  وحتته  واألطفال،  النساء  شؤون  فرع    *

شعبة االجتامع والتقدم(.

قالوا: »إن اهلدف األسايس للمؤسسة نرش رسالة اإلسالم اجلينّدة يف مجيع القرى 
يف غانا، وحتويل ُعبنّاد األصنام والنصارى إىل نور اإلسالم حتت معتقد أهل البيت، وقد 
ل ألفا  س املؤسسة بعد تأسيسها عام )005)-6)4)ه�( أن حيونّ استطاع املرشد ومؤسنّ
ومائتي شخص إىل اإلسالم، وصاروا من أعضاء هذه املؤسسة بعد أن كان الثامنون منهم 

يف النسبة املئوية نصارى، وُعبنّاد األوثان من القرى النموذجية يف غانا«))).

.(Aalyaseen Ghana face book( ،آل ياسي فيس بوك، غانا   (((
املصدر نفسه.   (((
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ك مبادئ اإلسالم ومعتقداهتا  ة لتحريض األعضاء عىل متسنّ واملؤسسة هلا برامج عدنّ
اجلديدة عليهم.

ك فرع الدعوة والتبليغ إىل القرى واألرياف لنرش اإلسالم ودعوة أهاليها إىل  يتحرنّ
اإلسالم يف هناية كل أسبوع.

لتعليمهم  شهر  كل  هناية  يف  اجلدد  للمسلمي  دينية  تعليمية  ندوة  املؤسسة  تنظنّم 
مبادئ اإلسالم تتعلق بأفعال اإلسالم مثل كيفية الوضوء، والصالة، والصيام، وغسل 

.Q اجلنابة، وبقية واجبات اإلسالم وفق تعاليم ومبادئ أهل البيت

ومن براجمهم برنامج األربعي، وهو عبارة عن حمارضة تلقى يف اجلامعة اإلسالمية 
.I يف غانا ملناسبة استشهاد اإلمام احلسي

برنامج توزيع الطعام عىل األطفال.
بمقتل  يتعلنّق  فيام  العامة  عىل  تلقى  دروس  عن  عبارة  عاشوراء،  احتفال  برنامج 

.I احلسي
.»Duayeden«عرضهم مزرعة اخلرضوات للمؤسسة يف قرية تسمى

برنامج العزاء يف اليوم األول من ثالثة أيام لوفاة أحد من املسلمي اجلدد.
.»Osenasi« :توزيع اجلالبيب جمنّاناًا عىل النساء يف قرية تسمى

برنامج استشهاد اإلمام جعفر الصادق بتاريخ )))0)م-433)ه�(.
برنامج تفسري القرآن يف رمضان.

.J برنامج احتفال ملولد فاطمة الزهراء
ا، وندوة تعليمية دينية. برنامج القرآن املستمر إىل مخسة عرش يوماً

ليلة احلزن ملناسبة وفاة فاطمة الزهراء.
.»Swedro mankrone« افتتاح مدرسة زينب الكربى يف حمافظة
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قيام أعضاء املؤسسة بزيارة املدرسة لروضة األطفال.
.»Okorase« برنامج الدعوة يف قرية

.»Kwakykrom« برنامج الدعوة يف قرية
ع الشيخ إدريس لنسخ من املصاحف إىل املسلمي اجلدد. تربنّ

.(((»Dzat« ي لألطفال يف قرية تسجيل تأمي صحنّ

وهذه املؤسسة- أعني مؤسسة آل ياسي- مؤسسة غانية رافضية، وليست مستوردة 
من اخلارج كإيران وغريها، إنام أسسها الطالب الذين درسوا يف معاهد الشيعة الرافضة 
يف غانا، لذا تراهم يطلبون املساعدات من الناس كام كتبوا يف االنرتنت الطلب للمساعدة 

وقالوا يف هذا الطلب:
واألنشطة  الربامج  لتعزيز  للمساعدة  اخلاصة  تدعو  غانا  من  ياسي  آل  »مؤسسة 
اإلسالمية يف قرى غانا، الرجاء أخي احلبيب، يرجى تأيت ملساعدتنا يف سبيل اهلل... إىل 
قوهلم: ألن تدع جماالاً ملساعدتنا يعني مساعدة اإلمام املهدي إلقامة العدل ونرش اإلسالم 
يف مجيع أنحاء العامل، مساعدتنا يعني مساعدة اإلمام احلسي أبا الفضل العباس يوم مأساة 

كربالء...«.

برامج  وهلا  غانا.  يف   »Suhoom-سوهوم« قرية  يف  للمؤسسة  جديد  فرع  افتتاح 
دعوية كاألصل))).

ر أهل األهواء الزائغة عن سواعدهم اجلدنّ وأفاقوا من سباهتم  فهل يا ترى كيف شمنّ
يريدون حتويل املسلمي عن فطرهتم السليمة إىل الفطرة املشبوهة حتت ادنّعاء حمبة أهل 

بيت رسول اهلل H نسأل اهلل هلم اهلداية إىل سواء السبيل.

املصدر السابق، مؤسسة شباب آل ياسي يف غانا.   (((
املصدر السابق.   (((
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وقد زعموا كام سبق أننّ املؤسسة منذ تأسيسها قد اهتدى عىل أيدهيم ألف شخص 
من الوثنينّي والنصارى يف غانا وصاروا متشينّعي، وإن كان يف هذا اخلرب يشء من التلفيق 
كعادة الرافضة الذين جعلوا الكذب دينا يدينون به، ولكن ال ينبغي لدعاة أهل السنة 
واجلامعة التغايض عنه، بل عليهم أن يأخذوه حممل اجلدنّ ويعملوا عىل ساق وقدم للدعوة 

إىل السنة يف أرجاء غانا.
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المبحث الرابع
ال�ضتفادة من املنح الدرا�ضية من اخلارج

من الوسائل التعليمية التي يستخدمها الرافضة يف غانا للدعوة إىل مذهبهم:
وقد دأبت الرافضة يف غانا توفري منح دراسية ملن تروق له أفكارهم املنحرفة من 
قوية  مناعة  لدهيم  ليس  السكان  غالبية  بأن  علاماً  الشيعي،  طابعهم  ويستحسن  الشباب 

وحصانة رشعية تقيهم املحاوالت البدعينّة املسمومة املوجهة إليهم.

فهم يستغلون ظروف اجلهل والفقر وحب أبناء أفريقيا لإلسالم عامة وأهل البيت 
خاصة يف ترغيب أبناء السنة يف الرفض ببناء اجلامعات واملدارس واملستشفيات وغريها 
أرقى  إىل  السنة  أبناء  بابتعاث  كالتربع  السنة  أبناء  بي  الرفض  زرع  هبدف  األنشطة  من 
اجلامعات الرافضية يف مجيع أنحاء العامل بدعم ورعاية من إيران وهذه املنح تشمل مجيع 
كالطب  العرصية  والتخصصات  )الرافضية(  اإلسالمية  الدراسات  مثل  التخصصات 
ن هؤالء الشباب من احتالل  واهلندسة والصيدلية وغريها من التخصصات التي ستمكنّ

اسة يف الدولة عندما يعودون من إيران خلدمة الرفض. مراكز مهمة وحسنّ

ويوجد ستة من أبناء املسلمي يدرسون قسم الطب يف طهران، آباءهم من املسلمي 
نيي، لكن دولة غانا مل تتح هلم فرصة للدراسة يف قسم الطب واستغلوها وأعطوهم  السنّ

هذه املنح فهم اآلن يف إيران))). 

ويدعم هذا القول أهنم كتبوا بأنفسهم شيئاًا من ذلك ضمن جهودهم يف الدعوة إىل 
مذهبهم يف غانا، وترمجة كالمهم كالتايل:

من  اجلامعية،  دراستهم  ملواصلة  غانا  خارج  يسافرون  الطالب  معظم  أن  أي: 

الشيعة يف  أنشطة  يتتبعون  الذين  الدعاة  إدريس، من  آدم  بالشيخ حارض  املعروف  الداعية  املعلومة من    (((
غانا.
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ضمن هذه األماكن إيران وسوريا))). واجلامعة اإلمامية )لكنوا( يف اهلند وسائر املعاهد 
بباكستان))).

الطالب  باكستان، وهناك عدد من  للدراسة يف  الطلبة  ا عدد من  ُيرَسل سنويًّ كام 
ُيرسل إىل سوريا، وبريطانيا حسب ما أفاده مركز األبحاث العقائدية )الشيعي( وغالباًا 
ما حيصلون عىل شهادات مع تزكية علامئهم، وللمبتعثي دور يف نرش الرفض عند العودة 
لبالدهم، ومن أشهر العائدين من االبتعاث: عبد السالم بنيس، حممد أبو جاجا، حممد 
كبري، عباس شعبان. وكام يوجد بعض العائدين من االبتعاث يف منطقة متايل يدعون إىل 

فاع. التشيع والرفض، ويدافعون عنه أشدنّ الدنّ
ههم الدكتور أمحد عيل قانع يف كلمته يف )مؤمتر املبلنّغي(  وقد أشار إىل ذلك موجنّ
ه: )املبلنّغ  امُلقام يف غانا بتاريخ 4)-5)يناير، 009)م-8)حمرم،430)ه�( قال ما نصنّ
العلم  وله  آخر  مكان  أو  غانا  يف  وإما  إيران  يف  إما  اإلسالمية  الدروس  درس  الذي 
واخلربوية)3) يف الدروس اإلسالمية، فمن وظائفه الرشعية أن يبلنّغ رساالت اهلل ويعلنّم 

اآلخرين ما يعلم...()4).
د عىل قضية االستفادة من املنح الدراسية من اخلارج، ذكرهم بالعالقة التي  ويؤكنّ
تربطها جامعتهم ببعض اجلامعات يف العامل كجامعة غانا )ليغون( عندهم بعض الطالب 
فيها يدرسون عىل منح دراسية يف ختصصات عديدة. وكذلك جامعة مصطفى العاملية يف 
ص فيها الطالنّب يف التخصصات العرصية واإلسالمية كامجستري يف  - إيران، يتخصنّ قمنّ

قسمي )الفلسفة والدراسات اإلسالمية()5).

.(Shia Muslims around the world( :حتت عنوان )انظر: املوقع اإللكرتوين: )الشيعة يف غانا   (((
التاريخ الشامل للمسلمي والدين يف غانا، املؤلف عثامن يب باري ))/)53-5).   (((
)اخلربوية( كذا يف النص، ولعلها خطأ مطبعي، والصواب -واهلل أعلم- )اخلربة(.   (3(

انظر: )اخلطب املنربية( الدكتور أمحد عيل قانع )ص)3)).   (4(
ة منشورة عن اجلامعة اإلسالمية يف غانا، بتاريخ ))0)-3)0)م. مطوينّ   (5(
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كام جتدر اإلشارة إىل أن غانا تعترب أحد أهمنّ الدول األفريقية التي يقصدها الطالب 
املبتَعثون من قبل املراكز الرافضة يف بالد غرب أفريقيا، مثل بني وبوركينا فاسو وتوجو 

وسرياليون، ونيجرييا وغريها.

وسبب هذا التوجه إىل غانا وجود بعض اجلامعات واألنشطة التي ترعاها املراكز 
الشيعية يف هذا البلد))).

وقد زار الرئيس اإليراين السابق غانا بتاريخ 4) من شهر إبريل عام 3)0)م-4 
من مجادى اآلخرة 434)ه�(. ضمن جولته يف غرب أفريقيا، ووعد من خالل كلمته 
ُودنّ إيران يف تعزيز العالقة الثنائية بي البلدين يف شتنّى املجاالت منها التعليم وأن إيران 

ستساعد غانا بمنح دراسية يف ختصصات شتى منها الطنّب واهلندسة وغريمها))).

انظر: التشيع يف أفريقيا )ص86)( الدعوة اإلسالمية املعارصة يف غانا )ص4)5-4)4).   (((
انظر يف املوقع اإللكرتوين: أخبار اجلريدة اليومية يف غانا بتاريخ 5) من شهر إبريل-3)0)م.   (((
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وسائل الرافضة الدعوية

وفيه خمسة مباحث:

المبحث األول
التاأليف والن�ضر

من أعظم الوسائل لنرش فكرة دعوية طيبة كانت أو خبيثة، ويمتازان بطابع دعوي 
ا  كثرياً إن  بل  الغواية،  أو  اهلداية  إىل  عطشى  وأرواح  جديدة  قلوب  اكتساب  يف  خاص 
التأليف  املسلم من خالل  املجتمع  املنحرفة توغلت يف  الضالة والدعوات  من األفكار 
معامل  دحض  يف  ا  جادًّ سعياًا  تسعى  اهلدامة  الدعوات  من  كغريهم  فالرافضة  والنرش. 

العقيدة الصحيحة يف قلوب الناس بالتأليف والنرش. 

ومن مؤلفات الرافضة التي تم العثور عليها في غانا ما يلي:
)- كتاب )اخلطب املنربية( جمموعة من املقاالت واخلطب يف خمتلف جماالت احلياة 

لتبليغ دين اإلسالم احلنيف )للمبلغي وأئمة اجلمعة واجلامعة(.
هكذا عنوان الكتاب، ومؤلفه الدكتور أمحد عيل قانع أحد مديري اجلامعة اإلسالمية 
أيام مسؤوليته يف أفريقيا )سرياليون، غانا( لغرض استفادة الطالب  – أكرا. ألفه يف  غانا 
ا منه يف قالب جملة باسم »الشجرة  واملبلغي، كام رصح بذلك يف مقدمة الكتاب، وقد طبع جزءاً
ا، ثم طلبوا من املؤلف هذه املجلة بعد متام  ا بي الناس كثرياً الطيبة« وتم توزيعها ولقي رواجاً

نسخها، فزاد عليها بعض اخلطب واملقاالت إلعادة طبعها يف قالب كتاب))).

كتاب اخلطب املنربية، الدكتور أمحد عيل قانع )ص6).   (((
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وخمتتاماً  باملقدمة  ا  مبتدئاً عنواناًا  وثالثي  ثالثة  الكتاب  يضم  الكتاب:  محتويات 
باملراجع التي اعتمد عليها املؤلف.

ومن أهّم مواضيع الكتاب: )حديث الثقلي))) - حول القدس))) - شهر املحرم 
)4) - يوم 

I شهر احلزن واملأتم)3) - عاشوراء إحياء ذكرى استشهاد اإلمام احلسي
األربعي)5) - اإلمام اخلميني وإحياء األمم)6) - ذكرى رحلة اإلمام اخلميني)7) - مسألة 
التكتيف يف الصالة)8) - السجود عىل األرض وعىل الرتبة احلسينية)9) - كلمة يف مؤمتر 
)))) - كلمة ألقيت 

L املبلغي يف غانا)0)) - مؤمتر فاطمة الزهراء ومريم العذراء
يف افتتاح احلوزة العلمية)))) - نبذة من خطبة اإلمام احلسي يف منى)3)) - هل يوجد 

تناقض يف اآليات القرآنية؟)4)) - نصائح أمري املؤمني إىل عامله)5))).

2- ومن مؤلفاهتم التي ألفوها يف غانا كتاب )متعة النساء بني اإلباحة والتحريم( 
للمؤلف: أبو بكر أمحد كامل الدين، من نيام- أكرا. هكذا اسم املؤلف والظاهر – واهلل 
أعلم – أنه إمام الشيعة يف غانا – وقد حيتمل أنه ألنّف الكتاب قبل ترشيحه إماما للرافضة 
ألف  بعد  األول  ربيع  شهر  من  والعرشين  الثامن  اليوم  يف  مؤلف  الكتاب  ألن  غانا  يف 

وأربعامئة وتسع هجريه 8)/409/3)ه�. 

ا، ومل تكن للشيعة قدم راسخة يف غانا حتى يكون هلم إمام، وقد  أي قبل 3) عاماً

املصدر نفسه )ص9)) )))    )ص37).)))         
)ص43). )4)    )ص47).)3)         
)ص53). )6)    )ص56).)5)         
)ص)6). )8)    )ص83).)7)         
)ص87). )0)(   )ص5))).)9)         

))))   )ص47)).))))   )ص)4)).       

)4))   )ص79)).)3))   )ص50)).       

)5)(   )ص55)).
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ا عىل الرد عليه، لكن ثنى عن عزمه  أفادين أحد املشايخ املعروفي يف غانا أنه كان عازماً
لنصيحة أحد رفقائه يف عدم الرد عليه خمافة أن يشتهر أمر الكتاب.

الرسول  من  يكن  مل  التحريم  وأن  تنسخ  ومل  حالل  املتعة  أن  الكتاب  وملخص 
إىل  التحريم  نسبوا  ا حتريمه حيث  استنكاراً الصحابة  به بعض  O كام رصح 
أن هنى عمر  »لوال  قال:  أنه   I إىل عيل  املنسوب  باحلديث  واحتج  الثاين.  اخلليفة 
عن املتعة ما زنى إال شقي« وكذلك احلديث املنسوب إىل ابن عباس L أنه قال: 
ما كانت املتعة إال رمحة رحم اهلل هبا أمة حممد لوال هنيه –يعني عمر- عنها ملا احتاج إىل 

الزنا إال شقي())). 

أشار إىل أن الصحابة يف عهد الرسول O عملوا هبا ومل ينه عنها حتى 
تويف. واألحاديث التي تنسب التحريم إىل الرسول O واضحة البطالن))).

 ثم استدل ببعض العلامء القائلي بجواز الزواج املؤقت كالشوكاين، وابن عباس 
باتفاق  املتعة  أن  مبينّناًا  أدلتهم  املتعة حالل، وأورد  أننّ زواج  الصحابة والتابعي  وبعض 
املسلمي يف مشارق األرض ومغارهبا عىل اختالف آرائهم ومشارهبم)3) عىل مرشوعيتها 

لقوله تعاىل: ]ڤ    ڤ    ڤ       ڤ    ڦ    ڦ    ڦ[ ]النساء:4)[.

ستة  يف  الرتخيص  بعد  نسخها  أننّ  وبينّ  نسخها،  أو  حلنّها  دوام  يف  اخلالف  وإنام 
قال:  ثم  الوداع،  وحجة  القضاء،  عمرة  خيرب،  أوطاس،  عام  الفتح،  تبوك،  مواطن: 
السالم  سبل  إىل  النقل  وأضاف  خالفاًا(.  بعضها  ثبوت  يف  أن  إال  وردت  التي  )فهذه 

للصنعاين)4).

كتاب: )متعة النساء بي اإلباحة والتحريم(، أبو بكر أمحد كامل الدين )ص0)).   (((
املصدر السابق )ص5)).   (((
املصدر السابق )ص49).   (3(

كتاب: )متعة النساء بي اإلباحة والتحريم( )ص49).   (4(
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3- ومن املؤلفات للشيعة يف غانا كتاب )أربعون حديًثا عن أهل البيت( مكتوب 
املؤلف:السيد عيل  – غانا )واسم  أكرا  بتاريخ 009)م-430)ه�،  باللغة االنجليزية، 
حسي، األستاذ يف اجلامعة اإلسالمية، غانا، والكتاب عبارة عن جمموعة من األحاديث 
ا  التي وضعها علامء الرافضة عن أهل البيت ينطوي يف طياهتا العناوين اآلتية: نذكر بعضاً

منها:
الكرام)))  H وأصحابه  النبي  أزواج  البيت عند  أهل  )مصداق ومعنى 
أهل  من  األئمة  أسامء   - البيت)3)  أهل  من  األئمة  عدد   - ؟)))  البيت  أهل  هم  من   -
البيت)4) - مكانة أهل البيت)5) - التحذير من عدم معرفتهم)6) - مكانة أهل البيت يوم 
القيامة)7) - مودهتم)8) - والية أهل البيت)9) - كيفية الصالة عن أهل البيت)0)) - أول 

ما يسأل عنه يوم القيامة حبهم))))).

وغري ذلك من العناوين. وغالب األحاديث املذكورة يف الكتاب يف أقل درجة من 
.H الصحة بل مكذوبة عىل النبي

من  مخس  إىل  ترجم  ثم  العربية  باللغة  مكتوب  احلديث  متن  التأليف:  طريقة 
ا يف غانا كاللغة اإلنجليزية، أو أكثر الناطقي هبا من املسلمي  ث هبا كثرياً اللغات املتحدَّ
ني الفاضل كيف حاول أن يرتجم  كلغة هوسا، ودا غباين، ووايل، وتوي. فتأمل أهيا السُّ
ية أهل الزيغ والباطل ليضلوا العباد  الكتاب أكثر من لغة حملية، فهذا إنام يدل عىل جدنّ

كتاب: )أربعون حديثاًا عن أهل البيت( السيد عيل حسي )ص)).   (((
املصدر نفسه )ص5). )3)   املصدر نفسه )ص5).)))         

)ص9)). )5)   )ص4)).)4)         

)ص6)). )7)   )ص8)).)6)         

)ص59). )9)   )ص63).)8)         
)0))   )ص68).

))))   انظر: كتاب )اإلمام جعفر ومذهبه اجلعفري(، الدكتور أمحد عيل قانع )ص79).



65

ا  وا دين اهلل باسم اإلسالم. وهذا من ثقافة الداعية أن يكون فامهاً بآرائهم الفاسدة ويغرينّ
ڱ     ڳ     ڳ     ڳ      ]ڳ     تعاىل:  قال  الفكرة،  له  يبينّ  أن  يقدر  حتى  املدعو  بلغة 

ڱ    ڱ    ڱ    ں[ ]إبراهيم:4[.

4- ومن كتبهم يف غانا باللغة اإلنجليزية، وترمجته: اإلمام جعفر الصادق ومذهبه 
اجلعفري-من مطبوعات اجلامعة اإلسالمية، الطبعة األوىل بتاريخ: ))0)م-)43)ه�، 
والكتاب جمموعة من الكلامت واملحارضات التي ُألقيت يف مؤمتر اإلمام جعفر الصادق 
املنعقد يف اجلامعة اإلسالمية –غانا، وقد حرض املؤمتر جمموعة من الدعاة واملبلغي عن 

دين التشيع والرفض. وكان املؤمتر يتضمن السرية الذاتية لإلمام جعفر الصادق:
)والدته - شخصيته - وأخالقهم فضائله - أسباب أدت إىل حظه يف طلبه للعلم 
الرشعي وتبليغه للناس - إحياءه لكتاب اهلل وسنة رسوله H - مدرسة جعفر 
الصادق ومعرفة أصحابه وتالمذته - مجعه للعلوم الرشعية والتجريبية - مناظرته بي 
أصحابه وتالمذته - الفرق بي املذهب اجلعفري واملذهب السني - ثناء العلامء عليه - 

سبب نسبة الشيعة االثني عرشية اإلمامية إليه - جهوده يف التفسري())).

5- ومن مؤلفاهتم يف غانا كتاب )أشعة بالغة اإلمام الصادق( للشيخ عبد الرسول 
للنرش  دبري  مطبعة  )0)0)م-)43)ه���(  أكرا   – غانا  يف  األوىل  الطبعة  الواعظي، 

والتجارة، أكرا غانا.

وحكم  ورسائل  خطب  من  الصادق  جعفر  اإلمام  عن  ورد  مما  قبس  فالكتاب 
م له يف مقدمته. والكتاب  جمموعة من أوثق املصادر حمذوفة األسانيد كام ادعى بذلك املقدنّ
هو اجلزء الثالث من األجزاء الثالثة طبع منفردا من تسهيل األمر عىل املبلغي واملهتمي 

كتاب: )اإلمام جعفر الصادق ومذهبه اجلعفري( )ص6-5(،   (((
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بتطبيق وصايا العرتة Q يف مناسبة تأسيس مسجد أهل البيت Q يف مدينة 
أكرا عاصمة غانا- وعىل أعتاب ذكرى استشهاد اإلمام الصادق))).

ويوم  احلسي  اإلمام  ويعني  بعنوان  كتاب  غانا،  يف  املنشورة  املؤلفات  ومن   -6
)00)م  الطبع  تاريخ  غانا،  يف  اإلسالمية  حامتي-اجلمهورية  حممد  للدكتور   عاشوراء 

)) مارس-8 حمرم-3)4)ه�. 

هلا  ت  أقضنّ عصيبة  حادثة  كربالء  حادثة  أن  له  تصفحي  بعد  الكتاب  وخالصة 
 ،H املضاجع، وزلزلت كيان املسلمي الستشهاد اإلمام حسي حفيد رسول اهلل
بعاشوراء،  احلادثة  تلك  وتشتهر  اإلسالمي،  التاريخ  يف  إسالمية  سياسية  قضية  فهي 
احلق  بي  ا  رصاعاً ويعترب  العامل،  يف  للمسلمي  حسي  اإلمام  استشهاد  ذكرى  يوم  وهو 

والباطل.

شك،  ذلك  يف  ليس  وطويل،  عسري  شاق  طريق  كربالء)))  طريق  أن  أوضح  ثم 
وطريق صعب وعر كثري املزالق، وأن بني أمية هم الذين تولوا كرب هذا األمر. وقد بينّ 
قبل ذلك فضائل أهل البيت وباألخص احلسي I، الذي صرب عىل التضحية، ودعا 
يبذلوا له مهجهم وأفئدهتم ودماءهم لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية  الناس إىل أن 

ودينية.

أيب  حسن  وإعداد  مجع   )Q األنبياء  عن  )الدفاع  كتاب  الكتب  ومن   -7
بكربابو، تاريخ الطباعة 430)ه�-009)م(.

سبب تأليفه للكتاب كام هو املوضح يف املقدمة، أنه يريد الدفاع عن األنبياء لسامعه 
أعظم  هم  الذين  باألنبياء  التهم  بعض  إلصاق  حياولون  والواعظي  املفرسين  من  ا  كثرياً

كتاب: )أشعة بالغة اإلمام الصادق( )ص3).   (((
كربالء بلد يف العراق استشهد فيه احلسي I من الشيعة الذين ادنّعوا مواالته ومنارصته.   (((
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الذنوب واملعايص  يبذلون أقىص جهودهم إلثبات  ا عند اهلل احلق،  وأعىل درجة ومقاماً
التي جيب عىل فاعلها التوبة واإلنابة إىل اهلل))).

ا بآدم S مع ذكر التهمة املنسوبة  وقد مثنّل بأربعة أشخاص من األنبياء، بدءاً
إليه كطاعته للشيطان، وعصيان ربه، وغوايته، ونسيانه، ثم نفي هذه التهم.

اهلل،  قدرة  يف  الشك  من  إليه  أضيفت  التي  التهم  ا  ذاكراً  S بإبراهيم  وثننّى 
والكذبات الثالث التي وردت عن النبي O يف إبراهيم S مع الدفاع 

عنه تلك التهم.
وثلنّث بموسى S والتهمة التي ألصقت به من قتل النفس مع الرد عليها.

إليه من معاتبة ربه  التي أسندوها  H والتهم  بنبينا حممد  ثم ذيل كالمه 
 J جحش  بنت  لزينب   H زواجه  ويف   ،I مكتوم  أم  ابن  يف  له 
 H املتبننّي حي خاف رسول اهلل H التي طلقها زيد بن حارثة، ابنه
العتاب عىل  التي ظاهرها  النصوص  من  ذلك  وغري  قريش،  كفار  من  اللوم  نفسه   عىل 

.(((
H رسول اهلل

وختم أن هذه النصوص تنفي العصمة عن األنبياء عامة، والرسول خاصة، وفيها 
حماولة إحلاقهم باملجرمي الذين يستحقون العذاب األليم.

باللغة  مكتوب  كتاب  البالد  يف  توزيعها  تم  التي  واملنرشات  الكتب  ومن   -7
الكتاب مع حالوة عنوانه فإنه حيمل يف  اإلنجليزية، وترمجته: معقولية اإلسالم، وهذا 

طياته الطامة قد تدفع املسلم العادي إىل التشيع والرفض يف النهاية بدون وعي)3).

كتاب الدفاع عن األنبياء Q، احلسن أبو بكر بابو )ص)).   (((
املصدر السابق )ص6-4)).   (((

الدعوة اإلسالمية املعارصة يف غانا، الدكتور حممد إبراهيم حممد )ص ))4).   (3(
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ا كتاب )مرشوع ميثاق الوحدة اإلسالمية( النارش: املجمع  8- ومن املنشورات أيضاً
العاملي للتقريب بي املذاهب اإلسالمية، العنوان: اجلمهورية اإلسالمية يف إيران، الطبعة 

األوىل:8)4)ه�- 007)م، وقد قامت بتوزيعه السفارة اإليرانية يف غانا - أكرا.

)حياة األرسة املسلمة( ومؤلفه آدم حممد. دون تاريخ  كتاب: يعني بالعربية:   -9
الطباعة.

تعليامت  أي:  بعنوان  باإلنجليزية  مكتوب  كتاب  غانا  يف  مؤلفاهتم  ومن   -10
موجزة للحج للمؤلف السيد حممد عيل أون، تاريخ الطباعة: الطبعة األوىل: 008)- 

الطبعة الثانية: ))0)م.
النارش: امللحق الثقايف للقنصلية اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية يف غانا.

أنني كنت يف توعية احلجاج بمنى يف إحدى  الكتاب  ومناسبة احلصول عىل هذا 
خميامت غانا، فبلغني عن أحد من احلجاج أنه رمى اجلمرات يف اليوم احلادي عرش قبل 
ع عليهم  ُوزنّ كتاب  قرأ يف  أنه  فاحتجنّ عيلنّ  املسألة،  نة يف  السُّ له  أنّبينّ  أن  الزوال، وأردت 
، طلبت منه أن  يف أكرا أثناء قدومهم من غانا- وفيه جواز الرمي قبل الزوال. ومن ثمنّ

يعرض عيلنّ املسألة، وكان معه نسخ عديدة من الكتاب فأهداين واحدة منها.

من محاور الكتاب: أننّ عىل احلجاج زيارة قرب رسول اهلل H وأهل بيته))) 
ا فالرسول  كام ذكر رسول اهلل H: »من حّج ولم يزرني فقد جفاني«. وأيضاً

H وأهل بيته من شعائر اهلل قال تعاىل: ]ٹ    ٹ    ڤ    ڤ     ڤ    ڤ    
ڦ    ڦ     ڦ[ ]احلج:)3[.

ق إىل التقليد بعد بيانه لفرضينّة احلج وقال بأنه يويص برصامة: أننّ عىل الواحد  ثم تطرنّ
أن يكون يف تقليد أحد آيات اهلل املعترَبين. وهذا التقليد يعني أن يكون له املرجع. ويتعينّ 

املصدر السابق )ص3).   (((
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التقليد يف حالة كون الشخص عاميًّا ال يستطيع النظر يف النصوص الرشعية الستنباط 
األحكام من الكتاب والسنة، وال يطيق أن يمينّز أرجح احلكم من بي األحكام املختلفة. 
تشمل  التي  األصول  يف  ينطبق  ال  التقليد  وهذا  اإلسالم،  يف  ا  أحداً يقلنّد  أن  حيتاج  لذا 

التوحيد، والعدل، والنبوة، واإلمامة، واملعاد))).

)إنه واجب عىل كل  ث عن اخلمس من حيث وجوبه يف اإلسالم وقال:  ثمنّ حتدنّ
ا، نصف منه حقنّ لإلمام املعصوم، والباقي إىل  شخص أن يؤدنّي اخلمس من ماله سنويًّ

.(H الفقراء واملعوزين واملسافرين من أهل بيت رسول اهلل

ثم حثنّ عىل الذين مل يتمكنوا من أداء اخلمس يف السنة أن يؤدنّوها قبل أداء فريضة 
احلج))).

فكلنّ كتاب من الكتب التي ألنّفت يف غانا، وغريها من املؤلنّفات التي أدخلوها حيمل 
ة الطبقة  فض بدون وعي، وخاصنّ ل املسلم إىل التشينّع والرنّ ا رافضينّة قد حتونّ يف طينّاته أفكاراً
فة من الغانينّي الذين يعتقدون صحة كلنّ مكتوب من الكتب املرتمجة إىل اإلنجليزية  املثقنّ

دون انتقاء وال حتقيق. واهلل اهلادي إىل سواء السبيل.

كتاب: )تعليامت خمترصة للحج( للسيد حممد عيل أون )ص4).   (((
املصدر السابق )ص5-4).   (((



70

المبحث الثاني
املحا�ضرات والدرو�ض

ة تعريفات منها: فت بعدنّ المحاضرات: مجع حمارضة، واملحارضة: عرنّ
بة  أهنا: بحث يف موضوع يلقيه املحارض يف حمرض من الناس، أو هي معلومات مرتنّ

ا معينّناًا، وهلا طابع علمينّ خاص يلقيها عىل الناس من يستطيع ذلك))).  تعالج موضوعاً

واملحارضة من وسائل الدعوة التي يستطيع املحارض الداعية إىل هدى أو ضاللة إمالة 
مجهور املحارضة إىل دعوته برشط أن حيسن األقوال واأللفاظ والعبارات واملعاين، واختيار 

أحسن األوقات واألمكنة امتثاالاً لقوله تعاىل: ]ې      ې    ى[ ]البقرة:83[. 

س عىل طالب علم- سواء كان دينيًّا  والدروس: مجع درس، والدرس: هو ما يلقيه املدرنّ
ا وسيلة تعليمية دعوية هلا تأثري سلبي أو إجيايب عىل املدعو الستمرارها.  ا. وهي أيضاً أو دنيويًّ
التي  والدعوية  التعليمية  وسائلهم  ضمن  الوسيلتي  هاتي  غانا  يف  الرافضة  ت  اعتدنّ وقد 

يسلكوهنا يف الدعوة إىل مذهبهم، وحماولة حتويل الناس إىل عقيدهتم اخلبيثة.

فنظنّموا عدة حمارضات وندوات ومؤمترات يف األماكن العامة التي تشمل الطبقة 
ا، ومعظم  ا وسنويًّ املثقفة، وهذه املحارضات تنظم أسبوعيًّا وشهريًّ املثقفة والطبقة غري 
املحارضات ُتلَقى عىل الطبقة املثقفة ويقوم بإلقاء املحارضات مثقفوهم من إيران، مثل 
الدكتور شوم عيل، والدكتور بحامن نور، وأستاذ نور اللحيان، مدير ومؤسس أهل البيت 
يف إيران، وقد يبهت كثري من الطالب ويقتنعون يف االرتداد من السنة إىل اعتقاد مذهب 

الرفض ويبايعون بالتمتع وعدم الرجوع عن دين الرفض إىل املوت))).

انظر: )األسس العلمية ملنهج الدعوة اإلسالمية- دراسة تأصيلية عىل ضوء الواقع املعارص(، أ.د عبد    (((
الرحيم  املغذوي )ص)84).

املوقع اإللكرتوين: النشاط الرافيض يف غانا، كشف ممينّز وموثنّق.   (((
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وأما مواضع املحارضات تتناول وقعة الصفي والتصوف، وأصول مذهب االثني 
عرشية وعرض مظامل أهل البيت وغريها من املواضيع التي تبهر عقول الناس وجتذهبم 

إىل اعتناق عقيدة الرفض))).

واملدارس  واملعاهد  اجلامعات  يف  الدارسي  املسلمي  طالب  احتادات  ويوجد 
أسبوعيًّا  تقام  وثقافية  وتعليمية  وتربوية  دعوية  برامج  هلا  االحتادات  وهذه  احلكومية، 
غانا  يف  واملشايخ  الدعاة  أحد  بدعوة  تقوم  أهنا  االحتادات  عادة  ومن  ا،  وسنويًّ ا  وشهريًّ

برصف النظر عن عقيدته إللقاء حمارضة أو درس أو نحو ذلك.

وللرافضة يف غانا دور يف القيام هبذه املهمة يطوفون اجلامعات واملعاهد واملدارس 
لتنظيم ندوات ومؤمترات وحمارضات ألن مسلمي غانا يعرتفون بدينهم جلهلهم بحقيقة 
ث باإلنجليزية -لغة االستعامر- التي هي اللغة الرسمية يف  أمرهم))). ويمتازون بالتحدنّ
البالد بينام أكثر مشايخ السنة ال جييدوهنا إجادة تامة؛ ولذا أكسبتهم الثقة عند الطالب 
مجيع  يفهمها  بلغة  املحارضة  يلقي  الذي  املحارض  أن  شك  وال  السنة،  أهل  من  أكثر 

ين يؤثنّر أكثر من غريه. قال تعاىل: ]ڳ    ڳ     ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    ڱ     املدعونّ
ڱ    ں[ ]إبراهيم:4[.

واألطفال  النساء  كتدريس  املساجد،  يف  هبا  يقومون  دعوية  تعليمية  أنشطة  وهلم 
ى باملسجد احلرام يف حينّ زينو- أشامن،  وكبار السننّ من الرجال يف مسجدهم الذي يسمنّ

وأمثاله من املساجد التي بنيت يف غانا)3).

املرجع اإللكرتوين: www-sunnah forum show thread. Php )ص75).   (((
مقابلة مع أحد الطالب الدارسي يف املعاهد احلكومية يف اخلامسة عرش من شهر شعبان عام 433).   (((

النشاط الرافيض يف غانا، كشف ممينّز وموثنّق لألنشطة الرافضية يف غانا،    (3(
www. dd sunnah net forum. Page: (4).
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ومن املحارضات التي ُيلقوهنا للدعوة إىل مذهبهم يف غانا، حمارضة ألقيت يف مؤمتر 
املبلنّغي يف غانا بتاريخ 4)-5) يناير، عام 009)م-) املوافق 8)يناير-430)ه�))).

يف تلك املحارضة أوىص املبلنّغي ببعض النُّقاط حول التعليم والتبليغ. ومن هذه 
النقاط أنه حثنّ املبلنّغي عىل طلب العلم؛ ألن املعلنّم أو املبلنّغ قبل أن حيص نفسه كعامل 
ومبلغ، ال بدنّ أن حيص نفسه يف عداد املتعلنّمي والطالنّب حتى يزيد علمه كل يوم. ثم 
ع عليهم بعض الكتب وامللزمات واملقاالت للمدارسة بينهم، وها نصنّ  ح أنه ستوزنّ رصنّ
ا اإلخوة أن نعطيكم كتبا وملزمات ومقاالت حينا بعد حي  كالمه: »فلذا أحد براجمنا أهينّ

وأنتم تراجعون وتباحثون فيام بينكم وتقيمون جلسات علمية للمباحثة واملناقشة...«.

ثم أوىص بإجراء هذه الربامج بواسطة رابط املبلغي أو رئيس املبلغي يف كل إقليم. 
ة  فهو مسئول عن متابعة هذه اخلطوة. وأنه قد تمنّ القيام هبذه الربامج يف بلد آخر يف مدنّ

سنتي ورأوا آثارها اإلجيابية))).

بالعلوم  نفسه  املبلنّغ  تقوية  التبليغ  أساليب  أحد  أن  املحارضة  يف  الوصايا  ومن 
فوائد  هلا  املختلفة  واملجاالت  املوضوعات  يف  املقاالت  كتابة  أن  أوضح  ثم  واملعارف، 
كان  عندما  األسلوب  هبذا  قام  قد  املحارض  أي  وأنه  واملطالع،  واملؤلنّف  للكاتب  كثرية 
أو  ا خلطبة  مقالة موضوعاً فكان كل  هناك،  املوجودين  املبلغي  مع  مبعوثاًا يف سرياليون 
ع بي أئمة اجلمعة، ثم يف النهاية جعلوها يف  خطبتي أو أكثر لصالة اجلمعة، وكانت توزنّ

هيئة املجلة باسم »الشجرة الطيبة« وطبعت عددان منها)3).

ا أوصيكم بأن تكتبوا مقاالت ومطالباًا علمينّة ودينية  : »أيضاً د وصينّته هلم قائالاً ثم أكنّ

ا )ص5))). اخلطب املنربية، الدكتور أمحد عيل قانع، مدير اجلامعة اإلسالمية يف غانا سابقاً   (((
املصدر نفسه )ص6))).   (((

املصدر السابق )ص7))).   (3(
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درجة  النشاطات  هذه  ولكلنّ  بلدكم.  يف  املوجودة  واملجالت  الصحف  يف  وتطبعوها 
مه يف دنياه وآخرته وطبعا املجمع يساعدكم بعض املساعدة يف هذا املجال«. للمبلنّغ لتقدنّ

ا كبريا من  وهذا يعدنّ أكرب وسيلة دعوية هلم يف حتقيق غرضهم؛ حيث إن هناك عدداً
فة من الناس يقرؤون جمالت وصحف بالدهم يومينّا، ومن خالل قراءهتم هلا  الطبقة املثقنّ

يتأثرون بأفكارهم.

وأوصاهم بإقامة املناسبات اإلسالمية وتعظيم الشعائر اإلهلية طبقا للربنامج الذي 
هينّأوه. ومن وصاياه هلم تأسيس املكتبات العمومية يف كل قرية ومدينة يف حمل خاص أو 
منها  يستفيد  وكذلك  منها،  املبلنّغ  ويستفيد  التبليغ.  أحد طرق  هذا  وأن  املساجد،  أحد 

األكثر إذا كانت يف مكان عام))).

ههم إليها، نرش املعارف عن طريق الراديو والتلفاز  ومن ضمن الوصايا التي وجنّ
اها  وأهنا من الطرق املفيدة يف هذا الزمان، ونبنّههم باالستفادة من األوقات التي يعطيهم إينّ
املدرسة  يف  ا  منحرصاً ليس  للدعوة  بالفرص  االستغالل  أن  وأضاف  الراديو،  أصحاب 
ا عىل مائدة  أو جالساً الطريق مع صديقه  أو يف  السيارة  الداعية يف  إذا كان  واملسجد بل 

ا يف بيت أحد أقربائه فعليه االستغالل بالفرصة للدعوة والتبليغ))). الطعام أو ضيفاً

وأبان أن أحد طرق التبليغ فتح املدرسة وإن كانت صغرية غري رسمية، يستطيع 
أن يفتح مدرسة مع طالب أو طالبة يف بيته أو ناحية من املسجد، فإذا رأى الناس أن يف 
هذا فائدة فيزيد يف العدد شيئا فشيئا، تصبح يوما بيده مدرسة علمية كبرية يف قريته أو يف 

مدينته)3).

املصدر نفسه )ص7))).   (((
املصدر السابق )ص8))).   (((

املصدر نفسه )ص9))).   (3(
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ومن املحارضات التي ُألقيت، كالم ألقي يف افتتاح البناء اجلديد للحوزة العلمية 
يف أكرا، بتاريخ 7)-))-)43)هجرية. وقد بينّ للطلبة أن احلوزة بنيت من أجلهم، 
املبلنّغي لرساالت  املعلنّمي  املستقبل من  يكونوا يف  تعلنّمهم وتربيتهم؛ لكي  ومن أجل 

اهلل، ومن املديرين يف املدارس لبلدهم ولألبناء شعبهم.

ويف مؤمتر )فاطمة الزهراء ومريم العذراء( ألقيت حمارضة حرضها عدد كبري، من 
والتجار  املرافق  والوفد  اإليراين  والسفري  اجلمعة واجلامعات  وأئمة  والشيوخ  األساتذة 

وغريهم.

بدأ املحارض بتهنئة ميالد سينّدة نساء العلمي فاطمة الزهراء P بنت الرسول 
اخلاتم O، وزوجة أمري املؤمني، وأمنّ األئمة الذين بنورهم أرشقت األرض 

والسامء، كام نصنّ عليه من كالمه.

وذكر من حمارضته يوم والدة اإلمام اخلميني، ووصفه هبذه الصفات: حميي الدين 
يف القرن احلارض، يوم املرأة ويوم األم يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.

مها اإلسالم بإحسان تربيتها تربية  وأعقب ذلك بحالة املرأة يف اجلاهلية وكيف كرنّ
إسالمية))).

ذلك  يف  ألقيت  غانا،  يف  جامعتهم  يف  املنعقد  الصادق  جعفر  اإلمام  مؤمتر  ويف 
التي كانت موضوعاهتا ذات صبغة شيعية رافضيه، ومن تلك  ة املحارضات  املؤمتر عدنّ

املوضوعات ما ييل:
حمارضة ألقاها الشيخ أبوبكر كامل الدين، إمام الشيعة يف غانا، بموضوع: )الفرق 

بي مذهب الشيعة اجلعفرية ومذهب أهل السنة(.
ويف تلك املحارضة ذكر أن اإلمام جعفر سادس األئمة الذين ذكرهم رسول اهلل 

اخلطب املنربية، الدكتور أمحد عيل قانع )ص)4)-43)).   (((
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H... إىل قوله: »وقد أرشد الرسول O األمة أن يطلبوا علم القرآن 
من أهل البيت يف آخر وصينّته حيث أبان أن القرآن وأهل البيت ال يفرتقان))).

إىل  املنسوبة  الفتاوى  أكثر  يوافق  كان ال  الصادق  اإلمام جعفر  أن  ومن حمارضته 
املذاهب األربعة الُسننّية، وإن كان كال املذهبي- أعني املذهب اجلعفري والسني- من 
مصدر واحد. ثم مثنّل أن اإلمام يرى أن القرآن يأمرنا بمسح أرجلنا يف الوضوء لسياق 

اآلية ولداللة العبارة عىل ذلك))).

 O الرسول  سننّة  قبول  املذهبي يف  بي  األسايس  الفرق  إىل  ق  تطرنّ ثم 
هو هل ُسننّة أيب بكر وعمر يف خالفتهام تعترب من األحاديث من حيث القبول والعمل 
ه اإلمام عيلنّ ليسا عىل رأي من أن سنة أيب بكر وعمر يف  يف الدين؟. واإلمام جعفر وجدنّ
الدين، والعكس عند أهل السنة. ثم مثنّل بمسألة التعصيب والعول يف املرياث أنه من 

بدع عمر بن اخلطاب؛ وعليه فإن املذهب اجلعفري ال يتمذهب به)3).

ومن الفروق التي ذكرها أن القياس مقبول عند أهل السنة ومردود عند الشيعة؛ 
ألن العلنّة يف النهي عن الفعل أو األمر به غري مذكورة؛ مما جيعل معرفة العلة يف احلكم 
صعب املنال؛ لذا فإن اإلمام اجلعفر أوىص اإلمام أبا حنيفة عىل ترك العمل بالقياس؛ ألن 
الشيطان كان أول من قال بالقياس حي أبى السجود آلدم؛ قاس أنه خلق من نار وآدم 

من طي، فالنار أفضل من الرتاب)4).

انظر يف كتاب )اإلمام جعفر الصادق ومذهبه اجلعفري( )ص0)(. الدكتور أمحد عيل قانع، والكتاب من    (((
مؤلفاهتم يف غانا. 

املصدر السابق )ص))).   (((
املصدر نفسه والصفحة.   (3(

انظر: كتاب )اإلمام جعفر الصادق ومذهبه اجلعفري( )ص))).   (4(
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ويف بداية ذلك املؤمتر أعني: مؤمتر اإلمام جعفر، ألقى مدير اجلامعة اإلسالمية يف 
غانا الدكتور أمحد عيل قانع، كلمة ترحيبية للحضور وقال: »إن الظروف واألوضاع مل 
تسمح ألئمة أهل البيت لنرش الدعوة اإلسالمية احلقيقية كام يرام، وبيان القرآن الكريم 
هلم بيانا شافيا. ولكن األحوال كانت صاحلة يف زمن اإلمام الباقر واإلمام الصادق لنرش 
نبيه  وسنة  تعاىل  اهلل  كتاب  وفق  عىل  إسالمية  تربية  األجيال  وتربية  اإلسالمية،  الدعوة 

.H

 ثم ذكر من كلمته: املحاورة التي دارت بي اإلمام جعفر الصادق وتلميذه اإلمام 
ا  ا وبعد األكل، رفع اإلمام جعفر يده حامداً أيب حنيفة- عىل حدنّ زعمهم-، أهنام أكال طعاماً
هلل تعاىل، ثم قال: »اللهم هذا منك ومن رسولك«، فقال أبو حنيفة: يا أبا عبد اهلل أجعلت 

ڄ     ڄ    ڄ     ڦ    ڦ          ]ڦ     كتابه:  يف  يقول  اهلل  إن  اإلمام:  قال  رشيكا؟  اهلل  مع 
 ڄ     ڃ    ڃ[ ]التوبة:74[، قال: ثم قال أبو حنيفة: »لكأين ما قرأهتا قط يف الكتاب 

وال سمعتها إال يف هذا املوقف« اه�))). 

ال خيفى ما حتمل هذه الكلامت من عقائدهم وشبهاهتم يريدون تلبيس الناس هبا، 
وقد ذكر قبل ذلك أن اإلمام جعفر كان شيخا ألصحاب املذاهب األربعة؛ وعلنّل ذلك 
بقوله: إن اإلمام أبا حنيفة قرأ عىل اإلمام جعفر، وقرأ اإلمام مالك عىل اإلمام أيب حنيفة، 

وكذلك أخذ األئمة ممن سبقهم«))).

ومغزى كالمه أنه إذا كان أصحاب املذاهب السنية أخذوا العلم من اإلمام جعفر، 
فمذهبه اجلعفري كام يزعمون أحقنّ أن يتنّبع.

املصدر السابق، كتاب اإلمام جعفر ومذهبه اجلعفري )ص5-4).   (((
املصدر نفسه )ص)).   (((
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ا عىل أحد مشاخينا املتخرجي  وقد قام أحد أنصارهم بإلقاء حمارضة يف اإلذاعة ردًّ
يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية، وقد ذكر يف تلك املحارضة أن خري دين لالتنّباع دين 
التشيع والرفض و زعم أن أبا طالب مات عىل دين اإلسالم، نسأل اهلل أن هيديه إىل سواء 

السبيل))).

وأما بالنسبة للدروس فإهنا تلقى عىل الطبقة غري املثقفة دينيًّا غالباًا وتكون أسبوعيًّا 
ا ومواضيع هذه الدروس تتناول اآليت: ا أو سنويًّ أو شهريًّ

- تعاليم اإلسالم باختصار.
- معرفة اهلل.  

- اإلمامة والقيادة.  
- العدالة يف تعليم األخالق يف اإلسالم..

- بسم اهلل مفتاح كل عمل. 
- غدير خم.  

- املعنى األسايس لألخالق.
- النبي حممد O خاتم األنبياء. 

- السجود عىل األرض وعىل الرتبة احلسينية. وغريها من املواضيع))).

بتاريخ  اإلذاعة،  من  احلادثة  البالد حيث سمع هذه  املايض يف  قبل  العام  نفسه، يف  الباحث  من  معاينة    (((
0)/8/)43) هجرية.

مقابلة مع أحد األئمة الذين قد سبق هلم املشاركة يف حمارضاهتم ودروسهم يف أكرا.بتاريخ0) شعبان-   (((
عت عليهم مما تتعلق بالرفض. )43)، وأهداين املذكرات التي ُوزنّ
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المبحث الثالث
املرا�ضيم الدورية و الحتفالت والتحالف مع ال�ضوفية

سيد  عزاء  إقامة  والسيام  ووفيات  مواليد  من  الدينية  الدورية  املراسيم  فإقامة 
S، وإحياء جمالس عاشوراء واالحتفاالت اخلاصة  الشهداء أيب عبد اهلل احلسي 
بذكرى مولد فاطمة واإلمام احلسن بن عيل عليهم الصالة والسالم وهذه املراسيم تقام 

يف كل عام وحيرضها عدد كبري من الناس.

د هذا الكالم املذكور ما كتبوه يف االنرتنت يف جهودهم الدعوية، وها هو  ويعضنّ
كالمهم بالرتمجة: 

أي: أهنم حيتفلون بذكرى وفيات ومواليد األئمة واألنبياء))).. ويوجد كثري من 
اإلعالنات يف االنرتنت هلذه املراسيم الدورية الدينية كام يسموهنا، ومن هذه اإلعالنات 

ما ييل:
أي: املسلمون الشيعة يف غانا يندبون لإلمام احلسي))). 

)نــيــرو بوي  الــحــاج  وهــذا إعــالن مــن أحــد كبار مسؤولي الشيعة فــي غــانــا، 
جاجا(:

اليوم  ذلك  اإلسالمي.  التقويم  حسب  حمرم  شهر  من  العارش  سيكون  ا  غداً أي: 
احلسي  اإلمام  كربالء،  يف   H اهلل  لرسول  املحبوب  احلفيد  فيه  ُقتل  الذي 
ا؛ لذا ندعو كل واحد يمثنّل اإلنسانية  S. نحن الشيعة يف غانا، سنأخذ مسريتنا غداً

املصدر نفسه يف موقع )الشيعة يف غانا( حتت عنوان:)الشيعة يف غانا( وقد تم حتميل هذا اإلعالن بتاريخ    (((
4)/))/))0)م. عىل اليوتيوب.

املصدر نفسه يف موقع )الشيعة يف غانا( حتت عنوان: الشيعة يف غانا، وقد تم حتميل هذا اإلعالن بتاريخ    (((
4)/))/))0)م. عىل اليوتيوب.
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إىل  هناك  من  ثم  نيام،  إىل  )مامويب-كونكا(  من  تكون  ومسريتنا  وتأييدنا،  تشجيعنا  إىل 
يا  العدالة...لبيك  ك  ونتمسنّ الظلم واالضطهاد،  نقاوم  تعالوا  األكرم،  الرسول  مسجد 

حسي لبيك يا حسي))). 
ا من مقاطع فيديو عن املناسبات واالحتفاالت التي  ويف »فيس بوك« عرضوا صوراً

جرت يف غانا، عام ))0)م-433)ه�. منها ما ييل: 
زينّ عاشوراء لعام ))0)-433)م، أي: الزينّ الذي يستخدمونه هلذا العام يف االحتفال.

اد لعام-))0)م-433)ه�. الغدير واملباهلة يف مركز اإلمام اجلونّ
عيد الغدير يف احلوزة العلمية يف عام ))0)م-433)ه�.

ويف هذه املناسبة املذكورة: ألقى أحد املتشينّعي يف غانا حمارضة ومعه مكربنّ الصوت 
.S بعنوان: يوم الكرامة لإلمام عيل

احتفال مولد فاطمة الزهراء P يف حينّ )ظنغو())).
ويف هذا العام ُأذيع يف أخبار غانا احتفال يوم »األربعي« وقالوا: 

 .(3(
Q يوم األربعي احتفال ديني لذكرى استشهاد اإلمام احلسي بن عيل

ويف تاريخ 0)-))- 0)0)م-4-)-)43)ه�، قامت اجلاليات اللبنانية الشيعية 
بمجلس  أيام عاشوراء من شهر حمرم  من  الثالث  الليايل  مراسم  بإحياء  أكرا  غانا-  يف 
العزاء يف مركز اجلمعية اجلعفرية املسمى بحسينية أيب عبد اهلل يف رشق )ليغوون( أكرا- 
غانا، وكان ذلك بحضور عدد من اجلاليات اللبنانية يف غانا، منهم القنصيل اللبناين يف 
غانا أمحد سويدان- الذي كان يف حرص شديد عىل نرش التشينّع يف غانا- كام حرض مجع 

غفري من اللبنانيي يف تلك الليلة)4).

فيس بوك )الشيعة يف غانا(.   (((
.WWW. Face book. Shia Ghana :ينظر يف »فيس بوك«- موقع)الشيعة يف غانا( الرابط   (((

Com. 0(04- (0(3 -حتت مقطع األخبار )الشيعة يف غانا )فيس بوك   (3(
القبضة اإليرانية يف غانا، كتبه يوسف عمر جلنّو، ونرشته شبكة الدفاع عن السنة عىل )اليوتيوب(.   (4(
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ويف خرب آخر: أحيا أبناء اجلالية اللبنانية يف غانا- كاميس- العاصمة الثانية، مراسم 
يوم العارش من حمرم، وذلك بمجلس العزاء احلسيني يف منزل أحد أبناء اجلالية، وختلله 
احلسي  حبنّ  يف  غداء  أقيم  ثم  ولطيمة،  احلسيني  املرصع  وتالوة  مباركة،  قرآنية  تالوة 

.(((
S

إيران-  يف  اإلسالمية  الثورة  مؤسس  اخلميني-  اإلمام  ذكريات  ا  أيضاً وحيتفلون 
)ه(  اخلميني  اإلمام  رحلة  ذكرى   : قائالاً عليه  ب  وبونّ قانع،  أمحد عيل  د.  ذلك  ذكر  وقد 

 

)4 جون(:
»إحياء ذكرى املناسبات كهذه املناسبة من الشعائر اإلهلية. )ومن يعظم شعائر اهلل 

فإهنا من تقوى القلوب(«))). 

احلداد  مالبس  وعليهم  الشوارع،  يف  يسريون  واالحتفاالت  املراسيم  هذه  ويف 
إمام..  يا  قائلي:  احلسينية  باألناشيد  الصوت  ورفع  والصدور،  الرؤوس  رضب   مع 

يا حسي.. يا بطل.. يا كاشف البالء.. يا صاحب الزمان أدركني... إىل آخره)3).

ويلعنون  يزيد،  آل  أو  يزيد،  العن  اللهم  قائلي:  وأوالده،  احلسي  قتلة  ويلعنون 
.. يقولون: لعن اهلل الوهابية.. وكل هذا بلغة هوسا)4). الوهابية ظلاماً

هبا  يريدون  أنه:  غانا،  يف  مذهبهم  إىل  للدعوة  يستغلنّوهنا  التي  املراسيم  هي  هذه 
ؤون  اإلظهار للناس مظامل أهل البيت، وأنه: هم الذين يوالوهنم وينترصون هلم، ويتربنّ
؛  ممن عاداهم، والذي ال يلمنّ بحقيقة ما ينعقون به ويدعون إليه، قد يظن أهنم عىل احلقنّ
ألنه ليس من املستساغ عقالاً إحلاق األذى بأهل بيت رسول اهلل H الذي هو 

فيس بوك )الشيعة يف غانا( تم حتميل اإلعالن بتاريخ 4)-)-0)0)م.   (((
اخلطب املنربية، الدكتور أمحد عيل قانع )ص)6).   (((

ينظر يف »فيس بوك« موقع )الشيعة يف غانا(. األفالم للمراسيم مع صور فيها صوت.   (3(
املصدر السابق، يف موقع )الشيعة يف غانا(.   (4(
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كمسجد  مساجدهم،  أحد  يف  جيتمعون  مسريهتم  هناية  يف  لذا  األمة؛  هذه  هلداية  سبب 
الرسول األكرم كام جاء يف اإلعالن، ويقوم أحد مشاخيهم بإلقاء قصة آل عيل وما حصل 

من املأساة يف كربالء حلسي I وأهل بيته))).

ثم إننّ خروجهم إىل الشوارع قد يثري تساؤالت عند الناس، ملاذا هذا اللطم والبكاء 
والتطبري؟ وبعد احلكاية هلم القصة املأساوية ملقتل احلسي I قد يتعاطفون معهم 

وينتقلون إىل مذهبهم. ومن استغالهلم املراسم الدورية يف الدعوة إىل مذهبهم ما ييل:

اإلمام  ملولد  احتفاال  الصحيفة  وجه  يف  غانا  مسلمي  أخبار  صحيفة  أصدرت 
املهدي، توجه فيه السفارة اإليرانية يف غانا هتنئة جلميع املسلمي يف غانا بمناسبة ذكرى 

مولد اإلمام املهدي وحلول شهر رمضان املبارك))).

ويف تلك الصفيحة يف الصفحة الرابعة ألقى آية اهلل السيد عيل اخلامنئي كلمته عىل 
احلضور بعنوانه: )املكافحة ضد اإلرهاب أمر ال ُيرتك()3). 

ا يف الوقت الراهن، بل هو  أبان يف كالمه أن اإلرهاب ليس شيئاًا حديثاًا وال نتاجاً
مما مضغته أفكار الدول املسيطرة املستبدة عىل الدول اإلسالمية ليتذرعوا هبا إىل اغتنام 

مقاصدهم املحرمة.

ثم استطرد يف كالمه وأوضح أن ذكريات التاريخ لن تنسى ما فعله املستعمرون 
لشعب فلسطي من احتالل أرضهم وترشيدهم من ديارهم وذلك بتدعيم العرشات من 
األماكن  ياسي وغريها من  ديار  الفظيعة يف  اجلرائم  ارتكبت  التي  اإلرهابية  اجلامعات 

ت كيان العامل وأقضت مضاجعهم. التي هزنّ

وقد أفادين هذا اخلرب أحد اإلخوة الدارسي يف جامعتهم أهنم يف النهاية جيتمعون يف أحد املساجد ليلقي    (((
عليهم قصة مقتل احلسي. تاريخ:6) من شهر شعبان، عام 433)هجرية.

.(the Muslim News، July/ august 2011( ،صحيفة أخبار املسلمي يف غانا   (((
املصدر السابق )ص4).   (3(
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دت ملفها باألخالق اإلرهابية من مظاهرة ومعاونة  ثم رضب مثاالاً بأمريكا التي سونّ
أفغانستان  يف  واألرياف  القرى  أهل  من  األبرياء  يقتلون  اإلرهابية  اجلامعات  بتجنيد 
عون زعامة  وإزهاق النفوس الربيئة يف الدول اإلسالمية، ومع هذه األخالق الشنيعة يدنّ

ا))). د كيان مصاحلهم يعدنّ إرهاباً مقاومة اإلرهاب يف العامل، وكل يشء هيدنّ
بأمر  اهتاممهم  الناس  وتعليم  ملذهبهم؛  الدعاية  الطويل  االستطراد  هبذا  أراد 
املسلمي، وما  إيذاء  الغرب يف  املسلمي، وإال نحن نرى أهنم يف اخلفاء متحالفون مع 

شأن سوريا عنا ببعيد.
يا حسي..  أثناء مسريهتم كقوهلم:  منهم  التي تصدر  القولية  الشطحات  ثم هذه 
الفطر  ويرفضها  الصحيحة،  العقيدة  تنايف  مما  الزمان...  صاحب  يا  البالء..  كاشف  يا 
من  أهنا  فيظن  العقيدة،  يف  زعزعة  عنده  من  عىل  تشتبه  قد  الواعية،  والعقول  السليمة 

الكلامت التي يوافقها اإلسالم.
وأما حتالفهم مع الصوفية فال غرو؛ للعالقة الوطيدة بي هاتي الفرقتي، والربط 
بي بدعة )التصوف( وبي أهم أصوهلا، أعني )التشيع(- الذي كان حظرية هذه البدعة 
ومزرعتها، حيث أسهمت الرافضة يف نشأهتا وتربيتها وتغلغلها يف صفوف أهل السنة 

واجلامعة؛ لذا، فإن الرافضة والتصوف تشرتكان يف بعض الطقوس الدينية))).

ومن أجل توثيق العالقة بينهام، صار التصوف أحد بوابات دخول التشيع والرفض 
ح بذلك الشيخ يوسف القرضاوي -حفظه اهلل- أثناء لقائه السنوي  للبالد السنية كام رصنّ

بالصحفيي الذي عقده صالون إحسان عبد القدوس)3).

املصدر السابق )ص0)).   (((
العصمة  وباطن،  إىل ظاهر  الدين  تقسيم  والقبور،  واألولياء  الشيوخ  تقديس  والوالية،  اإلمامة  ها:  أمهنّ   (((
مندكار،  إسامعيل  بن  ف، فالح  والتصونّ التشينّع  بي  العالقة  انظر:  كثري.  ة واألولياء، ونحو ذلك  لألئمنّ

)ص340-335).
التشيع يف أفريقيا )ص))).   (3(
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البالد كام  التشيع يف  بالسودان من خمططات نرش  الفقه اإلسالمي  املجمع  ر  وحذنّ
ا انتقدوا فيه حماوالت نرش التشيع يف مرص ويف تونس  أصدرت جبهة علامء األزهر بياناً
حذر الشيخ راشد الغنويش رئيس حركة النهضة من اجلهود التي تقام لنرش التشيع يف 
وغري  التشيع  ظاهرة  انتشار  من  الدينية  الشؤون  وزارة  رت  حذنّ اجلزائر  ويف  تونس)))، 

ذلك من البلدان اإلسالمية))).

أمرهم،  وحتقيق  الرافضة  الشيعة  بعقيدة  )التيجانية(  الصوفية  جلهل  فاستغالالاً 
واستغالالاً باخلالف الكامن بي دعاة أهل السنة، ودعاة التيجانية يف غانا، بادرت الشيعة 
يتمكنوا من حتقيق  السنة، لكي  التيجانية ضد أهل  بينهم وبي  الرافضة إىل عقد حلف 

طموحاهتم يف غانا)3).

فأبرموا التحالف مع الشيخ خمتار عباس من طريقة التيجانية، وهو اإلمام للمسجد 
املركزي بأكرا، وذلك يف أول وطأة أقدامهم يف أرض غانا)4).

التي هي مسقط رأيس كان عن  التشيع والرفض إىل منطقة )متايل(  إننّ دخول  بل 
أبواهبم عىل مرصاعيها، فكان  استقباهلم، وفتحوا هلم  إىل  بادروا  التيجانية حيث  طريق 
مسجدهم اجلامع يف وسط مدينة )متايل( أول مركز للشيعة الرافضة قبل أن ينتقلوا إىل 
مقرهم احلايل، وقد جاءت املساعدة من قبل السفارة اإليرانية إلكامل مسجدهم الذي 

توقف منذ سنوات ألسباب مادية.

املصدر السابق )ص3)).   (((
املصدر السابق )ص4)(. بترصف يسري.   (((

املقامة يف  الندوة  الشيعة يف غانا يف  أبرز وسائل  تقرير مفصل عن  التشيع يف غانا )5-4(  أبرز وسائل    (3(
مسجد اخللفاء الراشدين يف مامويب )أكرا( مع جمموعة من دعاة الوزارة، عام 430)هجرية. 

الدعوة اإلسالمية املعارصة يف غانا، الدكتور حممد إبراهيم )ص0)4).   (4(
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كاميس  يف  الكبري  اجلامع  مسجد  يف  إسالمية(  )مكتبة  سموها  مكتبة  وأنشأوا 
اللغة  إىل  املرتمجة  بالكتب  املذكورة  املكتبة  التيجانية، وقد زودوا  الصوفية  التابع جلامعة 

االنجليزية، واملنشورات الرافضية اإليرانية.

والصالة  جتمعاهتم  يف  التيجانية  الصوفية  بمشاركة  هيتمون  غانا  يف  فالرافضة 
معهم يف مساجدهم، حتى إن السفري اإليراين نفسه ال يتوانى يف حضور تلك احلفالت 
وكام   H النبي  مولد  والسيام  مساعداته،  وتقديم  كلامته  وإلقاء  والتجمعات، 
أن التيجانية يشاركون الشيعة الرافضة يف أنشطتهم من إقامة بعض احلفالت، وتنشيط 

احلسينيات، وإحياء بعض املراسم كعاشوراء، ومولد الزهراء، وغريها))).

التي  وغريها  االحتفاالت  من  الدينية  وطقوسهم  شعاراهتم  إىل  شاهدت  وإذا 
ُتعرض يف االنرتنت يف غانا، ترى أن أكثر احلضور من التيجانية، البسي املسبنّحات يف 
لوا  أعناقهم)))، بل إن أغلب املتشينّعي يف غانا كانوا من الطريقة الصوفية التيجانية، فتحونّ

إىل التشيع والرفض جلهلهم بحقيقة أمر الشيعة الرافضة.

تقرير مفصل من أبرز وسائل الشيعة يف غانا يف الندوة املقامة يف مسجد اخللفاء الراشدين يف أكرا، مع    (((
جمموعة من دعاة الوزارة )ص6-5).

انظر يف فيس بوك وعىل اليوتيوب )الشيعة يف غانا(.   (((
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المبحث الرابع
ا�ضتغالل مو�ضم احلج

فإن أهل الضالل والزيغ يتحينّنون الفرص، ويستثمرون كل الوسائل املمكنة لنرش 
عقائدهم الباطلة، كام أن احلج يعدنّ فرصة للرافضة لبثنّ سمومهم عىل املسلمي يف هذا 

املوسم املبارك.

املسلمي،  جلميع  دينيا  موسام  باعتباره  احلج  ملوسم  بالغة  أمهية  إيران  أولت  وقد 
التشيع  إىل  للدعوة  احلج  موسم  باستغالل  أتباعهم  الرافضة  أساطي  ذلك  أوىص  كام 
التربيزي( يقول ألتباعه:  الراحل )املريازا جواد  الكبري  والرفض، فهذا املرجع الشيعي 
بام يستطيع من  الشيعي، وليعمل كل شخص  للمذهب  )إن احلج هو أفضل األوقات 
Q، وعىل كل شيعي أن يراقب ترصفاته وأخالقه  أجل نرش مذهب أهل البيت 

معهم، ولتكن قراءة الدعاء، والزيارة بالشكل الذي جيذب قلوهبم))).

وكام أكد الرئيس أمحد نجاد عىل أن موسم احلج يتيح أكثر إمكانية إلدارة العامل، 
واصفا إياه بأنه مقر وقاعدة احلكومة العاملية واإلدارة الواحدة))).

ويذكر مركز األبحاث العقائدية )التابع ملرجعية السيستاين( أننّ من أهمنّ فرصة يف 
إقامة العالقة الدعوية فرصة احلج، كام يقول: فإن ذروة العالقات العامة للمركز تشتمل 

يف موسم احلج... إلخ()3).

وأما استغالل الرافضة يف غانا موسم احلج للدعوة إىل مذهبهم ما تذكره صحيفة 

املسلمي حتت إرشاف جلنة تقص  باحتاد علامء  تقرير خاص  ميداين(  )تقرير  أفريقيا  التشيع يف  املرجع:    (((
احلقائق بمجلس األمناء )ص00-99)).

املصدر السابق )ص)0)).   (((

املصدر السابق )ص)0)).   )3(
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أخبار املسلمي يف غانا دعوة عقدها أئمة املسلمي إىل اإلخالص والعمل اإلجيايب البننّاء 
يف شؤون احلج، وإنشاء جملس احلج اجلديد الدائم))).

وكانت تلك الدعوة من زعامء املسلمي وأئمتهم يف غانا عىل اختالف مشارهبم، وقد 
حتدث مع األئمة والزعامء إمام الرافضة يف غانا الشيخ أمحد أبوبكر كامل الدين، أعرب 
عن أسفه لسوء إدارة احلج من قبل املجلس، وهو عزاه إىل التدخل احلكومي غري املربر، 
مفصحا أنه مادام أن احلكومة رشحت األنانيي وأصحاب املصلحة يف احلج، وسمحت– 
فإن  وشؤوهنا،  احلج  عملية  إلدارة  لإلسالم  الفائدة  من  ختلو  الذين  للسياسيي  أيضا- 
الذي  اجلديد  املجلس  إقامة  اقرتح  أنه  بيد  باحلج ستواصل مستمرة،  املتعلقة  املشكالت 

يقودها األفراد الغيورون لإلسالم إلدارة شؤون احلج من أجل حتسي الوضع))).

للحكومة  للدعاء  كمنرب  وأنه  الركن  هذا  جوهر  أمحد  الشيخ  أشاد  جانبه  ومن 
والشعب يف البالد، وأضاف أن احلج ملمح لالقتصاد وبالتايل جيب التعامل معها مهنيًّا، 
وذيل كالمه حاثنّا رضورة التدخل احلكومي يف عمليات احلج والدعوة إىل لوحة جديدة 

ومسؤولة إلدارة شؤون احلج اه�)3).

وحثنّ أحد شيوخ الشيعة يف غانا عبد الكريم باتاري مدير مؤسسة الرسول األكرم 
يف )جتيامن( حجاج الشيعة عىل التفقه يف دينهم وأن يبحثوا ويتواصلوا مع اجلميع حسب 
حثنّ الرسول وأهل البيت وأن يكونوا دعاة صامتي)4) أي: أن ال جيهروا بالدعوة إىل 

الشيعة مبارشة حتى يؤدي إىل عدم قبول دعوهتم.

صحيفة أخبار املسلمي يف غانا )ص)) )The Muslim news(. تاريخ اإلصدار- شهر يوليو- أغسطس،    (((
عام ))0) م.

املصدر السابق )ص4).   (((

املصدر السابق )ص4).   (3(
املوقع اإللكرتوين ملؤسسة أهل البيت يف غانا حتت عنوان: )من نشاطات أهل البيت يف جتيامن بجمهورية    (4(

غانا(.



87

ومن أخطر أنشطة الرافضة التي يستغلوهنا يف موسم احلج تنظيم الدورات العلمية 
الرشعية عن احلج قبيل موسم احلج كل عام، ويف مجيع املناطق العرش، يعقب ذلك منح 
أداء احلج لبعض املتشيعي يف البالد، فالنظر إىل املعلومات اخلاطئة عن احلج التي يتلقاها 

املسلم من هؤالء، وهو يتمنى أن يؤدي فريضة احلج املفروضة عليه. 

هذا باإلضافة إىل ما قد يتعلمه من هؤالء من الشغب وتسبب االضطرابات يف أمن 
احلج، ويف أمن األرض املقدسة))).

السنة يف غانا يف اإلنرتنت ضمن  الذكر ما ذكره أحد دعاة  السالف  ويؤكد اخلرب 
أنشطتهم الدعوية قال:

واخلطباء،  األئمة  دورات  وعديدة:  نوعية  دورات  هلم  الدورات  ناحية  »ومن 
لتعليم  احلج  موسم  يف  دورات  رمضان،  يف  خاصة  دورات  مثل:  املوسمية،  الدورات 

املسلمي معلومات خاطئة عن احلج«))). 

تلك  يف  احلارضين  عىل  احلج  عن  الكتب  توزيع  يتم  الدورات  هذه  خالل  ومن 
الدورات، كام صادفت أحدهم يف احلج يف إحدى خيم غانا وكان معه واحد من هذه 

الكتب، مكتوب عليه »تعليامت موجزة عن احلج« للسيد حممد عيل أون)3). 

ومن طرق استغالهلم وسم احلج أهنم يعطون عددا من التذاكر للحكومة لتمكي 
بعض املسلمي باحلج، ويف السنة املاضية-عام ))4)هجري، أعطوا نائب رئيس غانا، 
املستطيعي  غري  عىل  لتوزيعها  احلج  إىل  للسفر  تذكرة  مخسي  غانا-  -رئيس  اآلن  وهو 

.Malamhidi@yahoo.com :املعلومة من الشيخ/ خرض إدريس آدم وعنوانه: اإللكرتوين   (((
العايل،  بالدبلوم  سعود  امللك  وجامعة  اإلسالمية  الدراسات  كلية   – قطر  جامعة  خريج  الشيخ  وهذا   
امللكي  السمو  برئاسة صاحب  إفريقيا  الدعوة يف  املسلمي يف غانا، ومنسق جلنة  الدعاة  رابطة  ورئيس 

الدكتور األمري بندر بن سلامن باململكة العربية السعودية يف غانا.
القبضة اإليرانية يف غانا، كتبه يوسف عمر جلو، ونرشته شبكة الدفاع عن السنة عىل اليوتيوب.   (((

تعليامت موجزة للحج، السيد حممد عيل أون )ص43).   (3(
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للحج، كام منحوا وزير اخلارجية عرش تذاكر السفر لتحجيج غري القادرين من املسلمي 
فا للحكومة))).  ودفعوها نقدا، وهكذا يف كل سنة، وهم يفعلون ذلك تزلنّ

لت بإرسال إمام غانا  ومن سبل استغالهلم ملوسم احلج أن السفارة اإليرانية تكفنّ
ونائبه إىل مكة املكرمة ألداء فريضة احلج وذلك يف عام 985)- 406)هجرية))). وكان 
املسلمي حي  الدولة ويف صفوف  النفوذ يف  الشخصيات ذات  ذلك يف مرحلة كسب 
وطأة أقدامهم يف أرض غانا، وقد نتج عن ذلك انضامم اإلمام إىل الصفنّ الشيعي، وتبعه 

يف ذلك أتباعه ورؤساء القبائل التي تدين باإلسالم)3). 

إن الرافضة يف العامل أرادوا استغالل احلج للدعوة؛ فإهنم شمروا عن سواعد اجلد 
ظهور  الوالية،  مثل  املسائل:  بعض  عىل  الرتكيز  خيصون  اخلبيثة،  عقائدهم  ونرش  لبث 

اإلمام املهدي، والتعريف بإيران، الثورة اإلسالمية، واإلمام اخلميني، ونحوها.

لذا ترى خميامهتم يف املشاعر أبواهبا مفتوحة عىل مرصاعيها لكل حاج برصف النظر 
الشوارع.  أف�ريقيا والعاكفي عىل  الطعام عىل حجاج  بتوزيع  عن جنسيته، ثم يقومون 

نسأل اهلل أن يكفينا رشهم.

الشؤون اإلسالمية واألوقاف  الداعية من وزارة  نباري،  القادر سعيد  الشيخ عبد  املعلومة  أفادين هذه    (((
والدعوة باململكة العربية السعودية. 

الدعوة اإلسالمية املعارصة يف غانا، الشيخ حممد إبراهيم حممد )ص0)4).   (((
املصدر السابق )ص0)4).   (3(
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المبحث الخامس
بعث دعاتهم للدعوة اإىل مذهبهم

القبول واالستجابة عند  تنال  جها حتى  يرونّ إىل من  أن لكل جتارة حتتاج  ال شك 
تنترش  حتى  هلا  داع  إىل  تتطلنّب  ضاللة  إىل  أو  هدى  إىل  سواء  دعوة،  كل  وكذا  الناس، 

وتستجاب هلا.

لذا، فإن الرافضة يف غانا مل يتقاعسوا عن الدعوة إىل مذهبهم، بل عزموا عىل نرشها 
يف املناطق العرش كلها يف غانا، فوظنّفوا العلامء واملبلنّغي عددهم مائة وسبعة من الدعاة، 
جيي معهد أهل  وتعاقدوا معهم عىل مبلغ معينّ ُيدفع هلم شهرية. وأغلب املبلنّغي من خرنّ

البيت اإلسالمي))).

وتنظنّم هلم الدورات واملؤمترات لتأهيلهم للدعوة إىل عقيدهتم. ومن تلك الدورات 
الرابعة وعددهم  فعة  الدنّ تم ختريج  وقد  األئمة واخلطباء يف كل سنة،  دورة  واملؤمترات 

سبعون داعية وخطيباًا))). 

يناير- عام 009)م، ويف ذلك  بتاريخ 4)-5)  غانا  املبلنّغي يف  وقد عقد مؤمتر 
التشينّع  إىل  ينتهجوهنا يف سبيل دعوهتم  التي  للدعاة  التوجيهات  هت بعض  املؤمتر، وجنّ

والرفض. ومن تلك التوجيهات ما ييل:

أننّ عىل املبلنّغ قبل أن حيص نفسه كعامل ومبلغ، ينبغي أن يعدنّ نفسه يف عداد املتعلمي 
والطالب حتى يزيد علمه يف كل يوم. وأبانوا أن من براجمهم التوزيع عليهم بعض الكتب 
وامللزمات واملقاالت حيناًا بعد حي للمرجعة وإقامة جلسات علمية للمدارسة واملناقشة.

التشينّع يف أفريقيا )تقرير ميداين( )ص)6)).   (((
التغلغل الشيعي يف غانا، كتبه يوسف عمر جلو، ونرشته جملة املجمع الكويتية يف )غوغل(.   (((
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فهو  إقليم،  كل  يف  املبلغي  رئيس  أو  املبلغي  رابط  بواسطة  الربنامج  هذا  إجراء 
مسؤول عن متابعة هذه اخلطوة.

كام  للمبلنّغي  دروس  ثالثة  أو  درسي  جلسة  كل  ويف  جلسة  شهر  كل  يف  إقامة 
امللزمات وإعطاء اهلدايا. أحد  أن اجللسة حتتوي عىل االمتحان وكلمة اإلدارة وتوزيع 
يف  املقاالت  كتابة  واملعارف،  العلوم  يف  نفسه  املبلنّغ  تقوية  طرق  وأحد  التبليغ  أساليب 

املوضوعات واملجاالت املختلفة.

وأوصاهم بكتابة املقاالت ومطالب علمية ودينية وطبعها يف الصحف واملجالت 
مه يف دنياه وآخرته، وأن املجمع  املوجودة يف غانا. ولكل هذه األنشطة درجة للمبلنّغ لتقدنّ

يساعدهم بعض املساعدة يف هذا املجال.

حمل  يف  ومدينة  قرية  كل  يف  العمومية  املكتبات  تأسيس  أن  هلم  توجيهاهتم  ومن 
خاص أو يف بعض املساجد أحد طرق التبليغ. ووعدهم بإتيان الكتب من إيران أو طبع 

بعض املجالت يف اجلامعة أو احلوزة.

نرش املعارف يف اإلعالم كالراديو والتلفاز أحد الطرق املفيدة يف هذا الزمان، وأن 
فإن  الفرص،  من  ويستفيدوا  الراديو  أصحاب  من  املجال  ُأعطوا  إذا  انتباه  عىل  يكونوا 

الفرصة متر مر السحاب.

ومن توصياهتم هلم االستغالل من كل الفرص، وال ينحرص التبليغ يف املسجد أو 
ا عىل مائدة  السيارة أو يف الطريق مع صديقه أو جالساً إذا كان أحدهم يف  املدرسة، بل 

ا يف بيت أحد أقربائه فعليه استغالل تلك الفرصة للدعوة. الطعام أو ضيفاً

التبليغ فتح املدرسة وإن كانت صغرية غري رسمية، فالداعية يستطيع  أحد طرق 
أن يفتح مدرسة مع طالب يف بيته أو يف ناحية من املسجد، فإذا رأى الناس أن فيها فائدة 
سيزداد العدد يوما بعد يوم حتى تصبح املدرسة مدرسة علمية كبرية يف قريته أو مدينته، 
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»من سّن سنة حسنة فله أجرها وأجر   :O فينطبق عليه حديث الرسول 
من عمل بها«.

حتريضهم عىل السياسة وإدارة املجتمع وأهنا جزء من الدين.

أن املبلنّغ الذي درس يف إيران أو يف غانا أو يف مكان آخر وله العلم يف الدروس 
اإلسالمية، فمن وظيفته الرشعية تبليغ رساالت اهلل وتعليم اآلخرين بعلمه.

أوصاهم أال يبدأوا يف الدعوة بتعريف الشيعة، بل عليهم أن يتظاهروا للناس أهنم 
من أهل السنة وأهل القرآن وأهل سنة الرسول O فإذا فعلوا ذلك جيدون 

من يوافقون هلم من الطالب واملصلي.

هذه مجلة من التوجيهات والتوصيات التي وجهت إىل دعاهتم ومبلنّغيهم يف ذلك 
املؤمتر.

مقربة  يف  أحدهم  قابلت  وقد  للدعوة،  احلج  إىل  ُيبعثون  بعضهم  الدعاة  وهؤالء 
البقيع الغرقد وكان بيده »كتاب آداب احلرمي« يقرأ منه يف الزيارة، فسألته فقال بأنه جاء 
من غانا يف مدينة متايل شامل غانا، كام قابلنا بعضهم بمنى يف إحدى خميامت غانا يدعون 

احلجاج إىل مذهبهم))). 

منهم أحد دعاهتم من القدماء يف منطقة شامل غانا، ويعترب أول من أظهر التشينّع والرفض يف املنطقة.   (((
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الوسائل اإلعالمية يف الدعوة إىل مذهبهم

احلياة،  لوازم  تتطلبه  أمر  اإلعالم  وسائل  استخدام  أن  فيه  للشك  جمال  ال  مما  فإننّ 
وخاصة يف عرصنا هذا، املصطلح عليه بعرص العوملة، ويقال: إننّ اإلعالم يف احلياة كالدم يف 
ا سلبيًّا. اجلسم))). وقد فتحت املجال ألصحاب املبادئ السينّئة أن يؤثنّروا عىل الناس تأثيراً

اسُتخدمت يف اخلري أسهمت يف نرش  إذا  التي  الدعوية  الوسائل  أهم  بل هي من 
الدعوة اإلسالمية عىل أوسع النطاق يف أوساط املسلمي وغري املسلمي.

ويندرج تحت هذا الفصل ثالثة مباحث:

المبحث األول
التلفاز والإذاعة

اآلفاق  تقتحم  التي  الرسيعة  املرئية  املسموعة  اإلعالمية  الوسائل  من  فالتلفاز   
البعيدة كام أن اإلذاعة من الوسائل اإلعالمية املسموعة التي تقطع املسافات البعيدة يف 

أقرب وقت ممكن.

اختتام  فيهام خالل مراسم  التعاون  التوقيع عىل  تم  قد  التي  األنشطة  وهاتان من 
االجتامع الثالث للجنة التعاون املشرتكة بي إيران وغانا يف طهران، كام أفاد ذلك مراسل 

وكالة مهر لألنباء الشيعية الغانية)))..

جملة القلم )ص8)(. وجهة إصدار هلا: اجلامعة اإلسالمية ب� )غانا(.   (((
التشيع يف أفريقيا )تقرير ميداين( )ص)6)).   (((
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املبلغي عام  الرافضة يف غانا يف مؤمتر  لدعاة  هت  التي وجنّ التوجيهات  وكان من 
4)-5) يناير 009)م-8) حمرم-430)ه�. نرش املعارف عن طريق الراديو والتلفاز 
التي  الفرص  من  االستفادة  يف  انتباه  عىل  فليكونوا  الزمان،  هذا  يف  املفيدة  طرق  أحد 

حيصلون عليها من أصحاب الراديو للدعوة إىل مذهبهم))).

وبناء عىل ذلك فقد متكن دعاة الرافضة يف غانا رشاء بعض األوقات يف اإلذاعات 
يف  بالطعن  الصلة  ذات  املواضيع  عىل  فيهام  جون  يعرنّ الدعاة،  لبعض  والتلفاز  املحلية 

.M الصحابة كأيب بكر وعمر وعثامن وعائشة

وهلل احلمد- قد القوا من عامة الناس معارضة عنيفة– فضالاً عن معارضة الدعاة 
من أهل السنة))). 

كام حصل الطعن يف السنة النبوية والثناء عىل التشيع والرفض من بعض املتشيعي 
العائدين من االبتعاث يف منطقة )متايل( مرات عديدة عرب اإلذاعة، وتصدى له الدعاة 

بالرد من خرجيي اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية)3).

ق  وفيها ينرشون متاهاهتم وشطحاهتم، وقد ذكر أحدهم يف تفسريه للقرآن وتطرنّ
إىل قصة نوح S وقال: »إن املتخصصي يف العلوم كانوا يريدون معرفة علنّة نجاة 
سفينة نوح S من الغرق، وبحثوا فانكشفت هلم كفنّ مرسومة عىل الفلك، وأصابع 
تلك الكفنّ مكتوب عليها مخسة من أسامء األئمة وهم حممد H وعيل وفاطمة 

واحلسن واحلسي. 

ويف )أكرا( عاصمة غانا التي تتكثف فيها جل أنشطتهم املحاربة واملعادية لإلسالم 

اخلطب املنربية، الدكتور أمحد عيل قانع )ص8))).   (((
تقرير من دعاة الوزارة يف منطقة كاميس )ص5).   (((

املعاينة من الباحث نفسه يف السنة املاضية، )43)هجرية وذلك يف شهر رمضان املبارك.   (3(
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جون سلعتهم عرب اإلذاعات املحلية تروجيا هائال برشاء معظم  واملسلمي، فقد قاموا يرونّ
األوقات من هذه اإلذاعات يف بث عقائدهم الباطلة))).

ة هبم، وهلم اآلن  وقد حاولوا السيطرة عىل قناة )NET 2( إىل أن ينشأوا قناة خاصنّ
برنامج عىل تلك القناة بعد صالة العشاء من كل مجعة، مىض عليه أكثر من سنة، وما يزال 
ا إضافة إىل رشائهم ساعات يف بعض إذاعات »أف أم« كإذاعة »ُأمان« لبثنّ من  مستمرنّ

خالهلا عقائدهم اخلبيثة))).

التلفاز  عرب  الناس  عىل  الرافضية  األفالم  عرض  اإلعــالمــيــة:  برامجهم  ومــن 
املنطوية عىل األكاذيب من مظامل أهل البيت كمشهد مقتل حسي I وهم يبكون، 
أو يتباكون. ويعرضون صور الثورة التي حدثت يف عهد اخلميني، وكذلك مظامل الدول 

املستعمرة للدول اإلسالمية الضعيفة)3).

.Malamhidi@yahoo.com :تقرير الداعية الشيخ خرض إدريس آدم وعنوانه اإللكرتوين   (((
اإلنرتنت يف موقع )الشيعة يف غانا( بعنوان: )التغلغل الشيعي يف غانا(، كتبه يوسف عمر جلو، ونرشته    (((

جملة املجتمع الكويتية.
WWW.SUNNAH.NET،FORUM :النشاط الرافيض يف غانا، كشف مميز و موثق عرب اإلنرتنت   (3(
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المبحث الثاني
ال�ضحف واملجالت الدورية واملن�ضورات

ومن حماوالهتم املستفادة من الوسائل اإلعالمية املختلفة املسخرة خلدمة أهدافهم: 
الشيعي  الطابع  عليها  يغلب  كلها  وهذه  واملنشورات،  واجلرائد  واملجالت  الصحف 
الشهرية  الفصلية ومنها  إيران.ومن هذه املجالت:  يأتون هبا من  الرافيض؛ ألن أكثرها 

وأخرى األسبوعية.

 فمن المجالت الفصلية هي:
العاملي  املجمع  بالعربية، يصدرها  الثقلي( وهي جملة شيعية مكتوبة  جملة )رسالة   -(
ألهل البيت من إيران، ويف الصفحات األخرية من هذه املجلة رصد الرسائل التي 
التعليم  اجتهاد  )مجعية  ضمنها  ومن  اإلسالمية،  اجلمعيات  من  املجمع  يتسلمها 

اإلسالمي يف كاميس غانا( وتأريخ إصدار تلك املجلة )4)4)ه�(.
جملة )رسالة التقريب( ويعنون بالتقريب: التقريب بي املذاهب اإلسالمية: الشيعية   -(

والسنية.
جملة )التوحيد(.  -3

جملة )اهلدى(.  -4
جملة )الوحدة(. وغريها من املجالت املكتوبة بالعربية. ويف هذه املجلة عرض ملظامل   -5
لوا هبا للدعوة إىل مذهبهم يف غانا، وقد  الشيعة وتشويه سمعة الدول السننّية ليتوسنّ
سطروا يف إحدى صفحاهتا وهي بموضوع: آل سعود- آل خليفة، إجرام مع سبق 

اإلرصار.

ومن المجالت الشهرية: جملة )زمزم( مكتوبة باللغة العربية.
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وهذه املجالت املذكورة آنفا كلها ُترسل من إيران إىل غانا. ومليئة بأفكار شيعية 
رافضية تؤثنّر من قرأها. 

ومن المجالت المكتوبة باإلنجليزية: 
واجلهة  غانا،  يف  الصادرة  الرافضية  الشيعية  املجالت  إحدى  وهي  )القلم(،  جملة   -(
ا-  القائمة بإصدارها اجلامعة املسامة باجلامعة اإلسالمية يف غانا، وهي فصلية -أيضاً
باملستجدين  واحتفاالهتا  وأهدافها  املذكورة  اجلامعة  عن  تتحدث  املجلة  وهذه 
واملتخرجي، وتتحدث عن العلم وأمهيته، كام يوجد فيها مواضيع متعلقة بالتشيع 

والرفض– كقصة غدير خم، وحديث كساء وتأريخ أئمتهم وغريها-))).
من  تصدر  التي  الرافضية  الشيعية  املجالت  إحدى  ا-  -أيضاً وهي  )الكوثر(  جملة   -(
مؤسسة  وهي  الكوثر،  مؤسسة  هلا  الداعمة  واجلهة  ا-  -أيضاً فصلية  وهي  غانا، 

دعوية موجودة يف أكرا))).
صحيفة )أخبار املسلمي يف غانا( واجلهة التي تتوىلنّ إصدارها مجعية الصحافة اإلفريقية   -3

وهي أسبوعية. وهي من إصدار غانا، ولكنهم يشاركون يف إدالء دلوهم فيها.

ومن المنشورات:
الشيعة  جتمع  »ملاذا  بعنوان  الصالة  عن  تتحدث  اإلنجليزية  باللغة  شيعية  نرشة   -(

الصالة ؟« واجلهة املصدرة هلا املجمع املحيل ألهل البيت)3).
اجلمعية  هلا  الداعمة  واجلهة  القرآن،  عن  تتحدث  اإلنجليزية  باللغة  شيعية  نرشة   -(
السالفة الذكر، وعنوان النرشة كاآليت )هل تعتقد الشيعة يف القرآن اآلخر خيتلف 

عن القرآن املوجود()4).

جملة القلم الصادرة بتاريخ )006)م( )ص7)).   (((
التشيع يف أفريقيا )ص67)).   (((
التشيع يف أفريقيا )ص68)).   (3(

املصدر السابق )69)).   (4(
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وهذا العنوان مبني عىل عقيدهتم الزائغة بأن القرآن املوجود بأيدينا حم�رف ومبدل 
فيه..

نحن -أهل السنة- نعلم أن اإلسالم ليس له إال كتاب واحد وهو القرآن، وأما 
اختالف الكتب وتعددها فهذا من خصائص اليهود والنصارى، كام هو واضح يف كتب 
متعددة، وقد أخربنا اهلل تعاىل بقوله: ]ھ    ے      ے    ۓ[ ]املائدة:3)[. 

]ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ[ ]املائدة:)4[.
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المبحث الثالث
ا�ضتخدام الإنرتنت والدعاية يف الدعوة اإىل مذهبهم

ذات  الراهن  العرص  يف  العاملية  االتصاالت  شبكات  أحدث  من  تعدنّ  اإلنرتنت 
شتنّى  يف  واملراسالت  التعامالت  تسهيل  يف  تنحرص  وأمهيتها  ورش(.  )خري  نطاقي، 
يف  املشرتكة  اجلهات  خمتلف  بي  واألبحاث  املعلومات  لتبادل  واستخدامها  املجاالت، 
الشبكة وذلك من خالل خدمات الربيد االلكرتوين أو القوائم الربيدية. وتستخدم يف 
ا يف  متابعة األخبار العاملية عن طريق وكاالت األنباء واملواقع اإلخبارية، وتستخدم أيضاً

دة وغري ذلك من خدماهتا كثري. الدعوة إىل اهلل من خالل املواقع اإلسالمية املتعدنّ

يستثمر الشيعة يف غانا مواقع الشبكة املعلوماتية، ومنها الدعاية الشيعية من خالل 
املوقع:

وموقع مركز األبحاث العقائدية )الشيعية( 
وموقع اإلمام احلسي S )الشيعي(:

مذهبهم  إىل  للدعوة  عدة  وسائل  غانا  يف  الرافضة  تستخدم  املواقع  هذه  وخالل 
منها:

الرافضة، وقد أبرزوا شيئاًا من عقائدهم يف موقع  التعريف بعقائد الشيعة  وسيلة 
الشيعة يف غانا باملقارنة بينهم وبي أهل السنة وقالوا: إن الشيعة تعتقد بأن اإلمامة أصل 
من أصول املذهب والدين، وال يتم اإليامن إال هبا، بل هي امتداد النبوة، وجيب أن تكون 
بالنص والتعيي من اهلل عىل حسب األدلة العقلية والنقلية، وتشرتط يف اإلمامة رشوطا 
وكذلك  الشورى.  أو  الناس  قبل  من  اإلمام  ينتخب  ال  وهلذا  والعصمة؛  العلم  أمهها: 
وهني  اهلل  هني  وهنيه  ورسوله،  اهلل  أمر  وأمره  الرسول  خليفة  اإلمام  بأن  يعتقد  الشيعة 

رسوله بحسب النصوص الواردة يف حقهم من القرآن الكريم والروايات.
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ومل  ارحتل  الرسول  وأن  الناس،  قبل  اخلليفة من  بتعيي  فيعتقدون  السنة  أهل  أما 
يعينّ من يستخلف عنه، وال جيب أن يكون اخلليفة أعلم الناس وال أن يكون معصوما 
عن األخطاء، كام ال يعتقدون عصمة النبي واألنبياء اآلخرين يف شؤوهنم احلياتية وأهنم 
يعتقدون وجوب  الناس، وكام  الوحي وتالوته عىل  إال يف أخذ  ينسون ويسهون  كانوا 
اآلية  أمره وذلك عىل وفق  د من  التمرنّ كان سلطانا جائرا، وال جيوز  ولو  احلاكم  طاعة 

القرآنية ]ۈئ    ېئ    ېئ    ېئ    ىئ    ىئ    ىئ    ی     ی    ی[ ]النساء:59[.

ثم أوردوا ما يؤينّد زعمهم عىل خالفة عيلنّ I، مثل حديث الوصية وحديث 
املنزلة والغدير ونحوها.

ومن خالل هذه الوسيلة، حتدثوا عن تاريخ غانا ووقت دخول التشيع فيها يف عام 
980)، واملدارس الشيعية الفكر ينترش برسعة يف غانا، ويرجع ذلك إىل الشيعة اللبنانيي 
الذين هاجروا من بالدهم لغانا وإقامة أعامهلم هناك، ثم ذكروا املناطق التي يكثر فيها 
إيران  املدارس واجلامعة، وإرسال الطالب إىل  الدعوية من تأسيس  الشيعة وأنشطتهم 
واألنبياء،  األئمة  ووفيات  مواليد  ذكرى  إحياء  واحتفال  اإلسالمية،  واملراكز  وسوريا، 
وكذلك املشاركة يف املهرجانات اإلسالمية األخرى. وهناك مكتبة ضخمة فيها العديد 
من الكتب املتعلقة بمنزلة أهل البيت، وقد سمح لألنشطة الشيعية املشاركة يف انتشار 
ف عىل رسالة اإلسالم الشيعي؛  املدرسة الشيعية الفكر عرب غانا، وسمح لألفراد التعرنّ
املسلمي  غري  من  والعديد  الشيعي،  اإلسالم  إىل  لوا  حتونّ املسلمي  من  كثري  السب  هلذا 

حتويلهم إىل اإلسالم))).

ومن وسائلهم وسيلة تدنيس تاريخ الصحابة املرشق باملقارنة أيضا بي عقيدهتم 
وعقيدة أهل السنة يف الصحابة M وقالوا:

انظر يف غوغل )شيعة أهل البيت يف غانا(.   (((
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إن قضية عدالة الصحابة من املوضوعات اخلالفية بي السنة والشيعة، فإن أهل 
سوهنم ويعتقدون أن من سبنّ الصحابة فقد  السنة يقولون بعدالة مجيع الصحابة، ويقدنّ

تزندق وكفر.

سون مجيعهم كأهل السنة؛  وأما أهل التشيع فال يعتقدون بعدالة مجيعهم وال يقدنّ
بل يعتقدون بعدالة بعضهم وتقديسهم كأولياء منهم: سلامن الفاريس، وأيب ذر الغفاري 

وعمر وغريهم، ويعتقدون أن بعض الصحابة هم منافقون وغري مؤمني))).

يلقيها  عائشة«،  من  ر  حيذنّ  Oالنبي« بعنوان:  للمحارضة  برناجماًا  أوردوا 
أحد شيوخ الشيعة الشيخ حسن اللهياري، وبرناجما آخر للمحارضة بعنوان: »شخصية عمر 

بي احلقيقة واخليال« للشيخ نفسه، وكلتا املحارضتي تكون بالصورة مع الصوت))).

وال خيت�صنّ تش�وهيهم عىل الصحاب�ة -رضوان اهلل عليهم-، بل يع�منّ كل من يطيع 
 اهلل ورس�وله ع�ىل وف�ق منه�ج الصحاب�ة M مث�ل م�ا كتب�وا ع�ن الش�يخ حممد بن 
 عب�د الوه�اب V إرادة تش�ويه تارخي�ه امل�رشق وس�معته احلس�نة، ولك�ن الكات�ب 
-أرشده اهلل- أهبم نفسه خمافة أن ُيعرف، قال: الصورة احلقيقة للحركة الوهابية )تأسست 
اب النجدي ))))- الطائفة الوهابية عن حممد بن عبد الوهاب بن سليامن بن عبد الوهنّ
ا يف الكتب عىل  ا خاصًّ ر اهتامماً 56))(، بعد احلصول عىل التدريب األسايس الديني، طونّ
األنبياء الكذبة مثل مسيلمة الكذاب، سجا كذاب آل األسود، طليحة األسدي يف الفرتة 
املبكرة من املنح الدراسية له، والده أصبح واملعلمي عىل بيئة من تفكريه املنحرف، وهذا 
قادهم إىل حتذير الناس منه بالقول »هذا الرجل سوف يضلنّ ويضلنّل أولئك الذين سوف 

يرغبون يف االحتفاظ بالدين. اهلل بعيد )منه( والعذاب...«)3).

انظر يف غوغل )الشيعة يف غانا( حتت )الشيعة نت( يف موضوع )الشبهات والردود(.   (((
الشيعة يف غانا )عاشوراء- غانا(، تم حتميلها بتاريخ 7/))/))0)م.   (((

ينظر يف املصدر السابق حتت )األخبار(.   (3(
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ومن طرق دعوهتم عرب االنرتنت عرض مظامل أهل البيت باهتام أهل السنة واجلامعة 
بقوهلم: إن التاريخ اإلسالمي شاهد الرصاعات الدامية بي املدرستي وهم مدرسة أهل 
البيت ومدرسة أهل السنة واجلامعة، ويف تلك الرصاعات كانت مدرسة أهل البيت هي 
املغلوبة، ومدرسة أهل السنة بفضل رعايتها ودعمها من قبل احلكومات املعادية ألهل 
البيت هي الغالبة عىل حسب الظروف املوجودة يف التاريخ، سوف نرى أن النرص كانت 
يف الواقع ملصلحة أهل البيت وال غري؛ وذلك ألجل إتقان مباين هذا املذهب وتطابقها 
املنسوبة إىل الشيعة اإلمامية االثني عرشية  التهم  النبوية عىل رغم كثرة  بالقرآن والسنة 
وكذلك الترشيد واالعتقال والسجن والقتل وأنواع التعذيب التي كانت متارس من قبل 

احلكام األموينّي والعباسينّي ضدنّ أهل البيت.

ابية  الوهنّ قبل  من  بدأت  قد  الشاسع  الديني  الغزو  أن  نشاهد  األخرية  الفرتة  ويف 
والسلفية من الطرق املختلفة، ومن مجلتها نرش ماليي من الكتب واملجالت والكتيبات 

الصغرية وتوزيع ماليي من أرشطة الكاسيت وإنشاء مئات موقع يف اإلنرتنت))).

لذا؛ أوردوا األخبار في العالم عما يحصل للشيعة من المظالم منها:
أن احلرب القبلية يف باكستان بلغت ذروهتا وأدنّى ذلك إىل قتل مائة وعرشين شيعيًّا 

وإصابة العرشات منهم جراحات شديدة.

ويف خرب آخر يف نفس البالد حدث انفجار يف جنوب غرب باكستان وتسبنّب يف 
ا. قتل تسعة عرش شخصاً

استنكرت األمم املتحدة اهلجامت الرشسة التي حدثت يف العراق يف األيام املاضية.

إىل  احلافلة كانوا راجعي من مكة  باكستان يف  ا من   قتل حوايل تسعة عرش حاجًّ
باكستان، ويف الطريق قرب -إيران- حصل انفجار قنبلة.

املصدر السابق، الشيعة يف غانا )عاشوراء غانا(.   (((
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اهنا من الشيعة، ومجاعة  ويف »Quetta snooker« بلدة حيث يكون أغلب سكنّ
فة يف »Lashkaar-e-jhangvi« ألقت قنبلة يف السوق، وأفىض إىل  من أهل السنة املتطرنّ

ا. ا وإصابة سبعة وعرشين شخصاً قتل أحد عرش شخصاً

زعموا أن هذه األخبار كلها ُأذيعت يف إذاعة غانا هبذه التواريخ 0)/)3/0)0)، 
4)/)3/0)0)، 5)/)3/0)0)، وتم تنزيلها يف اإلنرتنت))).

أعلنوا  ما  مثل  أئمتهم  ووفيات  مواليد  ذكريات  احتفال  مواعيد  فيها  وينرشون 
بن  استشهاد احلسي  أخبار غانا، وهي ذكرى  »األربعي« يف  احلسينية وتسمى  احتفال 

.L ّعيلن

ويبثنّون أفالم املراسيم احلسينية خارج غانا كنيجرييا وبني وتوجو وغينيا، وغريها 
من دول أفريقيا، وتكون بالصورة والصوت. مثل:

مسلمو الشيعة يف نيجرييا وجنوب أفريقيا حيتفلون بعاشوراء))).
ومن طرق دعوهتم يف اإلنرتنت الدعاية ملذهبهم بقوهلم: )التشينّع يف أفريقيا يزداد 

ا(. ا بالغاً ازدياداً

ل  لي إىل الشيعة من خمتلف الدول يف العامل بكتابة اسم املتحونّ ثم أذاعوا أسامء املتحونّ
التشينّع يف غانا  إىل  املتحولي  أعلنوا أسامء  منها، وقد  التي جاء  السابق ودولته  ومذهبه 

وهم:
ايب، ثم تشينّع.  أمحد إبراهيم عبد املؤمن، ومذهبه السابق: وهنّ

ل إىل التشيع والرفض. سعيد زكريا عيل، وكان مذهبه السابق مالكيا ثم حتونّ

.spy ghana.com )ينظر يف غوغل )الشيعة يف غانا   (((
بتاريخ  التحميل  تم  أفريقيا(،  يف  املسلمي  )شيعة  عنوان  حتت  غانا(  يف  )الشيعة  غوغل  يف  ينظر    (((

4)/))/))0)م.
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عباس عثامن عيسى كان مالكينّ املذهب ثم صار شيعيًّا.
مذهب  إىل  انتقل  ثم  السابقي  كاألخوين  مذهبه  كان  ناوي  عيسى  اجلليل  عبد 

الشيعة))). إن كان كام يقولون، فنسأل اهلل اهلداية لإلخوة إىل سواء السبيل.

اإلنرتنت تعترب أخطر وسائل اإلعالم يف غانا استخدمتها الرافضة يف الدعوة إىل 
واألساليب  الوسائل  من  اإلنرتنت؛  يف  ل  ُينزنّ به  قاموا  دعوي  نشاط  كل  ألن  مذهبهم؛ 
إىل  الناس  واالجتامعية إلقناع  والسياسية  واالقتصادية  واإلعالمية  والدعوية  التعليمية 
تطبق  التي  الدعوية  املراكز واملؤسسات واجلمعيات  بمذهبهم، وكذلك مجيع  ك  التمسنّ

لة يف اإلنرتنت. هذه الوسائل واألساليب منزنّ

خمتلف  من  الشيعة  إىل  املتحولي  )أسامء  الفقرة  يف  نت(  )الشيعة  عنوان  حتت  غانا(  يف  )الشيعة  غوغل    (((
الدول.
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وسائل الرافضة اخلدمية يف الدعوة إىل مذهبهم

وفيه أربعة مباحث: 

المبحث األول
كفالة الأيتام

كفالة األيتام من األعامل التي حيرضها اإلسالم، بل جاءت العرشات من النصوص 
وقد  إليهم.  اإلساءة  عن  وحتذر  اليتامى،  إىل  اإلحسان  عىل  حتض  والسنة  الكتاب   يف 

ڎ     ڎ     ڌ     ]ڌ     قوله:  يف  بالنار  ظلاماً  اليتامى  أموال  اآلكلي  اهلل  توعد 
]النساء:0)[. وقال  ڈ    ڈ    ژ    ژ    ڑ     ڑ    کک    ک    ک[ 

H: »أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة« وأشار إىل إصبعيه.

وسائلهم  ضمن  اليتامى  كفالة  اعتربت  غانا  يف  الرافضة  فإن  تقدم؛  ما  عىل  وبناء 
يف  الدارسي  اليتامى  طالب  من  ا  أفراداً واختارت  مذهبهم)))  إىل  الدعوة  يف  اخلدمية 

ا يف شتى املجاالت. معاهدهم وغريها يكفلوهنم ماديًّ

وتوجد مؤسسة شيعية من ضمن مؤسساهتم يف غانا وهي مؤسسة آل ياسي، هتتم 
أجل  ومن  واألطفال()))،  النساء  شؤون  )فرقة  يسمى  حتتها  قسم  وهلا  األيتام،  بكفالة 
هذه املهمة حصلت اجلمعية عىل املوافقة من احلكومة لتكون إحدى اجلمعيات اخلريية 

انظر يف موقع )الشيعة يف غانا( حتت العناوين اآلتية: )النشاط الرافيض يف غانا- كشف مميز(، )التغلغل    (((
الشيعي يف غانا(، )غانا تتأمل من أنياب الشيعة هل من جميب(.

.http://www.aalyaseenghana،webs.com :مؤسسة آل ياسي يف غانا- انسوام-غانا الوسطى   (((
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املسجلة؛ ألن هذه الشعبة متثنّل إحدى الوزارات يف الدولة وهي: )وزارة شؤون األطفال 
ومصلحة املجتمع( التي ترعى األيتام واألطفال املنبوذة وغريهم.

حممد  الشيخ  يرأسه  أكرا،  كوتوبايب-  يف  اإلسالمي  اجلواد  اإلمام  مركز  وكذلك 
الطويس الغاين مع هيئة من املبلغي واألساتذة الرتبويي.

)كوتوبايب(.  يف  باإلسالم  التعريف  واخلريي:  الثقايف  املركز  هذا  أهداف  ومن 
وللمركز كذلك نشاط اجتامعي وخريي يتمثنّل يف مساعدة املحتاجي للعمل والزواج، 

ورعاية األيتام، وزيارة املرىض وغريها من األنشطة اخلريية واالجتامعية))).

حسن  للسيد  واآلمال  اآلالم  غانا:  يف  )املسلمون  عنوان:  حتت  غانا،  يف  احلسي  اإلمام  مؤسسة  انظر:    (((
الصدر(. ونقالاً عن جملة نور اإلسالم ))8(-غانا.
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المبحث الثاني
الطب وتوظيفه خلدمة اأهدافهم

الصحة والعالج والتطبيب من األمور النفيسة الغالية التي ال غنى لإلنسان عنها 
قال  وقد  الدنيوية،  حياته  وانتهاء  اإلنسان  هالك  يف  سببا  يكون  قد  وعدمها  حياته،  يف 
H: »من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه، له قوت يومه فكأنما حيزت 

له الدنيا بحذافيرها«))).

ويقال يف املثل: »الصحة تاج عىل رؤوس األصحاء ال يراه إال املرىض«.
والصحة والعالج للمريض من األمور التي يكابدها شعوب الدول النامية -دول 
يزور  هل  أمره  يف  حريان  يبقى  املريض  إن  حيث  الغربيي،  زعم  عىل  الثالث-  العامل 
عالج  نفقات  حتمل  يقدر  ال  قد  أنه  يقيناًا  يعلم  وهو  للعالج  املستشفيات  من  مستشفى 

ا أجله املحتنّم. املرض الذي أملنّ به، أم يبقى يف بيته منتظراً

وغانا يف  إيران  بي  تعاون شاملة  وثيقة  التوقيع عىل  حصل  قد  املنطلق  هذا  فمن 
جماالت شتى خلدمة مصالح البلدين. ويف جمال التعاون الطبي أفادت وكالة مهر لألنباء 
أن وزير الصحة والعالج والتعليم الطبي »كامران باقري لنكراين« الذي زار غانا، أعلن 
يف أثناء زيارته استعداد إيران عند لقائه نظريه الغاين »كواشيغاه« لوضع خرباهتا الصحية 
حتت ترصف هذا البلد))). وأكد الطرفان اإليراين والغاين رضورة تعزيز التعاون الصحي 
املشكالت  إىل  اللقاء  هذا  يف  الغاين  الصحة  وزير  أشار  حيث  وغانا  إيران  من  والطبي 

يف  جاء  ما  باب  والرتمذي،   )300( املفرد  األدب  يف  والبخاري   )439( احلميدي  أخرجه  احلديث    (((
نه الشيخ األلباين، ينظر يف  الزهادة يف الدنيا، وابن ماجه يف الزهد، باب ما جاء يف القناعة، واحلديث حسنّ

»الصحيحة« رقم )8)3)).
التشيع يف إفريقيا )ص)6)).   (((
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التي تواجهها بالده يف املجالي الصحي والطبي موضحا أنه سيبلنّغ املسؤولي اإليرانيي 
تفاصيل التعاون خالل زيارته إىل طهران))). 

وكان أول خطوة اكتسبت هبا الشيعة الرافضة يف غانا ثقة الشعب واحلكومة معا يف 
جمال الطب، وإنشاء مستشفى يف العاصمة عام )989)م(-0)4)ه�( لتقديم اخلدمات 

الطبية املجانية للمسلمي وغريهم))).

ويتسع ملائة رسير كام يستوعب أكثر من مائتي مريض يوميًّا، وهناك برنامج إلنشاء 
الرافضة مساحة كبرية من  مدينة طبية كبرية يف أكرا بحي )نيام( حيث تم رشاء الشيعة 

األرض هلذا املرشوع الضخم)3).

ويوجد عدد من املستشفيات يف كوامي أنكروما سيكل، ويف »ما مويب«، تم إنجازها 
يف  الصحية  املراكز  وأسسوا  اإليرانية)4).  السفارة  باسم  حسي،  اإلمام  مؤسسة  حتت 
املدن الكربى كاملستوصف اإليراين يف »أوفاهيد« بمدينة أكرا. وتبنوا مستوصف احلاج 
الزهيدة  بالرسوم  إيران  العقاقري من مجهورية  إيراد  ب�)ما مويب(، مدينة أكرا مع  سليامن 
للمرىض)5)، ثم منح املستوصفات احلكومية وغريها سيارات اإلسعاف، عددها مخسامئة 

أو أكثر)6)، إضافة إىل ألف دوالر للحكومة لصيانة وإصالح تلك السيارات)7).

لتطوير  ديناًا  لغانا  ا  مليوناً عرشين  إيران  إعطاء  األخبار  يف  ذكروا  غانا  موقع  ويف 
العالقة بي البلدين، وترمجتها:

املصدر السابق )ص6))).   (((
الدعوة اإلسالمية املعارصة يف غانا، الشيخ حممد إبراهيم )ص4)4).   (((

املصدر السابق.   (3(
التشيع يف إفريقيا )ص66)(، وزيارة الباحث هذه املستوصفات يف جولته العلمية.   (4(

املعلومات من الداعية الشيخ خرض آدم إدريس.   (5(
 (www.dd-sunnah net-forum( النشاط الرافيض يف غانا كشف مميز يف الشبكة السنينّة   (6(

ينظر يف غوغل )الشيعة يف غانا( حتت عنوان )التغلغل الشيعي يف غانا(.   (7(
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وقد جاء يف أخبار غانا أن إيران سلنّمت عرشين مليوناًا )سيدي( ديناًا لغانا، بتاريخ 
8) يناير من هذا العام. وقد أشار سفري إيران إىل زيادة أكثر من هذا املبلغ أثناء زيارته 
لوزير التجارة واملصانع، د. )كويف كونادو أبراكو( يف إدارته، وذلك يف الترصيح الصحفي 
يف أكرا. وكان كالمهم منصبًّا عىل تطوير العالقة بي غانا وإيران من الناحية االقتصادية 
والسياسية واالجتامعية باإلضافة إىل رفع مستوى املستوصف احلايل اإليراين يف أكرا إىل 

مرتبة مستشفى.

لرشاء  ا  ونصفاً مليوناًا  لتسليمها  غانا  مع  للتفاهم  رة  املفكنّ يف  وقنّعت  إيران  أن  أبان 
ة ثالث سنوات االتفاقية. إحدى وأربعي من سيارات اإلسعاف وقطعات الغيار ملدنّ

م  وأوضح السفري أيضا أن للسفارة اإليرانية يف غانا شعبة هتتمنّ بشؤون الزراعة وتقدُّ
األرياف يف أماكن التعليم، وتقديم خدمات املاء والكهرباء))).

وكام حصلوا عىل مدنّ يد العون ألحد مستوصفاهتم يف منطقة)فولتا( يف غانا، وذلك 
من إخواهنم الرافضة يف أمريكا، وأذاعوها يف إذاعة غانا، وموقعهم يف االنرتنت، وهاك 

ترمجته:
.»ASCANA« :مجعية شيعية غانية تتسلنّم لوازم طبينّة من مجعية خارجية شيعية تسمى

لوازم  عوا  الشاملية تربنّ أمريكا  الشيعية من مواطني ومنسويب  فإن أعضاء اجلمعية 
قد  الطبينّة  ات  املعدنّ تلك  وكانت  )HO-ُهْو(.  قرب  شيعي  ملستوصف  متنوعة  طبية 
ُسلنّمت ألمراء وكبار املسؤولي للشيعة بحضور مدير الصحة للمحافظة د. »أْتُسو سيك 

كاو«، ومدير البلدية السيد »إساك كودوبيسا«، وأعضاء املستوصف.

ر بحوايل ثالثة آالف ومخس مئة دوالر أمريكي من ضمنها:  وكانت التجهيزات تقدنّ
جهاز الختبار ارتفاع الدم ونزوله، وسامعة الطبيب، ومقياس ضغط السوائل يف اجلسم، 

.spyghana.com -اإلنرتنت يف موقع غانا3)0)/-)-4 م   (((
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وبطاقات اإلصابات، وجهاز ميزان احلرارة، وحقائب متعلقة، وجهاز فحص، واملجهر، 
وآلة  املجهر،  حتت  للفحص  األشياء  عليها  توضع  زجاجية  وأغطية  توقيت،  وجهاز 

احلاسبة الثابتة مع شاشتها املسطنّحة، والثالجات، واملراوح وغريها كثري.

وكانت مديرة مستشفى )انكونتا( الكاثوليكية، السيدة »روس ُسام« التي سلنّمت 
قد  ع  التربنّ هذا  أن  أبانت  اخلارجية،  اجلمعية  عن  نيابة  للمستوصف  الطبية  التجهيزات 
مجيع  ض  حترنّ لذا  اخلارجية؛  اجلمعية  أعضاء  بعض  جهود  خالل  من  عليه  احلصول  تم 
طبية  لوازم  املستوصف  تقديم  يف  التعاون  عىل  واخلارج  الداخل  يف  الشيعة  مواطني 

الرتفاع مستواها.

من  واألعضاء  البلدية،  إدارة  ومدير  للمحافظة،  الصحة  مدير  م  قدنّ جانبه،  ومن 
القيمة،  التربعات  هلذه  اخلارجية  للجمعية  وامتناهنم  شكرهم  للمستوصف  املوظفي 
وكان كبار املسؤولي للمحافظة وبقية احلارضين مستبرشين هبذا العطاء اجلزيل؛ ومن 

موا العهود يف مدنّ يد العون للمستوصف))). أجل ذلك قدنّ

وال خيفى عىل أحد أن القيام هبذه املجهودات من أسباب ترسيخ أقدام الشيعة يف 
ت العيش لشعب غانا، وختفيف ثقل احلمل  غانا؛ ألهنم شاركوا احلكومة يف تقديم مهامنّ

امللقى عىل عاتق احلكومة جتاه شعبها.

يا ترى، هل نستطيع إقناع الناس عن فساد عقيدهتم إال بالقيام بمثل ما قاموا به من 
اجلهود أو أكثر. وقد شاع يف جمتمع غانا أننّ أهل السنة واجلامعة هم املتخلنّفون يف تطوير 

البالد، ومتى نستيقظ من سباتنا؟.

املوقع اإللكرتوين:   (((
 http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/diaspora/artikelphp?ID=241090

تم حتميلها يف موقع غانا بتاريخ))/))/433)هجرية.  
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المبحث الثالث
الإغاثـــة

ا  فإن من سنن اهلل يف الكون أن تكون للدهر صوارف؛ فال يطيب للنفس عيش أبداً
بل ال بد هلا من األمرين بي الرسور والكآبة حسب ما يقتضيه قضاء اهلل وقدره، ويقول 

الشاعر:
ـــصـــاُن ـــْق ُن تـــــّم  مــــا  إذا  شــــــْيء  ـــكـــّل  فــــال يـــغـــرَّ بـــطـــيـــِب الـــعـــيـــش إنـــســـاُن ل
ــهــا دَوٌل َمــــن ســـــرَّه زمـــــٌن ســـاءْتـــه أْزمــــــــاُن)))هـــَي األمـــــور كــمــا شــاهــدَت

أي: ال تكون حياة اإلنسان عىل وترية واحدة كلام كانت مغمورة بالفرح والرسور 
يستبدله همنّ وغمنّ باملصيبة التي تلمنّ به؛ لذا فإن اإلسالم يويص باإلحسان وإغاثة املنكوبي 
I: »من  H فيام رواه عنه أبو هريرة  النبي  من صدمة نكبتهم، وقد قال 
نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة، 
ومن يسر على معسر، يسر اهلل عليه في الدنيا واآلخرة، ومن ستر مسلًما، ستره اهلل 

في الدنيا واآلخرة، واهلل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه«))).

فالرافضة يف غانا مل هيملوا يف هذا اجلانب، بل أسسوا اجلمعيات اخلريية  وعليه، 
اإلغاثة لرعاية هذا النشاط منها:
 - مؤسسة أهل البيت)3).

البيت أليب البقاء صالح بن رشيف الرندي املتوىف سنة 798 يرثي األندلس ، املرج جواهر األدب يف    (((
)ص)- 6)3)هجرية.  سنة  املتوىف  اهلاشمي  مصطفى  إبراهيم  بن  ألمحد  العرب  لغة  وإنشاء  أدبيات 

.(385
تالوة  عىل  االجتامع  فضل  باب  الرب،  كتاب  برقم)699)(،  صحيحه)074/4)(،  يف  مسلم  أخرجه    (((

القرآن والذكر، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي- دار إحياء الرتاث العريب- بريوت.
التشينّع يف أفريقيا )ص)6)).   (3(
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- مؤسسة اإلمام احلسي))).
- مؤسسة الكوثر))).

- مؤسسة أهل البيت يف )جتيامن(- منطقة )برونغ أهافو( يف غانا)3).
- مركز اإلمام اجلواد اإلسالمي يف كوتو بايب- أكرا)4).

 فكلٌّ من هذه املؤسسات دعوية وإغاثة تقوم باخلدمات اإلنسانية واإلغاثة وهلم 
ذلك  نحو  أو  املطر  خطر  أو  اهلدم  أو  احلرق  حادث  وقع  وكلام  اإلسعاف،  سيارات 
يبادرون إىل نجدهتم ومعاونتهم مثل ما حصل خطر املطر يف )أالجو(- أكرا، فأرسعوا 

إىل مساعدهتم)5).

ومن أنشطة مركز اإلمام اجلواد كام ذكروا أن املركز يقوم بمعاونة املحتاجي للعمل 
املساعدات  وتقديم  السجون،  يف  والسجناء  املستشفيات،  يف  املرىض  وزيارة  والزواج، 

دين بتوفري مالجئ آمنة هلم)6).  إليهم، وإنقاذ املرشَّ

املصدر نفسه يف نفس الصفحة.   (((
املصدر السابق )ص65)).   (((

يف موقع مؤسسة اإلمام احلسي اخلريية يف غانا.   (3(
يف املوقع السابق حتت عنوان: )املسلمون يف غانا: اآلالم واآلمال( للسيد حسن الصدر.   (4(

أفادين اخلرب أبو شيبة.    (5(
املصدر السابق.   (6(
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المبحث الرابع
اخلدمات الإن�ضانية

الشيعة الرافضة كغريهم من الفرق واألديان الضالة املضلة هيتمون بتقديم اخلدمات 
االجتامعية للناس كوسيلة لكسب قلوهبم. ومن أهم أنشطتهم يف هذا اجلانب:

اإن�ضاء مركز التنمية الزراعية والريفية:
ملا كانت منطقة شامل غانا منطقة زراعية، أدركوا حاجة أهلها املاسة إىل املساعدة يف 

جمال الزراعة، فأنشأوا يف عام )990)( مركزا للتنمية الزراعية والريفية.
ومهمة هذا المركز إنجاز المشاريع ألهالي منطقة الشمال، ومن المشاريع ما يلي:

الفقراء، فيتوىل املركز حرث األرض  الزراعية: ملساعدة الفالحي  التنمية  مشروع 
للفالح، ومنح البذور له، ثم بعد احلصاد يستحق املركز من املحصول 0)% والباقي يكون 
للفالح، وليس عىل الفالح أي ضامن يف حالة ما يطرأ عىل املزرعة بجائحة أو آفة من اآلفات، 
ثم ما تم حتصليه من نصيب املركز يتم رصفه يف إغاثة األرياف املحتاجة، وهذا املرشوع عىل 

األقل قد تسبب يف كسب قلوب الناس إىل التشيع والرفض، وإن مل يعمل بشكل مبارش.
مكائن  وتأسيس  اآلبار  حفر  املرشوع  هذا  إنجاز  من  الريفية:  التنمية  مشروع 

طحن احلبوب لسكان األرياف، كل ذلك بغية إمالة قلوهبم إىل الرفض.
ا، ويوجد هذا املرشوع  مشروع غرس األشجار بمساحة حوايل ستامئة وثامني اكتاراً

يف هذه املحافظات اآلتية:
حمافظة )تولنغ كمبنغو(، سفلغو نانتنغ، غرب غونجا، غرب مامربويس، وقطاعات 

ناسيا، غوشيغو، كرغا.
وتأريخ إنشاء املرشوع )003)م( وكان من أهداف إنشائه إنبات األشجار املساعدة 

يف محاية األرض من الفيضانات وغثاء السيل، ووقاية األرض من زوال خصوبتها.
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بتأريخ  املرشوع  تأسيس  تم  وقد  متايل،  منطقة  يف  ويوجد  النحل:  رعاية  مشروع 
)003)م( وغرضهم األسايس من املرشوع ابتكار املهن ملواطني األرياف لتمكينهم من 
ذلك  أجل  ومن  اإلعاشة،  يف   D اهلل  بعد  عليها  يعتمدون  التي  املال  من  املبالغ  مجع 
املهنية  التدريب عىل هذه املهنة جماناًا ألهل األرياف والبادية مع تزويدهم بأدوات  كان 
التي يستخدموهنا يف رعاية النحل واستخراج العسل ليكون مكسبا جتاريا هلم يف حتسي 

أوضاع معيشتهم))).

املهن�ي يف معظم  التدريب  إنشاء مراكز  والخيرية:  أنشطتهم االجتماعية  ومن 
مناطق البالد، كإنشاء مراكز تعلم احلاسب اآليل لكل من الشباب والشابات يف منطقة 

)أكرا( ومنطقة )متايل، وكاميس( وغريها.

ومراكز لتعليم اخلياطة يف كوكودي ويف متايل وضواحيها، وإعانتهم بعد خترجهم من 
التدريب عىل فتح حمالت لكسب لقمة العيش منها مزودة بمستلزمات املهن التي يزاولوهنا.

افتتح  الذي  املهني  للتدريب  الزلفى  مركز  من  منبعها  ا  آنفاً املذكورة  املراكز  وهذه 
ن من فننّيي غانيي وإيرانيي وعرب متخصصي يف  سنة 999)م يف أكرا، وإدارته تتكونّ
احلرف املهنية املختلفة كالكهرباء والبناء والتجارة احلرة، وقد أسهم املركز يف إعداد مجع 
ا من مدارسهم بسبب العوز، يف جمال املهن الفنينّة  بي مبكراً من املسلمي الغانيي املترسنّ

واإلدارية والتجارة وما شابه ذلك))).

موها لشعب غانا، بئر كبري حفرته مؤسسة الرسول  ومن اخلدمات اإلنسانية التي قدنّ
األكرم يف )جتيامن( بجمهورية غانا، ليستفيد منه أهل جتيامن يف هتيئة ماء الرشب)3).

املرجع: معاينة الباحث الواقع، وزيارته ملؤسسة آل البيت يف اإلجازة الصيفية، وكان أنشطتهم الدعوية    (((
معلقة عىل اجلدران واألهداف من مشاريعهم. وذلك بتاريخ 4)من شهر رجب عام )43)هجرية.

املوقع اإللكرتوين: )مؤسسة اإلمام احلسي اخلريية يف غانا(.   (((
املصدر نفسه، من نشاطات أهل البيت يف جتيامن بجمهورية غانا.   (3(
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وسائل الرافضة االقتصادية 
يف الدعوة إىل مذهبهم يف )غانا(

وفيه مبحثان:

المبحث األول
التجارة والزراعة

االقتصاد من أهم وسائل الدعوة التي ال غنى عنه للداعية، بل إن العرشات من 
اآليات يف القرآن الكريم يف مفهومها تؤكد عىل الدعوة باالقتصاد، أال وهو املال، بل إن 
بالنفس ألمهيته. قال  م عىل اجلهاد  باملال مقدنّ اجلهاد )الذي يعترب من مضامي الدعوة( 

]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ      پ    پ    پڀ    ڀ     تعاىل: 
ڀ    ڀ    ٺ    ٺ                 ٺ[ ]التوبة:)4[.

فمضمون هذه اآلية أننّ من الدعوة اجلهاد يف سبيل اهلل ألن املعنى األسايس للجهاد 
إعالء كلمة اهلل يف األرض. وال يتأتى اجلهاد إال باملال.

إيران وغانا عىل غرار باقي دول أفريقيا،  لذا؛ وجدت العالقات االقتصادية بي 
لغانا  نجاد  أمحد  الرئيس  زيارة  إثر  وذلك  )008)م(  عام  يف  ا  ملموساً ا  تطوراً وتطورت 

ولقائه مع وزير اخلارجية الغاين.

وقد أكد الرئيس أمحد نجاد يف تلك الزيارة أن تنمية التعاون الثنائي خيدم مصالح 
ا رضورة االستفادة من كافة  شعوب البلدين )إيران وغانا(، ويرض القوى العظمى مؤكداً
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اإلمكانيات املتاحة لتطوير العالقات بي اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية وغانا عىل مجيع 
األصعدة))).

وأكد خالهلا الطرف الغاين حرض بالده عىل االستفادة من اخلربات واإلنجازات القيمة 
للجمهورية اإلسالمية اإليرانية يف شتى املجاالت التعليمية، والزراعة، والطاقة، واالقتصاد.

ويؤيد معنى هذا االهتامم اللقاء الذي عقده وزير خارجية إيران )منو شهر متقي( 
مع نظريه الغاين )كوايس أويس آجي( يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف نيويورك، وأكد 
متقي خالل هذا اللقاء رضورة تنمية العالقات الثنائية بي البلدين، مبينا أن إيران بصدد 

استخدام كافة اإلمكانيات املتاحة بي البلدين لتطور العالقات الثنائية))).

وبصدد متكي العالقات االقتصادية، أشار متقي إىل اخلربات التي متلكها إيران يف 
ا عن استعداد إيران لتوسيع التعاون الثنائي يف  قطاع النفط املمتدة يف )00)( عام، معرباً

جماالت التنقيب واستخراج النفط والغاز.

من جانبه عرب وزير خارجية غانا عن ارتياحه لتنمية العالقات الثنائية، واالستفادة 
من خربات املتخصصي اإليرانيي يف جماالت الطاقة)3).

التعاون اإليراين خالل لقاءه بوزير  كام أفادت وكالة مهر لألنباء أن عباس وزير 
الزراعة الغاين إىل قطاع التعاون يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية، وإمكاناهتا الواسعة 
امتالك  إىل  التعاون  الزراعة، وأضاف وزير  االقتصادية، وال سينّام  املجاالت  يف خمتلف 
إيران تقنية متطورة يف جمال الزراعة ومتكينها من حتقق االكتفاء الذايت يف إنتاج املحاصيل 

اإلسرتاتيجية، ويف جمال إنتاج حمصول احلنطة باألخص)4).

التشيع يف أفريقيا )ص59)).   (((
املصدر السابق )60)).   (((
املصدر السابق )60)).   (3(
املصدر السابق ))6)).   (4(
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ويف خرب آخر أشار إىل توسيع العالقات اإليرانية الغانية، وأن رئيس غانا )جون 
إفانس أتا ميلس( دعا إىل توسيع العالقات بي البلدين يف جماالت شتى، وكان متحدثاًا يف 
أثناء لقائه مع السفري اإليراين إىل الدول اإلفريقية- حممد السليامين، وقد أعرب الرئيس 
يف  ارتياحه  عن  وعرب  غانا،  بلده  إىل  اإليرانية  اإلجيابية  باخلدمات  واقتناعه  تقديره  عن 

توسيع العالقات يف كل املجاالت مستقبال، وباألخص رشكات القطاعات التجارية.

وقد وافق الرئيس دعوة من زميله رئيس إيران أمحد نجاد للقيام بزيارة رسمية إىل 
إيران.

ومن جانبه أعلن الوفد الدبلومايس اإليراين اشتياق إيران يف توثيق العالقات مع 
أفريقيا، ومن ضمنها غانا يف كل املجاالت. وخلصوا للرئيس خدمات إيران، وأنشطتها 

يف شتى املجاالت من الطب، والزراعة، وامليادين األكاديمية إىل الدول اإلفريقية))).

حماوالت  وإيران-  – غانا  البلدين  بي  املتحسنة  االقتصادية  العالقات  إطار  ويف 
إيران يف توسيع العالقات املرصفية يف غانا، كام وردت يف موقع السفارة اإليرانية ب�)أكرا( 
يف الصفحة السابقة، وفيه أن ممثيل حكومة إيران التقوا مع نظرائهم الغانيي لبيان قضية 
العقوبات  البنك اإليراين يف غانا، وهذه املحاولة اإليرانية يقصد هبا االعتداء عىل  فتح 
االقتصادية التي مارستها األمم املتحدة والواليات املتحدة ضد إيران حتت ذريعة رعايتها 
لإلرهاب، لذا فإن الواليات املتحدة األمريكية تلحنّ عىل غانا يف رفض طلبات إيران يف 

فتح البنك، ورفض أنشطتها يف غانا من أجل استزادة األمن يف الدولة.

ولكن أخبار الصحف يف غانا عام )008)م( تفيد أن إيران تعمل جادة لتوسيع 
وغانا  إيران  بي  الثنائية  الرشكة  سيكون  املرصف  وهذا  غانا،  مع  املرصفية  العالقات 

.(GOOGL( أنشطة الشيعة يف غانا، موقع السفارة اإليرانية يف   (((
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هذا  تأسيس  كيان  تعرقل  الغرب  هتديدات  ولكن  والتجاري،  االقتصادي  تبادهلام  يف 
املرصف))).

ومن المشاريع التي تستثمرها الشيعة في البالد لدعم التمدد الرافضي:
مرشوع القرض للمزارعي، هو أول مرشوع بدأت به الرافضة يف شامل غانا، ثم 
ا كُثرا يف غانا، وخاصة يف  أتباعاً البلد، وهذا املرشوع أكسب  انتقل إىل أماكن أخرى يف 

)متايل، وبويل(.

املوقع  اإليراين عموما كام جاء يف  القرض  استفادهتا من مرشوع  أبدت غانا  وقد 
وترمجته كام ييل: 

أي: جتارة غانا تربح من نظام ائتامن إليران، -وهو نظام يتم بموجبه بيع أشياء أو 
تقديم خدمات لشخص يدفع ثمنها فيام بعد-.

من  يملكون  اآلن  هم  اإليرانيي،  نظرائهم  مع  صفقة  عقدوا  الذين  الغانيي  إن 
ا من مرصف التصدير واالسترياد جلمهورية  حقوقهم املالية تقدر بسبعي مليوناًا دوالراً

إيران اإلسالمية.

باإلضافة إىل ما عندهم من الرشكات التجارية يف غانا، كرشكات التلفاز الرقمي 
اإليرانية يف غانا.

ورشكات )غازفي( إليران يف غانا.
وللشيعة يف غانا- سواء إيرانيي أو غريهم- رشكات البيع بالتفريق، وهي عبارة 

عن تويلنّ رشاء البضائع باجلملة وتوزيعها للمحالت. وهذه الرشكات كاآليت:
رشكة الطعام الورقي املعلنّب.

رشكة »Greenwich Telesystem« وهي نوع من شاشات التلفاز.

املصدر السابق، أنشطة الشيعة يف غانا، املوقع اإللكرتوين للسفارة اإليرانية يف )غوغل(.   (((
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ر يف منطقة غرب غانا- تاكورادي- رشكة مجعية  رشكة التجارة )غايلي( بنك عامنّ
جوي- شيعة- كانيشي- أكرا-. 

مرشوع الزراعة ملؤسسة اإلمام حسي يف تيشاماتي.
رشاء )4)( قطعة أرض يف منطقة بأطراف العاصمة )أكرا(، ومساحة قطعة كل 

أرض حوايل ألفي مرت مربع تقريباًا.
واستثامرها  منها،  قسم  زراعة  وتم  ا،  هكتاراً وسبعي  ثامنية  بمساحة  مزرعة  رشاء 

ملؤسسة اإلمام حسي))).

وقد أثبتت بعض املصادر التارخيية للشيعة يف غانا أن وجود هذه الفرقة عىل أرض 
فوا  غانا كان عىل أيدي اللبنانيي من الشيعة الذين هاجروا إىل غانا وعملوا التجارة، وتعرنّ

بأصحاب الثروة واملناصب العالية))).

مشاريع  اللبنانينّون  التجار  أقام  ما  بعد  برسعة  انترش  املذهب  إن  بعضهم:  وقال 
جتارية هناك منذ الثامنينات)3).

وعليه، فإن اللبنانيي يف غانا يمتلكون أكثر املشاريع والرشكات التي تعطيهم القوة 
االقتصادية ملدنّ التشينّع والرفض يف البالد، بل معظم الرشكات التجارية املذكورة وغريها 
يف ملكهم؛ ألن التجارة هي اهلدف األسايس الذي من أجله هاجروا إىل غانا واستوطنوا 
فيها، وبام أن البرش يميش مع دينه وعقيدته أينام حلنّ يصطحبها معه ويدين ملعبوده الذي 

ق أن يكون له أنصار حتى يقوى ويستكثر هبم.. يعتقد فيه، وحينئذ يتشونّ

يف  التشيع  يف)غوغل(،  اإليرانية  للسفارة  اإللكرتوين  املوقع  يف  غانا  يف  الشيعة  أنشطة  السابق،  املصدر    (((
أفريقيا، )59)).

التشيع يف أفريقيا، اإلسالم يف غانا، واإلنرتنيت )املوسوعة احلرة(.   (((
الرشكات الشيعية يف غانا يف اإلنرتنت حتت عنوان: )الشيعة يف العامل(.   (3(
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وكذلك اخلمس من املوارد التي تدرنّ األموال عىل الشيعة، والشيعة يف غانا تستفيد 
اخلمس من اجلهات اآلتية:

إي�ران.  -(
لن�دن.  -(

.(Detroit،mi،USA( الواليات املتحدة األمريكية  -3
التجار الشيعة من لبنان املقيمون يف غانا.  -4

الشيعة من سوريا))).   -5

املصدر من أيب شبية أحد طالهبم يف جامعتهم يف غانا.   (((
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المبحث الثاني
الإعانات من اخلارج

إن كل دعوة- سواء إىل هدى أو إىل ضاللة- حتتاج إىل دعم مادنّي أو معنوينّ حتى 
تستوي عىل ساقها وتنترش يف اآلفاق، فالرسول O يف عنفوان دعوته ملا اشتدنّ 
وهو  اخلارجي  عم  بالدنّ اهلل  وفقه  منهم،  وأصيبوا  قريش  كفار  ة  أذينّ أصحابه  وعىل  عليه 
H أصحابه باهلجرة إىل  النجايش- أسكنه اهلل فسيح جناته- فأمر رسول اهلل 

بالد النجايش- احلبشة- مرتي، وهي ما تسمى باهلجرتي األوىل والثانية يف اإلسالم.
غري خاف عىل أحد من غانا أن زمام أمر الرافضة يف غانا بيد إيران كام هو الواقع يف 
بقية بلدان أفريقيا التي دخلوا فيها؛ ألهنا هي التي وضعت خطتها يف تشييع أفريقيا كلها 

وغريها من البالد ورصدوا هلا أمواال طائلة لتحقيق بغيتهم.
غري أن هناك مدنّ يد العون للرافضة اإليرانيي من إخواهنم يف العامل لتشييع بالدنا 

غانا، أشار إىل ذلك كثري من املؤسسات الشيعية يف غانا، منها:
مؤسسة شباب آل ياسي الشيعية يف »انسوام« - غانا الوسطى-، ذكرت أن هلا ممثنّلي 

ا، يقول مدير املؤسسة: ا ومعنويًّ يًّ يف بعض البلدان يف العامل، أي: التي تقف معهم مادنّ
»لدينا ممثنّلي الدولتي الرسمية من مؤسسة الشباب آل ياسي، أو يرجى االتصال 

بأينّ من ممثنّلينا الدويل إذا كنت يف البلدان التالية مع رموز لبلداهنا:
)الشيخ أبو بتول من العراق - السيد حممد العزاوي من العراق - حممد بنداري 
من السعودية - املختار أمحد مريزا من اهلند - عيل دشتى من الكويت - السيدة شهد 
السعدي من لبنان - األخ باقر جاجا: من لبنان -  بالل نامين من أملانيا - األخ خليل: من 

أملانيا - األخت بريني: من أملانيا - كندا: ُيرس البحراين())).

.htt: WWW.aalyaseenghana،webs.com – مؤسسة آل ياسي- غانا   (((
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ومنها مؤسسة الرسول األكرم يف »جتيامن« أرسل مدير املؤسسة الشيخ عبد الكريم 
باتاري أرقام حتويل املساعدات عرب البنوك إىل البلدان، ومن ضمنها: رقم التحويل لبنك 

يف لندن وهو:
وكذا فرع مؤسسة آل ياسي املوجودة يف)سوهوم( وهي حمافظة جماورة ملحافظة 
)انسوام( التي يوجد فيها األصل، تلك املؤسسة أرسلت الطلب إىل مدارس آل الصدر 
املوجودة يف لبنان، لدعم برامج التعليم القرآين للوثنيي عددهم ثامنية وأربعون شخصا، 
اعتنقوا اإلسالم يف شهر شوال، وكان املبلغ املطلوب من آل الصدر ألفي دوالر أمريكي، 

ونرشته مؤسسة آل الصدر ضمن أنشطتهم الدعوية يف اإلنرتنت))).

ومن املساعدات التي تأيت من اخلارج ما سبق أن مجعية شيعية يف أمريكا الشاملية 
ومخسامئة  آالف  ثالثة  ثمنها  الطبية  ات  املعدنّ )فولتا(  منطقة  يف  شيعيًّا  ا  مستوصفاً منحت 

دوالر أمريكي))).

وقد ملح ذلك د. أمحد عيل قانع يف دورة األئمة واخلطباء يف غانا أثناء إلقاء كلمته 
ه: قال ما نصنّ

وا هذا بحق  »... نحن أهيا اإلخوة ال نبخل بام يصل إلينا ولكن أهيا اإلخوة ال تسمنّ
ا للمعايري وإذا مل تصل ال تقولوا قد ذهب  ع طبعاً ة لكم إذا وصلت نوزنّ لكم. هذه هدينّ

نا أو إذا تأخر ال تشكوا علينا«)3). حقنّ

يف كالمه داللة عىل أهنم حيصلون عىل اإلعانات من اخلارج لقوله: »ال نبخل بام 
ا للمعايري وإذا مل تصل...«.  ع طبعاً يصل إلينا...إىل قوله: إذا وصلت نوزنّ

من أنشطة مؤسسة آل ياسي- غانا التي نرشته مدارس آل الصدر من لبنان.   (((
Diasporian News ))0)-6-6 – أخبار غانا يف قناة مذكورة باإلنجليزية. )ص)).   (((

اخلطب املنربية، الدكتور أمحد عيل القانع )ص)3)).   (3(
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أساليب الرافضة يف الدعوة إىل مذهبهم يف غانا

وفيه أربعة مباحث: 

المبحث األول
 اأ�ضاليب الراف�ضة التعليمية 

يف الدعوة اإىل مذهبهم يف غانا

وفيه أربعة مطالب:

املطلب الأول: غر�ض حمبة اآل البيت وبغ�ض ال�ضحابة يف نفو�ض طالب العلم:
إن حمبة أهل البيت وبغض الصحابة من األسس التي يقوم عليها دين الشيعة اإلمامية 
أالثني عرشية. فاملذهب الشيعي كله قائم عىل حمبة أهل البيت- حسب زعمهم- إذ الوالء 
والرباء مع العامة وهم أهل السنة-بسبب أهل البيت،والرباءة من الصحابة. فاستطاعوا أن 

يغزوا عقيدة املسلمي أن أعداء آل البيت هم الصحابة الكفار املرتدون الزنادقة املنافقون.

واحلق واضح وضوح الشمس يف رابعة النهار أن الصحب الكرام هم أئمة املؤمني، 
وهم محلة اإلسالم، وفرسان احلق الذين اصطفاهم اهلل حلمل أمانة دينه، وجعلهم خري 

أمة أخرجت للناس، وخري صحب األنبياء واملرسلي.

ح  ولكن كتب الرافضة طافحة هبذا الغثاء، ولو رجع القارئ إىل كتبهم رأى ما ترصنّ
به من املطاعن يف الصحابة، والتسليط عليهم بالسب، واللعن، والقول بالردة وغريها0 

ا. ا هناراً وهذا من أوسع أودية الباطل التي خيوضها املبطلون جهاراً
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وقد اشتد تكفريهم، وتفسيقهم، ولعنهم للشيخي أيب بكر وعم L اللذين 
قالوا:  ما  بكر  H وقالوا يف أيب  اهلل  بعد رسول  املسلمون  أفضليتهام  اتفق عىل 

اهتموه بالنفاق، وعبادة األصنام، والكفر. 

اهلل  رسول  أصحاب  –يف  املعارص  األكرب  إمامهم  اخلميني-  كلامت  إىل  واستمع 
H يقول ما ترمجته: )أولئك الصحابة الذين مل يكن هلم هم إال الدنيا واحلصول 
نواياهم  لتحقيق  القرآن جمرد ذريعة  اختذوا  والذين  والقرآن،  عىل احلكم دون اإلسالم، 
الفاسدة، قد يسهل عليهم إخراج تلك اآليات من كتاب اهلل التي كانت تدل عىل خالفة عيل 
I بال فضل، وعيل إمام األئمة، وكذلك حتريف الكتاب الساموي، وإقصاء القرآن 
عن أنظار أهل الدنيا عىل وجه دائم بحيث يبقى هذا العار يف حق القرآن، واملسلمي إىل 

يوم الدين.. إن هتمة التحريف التي يوجهوهنا إىل اليهود والنصارى ثابتة عليهم...())).

باجلهل،  ويصفهام  يكفرمها  وعمر  بكر  أيب  الشيخي  يف  كلامته  إىل  ا  أيضاً واستمع 
ه: »إننا هنا ال شأن لنا بالشيخي وما قاما به من  واحلمق، واإلفك، والزندقة، يقول ما نصنّ
خمالفات للقرآن ومن تالعب بأحكام اإلله، وما حلاله وحرماه من عندمها، وما مارساه 
جهلهام  إىل  نشري  ولكننا  أوالده،  وضد   ،H النبي  ابنة  فاطمة  ضد  ظلم  من 

بأحكام اإلله والدين«))). 

وأما من عالمات غرس حمبة أهل البيت يف نفوس الطالب يف غانا، تسمية املعاهد 
واملدارس التي أسسوها يف املناطق يف غانا بأسامء أهل البيت، منها:

مدرسة فاطمة الزهراء اإلسالمية للبنات يف حي)مامويب – أكرا(.
مدرسة جعفر الصادق يف حي)أشامن – أكرا(.

املصدر السابق )ص39)-)4)).    (((
جممع البيان، الطربيس )98/5).   (((
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مدرسة أهل البيت يف أوفايس.
مدرسة أهل البيت يف كاسوا – أكرا.

التي  املعاهد  أوائل  من  أكرا   – اإلسالمية  للدراسات  العايل  البيت  أهل  معهد 
أسسوها يف غانا، فقد كانوا يسبون الصحابة ويلعنوهنم ومل يلبث أن فشل يف أول األمر 

لفرار معظم الطالب ثم أغلقوه وأسسوه من جديد))).
مدرسة اإلمام املهدي يف إحدى املدن القريبة من أكرا))).

I الذي  مدرسة سينّد الوصينّي يف كوتوبايب)3) ومقصود سينّد الوصينّي عيلنّ 
قد ُأويص باإلمامة عىل حدنّ كذهبم وافرتائهم، والوصينّون هم األئمة من بعده.

والقاعات الدراسية، واإلدارات، واملراكز، سموها بأسامء أئمتهم، كصفنّ اإلمام 
وصفنّ  اهلادي،  اإلمام  وصفنّ  الرضا،  اإلمام  وصفنّ  الكاظم،  اإلمام  وصفنّ  الباقر، 
اإلمام  وإدارة  الزهراء،  فاطمة  وإدارة  العابدين،  زين  إمام  وصفنّ  العسكري،  اإلمام 
املهدي، ومركز اجلعفري لتدريب احلاسب اآليل، كام أطلقوا عىل املؤسسات، واملراكز 

الدعوية التي ترعى أغلب النشاط الشيعي يف البالد، كمؤسسة أهل البيت بأكرا.

ومؤسسة  غانا،  يف  الشيعي  النشاط  أغلب  ترعى  تعليمية  مؤسسة  أهنا  تقدم  وقد 
اإلمام احلسي – وهي دعوية وإغاثة كاألوىل اللتي تقوم بدعمهام إيران.

وكذلك املساجد التي بنيت يف أنحاء البالد أطلقوا عليها أسامء أهل البيت واألئمة 
منها:

مسجد الرسول األكرم ويعترب أول مسجد بني ألتباع الشيعة يف غانا.
مسجد احلسني الذي يعد ثاين مسجد بني يف منطقة جديدة بأطراف مدينة أكرا.

املعلومة من الداعية الشيخ خرض آدم إدريس املتقدم ذكره يف )ص06)).    (((
التشينّع يف أفريقيا )ص65)).   (((

تقدم يف )ص39( من هذا البحث.   (3(
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مسجد املصطفى H يف )أكيم أوفايس(.
مسجد اإلمام السجاد يف متايل منطقة شاميل غانا.

مسجد اإلمام اجلواد يف متايل منطقة شامل غانا.
مسجد اإلمام الصادق يف متايل منطقة شامل غانا.

مسجد أهل البيت يف أكرا عاصمة غانا.
مسجد أهل البيت يف أكيم أوفايس))).

تزويد  الطالب  الصحابة يف نفوس  البيت وبغض  ومن أسلوب غرس حمبة أهل 
لو  بحيث  الرافضية  بالكتب  واملدارس،  واملعاهد،  اجلامعات،  مكتبات  من  املكتبات؛ 
ُكلنّف الطالب ببحث فليس له بد إال أن يعتمد عىل هذه الكتب، وتوجد هذه املكتبات 
يف  البيت  أهل  كمكتبة  التعليمية  املؤسسات  مكتبات  غري  الكبرية  املدن  من  األحياء  يف 
)مامويب – أكرا( ومكتبة آية اهلل هبشتي يف متايل شامل غانا وغريها من املكتبات التي فيها 
املجلدات من أمهات كتبهم كأصول الكايف للكليني – ثقتهم وحجتهم -، وبحار األنوار 
الرسول،  أخبار  رشح  يف  العقول  ومرآة  العيايش،  وتفسري  القمي،  وتفسري  للمجليس، 
وتذكرة األئمة للمجليس، ورجال الكيش، ووسائل الرشيعة للحر العاميل ونحوها من 

املراجع كثري.

ومن أساليب غرس حمبة أهل البيت وبغض الصحابة يف نفوس الطالب: املنهج 
مجيع  يف  خالص  رافيض  شيعي  منهج  واجلامعة  واملعاهد  املدارس  يف  املتبع  الدرايس 
كتاب  وكذلك  سبحاين،  جعفر  للدكتور  العقائد  ككتاب  الدينية  الدراسية  املقررات 
اهلل  آية  األعىل  الديني  املرجع  للمؤلف  واملعاهد  املدارس  يف  املقرر  اإلسالمية  العقائد 

العظمى اإلمام السيد حممد احلسيني الشريازي.

التشيع يف أفريقيا )ص65)).   (((
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والنبوة،  والعدل،  التوحيد،  وهي:  عندهم  الدين  أصول  الكتاب  هذا  ويشمل 
واإلمامة، واملعاد.

»ليس  احلوار بموضوع  فيه أسلوب  أورد  التوحيد،  الذي هو  الفصل األول  ويف 
بمرئي« بي املثبت لرؤية اهلل واملنكر -وفيه- أن اهلل متتنع عليه الرؤية، فال يرى، ال يف 
الدنيا وال يف اآلخرة، ألنه ليس بجسم ال يمكن رؤيته، واستدل عىل ذلك قوله تعاىل: 

]ٿ    ٹ     ٹ     ٹ    ٹ    ڤڤ    ڤ    ڤ    ڦ[ ]األنعام:03)[))).

اهلل  أجابه  نفسه،  يريه  أن   D اهلل  من  طلب  حي   O موسى  وقصة 
بقوله: )لن تراين(. وقام رجل يقال له: ذعلب إىل أمري املؤمني، فقال: يا أمري املؤمني، 

ا مل أره())). هل رأيت ربك؟. قال S: )ويلك يا ذعلب مل أكن بالذي أعبد ربًّ

اإلمام  عن  فيه  ونقل   ،D اهلل  عن  والزمان  املكان  نفي  الكتاب  طامات  ومن 
حركة،  وال  مكان،  وال  بزمان،  يوصف  ال   F اهلل  »أن  -وحاشاه-   الصادق 

وال انتقال، وال سكون، بل هو خالق الزمان واملكان، واحلركة والسكون واالنتقال«.

من  )خصال  كتاب  من  الصادق  اإلمام  عن  ناقال  األئمة  عصمة  عن  حتدث  ثم 
رشائع الدين( »األنبياء وأوصياءهم ال ذنوب هلم، ألهنم معصومون مطهرون«، وعن 
واحلسي  واحلسن  وعيل  »أنا  يقول:   H اهلل  رسول  سمعت  قال:  عباس  ابن 

والتسعة من ولد احلسي مطهرون معصومون«)3).

ويف الكتاب عنوان -من يعي اإلمام- قال: )فاإلمام ال يتمكن من تعيينه إال اهلل 
 العامل بالضامئر الذي يعرف املفسد من املصلح، والنبي إنام يعي اإلمام من قبل اهلل ال من 

كتاب العقائد اإلسالمية ملحمد احلسيني الشريازي )ص65)-66)).   (((
املصدر نفسه.   (((

كتاب خصال من رشائع الدين )ص64).   (3(
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العقيدة  يف  »دروس  كتاب  العقائد  هذه  من  نحوا  تشمل  التي  الكتب  ومن  نفسه.  قبل 
اإلسالمية« للمؤلف األستاذ حممد تقي مصباح اليزدي )اجلزء الثالث(.

الرتمجة  مع  التلفظ(  وطريقة  الصالة  )تعليم  كتاب  الفقه  يف  املقررة  كتبهم  ومن 
اإلنجليزية، للمؤلف السيد حممد القايض املرايش، والكتاب مطبوع يف سبع مرات.

ا  واملؤلف بدأ كتابه بأصول الدين عند الشيعة الرافضة، ثم ثننّى بفروعه عندهم أيضاً
واألمر  واجلهاد،  واحلج،  واخلمس،  والزكاة،  والصوم،  الصالة،  وهي:  عرشة  ها  وعدنّ

باملعروف، والنهي عن املنكر، والوالء، والرباء.

األذان  ويف  والرجلي،  الرأس  ومسح  الوجه،  غسل  الوضوء  رشوط  من  وذكر 
واإلقامة ذكر من ألفاظهام »أشهد أن عليًّا أمري املؤمني ويل اهلل« بعد الشهادتي، »وحي 

عىل خري العمل« بعد احليعلتي))).

أهل  عن  حديثاًا  »أربعون  كتاب  التدريس  يف  املقرر  الكتاب  )احلديث(  مادة  ويف 
أستاذ يف جامعتهم يف  السيد عيل حسي،  للمؤلف  اإلنجليزية،  باللغة  البيت« مكتوب 
غانا. والكتاب مقرر يف اجلامعة اإلسالمية يف غانا يف قسم األديان؛ ألن املؤلف أشار إىل 
سها للطالب. ثم  ا التي درنّ سبب تأليفه للكتاب أنه ضمن يف الكتاب أربعي حديثاًا مقرراً
ملا رأى حرصهم الشديد الدال عىل قبوهلم واستجابتهم هلذه األحاديث، استشارهم إىل 
تعاوهنم معه يف ترمجة الكتاب إىل اللغات املحلية املنترشة يف غانا، فاستجابوا يف تنفيذ هذا 

املرشوع))).

ويف الكتاب األحاديث التي فيها الغلو يف أهل البيت، وعناوينها تشمل اآليت نذكر 
ا منها: بعضاً

كتاب تعليم الصالة، السيد حممد القايض املرايش )ص0-3)).    (((
مة الكتاب ألربعي حديثا عن أهل البيت، السيد عيل حسي )ص)). مقدنّ   (((
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- مصداق ومعنى أهل البيت عند أزواج النبي H ومنه حديث أم سلمة 
البيت خيتص يف أربعة أشخاص وهم: عيل، وفاطمة، واحلسن،  J وفيه أن أهل 

.M واحلسي
النبي  أن  كساء...  بحديث  املسمى  سلمة  أم  حديث  وفيه  البيت،  أهل  معنى   -
اللهم  قال:  ثم  كساء  وفاطمة،  وحسي،  وحسن،  عيل،  عىل  جلل   –  G

هؤالء أهل بيتي وخاصتي... إلخ.
- أسامء األئمة من أهل البيت، وفيه ذكر أئمتهم.

- مكانة أهل البيت.
- التحذير من عدم معرفتهم.

- مكانتهم يوم القيامة.
- أهم خصائصهم.

- والية أهل البيت. 
- مودهتم.

 - سلمهم سلم النبي وحرهبم حربه.
- أول يشء يسأل عنه يوم القيامة حب أهل البيت))).

التاريخ التي يعلمون فيها الطالب بغض الصحابة )مذكرة غدير  ومن كتبهم يف 
خم( وهذه املذكرة كانت مقررة يف الدورة املقامة يف الصيف للطالب، وفيها: أن غدير 
 I لعيل  اإلمامة   H اهلل  رسول  فيها  أوىص  واملدينة«  »مكة  بي  ماء  خم 
اللهم وال من وااله،  الوداع »من كنت مواله فعيل مواله،  ورصح يف اخلطبة يف حجة 
مائة  عددهم  الصحابة  من  مجع  من  ومسمع  مرأى  عىل  ذلك  قال  عاداه«،  من  وعاد 

املصدر نفسه.   (((
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 :I الثقلي الذي يعترب حجة قوية يف إمامة عيل  ا. وذكر فيه حديث  ألفاً وعرشون 
»تركت فيكم أمرين ما إن متسكتم هبام لن تضلوا كتاب اهلل وعرتيت«))).

ويف هذه القطعة السابقة تلميح وإحياء إىل زرع بغض الصحابة يف نفوس الطالب؛ 
حد  عىل  منه  واغتصبوها  الصحابة  فظلمه  بالوصية،   I لعيل  حق  اإلمامة  ألن 

زعمهم.
ا بآية )الوالية( وآية املباهلة أهنام نزلتا يف عيل عند مجيع املفرسين. واستدل أيضاً

ادنّعوا أن عليًّا نفس النبي H حي أتى بنفسه وبه عند املباهلة، وغري ذلك 
.(((

I من النصوص الدالة عىل إمامة عيل

يسمى  )ما  الثقلي:  رسالة  يف  قوهلم  التاريخ  يف  الصحابة  يف  مطاعنهم  ومن 
أهريقت  جائرة،  وغارات  بحروب  بعضها  اختلط  والتي  اإلسالم،  عن  الردة  بحروب 
 فيها دماء مسلمي، وهتكت أعراضهم بسبب مواقفهم ممن استوىل عىل اخلالفة بعد وفاة 
رسول اهلل H، ورفضهم دفع الزكاة إال إىل احلاكم الرشعي املعصوم، املنصوب 

خلالفة رسول اهلل H بالنص اإلهلي، وهو اإلمام عيل بن أيب طالب()3).

: »كالذي كان من غارة خالد بن الوليد  ومثلوا بخالد بن الوليد يف هذا الطعن قائالاً
وأعراضهم،  حرماهتم  وهتك  وقتلهم،  وقبيلته،  نويرة  بن  مالك  اجلليل  الصحايب  عىل 
ومن الواضح أن مثل هذه الغارات اجلائرة وغريها مما هي يف حكمها هي عدوان وظلم، 

يأباه اإلسالم وأحكامها العادلة ويأبى انتساهبا إليها«)4).

مذكرة: »غدير خم« )9-7).    (((
رسالة الثقلي، جملة إسالمية جامعة )ص5-3).    (((

املصدر السابق )5)   (3(
املصدر السابق.   (4(
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ويف الفقرة التالية قالوا: »حرب اجلمل التي خاضها اإلمام عيل S مع املتآمرين 
عىل احلكومة اإلسالمية الرشعية عندما نكث مجع بيعتهم، وعهدهم ألمري املؤمني عيل 
 I بن أيب طالب باخلالفة بعد عثامن بن عفان، وذلك لترضرهم من إعادة اإلمام عيل
األموال التي استولوا عليها بالباطل إىل بيت مال املسلمي، وحرب صفي مع القاسطي 

عن احلق، املتمردين بقيادة معاوية بن أيب سفيان عىل حكومة اإلمام الرشعية))).

جناب  إىل  القبيحة  واألوصاف  الشنيعة  األلفاظ  هذه  هوا  وجنّ كيف  ترى  يا  فهل 
وهتك  والظلم،  القتل،  من  والرسل،  األنبياء  بعد  اهلل  خلق  خرية   M الصحابة 
احلرمات واألعراض، واالستيالء عىل حقوق الناس بالباطل، لتشويه تارخيهم املرشق، 

وغرس بغضهم يف نفوس الطالب، نسأل اهلل أن هيدهيم إىل سواء السبيل.

ج  وال شك أن البيئة الدراسية التي حتمل هذه الصفة تعي الداعية يف دعوته بل خترنّ
الدعاة وتربنّيهم عىل بغض الصحابة، فكام أننّ األم واألب هلام تأثري عىل دين املولود كام 
روى أبو هريرة I عن النبينّ H أنه قال: »ما من مولود إال يولد على 
الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، أو يمّجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، 

هل تحسون فيها من جدعاء«، ثم يقول أبو هريرة I: ]ۆ    ۆ    ۈ     ۈ    
ٴۇ    ۋ[ ]الروم:30[. فكذلك لتلك البيئة أثر يف إمالة الطالب عن عقيدته الصحيحة، 
فاإلنسان مدين بطبعه وال يتحمل العيش لوحده إذ ال بد له من أصدقاء جلساء من بيئة، 
فإن كان غالب أفراد تلك البيئة صاحلي فهو إىل خري بإذن اهلل وسيجد منه األخالء الذين 
َفْلَيْنُظر  َعَلى ِدين َخِليِله،  O عىل صحبتهم بقوله: »الرَُّجل  حث الرسول 

َأَحدُكْم َمْن ُيَخاِلل«))).

املصدر السابق )ص5).   (((
أخرجه أبو داود الطياليس يف مسنده، )99/4)(، برقم )696)).   (((
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املطلب الثاين: تربية الطالب على اأ�ضلوب احلوار واجلدل، وذلك من خالل درا�ضتهم 
ملادة املنطق: 

رت مادة املنطق ضمن املواد املقرر تدريسها يف معاهدهم  فإننّ الرافضة يف غانا، قرنّ
سيهم وخطبائهم وطالهبم، من خالل تفضيلهم  وجامعتهم، وظهرت آثار املنطق يف مدرنّ
العقل عىل النقل، ومن أمثلة ذلك ما تقدم يف اخلطبة التي ألقاها خطيبهم يف موضوع: )ماذا 
يكون معيارا للحق(، قال يف اجلواب عن هذا السؤال: )من خالل اآليات والروايات 
ا للعقل وهي احلجة الباطنة والنبي الباطني  والعقل نستطيع أن نعرف كل ما كان مطابقاً

ا())). ا ما جاء به األنبياء يكون حقًّ ا للوحي اإلهلي يعني مطابقاً لإلنسان ومطابقاً

ا للعقل  ُيلمس من كالمه تفضيل العقل عىل النقل يف قوله: )...كل ما كان مطابقاً
وهي...( فليس كل ما طابق العقل يطابق النقل، وال شك أن للعقل دورا يف هذا الدين؛ 
لكنه قارص حمدود ال يمكن أن يستقلنّ بمعرفة ما هو األحسن إال عن طريق الوحي. وما 
أحسن قول القائل: )ال شك يف أننّ ما ينزل به الوحي عىل األنبياء يتفق مع العقل السليم 
فيه. لكن من  بام حتار  يأيت  إنام  بل  العقول،  بام حتيله  يأيت  الصافية. والشارع ال  والفطرة 
يضمن لنا سالمة العقل وصفاء الفطرة وعدم تأثرمها بيشء؟ لذا كان الوحي هو الفيصل 

يف ذلك، لكن بعد أن يصح النقل ويسلم())).

ومن اجلدير بالذكر أنه ال تعارض بي العقل السليم أو الفطرة الصافية وبي ما جاء 
الفطرة.  أو  الكامل  العقل  خيالف  بيشء  يتعبنّدنا  مل   E فاهلل   Q األنبياء  به 
والكتب الساموية إنام تأيت بام حتار فيه العقول ال بام حتيله. ولو أن ذا فطرة سليمة فكر بحق 
ا من حكم الترشيع. وليس ثمة ما يمنع من أن تأيت الرسل مؤيدة ملا رأته  وعمق ألدرك كثرياً

اخلطب املنربية، الدكتور أمحد عيل القانع )35).   (((
انظر: بذل املجهود يف إفحام اليهود، السموأل بن حييى املغريب )ص4)).   (((
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 I العقول السليمة. بل يكون ذلك من باب ترادف األدلة. ولذلك وافق القرآن عمر
يف أمور ارتآها بفطرته الصافية التي نفض اإلسالم عنها غبار اجلاهلية. لكن من يضمن لنا 
سالمة العقل وصفاء الفطرة يف شخص ما ولو نسبيا؟ ومن يضمن لنا خلو ذلك الشخص 
من املؤثرات النفسية واالجتامعية؟ ثم من يضمن لنا استمرار ذلك كله؟ وكيف نوفق بي 
بترشيع  الرسل  إرسال  بد من  كان ال  فمن أجل هذا وغريه  واملتفاوتة؟  املختلفة  العقول 

ساموي حيسم اخلالف، ويكون الوحي املنزل عليهم هو الفيصل يف مجيع األمور.

ا يدعون إىل أصول مشرتكة، ال ختتلف يف حقيقتها وجوهرها،  هذا، واألنبياء مجيعاً
ويبنون أحكامهم عىل أسس متناسقة. قال تعاىل: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    

پ    پ    پ     ڀ     ڀ     ڀ          ڀ    ٺ     ٺ[ ]األنبياء:5)[))).

إحياء  املنطق يف كالمهم قوله يف إحدى خطبه يف موضوع )عاشوراء،  آثار  ومن 
ذكرى استشهاد اإلمام احلسي(:

»علينا أن نكون تابعي للرسول )ص( ولألئمة )ع(، علينا أن نعرف اإلمام احلسي 
)ع( وسريته وسننه ونعمل بأوامره ونرتك نواهيه التي تكون نفس أوامر اهلل )سبحانه( 

ونواهيه بالضبط، ألهنم أولياء اهلل وحججه عىل األرض وكام يقول اهلل عن رسوله ]ڀ    
ڀ     ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ      ٿ     ٿ[ ]النجم:3، 4[ نفس الكالم يكون حول خلفاءه 

املعصومي أعني األئمة االثني عرش )ع(«))).

الشاهد قوله: إن أوامر ونواهي اإلمام احلسي نفس أوامر اهلل ونواهيه بالضبط؛ 
لكوهنم أولياء اهلل وحججه عىل األرض، وأن عصمة الرسول O من النطق 

باهلوى تنطبق عىل خلفائه األئمة االثني عرشية.

موأل بن حييى بن عباس املغريب )املتوىف نحو: 570(، ))/4)-  انظر: بذل املجهود يف إفحام اليهود للسنّ   (((
 .((9

اخلطب املنربية، الدكتور أمحد عيل القانع )ص50-49).   (((
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يلزم من هذا الكالم السخيف أن يكون أئمتهم أنبياء اهلل ورسله؛ ألنه ال عصمة 
ألحد من خملوقات اهلل عىل وجه األرض إال األنبياء والرسل، ثم إن رسالة اهلل ونبوته 
ليست بالوراثة وإنام هي اصطفاء يصطفي اهلل E من يشاء من عباده، قال تعاىل: 

]ۇئ     ۆئ     ۆئ    ۈئ    ۈئ[ ]األنعام:4))[.

ا يف صفوف املسلمي يف غانا التي  ومن تأثرهم باملنطق أننّ من أكثر الكتب انتشاراً
 The Rationality( تدعو إىل التشينّع وإىل تقديس أئمتهم هو الكتاب باللغة اإلنجليزية
of Islam( ويعني معقولية اإلسالم، وهذا الكتاب من ضمن منشوراهتم يف غانا- كام 

ا خطرية قد تدفع املسلم إىل التشيع والرفض يف النهاية))). سبق- حيمل يف طينّاته أفكاراً

ثم إن كتاب )الدفاع عن األنبياء( حلسن أيب بكر بابو من مؤلفاهتم يف غانا، الذي 
مة كتابه أنه استفاد من  ُألنّف عىل أسلوب احلوار بي متحاورين، وقد بينّ املؤلنّف يف مقدنّ
كتاب حماورة عقائدية للسينّد أمري حممد الكاظمي القزويني، لكن بترصف وزيادات من 

ب املعنى لذهن الباحث عن الصواب))). عند نفسه التي تقرنّ

عن  لتشكيكهم  املسلمي  وجيادلون  يناقشون  قاموا  غانا  يف  الرافضة  فطالب 
بالتشينّع  التمسك  دينهم، وقد نجحوا يف بعض مناقشاهتم وأقنعوا بعض املسلمي عىل 
والرفض، كام حصل -ولألسف- لتلميذ أحد املنافحي للسنة يف غانا)3). وقد ناقشني 
ا  حمتجًّ املعهد  يف  الدارسي  ب  الطالَّ أحد  وكان  بأكرا  البيت  أهل  معهد  مكتبة  مراقب 
ن واالقرتان واملطابقة(  املنطق من )االلتزام والتضمنّ التي درسوها يف  الدالالت  بأنواع 
عىل أن مسح الرجلي يف الوضوء أرجح من الغسل؛ حيث ذكر اهلل D يف آية التيمم 

قد سبق يف )ص65).   (((

قد سبق يف )ص64).   (((
املوقع اإللكرتوين: )النشاط الرافيض يف غانا، كتبه يوسف عمر جلو، ونرشته شبكة الدفاع عن السنة(.   (3(
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مسح العضوين من األعضاء ممنّا يدل بدالالت مذكورة عىل أننّ مسح الرجلي أفضل من 
الغسل))).

عيل  الشيخ  للتشكيك،  حياورون  الذين  من  غانا،  يف  الرافضة  أفراد  أخطر  ومن 
نت الرافضة  فهري، واحلاج لوط ميغا، من كبار رموز الشيعة الرافضة يف غانا الذين كونّ
الشيخ عيل  هم  غانا، وأخصنّ أرض  أقدامهم يف  ما وطئت  أول  معهم  العالقة  إيران  من 
أنت  أليس  ملحاوره:  يقول  باملنطق،  الناس  يناقش  اهلل-  -هداه  الرافيض  هذا  فهري، 
أسود؟ فيقول: بىل، ثم يقول -أي الرافيض-: وكذلك بالل كان أسود، أفنى حياته يف 
جونك يف  جوه بل طردوه من املدينة لسواده، ثم يقول لألخ: وأنت ال يزونّ املدينة فلم يزونّ

املدينة؛ ألن حماوره طالب يف اجلامعة اإلسالمية.

ومن مناقشاته لألخ يف شأن بالل I مؤذنّن رسول اهلل H أنه كان 
ا للرسول O يف اليوم مخس مرات، وليس من املعقول أنه مل يرو عن  مالزماً
عون أننّ  ا، وكان التجار كأيب بكر وعمر L يدنّ النبينّ H ولو حديثاًا واحداً

.H هلم أحاديث من رسول اهلل

ومن مناقشاته له: التشكيك يف كثرة الرواية أليب هريرة -كعادهتم- أن إسالم أيب 
ا، عام خيرب، وكان له ما يزيد سبعة آالف من حديث رسول اهلل  ا جدًّ هريرة كان متأخراً
 H وبالل وعامر من السابقي يف اإلسالم وكانوا مع رسول اهلل ،H
، وعقليًّا أن يكون هلم أكثر األحاديث، ويكون أليب هريرة أحاديث قليلة))). زمناًا طويالاً

ا عن كابر لُيضل هبا  هذه مجلة من األكاذيب التي ورثها الرافيض عن مشاخيه كابراً
الناس عن دينهم احلق. 

مقابلة الباحث مع مراقب املكتبة يف معهد أهل البيت بأكرا، بتاريخ 4)/0)/ 434)هجرية.   (((
أحتفني هذه املعلومات أبو مدثنّر، الطالب يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، له قرابة مع املذكورين    (((

أعاله.
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ومن األكاذيب واالفرتاءات التي يناقشون هبا الناس، قوهلم: )إن هناية كل إنسان 
أن يكون شيعيًّا( ثم مثنّلوا ذلك بقصة مكذوبة عىل الشيخ ياسي رئيس حركة احلامس 
ا  أمداً إرسائيل  دولة  عىل  ننترص  ال  ملاذا  وقال:  وفاته  يوم  أتباعه  حوله  مجع  أنه   V
ا؟ وملاذا ينترص حزب اهلل عليهم؟ ثم أجاهبم بقوله: ألننّ لكم القادة أمثال خالد بن  بعيداً
الوليد وصالح الدين األيويب، وحزب اهلل قادهتم أمثال حسي، ويقولون: يا حسي، ثم 

أوصاهم أن يتمسكوا باحلسي وإال ال ينترصون يف حياهتم())).

إيران  بدولة  يفتخرون  أهنم  هبا  السنة  أهل  يناقشون  التي  املناقشات  سلسة  ومن 
ويقولون بأهنا دولة إسالمية حقيقة، وأن أمحدي نجاد ويلنّ اهلل يف األرض؛ ألن العامل كله 

دا للنظام.  جمتمع عىل إسقاط نظام األسد، ومل يستطع، لكون نجاد مؤينّ

عىل  ا  مضطجعاً  H للنبينّ  نفسه  ى  ضحنّ  I عليًّا   »إننّ  وقالوا: 
واستحقاقه  فضله  عىل  داللة  ذلك  ويف  املدينة،  إىل  هجرته  أثناء   H فراشه 

باخلالفة«))).

الر�ضومات  من  واإعفائهم  لهم  العون  يد  مبّد  الطالب  قلوب  تاأليف  الثالث:  املطلب 
الدرا�ضية:

د  ين بالتودنّ من مقومات الداعية التي تضمن النجاح للداعية يف دعوته تأليف املدعونّ
إليهم من خالل النعم واخلريات التي ُتغدق عليهم.

وإن من اخلطط التي رسمتها الرافضة لتشييع أفريقيا االهتامم باجلانب التعليمي؛ 
التعليم من اجلوانب التي يتم تعزيز العالقة بي إيران والبلد املعنينّ بالدعوة إىل  بل إن 

عقيدهتم الذميمة.

من سلسلة املعلومات التي أفادين هبا األخ، قريب رموز الشيعة يف غانا.   (((
املصدر السابق، حماورة كبار رموز الشيعة يف غانا.   (((
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وقد ألقى الضوء عىل أمهية التعليم الدكتور حكيم إهلي رئيس اجلامعة اإلسالمية 
الشخصيات ذات النفوذ يف  حرضه  قد  والذي  األوىل،  دفعتها  ختريج  حفل  يف  – غانا 
ُأوهيني(،  )إليزابيث  السيدة  العايل  التعليم  كوزيرة  وزرائه  وبعض  غانا  كرئيس  الدولة 

قال رئيس اجلامعة يف كلمته ما ترمجتها: 
لغانا  حظنّ  حسن  ومن  ُيتجاهل،  أن  ا  جدنّ جيلنّ  النامية  ُدولنا  يف  التعليم  أمهية  )إن 
أن كال القطاعي )احلكومة واألهلية( تبذالن أقىص جهدمها لتوفري التعليم لشعب غانا 

وخاصة يف مبادئه األساسية )االبتدائي واإلعدادية والثانوية( يف أنحاء البالد(.

ا من أبناء املسلمي ال يأخذون نصيبهم  فالرافضة يف غانا، ملا دخلوا الحظوا أننّ كثرياً
هذه  فاستغلوا  الدراسة  رسوم  دفع  عىل  أمورهم  أولياء  قدرة  لعدم  غانا  يف  التعليم  من 

الفرصة. 

وكان من أبرز أنشطة الشيعة الرافضة يف غانا عند دخوهلم وإىل يومنا هذا: إنشاء 
العنارص  البالد، وتوفري هلا  ابتدائية وإعدادية وثانوية رافضية يف معظم مناطق  مدارس 
كاملة  دراسية  منح  إعطاء  من  وذلك  الطلب؛  عىل  زهم  حتفنّ التي  للمدرسة  الطالبية 
لطالب هذه املدارس تشمل السكن والتغذية وتذكرة السفر كلها بال مقابل، ومكافأة 
مالية أسبوعية لتمكي الطالب من السفر إىل أهاليهم أو أخذ النزهة داخل العاصمة كام 
هو يف مدرسة رافضية بأكرا أول مدرستهم تم إنشاؤه يف غانا، وباإلضافة إىل تلك احلوافز 
عة عىل الطالب جمنّاناًا كام أن الدراسة فيها  كانت املقررات الدراسية الشيعية الرافضية موزنّ

جماناًا ونحو ذلك من التشجيع))).

الدعوة اإلسالمية املعارصة يف غانا، الشيخ حممد بن إبراهيم )ص 4)4- 5)4(، ويف االنرتنت يف موقع    (((
)الشيعة يف غانا( حتت هذه العناوين: غانا تتأمل من أنياب التشينّع فهل من جميب، النشاط الرافيض يف غانا، 
ق مليون شيعي يف غانا، أو جهود الرافضة يف غانا للكاتب  ق أو ال تصدنّ الكاتب/ يوسف عمر جلو، صدنّ

سعيد الضيدان.
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وقد طبنّقوا نظام الدراسة املجانية أثناء فتح جامعتهم؛ بل زعموا كام سبق أن اهلدف 
من إنشاء اجلامعة مساعدة الطالب املسلمي الذين ال يطيقون املواصلة يف جامعات غانا 
ية، باستيعاهبم يف اجلامعة اإلسالمية ملواصلة دراستهم اجلامعية، ومن أجل  ألسباب مادنّ
هذا الزعم املعسول؛ التحق مئات الطالب هبذه اجلامعة، وبميضنّ سنتي من إنشائها ارتفع 
م للطالب  عدد الطالب إىل أكثر من ألف طالب، ثم ُألغيت اإلعانات املالية التي كانت تقدنّ
قائم  يف  تسجيله  وتم  والرفض،  بالتشينّع  ويتظاهر  صالهتم،  بمثل  معهم  يصيل  ملن  إال 
ه إليه السؤال يف االستامرة:  املتشينّعي، بل حي يرغب الطالب يف االلتحاق باجلامعة يوجنّ

هل أنت سننّي أو شيعي؟ وعىل الطالب اإلجابة بام يريدون حتى يتم قبوله))).

ى من الطالب بأسامء أهل البيت  ومن أساليبهم يف تأليف الطالب اختيار من يتسمنّ
كعيلنّ وفاطمة واحلسن واحلسي M وحتفيزهم باجلوائز املالية؛ مما جعل بعض الطلبة 

يريدون تغيري أسامئهم إىل أسامء أهل البيت))).

املطلب الرابع: ت�ضويه تاأريخ ال�ضحابة امل�ضرق:
البيضاء  وباملحجة  الناصعة،  البيضاء  باحلقيقة  متأللئ  زاهر  الصحابة  تاريخ  إن 
النقية وكيف ال، وآيات الثناء يف القرآن الكريم دالة عىل فضائلهم، وهم أفضل البرشية 
ملن  وبلنّغوه  اهلل  وه من رسول  وتلقنّ اإلسالم  والرسل حفظوا  األنبياء  بعد  اإلطالق  عىل 

بعدهم ووصل إلينا من طريقهم فمن طعن فيهم فقد طعن يف الدين.

بالشبهات  الدراسية  كتبهم  امتألت  فقد  غانا،  يف  الرافضة  عن  البحث  أن  وبام 
والطعون التي لقنوها الطالب حول مواقف الصحابة بعد وفاة النبي H والتي 

راهتم: ختالف احلقيقة قلباًا وقالباًا وهذه نامذج من مقرنّ

يج  ينظر يف اإلنرتنت )موقع الشيعة يف غانا( حتت عنوان )التغلغل الشيعي يف غانا( كتبه يوسف جلو، خرنّ   (((
جامعة أيب بكر اإلسالمية- باكستان، ونرشته احلملة العاملية ملفاوضة العدوان.

املوقع اإللكرتوين: )النشاط الرافيض يف غانا، كشف ممينّز وموثنّق(.   (((
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وترمجته باللغة العربية: 
اإلمامة والقيادة.

دروس يف العقيدة اإلسالمية.
الكتاب الرابع.

السيد جمتبى موسوي الري.
ترمجه/ حامد ألغار.

وهذا الكتاب من املقررات الدراسية يف جامعتهم ومن ضمن املنشورات يف املكتبات 
واملدارس واملعاهد واجلامعات يف غانا، وقد عثرت عليه يف مكتبة جامعة )ليغوون(، أكرب 
وأقدم جامعة يف غانا. وحيمل الكتاب يف طياته طعوناًا ال تليق بجناب الصحابة -رضوان 

اهلل عليهم-. والنصوص التي ختدش تاريخ الصحابة املرشق ما ييل:
ويف الصفحة اخلامسة والعرشين )الدرس الثالث( يف موضوع:

.H من النبي I إعالن قيادة عيل
ويف ثنايا هذا املوضوع أورد املؤلف قصة غدير خم وأبان فيها ما ييل:

ومعه  الوداع  مكة يف حجة  غادر   H اهلل  أن رسول  القطعة:  معنى هذه 
املؤرخون بي تسعي ومائة وعرشين  الصحابة يرتاوح عددهم كام قدره  مجع كبري من 
غدير  له:  يقال  ماء  إىل  وصل  ثم  والتالل،  الوديان  الركب  اجتاز  وقد  املدينة.  إىل  ألف 
خم، ومن ثم، جاء جربيل إىل النبي H، وأمره بالوقوف، ثم أوقف الرسول 

O الركب وأمرهم باالنتظار إىل أن يلحق هبم املتأخرون.

الشمس  حتت  احلار  شديد  يوم  يف  احلارة  املناطق  تلك  يف  املباغت  اإليقاف  هذا 
النبي  قلب  إىل  األمي  جربيل  بلغ  حتى  يلبث  مل  لكن  املرهقة،  الركب  أدهش  املحرقة 
O الرسالة الساموية األمر الواضح املطلق من اخلالق أن يعي ويعلن خليفته 
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ووصيه. قال تعاىل: ]چ    چ    چ    چ    ڇ    ڇ     ڇ    ڇڍ    ڍ    ڌ      ڌ    ڎ    ڎ    
ڈڈ    ژ    ژ      ڑ    ڑک    ک    ک    ک    گ    گ    گ[ ]املائدة:67[.

 I أي: إن الرسالة املقصودة هبا يف اآلية- عىل زعمهم- هي تبليغ إمامة عيل
عىل جممع من الصحابة التي لو هتاون عن تبليغها ألدى إىل انقطاع رسالته كليًّا. لذا حض 
اهلل D عىل رسوله O أنه يعصمه بام يرتتب عىل إعالن تلك الرسالة من 

رش الناس.

التبليغ بذلك يف عرفات أوىل من غدير خمنّ حيث  يقولونه حقا، لكان  ما  لوكان 
االجتامع العام يف عرفات؛ وهلذا، فهذا من كذهبم وهم أكذب العباد عىل اإلطالق بعد 

اليهود.

ومن مطاعنهم يف الصحابة التي تعطي السمعة السيئة هلم قول املؤلف يف الصفحة 
الثامنة والعرشين وهو كاآليت:

ومعنى هذه الفقرة السابقة أن الرسول O قد قلقت نفسه وانزعجت 
الضيقة  العقول  السيئة من بعض أصحاب  الترصفات  ينس  ببعض ذكريات مؤملة، ومل 
والنظرات القارصة يف يوم اختياره أسامة قائدا للجيش وعتاب بن أسيد قائدا ملكة حي 

.H رفعوا أصواهتم يف اإلنكار عىل رسول اهلل

ثم قال: )هذه كلها من العوامل املؤثرة يف إشهار إمامة عيل I شاب صغري يف 
.Oالسنة الثالثة والثالثي، ذو هيبة وتكليف شاق للنبي

إضافة إىل ذلك، أن معظم الذين انضموا إىل اإلسالم ودخلوا يف دائرة الصحابة، 
خاضوا املعركة ضد عيل I، والذي زاد حساسية القضية وخطورهتا. تأملت قلوهبم 

ا يف نفوسهم لذكريات تلك األحداث التارخيية. وامتألت غيظاًا وتأججت هلباًا بغضاً
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ثم قال يف الصفحة الثامنة والثالثي:
اهلل  الصحابة-رضوان  أن  االحتامل  أحد  يستبعد  ال  أنه  العربية:  باللغة  ومراده 
عليهم- تعمدوا خمالفة رسول اهلل H وأهل بيته عند اختياره خليفته، وأخطأوا 
يف حماسبتهم، وظنوا أن تولية أمر األمة من األمور الدنيوية، لذا يسوغ هلم أن يتجاهلوا 
O ليكون خليفة هلم، ثم خيتاروا غريه إلدارة  فيها املختار من قبل الرسول 

شؤون األمة.

ال خيفى عىل املتأمل يف الفقرات السابقة ما هلؤالء من الوقاحة يف تسويد صفحات 
 M M باملجازفات واالفرتاءات، لكن براءة الصحابة  التاريخ من الصحابة 

ظاهرة من كل ما يرميهم به أعداؤهم. 

ومن مظاهر تشويه تاريخ الصحابة يف الكتاب مقارنة عرص الرعيل األول هبذا   -
الصفحة  املؤلف يف  بقول  بالفساد والضالل والتيه والغواية يف األرض  املمتلئ  العرص 

الرابعة واألربعي:
ومعنى كالمه أنه إذا قارنت املايض باحلارض ترى أن الناس كانوا كام هم اآلن، كان   -
أحواهلم سوية، عالوة عىل ذلك، لو كان عيل I أظهر دعواه باخلالفة بعد الرسول 

O لتسبب الفتنة والفوىض واالضطراب، وال يستطيع أن يقتني حقوقه))).
ومن مطاعنهم التي تلطنّخ تاريخ الصحابة املرشق قوله يف الدرس السابع كاآليت: 

وترمجته كاآليت:  -
مواقف الصحابة الطائشة.  -

أن عليًّا وصيه  H أشهر  اهلل  أن رسول  نفسه. وبام  هنا سؤال يفرض   -
ا للمسلمي يف غدير خم وغريه من املناسبات. ا تعيينه قائداً وخليفته، مؤكداً

اإلمامة والقيادة، السيد جمتبى الالري.   (((
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ملاذا جتننّب الصحابة أمر اهلل بعد وفاة الرسول O وتركوا عليًّا دون   -
طاعته ومبايعته وبايعوا غريه؟ هل كان هناك غموض يف كالم رسول اهلل H؟ 
وهل كانت الكلامت املعربة واجلمل الرصحية التي تؤسس منزلة عيل وجتعله قائدا غري 

كافية؟.
ص:)73)

ف قواني اهلل؛ ألهنا إهلية ال تتغري وال تتبدل، حتى  وترمجته: ليس ألحد حق أن حيرنّ
رسول اهلل H نفسه، والقرآن يقول: ]ڎ     ڎ    ڈ    ڈ         ژ       ژ    ڑ    ڑ    

ک    ک    ک    ک     گ    گ[ ]احلاقة:46-44[.

ممارسة  يف  احلق  أنفسهم  منحوا  قد  الصحابة  بعض  أن  نرى  لألسف  ذلك؛  مع 
األحكام  ويغريون  يبدلون  الرشعينّة،  األحكام  بعض  يف  والقضاء  باحلكم  االستقالل 

اإلهلية حسب آرائهم.

اخلليفة الثاين هو الذي ابتدع الفوارق التفاضلية يف املجتمع اإلسالمي أثناء خالفته، 
مال  قسمة  يف  التمييزي  النظام  أسس  والفرس،  العرب  بي  املتوترة  العنرصية  يا  منمنّ
املجتمع، مكافئا احلظ األوفر للسابقي األولي يف اإلسالم دون غريهم من املتأخرين، 
أكرب النصيب إىل مهاجري قريش دون من عداهم من املهاجرين الذين ليسوا من قريش، 
وكذلك املهاجرون يأخذون أكثر من األنصار، والعرب حيوزون أكثر من غري العرب، 

والسادة أكثر من العمالء.

وقد اعرتف عمر بنفسه يف آخر حياته اآلثار السلبية يف سياسته،وقال: إن بقيت حيًّا 
التفضييل،  العام سأطبق نظام املساواة يف املجتمع اإلسالمي، وأترك األسلوب  يف هذا 

أفعل كام فعل رسول اهلل وأبو بكر.

جتاه  الصحابة  بعض  اختذه  الذي  االستبدادي  املوقف  إىل  يشري  أعاله  فاملذكور 
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أوامر رسول اهلل I يف بعض القضايا، أينام تلك األوامر ال توازي رغباهتم حاولوا 
ا. اإلحجام عن امتثاهلا، أو تغيريها بتاتاً

ويف الكتاب »الشيعة هم أهل السنة« للدكتور حممد التيجاين الساموي- دكتوراه 
فلسفة من جامعة السوربون-باريس. من الكتب املستوردة يف غانا واملنترشة يف املكتبات 
واملؤسسات التعليمية- يف هذا الكتاب )ص8)( طعون يف أعراض الصحابة، واهتامهم 
الصحابة  وخاصة  والقهر،  بالقوة  واحلكم  األمة  عىل  والتسلط  البيت،  ألهل  بالنصب 
الثالثة أيب بكر وعمر وعثامن M ونبز أهل البيت بكل األلقاب كالروافض، بل اهتم 
الصحابة بالوضع يف الصفحة التي يرد فيها عىل أهل السنة يف سبب تسميتهم بالرافضة، 
اعي من  ودونك نص ما قاله: )ولعل هؤالء كانوا يموهون عىل األمة بإعانة بعض الوضنّ

الصحابة بأن خالفتهم رشعية ألهنا بأمر اهلل سبحانه فكانوا يروجون قوله تعاىل: ]ۈئ    
ېئ    ېئ    ېئ    ىئ    ىئ    ىئ    ی     ی    ی[ ]النساء:59[.

ألصقوا التهمة ألهل السنة واجلامعة بعدم العمل بقاعدة الوالء ألولياء اهلل والرباءة 
ون عىل معاوية بن أيب سفيان كام يرتضون  من أعدائه، بل إهنم يلقون املودة للجميع ويرتضنّ

.M عىل عيل بن أيب طالب

أنه يف  تاريخ الصحابة الصايف أيضا.  التي توحي تشويه  التعليمية  ومن أساليبهم 
نوا يف قسم الدراسات اإلسالمية مادة مستقلة عن مادة التاريخ اإلسالمي  جامعتهم كونّ
الصحابة، وعىل رأسهم  أغلبهم من  أن األمويي  ا لزعمهم  تأييداً تسمى )األمويون())) 

معاوية بن أيب سفيان I الذين تولوا كرب األذية ألهل البيت. 

سبق يف وسائل الرافضة التعليمية )املبحث األول(.   (((
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المبحث الثاني
 اأ�ضاليب الراف�ضة الدعوية 

يف الدعوة اإىل مذهبهم يف غانا

وفيه خمسة مطالب:

املطلب الأول: عر�ض مظامل اأهل البيت:

إن الثابت والذي ال يقبل التشكيك يف قلوب الرافضة تبننّي القول بأن الصحابة- 
رضوان اهلل عليهم- ومن سلك هنجهم من أهل السنة واجلامعة ظلموا أهل بيت رسول 
اهلل H، واستحلوا دماءهم وأمواهلم وأعراضهم، وما زال دم احلسي الشهيد 

I مستذكرا به دائام لدى الشيعة يف اليوم العارش من شهر حمرم يف كل عام.

والرافضة يف غانا- هداهم اهلل وإيانا إىل سواء السبيل- يقومون بعرض مظامل أهل 
البيت من حيثيات شتى، كالتأليف والنرش، فقد قاموا برتويج مظامل أهل البيت خالل 
املؤلفات واملنشورات يف املكتبات التي فتحوها يف املدن واملراكز الدعوية واملؤسسات 
التعليمية، كرتوجيهم يف كتاب)الشيعة هم أهل السنة للدكتور حممد التيجاين الساموي- 
دكتوراه فلسفة من جامعة السوربون- باريس( يف هذا الكتاب )ص30 - )3( اهتامات 
I إبعاد أهل  التهمة بأيب بكر الصديق  البيت، فألصق  عىل الصحابة يف ظلم أهل 
البيت عن كل موارد الرزق واملال، وطرد فالحي فاطمة J من فدك، واعتبار تلك 

ا للمسلمي، وليست خاصة باملسلمي. األرض ملكاً

أبيها بدعوى أن األنبياء ال يورثون،  J من مرياث  وكذلك حرمان فاطمة 
قطع عن أهل البيت اخلمس الذي كان رسول اهلل H خيص به نفسه وأهل بيته؛ 

ألن الصدقات حمرمة عليهم.
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هائلة،  ا  أرباحاً عليه  تدرنّ  كانت  التي   I عيل  من  فدك  أرض  اغتصاب  ثم 
وحرمانه من مرياث عمه الذي هو حق من حقوق زوجته. 

ثم ذكر عن عمر I )ص)3( إحراقه بيت الزهراء، ورضب بطنها إلسقاط 
جنينها، وغريها من األكاذيب التي تروهيا كتبهم.

باللغة اإلنجليزية  التي ذكر شيئا من ذلك، كتاب مكتوب  املنشورة  الكتب  ومن 
للمؤلف حممد عيل شوما يل. ويف الصفحة السادسة عرشة بعد املائة، ذكر من مضامي 

الكتاب عنوانا وهو:
.L االختالف بي فاطمة وأيب بكر

ويف رسالة الثقلي إحدى املجالت املنشورة يف البالد الصادرة يف عام4)4)هجرية. 
 H أبانوا يف الصفحة السابعة والستي الظلم الذي وقع عىل أهل بيت رسول اهلل

وهذه ترمجة كالمهم:
)أجل، ثم مل يمض مخسون سنة عىل وفاة رسول اهلل H الذي افتدح هذه 
 النار فيهم ليحرق هبا عروش الظاملي، حتى حرق الناس هبذه النار أبيات آل رسول اهلل 
اهلل  رسول  بيت  أهل  خيام  هبا  وحرقوا  وفاطمة،  عيل  باب  هبا  وحرقوا   ،H

H يف كربالء(.

ويف الكتاب املسمى ب� )اإلمام احلسي ويوم عاشوراء(. وهذا الكتاب من مؤلفاهتم 
 I يف غانا كام سبق ميلء بمظامل أهل البيت كام يدل عليه عنوانه، بدءا بفضائل احلسي
وما حصل له من بذل املهجة والروح من قبل أعدائه بني أمية، ملا سلنّوا عليه سيوفهم يف 
كربالء يوم عاشوراء يوم الفداء والتضحية. وقد استشهدوا فيه بعض النصوص القرآنية 
الناس  أرواح  إزهاق  يعادل  واحدة  نفس  قتل  أن  تعربنّ  التي  القتل  كآية  دعواهم  لدعم 
ا، وكذلك إحيائها. وآية فضل الشهادة، وآية رد األمانات إىل أهلها واحلكم بالعدل،  مجيعاً

وغريها من اآليات التي تؤيد زعمهم.



146

ا يف غانا، للدكتور أمحد عيل قانع.  ويف الكتاب )اخلطب املنربية( من مؤلفاهتم أيضاً
شهر  بعنوان:  البيت  أهل  مظامل  عن  ا  موضوعاً الكتاب)ص43—45-44(  يف  ذكر 
املسلم  املؤلف:)وعىل  قال  الصفحات  هذه  غضون  ويف  واملأتم.  احلزن  شهر  املحرم، 
أن يكون حمزونا ويفكر يف سبب هذه املأساة التي حدثت لذرية الرسول )ص( اإلمام 
احلسي بن عيل بعد ستي سنة من اهلجرة املباركة أي بعد مخسي سنة من رحلة الرسول 

)ص( إىل الرفيق األعىل(.

ا يف نفس الصفحة أي: )43(: )وكان شهادهتم بأشد حالة وقسوة من  وقال أيضاً
قبل جنود عبيد اهلل بن زياد الذي كان حاكاماً عىل كوفة وهو من أيادي وأعوان يزيد بن 

معاوية احلاكم األموي(.
ويف الصفحة )44( ساق اإلسناد إىل اإلمام الرضا أنه قال: )إن املحرم هو الشهر 
الذي كان أهل اجلاهلية فيام مىض حيرمون فيه الظلم والقتال حلرمته فام عرفت هذه األمة 
نبينّها )صلوات اهلل عليه وآله(، لقد قتلوا يف هذا الشهر ذريته  حرمة شهرها وال حرمة 
وسبوا نساءه وانتهبوا ثقله، فال غفر اهلل هلم ذلك أبدا يا ابن شبيب أن كنت باكيا ليشء 
فابك للحسي بن عيل )ع( فإنه ذبح كام يذبح الكبش وقتل معه من أهل بيته ثامنية عرش 
رجال ما هلم يف األرض شبيهون. ولقد بكت الساموات السبع واألرضي لقتله ولقد نزل 

إىل األرض من املالئكة أربعة آالف لنرصه فوجدوه قد قتل...(.
الثقلي(  الكتاب نفسه حتت موضوع)حديث  الثانية والعرشين من  ويف الصفحة 
قال: )إذا هجر إحدى الثقلي ال بد أن هيجر اآلخر. مع األسف الشديد حينام نتصفح 
اإلمامة  بيته من منصة  أهل  الرسول )ص( قد هجر  بعد رحلة  نرى  التاريخ  صفحات 
واخلالفة، فكانت نتيجة هذا األمر هجران وترك كتاب اهلل. نعم بقي من الكتاب خطه 

ورسمه وجاء يف القرآن الكريم أن الرسول يشتكي يوم القيامة من أمته: ]ۇ ۆ     
ۆ ۈ   ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ[ ]الفرقان:30[.
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 O الرسول  وعرتة  الكتاب  مها  خطبته:  من  الثقلي  بإحدى  واملراد 
ا بروايتهم املشهورة: )إين كيف تارك فيكم الثقلي كتاب اهلل وعرتيت )أهل بيتي( ما  متسكاً
ا وإهنام لن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض فأنظروين ختلفوين  إن متسكتم هبام لن تضلوا أبداً

فيهام(.

 O بعد وفاته H أي: أن األمة ملا هجرت أهل بيت رسول اهلل
أكد  لذا  متالزمان.  ومها  اهلل  كتاب  هجران  عىل  ذلك  ترتب  اخلالفة  أحقية  هلم  أن  مع 
العرتة  القرآن وحده وال  ا ال  معاً القرآن والعرتة  إىل  أن نرجع  القول يف األخري: )فعلينا 

وحدها(.

وقد كرر القول بذبح ذرية الرسول من خطبه أكثر من موضع، فقال يف خطبته يف 
)فعلينا يف  اإلمام احلسي )ع( )ص47(:  استشهاد  إحياء ذكرى  موضوع: )عاشوراء، 
كل سنة نقل قصة كربالء واحلوادث الكارثة واملحزنة ونعترب ويكن لنا ذكرى ونستفيد 
قوي  كام  زماننا  والنفاق يف  الكفر  يقوى  ولبلدنا هذا ولشعبنا هذا حتى ال  لزماننا هذا 
بقسوة  بيته وأصحابه  اهلل )ص( وأهل  ذرية رسول  ذبحوا  اإلمام احلسي وقد  يف زمن 

شديدة...(.

العظيمة  املأساة  هذه  علة  ونفهم  التاريخ  نتدارس  أن  )جيب  قال:  ويف)ص49( 
والكارثة العظمى. ملاذا وصل األمة اإلسالمية إىل مكان حتى يذبح ذرية رسول اهلل بعد 

مخسي سنة من رحلته إىل الرفيق األعىل...(.

الكتب  طريق  عن  وهي  مقروءة  بوسائل  يكون  كام  البيت  أهل  مظامل  عرض 
واملجالت التي ُنرشت يف البالد، يكون بوسائل مسموعة مثل اخلطب كاملذكور أعاله، 
غانا،  يف  الرافضة  استغلتها  املؤثرة.  احلديثة  الدعوية  الوسائل  من  ُتعدنّ  التي  واإلذاعة 
وبدأوا يظهرون يف براجمهم مظامل أهل البيت وسب الصحابة I، لكنهم مل يظفروا 
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بأي نجاح يف منطقة كاميس. فقد القوا معارضة عنيفة من عامة الناس فضال عن معارضة 
الدعاة من أهل السنة؛ ألن حب الصحابة وأهل البيت فطرة لدهيم ال خيرقها يشء إال 

بإذن اهلل تعاىل))).

والتلفاز  فيديو  كمقاطع  مرئية  بوسائل  البيت  أهل  مظامل  عرض  يكون  وقد 
ا من  لوا يف موقع الرافضة يف غانا يف اإلنرتنت صوراً واإلنرتنت التي يبثوهنا عربها. وقد نزنّ
الرجال والنساء عليهم مالبس سوداء يف احتفال عاشوراء يرملون يف الشوارع يرقصون 
بلغة  هذا  إىل  ويضيفون  بطل،  يا  حسي،  يا  إمام،  يا  قائلي:  صدورهم  عىل  ويرضبون 
اللهم  بلغة هوسا  زادوا  العام  احتفال هذا  ا. ويف  يزيد... وهلم جرًّ العن  اللهم  هوسا، 

العن الوهابية بصورة وصوت))).

ويف املوقع، أحد مشاخيهم وهو الشيخ حسن اللهياري جاءوا به مصورا مع صوت 
ه إليه األسئلة عىل  يلقي حمارضة بعنوان: )شخصية عمر بي احلقيقة واخليال(. وقد وجنّ
اهلواء فقال خالل إجاباته بأن عمر بن اخلطاب I اعتدى عىل اإلسالم وعىل أهل 

البيت)3).

 Sean( :ومن أساليب عرض مظامل أهل البيت قول أحدهم وهو الغاين يقال له
املظلومة  ابنتك  وعىل  اهلل  رسول  يا  عليك  )السالم   :)Diggle Jones Ibrahim

الصديقة الطاهرة الشهيدة P يا حسي... يا حسي. السالم عىل احلسي، وعىل 
عيل بن احلسي وعىل أوالد احلسي...(

من تقارير دعاة غانا املبعوثي من قبل وزارة الشؤون اإلسالمية بالسعودية.   (((
 Shia Muslims in Ghana mourning for( :يف مقطع .)انظر يف املوقع اإللكرتوين: )الشيعة يف غانا   (((

Imam Hussein( أي الشيعة يف غانا يندبون وحيزنون عىل اإلمام احلسي.

انظر يف فيس بوك حتت عنوان: )عاشوراء يف غانا( تاريخ التحميل/))0) نوفمرب 7.   (3(
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:P ل بفاطمة الزهراء ويقول جربيل عمر الغاين يف دعاء التوسنّ
املظلومة  املعصومة  اجلميلة  اجلليلة  السيدة  عىل  وبارك  وزد  وسلنّم  صلنّ  »اللهم 

الكريمة النبيلة املكروبة العليلة«))).

 :H وقول أحدهم بعد إيراده احلديث املوضوع من كتبهم: قال رسول اهلل
)كل عي باكية يوم القيامة، إال عي بكت عىل مصاب احلسي فإهنا ضاحكة مستبرشة 
بنعيم اجلنة(. ثم قال عقب ذلك: اللهم العن قتلة احلسي، وأوالد احلسي، وأصحاب 

.(S احلسي

وقال لطيف ناوي وكتب ذلك باحلروف الكبرية:
واملعنى أن كل شخص يف فيس بوك مل يأسف عىل موت اإلمام احلسي يكون من 
أهل النار، والذين حزنوا وناحوا عليه يكونون حتت مظلة أهل البيت، إذا عرفت أنك 

حزنت عىل موت اإلمام احلسي فقل: يا حسي الشهيد))).

واستمع إىل ما كتب أحدهم رسالته الشخصية عن معاوية I بعنوان: )تقرير 
بذيء( فقال ما ترمجته: 

م اإلمام احلسن  أنه قال: من أجل أن حيقق معاوية I غرضه يف تولية ابنه، سمنّ
أي:  ضحك  يف  وقع  احلسن  اإلمام  وفاة  إليه  نعي  وملا  منبوذة،  امرأة  بواسطة   I

ا بوفاته. مستبرشاً

ويقول أحدهم يف معرض إعالنه عن يوم احتفال عاشوراء)3):
أي: هيا نقاوم الظلم ونستجمع للعدالة.... لبيك يا حسي.

فيس بوك حتت عنوان )الشيعة يف غانا(.   (((
ينظر يف فيس بوك )الشيعة يف غانا(.    (((

فيس بوك )الشيعة يف غانا(.   (3(
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ظلم  ظامل  أول  العن  اللهم  حممد،  وآل  حممد  عىل  صل  »اللهم  أحدهم:  ويقول 
حق حممد وآل حممد، وآخر تابع له عىل ذلك، اللهم ارزقنا وإياهم شفاعة احلسي يوم 

الورود«))).

فهذه دعاوى الشيعة الرافضة يف غانا عن مظامل أهل البيت، ورثوها عن قدمائهم. 
إيذاء  املسلمي  أو اجلاهل بفكرهتم؛ ألنه يكرب يف صدور  يتأثر هبا مزعزع اإليامن،  وقد 
H الذي يفيض  أهل بيت خري خلق اهلل؛ ألن إيذائهم بمثابة إيذاء رسول اهلل 

]ڇ    ڍ    ڍ     ڌ    ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    ڈ     تعاىل:  قال  اهلل وسخطه  إىل غضب 
ژ    ژ    ڑ    ڑ     ک[ ]األحزاب:57[.

املطلب الثاين: اإثارة ال�ضبه لت�ضكيك النا�ض يف الدين ودعوتهم اإىل دينهم:
يستحسن أن نعرف معنى الشبه أو الشبهات قبل اخلوض يف املسألة؛ ألن احلكم 

ره. وهو من فعل اشتبه اليشء، أي: إذا أشكل. عىل اليشء فرع عن تصونّ

يقال: شبه وشبه والشبه من  ا،  لوناًا ووصفاً اليشء وتشاكله  تشابه  يدل عىل  لفظ: 
إذا  األمران  واشتبه  املشكالت،  األمور  من  واملشبهات  الذهب،  يشبه  الذي  اجلواهر 

أشكال())).

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية V: )الشبه التي يضلنّ هبا بعض الناس وهي ما 
يشتبه فيها احلقنّ والباطل()3). 

ا: )ال يش�تبه ع�ىل الناس الباطل املح�ض بل ال بدنّ أن يش�اب بيشء من  وق�ال أيضاً
احلق()4).

املوقع اإللكرتوين حتت عنوان: )لطيمة رائعة من شيعة غانا(، ونرشته شبكة شبري S املرئية.   (((
مقاييس اللغة البن فارس )3 /43)(. ولسان العرب، ابن منظور اإلفريقي )3)/505).   (((

التدمرية ))/06)).    (3(
جمموع الفتاوى )37/8).    (4(
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بالباطل واالشتباه عليه دون  التباس احلق  الشبهة هي  العلامء أن  يتبينّ من أقوال 
اتنّضاح الصواب.

.((() ا أو حالالاً ن كونه حراماً وأما يف الرشع: قال اجلرجاين V: )الشبهة: مامل يتيقنّ

وقال صاحب املعجم الوسيط: )ما التبس أمره فال يدرى أحالل هو أم حرام وحق 
هو أم باطل())).

وأما الوسائل التي ينتهجها أهل األهواء يف إثارة الشبهات والظنون لتلبيس احلق 
بالباطل عىل العوام، اللجوء إىل املتشابه من املسائل، فإن مل جيدوا يف هذا ما يغني، عمدوا 
إىل حتريف آيات الكتاب وما صحنّ من روايات، فحملوها عىل حمامل بعيدة هي أبعد ما 
تكون عن مقصود الشارع احلكيم، ورصفها عن ظاهرها كي توافق أهواءهم ورغباهتم، 

ا لباطلهم. وإن أعياهم ذلك عمدوا إىل وضع األحاديث بام هتواه أنفسهم انتصاراً

من  الكثري  وأن  ا  خصوصاً إليه هؤالء،  جلأ  التي  الوسائل  أعظم  من  األخري  وهذا 
بت إىل كتب املسلمي. وال شك أن هناك آالف روايات  رواياهتم املوضوعة هذه قد ترسنّ
 H حوهتا مصادر املسلمي يف شتنّى العلوم،كلها موضوعة عىل لسان رسول اهلل

.(3(
X ومنسوبة إليه وإىل صحابته- رضوان اهلل عليهم- وإىل األئمة

د العزو  ومن أخطر ما يستغلنّونه أيضا هو جهل الكثري من العوام بالفرق بي جمرنّ
وبي التخريج.

الرواية  هذه  تكون  وقد  الرواية،  فيه  وردت  الذي  املصدر  ذكر  د  جمرنّ هو  فالعزو: 
احلقيقة  هذه  يبينّنون  ال  الشبهات  أصحاب  ولكننّ  وضعها،  املصننّف  بينّ  وقد  موضوعة 

التعريفات، باب السي ))/4))).    (((
املعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى أمحد الزيات ))/)47).    (((

ا عن اآلل واألصحاب )ص6). دفاعاً   (3(
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عند نقلهم للرواية. وربام ذكرها املصنف للردنّ عليها، فيستغلنّ هؤالء ورودها يف الكتاب، 
فيلبنّسون األمر عىل العوام بأن األمر من املسلنّامت، حيث أوردها املخالفون يف مصنفاهتم.

وأكثر الشبهات من هذين الصنفي. 
من  صحتها  لبيان  ومتنها  الرواية  سند  دراسة  وهو  التخريج،  هو  اآلخر  واألمر 
د العزو  ضعفها. وهذا علنّة ترديد الكثري من العلامء مقولة: املطالبة بصحة النقل، وأن جمرنّ

إىل فالن أو عالين ال تقوم به حجة باتفاق أهل العلم))). 

ق إىل الشبهات التي تثريها الرافضة يف غانا للتلبيس عىل  ويف هذا الصدد، سأتطرنّ
الناس يف الدعوة إىل مذهبهم، ومن هذه الشبهات ما ييل:

)- شبهة ذريعة املتعة إليقاع الناس يف الزنا. 
)- شبهة استنكار بعض الصحابة حرمتها.

3- شبهة بطالن أحاديث املتعة.

هذه الشبه مذكورة يف الكتاب الذي ألفه أبوبكر أمحد كامل الدين، غاين اجلنسية، 
ومل  حالل  املتعة  أن  الكتاب  يف  ذكر  وقد  والتحريم«.  اإلباحة  بي  النساء  »متعة  ه  وسامنّ
ح به بعض الصحابة  تنسخ، وأن التحريم ملتعة مل يكن من الرسول O كام رصنّ
الثاين  التحريم إىل اخلليفة  M حيث نسبوا  استنكار حتريمه ومها عيل وابن عباس 

.I عمر بن اخلطاب

قال: »لوال أن هنى  أنه  I كذبا وزورا  املنسوب إىل عيل  باحلديث  وا  واحتجنّ
«. وكذلك احلديث املنسوب إىل ابن عباس L أنه  عمر عن املتعة ما زنى إال شقينّ
قال: »ما كانت املتعة إال رمحة رحم اهلل هبا أمة حممد لوال هنيه -يعني عمر- عنها ملا احتاج 

.(((» إىل الزنا إال شقينّ

املصدر نفسه )ص))).   (((
متعة النساء بي اإلباحة والتحريم، أبو بكر أمحد كامل الدين )ص0)).    (((
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وأشار إىل أن الصحابة يف عهد الرسول O عملوا هبا ومل ينه عنها حتى 
تويف، وأن األحاديث التي تنسب التحريم إىل النبي H واضحة البطالن))). 

عوا هبا يف الدعوة  ومن الشبهات التي متنّت إثارهتا بدعوى الدفاع عن األنبياء؛ ليتذرنّ
إىل مذهبهم يف غانا، االعتامد عىل القول بعصمة األنبياء والرسل إلنكار بعض النصوص 
التي ظاهرها عصيان بعض الرسل واألنبياء لرهبم، ثم غفرانه تعاىل هلم. والتي يف ظاهرها 

العتاب واللوم من اهلل D له.

فهذه الشبهة املذكور؛ هي يف األصل منقولة عن علامئهم))) وحيلو لسفهاء الرافضة 
أن يثريوا تلك الشبهات التافهة ليضفوا عىل أنفسهم شيئاًا من االهتامم وكأهنم أهل حتقيق 

فيام مل يسبقوا إليه مع أهنم أدعياء نقلة!. 

عن  فاع  »الدنّ بعنوان:  غانا  يف  ألفه  الذي  كتابه  يف  بابو  بكر  أيب  حسن  عليها  وبنى 
.»Q األنبياء

ه كام ييل: ذكر من مقدمة الكتاب هدفه من تأليفه، ونصنّ
يته: »الدفاع عن األنبياء...«)3).  »والباعث يف تأليف هذا الكتينّب الذي سمنّ

وقد ذكر أربعة من األنبياء مع التنّهم التي ألصقوها هبم، بدءا بآدم S مع ذكر 
اآليات التي فيها عصيان آدم لربه وغوايته ونسيانه، وهني اهلل تعاىل عنه قربان الشجرة.

ل هذه اآليات عن ظاهرها وبينّ أن النهي الوارد يف قوله تعاىل: )وال تقربا( جيب  أونّ
آدم  تعاىل: )وعىص  قوله  وأما كلمة )عىص( يف  التحريم.  التنزيه، وليس عىل  محله عىل 

املصدر نفسه )ص5)).   (((
انظر هنج الصباغة يف رشح هنج البالغة ))/78(، الغيبة ))/6))(، مقاتل الطالبي )0/34)( بدون    (((

ذكر املؤلفي.
الدفاع عن األنبياء Q، حلسن أيب بكر بابو )ص)).   (3(
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ربه...(. فال تفيد لغة إال معنى املخالفة، وهو كام يتناول ما تركه واجبا، يتناول ما كان 
ا  ا تركه، فيتعينّ محله عىل الثاين يف اآلية يف شأهنم. قال: وكلمة )الظلم( اختصاراً مندوباً
نقول فيها ما قلنا يف كلمة )عىص( فإهنا لغة ال تفيد إال وضع اليشء يف غري موضعه، وهو 

ا))). كام يشمل ما كان واجباًا تركه، يشمل ما كان تركه مندوباً
ه يف قدرة اهلل عىل إحياء  ثم ثننّى بإبراهيم S والتنّهم التي أضيفت إليه، كشكنّ
املوتى، وأجاب عن ذلك بقول الشيخ حممد عيل الصابوين: إنام سأل عن الكيفية )كيف 
حتيي املوتى( مل يسأل عن املاهية، ومل يقل: هل تقدر يا رب أن حتيي املوتى، والسؤال عن 

الكيفية إنام هو بقصد الشوق لرؤية أرسار الصنعة اإلهلية.
وردنّ معنى احلديث الذي ورد عن النبي H يقول: »مل يكذب إبراهيم إال 

ثالث كذبات: اثني منهن يف ذات اهلل؛ قوله: ]گ       گ[ ]الصافات:89[، وقوله: ]چ    
چ    چ    ڇ     ڇ    ڇ    ڇ    ڍ    ڍ[ ]األنبياء:63[.

 وأما قوله لزوجته سارة )إنك أختي( فإنه قصد به أخوة العقيدة وأخوة اإليامن كام 
قال تعاىل: ]ۈ    ٴۇ    ۋ[ ]احلجرات:0)[ ومل يقصد به أخوة النسب ألهنا زوجته 

وليست أخته))). 
ا من شيعته؛ فبينّ  ق إىل قتل موسى S للرجل الذي كان يقاتل أحداً ثم تطرنّ
للقتل وغري  كافرا مستحقا  كان  إال بحق؛ ألنه  يكن  مل  للرجل   S قتل موسى  أن 
الصالح،  الرجل  قتل ذلك  الرجل  إال حماولة  الشيطان  الدم، ومل يكن من عمل  حمقون 

ا. ا ال يكون قتله من عمل الشيطان مطلقاً ومن وجب قتله رشعاً
وأما قوله: »ظلمت نفيس« فال يدل عىل صدور الذنب منه؛ ألن ظلم النفس يعني 
اللوم  ظاهرها  يف  التي  اآليات  وذكر   H حممد  األنبياء  سينّد  بعصمة  ذينّل  ثم 

املصدر نفسه )ص7-6).   (((

املصدر نفسه )ص9-7).   (((
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والعتاب عليه H، منها ما ييل: ]چ    چ    چ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    ڍ    
ڍ    ڌ     ڌ    ڎ    ڎ[ ]التوبة:43[، ]ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    ڍ    
]األحزاب:37[، ]ٱ    ٻ[ ]عبس:)[، وغريها من اآليات التي فيها أمر اهلل  ڍ[ 

لرسوله باالستغفار من ذنبه. 

إىل مذهبهم  الناس ودعوهتم  للتمويه عىل  البالد  يثريوهنا يف  التي  الشبهات  ومن 
يف غانا، درس ألقاه أحد أساتذة جامعتهم يف التاريخ اإلسالمي يف موضوع مجع القرآن 

وذكر فيه ما ييل:

ومعنى الفقرة السابقة: أنه يرى بعض العلامء أن القرآن قد مُجع يف عهد الرسول 
يعترب األعلم من بي  القرآن؛ ألنه كان  I بجمع  O، وقد أرشد عليًّا 

.(((
H الصحابة، عالوة عىل ذلك؛ أن ذلك اإلرشاد كان من اهلل لرسوله

له  وأن  للقرآن   I عيلنّ  بجمع  اعتقادهم  إظهار  يريد  أنه  الفقرة  يف  الشبهة  ووجه 
«، ثم كونه األعلم من بي الصحابة يستلزم أحقيته باخلالفة. ا يقال له: »مصحف عيلنّ مصحفاً

:O ا قوله يف وفاة الرسول ومن شبهاهتم أيضاً
أي: أننّ اضطراب ا لوفاة للرسول O مل يكن بادي القلق عند كثري من 
أن  بكر  أبو  املرحلة، حاول  تلك  H يف  اهلل  كانت جثة رسول  بينام  املسلمي. 
يلقي كلمة لتهدئة املسلمي الذين كانوا يعتقدون أن الرسول O مل يمت))).

وفاة  عىل  حيزنوا  مل  عليهم-  اهلل  رضوان  الصحابة-  أن  كالمه  يف  الشبهة  ووجه 
H وهذه الشبهة مأخوذة من قوله: »إن اضطراب الوفاة للرسول  رسول اهلل 
O مل يكن حمل القلق عند كثري من املسلمي...« ولكن اجلملة التي أوردها 

رة التعريف باإلسالم، عبد العزيز شمعون )ص44-43). مذكنّ   (((
املصدر نفسه )ص)4).   (((
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وفاته  عىل  غمنّ  وال  همنّ  يصبهم  مل  لو  الصحابة  ألن  دعواه؛  ح  توضنّ ال  القول  هذا  بعد 
H ملا استبعدوها، وملا احتاج أبوبكر إىل هتدئتهم. 

وهكذا أصحاب الشبهة خيلطون بي الغثنّ والسمي يف كالمهم حتى يلبنّسوا عىل 
الناس. ولكن أشار إىل ما يؤينّد زعمه يف الفقرة التالية عند كالمه عن عدم مشاركة عيلنّ 

I يف املبايعة.
ومن شبههم يف غانا يف مبايعة الصحابة أليب بكر مع عدم وجود يف التنصيص عىل 

خالفته كعيلنّ M أمجعي. 
 H كان باقياًا يف جتهيز رسول اهلل I وترجمتها: أن عيلنّ بن أيب طالب
ومل يشارك يف شأن مبايعة اخلليفة اجلديد إال بعد دفن رسول اهلل H. وإن كان 
هناك دليل يدلنّ عىل أن علينّا قد ُعينّ خليفة للمسلمي من قَبل الرسول O يف 

.R ملوسى وهارون D من خالل األمر الربنّاين، كام فعل ، غدير خمنّ
ووجه الشبهة يف كالمه: أن املسلمي بايعوا أبا بكر خليفة للمسلمي استنادا عىل 
فضائله ومزاياه يف حياة الرسول O مع أنه مل يكن هناك نصنّ عىل واليته كعيلنّ 

I، مثل ما ذكر دليالاً ينصنّ عىل خالفته I يف الدرس السابق.
جعفر  اإلمام  مؤمتر  يف  جامعتهم  مدير  قول  غانا،  يف  أثريت  التي  شبهاهتم  ومن 
قال:  ترحيبية  كلمة  إلقائه  أثناء  جامعتهم  رحاب  يف  املنعقد  اجلعفري  ومذهبه  الصادق 
من  يوم  يف  خمترص،  حوار  حنيفة  أيب  اإلمام  وتلميذه  الصادق  جعفر  اإلمام  بي  ))كان 
األيام كانا يأكالن الطعام، وبعد األكل رفع اإلمام جعفر الصادق يده محدا هلل تعاىل ثم 
قال: اللهم هذا منك ومن رسولك، قال اإلمام أبو حنيفة: يا أبا عبد اهلل أجعلت مع اهلل 

رشيكا؟ قال اإلمام: إن اهلل يقول يف كتابه: ]ڦ    ڦ    ڦ         ڄ    ڄ    ڄ    ڄ     ڃ    
ڃ[ ]التوبة:74[))).

انظر كتاب: )اإلمام جعفر ومذهبه اجلعفري( )ص4).   (((



157

ووجه الشبهة يف استدالله هبذه اآلية: أنه يريد القول بمساواة اهلل رسوله فيام هو 
خصائص اهلل كاإلغناء والرزق ونحومها. 

ومن ُشبههم يف غانا، قول خطيبهم يف خطبته التي كان موضوعها كالتايل:« ماذا 
ه: »املصاحبة  يكون معيارا للحق«، ذكر أن املصاحبة ال تكون معيارا للحق، وقال ما نصُّ
ا للحق، فالذين يعتقدون أن أصحاب النبي )ص( كل ما قالوا وكل ما وري  ليس معياراً

ا، فهم يف خطإ عظيم...«))). عنهم يكون حقًّ

قد يشتبه عىل اجلاهل أن الصحبة ليس هلا فضل يف معرفة احلق من الباطل، فهم 
أي: الصحابة كغريهم من الناس يف متييز احلق من الباطل.

والعقل  والروايات  اآليات  »من خالل  اخلطبة:  تلك  قوله يف  ا  أيضاً ومن شبههم 
ا للعقل وهي احلجة الباطنة والنبي الباطني لإلنسان  نستطيع أن نعرف كل ما كان مطابقاً
يكون  فاملعيار  ا.  يكون حقًّ )ع(  األنبياء  به  ملا جاء  ا  مطابقاً يعني  اإلهلي  للوحي  ومطابقا 

ا للحق...«))). مطابقة العقل والوحي وبعبارة أخرى مطابقة الرشع يكون معياراً

العقل  تفضيل  وهي  الباطلة  عقائدهم  تقرير  يريد  أنه  كالمه  من  الشبهة  وجه  و 
ين منقسم إىل ظاهر  عىل النقل يف أخذ األحكام من النصوص الرشعية، والقول بأن الدنّ

وباطن.

املطلب الثالث: ت�ضويه تاريخ ال�ضحابة امل�ضرق:
ومما ال خيفى أن هذا العرص متوج فيه الفتن كقطع الليل املظلم، وهي فتنة اإلحلاد 
والزيغ والفسوق والبدع، والطعن يف اإلسالم وشعائره ويف سلف األمة من أصحاب 

رسول اهلل H، والتابعي هلم بإحسان إىل يوم الدين.

اخلطب املنربية، الدكتور أمحد عيل قانع )ص34).   (((

اخلطب املنربية، الدكتور أمحد عيل قانع )ص35).   (((
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ال وسفهاء الناس  وأخطر هذه الفتن وأخبثها فتنة الرفض والتشيع يفتن هبا اجلُهنّ
بصورة  ونرشها  لرتوجيها  أهلها  قام  وقد  واألئمة.  البيت  أهل  حبنّ  ستار  حتت  ا  تسرتنّ
خطرية وبدؤوا يستخدمون لغرضهم هذا كل األساليب املمكنة لتسويد تاريخ الصحابة 
، ويبذلون لباطلهم الغايل والنفيس، ويستعملون له مجيع املكايد واحليل.  األبيض النقينّ

هم ويصوننا من عقائدهم. نسأل اهلل أن يعيذنا من رشنّ

 I الصحابة  كامل  عىل  الداللة  يف  والسنة  الكتاب  نصوص  تواترت  وقد 
فضلهم،  يف  متكاثرة  القرآن  آيات  أن  عرف  فمن  منهم،  الراشدين  اخللفاء  ا  خصوصاً
ة عىل كامهلم، ثم اعتقد فسقهم أو فسق جمموعهم  واألحاديث املتواترة بمجموعها ناصنّ
من  أخربا  فيام  تعاىل ورسوله  باهلل  كفر  فكأنه  الدين،  معظمهم عن  وارتداد  وارتدادهم 
إباحته  الفسق واالرتداد واستحقاق السبنّ أو  فضائلهم املستلزمة لرباءهتم عام يوجب 

أو غري ذلك.

اهلل  رسول  يف  الطعن  يتضمن  عليهم-  اهلل  -رضوان  الصحابة  يف  الطعن  إن  ثم 
H؛ ألهنم أصحابه، هم الذين عارصوه وعايشوه وخالطوه، واإلنسان بطبيعة 
احلال يتأثنّر بام عند صاحبه من األخالق احلسنة أو السينّئة، كام ثبت ذلك يف احلديث عن أيب 
موسى I، عن النبي H قال: »مثل الجليس الصالح والسوء، كحامل 
المسك ونافخ الكير، فحامل المسك: إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد 

منه ريًحا طيبة، ونافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريًحا خبيثة«))).

فالرسول كان اجلليس الصالح، فجالسه أصحابه واقتبسوا منه خلقه احلسن، وهذا 
أمر ال ينكره إال من طمس اهلل بصريته، ومن أنكر ذلك عنادا فقد طعن يف رسول اهلل 

برقم)5534(، )96/7(، حتقيق  املسك،  باب  الذبائح والصيد،  البخاري يف صحيحه، كتاب  أخرجه    (((
الباقي(، ط)- رة عن السلطانية برتقيم حممد فؤاد عبد  زهري بن نارص النارص، دار طوق النجاة)مصونّ

))4)هجرية.
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هؤالء  )إنام  الصحابة:  يف  يقدحون  الذين  يف   V مالك  اإلمام  يقول   ،H
نهم ذلك، فقدحوا يف أصحابه حتىنّ يقال:  أرادوا القدح يف النبي H فلم يمكنّ

رجل سوء ولو كان رجال صاحلا لكان أصحابه صاحلي())). 

وما أحسن قول الشاعر:
مقتد)))عــن الــمــرء ال تــســأل وأبــصــر قرينه  بـــالـــمـــقـــارن  قـــريـــن  فـــكـــّل 

إن من األساليب التي يسلكها الرافضة يف غانا للدعوة إىل مذهبهم تشويه تاريخ 
الصحابة املرشق يف اخلطب والوسائل اإلعالمية ونحو ذلك، ومن اخلطب التي يفهم 

منها تدنيس تاريخ الصحابة املرشق ترصحياًا قول إمامهم: 
ك بالكتاب والسنة، والسنة التي جاءت من قناة العرتة  »فها نحن نقول علينا التمسنّ
الرسول)ص(  إىل  وأسندوها  ابي  الكذنّ بعض  التي وضعها  السنة  البيت، ال  أهل  يعني 
كمثال أيب هريرة الذي زجره عمر اخلليفة الثاين ورضبه بالسوط ومنعه من رواية احلديث 
عىل  كاذباًا  تكون  أن  بك  وأحرى  )ص(  النبي  عن  احلديث  نقل  أكثرت  لقد  له  وقال 

 

رسول اهلل )ص( ألنفيننّك إىل قبيلتك دوس أو أبعدك إىل أرض القردة«)3).

وأورد احلديث نفسه يف حكم اإلتيان بقول »آمي« يف الصالة، ثم ذكر املنقوالت 
الكاذبة يف شأن أيب هريرة I منها:

نقل ابن أيب احلديد، عن أستاذه أيب جعفر اإلسكايف، أن أمري املؤمني عيلنّ بن أيب 
ويس.  طالب I قال: أال إن أكذب الناس عىل رسول اهلل H أبو هريرة الدنّ

اب..(. ات: أبو هريرة كذنّ ات وكرنّ كام ذكر ذلك عن عائشة J كانت تقول مرنّ

الصارم املسلول )ص553).   (((
مجهرة أشعار العرب أليب زيد حممد بن أيب اخلطاب القريش ) املتوىف70)( )ص)34) .   (((

اخلطب املنربية، الدكتور أمحد عيل القانع )))).   (3(
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)ص(،  النبي  أصحاب  من  كانوا  أهنم  بام  سواء  درجة  عىل  كلهم  فليس  منافقون 
وليس كل كالم أو اعتقاد للصحايب صحيح بام أنه صدر من صحايب فقط())).

بعضهم  قال:  أن  إىل  للحق..  ا  معياراً ليست  )املصاحبة  قوله:  كالمه  يف  الشاهد 
متخلنّفون عن اجلهاد وبعضهم منافقون..( اهتم الصحابة- رضوان اهلل عليهم- بالتخلنّف 

عن اجلهاد والنفاق إرادة تشويه تارخيهم املرشق.

ومن خدش تاريخ الصحابة املرشق ترصحيا، قول أحد الُكتنّاب املنافحي عن السنة 
يف اإلنرتنت بعنوان: »الشيعة يف أقىص الشامل الغاين«.

ا يف شامل غانا وحدودها اجلنوبية مع بوركينافاسو، وصل  قال: )يف قرية نائية جدًّ
ث الناس  أحد الدعاة العرب األجالنّء لدعوة الناس يف أحد مساجد القرية، وقف حيدنّ
عن اخلليفة الراشد أيب بكر الصديق وعن مآثره وفضائله، اجلميع يستمع بخشوع قبل أن 

يشقنّ صمتهم ارتفاع بكاء من أحد الشباب.
ظن الشيخ أن الشاب قد تأثنّر بالسرية العطرة للصديق وسرية الصاحلي ومواقفهم 
الذي  بكر  بأيب  هذا  ليس  الكذاب  أهيا   : قائالاً فيها  صاح  الشاب  ولكن  ُتبكي،  املرشفة 
تعرف... إن أبا بكر هو صنم مكة ومغتصب السلطة من عيلنّ S وأنك ختدع هؤالء 

البسطاء الذين ال يعرفون شيئاًا عن اإلسالم...
أدرك الشيخ اجلليل أنه رغم سبقه للدعاة من أهل السنة واجلامعة يف الوصول إىل 

ب الشيعة عقائد البسطاء())). هذه القرية، فقد سبقه أهل الباطل إليها وخرنّ
انظر كيف ُأرشب قلبه هذه الفكرة واستحكم منه حتى تلفنّظ هبذه األلفاظ الشنيعة 

يف حقنّ أفضل األمة بعد رسوهلا املصطفى O نسأل اهلل له اهلداية إىل احلق.

املصدر نفسه )ص34).   (((
التحميل:  تاريخ  الغاين(،  الشامل  أقىص  يف  )الشيعة  عنوان  حتت  غانا  يف  الشيعة  اإللكرتوين:  املوقع    (((

.Htp// maktoob. forums@yahoo.com .8)/))0)م
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ومن تشويه تاريخ الصحابة تلميحا قوله بعد القطعة السابقة: )الشهرة واالشتهار 
ا للحق، فام صار مشهورا عند الناس بواسطة التبليغات أو بدليل آخر ليس  ليس معياراً

ا بام أنه مشهور(. حقًّ

احلق  منهج  أن  من  الناس  لدى  اشتهر  ما  أننّ  التقرير  يريد  أنه  االستشهاد  ووجه 
ا عن اإلفراط والتفريط منهج أهل السنة واجلامعة النابع من منهج  املتصف بالوسطية بعيداً
الصحابة الكرام-رضوان اهلل عليهم- ليس ميزانا للصواب؛ ألن التشيع والرفض دخيلة 
عىل اإلسالم، ومل يكن له أثر يف اإلسالم إال بعد مقتل عثامن -ريض اهلل عنه وأرضاه- 
ج للتشينّع والرفض ويزعم أن أهل البيت مظلومون يف حقهم وهو اخلالفة  ُوجد من يرونّ

.H بعد رسول اهلل

ومن أساليبهم الدعوية تلطيخ تاريخ الصحابة املرشق عرب وسائل اإلعالم كقول 
أحدهم يف اإلنرتنت: »اللهم صلنّ عىل حممد وآل حممد، اللهم العن أول ظامل ظلم حقنّ 

حممد وآل حممد«))).

اخللفاء  وخاصة  الكرام  الصحابة  حممد«  وآل  حممد  حق  ظلم  ظامل  »أول  يعنون 
M ظلموا آل حممد واستلبوا منهم حقوقهم كام هو  أبا بكر وعمر وعثامن  الثالثة 

ثابت يف مراجعهم.

عىل  األمر  »سينقلب  ا:  أيضاً )نت(  يف  قوهلم  الصحابة  لتاريخ  تدنيسهم  ومن 
النواصب وينهلون اخلزي من املشارب، سالم عليك يا أبا عبد اهلل«))).

ينظر يف اإلنرتنت يف موقع )لطمية رائعة من شيعة غانا(. نرشته شبكة شبري S املرئية- دعاة للوحدة    (((
اإلسالمية. قالوا: هذه الشبكة ال تتبع أي جهة سياسية أو حزب وإنام شبكة مستقلة هتدف إىل إيصال 

مفاهيم اإلسالم احلقة وعلوم أهل البيت Q جلميع املسلمي.
.(YouTube(.ينظر يف موقع الشيعة يف غانا عىل اليوتيوب   (((
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النواصب: هم الذين ينصبون العداء آلل بيت رسول اهلل H بعد الفتنة، 
ثم عكس الرافضة بإطالق االسم عىل الصحابة وأهل السنة واجلامعة.

وقول أحدهم يف )نت(: »اللهم صلنّ عىل حممد وآل حممد والعن أعداءهم«))).
ا عن سوء معاملة معاوية بن  ا إخباريًّ وكتب حجة اهلل واملسلمي )زكزكي())) تقريراً

أيب سفيان L مع رسول اهلل H يف اإلنرتنت ما ترمجته:

يقول الكاتب: إن تضحية اإلمام احلسي I ستظل باقياًا، وهبا يكون اإلسالم 
العداء  مناصبة  يف  والده  أثر  اقتفى   L سفيان  أيب  بن  معاوية  إن  قال:  ثم  ا،  قويًّ

 

ا  لرسول اهلل H وقد حاول يف حي من األحيان إخراج مجلة )أشهد أن حممداً
رسول اهلل( من األذان)3).

 H اهلل  لرسول  الوحي-  كاتب  بمعاوية-  ُألصقت  التي  التهمة  تأمل 
ل بذلك الدعوة إىل عقيدهتم.  لتشويه تارخيه املرشق للتوسنّ

ومن طعنهم يف الصحابة لقصد تسويد تارخيهم قول أحد دعاهتم يف شامل غانا: 
»ويقولون: )وصحبه( من هم )وصحبه(؟ أنس بن مالك الكذاب وأبو هريرة الكذاب- 

ده عمر بنفيه إىل قبيلته الدوس، ورضبه، ومنعه من الرواية...«)4). هدنّ

ومقصوده )ويقولون(: أهل السنة واجلامعة يقولون يف دعائهم احلاجة )وصحبه( 
عىل  الكلمة  هذه  إطالق  ينكر  اهلل-  هداه  الرافيض-  فهذا  الصحابة.  بذلك  يريدون 

.H الصحابة؛ ألهنم كانوا يكذبون عىل رسول اهلل

املصدر السابق عىل اليوتيوب.   (((
هو إمام الرافضة يف نيجرييا.   (((

االثني عرشية  )الشيعة  غانا(، حتت عنوان  الشيعة يف   -Shia in Ghana( اإللكرتوين:  املوقع  ينظر يف    (3(
اإلفريقية(.

جيي اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة. بتاريخ5)/))/433)ه�. أحتفني املعلومة أحد اإلخوة من خرنّ   (4(
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 I ديق  الصنّ بكر  أبا  غانا  شامل  أقىص  من  الرافيض  الشاب  ذلك  طعن  وأما 
ورميه بتهمة فظيعة أنه صنم مكة، ومغتصب اخلالفة من عيلنّ I فال عجب يف ذلك؛ 
ى تلك األُغلوطة عن علامئهم منذ طفولته وتربنّى عليها، وما أحسن القول يف  ألنه تلقنّ

املثل: »العلم يف الصغر كالنقش عىل احلجر«.

يق  ولو رجعنا إىل مؤلنّفاهتم نرى ما تطفح باالهتامات والطعون حول أيب بكر الصدنّ
مون باجلبت. وعمر بن اخلطاب L نعتهام شيوخهم املتقدنّ

املطلب الرابع: ا�ضتغالل الق�ضايا ال�ضيا�ضية للدعوة اإىل مذهبهم يف غانا:
القضايا السياسية من األمور التي تعمنّ هبا البلوى يف عرصنا هذا، بل هي حممولة 
ين يف املجتمعات اإلسالمية، وقد تؤدنّي أحيانا إىل  عىل حممل اجلدنّ واالجتهاد أكثر من الدنّ
دنا النظر يف حركات الرافضة يف غانا، نرى أهنم يستغلنّون  التهاون بأمر الدين. وإذا جرنّ

ة منها: القضايا السياسية يف الدعوة إىل مذهبهم من أمور عدنّ
في  أمــرهــا  مــن  الــتــهــاون  وعــدم  السياسة  فــي  الــدخــول  على  التحريض  أواًل: 

البالد:
القضايا  يف  الدخول  يف  غانا  يف  املسلمي  تشجيع  يف  خطيبهم  قول  إىل  فلنستمع   
السياسية  األمور  تطالعوا  أن  والطالب  الشيوخ  أهيا  أنتم  منكم  »فنريد  السياسية: 
والصالة  املعاد  حول  يتكلنّم  الدين  أن  روا  تفكنّ ال  وأن  فيها  وتدخلوا  واالجتامعية 

والصوم... فقط.

أليس قبيحا للمسلمي اآلن؛ أننّ قرابة ثامني )80%( يف املئة من الناس مسلمون، 
ئاسة اجلمهورية واحد من املسلمي. )هذه املقالة كتبت يف  حي للرنّ وال يوجد من املرشنّ

السنة 007) يف سرياليون(«))).

اخلطب املنربية، الدكتور أمحد عيل قانع )ص)6( يف موضوع: )ذكرى رحلة اإلمام اخلميني(.   (((
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السياسة  األمور  يف  يدخلون  ال  البلد  هذا  علامء  من  »كثري  قال:  آخر  موضع  ويف 
واألمور االجتامعية ويرتكون السياسة لغريهم، يف حي الناس عىل دين ملوكهم أن كانوا 
والصهيونية  املستكربون  يريده  الذي  هو  وهذا  فأرشار  ا  أرشاراً كانوا  وإن  فأبرار  أبرارا 
للناس يف معزل عن احلكومة والسياسة  الفكرية  الدين والقادة  أن يكون علامء  العاملية 
حتنّى يكونوا هم مرتاحي يف أعامهلم ويفعلوا ما يشاءون. يف حي أن الدين يتكلم عن دنيا 
الناس وعن سياستهم وإدارهتم كام يتكلم عن آخرهتم. وقد أوجد احلكومة والقدرة نبينا 
 E األعظم )ص( حينام هاجر إىل املدينة وكان هو رئيس احلكومة والسياسة هلل
وهذه يصل إىل الرسول واإلمام وبعد ذلك إىل الفقهاء العدول فهذا انعزال العلامء من 

ر هذا البلد«))). السياسة واحلكومة إحدى العلل املهمة لتأخنّ

ا يف موضع آخر: »كلنا نعتقد بأن السياسة وإدارة املجتمع جزء من الدين  وقال أيضاً
السياسيي  بعض  للكرسى لكرسى«.  وما  لقيرص  للقيرص  ما  نرتك  فال  الدين«  أو عي 
املستكربين الذين قالوا: »عىل العلامء أن يعظوا الناس ويعلنّموهم الصالة والزكاة واحلج 
وينذروهنم بالقيامة فقط... إىل قوله: ولكن نحن نقول إذا نعتقد بالديمقراطية وبان لكل 

الناس هذا احلق، ينبغي أن ندخل يف إدارة املجتمع...«))).

املسلمي  ض  حرنّ قد  اخلطيب  أننّ  يرى  السابقة  املنقوالت  إىل  الناظر  د  جرنّ لو 
إذا  السياسة  م  حيرنّ ال  اإلسالمي  الدين  أن  املعلوم  ومن  السياسة،  أمر  يف  الدخول  عىل 
اإلحلاد  إىل  تدعو  التي  السياسة  وليست  الصحيحة،  الرشعية  بالقواني  منضبطة  كانت 

كالديمقراطية والعلامنية والشيوعية ونحو ذلك من سياسات العامل.

األحكام  من  فهي  الفاجر  الظامل  من  احلق  خترج  عادلة  سياسة  نوعان  والسياسة 

م البلد(. املصدر نفسه )ص96( يف موضوع: )الشباب ودورهم يف تقدنّ   (((
املصدر السابق )ص9))).   (((
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الرشعية، علمها من علمها، وجهلها من جهلها. وقد صنف الناس يف السياسة الرشعية 
كتباًا متعددة. والنوع اآلخر سياسة ظاملة فالرشيعة حترمها«))).

من  والرأساملية  والشيوعية  والديمقراطية  العلامنية  من  الفكرية  فاالجتاهات 
مها الرشع. السياسات التي حرنّ

الدول  من  الغرب  وكفار  املسلمي  بي  القائمة  العداوة  ترديد  من  اإلكثار  ثانًيا: 
املسيطرة وترشيح مظاملهم يف الدول اإلسالمية؛ من هنب أو رسقة ثرواهتم. 

ليست  وانجلرتا وفرنسا وهذه احلكومات  أمريكا وإرسائيل  بأن  نوقن  أن  )علينا 
بأصدقائنا. هم ال حيبون اإلسالم وال املسلمي، فقط يريدون أن ينهبوا ويرسقوا ثرواهتم. 
علينا أن نوقظ شعبنا شيئاًا فشيئاًا ويعلموا أهنم هم الشياطي وأعداء اهلل كام يقول اإلمام 

اخلميني )ره(: »أمريكا هي الشيطان األكرب«.

روا أهيا اإلخوة يف أن ثرواتكم تذهب إىل أين ومن يذهب هبا؟ وحتى املساعدات  فكنّ
التي تعطى من قبل الدول املختلفة أين ترصف؟ ولقد سمعت أن بعض املنظامت العاملية 
األوربية  البنوك  إىل  يرجع  منها   80% األفريقية  البلدان  يعطي  ما  أن  أعلن  كيونسكو 

واألمريكية بأسباب شتى())).

وقال يف موضع آخر: »علينا أن نوقن بأن البلدان املستكربة الطاغية لسن بأصدقائنا. 
ينهبوا ويرسقوا ثرواهتم. علينا أن  يريدون أن  هم ال حيبنّون اإلسالم وال املسلمي، بل 
نوقظ شعبنا شيئاًا فشيئاًا حتى يعلموا أهنم هم الشياطي وأعداء اهلل كام قال اإلمام )ره(: 

»أمريكا هي الشيطان األكرب«)3).

:375)(، )ا/6). السياسة الرشعية يف الشؤون الدستورية واخلارجية واملالية لعبد الوهاب خالف )املتوىفنّ   (((
اخلطب املنربية للشيخ الدكتور أمحد عيل قانع )ص63(، يف مناسبة ذكرى رحلة اإلمام اخلميني )ره( )4    (((

يونيو(.
املصدر نفسه )ص60).   (3(
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ثالًثا: اتنّصاف الدول املسيطرة باإلرهاب مع أهنم يتنّهمون املسلمي باإلرهاب.
بعنوان:  اخلامئني  عيل  السيد  اهلل  آية  ألقى  غانا،  يف  املسلمي  أخبار  صحيفة  ويف 

)املكافحة ضدنّ اإلرهاب أمر ال يرتك(.

الراهن؛ بل مما  ا يف الوقت  نتاجاً أبان يف كالمه أن اإلرهاب ليس شيئاًا حديثاًا وال 
اغتنام  إىل  هبا  عوا  ليتذرنّ اإلسالمية  الدول  عىل  ة  املستبدنّ املسيطرة  الدول  أفكار  مضغته 

مقاصدهم املحرمة.

ها باألخالق اإلرهابية من مظاهرة ومعاونة  دت ملفنّ ثم رضب مثاالاً ألمريكا التي سونّ
أفغانستان،  يف  واألرياف  القرى  أهل  من  األبرياء  يقتلون  اإلرهابية  اجلامعات  بتجنيد 
عون زعامة  وإزهاق النفوس الربيئة يف الدول اإلسالمية، ومع هذه األخالق الشنيعة يدنّ

ا))). د كيان مصاحلهم يعدنّ إرهاباً مقاومة اإلرهاب يف العامل، وكل يشء هيدنّ

رابًعا: حماولة تعزيز العالقة بينهم وبي البلد املستهَدف بالدعوة يف خمتلف املجاالت 
ا رضورة عدم اقتصار تلك العالقات عىل اجلانب  داً السياسية واالقتصادية والثقافية، مؤكنّ

السيايس فقط؛ ومن خالهلا يتمنّ ترويج املذهب الشيعي يف تلك البالد.

ا ملحوظاًا  راً وقد شهدت العالقات بي إيران وغانا عىل غرار باقي دول أفريقيا تطونّ
د الرئيس أمحد نجاد أن تنمية وتطوير التعاون الثنائي خيدم  يف اآلونة األخرية؛ حيث أكنّ
دا  مؤكنّ املتغطرسة،  القوى  ويرضنّ  املستقلنّة  والشعوب  والغاين  اإليراين  الشعبي  مصالح 
اجلمهورية  بي  العالقات  لتطوير  املتاحة  اإلمكانيات  كافة  من  االستفادة  رضورة 

اإلسالمية واإليرانية وغانا عىل مجيع األصعدة))).

.(The Muslim News، July/ August، 2011( (4صحيفة أخبار املسلمي يف غانا، )ص   (((
التشينّع يف أفريقيا )ص59)).   (((
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خامًسا: اإلكثار من الدعوة للرئيس تزّلفا له:
 ما ثبت يف أخبار غانا أننّ الشيعة والتجانية اجتمعوا للدعاء لرئيس غانا اجلديد، 

ونصه ما ييل:
 ومناسبة هذا الدعاء أن رئيس غانا اجلديد، بعد دخوله يف الرياسة، مجع أئمة األديان 
اختالف  عىل  اإلسالمية  والفرق  النصارى،  من  غانا  يف  املوجودة  اإلسالمية  والفرق 
عهم عىل االستمرار يف الوحدة  معتقداهتم، كالتجانية، وأهل السنة واجلامعة، والشيعة، وشجنّ

ادية))). التي تتمتع هبا أرض غانا، واالبتعاد عن األسباب التي توتنّر هذه العالقة االحتنّ

فا حلكومتها، وتم  وقد فعلوا مثل ذلك للرئيس السابق املتوىف يف العام املايض تزلنّ
إعالنه يف الوسائل اإلعالمية ونص ذلك كاآليت باللغة الرسمية )اإلنجليزية( يف البالد:

أي: املسلمون الشيعة يف غانا يقرأون القرآن يف )مامويب( دعوة للرئيس )جون إفان 
أتا ميلس(.

م ذكروا يف اإلنرتنت أن عظيم إحدى حمافظات الرافضة يف منطقة )فولتا(  ومنها أهننّ
لتعديل  حماما(  )جون  اجلديد  الرئيس  عىل  أثنى  زوا(  داد  )ُتوغي  واسمه  أمريهم،  أي: 
هي  وها  )فولتا(،  ملنطقة  ح  املرشَّ اجلديد  بالوزير  ب  ورحنّ الدولة،  يف  الوزارية  املناصب 

ا باللغة اإلنجليزية.  عبارته نصًّ

خلون يف هذه األمور السياسية ليتظاهروا للحكومة اهتاممهم  فالرافضة يف غانا يتدنّ
بالدولة، كام تقدم أهنم يف موسم احلج يمنحون بعض التذاكر لنائب رئيس غانا، ووزير 
ا إليهم؛ ألنه لو كان عملهم  باً ا من املسلمي، تقرنّ يًّ ني مادنّ اخلارجية لتوزيعها عىل غري املتمكنّ
عت مبارشة عىل املستحقي  ا هلل D ملا دعت احلاجة إىل تقديمها للحكومة، ولُوزنّ خالصاً

من املسلمي))).

.(You Tube(.ينظر يف موقع الشيعة يف غانا عىل اليوتيوب   (((

.(You Tube(.ينظر يف موقع الشيعة يف غانا عىل اليوتيوب   (((



168

املطلب اخلام�ض: بعث دعاتهم للدعوة اإىل مذهبهم:
ج هبا كل دعوة، وقد اختذ الرافضة  إن البعثات الدعوية إحدى األساليب التي ترونّ
الدعوية فرصة لنرش عقيدهتم يف غانا، وبعثوا علامئهم ومبلنّغيهم  البعثات  يف غانا هذه 
الذين وصل عددهم إىل مئة وسبعة من الدعاة، انترشوا يف مدن غانا وقراها للدعوة إىل 
مذهبهم، وصاروا ينظنّمون هلم الدورات يف كل سنة، وقد تمنّ ختريج الدفعة الرابعة وكان 
ا يتم إيصال كل ما  ا أو مرشفاً عدد أفرادها سبعي داعية وخطيباًا، وعينّنوا لكل إقليم مندوباً

يريدونه لإلقليم))).

فقد أقيم مؤمتر للمبلنّغي يف غانا يف شهر 4) يناير عام 009)م الذي فيه البتنّ عىل 
الداعية،  مات  مقونّ أحد  وهو  بالعلم  التسلنّح  من  الدعوة؛  يف  واألساليب  الوسائل  أنسب 
وإجراء الربامج بواسطة رابط املبلنّغي أو رئيس املبلنّغي يف كل إقليم، فهو مسؤول عن متابعة 

هذه اخلطوة، وإقامة جلسة يف كل شهر ويف كل جلسة درسان أو ثالثة دروس للمبلنّغي.

يف  نفسه  املبلنّغ  تقوية  طرق  أحد  تعترب  التي  واألساليب  الوسائل  نّمن  إن  وقالوا: 
العلوم واملعارف، كتابة املقاالت يف املوضوعات واملجاالت املختلفة، وهلا فوائد كثرية 
للكاتب واملؤلنّف واملطالع واخلطيب، والوصية بكتابة مقاالت ومطالب علمية ودينية يف 

الصحف واملجالت املوجودة يف بالد الدعاة.

ومن الوسائل واألساليب التي متنّت املداولة عليها يف املؤمتر إقامة املناسبات الدينية 
ا للربنامج الذي وضعوه، وتأسيس املكتبات العامة يف كل  وتعظيم الشعائر اإلهلية طبقاً

قرية ومدينة يف حمل خاص أو يف بعض املساجد، وهو أحد طرق التبليغ.

ثوا عنها: نرش املعارف عن طريق الراديو والتلفاز،  ومن الوسائل واألساليب التي حتدنّ
واالستفادة من الفرص التي يعطيهم أصحاب الراديو إياها، وكذلك االستغالل من كل 

التشينّع يف أفريقيا )ص64)(، واملوقع اإللكرتوين: )التغلغل الشيعي يف غانا(.   (((
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الفرص، وليس املسجد واملدرسة مكان التبليغ فحسب؛ بل إذا كان الداعية يف السيارة 
ا يف بيت أحد أقاربه ونحو ذلك، فعليه اغتنام تلك  أو يف الطريق مع صديقه، أو حلنّ ضيفاً

الفرصة للدعوة إىل التشينّع.

ومن الوسائل واألساليب التي أوصوا هبا فتح الداعية املدرسة وإن كانت صغرية 
غري رسمينّة مع طالب أو طالبة يف بيته أو يف ناحية من نواحي املسجد، وهكذا حتى يرى 

أنه قد أسس مدرسة علمية كبرية يف قريته أو يف مدينته.

يف  الدخول  الدعوة:  وسائل  من  وسيلة  لتكون  هلم  مت  ُقدنّ التي  التوصيات  ومن 
ضوا  سياسة البلد وإدارة املجتمع وأن ذلك جزء من الدين أو عي الدين، وعليهم أن حيرنّ
أغنياء بلدهم عىل املساعدة يف النشاط الدعوي كإنشاء املساجد واملدارس ونحوها من 

املشاريع اخلريية.

إىل  الدعوة  عن  الصدنّ  يالقوا  ال  حتى  الشيعة  باسم  أنفسهم  يظهروا  وأال 
 مذهبهم يف أول وهلة، وعليهم أن جيعلوا أنفسهم أهل السنة وأهل القرآن وأهل سنة 
أمرهم  كام  معاملة حسنة  الناس  يعاملوا  وأن  H -وهم كذلك-،  اهلل  رسول 

.(((
H أهل بيت رسول اهلل

فهذه مجلة من الوسائل واألساليب التي متنّت التوصية هبا يف مؤمتر الدعاة واملبلنّغي 
جوا به باطلهم، وهذا  عن الشيعة يف غانا، فام تركوا واردا وال شاردا إال وقد جاءوا به لريونّ
هم واهنامكهم ليصلوا بذلك إىل النتيجة اجلينّدة هلم وهي تشييع مسلمي غانا  دليل عىل جدنّ

كلهم.

وقد بنوا املدارس واملساجد لدعاهتم يف أنحاء غانا لتكون منطلقا للدعوة إىل التشينّع 
بالرفض، ومن هذه املساجد واملدارس:

اخلطب املنربية للشيخ الدكتور أمحد عيل قانع )ص5))-34)).   (((
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التبليغي ضمن  املسؤول  باغو،  الشيخ حسن  فيه  املصلي  يؤمنّ  »متايل«  مدينة  مسجد 
نشاط مؤسسة اإلمام احلسي وله دور اجتامعي وخريي لرعاية شؤون املسلمي يف املدينة.

مسجد »بوكو«: إمامة الشيخ نور الدين أمحد، مسؤول شؤون التبليغ يف املنطقة، 
الصالة،  يوميًّا عرشات املصلي ألداء  املسجد  املدرسة األكاديمية، يستقبل هذا  ومدير 

واالستامع إىل دروسه األخالقية.

مسجد »أمنتي«: يقيم الصالة فيه الشيخ صالح، إضافة إىل خطبة اجلمعة، حيث 
ا يف األحكام الرشعية والسرية النبوية. يلقي بعدها دروساً

العلامء  من  وهو  اغو«،  »بند  يعقوب  الشيخ  فيه  املصلي  يؤمنّ  »ُودينغا«:  مسجد 
املبلنّغي يف املدينة؛ حيث يقوم بمساع محيدة يف إرشاد الشباب العاملي املسلم، وتعريفهم 
العبادة  الرائدة يف إحياء شعائر  املساجد  املسجد من  البيت، وُيعدنّ هذا  تعاليم أهل  عىل 

للمسلمي بجهود ثلنّة من املبلنّغي املساعدين له يف مدينة »ُودينغا«.

ومن املدارس التي ُتعدنّ من الوسائل التعليمية لتكون وسيلة دعوية إىل مذهبهم: 
مدرسة اإلمام املهدي يف »ُغوموا«: يديرها الشيخ سيبويه، وتضم مائتي طالب وطاقم 
إدارينّ مؤلنّف من أساتذة غانيي من خمتلف االختصاصات العلمية والرتبوية، ويف العقد 
العلوم  يف  شهادات  حيملون  الذين  املتخرجي  الطلبة  عرشات  املدرسة  لت  أهنّ األخري 
الرشعية واإلدارية، كام يسعى مديرها إىل إنجاز مرشوع مدرسة جديدة يستقبل ما يفوق 

ألف طالب وطالبة.

ونحو ذلك من كافة مديري املدارس ورؤساء املراكز واملؤسسات الذين يعملون 
دعاة ومبلنّغي حتت رعاية مؤسسة اإلمام احلسي))).

حسن  للسيد  واآلمال  اآلالم  غانا:  يف  )املسلمون  عنوان  حتت  غانا،  يف  احلسي  اإلمام  مؤسسة  موقع    (((
الصدر(. 
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ويوجد دعاة ومبلنّغون عن الرفض يعملون حتت مؤسسة آل ياسي يف غانا، وهلا 
فرع الدعوة والتبليغ يطوفون القرى واألرياف يف آخر كل أسبوع لنرش عقيدهتم ألهل 
القرى واألرياف، كام أهنم يف كل شهر ينظنّمون الربامج التعليمية والرتبوية للمسلمي 
اجلدد؛ يعلنّموهنم تعاليم إسالم أهل البيت مثل الوضوء والصالة والصوم وغسل اجلنابة 
ونحو ذلك من الربامج الدعوية التي يقومون هبا يف جامعتهم وبقية اجلامعات احلكومية 
ومائتي  ألف  حوايل  حتويل  استطاعت  أهنا  املؤسسة  مدير  زعم  وقد  غانا.  يف  واألهلية 
لي كانوا نصارى ووثنينّي من أهل  شخص إىل التشينّع، ثامني يف النسبة املئوية من املحوَّ

القرى واألرياف يف غانا))).

ينظر يف موقع )مؤسسة آل ياسي يف غانا(.   (((
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المبحث الثالث
اأ�ضاليب الراف�ضة اخلدمية للدعوة اإىل مذهبهم يف غانا

وفيه مطلبان:

املطلب الأول: التظاهر بالهتمام باأمر امل�ضلمني:
د أحوال الناس  إن الدين اإلسالمي دين يدعو إىل التآلف والرتابط والتعاون وتفقنّ
والتباغض  والتناحر  والتدابر  التقاطع  وينهى عن  وأتراحهم،  أفراحهم  ومشاركتهم يف 
ر عام  ض اإلسالم عىل أسباب بقاء أخوة اإلسالم كام نفنّ والتحاقد بي املسلمي، وقد حرنّ

يؤدي إىل ضدنّ ذلك.

واحلزن بحزهنم؛ ألن املؤمن كثري بإخوانه، وإنام يأكل الذئب من الغنم القاصية كام 
ورد يف احلديث))).

املسلمي وصاروا  بأمر  باالهتامم  تظاهروا  الرافضة يف غانا  فإن  ومن أجل ذلك؛ 
بأمر  يهتّم  لم  »من  O وهو:  النبي  إىل  املنسوب  باألثر  ذلك  ون عىل  حيتجنّ

المسلمين فليس منهم«))).

هذا طرف من احلديث وهو: »ما من ثالثة نفر يف قرية وال يف بدو ال تقام فيهم الصالة إال استحوذ عليهم    (((
الشيطان، فعليك باجلامعة وإنام يأكل الذئب من الغنم القاصية« رواه أبو داود رقم )547( يف الصالة، 
باب التشديد يف ترك اجلامعة، والنسائي )/06) يف اإلمامة، باب التشديد يف ترك اجلامعة، وهو حديث 
صحيح صححه النووي وغريه. انظر جامع األصول يف أحاديث الرسول البن األثري رقم )7075(، 

)407/9( ونصب الراية للزيلعي ))/4)).
أنس  عن  السبخي  فرقد  ثنا  حدنّ قال:  راشد  بن  وهب  حديث  من  الشعب  يف  البيهقي  أخرجه  احلديث    (((
وقيل:  ا.  صحيحاً املعنى  كان  وإن  ا  جدًّ واه  سند  هذا  وقال:  املقاصد  يف  السخاوي  اإلمام  رفعه.وذكره 
صحنّ موقوفاًا عىل أحد التابعي. انظر يف املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة عىل األلسنة 

لشمس الدين السخاوي، برقم: )8))(، ))/670).
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بأمر  باالهتامم  يتظاهرون  الرافضة يف غانا نرى أهنم  فات  النظر إىل ترصنّ قنا  دقنّ إذا 
املسلمي يف نواٍح شتنّى منها:

: الدعوة اإىل وحدة ال�ضف وحلمة الأمة: اأولاً
اد املسلمي اليوم يف مشكالهتم االقتصادية  التأكيد يف خطبة اجلمعة عىل رضورة احتنّ
الكفار وأعداء  ن  يتمكنّ بينهم، وعندئذ ال  فيام  واالجتامعية والثقافية والعسكرية وحلنّها 
والعراق  كأفغانستان  اإلسالمية  البلدان  بعض  عىل  اهلجوم  يف  ؤ  التجرنّ من  اإلسالم 
بنهب ثرواهتم وقتل أبريائهم وترشيدهم من بيوهتم، وهاك النصنّ من كالمه: »إذا كان 
والعلمية  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  مشاكلهم  فأكثر  متنّحدين،  اليوم  املسلمون 
ا وكان الكفار وأعداء اإلسالم  والعسكرية و...كانت حتلنّ بواسطة مساعدة بعضهم بعضاً

 

وهنب  والعراق  كأفغانستان  اإلسالمية  البلدان  بعض  عل  اهلجوم  عىل  ؤون  يتجرنّ ال 
ثرواهتم وقتل أبريائهم وترشيدهم وأن يكونوا دائاماً يف صدد هتديد املسلمي وإخافتهم 

يف حي أنابيب حياهتم وهي النفط يكون بأيدي املسلمي«))).

ا: التظاهر بالهتمام بالق�ضية الفل�ضطينية: ثانياً
احلث عىل االهتامم بقضية فلسطي وعدم السكوت عن اجلنايات التي تقع بأيدي 
جنود إرسائيل جتاه إخواننا املسلمي يف فلسطي،وأن يكون املسلمون منتبهي لكل خطر 
د كيان املسلمي يف البالد اإلسالمية، وأن يكونوا متنّحدين يف وجه االستكبار العاملي  هيدنّ

وعدم مواالهتم، وها هو نصنّ كالمه:
»علينا نحن املسلمي أن ال نكون ساكتي وصامتي قبال اجلنايات التي تقع بأيدي 
ر أن إرسائيل ال تقتنع هبذه األرض، كام أهنا  ه وتذكنّ جنود إرسائيل وأن نكون عىل توجنّ
مل تقتنع من زمن نشأهتا حتنّى اآلن وكانت يف كل يوم وأسبوع وشهر وسنة حتتلنّ ناحية 

اخلطب املنربية، الدكتور أمحد عيل القانع )ص5)( يف موضوع )لزوم احتاد املسلمي(.   (((
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أخرى. الساسة الظاملة هلذا الشعب مرة يقول: »علينا أن نبني إرسائيل الكبرية من النيل 
إىل الفرات« ومرة أخرى يقول: »نحن قادة كل العامل وعىل العامل أن خيضع لنا كله«.

د كل البالد  فنحن املسلمي جيب أن نكون منتبهي خلطر هؤالء، اخلطر الذي هيدنّ
اإلسالمية... إىل أن قال: أمريكا والدول االستكبارية يؤكدون عىل الديمقراطية ويقابلون 

بعض الدول هبذا السالح كام قابلوا أفغانستان والعراق...«))).

ا: النداءات اإىل مطالعة ال�ضيا�ضة والهتمام بها: ثالثاً
ومن عالمات تظاهرهم باالهتامم بأمر املسلمي يف غانا نداء الشيوخ والطالب يف 
ر أن الدين قارص  ل فيها وعدم التفكنّ خطب اجلمعة إىل مطالعة األمور السياسية والتدخنّ
علامء  ليكونوا  وسعيهم  أنفسهم  هتيئة  وعليهم  فقط،  والصوم...  والصالة  املعاد  عىل 

وساسة وقادة هذا البلد))).

ا: الدعوة اإىل وحدة ال�ضف وحلمة الأمة: رابعاً
دوا عىل لزوم االحتاد يف غري ما موضع واالستدالل عىل الوحدة والتضامن اإلسالمي  وقد أكنّ

والنهي عن التفرقة بآيات قرآنية وأحاديث نبوية وأقوال أئمتهم)3). كقوله يف خطبته:
بي  والتضامن  للوحدة  والرشعية  الرضورة  عىل  د  يؤكنّ )ره(  اخلميني  »اإلمام 

ا. املسلمي واملجتمعات اإلسالمية بل بي املستضعفي يف العامل مجيعاً

الشعب مجيعا يف أي موقع كنا  أبناء  الواجب علينا نحن  هو يقول يف كلمته: من 
ا إهليًّا بأن نتكاتف ونتنّحد فيام بيننا«)4).  وجوباً

م  تقدنّ يف  ودورهم  الشباب  موضوع  يف  و)ص)9(  اخلميني  رحلة  ذكرى  يف  )ص)6(  السابق  املصدر    (((
البلد.

املصدر السابق )ص8))-4))).   (((
املصدر السابق يف الصفحة نفسها.   (3(

صحيفة اإلمام )44):6).   (4(
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ا لآليات القرآنية كان هيتمنّ بالوحدة عىل أربعة مستويات عامة: اإلمام )ره( طبقاً
) أ ( عىل املستوى العاملي أو الوحدة اإلنسانية كام يقول اهلل E: ]ڄ    
ڌ     ڍ     ڍ     ڇ       ڇڇ     ڇ     چ     چ      چ     چ     ڃ     ڃ     ڃ        ڃ    

ڌ[ ]احلجرات:3)[.
اآلية  إليه  تشري  كام  اإليامن  أهل  وحدة  أو  اإلهلية  األديان  أتباع  بي  الوحدة  )ب( 

القرآنية: ]ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ      ڦ    ڦ    ڦ    ڄ     ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    
ڃ    ڃ    چ[ ]آل عمران:64[.

الوحدة عىل مستوى دار اإلسالم، وحدة املسلمي أو األمة اإلسالمية كام  )ج�( 
]ڀ    ٺ     ٺ    ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    ٿ[  يقول القرآن الكريم: 

]األنبياء:)9[.

)د( الوحدة عىل مستوى البلد والشعب )الوحدة الوطنية أو وحدة فئات البرش(.
ويرى اإلمام اخلميني )ره( بأن أمهية هذا النوع من الوحدة تتجىل داخل البالد يف صيانة 
الثورة اإلسالمية واملحافظة عىل اجلمهورية اإلسالمية والتحرر من قيود االستكبار...())).

ا: م�ضاركة املجتمع يف حماربة الفقر: خام�ضاً
احلضنّ عىل االستفادة واالستثامر بالنعم الكثرية التي وهبنا اهلل إياها يف غانا دون 
معاناة من الفقر والضعف والغالء يف األسعار واألمراض؛ كنعمة األمطار التي تنصبنّ 
علينا بغزارة، واألرض اخلصبة التي ال توجد مثلها يف أكثر بلدان العامل، واملعادن الثمينة 
التي تستخرج يف أرضنا، واملحيط األطلنطي الذي حييط بنا يف أكثر من أربع مائة كيلو مرت 

حدود مائية، وغريها من األرزاق التي هبا نستطيع أن نكون األغنياء يف العامل))).

اخلطب املنربية، الدكتور أمحد عيل القانع )ص)))-3))(، يف موضوع: )لزوم االحتاد(.   (((
املصدر السابق )ص5)( يف موضوع )بعض نعم اهلل يف البلد(.   (((
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ا: التظاهر بالغرية يف �ضاأن املرتدين اإىل الن�ضرانية: �ضاد�ضاً
فاهتم التي تشري إىل اهتاممهم بأمر املسلمي يف الظاهر إيراد القصة عن  ومن ترصنّ
لي من اإلسالم إىل  اجلمعية التي أسسها النصارى يف غانا وأطلقوا عليها »مجعية املتحونّ

النرصانية«. وإليك القصة عن اجلمعية بالرتمجة إىل العربية:

ون يف غانا يريدون تنصري املسلمي وتبشريهم، وهذا جعل اجلامعات  ما زال املنرصنّ
النرصانية، ومن أشهر  إىل  املسلمي  إرادة حتويل  قائمي عىل أمشاط أرجلهم  التبشريية 
لي من اإلسالم إىل النرصانية« التي أنشأها )أمحد أجي(  هذه اجلمعيات: »مجعية املتحونّ
-املرتد اجلديد من اإلسالم إىل النرصانية- وذلك يف أواخر الثامنينات يف منطقة ُكاميس- 

غانا، وهي تعمل اآلن يف معظم األماكن يف غانا.

هت بتوجيهات  حسب ما قال )جون أُزوما(: إن اجلمعيات املناقضة لإلسالم قد ُوجنّ
اإلسالم  من  لون  املتحونّ النرصانية، وكان  دين  إىل  املسلمي  تبشري  تبشريية وهي حماولة 
إىل النرصانية مستعَرضي يف الكنائس واملؤمترات التنصريية إليضاح تاريخ دخوهلم يف 
اإلسالم وارتدادهم عنه، وكان معظم حكاياهتم تنطوي املبالغات والتشوهيات الكاذبة 

عىل اإلسالم))).

وتوجد مجعية أخرى يقال هلا »منظنّمة تبشريية عاملية« أنشئت يف أوائل التسعينات 
املرتدنّ اجلديد من  الرمحن أساري  تاكورادي- من شخص اسمه عبد  يف منطقة غربية- 

اإلسالم إىل النرصانية(.

إىل  اإلسالم  من  املسلمي  لتحويل  غانا  يف  ُأنشئتا  املذكورتان  اجلمعيتان  وهاتان 
النرصانية.

جملة القلم )ص0)(، تاريخ اإلصدار: )009)-0)0)م( اجلامعة اإلسالمية- أكرا-غانا.   (((
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ا: التظاهر بالهتمام باأمر امل�ضلمني يف غانا بدعوى الولء والرباء: �ضابعاً
ومن دالالت تظاهرهم باالهتامم بأمر املسلمي يف غانا ما ثبت يف جريدة اإلرشاد 
يس  اليومية اعرتاضهم عىل إمام األئمة يف غانا يف بيعه أرضا للمسجد املركزي يف غانا للقسنّ

ة: )مينس ُأوتايب( وإليك تفاصيل القصنّ

ومعنى النص باللغة العربية: أن إمام األئمة يف غانا ردنّ عىل التقرير الذي صدر من 
الشيعة يف غانا. 

أن  اليومية  اإلرشاد  جريدة  يف  تقريرا  م  قدنّ غانا  يف  الرافيض  الشيعي  املجتمع  أن 
إمام األئمة قد أرشف عىل بيع أرض للمسجد املركزي يف حينّ )أبويس ُأوكاين( ألحد 

القساوسة يف غانا اسمه )مينسا ُأوتايب(.

ة من الصحة يف هذا الزعم( وقد بادر اإلمام  : )ال يوجد مثقال ذرنّ ردنّ اإلمام قائالاً
هبذا الردنّ يوم أمس بعد نرش أمي العام للشيعة اخلرب يف جريدة اإلرشاد اليومية.

للمسجد  األرض  أن  سامعهم  من  فوا  تأسنّ أهنم  الشيعة  بيان  من  ثبت  ما  حسب 
إلنشاء  أوتايب(  )مينسا  يس  القسنّ  )GOSPEL( كنيسة  ملدير  بيعت  قد  غانا  يف  املركزي 
املحالت والدكاكي خلف املسجد، وأبانوا يف ذلك أن هناك مشكلة يف مكتب اإلمام يف 
هذا البيع؛ لذا طلبوا من القسيس احلضور للمداولة يف األمر اتنّقاء البلبلة املتوقنّعة، لكون 

ا للمجتمع املسلم الغاين. األرض ملكاً

أجاب اإلمام قائال: إن الشيعة أساءوا الفهم يف القضية؛ ألنه كان هناك حاجة يف 
إنشاء املحالت والدكاكي خلف املسجد، فعرض املجتمع األرض للبيع ومل يظفر هبا إال 

غري مسلم.

أوقف  املسلمي،  بي  املساومة  يف  الناشئ  الشقاق  أجل  من  )اإلمام(:  أي  قال: 
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املساومة ثم أنشأ اللجنة للنظر يف القضية، ثم رأى أن اللجنة مل تقم بواجبها فباع األرض 
للقسيس.

ينّا وإنام كان اإلجارة؛ إلنشاء املحالت والدكاكي التي تدرنّ  ثم إنه مل يكن البيع كلنّ
األموال خدمة ملكتب اإلمام.

املسلمي  الذي كان بعض  املسجد وجتميله  َدهن  ع سابقا  تربنّ القسيس  وكان هذا 
يستنكرونه، غري أن اإلمام يف رأيه أن هذا ال خيالف شيئاًا من الرشع))).

أقول )الباحث(: إن الرافضة يف غانا أصدروا هذا التقرير ألمرين مها: بيع اإلمام 
ملكا للمجتمع املسلم، ويكون الطرف الثاين وهو )املشرتي( غري مسلم، فهم يرون- واهلل 
أعلم- عدم جواز ذلك ويكون أيضا من قبيل معاونته عىل املسلمي، ألنه كان املفروض 

أن تباع األرض ملسلم دون كافر حتى ال يصدر منه يشء ينايف مكانة بيت اهلل وحرمته.

ا: حماولة بناء ج�ضور التوا�ضل مع اأهل ال�ضنة: ثامناً
ومن دالالت تظاهرهم باالهتامم بأمر املسلمي يف غانا، حماولة بناء جسور التواصل 

مع أهل السنة بتنظيم اللقاء بينهم وبي أهل السنة كام ذكروا ذلك يف املوقع، وترمجته.

التقى علامء السنة والشيعة يف غانا يف بداية هذا األسبوع يف عاصمة غانا- أكرا. 
حمرم  شهر  يف  غانا  يف  اإليرانية  بالقنصلية  الثقايف  امللحق  من  منظَّام  االجتامع  هذا  وكان 

املوافق ))-))-009)م.

لتقوية  اللقاء  هذا  حرضوا  والسننّي  الشيعي  املذهب  من  عاملا  سبعي  من  أكثر 
املحاورة الدينية يف ذلك االجتامع، وكان املحور األسايس الذي دندنوا حوله هو االحتاد 

بي املذهبي الشيعة والسنة.

جريدة اإلرشاد اليومية )ص3)(، تاريخ اإلصدار: ))0)م-غانا.   (((
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ض املتكلم روحاما )الظاهر هو أحد اإليرانيي( علامء املسلمي والدعاة أن  قد حرنّ
يتحاشوا هتييج اخلالف والنفور والفرقة يف اخلطب والرسائل.

ز دائام عىل تقوية االحتاد بي املسلمي، وهذا الذي  وأفاد أن اإلمام اخلميني كان يركنّ
.((() ز عليه آيات اهلل اخلامئني دائاماً يركنّ

وال أدري املقصود يف قوهلم: )علامء السنة( هل هم الصوفية )التجانية والقادرية( 
السنة واجلامعة  أم علامء أهل  أقدامهم يف أرض غانا  الذين حتالفوا معهم يف أول وطأة 
ي عىل اهلل  م فيهم اخلري والصالح وال نزكنّ الذين ال يمكن أن جيتمعوا معهم؛ ألننا نتوسنّ
جيي اجلامعة اإلسالمية، وحصل عىل درجة  أحدا، إال ما ثبت من االنضامم إليهم أحد خرنّ

املاجستري يف السودان، وهذا يعدنّ من النادر، والنادر ال حكم له. 

املطلب الثاين: ك�ضب قلوب النا�ض وجذبهم من خالل اخلدمات التي تقّدم للمجتمع 
امل�ضلم:

كسب قلوب الناس أوىل من كسب املواقف؛ ألن املدعونّ قد ال يستجيب للدعوة 
وقته  كل  نفقتهم  يتوىلنّ  من  ومعاش  معاشه  أمر  واستغرق  منه،  وعانى  الفقر  شغله  إذا 

وتفكريه.

م للبيئات ما حيتاجون إليه يف سبيل خروجهم من دينهم، وواقع  إنه قد ُوجد من يقدنّ
التنصري اليوم شاهد عىل ذلك؛ ألن الناس تستجيب حتت ضغط وذلنّ املسغبة والفاقة.

د أحوال بيئة الفقر االجتامعية من أفضل الوسائل لدعوهتم؛  إن قيام الداعية بتفقنّ
إذ إن البذل واإلحسان إىل الناس له أثر طيب يف كسب النفوس، فقد يغرينّ البعض إىل 
فة قلوهبم نصيبا من الزكاة وقال:  احلب والصدنّ إىل القبول، ولذا جعل اهلل تعاىل للمؤلنّ

ھ     ہ     ہ      ہ     ہ     ۀ     ۀ     ڻ     ڻ      ]ڻ    

.Shia and Sunnis met in Ghana :ينظر يف املوقع اإللكرتوين )الشيعة يف غانا( حتت عنوان   (((
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ھ    ھ    ھ    ے    ے    ۓۓ     ڭ    ڭ    ڭڭ    ۇ    ۇ      ۆ[ 
]التوبة:60[. 

ولذا؛ كان من املراحل األوىل التي سلكتها الرافضة لتثبيت أقدامهم يف غانا مرحلة 
السفارة  قامت  فقد  املسلمي،  صفوف  ويف  الدولة  يف  النفوذ  ذات  الشخصيات  كسب 
 ،» اإليرانية يف أكثر من مرة بإرسال هذه الشخصيات الكبرية إىل إيران لزيارة مدينة »قمنّ

ة ألداء فريضة احلج وتشجيعهم باملال واملعاملة احلسنة))). ثم إىل مكنّ

ا إىل حدنّ كبري، ألن أولئك األشخاص هلم مكانتهم  ا ناجحاً ويعترب هذا املسلك منهجاً
ووزهنم يف أقوامهم وكالمهم مسموع عندهم.

ومن أولئكم الشخصيات اإلسالمية البارزة التي وقعت بالفعل فريسة يف قفص 
ك الرافيض سواء كان ذلك عن جهل أو عن علم هي: التحرنّ

في أكرا- عاصمة غانا:
اإلمام للمسجد املركزي يف أكرا الشيخ خمتار عباس، بل هو إمام األئمة املعرتف 
الشخصيات اإلسالمية  الرجال األوائل يف صفوف  لدى احلكومة يف غانا، ويعترب من 
ك الرافيض لدرجة أن السفارة اإليرانية  البارزة يف غانا، وقد وقع ضحينّة يف قفص التحرنّ
ت له بيته، إضافة إىل أن السفارة  « بإيران، وأعدنّ نته وأتباعه زيارة مدينة »قمنّ يف أكرا مكنّ

تكلنّفت بإرساله ونائبه إىل احلج وذلك يف عام 985)م- 406)هجرية.

تدين  التي  القبائل  أتباعه ورؤساء  الرافيض وتبعه يف ذلك  انضمنّ إىل الصف  وقد 
باإلسالم، سواء كان ذلك عن جهل بعقيدهتم أو عىل علم.

في ُكماسي- عاصمة منطقة أشانتي:
كبار  من  وهو  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  يف  أستاذ  وهو  بليغا:  سعيد  السيد 

الدعوة اإلسالمية املعارصة يف غانا، الشيخ حممد إبراهيم بن حممد )ص409).   (((
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الشباب  غانا، وكان من  املسلمي يف  الشباب  يقام هلم وزن يف صفوف  الذين  الشباب 
ها حتى إن السفري اإليراين مل يتوان يف  األوائل الذين كسبتهم السفارة اإليرانية إىل صفنّ
حضور حفل زواج هذا الرجل يف ُكاميس، وهو اآلن يتعاون مع السفارة اإليرانية يف كثري 

من أنشطتها يف مجيع أنحاء البالد.

الدكتور إسحاق رشيد يونس: وهو دكتور يف علم االقتصاد ومستشار اقتصادي 
للحكومة الغانية، ويعتدنّ من الشخصيات اإلسالمية البارزة داخل احلكومة ويتعاطف 
ا، كام يتعاون معها يف كثري من نشاطاهتا، وقد سافر  مع السفارة اإليرانية سياسيًّا وفكريًّ

- أكثر من مرة كلها عىل نفقة السفارة اإليرانية. إىل إيران- مدينة قمنّ

في تمالي- عاصمة المنطقة الشمالية:
السيد داود جاووال: وهو مدير إدارة املنطقة الشاملية، وله وزن يف سياسة شامل البالد، 
ك  «، وهو اآلن من أتباع التحرنّ وقد منحته السفارة اإليرانية بأكرا فرصة زيارة مدينة »قمنّ

م للرافضة تسهيالت إدارية كبرية يف شامل البالد))). الشيعي الرافيض يف غانا، ويقدنّ
ثم إن املؤسسات واملراكز الدعوية التابعة للمذهب الشيعي الرافيض يف غانا، تقوم 
ا لقلوهبم عىل املذهب الشيعي،  بفعاليات اجتامعية وخريية للمجتمع املسلم الغاين تأليفاً

ومن هذه املؤسسات:
من األنشطة هلذه املؤسسة تقديم إعانات  1- مؤسسة الرسول األكرم يف جتيامن: 
اهلل  رسول  مولد  ذكرى  كمناسبة  املناسبات  يف  وذلك  الزواج  عىل  املقبلي  للشباب 
الشعبانية،  األعياد  ذكرى  ويف   ،L وفاطمة  عيلنّ  مولد  وذكرى   ،H
وكذلك  الوالدة،  جمال  يف  إعانات  إىل  حيتجن  الالئي  للحوامل  مساعدات  مون  يقدنّ كام 

يساعدون يف جمال إقامة مراسم دفن األموات))).

الدعوة اإلسالمية املعارصة يف غانا للشيخ حممد إبراهيم حممد )ص0)4- ))4).   (((
املوقع اإللكرتوين ملؤسسة اإلمام احلسي اخلريية يف غانا.   (((
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ين عىل التشينّع  2- مؤسسة آل ياسني يف انسوام- غانا: وأنشطتهم التي تؤلنّف املدعونّ
والرفض يف غانا توزيع املواد الغذائية جمنّانا يف شهر حمرم يف كل عام، وقد تم عرض ذلك 
عة، كام يتمنّ توفري الغذاء واملياه إىل  يف االنرتنت، األكياس املربوطة فيها مواد غذائية متنونّ

ثامنامئة ومخسي أسريا من املسلمي يف السجون الوطنية يف غانا))).

اجتامعي  نشاط  للمركز  أكرا:  كوتوبايب-  يف  اإلسالمي  اجلواد  اإلمام  مركز   -3
وخريي يتمثنّل يف مساعدة املحتاجي للعمل والزواج، ورعاية األيتام وزيارة املرىض يف 
دين بتوفري  املستشفيات، والسجناء يف السجون وتقديم املساعدات إليهم، وإنقاذ املرشنّ

مالجئ آمنة هلم))).

ين إىل دين الرفض تقديم املساعدات املالية  ومن أساليب جذب الرافضة يف غانا املدعونّ
والعينية للمسلمي يف غانا من أجل نرش أباطيلهم فيهم، فقد جاءوا إىل ضاحية من ضواحي 
منطقة أكرا اسمها دار التوبة فوجدوا أن سبب معيشتهم تعتمد عىل املحاصيل الزراعية من 
الزراعة،  من  البداية  يف  يزالون  ال  أهنم  ووجدوا  وغريمها،  والفلفل  كالطامطم  اخلرضوات 
وا هلم بعض املساعدات املالية والعينية كاألسمدة ونحوها التي هم بأمسنّ احلاجة إليها؛  فمدنّ
الزراعية،  حماصيلهم  يف  نامء  إىل  أدنّى  مما  بساتينهم  من  التوسعة  احلينّ  ذلك  أهل  فاستطاع 
وحتنّسن أوضاعهم، ثم طلبوا من أهل البلد السامح هلم بفتح حملنّ لتعلنّم اخلياطة يف زاوية من 
زوايا املسجد، لكن إمام أهل السنة يف غانا الشيخ عمر- أينّده اهلل- رفض ذلك بحجة عدم 

دخول النساء املسجد أثناء حيضهن، كام طلبوا كذلك فتح مصنع بسيط للصابون.

ومل يكتفوا هبذا، بل زاد حرصهم الشديد يف تأليف قلوب أهل دار التوبة من أجل 
ذلك  فانتهزوا  إليهم،  يصل  مل  الدولة  كهرباء  امتداد  أن  وجدوا  فعلوا؟  فامذا  تشييعهم 
لكن  بأكمله،  البلد  إىل  الكهرباء  أعمدة  نفقات  ل  رغبتهم يف حتمنّ فأبدوا  أخرى،  فرصة 

املوقع اإللكرتوين ملؤسسة آل ياسي يف انسوام- غانا.   (((
املوقع اإللكرتوين ملؤسسة اإلمام احلسي اخلريية يف غانا.   (((
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ك بعقيدة  الشيخ عمر سمح هلم مدنّ الكهرباء إىل البلد، مع نصيحته ألهل البلد عىل التمسنّ
أهل السنة واجلامعة وعدم االنحراف عنها.

ويف حينّ »تسانو« كانوا يأتون إليها كل يوم اجلمعة، ويقومون بالوعظ يف املسجد، 
ثم يضعون مبلغا من املال يف الكتاب الذي خطب منه اإلمام))).

ع مبلغ ضخم إلكامل املسجد املركزي يف مدينة  كام ساعدت السفارة اإليرانية بتربنّ
نوا من  ن من طابقي منذ أكثر من عرشين سنة ومل يتمكنّ متايل التابع للتنّجانية الذي يتكونّ

ية))). إكامله لظروف مادنّ

تلك األساليب اخلدمية التي سلكتها الرافضة يف غانا لتشييع مسلمي غانا، الذين 
كانوا أصفياء األذهان من هذه العقيدة اخلبيثة، فتأمل أهيا القارئ ماذا سيكون موقفك 
املستحسن  أليس من  املعروف وصار سبباًا يف حتسي أوضاعك؟  إليك هذا  ملن أسدى 

ا وعقالاً أن تكافئه بمثله. رشعاً

عن عبد اهلل بن عمر، قال: قال رسول اهلل H: »من استعاذ باهلل فأعيذوه، 
ومن سأل باهلل فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروًفا فكافئوه، 

فإن لم تجدوا ما تكافئونه، فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه«)3).

الشينّع  إىل  لدعوهتم  يستجيبوا  أن  الشيعة  رأي  غانا يف  يكافئه مسلمو  ما  وأحسن 
والرفض؛ لذا قد أسفرت عن جهودهم اخلدمية النتائج السينّئة منها:

حصلت عىل هذه املعلومات من ملتقى علامء ودعاة أهل السنة يف غانا، بعنوان: أصول التشينّع ومعتقداته،    (((
أكرا،  ليغوون-  غانا-  جامعة  يف   (0(( يوليو   8-7 املوافق   (433 عام  شعبان  من   (8-(7 بتاريخ 
اجلامعة  جيي  خرنّ أحد  بأكرا،  بشري  الدكتور  عالجه  توىل  والذي  أكرا(،  يف  الشيعي  د  )التمدنّ موضوع  يف 

اإلسالمية باملدينة املنورة.
الدعوة اإلسالمية املعارصة يف غانا، الشيخ حممد بن إبراهيم )ص3)4).   (((

أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الزكاة، باب عطية من سأل، برقم ))67)(، ))/8))( حتقيق حممد    (3(
حميي الدين عبد احلميد. وصححه األلباين يف إرواء الغليل )60/6( رقم )7)6)).
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كسب  تم  الذين  وأتباعهم  البالد  أعيان  وخاصة  معهم  املسلمي  بعض  تعاطف 
قلوهبم يف أول دخوهلم يف غانا، وقد ظهرت هذه النتيجة جلينّا أثناء رفض إمام األئمة 
 V الشيخ عباس خمتار استقبال إمام وخطيب احلرم املكي الشيخ عبد اهلل بن سبيل
إمام خمتار  اختذه  الذي  السيئ  املوقف  لغانا عام 988)م - 409)ه�. وهذا  زيارته  يف 
مع  لتعاطفهم  نتيجة  األقل  عىل  أو  الرافيض  الصف  إىل  النضاممه  نتيجة  كانت  وأتباعه 

الرافضة التي تنفق أمواهلا السخينّة لنرش عقيدهتا الباطلة))).
بأن هؤالء اإليرانيي هم املسلمون املخلصون  ثقة بعض مسلمي شامل غانا  كسب 
– 408)هجرية تربنّعت  ا، وتوجد حادثة لبيان هذه النقطة، وهو أنه يف عام 987)م  حقًّ
السفارة اإليرانية بمبلغ إلكامل بناء مسجد مدينة متايل املركزي الذي توقنّف بناؤه سنوات 
ية الصعبة، وملا سمع بعض الدعاة املبعوثي من قبل دار اإلفتاء  عديدة نتيجة الظروف املادنّ
باململكة العربية السعودية تلك املبادرة من السفارة اإليرانية، اتصلوا ببعض مجاعة املسجد 
إلنذارهم وبيان هلم حقيقة الرافضة، لكن لألسف، مل يكن للدعاة آذان صاغية؛ بل قوبلوا 
باإلساءة وإلقاء الشتائم والتساؤالت عليهم مثل أين كنتم عندما توقنّفت أعامل بناء املسجد؟ 
هل يستوي الذي يعمل والذي ال يعمل وغري ذلك من التساؤالت التي ال يمكن اإلعراب 
اء ما قوبلوا من الشتائم والعتاب،  عنها، وقد أصيب دعاة أهل السنة بإحباط أمل من جرنّ

وهذا يدل عىل مدى الثقة التي نالت هبا الرافضة من بعض مسلمي شامل غانا))).
كسب ثقة بعض الشعب املسلم الغاين، بل كسبوا ثقة احلكومة نفسها، وقد تقدم أن 
رئيس غانا ونائبه قد حرضوا حفل خترجيهم مع وزرائهم مما يدلنّ عىل اعرتافهم بالشيعة يف 

غانا، وما أحسن قول القائل: 
قلوبهم تستعبد  الناس  إلــى  إحسان)3)أحسن  اإلنسان  استعبد  فطالما 

الدعوة اإلسالمية املعارصة يف غانا، الشيخ حممد بن إبراهيم )ص6)4).   (((
املصدر السابق )ص7)4).   (((

حياة احليوان الكربى ملحمد بن موسى بن عيسى بن عيل الدمريي، أبو البقاء كامل الدين الشافعي املتوىف    (3(
سنة )808)  ))/50)).
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المبحث الرابع
اأ�ضاليب الراف�ضة الإعالمية 
للدعوة اإىل مذهبهم يف غانا

وفيه ثالثة مطالب:

املطلب الأول: الدعاية:
)حمدثة()))  ونحومها  باخلطابة  أو  بالكتابة  رأي  أو  مذهب  إىل  الدعوة  )الدعاية(   
وهي من الكلامت املستحدثة يف العرص احلديث كام اتضح يف التعريف، وحتمل الدعوة 
إىل التمسك بمذهب أو فكرة، طينّبة كانت أو خبيثة، كقيام الرافضة يف العامل بالدعوة إىل 

عة. ك بعقيدهتم الفاسدة بسبل متنونّ التمسنّ

ودعاية الرافضة يف غانا تكون بشتى الطرق:
الترويج لدعوى االنتماء إلى أهل البيت من خالل التأليف:

 حيرص الرافضة عىل الرتويج ملؤلفاهتم التي فيها دعوى حمبنّة أهل البيت ومواالهتم 
البيت«  أهل  عن  حديثاًا  »أربعون  ككتاب  عقيدهتم  إىل  املسلمي  جذب  بذلك  عوا  ليتذرنّ
حسي،  عيل  السيد  املؤلف:  –واسم  أكرا  009)م،  بتاريخ  اإلنجليزية،  باللغة  مكتوب 
التي  األحاديث  من  جمموعة  عن  عبارة  والكتاب  غانا،  اإلسالمية،  اجلامعة  يف  األستاذ 
ا منها: وضعها علامء الرافضة عن أهل البيت ينطوي يف طياهتا العناوين اآلتية: نذكر بعضاً

مصداق ومعنى أهل البيت عند أزواج النبي H وأصحابه الكرام))).
من هم أهل البيت؟)3).

املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة ))/87)).   (((
كتاب )أربعون حديثاًا عن أهل البيت( للسيد عيل حسي )ص)).   (((

)ص5).   (3(



186

عدد األئمة من أهل البيت))).
أسامء األئمة من أهل البيت))).

مكانة أهل البيت)3).
التحذير من عدم معرفتهم)4).

مكانة أهل البيت يوم القيامة)5).
مودهتم)6).

والية أهل البيت)7).
كيفية الصالة عن أهل البيت)8).

وكذلك كتاب )اخلطب املنربية( للدكتور أمحد عيل القانع، ويف هذا الكتاب بعض 
إحياء ذكرى  املحرم شهر احلزن واملأتم، وعاشوراء  الثقلي، وشهر  املواضيع كحديث 
استشهاد اإلمام احلسي I وغري ذلك التي تنمنّ عن دعواهم كام ورد يف )ص43) 

من هذا البحث.

واالجتماعية  الدينية  مؤسساتهم  تسمية  خالل  من  لمعتقدهم  الترويج   ·
بأسماء األئمة:

ومواالهتم،  البيت  أهل  حمبنّة  بدعوى  املسلمي  عىل  الرافضة  ترويج  أسلوب  من 
تسمية مؤسساهتم بأسامء أهل البيت ومن ذلك:

أواًل: املعاهد واملدارس التي أسسوها يف املناطق بغانا:
مدرسة فاطمة الزهراء اإلسالمية للبنات يف حي )مامويب – أكرا(.

)ص5). )))   )ص9)).)))         
)ص4)). )4)   )ص6)).)3)         
)ص8)). )6)   )ص59).)5)         
)ص63). )8)   )ص68).)7)         
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مدرسة جعفر الصادق يف حي )أشامن – أكرا(.
مدرسة أهل البيت يف أوفايس.

مدرسة أهل البيت يف كاسوا – أكرا.
التي  املعاهد  أوائل  من  أكرا   – اإلسالمية  للدراسات  العايل  البيت  أهل  معهد 
أسسوها يف غانا، فقد كانوا يسبون الصحابة ويلعنوهنم ومل يلبث أن فشل يف أول األمر 

لفرار معظم الطالب ثم أغلقوه وأسسوه من جديد))).
مدرسة اإلمام املهدي يف إحدى املدن القريبة من أكرا))).

I الذي  مدرسة سينّد الوصينّي يف كوتوبايب)3) ومقصود سينّد الوصينّي عيلنّ 
قد ُأويص باإلمامة عىل حدنّ كذهبم وافرتائهم، والوصينّون هم األئمة من بعده.

ثانًيا: القاعات الدراسية واإلدارات:
 صفنّ اإلمام الباقر.   وصفنّ اإلمام الكاظم.
 وصفنّ اإلمام الرضا.   وصفنّ اإلمام اهلادي.

 وصفنّ اإلمام العسكري.   وصفنّ إمام زين العابدين.
وإدارة فاطمة الزهراء.   وإدارة اإلمام املهدي.

ثالًثا: املراكز واملؤسسات:
مركز اجلعفري لتدريب احلاسب اآليل.

فقد أطلقوا عىل املؤسسات، واملراكز الدعوية التي ترعى أغلب النشاط الشيعي يف 
البالد، كمؤسسة أهل البيت بأكرا، وقد تقدم أهنا مؤسسة تعليمية ترعى أغلب النشاط 

الشيعي يف غانا.

املعلومة من الداعية الشيخ خرض آدم إدريس املتقدم ذكره يف )ص06)).    (((
التشينّع يف أفريقيا )ص65)).   (((

تقدم يف )ص39( من البحث.   (3(
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ومؤسسة اإلمام احلسي – وهي دعوية وإغاثة كاألوىل، وتقوم بدعمهام إيران.

رابًعا: املساجد:
مسجد الرسول األكرم ويعترب أول مسجد بني ألتباع الشيعة يف غانا.

مسجد احلسني الذي يعد ثاين مسجد بني يف منطقة جديدة بأطراف مدينة أكرا.
مسجد املصطفى H يف )أكيم أوفايس(.

مسجد اإلمام السجاد يف متايل منطقة شاميل غانا.
مسجد اإلمام اجلواد يف متايل منطقة شامل غانا.

مسجد اإلمام الصادق يف متايل منطقة شامل غانا.
مسجد أهل البيت يف أكرا عاصمة غانا.

مسجد أهل البيت يف أكيم أوفايس))).
· الترويج لمعتقدهم من خالل دعاوى عرض مظالم أهل البيت:

يسعى الرافضة حثيثاًا عىل إطالق كلمة )النواصب( عىل خمالفيهم، متخذين ذلك 
ا وذريعة للدخول عىل املسلمي بدعوى حمبة أهل البيت، واألمثلة عىل ذلك كثرية  أسلوباً

يف غانا منها:
أننّه يف الكتاب املسمى ب� )Imam Hussein and The Day of Ashura(أي: 
اإلمام احلسي ويوم عاشوراء. من مؤلفاهتم يف غانا كام سبق ميلء بمظامل أهل البيت كام 
يدل عليه عنوانه، بدءا بفضائل احلسي I وما حصل له من بذل املهجة والروح من 
قبل أعدائه بني أمية. وقد استشهدوا فيه ببعض النصوص القرآنية لدعم دعواهم كآية 
القتل التي تعربنّ أن قتل نفس واحدة يعادل إزهاق أرواح الناس مجيعا، وكذلك إحيائها. 
وآية فضل الشهادة، وآية رد األمانات إىل أهلها واحلكم بالعدل، وغريها من اآليات التي 

حياولون تأييد باطلهم هبا.

التشيع يف أفريقيا )ص65)).   (((
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ا يف غانا، للدكتور أمحد عيل قانع.  ويف الكتاب )اخلطب املنربية( من مؤلفاهتم أيضاً
ا عن مظامل أهل البيت بعنوان: شهر املحرم، شهر  ذكر يف)ص43—44-45( موضوعاً

احلزن واملأتم. 

 O بعد وفاته H أي: أن األمة ملا هجرت أهل بيت رسول اهلل
مع أن هلم أحقية اخلالفة ترتب عىل ذلك هجران كتاب اهلل ومها متالزمان. لذا أكد القول 

ا ال القرآن وحده وال العرتة وحدها(. يف األخري: )فعلينا أن نرجع إىل القرآن والعرتة معاً
وقد كرر القول بذبح ذرية الرسول من خطبه أكثر من موضع))). 

الكتب  طريق  عن  وهي  مقروءة  بوسائل  يكون  كام  البيت  أهل  مظامل  عرض 
واملجالت التي ُنرشت يف البالد، يكون بوسائل مسموعة مثل اخلطب كاملذكور أعاله، 
غانا،  يف  الرافضة  استغلتها  املؤثرة.  احلديثة  الدعوية  الوسائل  من  ُتعدنّ  التي  واإلذاعة 
وبدأوا يظهرون يف براجمهم مظامل أهل البيت وسب الصحابة M، لكنهم مل يظفروا 
بأي نجاح يف منطقة كاميس. فقد لقوا معارضة عنيفة من عامة الناس فضال عن معارضة 
الدعاة من أهل السنة؛ ألن حب الصحابة و أهل البيت فطرة لدهيم ال خيرقها يشء بإذن 

اهلل تعاىل))).
كها بمذهبهم)3). الرتويج ملعتقدهم بدعوى أن سبب مصائب األمة من عدم متسنّ

الرتويج ملعتقدهم بدعوى أن اخلميني هو جمدد الدين يف العرص احلديث وتأكيده 
عىل الرضورة والرشعية للوحدة والتضامن بي املسلمي

الرشيعة وجمدد  العرص، هو حميي  الدين يف هذا  أحيا  الذي  )هو  كقول خطيبهم: 
الدين وهو مؤسس الثورة اإلسالمية التي كانت بدايته يف إيران واآلن شيئاًا فشيئاًا نرى 

اخلطب املنربية، الدكتور أمحد عيل القانع )ص47).   (((
من تقارير دعاة غانا املبعوثي من قبل وزارة الشؤون اإلسالمية بالسعودية.   (((

اخلطب املنربية للشيخ الدكتور أمحد عيل القانع )ص))( يف موضوع )حديث الثقلي(.   (3(
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ا بعد يوم توجد يف  هذه الفكرة يعني فكرة القيام واملقابلة مع الظاملي واملستكربين يوماً
الشعوب.

هذا حزب اهلل يف لبنان والعراق و.. كلها فكرته من فكرة الثورة اإلسالمية يف إيران 
وفكرة الثورة اإلسالمية من اإلمام اخلميني )ره( وهو الذي أخرجنا من ذلنّ عبودية الشاه 

والشياطي إىل عزنّ احلرية وعزنّ اإلسالم...())).

وال خيفى عىل كل قارئ منصف ما حتمله هذه النصوص السابقة يف ثناء اخلميني 
الرشيعة  وجمدد  حميياًا  كان  أنه  من  الكاذبة؛  والدعاوى  املبالغات  من  الدعوية  وجهوده 

اإلسالمية يف هذا العرص؛ بل كان إمام الضاللة، أضلنّ قومه وما هدى.

يف  االنحراف  يف  الرافضة  من  سبقه  ومن  أسالفه،  هنج  عىل  اخلميني  سار  لقد 
العقيدة، زعم أن دعاء األصنام واألحجار والرتبة، والسجود هلا ليس رشكا، ومن أجل 
ر علامء السنة من املعارصين منه، وحكموا عىل أقواله وأفعاله املنقولة من كتبه  ذلك حذنّ
بأهنا كفر بواح، ورشك رصاح، وأنه يزعم أنه يريد اإلصالح وهو يدعو إىل الضاللة))).

د عىل الرضورة والرشعية للوحدة والتضامن بي  وقوله: )اإلمام اخلميني )ره( يؤكنّ
ا. املسلمي واملجتمعات اإلسالمية بل بي املستضعفي يف العامل مجيعاً

ا يف أي موقع كنا  الشعب مجيعاً أبناء  الواجب علينا نحن  هو يقول يف كلمته: من 
ا إهليًّا بأن نتكاتف ونتنّحد فيام بيننا. )صحيفة اإلمام44):6). وجوباً

بنرش تصحيح ألي أصل  يوما  يقوموا  مل  األديان  بي  والوحدة  التقريب  دعاة  إن 
وإنام  عليهم-؛  اهلل  رضوان  ولعنهم-  الصحابة  سبنّ  عن  رجوعهم  عن  فضالاً  عقدي، 

املصدر نفسه )ص)6).   (((
عقيدة اخلميني وأثرها عيل الشيعة االثني عرشية )عرض ونقد( خلالد بن عبداملحسن التوجيري )ص7)-   (((

.(33
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ُأسست دعوة التقريب عىل قاعدة حتجب األنظار عن اإلطالع عىل باطلهم يف األصول 
ب  وهي: »أنه ال خالف ُيذكر بي الشيعة والسنة إال يف بعض املسائل الفرعية« وهذه تكذنّ
ا عن سلف يف تاريخ الفرق واملقاالت من بيان أصوهلم  ره علامء امللة خلفاً ف ما قرنّ وتنسنّ

امللنّية لإلسالم، وأهنا من األوهام.

الدعاية ملذهبهم عرب املواقع الإلكرتونية:
ومن دعايتهم ملذهبهم يف غانا كتابتهم يف مقاطع فيديو يف )نت( عند معرض احتفال 
عاشوراء باللغة اإلنجليزية املعنى: هذه الصفحة للذين يعملون لفاطمة وأرسهتا، نحن 

ننرش الشيعة.

ومن شطحاهتم يف اإلنرتنت التي يقصدون هبا الدعاية ملذهبهم قول أحدهم:
»ولدُت شيعي وسأظل شيعي وسأموت شيعي«. وقال اآلخر: »إن كان قد ُجننّ 

من هيَوى أبا احلسن، يف جنة اخللد )مستشفى( للمجاني«.

ويقول اآلخر: »شقي من خالفكم وسعد من أطاعكم«))).
متام  عىل  أهنم  عي  مدنّ االنرتنت  يف  كتابة  هبا  ظون  يتلفنّ التي  الشطحات  هي  هذه 

]ڑ    ک    ک    ک    ک    گ    گگ     گ     اهلدى، مع أهنم يف ضالل مبي، قال تعاىل: 
ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    ڱڱ    ں    ں    ڻ     ڻ    ڻڻ    ۀ        ۀ    ہ    ہ    

ہ[ ]فاطر:8[.

املطلب الثاين: الكذب وتلفيق الأخبار يف ال�ضحف واملجالت الدورية:
د النظر يف كتبهم علم حقيقة هذا األمر أي:  الكذب من أوصاف الرافضة، فمن جرنّ

:V أهنم أكذب الفرق اإلسالمية، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
»وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية واإلسناد عىل أن الرافضة أكذب الطوائف، 

املوقع اإللكرتوين: يف )فيس بوك( حتت عنوان )الشيعة يف غانا(.   (((
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يف  املصنفة  والتعديل  اجلرح  كتب  ل  تأمنّ »ومن  ا:  أيضاً وقال  قديم«))).  فيهم  والكذب 
 أسامء الرواة والنقلة وأحواهلم مثل كتب حييى بن سعيد القطان، وعيل بن املديني، وحييى 
ابن معي، والبخاري، وأيب زرعة، وأيب حاتم الرازيان وغريهم، رأى املعروف عندهم 
الكذب يف الشيعة أكثر منهم يف مجيع الطوائف حتى إن أصحاب الصحيح كالبخاري 
مل يرو عن أحد من قدماء الشيعة مثل عاصم بن ضمرة، واحلارث األعور، وعبد اهلل بن 
البيت كاحلسن  أهل  يروون عن  وإنام  الشيعة؛  أن هؤالء من خيار  وأمثاهلم مع  سلمة، 
واحلسي وحممد بن احلنفية، وكاتبه عبد اهلل بن أيب رافع، أو عن أصحاب ابن مسعود 

كعبيدة السلامين واحلارث بن قيس أو عمن يشبه هؤالء...«))).

وقد اعرتفت كتب الشيعة بكثرة الكذب عىل أهل البيت، حتى قال جعفر الصادق 
-كام تروي كتب الشيعة-: ».. إن الناس أولعوا بالكذب علينا... وكانت مصيبة جعفر 
عنده  من  وخيرجون  عليه  يدخلون  ال  ُجهنّ قوم   - الشيعة  كتب  تقول  كام   - »اكتنفه  أن 
ويقولون: حدثنا جعفر بن حممد، وحيدثون بأحاديث كلها منكرات كذب موضوعة عىل 
جعفر ليستأكلوا الناس بذلك ويأخذوا منهم الدراهم..«. ولذلك قال بعض أهل العلم: 

»مل يكذب عىل أحد ما كذب عىل جعفر الصادق مع براءته«)3).

وقد اقتفى الرافضة اليوم آثار قدمائهم يف الكذب كالرافضة يف غانا، حيث اختذوا 
ا لرتويج الكذب وتلفيق األخبار للدعوة إىل مذهبهم يف غانا، وقد أقامت  اإلعالم أسلوباً
السفارة اإليرانية يف بداية العام 988)م. مؤمترا كبريا يف شامل غانا ادنّعت فيه بأن حكومة 
إيران هي التي هلا استحقاق اإلرشاف عىل مصالح املسلمي وبالتايل فإن الشيعة وحدها 

منهاج السنة النبوية لشيخ اإلسالم ابن تيمية )ص9)).   (((
املصدر نفسه )ص0)).   (((

أصول مذهب الشيعة االثني عرشية )عرض ونقد( لنارص بن عبد اهلل بن عيل القفاري ))/347).   (3(
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هي التي تستطيع محاية احلرمي الرشيفي، وهذا الكالم قد تم إذاعته يف اإلذاعة الغانية 
مع ما حيمله من الكذب والبهتان والكراهية))).

ومن تلفيقهم لألخبار يف املجالت ما جاء يف جملة القلم الصادرة من جامعتهم يف 
غانا ما ترمجته باللغة العربية:

املعنى: أن الصحابة – رضوان اهلل عليهم – كانوا يشاركون النبي H يف 
وا أرواحهم دفاعا عن النبينّ H، ومع ذلك  وا أن يضحنّ س، واستعدنّ الغزو بتحمنّ

كله، قال اهلل D بأهنم لو كانوا متدينّني لبذلوا اخلُمس من أمواهلم صدقة))).
هو أراد تفسير قوله تعالى: 

ڀ     ڀ     ڀ     ڀ      پ     پ     پ     پ     ٻ     ٻ     ٻ     ]ٻ    
ٺ    ٺ    ٺ    ٺ      ٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ڤ     

ڤ    ڤ     ڤڦ    ڦ    ڦ     ڦ    ڄ    ڄ[ ]األنفال:)4[.
قها بدءا من قوله تعاىل: )إن كنتم آمنتم باهلل( وقال:  ف الكلم عن مواضعه ولفنّ فحرنّ
م  ه باللغة اإلنجليزية- لو كنتم متدينّني آلتيتم اخلُمس من أموالكم صدقة – ليتوهنّ كام فرسنّ
القارئ أو السامع أن الصحابة- رضوان اهلل عليهم- مل يكونوا متدينّني – وحاشاهم-.

ومن أكاذيبهم وتلفيقهم لألخبار: ترصيح الدكتور أمحد عيل القانع يف مؤمتر اإلمام 
جعفر الصادق املنعقد يف جامعتهم يف غانا عام ))0)م-)43)ه�. أن اإلمام أبا حنيفة 

ا لإلمام جعفر الصادق وغريه من األئمة، وهذه ترمجة كالمه: كان تلميذاً
أيب حنيفة  ا لإلمام  الصادق كان شيخاً باإلمام  املشهور  باقر  بن  اإلمام جعفر  أي: 
ا ألمحد؛ لذا نستطيع  ا للشافعي، وكان الشافعي شيخاً ومالك مبارشة. إَذن، فاملك كان شيخاً

ن أن األئمة كلهم كانوا تالمذة لإلمام الصادق مبارشة أو غري مبارشة)3). القول بتيقنّ

الدعوة اإلسالمية املعارصة يف غانا للشيخ حممد بن إبراهيم حممد )))4).   (((
جملنّة القلم )ص9)(، تاريخ اإلصدار: 009)-0)0)م-430)-)43)ه�.   (((

اإلمام جعفر الصادق ومذهبه اجلعفري )ص)).   (3(
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إن  بل  صحيحة؛  وليست  ألسنتهم  عىل  يردنّدوهنا  التي  القديمة  أكاذيبهم  من  هذا 
اإلمام أبا حنيفة V كان من أقران اإلمام جعفر الصادق، ومل يكن أبو حنيفة يأخذ 

عنه مع شهرته بالعلم، وأما اإلمام مالك V مل يرو عن جعفر إال تسعة أحاديث.

وباجلملة فهؤالء األئمة األربعة- أبو حنيفة ومالك والشافعي وأمحد -رمحهم اهلل 
عنه  رووا  ما  إال  الفقه،  قواعد  من  شيئا  جعفر  عن  أخذ  من  فيهم  ليس  واسعة-  رمحة 
أحاديث كام رووا عن غريه أضعاف أحاديثه، وليس بي حديث الزهري وحديثه نسبة 
ال يف القوة وال يف الكثرة، وقد اسرتاب البخاري يف بعض أحاديثه ملا بلغه عن حييى بن 

سعيد القطان أن فيه كالما فلم خيرج له))).

ومن أكاذيبهم قوهلم عن إمامهم الرضا الذي يعدنّ الثامن من األئمة االثني عرشية، 
وترمجته:

أن اإلمام الرضا عيل بن موسى كان ابناًا لإلمام السابع من األئمة االثني عرشية، 
خي- عام 765/ 48) هجرية، وتويفنّ عام  قد ُولد – حسب أقوال املحققي من املؤرنّ
7)8م / 03)هجرية، اإلمام الثامن، وقد ورث إمامته بعد وفاة والده من خالل األمر 

الرباين، وقواني أجداده))).

الشاهد: قوله بأن وراثة إمامته عن والده كان أمرا ربانيا؛ أن اهلل D أمر هبا وهذا 
لي  هبتان عظيم مبني عىل كذهبم القديم أن إمامة أئمتهم أمر ربنّاين من اهلل ورسوله مؤونّ
اهلل  عىل  وكذهبم  الفرتائهم  ا  تصديقاً ا  مظاهننّ غري  يف  أوردوها  رشعية  ا  نصوصاً ذلك  عىل 

ورسوله.
ام الشيخ حممد بن عبد الوهاب- رمحة اهلل عليه-  ومن افرتاءات الرافضة يف غانا اهتنّ

والشيعة من عقائدهم، وفضائلهم، وفقههم،  السنة  أهل  وأولياؤه )موقف   H اهلل  آل رسول    (((
وفقهائهم، أصول فقه الشيعة وفقههم(، حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن قاسم )ص90)).

جملة القلم )ص5)(، تاريخ اإلصدار: 006)- 007)م-7)4)-8)4)ه�.   (((



195

من  وذلك  الشبهات(  )كشف  كتابه  يف  منهجه  عىل  ليسوا  الذين  املسلمي  مجيع  بتكفري 
ه: قوهلم بنصنّ

ا عىل هذه النقطة، أي: هناك  ومرادهم يف القطعة السابقة أن الكاتب يقول: تأييداً
اعتقدت  الوهاب  عبد  بن  حممد  الشيخ  بقيادة  الوهانّبية  احلركة  أن  وهو  ذكرها،  نقطة 
الرسول  زمن  يف  كان  الذي  الصحيح  الدين  أفسدت  قد  والبدع  األخطاء  أكثر  أن 
O؛ ومن أجل ذلك أنكرت التوسالت واالستشفاع والتربك التي كانت من 
د كالمه بام نقل أحد الُكتنّاب من كتاب الشيخ وهو  املذاهب اإلسالمية القديمة، ثم عضنّ
أهنم:  كتابه  يف  أتباعه  غري  املسلمي  مجيع  وصف   V الشيخ  أن  الشبهات«  »كشف 
دين... قال: )وأعلن الشيخ أن كل  ون، غري موحنّ وثنينّون، مبتدعة، ُعبنّاد األصنام، مرتدنّ
ين من أعداء  من مل ُيذعن ملعتقده اجلديد من املسلمي يكون مع اليهود والنصارى املعتدنّ

اإلسالم الذين حماربتهم واجبة عىل املسلمي(.

ثم مثل بمثال آخر قائال: هبذا املفهوم اخلاطئ ملعنى اجلهاد عند الوهابية، أن الشيخ 
وأتباعه هامجوا كربالء عام 6)))م، وقتلوا مخسة آالف شيعي، وأحرقوا أكثر األماكن 
بسنتي، عام 9)))م  احلادثة  تلك  وبعد  اإلمام احلسي،  روا رضحية  دمنّ ثم  العراق،  يف 
وا فيهام القبور املرشفة، من ضمنها قرب اإلمام احلسن واإلمام  هامجوا مكة واملدين، وسونّ

اد واإلمام جعفر يف البقيع))). السجنّ

هذه محلة رشسة من الرافضة يف غانا عىل أتباع منهج السلف الصالح الذين ُنبزوا 
هبذا اللقب )الوهابية(، بل ينتهي هبم األمر إىل لعنهم يف احتفاهلم بعاشوراء قائلي بلغة 

هوسا: اللهم العن الوهابية » كام سبق يف املباحث السابقة.

تاريخ  ف،  والتطرنّ اإلسالم  عنوان:  حتت  )ص)3(  غانا  اإلسالمية-  اجلامعة  من  الصادرة  القلم  جملة    (((
اإلصدار: 6)4)-7)4) املوافق 005)- 006)م.
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يف  حسي  مصطفى  اسمه  املتشينّعي  أحد  قول  غانا  يف  الرافضة  أكاذيب  ومن 
االنرتنت 

يقول املتشينّع- هداه اهلل-: )اليوم الذي ُتسأل: من ربك ؟ فتقول: اهلل، ثم تسأل: 
من نبينّك ؟ فتقول: -حممد H- ثم ُتسأل: من إمامك ؟ ثم أجاب بنفسه: هذا 

ننّيون. الذي ضللتم فيه أهيا السُّ
ُولد  الذي  ق  الشنّ سدنّ  السعودينّون  حاول  كيف  وانظر  الكعبة  إىل  اذهب  قال:  ثم 

فيه.

ومن تلفيقهم لألخبار ما تقدم يف صحيفة اإلرشاد اليومية من التهمة التي ألصقوها 
قوا يف اخلرب  برئيس األئمة يف تأجريه أرضا للمسجد املركزي ألحد القساوسة يف غانا، فلفنّ

رها له، وفرق بي اإلجارة والبيع))). وقالوا بأن اإلمام باع له األرض مع أنه أجنّ

ا أن من فوائد املحاورة بي األديان تنمية األمن والتفاهم واالعرتاف  وقد ذكروا أيضاً
واالحرتام بي أتباع هذه األديان وخاصة بي النصارى واملسلمي، ثم قالوا ما نصه:

النصارى  من  ن  تتكونّ غانا  يف  األديان  بي  احلوار  جملس  إدارة  أن  كالمه:  معنى 
أعداد  يف  والقاديانية  السنة  كأهل  مشارهبم  اختالف  عىل  واملسلمي  الكاثوليكية، 

متساوية))).

ذكرهم أهل السنة من هذه اهليئة كذب وافرتاء عليهم، وال يوجد من أعضاء جملس 
احلوار يف غانا أحد من أهل السنة واجلامعة إال بعض األفراد من الطريقة الصوفية )التنّجانية 
والقادرية( الذين ليسوا من أهل السنة، وال يرضون التسمية هبذا االسم، بل يفتخرون أن 

وا باسم )الطريقة التجانية والقادرية( كام الحظنا من خالل معايشتنا هلم.  يتسمَّ

ينظر يف الصفحة )70)( من املطلب )التظاهر باالهتامم بأمر املسلمي(.   (((
جملة القلم )ص))(، تاريخ اإلصدار 430)- )43)هجرية، املوافق 009)- 0)0)م.   (((
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ومن تلفيقهم لألخبار عرب الوسائل اإلعالمية قوهلم يف االنرتنت وترمجته باللغة 
العربية كاآليت:

معنى النص: أن مجيع املساجد املركزية يف غانا، ومن ضمنها املساجد القديمة يف 
)الربنغا(، ومنطقة )وا( و )ُبويل( منتسبة إىل الشيعة))).

هذا النص املذكور بعيد عن الصحة، وال يمكن أن تنتسب مجيع املساجد املركزية 
يف غانا بام فيها من مساجد أهل السنة واجلامعة، ومساجد القاديانية والتجانية، إىل الشيعة 
الدعاة  هلا  وُعينّنت  غانا وقراها،  ُبنيت يف مدن  كثرية  للشيعة مساجد  كان  وإن  غانا،  يف 
واخلطباء؛ إال أن املساجد املركزية والقديمة يف غانا ما زالت منتسبة إىل أصحاهبا من أهل 

السنة واجلامعة، والتجانية والقاديانية.

وقد فاضت أكاذيب الرافضة يف غانا يف أساليبهم الدعوية غري الوسائل اإلعالمية، 
ومن أمثلة ذلك قول خطيبهم -وقد تقدم- أن اإلمام اخلميني حميي الرشيعة وجمدد الدين 

يف هذا العرص.
الرسول )ص( وتلميذ القرآن())).

املطلب الثالث: اإثارة ال�ضبهات:
الشبهات  إثارة  الناس  إلضالل  واألهواء  الزيغ  أهل  يستخدمها  التي  السبل  من 
به عىل  الشُّ يبثنّون  ة عىل العوام والبسطاء من املسلمي، كالرافضة يف غانا، قاموا  وخاصنّ
لوا هبا يف الدعوة إىل مذهبهم يف غانا، ومن أمثلة  املسلمي عرب الوسائل اإلعالمية ليتوسنّ
ذلك سوء فهمهم ملعنى الصحبة وعدم تفريقهم بي املنافق والصحايب يف عهد رسول اهلل 
H بل يعتربون املنافقي من صحابة رسول اهلل H، كقول أحدهم يف 

املوقع اإللكرتوين: )الشيعة يف غانا( يف املوسوعة احلرة.   (((
املصدر السابق )ص)6).   (((
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ه إليه من قبل أتباعهم: )هل كل مسلم مؤمن؟ أو هل الفرق بي  إجابته عىل سؤال موجَّ
اإلسالم واإليامن(.

ه:  فقال من خالل إجابته للسؤال ما نصنّ
أي: أن الصحابة- رضوان اهلل عليهم- شاركوا رسول اهلل H يف املعركة 
كانوا  لو  يقول:  القرآن  لكن   ،O للنبينّ  دفاعا  أنفسهم  وا  وضحنّ س،  بتحمنّ
ظوا كلمتي الشهادة  متدينّني ألعطوا اخلُمس من أمواهلم صدقة، ثم قال: أشخاص تلفنّ
وخاضوا يف املعركة مع رسول اهلل H وعانوا من الفقر، لكن القرآن أحال إىل 
ا، ُوصفوا أهنم  ا، وجمموعة أخرى دخلت يف اإلسالم نفاقاً أن جمموعة منهم مؤمنون حقًّ
ا، ثم أعاد تلفيق آية اخلُمس، فبدأ من قوله تعاىل: )إن كنتم آمنتم باهلل...(  غري مؤمني حقًّ
من  اخلُمس  ألعطوا  متدينّني  كانوا  »لو  االنجليزية:  اللغة  إىل  ترمجتها  يف  جاء  كام  قائالاً 

أمواهلم صدقة«))).

عليهم-  اهلل  رضوان  الصحابة-  أن  املسلمي  عامة  عند  شبهة  ليثري  ذلك؛   قال 
ا إال قليالاً ممن يعتقد الرافضة أهنم مؤمنون كعيلنّ وسلامن الفاريس  مل يكونوا مؤمني حقًّ

ا-. واملقداد بن األسود وغريهم ممن استثنوا من الصحابة- رضوان اهلل عليهم مجيعاً

ومن إثارهتم للشبهات اهتام هذا الرافيض وهو مصطفى حسي -كام تقدم يف املطلب 
السابق- أننّ السعودية حاولت يف سدنّ الفتحة التي ُولد منها اإلمام عيل يف الكعبة)))، قد 
القول بأن عليًّا ُولد يف تلك  يثري شبهة لدى اجلاهل بعقيدهتم- عىل فرض عدم ثبوت 
ق دعواهم الكاذب عىل  ا يف عيلنّ I فيصدنّ الفتحة- أن السعودية فعلت ذلك ُبغضاً

.H أهل السنة أهنم ينصبون العداء ألهل بيت رسول اهلل

جملة القلم )ص9)(، تاريخ اإلصدار )430)-)43)هجرية(.   (((
ينظر يف املطلب السابق )الكذب وتلفيق األخبار..( من الصفحة )89)-95)).   (((
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ومن كتاباهتم التي تثري الشبهات يف )نت( ما ييل:
حمارضة بعنوان: »ملاذا أعزنّ اهلل الشيعة وأذل الوهابية؟«.

»عامل شيعي هيزم أحد كبار علامء السنة«))). 

هذه اجلمل بجذابة كلامهتا مع ما حتمله من الكذب والبهتان العظيم ُتلقي الشبهة عىل 
اجلاهل بعقيدهتم فيظن أهنم أقرب إىل احلق من أهل السنة؛ ألن سنة اهلل تقتيض أن عباده 
أهل  هم  الذين  )الوهابية(  أن  شك  وال  والتأييد،  والنرص  ة  العزنّ أصحاب  هم  الصاحلي 

ء.  اء، وخمالفوهم يف املنهج كالرافضة وغريهم األذالَّ السنة -بمشيئة اهلل تعاىل- هم األعزنّ

يف  الرافضة  إخوانه  أحدهم  مشاركة  غانا  يف  الرافضة  من  املثارة  الشبهات  ومن 
ه: موقعهم بأسئلة أوردها بأسلوب حوار بي شخصي، يقول ما نصنّ

يقول السائل: هناك يشء أريد أن أسأله يا حاج بابا ؟ ما هو الدين الذي كنا نامرسه 
ا أن يامرس املالكية  يف عهد رسول اهلل H؟ وبعد وفاته H؟ أليس كذباً

والشافعية واحلنبلية واحلنفية)))؟.

هذه التساؤالت تكون حمالًّ للشبهة عند من يقرأها أو يسمعها؛ ألنه يريد أن أهل 
السنة يدينون دين أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد، وليس كذلك؛ بل إننّ كل واحد من 
هؤالء األئمة األربعة الذين كانوا من أهل السنة واجلامعة اعتذروا ألتباعهم يف االعتامد 
عليهم من األخذ يف الدين، إال عند موافقة قوهلم كتاب اهلل وسنة رسوله، وقد حكى غري 

واحد عن األئمة قوهلم: »إذا صح احلديث فهو مذهبي«.

ومن شبهاهتم االدنّعاء أهنم يستقون أحكامهم من الكتاب وأهل البيت، وها هو 
لسان مقالتهم:

ينظر يف )فيس بوك( حتت عنوان )شيعة غانا(.   )((
فيس بوك: حتت عنوان )الشيعة يف غانا( تم التحميل بتاريخ 6)/4/))0)م.   (((
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ومعنى الفقرة أنه يقول: شيعة غانا- نحن الشيعة يف غانا نعترب القرآن وأهل البيت 
فقط كمصدرين لنا يف الترشيع، وكل واحد منكم يعلم أننا ال نعتدنّ البخاري أو أينّ كتاب 
فاتنا. ونحن نحرتم إخواننا من الفرق األخرى، ونعتقد  من كتب السنة يف أفعالنا وترصنّ

أن اإلمام عليانّ كان معيَّناًا من اهلل ورسوله.

ونأخذ أحكامنا من اهلل إىل الصحابة، وأهل السنة يأخذون ترشيعاهتم من الصحابة، 
وملاذا جتعلوننا نرتك ما يف كتابنا، ونأخذ ما يف كتب السنة باالقتصار يف العزاء عىل ثالثة 

أيام))). 

ك بالكتاب   ووجه الشبهة من هذا الكالم أن ترشيعاهتم من اهلل مبارشة، وهو التمسنّ
السنة  البيت، ال  إليهم من طريق أهل  التي وصلت  الصحيحة  السنة  التي هي  والعرتة 
امهم أليب هريرة وغريه  التي جاءت عن طريق الصحابة الذين ليسوا بُعدول عندهم كاهتنّ

بالكذب.

فيس بوك )الشيعة يف غانا(.   (((
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سبل مقاومة الرافضة يف الدعوة إىل مذهبهم

وفيه ستة مباحث:

المبحث األول
�ضبل مقاومة الراف�ضة التعليمية

بعي  غانا  يف  الرافضة  وضعتها  التي  واألساليب  الوسائل  هي  هنا  بالسبل  املراد 
االعتبار يف الدعوة إىل مذهبهم، وكيف تكون مقاومتهم بتلك السبل التي نتخذها لتكون 

حجر عثرة ملدنّ سمومهم يف البالد.
ن النظر يف جهود الرافضة يف نرش عقيدهتم يف بالد أفريقيا يالحظ أهنم  إن املتمعنّ
يبادرون بتكوين العالقة بي إيران والبلد املستهَدف به وإبداء رغبتهم يف تنمية التعاون 
د الرئيس أمحد نجاد  بي البلدين خيدم مصلحة شعوهبام كام فعلوا ذلك مع غانا؛ حيث أكنّ
حرص إيران عىل االستفادة من اخلربات واإلمكانيات بي غانا وإيران يف شتنّى املجاالت 

التعليمية والزراعية والطاقة واالقتصاد، وذلك أثناء زيارته لوزير اخلارجية الغاين))).
ق إليه الرافضة أثناء دخوهلم يف غانا عام  وقبل ذلك، كان التعليم أول نشاط تطرنّ
يف  التعليم  دور  منهم  إدراكا  غانا،  يف  الرافضة  عن  الُكتنّاب  أقوال  أظهر  عىل  984)م 
زوا جهودهم عىل التعليم، فأنشأوا أول مدرسة أهل البيت  إحداث التغيري يف األمة ركنّ
االبتداء  من  الثالث  املراحل  تضم  غانا  مناطق  يف  أمثاهلا  بإنشاء  ذلك  وأعقبوا  أكرا  يف 

ز للطلب. واملتوسط والثانوية فيها مساكن وتغذية وغري ذلك من األساسيات التي حتفنّ

التشينّع يف أفريقيا )ص59)).    (((
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مقاومة املّد الراف�ضي يف غانا يف املجال التعليمي:
)- ومواجهة هذا اجلهد تتمثنّل يف إنشاء املدارس واملعاهد يف أنحاء البالد التابعة ملنهج 
املدارس  أكثر من  البالد  ننّية يف  السُّ املعاهد واملدارس  الدين، وإن كان  الصالح يف  السلف 

الشيعينّة إال أن جهود تلك املعاهد تقلنّ عن املعاهد الرافضية يف بعض النواحي منها:
للرافضة  التابعة  املعاهد  بخالف  الدراسة  رسومات  فيها  ننّية  السُّ املعاهد  أن   ) أ   (
يف  أهاليهم  إىل  للسفر  للطالب  املال  من  مبلغ  تغذية،  )سكن،  جمنّاناًا  فيها  الدراسة  فإن 

اإلجازة(.
جيي معاهد الرافضة حيظون بالتوظيف يف املعاهد التابعة للرافضة. )ب( أن خرنّ

)ج�( أننّ دعم املعاهد الشيعية حكومية ودعم املعاهد السنية أهلية.

أنحاء  يف  السنية  واملعاهد  املدارس  تأسيس  الرافضة  مقاومة  وسائل  ومن   -(
ة يف العاصمة حيث تزدهر فيها أنشطة الشيعة الرافضة يف غانا، وينبغي أن  غانا وخاصنّ
الراشدين وأصحاب  اخللفاء  الصحابة من  بأسامء  ة  واملعاهد مسامنّ املدارس  تلك  تكون 
– رضوان اهلل عليهم-، وكذلك  الصحابة  الرضوان وغريهم من  بيعة  بدر وأصحاب 
واعتدال  وسطينّة  نحقق هلم  حتى   L واحلسي  البيت كاحلسن  أهل  من  الصحابة 
أهل السنة واجلامعة، وأن أهل السنة واجلامعة بي اإلفراط والتفريط يف حمبة أهل البيت 

ا-. والصحابة- رضوان اهلل عليهم مجيعاً

ر تدريسها مصطبغة بعقائد أهل السنة واجلامعة وخاصة  3- أن تكون املواد املقرنّ
 H اهلل  رسول  بيت  وأهل  الصحابة  فضائل  وباألخص  واألديان  الفرق  مادة 
حتى يعرف الطالب الفوائد من دراسة الفرق واألديان ومتييز العقائد الصحيحة فيها من 

الباطلة الجتناب ما فيها من الرش وهلل درنّ من قائل: 
لتوّقيه  لكن  للشّر  ال  الــشــّر  ومن ال يعرف الشر حرير أن يقع فيهعــرفــت 
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التي هي  واإلنجليزية  العربية  بي  املعاهد جامعة  تلك  الدراسة يف  تكون  أن   -4
غانا ويظفروا  املواصلة يف جامعات  الطالب من  ن  يتمكنّ البالد حتى  الرسمية يف  اللغة 

بفرص التوظيف يف البالد.

5- حماولة إنشاء معهد إعداد املعلنّمي جلميع املراحل التعليمية، هيدف إىل تكوين 
ا علميًّا وفق عقيدة أهل السنة واجلامعة. ا تربويًّ املعلنّمي إعداداً

استغالل  البالد  يف  الشيعي  املدنّ  ملواجهة  املمكنة  التعليمية  الوسائل  ومن   -6
اجلامعات يف الدعوة إىل العقيدة الصحيحة والصدنّ لعقيدة الرفض املنحرفة، وهبذه الوسيلة 
القاصمة وأدخلوا فيها بعض  بنوا جامعتهم  الرافضة ثقة الشعب واحلكومة حيث  نالت 
التخصصات العرصية التي تعود بالنفع عىل الدولة يف نظر الغانيي، وهلم أي:- الرافضة- 

أمل كبري يف تطوير جامعتهم إىل أرقى مستوى بعد رشائهم أكثر األرايض يف أكرا.

فعىل أهل السنة واجلامعة بناء جامعات إسالمية يف املناطق الكربى يف غانا، تكون 
بدائل  لتكون  وتقنية،  وعلمية  دينية  خمتلفة:  ختصصات  ذات  الكرام  الصحابة  بأسامء 

للجامعة اإلسالمية الرافضية يف أكرا – غانا.

7- ويمكن البدء بإنشاء جامعة واحدة سننّينّة بأكرا، فيها بعض التخصصات عىل 
أمل تطويرها إىل أعىل مستو، ثم بناء بقية اجلامعات يف سائر املناطق الكربى التي توجد 

أثر التشينّع والرفض. 

8- حماولة نرش العقيدة الصحيحة عن طريق تكثيف مواد الرشيعة يف هذه اجلامعة، 
أو اجلامعات املتوقنّع إنشائها يف املدن الكربى يف غانا.

9- وكذلك نرش العقيدة الصحيحة يف اجلامعات الشهرية يف غانا بمحاولة املشاركة 
يف أنشطتها الدعوية- حيث إن الرافضة يف غانا انتهزوا هذه الفرصة لنرش عقيدهتم يف 
جامعات غانا كجامعة )ليغوون( وغريها- فعىل أهل السنة سبقهم إىل تلك اجلامعات 
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لنرش العقيدة الصحيحة، وأن يقعدوا هلم كل مرصد ومنفذ عن نرش دعوهتم يف الطبقة 
فة. املثقنّ

0)- احلرص عىل أن يكون الدعاة املشاركون يف برامج دعوية يف تلك اجلامعات 
جامعات  يف  الطالب  بي  جتمع  األمنّ  لغة  لكوهنا  ا؛  تامًّ ا  إتقاناً اإلنجليزية  باللغة  متقني 

غانا.

لهم ملواصلة دراستهم  ))- تزويد الطالب بمعارف لغوية وأدبية يف املعاهد تؤهنّ
ننّينّة. يف اجلامعات السنّ

إنشاء  غانا،  يف  والرفض  التشينّع  ي  لتصدنّ الالئقة  التعليمية  الوسائل  ومن   -((
املراكز واملؤسسات التعليمية التي تكون بأسامء الصحابة -رضوان اهلل عليهم-، تدعم 
دعوة  يف  وتساعد  ا،  ومعنويًّ ا  يًّ مادنّ دعاماً  إنشاؤها  املتوقنّع  واجلامعات  واملدارس  املعاهد 

ينّة يف املجتمع الغاين. اجلاليات وحمو األمنّ

مة لطالب غانا من اجلامعات اإلسالمية  املقدنّ الدراسية  املنح  3)- توسيع نطاق 
م بالطلب؛ ألن  املتقدنّ النظر عن معادلة شهادة الطالب  ننّينّة يف العامل اإلسالم، بغضنّ  السُّ
التي شهاداهتا معادلة  املدارس  الدعوية يف غانا حيث إن  املعادلة تعرقل مسريتنا  قضية 
لدى اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية معدودة يف مناطق معينّنة، وانحصار املنح الدراسية 

ة. يف تلك املناطق يقلنّل األهداف املرجونّ

خلدمة  احلرمي  بالد  وقادة  ومسؤوليها  اهلل  وفنّقها  اإلسالمية-  للجامعة  ُيستحسن 
ا آخر وهو إجراء املقابلة عىل الطالب  اإلسالم واملسلمي- أن تطبنّق مع نظام املعادلة نظاماً
لدى  معادلة  شهاداهتم  وليست  السعودية،  العربية  اململكة  يف  دراستهم  مواصلة  الراغبي 
اجلامعة، ومن خالل املقابلة يتم ترشيح املجتهدين من الطالب؛ ألنه قد يوجد الطالب الذكي 

يستحق مواصلة دراسته يف املرحلة اجلامعية ولكن مدرسته ليست هلا معادلة مع اجلامعة.
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فحسب؛  إسالمية  وليست  التخصصات  كافنّة  الدراسية  املنح  تشمل  أن   -(4
وغريها  واالقتصاد  واهلندسة  كالطبنّ  العرصية  التخصصات  من  الُسننّة  أبناء  ج  ليتخرنّ

اسة يف الدولة))). ة وحسنّ وحيتلنّوا مراكز مهمنّ
تلك هي الوسائل ملواجهة الوسائل التعليمية للرافضة.

وأما األساليب الممكنة لمقاومة أساليبهم في التعليم:
غرس حمبنّة أهل البيت والصحابة- رضوان اهلل عليهم مجيعا- يف نفوس الطالب 

وذلك بطرق شتنّى منها:
أواًل: تسمية املدارس واملعاهد واجلامعات بأسامء الصحابة بام فيهم أهل البيت- 

رضوان اهلل عليهم-.
.M ا ثانًيا: تسمية القاعات الدراسية واإلدارات واملكتبات بأسامئهم أيضاً

ثالًثا: إدراج مادة »فضائل أهل البيت والصحابة« يف مناهج التعليم يف املدارس 
واملعاهد اإلسالمية واجلامعات املتوقنّع إنشاؤها.

رابًعا: ينبغي أن تكون أدوات التعليم يف املدارس متعلنّقة بالصحابة، كفعل الرافضة 
النصائح  كتابة  املدارس ألئمتهم فقط، من  التعليم يف  أدوات  صوا  يف غانا؛ حيث خصنّ
– عىل اجلدران واإلعالنات، وهذا األسلوب من أسباب  واملواعظ هلم- عىل زعمهم 

ترسيخ املعلومة يف أذهان الطالب وخاصة يف املراحل االبتداية.

قلوب  تأليف  الشيعي  املدنّ  مقاومة  يف  التعليم  أساليب  ومن  خامًسا:  لهم  العون 
الطالب بمدنّ يد وإعفاؤهم عن الرسومات الدراسية وال سينّام املجتهدين منهم وآباؤهم 

ا.  فقراً

هذه هي السبل التي تكرر ذكرها من ملتقى دعاة غانا التي أقيمت يف أكرا عام )43) هجرية من خالل    (((
األبحاث التي ألقيت يف موضوع سبل مقاومة املدنّ الرافيض يف غانا.
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وسكن  وغذاء،  املقررة،  الكتب  تقديم  من  للطالب  كاملة  منحة  توفري  سادًسا: 
للطالب الذين جاءوا من األماكن البعيدة عن الدراسة. وهذا األسلوب من األساليب 

املؤثنّرة يف الدعوة.

سابًعا: حتفيز الطالب بجوائز قينّمة للناجحي منهم بتقدير االمتياز ليقتفي غريهم 
يف االجتهاد.

ثامًنا: ومن األساليب التعليمية التي حتول الرافضة دون حتقيق أغراضهم، تنوير 
ه من قبل الرافضة؛ وذلك بتدريس الطالب كل ما له عالقة بفضل  تاريخ الصحابة املشوَّ
ة ومواقفهم العطرة وتضحيتهم  الصحابة – رضوان اهلل عليهم- وإظهار جهودهم النرينّ
من أجل هذا الدين، ورفع رايته، وكيف آزروا رسول اهلل H وساندوه ووقفوا 

ضدنّ كل من حياول النيل منه O ومن هذا الدين.

نوا من الردنّ  تاسًعا: تلقي الطالب األدلة املفحمة املقنعة يف فضائل الصحابة؛ ليتمكنّ
عىل كل من يريد تشويه تارخيهم املرشق.

عاشًرا: اختيار األذكياء من الطالب من أهل السنة لدراسة كتبهم املتناقضة للمنهج 
السلف؛ لكي يستطيعوا حماورهتم وُيدحضوا حججهم حول تاريخ الصحابة))).

من توصيات الدعاة التي تمنّ التعريج عليها يف امللتقى الذي أقيم يف لومي عاصمة توجو بي دعاة غانا    (((
اآلل واألصحاب  امللتقى:  املوافق عام 0)0)م، وعنوان  بي 5)-6) عام 430)  الفرتة  من  وتوجو 

حقوق أم عقوق؟.
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المبحث الثاني
�ضبل مقاومة الراف�ضة الدعوية

التشينّع  انتشار  السنة ملقاومة  يتنّخذها دعاة أهل  التي  الوسائل واألساليب  ما هي 
والرفض يف غانا؟

أواًل: ال بدنّ لدعاة أهل السنة يف غانا أن يتنّقوا اهلل D وخيلصوا نينّاهتم يف الدعوة 
وا بأينّ غرض من األغراض الدنيوية. إىل اهلل، وال هيتمنّ

الداء العضال الذي  ثانًيا: أن يتكاتف دعاة أهل السنة جهودهم يف مقاومة هذا 
طرأ عليهم يف دينهم يف غانا، ونبذ العداوة والبغضاء فيام بينهم التي تنشأ عن االختالف 
يف الرأي يف مسائل عقدية أو فقهية؛ كقضية تكفري الصوفية التجانية يف جنوب غانا، التي 

كانت ملتهبة يف بدايتها ثم مُخدت، وأحدثت الفرقة بي الدعاة يف املنطقة.
والتي  رمضان،  يف  ة  وخاصنّ احتادها،  أو  اهلالل  رؤية  يف  املطالع  اختالف  ومسألة 

ت به البلوى يف )متايل( شامل غانا. عمنّ
وأما وسائل مقاومة الرافضة الدعوية يف غانا فكثرية منها:

ة بالدعوة: : اإن�ضاء اجلمعيات العلمية اخلا�ضّ اأولاً
صة من  إنشاء اجلمعيات العلمية اخلاصة بالدعوة: تعترب اجلمعيات العلمية املتخصنّ
ص الواحد. ومتارس نشاطاهتا العامة يف  الوسائل العلمية احلديثة اجلامعة لذوي التخصنّ
تطوير املعارف النظرية والتطبيقية، وتقديم االستشارات والدراسات العلمية والتطبيقية 

للقطاعات العامة واخلاصة))).

وتوجد مثل هذه اجلمعيات يف غانا كمجلس األعىل للدعوة والبحوث اإلسالمية، 

األسس العلمية ملنهج الدعوة اإلسالمية، أ.د عبد الرحيم املغذوي ))/807).   (((
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ن هاتان اجلمعيتان  ومجعية أهل السنة واجلامعة، وهلام فروع يف مناطق غانا كلها، وتتضمنّ
جيي  أكثرهم من خرنّ العامل اإلسالمي،  السنة خترجوا من اجلامعات يف  أعضاء من دعاة 
اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية، حيمل بعضهم درجة الدكتوراه واملاجستري يف خمتلف 

ختصصات دينية.

وينبغي هلؤالء الدعاة التابعي هلاتي اجلمعيتي أن يولوا االهتامم بالدعوة إىل السنة 
كالرافضة  خفية  لكيانه  امة  هدنّ أهنا  مع  باإلسالم  املتظاهرة  الفرق  انحراف  عن  والصدنّ 

وغريهم.

ا: مقاومة املّد الراف�ضي يف جمال التاأليف والن�ضر: ثانياً
التأليف والنرش: من الوسائل التي انتهجتها الرافضة يف غانا للدعوة إىل مذهبهم؛ 
حيث فتحوا املكتبات العامة يف املدن الكبرية يف غانا ووفنّروا هلا مراجعهم األصلية كأصول 
الكايف للكليني وغريه، واحلديثة ككتاب »ثمنّ اهتديت« للرافيض التجاين الساموي، الذي 
ُترجم إىل اللغة االنجليزية، وكتاب آخر له »الشيعة هم أهل السنة« ومؤلنّفاهتم التي أنّلنّفت 
يف غانا ككتاب »اخلطب املنربية« للدكتور أمحد عيل القانع مبعوثهم يف غانا يف األعوام 
املاضية، وكتاب »املتعة بي احلل واإلباحة« أليب بكر كامل، إمامهم يف غانا، ونحو ذلك 

ات. من الكتب التي حتمل يف داخلها طامنّ

فعىل أهل السنة أن يأتوا ببدائل من املكتبات العامة يف املناطق الكربى يف غانا حتفل 
وُتفيش  لإلسالم،  املعتدل  الصحيح  املنهج  تبينّ  سلفية  صحيحة  منهجية  ذات  بالكتب 

عقائد الرافضة الباطلة املنافية للدين الصحيح البعيد عن الغلو والتنطنّع.

غانا  يف  ُنرشت  أو  ألنّفت  التي  وكتبهم  عقائدهم  عىل  دنّ  بالرنّ السنة  أهل  يقوم  وأن 
دنّ عليه من بعض الغيورين  كتاب املتعة، واخلطب املنربية، وثم اهتديت، وقد صدر الرنّ
ا- بعنوان: »بل ضللت«، وينبغي أن ُينرش يف غانا وُيرتَجم إىل اللغة  للسنة -جزاه اهلل خرياً
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االنجليزية، واللغات املحلنّية املنترشة يف البالد، كام ُنرشت ترمجة كتاب »ثم اهتديت« يف 
املكتبات العامة يف غانا، ومكتبة جامعة )ليغوون())).

ا: الدرو�ض واملحا�ضرات واخلطب وامللتقيات: ثالثاً
ي هلم إلقاء الدروس واملحارضات جلميع الطبقات  ومن الوسائل املمكنة للتصدنّ
لة  الصنّ ذات  املواضيع  والدروس يف  املحارضات  والثقافة، وتكون  ننّ  السنّ الناس يف  من 
بفضائل الصحابة وأهل البيت وحقوقهم عىل املسلمي، والتعريج عىل عقائد الرافضة 
قون إليها يف الدعوة كقصة  الباطلة لبيان ما فيها من الصواب يف املوضوعات التي يتطرنّ
يتمنّ ترديدها يف  التي  املنزلة والثقلي إىل غري ذلك من موضوعاهتم  غدير خمنّ وحديث 

االحتجاج بوالية أئمتهم.

البيت يف خطبهم،  الصحابة وأهل  التي متسنّ فضائل  املواضيع  إكثار اخلطباء من 
وبيان عقيدة الشيعة الرافضة.

واألساليب  الوسائل  عىل  للمداولة  للدعاة  والدورات  امللتقيات  تنظيم  رضورة 
احلسنة ملقاومة املدنّ الشيعي يف البالد.

الدعوية يف  للدعاة يف كلنّ منطقة يرشف عىل احلركات  أو مرشف  تعيي مندوب 
املنطقة.

االهتامم  مع  سنة،  أو  شهر  أو  أسبوع  كل  يف  داعية  لكل  الدعوية  الربامج  وضع 
بتنظيم الوقت.

ا: كفالة الدعاة: رابعاً
الصحيح؛  اإلسالمي  الدين  ومبلنّغي  السننّة  إىل  الدعاة  من  ممكن  عدد  أكرب  كفالة 
ا، وال مانع للداعية أن يكون له كسب اليد ليكون مكتفياًا ذاتيًّا  ا تامًّ غاً غوا للدعوة تفرنّ ليتفرنّ

رؤية من الباحث.   (((
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ين، لكن ال يشغله عن الدعوة إىل اهلل. فاألنبياء مل متنعهم  وال يعتمد عىل أحد من املدعونّ
ب.  الدعوة عن التكسنّ

بعث الدعاة إىل القرى والبوادي واألرياف التي فيها أثر التشينّع والرفض مع توفري 
هلم وسائل النقل إىل تلك األماكن البعيدة.

ي التشينّع والرفض يف غانا هي كاآليت: وأما األساليب التي جيوز اقتناؤها لتصدنّ

ا: الدعوة باحلكمة واملوعظة احل�ضنة واملجادلة بالتي هي اأح�ضن: خام�ضاً
طرق  من  وهذه  أحسن،  هي  بالتي  واملجادلة  احلسنة  واملوعظة  باحلكمة  التحيلنّ 
أمهينّتها  حسب   D ذكرها  كام  التبليغ  يف  عينيه  ُنصب  الداعية  يتنّخذها  التي  الدعوة 
ا باحلكمة لعظم أمرها يف منهج الدعوة، ومثننّياًا باملوعظة احلسنة التي تيل احلكمة يف  بادئاً
األمهية، والتي هلا أثر بالغ يف اهلداية، ومذينّالاً باملجادلة التي هي أحسن يف توضيح احلق 

من الباطل، واخلري من الرش.

ا: دعوة املتحولني اإىل ال�ضنة: �ضاد�ضاً
لي إىل التشينّع والرفض وإفحامهم باحلجج الدامغة، لعل اهلل  حماولة إقناع املتحونّ

يوفنّقهم باالهتداء إىل السنة.

ين  ومن األساليب التي تتضمن معنى احلكمة: تنويع األساليب الدعوية للمدعونّ
ين والنقيضي -كالرافضة والسنة  دنّ والتفننّن يف خماطبتهم، كاالستدالل باملقابلة بي الضنّ

يف عقائدهم من حيث إن الرفض ينايف الدين الصحيح الذي هو السنة يف املعتقد-.

التي  احلكيمة  الرائعة  األساليب  من  التبليغ  يف  النقيضي  بي  املقابلة  وأسلوب 
باأللباب  يأخذ  اب  جذنّ مثري  بشكل  األمور  دقائق  لعرض  والسنة  الكتاب  يستخدمها 
وقبوله  احلق  ي  لتلقنّ مهينّأة  النفوس  الصدور، وجيعل  القلوب ويرشح  ويفتح  والعقول، 

والرضا به.
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املراد وتفهيم  تقريب  ففيها  ين،  للمدعونّ األمثلة  التفننّن يف األساليب رضب  ومن 
ا جليًّا، وتشويق السامع وترغيبه  املعنى وإيصاله إىل ذهن السامع، وتقرير احلقائق واضحاً

إىل قبول الدعوة، ورضب األمثلة يف الكتاب والسنة كثري من أن حتىص.

ومن أسلوب التنويع يف الدعوة االستدالل باحلجج اليقينية والرباهي العقلية التي 
تدل عىل سالمتها وأحقينّتها بالقبول، فإن الناس لن يستجيبوا ألية دعوة من الدعوات 
العقلية  والرباهي  اليقينية  باحلجج  حكمة  تصاحبها  مل  إذا  املعتقدات  من  معتقد   وأي 
وال سيام الذين ال يؤمنون بالكتاب والسنة الصحيحة كالرافضة، فعىل الداعية أن يربهن 
للرافضة أن الطعن يف الصحابة يستلزم الطعن يف الدين؛ ألهنم نقلة هذا الدين، وواسطة 

.O بيننا وبي الرسول

ألهنم   O الرسول  يف  الطعن  يتضمن  الصحابة  يف  الطعن  وأيضا، 
جلساؤه، والناس يتأثنّرون بجلسائهم فيام عندهم من األخالق، وكذلك قذف أزواجه 
بالزنا يتضمن قذف رسول اهلل H ألن الزاين ال ينكح إال زانية كام ثبت يف قوله 

.D

ا: فتح احلوار مع الراف�ضة: �ضابعاً
ومن التنويع يف األساليب إنشاء احلوار بي الطرفي )السنة والرافضة( مع االلتزام 
يف  الصدق  ي  وحترنّ احلق  طلب  وهو  أهدافه  أهمنّ  لتحقيق  وآدابه  وضوابطه  برشوطه 

موضوع النقاش.
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المبحث الثالث
�ضبل مقاومة الراف�ضة الإعالمية

ج؛ لذا فإن الشيعة الرافضة  إن البضاعة التي ال إقبال عليها من الناس هي التي ُتروَّ
يف العامل يسعون لرتويج باطلهم عرب الوسائل اإلعالمية، وصاروا يقيمون احلملة الرشسة 
عىل السنة وأهلها؛ ألن السنة ضد التشينّع والرفض، والضدان ال جيتمعان، وألن تطبيق 
أحدمها يستلزم مزامحة اآلخر ودفعه وإزالته، أو عىل األقل إضعافه ومنعه من أن يكون 

له تأثري يف واقع احلياة.
لكننّ سننّة اهلل يف تدافع احلق والباطل تقتيض أن تكون الغلبة للحق وأهله، واخلسارة 

والبوار للباطل وأهله، قال تعاىل: ]گ    گ    گ      گ    ڳ      ڳ    ڳ    ڳ    ڱڱ    
ڱ    ڱ     ں    ں[ ]األنبياء:8)[.

هلم  مواقع  موا  وصمنّ اإلعالمية،  الوسائل  عرب  باطلهم  ينرشون  قاموا  فالرافضة 
املثال )الشيعة يف  العامل، فام يدخل أحد يف االنرتنت ويكتب عىل  بلدان  بلد من  يف كل 
غانا( إال وتطلع عليه معلومات الشيعة يف غانا من حيث أنشطتهم التعليمية والدعوية 

واخلدمية واالقتصادية إىل غري ذلك من جهودهم يف الدعوة إىل مذهبهم.
ف�اآلن ما هي أنس�ب الس�بل الت�ي يتبننّاها أهل الس�نة ملقاومة وس�ائل وأس�اليبهم 

اإلعالمية يف غانا؟ 
ومواجهة املدنّ الرافيض يف جمال اإلعالم تتمثنّل يف اآليت:

: ت�ضميم مواقع متعّددة يف الإنرتنت: اأولاً
فعىل أهل السنة واجلامعة تصميم مواقع متعددة يف االنرتنت يواجهون فيها الشيعة 
الرافضة يف غانا، كأن يكون ألهل السنة موقع خاص جلهودهم الدعوية يف كل املجاالت 

التعليمية والدعوية واخلدمية واالقتصادية ونحو ذلك.
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فيه  يشارك  بحيث  البيت  وأهل  الصحابة  لفضائل  خاص  موقع  هلم  يكون  أن   
األكفاء من دعاة السنة باملواضيع ذات الصلة بفضائل الصحابة وأهل البيت وحقوقهم 

عىل املسلمي.

أن يكون هلم موقع خاص لردنّ الشبهات التي يثريها الشيعة الرافضة يف غانا يف حق 
الصحابة -رضوان اهلل عليهم- أو يف حقنّ أتباع منهج الصحابة يف الدين.

ا: اإ�ضدار املجالت وال�ضحف واجلرائد يف مواجهة املّد الراف�ضي: ثانياً
واجلرائد  املجالت  إصدار  غانا،  يف  اإلعالمية  الرافضة  جهود  مقاومة  سبل  ومن 
بيان  فيها  ا،  وسنويًّ وفصليًّا  ا  شهريًّ و  أسبوعيًّا  تكون  نة  للسُّ املقروءة(  )الوسائل  وهي 
لعقيدة أهل السنة واجلامعة، وعقيدة الشيعة يف الصحابة وأهل البيت، وردنّ عقيدة الشيعة 
الرافضة الباطلة والشبهات املثارة حول الصحابة ومجيع املسلمي الذين ليسوا من الشيعة 

الرافضة.

فالرافضة يف غانا فاقوا أهل السنة يف هذا املجال؛ حيث يتمنّ هلم إصدار أكثر من جملة، 
كمجلة الكوثر وجملة القلم، ويشاركون املسلمي يف صحيفة أخبار املسلمي يف غانا، و 
ليس ألهل السنة واجلامعة إال جريدة واحدة كانت ُتصَدر شهريا باللغة االنجليزية تسمى 

افة املسلمي(، ثم صار إصدارها بعد كل ثالثة أشهر حسب أنشطتهم الدعوية.  )كشنّ

بل إن بعض اجلمعيات التابعة ألهل السنة واجلامعة يف غانا تشارك الشيعة الرافضة 
يف جملتهم القلم بنرش أنشطة أهل السنة الدعوية يف مدن غانا وقراها)))؛ لقلنّة الوسائل 
أنشطتنا  يف  عنهم  نستغن  ومل  باطلهم  ندفع  أن  يمكن  وهل  السنة،  ألهل  اإلعالمية 

الدعوية؟

تاريخ اإلصدار )9)4)ه�، شهر شعبان،  الثامنة،  القلم، يف الصفحة األوىل إىل الصفحة  انظر يف جملة    (((
املوافق لشهر أغسطس عام 008)م(.
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حماولة تكوين العالقة مع اجلريدة اليومية احلكومية يف غانا، وتقديم هلا الطلب يف 
مشاركتها إلظهار اإلسالم الصحيح للناس.

املحلية  واللغات  االنجليزية  باللغة  مكتوبة  السنة  أهل  وجرائد  جمالت  تكون  أن 
املنترشة يف غانا لتعمنّ الفائدة.

إرسال  اإلعالمي  الرافيض  املدنّ  ملقاومة  هبا  ُيستأنس  التي  املقروءة  الوسائل  ومن 
ن العقيدة الصحيحة والدفاع عن اآلل  الرسائل عرب اهلواتف واجلواالت للناس تتضمنّ

والصحب.

بحجم  ا  حمدداً ا  موضوعاً تعرض  ورقة  عن  عبارة  وهي  املطوينّات:  إعداد  ومنها 

 

)3 لرت يف 0)سم تقريباًا( ثم تطوى بعد ذلك لتنقسم إىل أربع صفحات أو ست صفحات 
أو ثامن، وقد تزيد مساحتها أو تقرص وفقا لرغبة مصممها))).

تردنّ  معلومات خمترصة  فيها  يات  املطونّ السنة واجلامعة تصميم هذه  وينبغي ألهل 
عىل ضالالت الرافضة ومتاهاهتم.

ا: اإن�ضاء حمطات اإذاعية ملقاومة املّد الراف�ضي يف غانا: ثالثاً
ي للرافضة اإلعالمية: إنشاء الوسائل اإلعالمية السمعية، وتشمل  ومن سبل التصدنّ
حمطات إذاعية حملية لنرش الدعوة اإلسالمية احلقة، وملقاومة ضالالت التنصري والشيعة 
الرافضة والذبنّ عن الصحابة الكرام -رضوان اهلل عليهم-، واألرشطة املسموعة فيها 

ا-.  حمارضات عن فضائل الصحابة وأهل البيت -رضوان اهلل عليهم مجيعاً

السمعية  اإلعالمية  الوسائل  أوسع  اإلذاعة  هي  التي  اإلعالمية  الوسيلة  هذه  إن 
ها فائدة يسمعها القايص و الداين، والقارئ واألمي ونحوهم  ا يف الفضاء وأعمنّ اخرتاقاً

من طبقات الناس 

وي ))/805). األسس العلمية ملنهج الدعوة، أ.د عبد الرحيم املغذنّ   (((
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ة حمارضات وندوات تتناول صفحات ناصعة من قصص الصحابة عىل  تنظيم عدنّ
نوا  الرافضة يف غانا متكنّ املحلنّية يف مناطق غانا كلها؛ ألن  مدار األسبوع عرب اإلذاعات 
من رشاء األوقات من اإلذاعات املحلنّية لدعاهتم يبثنّون فيها سمومهم، فعىل أهل السنة 

واجلامعة مزامحتهم يف تلك اإلذاعات لبيان للناس حقيقة دينهم.

ومن طرق مقاومة انتشار التشّيع والرفض في البالد: إنشاء الوسائل السمعية 
الزيغ  عن  املسلمي  وإمالة  السنة  إىل  للدعوة  املناطق،  يف  التلفاز  كمحطات  البرصية 
السنة  أهل  فليجتهد  اإلسالمية،  الربامج  تبثنّ  التلفاز  حمطات  بعض  وتوجد  واهلالك، 

واجلامعة يف مشاركة تلك الربامج لنرش العقيدة اإلسالمية الصحيحة))).

جامعة  يف   (43( عام  شعبان  شهر  يف  املنظنّم  امللتقى  يف  غانا  دعاة  بي  تداوهلا  تم  التي  التوصيات  من    (((
ليغوون- أكرا.
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المبحث الرابع
�ضبل مقاومة الراف�ضة اخلدمية

أقدامهم  توطئة  بعد  الناس  قلوب  غانا  يف  الرافضة  هبا  اكتسب  مما  أننّ  سبق  قد 
أنشأوا  إهنم  حيث  ة؛  عدنّ جماالت  يف  للغانيي  اخلريية  اخلدمات  تقديم  غانا،  أرض  يف 
آل  شباب  ومؤسسة  بأكرا،  الكوثر  ومؤسسة  البيت  أهل  كمؤسسة  اخلريية  اجلمعيات 
ياسي )انسوام( ومجعية إخوان الغدير بأكرا وغريها من املؤسسات واجلمعيات الشيعية 

ُتعنى بتقديم اخلريات للناس.

والجمعيات الخيرية هي: مؤسسات اجتامعية متخصصة غري رابحة ُتعنى بتقديم 
الراقية.  االجتامعية  اخلدمة  تطوير  عىل  والعمل  إليها  للمحتاجي  اإلنسانية  املعونات 

دة أمهها: وللجمعيات أنواع متعدنّ
امة يف العامل كالرافضة يستغلنّون العمل اخلريي اإلنساين للدعوة إىل  إن الدعوات اهلدنّ
عقيدهتم، فهم ينفقون األموال السخينّة بتقديم األعامل اخلريية إىل الناس يف العالج واإلغاثة 
ين. والزراعة وحفر اآلبار وتوزيع الغذاء وغري ذلك من املعونات بغية كسب قلوب املدعونّ

فعىل دعاة أهل السنة واجلامعة يف غانا إنشاء هذه اجلمعيات اخلريية يف غانا تساعد 
يف دعم أنشطة الدعوة إىل اهلل D وتسهيل سبل االنتفاع بخدماهتا، ومن ذلك:

أواًل: تشجيع حفظ كتاب اهلل تعاىل وتعليمه لتكون اخلريية ألهل السنة واجلامعة 
ثانًيا: إقامة املحارضات والندوات العامة يف العقيدة الصحيحة.

الصحيحة  بالسنة  ك  التمسنّ إىل  الشباب اإلسالمي ودعوهتم  ثالًثا: رعاية شؤون 
النبوية؛ ألهنم قادة وساسة األمة اإلسالمية يف الغد.

فيجب  األطفال،  تربية  تتوىل  التي  األم  وهي  املسلمة،  املرأة  شؤون  رعاية  رابًعا: 
إحسان تربيتها عىل اإلسالم الصحيح ليكون مربنّوها مثلها يف األخالق احلسنة. 



217

خامسا: ومن مهامنّ اجلمعيات اخلريية تقديم املعونات للفقراء واملعوزين. 
وتوجد ديار األيتام لبعض اجلمعيات اخلريية التابعة ألهل السنة واجلامعة كلجنة 
فتقتيض  كافية،  غري  ولكن  األهلية،  اجلمعيات  من  وغريها  غانا  يف  أفريقيا  مسلمي 

االستزادة منها ألمسنّ احلاجة إليها.

سادًسا: منها جتهيز املستودعات اخلريية وتقديم خدماهتا للمحتاجي إليها، ورعاية 
الشباب  من  الزواج  يف  للراغبي  املساعدات  وتقديم  واملطلنّقات،  واألرامل  األطفال 

والشابات، وإصالح ذات البي.

سابًعا: ومنها إيواء األحداث ورعاية السجناء وأرسهم، وإطعام احلجاج والزوار، وإفطار 
الصائمي، وتقديم كسوة يف العيدين للمحتاجي ليشاركوا إخواهنم يف فرح ذلك اليوم.

املياه للسابلة يف املدن  ثامًنا: ومن اخلدمات اإلنسانية اخلريية حفر اآلبار وتوفري 
والقرى واألرياف.

هبا  حاز  التي  األمور  من  وهي  للمسلمي  الصحة  شؤون  رعاية  ومنها  تاسًعا: 
املستوصفات  إنشاء  السنة واجلامعة  أهل  فعىل  غانا،  الشعب واحلكومة يف  ثقة  الرافضة 
-العاصمة-  كأكرا  جهودهم  تتكثنّف  التي  املناطق  يف  ة  وخاصنّ غانا  يف  واملستشفيات 

وُكاميس، ومتايل، وجتيامن وغريها لتقديم فيها العالج وخدمات طبنّينّة جمنّاناًا للمسلمي.

اآلالت  من  إليه  حيتاجون  ما  وتوفري  مزارعهم  يف  اع  رنّ الزُّ مساعدة  ومنها  عاشًرا: 
واألدوات))).

ا كبرية يف نرش الدعوة، فإذا استطاع أهل  فاخلالصة: إن للجمعيات اخلريية جهوداً
م اخلريات للناس، فإن  السنة واجلامعة يف غانا إنشاء اجلمعيات اخلريية بأنواعها التي تقدنّ

ا لنرش التشينّع والرفض. ا منيعاً ذلك يكون سدًّ

من التوصيات التي متت التوصية هبا يف امللتقيات املنظمة يف غانا بي الدعاة ملجاهبة املدنّ الشيعي.   (((
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المبحث الخامس
�ُضبل مقاومة الراف�ضة القت�ضادية 

 

للدعوة اإىل مذهبهم

ي شوكتها،  طها وجتعل أقدامها راسخة، وتقونّ ك الدعوة اإلسالمية وتنشنّ إن مما حترنّ
باالقتصاد،  ازدهرت  النبوي  العهد  يف  اإلسالمية  الدعوة  إن  بل  االقتصادية؛  سبلها 
عىل  م  ومقدنّ االقتصاد،  وهو  باملال  اجلهاد  د  تؤكنّ القرآن  يف  اجلهاد  آيات  من  والعرشات 

اجلهاد بالنفس ألمهيته.

امة كالنرصانية والتشينّع والرفض يعتمدون يف دعوهتم عىل  وكذلك الدعوات اهلدنّ
الوسائل االقتصادية من التجارة واخلمس والرشكات ونحوها.

وأما سبل مقاومة الرافضة االقتصادية في غانا:
ل املشاريع الدعوية يف  أواًل: إنشاء صناديق الدعوة االقتصادية يف املناطق كلنّها مُتونّ

مجيع أقاليم غانا، ودعم الدعاة منها بام حيتاجونه من مستلزمات الدعوة.

ينّة هتتمنّ بدعم املشاريع االقتصادية الدعوية التي تعتني  ثانًيا: إنشاء الصناديق املحلنّ
بأنشطة الدعوة مثل: إنشاء املكتبات، أو األركان اخلاصة باألرشطة اإلسالمية أو متويل 

بعض املشاريع اإلسالمية التي تعود بالنفع عىل املجتمع.

ثالًثا: إنشاء املوارد املالية كالرشكات يف املناطق كلها التي ُتدرنّ األموال للمؤسسات 
ننّينّة. التعليمية والدعوية وتعي عىل تطوير الدعوة السُّ

رابًعا: ومن املوارد املالية إنشاء املزارع والبساتي يف فصول السنة كلنّها ُتزرع فيها 
أقوات البلد األساسية ثم حُتَصد حماصيلها للبيع واالستثامر فيام يعود بالنفع عىل املسلمي 

يف غانا.
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البالد، مثل  ر أو ُتستوَرد من خارج  التي ُتصدَّ بالبضائع  التجارة  خامًسا: مزاولة 
األخشاب و»كاكو« و»مانغنيس« وغريها.

سادًسا: ومن سبل االقتصاد ملواجهة جهود الرافضة يف غانا طلب اإلعانات من 
ا ملواجهة  ا ومعنويًّ يًّ اخلارج يف العامل اإلسالمي الوقوف مع إخواهنم أهل السنة يف غانا مادنّ

دعوة الرافضة إىل عقيدهتم قبل أن تتشينّع غانا كلها))).

عات  التربنّ عىل  غانا  يف  واجلامعة  السنة  أهل  ار  جتنّ من  األثرياء  تشجيع  سابًعا: 
ننّينّة)))، وارتباط ذلك بمواقف الصحابة -رضوان اهلل  م الدعوة السنّ واإلسهامات يف تقدنّ

عليهم- يف اإلنفاق النتصار املسلمي.

من التوصيات امللقاة من دعاة غانا يف ملتقياهتم.   (((
املصدر نفسه.   (((
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المبحث السادس
جهود علماء اأهل ال�ضنة يف غانا يف مقاومة الراف�ضة

إن علامء أهل السنة واجلامعة يف غانا مع اختالف مشارهبم وآرائهم يف بعض املسائل 
الدينية قد بذلوا أقىص جهدهم تلقائيا إثر ظهور التشينّع والرفض يف أوائل السبعينات، وكان 
أول حمارضة ُعقدت يف متايل- شامل غانا- لبيان عقائد الرافضة للمسلمي يف شهر ذي القعدة 
من أواخر السبعينات من املجلس األعىل للدعوة والبحوث اإلسالمية )فرع الشامل( – وهو 
مركز إسالمي للدعوة عىل مستوى غانا يضم معظم دعاة أهل السنة واجلامعة من خرجيي 

جيي اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية. اجلامعات اإلسالمية يف العامل أكثرهم من خرنّ

ويوجد مركز إسالمي للدعوة يسمى »أهل السنة واجلامعة« عىل مستوى غانا وهو 
ن أعضاءه من خرجيي اجلامعات اإلسالمية يف العامل اإلسالمي، ورئيس  كالسابق يتكونّ
يج  اجلمعية الشيخ عمر إبراهيم إمام، ويعترب إمام أهل السنة واجلامعة يف غانا، وأول خرنّ
بذلوا قصارى جهدهم يف  النبوية يف غانا)))، وهم كالسابق  باملدينة  اجلامعة اإلسالمية 
مقاومة التشينّع يف غانا، وخري مثال عىل ذلك ما ثبت يف املباحث السابقة سعي الرافضة يف 
موا هلم املساعدات املالية والعينينّة  غانا تشييع إحدى ضواحي أكرا يقال هلا دار التوبة وقدنّ
أعمدهتا، سمع هبذا  نفقات  ل  إليهم كهرباء وحتمنّ بمدنّ  واألسمدة ونحوها، ووعدوهم 
ا من أعيان البلد طلبا رأيه يف هذا  اخلرب إمام أهل السنة واجلامعة، وجاءه االتصال أيضاً
الرافضة  البلد متكي  الطويلة سمح ألهل  الدعوية  الشيخ عمر بخربته  املوقف احلرج، 
بمدنّ إليهم الكهرباء مع استمرارهم عىل السنة؛ حيث إن أهل البلد كانوا بأمسنّ احلاجة 

إىل خدمات الكهرباء التي ال ُيستغنى عنها يف هذا الزمان.

أفادين املعلومة الشيخ خرض آدم إدريس من تقاريره عن الشيعة يف غانا، عضو من أعضاء مجعية أهل    (((
السنة واجلامعة )ص))).
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وقد نجحت تلك النظرة الثاقبة من الشيخ ومل يتشينّع أهل البلد مع سعي الرافضة 
احلثيث يف تشييعهم وتأليفهم بتلك اخلدمات))).

الرافضة يف غانا حتت املجلس األعىل للدعوة  السنة يف مقاومة  وأما جهود علامء 
والبحوث اإلسالمية كاآليت:

بعد بياهنم أننّ أنشطة الشيعة تتمركز يف املدن الرئيسة يف الدولة ألقوا الضوء عىل 
هذه املدن مع بيان النشاط فيها وبيان دور الدعاة يف التصدي هلم؛ وهذه املدن هي: مدينة 
عاصمة  )متايل(  ومدينة  )أشانتي(،  إقليم  عاصمة  )ُكاميس(  ومدينة  غانا،  عاصمة  أكرا 

إقليم الشامل.

املحاربة  األنشطة  مجيع  تتكثنّف  فيها  التي  العاصمة  أكرا  منطقة  دعاة  دور  وأما 
ك الشيعي يف  واملعادية لإلسالم واملسلمي من كل النواحي. وقد تدارس الدعاة التحرنّ
امليضنّ  متعاهدين عىل  تعاىل  اهلل  بعون  روا  فقرنّ ياهتم  املسلمون من حتدنّ يعانيه  وما  املنطقة 
ي ملحاولتهم الفاشلة؛ وذلك  بالدعوة اإلسالمية وبيان للناس حقيقة عقيدهتم والتصدنّ
الندوات واملحارضات، وقد عقدوا سبع ندوات من  عن طريق خطب اجلمعة وإقامة 
خالل سبعة أشهر ابتداء من شهر رجب عام 430) هجرية إىل شهر صفر )43) وتم 
إلقاء مخس عرشة حمارضة عامة من خالهلا يف داخل أكرا واملحافظات التابعة هلا بصورة 

مجاعية.

زة يف بيان فضائل الصحابة إمجاالاً وتفصيالاً ابتداء من اخللفاء  ُجلنّ موضوعاهتا مركنّ
ون باجلنة وأمهات املؤمني ثم أفراد من الصحابة كأيب هريرة  الراشدين فالعرشة املبرشنّ

.M وغريه

حصلت عىل هذه املعلومة من ملتقى دعاة غانا التي أقيمت يف السنة املاضية ))43)( يف غانا يف موضوع    (((
مه الدكتور بشري خريج اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية.  د الشيعي يف أكرا( ومقدنّ البحث )التمدنّ
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وقد بادر الدعاة مبادرة طينّبة تتمثنّل يف إسهام كل داعية بمبلغ قدره: )48 سيدي 
الشؤون  وزارة  من  املكافآت  تسلنّم  فرتة  كلنّ  من  أمريكيًّا  ا  دوالراً  33 يعادل  ما  غانا( 
بعض  رشاء  يف  إلنفاقها  السعودية؛  العربية  باململكة  والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية 
ا منهم  الصحابة وفضائلهم عربها ذوداً ببثنّ مناقب  للقيام  ساعات يف اإلذاعة والتلفاز 
ومقاومة للمؤثنّرات السلبية املتمثنّلة يف دعوة الشيعة التي ُتذيع معايب ومثالب كاذبة ضدنّ 

.H صحابة رسول اهلل

ُكلنّف كل داعية تركيز اهتاممه يف نرش فضائل الصحابة  الفردية، فقد  الدعوة  وأما 
عموما سواء يف خطب اجلمع أو الدروس العلمية واملحارضات العامة أو الوعظ واإلرشاد 
يف املناسبات العامة. ومن أجل مناهضة الرافضة يف أنشطتهم فهناك من بي الدعاة من 
سعى قدر الفرص املتاحة اخلريية يف إجياد بدائل ُسننّينّة من األعامل اخلريية للمحتاجي من 

املسلمي، فقد تمنّ حفر بعض اآلبار لبعض أهايل القرى من رحلتهم الدعوية.

وتم  املقاولة،  حتت  تزال  ال  بعضها  والقرى،  املدن  بعض  يف  املساجد  بناء  تم  كام 
كذلك فتح املركزين لتعليم اخلياطة واحلاسب اآليل يف مدينة أكرا العاصمة..

ا  وأما دور الدعاة يف منطقة ُكاميس يف مواجهة فكرة التشينّع: فقد لعب الدعاة دوراً
ي حركة التشينّع والرفض باملنطقة، وذلك خالل ما ييل: االاً وأسلوباًا حكياماً لتصدنّ فعنّ

داخل املساجد: تعترب املساجد أكرب املنطلقات الدعوية والثقافية للوعظ واإلرشاد 
اليومي عىل مدار األسبوع بإلقاء دروس علمية وتوجيهات عامة يقوم هبا الدعاة لبثنّ 
الوعي اإلسالمي مع الرتكيز عىل فضائل الصحابة ودورهم يف حفظ السنة، كام يصلنّون 
ا ما  بالناس صالة اجلمعة وخيتارون املوضوعات املناسبة ألوضاع املستمعي وخصوصاً
يتعلق بالصحابة- رضوان اهلل عليهم-، وما يتعلنّق بعقيدة التشينّع وخطورهتا عىل األمة 

اإلسالمية. 
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املحا�ضرات والندوات:
ة حمارضات وندوات يف األماكن العامة ويف املساجد والقاعات،  وقد تم تنظيم عدنّ

واملدارس اإلسالمية واحلكومية، يتناول املوضوعات اآلتية: 
القرآن الكريم وتأكيده لتزكية الصحابة- رضوان اهلل عليهم- أمجعي.

 – للصحابة  لتزكيته  نة  املتضمنّ  O الرسول  من  الرصحية  النصوص 
رضوان اهلل عليهم-.

التأكيد عىل عدالة الصحابة وأثره عىل حفظ السنة النبوية املطهرة.
التأكيد عىل فضل أمهات املؤمني – رضوان اهلل عليهن- وأثرهننّ يف نقل السنة لنا 

.K وعموم الصحابيات
منزلة عائشة J يف اإلسالم.

صفحات ناصعة من قصص الصحابة – رضوان اهلل عليهم-.
.M بيان فضائل املهاجرين

.M بيان فضائل األنصار
موقف اإلسالم من اخلالفة اإلسالمية.

فقد  املنطقة،  يف  الرافضة  لدعوة  ي  التصدنّ يف  اإلعالم  وسائل  يف  دورهم  وأما 
نوا من رشاء بعض األوقات يف اإلذاعة املحلنّية يوميًّا عىل مدار األسبوع، واستهدفوا  متكنّ
موضوعات إسالمية ذات الصلة بفضائل الصحابة ودورهم يف حفظ السنة، وكذلك ما 
يتعلنّق بالشيعة ومواقفهم يف سبنّ الصحابة – رضوان اهلل عليهم- كام تمنّ تسجيل بعض 
ينّة وتوزيعها عىل املسلمي، وقد كان هلذه املبادرة الدعوية  املوضوعات يف اللغات املحلنّ
األمة  الشيعة وخطورهتا عىل  بيان حقيقة  املسلمي، كام ساعد عىل  نفوس  أثر طينّب يف 

اإلسالمية.
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ومن جهودهم الرحالت الدعوية يف املدن والقرى: فقد قام كلنّ داعية بجوالت 
ف عىل أحواهلم واحتياجاهتم الرضورية ويتم يف  دعوية إىل القرى لالتصال هبم والتعرنّ
تركيز عىل  مع  الصحيحة هلم  العقيدة  دينهم وتوضيح  أمور  تبصريهم يف  نفسه  الوقت 

فضائل الصحابة وخطورة الشيعة مع التجننّب عن ذكر األسامء.

والرفض يف  التشينّع  مواجهة  )متايل( يف  الشامل  منطقة  السنة يف  وأما جهود علامء 
املنطقة ما ييل:

مبادرة من الدعاة يف غانا إىل بيان حقيقة عقيدة الشيعة للناس عن طريق خطب اجلمع 
املدارس  يف  التعليم  مناهج  يف  الشيعة  عن  موضوعات  وإدراج  واملحارضات  والندوات 

الثانوية اإلسالمية وذلك من أول ظهور التشينّع يف غانا يف عام 980) إىل يومنا هذا.

واملحارضات  والندوات  اجلمع  خطب  يف  الصحابة  فضائل  ذكر  من  اإلكثار 
واإلذاعات املسموعة واملرئية، ويف مناهج التعليم واملسابقات الثقافية.

األعامل  من  ُسننّينّة  بدائل  إجياد  يف  اخلريية  اجلهات  لدى  املستطاع  قدر  السعي 
واألرياف  القرى  ف  اآلبار  وحفر  ومدارس  مساجد  ببناء  وذلك  للمحتاجي  اخلريية 

املحتاجة))).

وللدعاة العاملي حتت مجعية أهل السنة واجلامعة دور كبري يف مواجهة التشينّع يف 
أكرا وهو  له جهود دعوية يف غانا وخاصة  الذي  آدم  إدريس  الشيخ حارض  غانا منهم 
الدعوية  وسائله  يف  عليهم  ويردنّ  غانا  يف  الرافضة  الشيعة  خطوات  يتتبنّعون  الذين  من 
هذه  رسالتي  يف  ا  كثرياً عليه  اعتمدت  وقد  وغريها،  واإلعالم  والندوات  كاملحارضات 

ا يف املناطق الثالث وهم: الشيخ عبد القادر سعيد نباري- ممثنّل بأكرا،  رو التقرير عن الدعاة عموماً حمرنّ   (((
فهؤالء  متال.  من  الدعاة  يمثنّل  أبوبكر-  متيم  والدكتور  ُكاميس،  دعاة  يمثنّل  أمحد  صالح  حممد  والشيخ 
العربية  اململكة  من  والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  قبل  من  املبعوثون  هم  وأمثاهلم 

السعودية. واملرشف عليهم: الشيح أرمياء جربيل سليم الدين.
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)التشينّع  بعنوان:  االنجليزية  باللغة  الرافضة  عن  كتينّباًا  فوا  ألنّ وقد  ا-.  خرياً اهلل  -وجزاه 
عىل  ا  ردًّ غانا  يف  السنة  أهل  دعاة  تاريخ  يف  ُألنّف  الذي  الوحيد  الكتاب  وهو  وخطره( 

الرافضة. 

جيي اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية- ومن الذين  ومنهم الدكتور بشري -أحد خرنّ
الصيفية،  إجازته  أثناء  اجلامعة اإلسالمية  أن كان طالبا يف  منذ  التشينّع يف غانا  جاهدوا 
وقد أبان يف امللتقى الذي أقيم يف غانا عام )3)4)( أن الشيعة الرافضة كانوا يأتون إىل 
احلينّ  مسجد  يف  بالوعظ  ويقومون  اجلمعة  يوم  كل  يف  أكرا  ضواحي  من  )تسانو(  حينّه 
متنّهمي  أكاذيبهم،  من  باطال  ون  يدسنّ دقائق  بخمس  األذان  وقبل  اجلمعة،  صالة  قبل 
اململكة العربية السعودية وغريها من الدول العربية واإلسالمية بأهنا تتعامل مع الكفار 
من أمريكا وأوربا، وأننّ الثورة اإلسالمية اإليرانية شعارها أن ال رشقية وال غربية ونحو 

ذلك من شطحاهتم.

لون  فقد حاول الشيخ الدكتور أن يبينّ للناس عقيدهتم وما يصبون إليه وأهنم سيوصنّ
املستمعي يف آخر املطاف إىل سبنّ أيب بكر وعمر، وبقية الصحابة -رضوان اهلل عليهم-.

جيي اجلامعة اإلسالمية، ومبعوث يف الوزارة،  ومنهم الدكتور عباس صخر من خرنّ
وله أيضا جهود دعوية يف حماربة التشينّع يف منطقة أكرا وغريهم من الدعاة العاملي للصدنّ 

عن التشينّع والرفض يف غانا))).

املبذولة  تفوق اجلهود  تكاد جهودهم  السنة واجلامعة  أهل  أفراد من دعاة  وهناك 
يج جامعة أيب بكر  يف مقاومة التشينّع والرفض يف غانا منهم الشيخ يوسف عمر جلنّو خرنّ
يف  كله  وقته  قىض  غانا،  يف  السنة  عن  واملنافح  الداعية  بباكستان-  اإلسالمية  يق  الصدنّ
استقصاء خطوات وحركات الرافضة الدعوية يف غانا وقام ببثنّها عرب اإلنرتنت يف العامل 

حصلت عىل هذه املعلومات من امللتقى امُلقام يف غانا عام املايض 433)ه� يف جامعة ليغوون – أكرا.   (((
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من  ُسننّية  ببدائل  ووعدونا  احلنيف،  الدين  هلذا  الغيورين  لنا  اهلل  ساق  حتى  اإلسالمي 
األعامل اخلريية التي حتول الرافضة دون حتقيق غرضهم.

امللتقيات  تنظيم  غانا  يف  والرفض  التشيع  مواجهة  يف  السنة  علامء  جهود  ومن 
هذه  ومن  مشارهبم،  اختالف  عىل  غانا  يف  السنة  أهل  دعاة  مجيع  يشاركها  التشيع  عن 

امللتقيات:
امللتقى املنظم يف شهر شعبان عام )43) املوافق 3)0) يف جامعة ليغون والذي 

شمل الدعاة من املناطق الثالث.

وامللتقى الذي أقيم يف لومي عاصمة توجو بي دعاة غانا وتوجو من الفرتة 5)-
6) عام 0)0) املوافق 430) هجرية... وكان من عناوين امللتقيات: اآلل واألصحاب 

حقوق أم عقوق.
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E

وفيها أهم النتائج والتوصيات:
احلمد هلل الذي بنعمته وتوفيقه تتمنّ الصاحلات، وبفضله وإحسانه تعمنّ الربكات، 
ا عبده ورسوله، عليها نحيا  وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممداً

وعليها نموت ويف سبيلها نجاهد، وعليها نلقى اهلل... أما بعد:
ففي ختام هذا البحث ُيستحسن إيراد العنارص التالية:

: نتائج البحث: اأولاً
ها ما ييل: لت من خالل معايشتي هلذا البحث إىل نتائج أمهنّ فقد توصنّ

لقد كان احلجر األسايس للنشاط الشيعي الرافيض يف غانا مدرسة أهل البيت التي   -(
أسسها أكرب رموز الشيعة يف غانا وإمامهم سابقا الشيخ عبد السالم بنيس، ثم معهد 
املدرستي  هاتي  ومن   ،I احلسي  اإلمام  ملؤسسة  التابع  البيت  أهل  شيعة 

انطلقت دعوة التشيع وانترشت يف كل أرجاء غانا.
أننّ مؤسسة اإلمام احلسي ومؤسسة أهل البيت مها املرشفتان والداعمتان لكثري من    -(

األنشطة الشيعية يف غانا.
ا  دها يف غانا؛ إال أن تأثريها عىل املستوى الشعبي عموماً ع جهود الشيعة وتعدنّ مع تنونّ   -3
ة يف  ا من حيث توقنّعهم. وهذا ال يعني التهوين من خطورهتم؛ وخاصنّ يعدنّ ضعيفاً
كثافة جهودهم، ومنطقة ُكاميس ومنطقة متايل- شامل  العاصمة حيث  أكرا  منطقة 
غانا- التي فيها نسبة كبرية من املسلمي، فللشيعة أنشطة كبرية يف تلك املناطق التي 

ال يستهان هبا.
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تساهل احلكومة ممثلة يف وزارة التعليم والرتبية- لكوهنا علامنية- يف منح الرخص    -4
لكل من هبنّ ودبنّ لفتح املؤسسات التعليمية والدعوية واخلدمية ونحوها من غري 

النظر إىل مذهبهم يف العقيدة.
ر من خطورة عقيدة  القائم عىل أساس علمي رصي هادئ؛ حيذنّ التوجيه  ضعف    -5

ة ما يتعلنّق بالصحابة والنيل منهم.  الشيعة الرافضة، وخاصنّ
ا أخالقيًّا راقياًا يف التعامل مع الناس، أساسه االحرتام  يتبع الشيعة الرافضة منهجاً   -6
والتقدير وإظهار التواضع وتقدير العلامء وطلبة العلم، والشفقة والرأفة باملسلمي. 
هذا املنهج جيعل كثريا من املسلمي يتعاملون معهم، وهو منهج يفتقده البعض من 
ننّينّة يدفعون أبواهبم  إخواننا أهل السنة واجلامعة، بل إننّ سفارات بعض الدول السُّ
ارهم ويغلقوهنا دوهنم ويرتكون ضيوفهم واقفي يف حرارة الشمس؛ ألن  عن زونّ
بينام السفارة اإليرانية أبواهبا  السفارة ليس يف حسباهنا تقدير املسلمي يف الدولة، 

مفتوحة عىل مرصاعيها لكل زائر.
ناًا  ا إال من كان متدينّ إيران ال تعينّ سفرياً أننّ حكومة  والسبب يف ذلك- يف رأيي-   
بدينهم وعقيدهتم حتى يساعد دعاهتم يف الدعوة إىل مذهبهم، بينام الدول السنية 
ال تراعي يف تعيي سفرائهم إىل الدول، يعينّنون املتهاون بالدين، وقد يكون علامنيًّا 

ل هلم األمور، واهلل املستعان. هُيي املسلمي وخيذهلم، وجُيلنّ غري املسلمي ويسهنّ
ل الشيعة الرافضة يف غانا الفقر وضيق العيش مما جيعل البعض  من أهمنّ أسباب توغنّ   -7

يتعامل معهم مكرها إن مل جيد البديل.
يف  الرافضة  جهود  تساوي  ال  الرافضة  مقاومة  يف  واجلامعة  السنة  أهل  جهود  أننّ    -8
الدعوة إىل مذهبهم؛ إذ إننّ جهود الرافضة حكومية؛ ألن إيران دولة شيعية رافضية، 

وجهود أهل السنة يف غانا جهود أفراد من املسلمي.
بعثرة جهود أهل السنة واجلامعة يف غانا وعدم توحيدها يف مقاومة الرافضة.   -9
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0)- أننّ خطورة الشيعة جسيمة ومكرهم عظيم؛ فإهنم ال يدخلون الدولة بنينّة حتويلهم 
إىل دينهم مبارشة، بل يدخلون بنينّة تكوين العالقة الدبلوماسية بي البلدين.

ا يف أفريقيا بتحويل املسلمي فيها إىل الشيعة حسب ختطيطهم،  ا قويًّ ))- أننّ للشيعة طمعاً
فعىل املسلمي التنبنّه هلم.

ا: تو�ضيات البحث: ثانياً
ا من النتائج السابقة التوصيات اآلتية: أويص انطالقاً

إعداد دراسات ميدانية عن هذه الفرق؛ من حيث عدد أتباعها ووسائلها وآلياهتا    -(
ا. ا ومعنويًّ يًّ وخمططاهتا، واجلهات الداعمة هلا مادنّ

تنظيم ندوات ومؤمترات علمية تعالج فيها هذه الفرق من منظور علمي صحيح،    -(
ب والتحامل بال دليل. مبتعد عن التعصنّ

ف عىل جوانب االلتقاء مع الفرق املخالفة وتعريف الناس هبا، والتحذير  حماولة التعرنّ   -3
من نقاط االختالف وتوضيحها بأسلوب ُيقنع الناس عن االبتعاد عنها.

املسلمي  أعداء  ملحاربة  غانا  يف  واجلامعة  السنة  أهل  من  اجلهود  تكاتف  رضورة    -4
ون باسم اإلسالم وليسوا باملسلمي حقيقة. الذين يتسمَّ

مسرية  تعرقل  التي  امليدانية  األبحاث  هذه  عىل  ا  كثرياً حيرصوا  أن  للطالب  ينبغي    -5
ف. الدعوة والرتبية اإلسالمية الصحيحة يف بالدهم كالرفض والتصونّ

ا وفق العقيدة السلفية السليمة من  ا وعلميًّا وعقديًّ االهتامم بتكوين املعلنّمي تربويًّ   -6
شوائب الرشك.

حماولة الدعاة إقناع احلكومة باحلذر من منح رخص فتح املؤسسات التعليمية للفرق    -7
امة، وتقديمها جلهات االختصاص حتى تصدر يف تعاملها مع هذه اجلهات عن  اهلدنّ

وعي علم.
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ا وخاصة يف جمال التعليم والدعوة واخلدمات  وعىل الدعاة العناية بتنمية غانا اقتصاديًّ   -8
اإلنسانية.

والدعوة  التعليم  من  جماالت  خريية يف كل  ُسننّينّة  بدائل  إجياد  االهتامم يف  وعليهم    -9
واالقتصاد واخلدمات اإلنسانية.

0)- وتكوين العالقة مع أعيان البالد وكبار الشخصينّات من احلكومة يف غانا لتسهيل 
هلم األوضاع يف الدعوة إىل السنة.

ننّة. ين وأنه من دواعي كسب قلوهبم وتأليفهم عىل السُّ ))- إحسان التعامل مع املدعونّ
ا الذين ال يعرفون من  ر، خصوصاً ))- العمل يف توفري اإلغاثة لكثري من القرى املترضنّ

اإلسالم شيئاًا.
ينّة وغريهم من أصحاب  3)- أن تكون املساعدات واألعامل اخلريية بعلم السلطات املحلنّ

القرارات؛ إذ إن الشيعة ال يدخلون غالباًا أية دولة إال عن طريق احلكومة.
ا كان حتى تسُهل دعوهتم  4)- إجياد العالقات بي املؤسسات وبي املجتمع املستفيد أيًّ

إىل السنة.
5)- مساعدة الدعاة وإجياد الكفالة هلم؛ ألن ذلك يعينهم عىل أداء واجبهم عىل الوجه 

األكمل.
البيت والصحابة- رضوان اهلل عليهم- بعد حمبة اهلل ورسوله يف  6)- حتقيق حمبنّة أهل 
حياتنا الدنيوية؛ وذلك بتسمية أوالدنا ومساجدنا ومدارسنا بأسامئهم -ريض اهلل 

عنهم وأرضاهم-.

للصواب  فيه  ُوفنّقت  فإن  املتواضع،  البحث  اهلل يل مجعه يف هذا  ما يرسنّ  آخر  هذا 
فالفضل هلل F وله الفضل واملنة، وإن كان اآلخر فأرجو كل من يقف فيه عىل زلل 

هني ويرشدين إليه واهلل تعاىل جيزيه اجلزاء األوىف. أن يوجنّ
وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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فهر�ض امل�ضادر و املراجع
اآلحاد واملثاين البن أيب عاصم، ملحقق: د. باسم فيصل أمحد اجلوابرة، النارش: دار    -(

الراية – الرياض، الطبعة: األوىل، ))4)- )99)م. 
)املتوىف:  الظاهري  القرطبي  األندليس  حزم  ابن  األحكام،  أصول  يف  اإلحكام    -(
456ه�( املحقق: الشيخ أمحد حممد شاكر قدم له: األستاذ الدكتور إحسان عباس. 

النارش: دار اآلفاق اجلديدة، بريوت.
أساس البالغة، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمرشي جار اهلل )املتوىف:    -3
538ه�(، حتقيق: حممد باسل عيون السود، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت – 

لبنان، الطبعة: األوىل، 9)4) ه� - 998)م.
االستيعاب يف معرفة األصحاب ابن عبد الرب بن عاصم النمري القرطبي )املتوىف:    -4
463ه�(، املحقق: عيل حممد البجاوي، النارش: دار اجليل، بريوت الطبعة األوىل، 

))4) ه� - )99)م. 
السينّد  عرشية،  االثني  الشيعة  دين  عليها  قام  التي  لألسس  العريضة  األسس   -5 

حمبنّ الدين اخلطيب.
األسس العلمية ملنهج الدعوة اإلسالمية- دراسة تأصيلية عىل ضوء الواقع املعارص،   -6

عبد الرحيم بن حممد املغذوي.
مكتبة  شايب،  أمحد  األدبية،  األساليب  ألصول  حتليلية  بالغية  األسلوب-دراسة   -7

النهضة املرصية، ط )))).
أفريقيا ما وراء الصحراء، صالح صربي.  -8

بذل املجهود يف إفحام اليهود للسموأل، النارش: دار القلم/ الدار الشامية، الطبعة:   -9
األوىل 0)4)ه� - 989)م. 
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عيل  حممد  املحقق:  الفريوزآبادى  العزيز،  الكتاب  لطائف  يف  التمييز  ذوي  0)- بصائر 
النجار.

الفضل  أبو  حممد  املحقق:  والنحاة،  اللغويي  طبقات  يف  السيوطي  الوعاة،  ))- بغية 
إبراهيم، النارش: املكتبة العرصية - لبنان / صيدا. 

))- تاريخ الدول اإلسالمية السودانية بأفريقيا الغربية، عبد الرمحن زكي
3)- تاريخ بغداد، أبو بكر اخلطيب البغدادي )املتوىف: 463ه�( املحقق: الدكتور بشار 
عواد معروف، النارش: دار الغرب اإلسالمي – بريوت. الطبعة: األوىل، ))4)ه� 

- )00)م.
السمعاين  التميمي  منصور  بن  حممد  بن  الكريم  عبد  الكبري،  املعجم  يف  4)- التحبري 
رئاسة  النارش:  سامل  ناجي  منرية  املحقق:  )56ه�(  )املتوىف:  سعد  أبو  املروزي، 

ديوان األوقاف – بغداد الطبعة: األوىل، 395)ه�- 975)م.
5)- هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، املزي، )املتوىف: )74ه�( املحقق: د. بشار عواد 

معروف، النارش: مؤسسة الرسالة – بريوت، الطبعة: األوىل، 400) – 980)م.
دار  النارش:  املحقق: حممد عوض مرعب،  األزه�ري،  منصور  أبو  اللغة،  6)- هتذيب 

إحياء الرتاث العريب – بريوت. الطبعة: األوىل، )00)م. 
وأيامه  وسننه   H اهلل  رسول  أمور  من  املخترص  الصحيح  املسند  7)- اجلامع 
طوق  دار  زهري،  حممد  حتقيق  البخاري،  إسامعيل  بن  حممد  البخاري،  صحيح   =

النجاة- الطبعة األوىل-))4)ه�.
8)- مجهرة اللغة، أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي )املتوىف: ))3ه�( املحقق: 
األوىل،  الطبعة:  بريوت   – للماليي  العلم  دار  النارش:  بعلبكي،  منري  رمزي 

987)م.
9)- حتى ال ننخدع حقيقة الشيعة، عبد اهلل املوصيل.
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0)- حركة املدنّ اإلسالمي يف غريب أفريقيا، د. عبد الفتاح مقلد الغنمي.
))- احلكمة يف الدعوة إىل اهلل تعاىل، د. سعيد بن عىل بن وهف القحطاين النارش: وزارة 
السعودية.  العربية  اململكة   - واإلرشاد  والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون 

الطبعة: األوىل، 3)4)ه�.
باسيت،  ر.  أرنولد،  و.  ت.  هوتسام،  ت.  م.  حترير:  اإلسالمية،  املعارف   ))- دائرة 
ر. هارمتان، النارش: مركز الشارقة لإلبداع الفكري، الطبعة: األوىل، 8)4) ه� - 

998)م. 
3)- دراسات منهجية لبعض فرق الرافضة والباطنية، د. عبد القادر حممد عطا صويف.

4)- الدعوة اإلسالمية املعارصة يف غانا، الشيخ حممد إبراهيم.
5)- دعوة املسلمي للنصارى يف عرص احلروب الصليبية- د. سليامن الرومي.

6)- رسالة الدعوة إىل اهلل، التشيخ حممد بن صالح العثيمي.
7)- روائع املعلومات عن أقطار أفريقيا، مصطفى زغلول السنويس.

ل البغدادي احلنبيل )املتوىف:  8)- السنة، أبو بكر أمحد بن حممد بن هارون بن يزيد اخلاَلَّ
))3ه�(، املحقق: د. عطية الزهراين، النارش: دار الراية – الرياض، الطبعة األوىل، 

0)4)ه� - 989)م.
9)- السنن الكربى للبيهقي، املحقق: حممد عبد القادر عطا، النارش: دار الكتب العلمية، 

بريوت – لبنان، الطبعة: الثالثة، 4)4) ه� - 003)م. 
الذهبي )املتوىف: 748ه�( املحقق: جمموعة من  الدين  النبالء، شمس  30- سري أعالم 
الطبعة  الرسالة،  مؤسسة  النارش:  األرناؤوط،  شعيب  الشيخ  بإرشاف  املحققي 

الثالثة- 405) ه� / 985)م.
)املتوىف:  الربهباري  خلف  بن  عيل  بن  احلسن  حممد  أبو  املؤلف،  السنة،  )3- رشح 

9)3ه�(. 
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أيب  ابن  بن حممد  الدين عيلنّ  بن عالء  الدين حممد  الطحاوية لصدر  العقيدة  )3- رشح 
العز احلنفي، األذرعي الصاحلي الدمشقي )املتوىف: )79ه�(، حتقيق أمحد شاكر، 
النارش: وزارة الشؤون اإلسالمية، واألوقاف والدعوة واإلرشاد،الطبعة األوىل - 

8)4)ه�.
33- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب 
)املتوىف: 393ه�(، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، النارش: دار العلم للماليي – 

بريوت. الطبعة: الرابعة 407) ه�  - 987)م.
34- عقائد الشيعة االثني عرشية- سؤال وجواب، الشيخ عبد الرمحن الشثري. 

عبد  بن  حممد  اخلري  أبو  الدين  شمس  للعراقي،  احلديث  الفية  برشح  املغيث  35- فتح 
)90ه�(،  )املتوىف:  السخاوي  حممد  بن  عثامن  بن  بكر  أيب  بن  حممد  بن  الرمحن 
املحقق: عيل حسي عيل، النارش: مكتبة السنة – مرص، الطبعة: األوىل، 4)4)ه� / 

003)م.
36- الفصل يف امللل واألهواء والنحل، ابن حزم األندليس الظاهري.

)املتوىف:  الفريوزآبادى  يعقوب  بن  حممد  طاهر  أبو  الدين  جمد  املحيط،  37- القاموس 
نعيم  حممد  بإرشاف:  الرسالة،  مؤسسة  يف  الرتاث  حتقيق  مكتب  حتقيق:  7)8ه�( 
العرقُسويس. النارش: مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت – لبنان، 

الطبعة: الثامنة، 6)4) ه� - 005)م.
38- كتاب العي، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البرصي 
)املتوىف: 70)ه�( املحقق: د مهدي املخزومي، د. إبراهيم السامرائي- النارش: دار 

ومكتبة اهلالل.
39- لسان العرب، ابن منظور اإلفريقي، النارش: دار صادر – بريوت، الطبعة الثالثة - 

4)4)ه�. املحقق: حممد حامد الفقي، النارش: دار املعرفة - بريوت.
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الغرب  دار  النارش:  عباس،  إحسان  املحقق:  احلموي،  ياقوت  األدباء،  40- معجم 
اإلسالمي، بريوت، الطبعة: األوىل، 4)4) ه� - 993)م. 

)4- معجم الشيوخ الكبري، الذهبي.
)4- املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة، )إبراهيم مصطفى / أمحد الزيات / 

حامد عبد القادر / حممد النجار(، النارش: دار الدعوة. 
43- املفردات يف غريب القرآن املؤلف: أبو القاسم احلسي بن حممد املعروف بالراغب 
األصفهانى )املتوىف: )50ه�( املحقق: صفوان عدنان الداودي النارش: دار القلم، 

الدار الشامية - دمشق بريوت الطبعة: األوىل - ))4)ه�.

املقابالت واملواقع الإلكرتونية للراف�ضة يف غانا:
أبو احلسن عيل بن إسامعيل بن إسحاق   44- مقاالت اإلسالميي واختالف املصلي: 
ابن سامل بن إسامعيل بن عبد اهلل بن موسى بن أيب بردة بن أيب موسى األشعري 
األوىل،  العرصية،الطبعة:  املكتبة  نعيم زرزور،النارش:  املحقق:  )املتوىف: 4)3ه�( 

6)4)ه� - 005)م. 
45- مقاييس اللغة العربية، ابن فارس، املحقق: عبد السالم حممد هارون، النارش: دار 

الفكر.
بابن  املعروف  الدين  أبو عمرو، تقي  الرمحن،  ابن الصالح، عثامن بن عبد  46- مقدمة 
الفكر- سوريا،  دار  النارش:  الدين عرت.  نور  املحقق:  )املتوىف: 643ه�(  الصالح 

دار الفكر املعارص – بريوت. سنة النرش: 406)ه� - 986)م.
47- امللل والنحل، أبو الفتح حممد بن عبد الكريم بن أبى بكر أمحد الشهرستاين )املتوىف: 

548ه�(، النارش: مؤسسة احللبي.
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48- منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية،: أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية 
النارش:  سامل،  رشاد  حممد  املحقق:  8)7ه�(  )املتوىف:  الدمشقي  احلنبيل  احلراين 

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،الطبعة األوىل، 406) ه� - 986)م.
49- املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار، أمحد بن عيل بن عبد القادر، أبو العباس 
الكتب  دار  النارش:  845ه�(  )املتوىف:  املقريزي  الدين  تقي  العبيدي،  احلسيني 

العلمية، بريوت. الطبعة األوىل، 8)4)ه�.
بريوت،  العلمية،  املكتبة  النارش:  اجلزري،  األثري  ابن  احلديث،  غريب  يف  50- النهاية 

399)ه� - 979)م. حتقيق: طاهر أمحد الزاوى - حممود حممد الطناحي.
)5- وجاء دور املجوس، عبد اهلل الغريب.

)5- وسائل الدعوة، أ.د حممد إبراهيم اجليويش.
عباس،  إحسان  املحقق:  الربمكي،  خلكان  ابن  الزمان،  وأبناء  األعيان  53- وفيات 

النارش: دار صادر - بريوت.

املراجع الأجنبية:
Africa south of the Sahara، Melton G.J and Bauman -54

أي: أفريقيا الصحراء اجلنوبية، ملوتون جي حي وثوامان.  
geographic concise Atlas of the world National-55

أي: املصغر اجلغرايف الوطني ألطلس العامل .  
.A comprehensive History of Muslims Religion in Ghana-56

الثاين، تاريخ  التاريخ الشامل ألخبار املسلمي يف غانا لعثامن يب باري،اجلزء  أي:   
الطباعة: 009)م.
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املجالت واجلرائد وال�ضحف واملن�ضورات:
57- جريدة اإلرشاد اليومية- غانا، تاريخ اإلصدار ))0)م.

58- اجلريدة اليومية يف غانا بتاريخ 5)من شهر إبريل عام 3)0) م.
59- رسالة الثقلي، جملة إسالمية صادرة من إيران، العدد)58)( بتاريخ3) من ربيع 

األول عام 4)4)هجرية.
عام  أغسطس  يوليو-  شهر  اإلصدار،  تاريخ  غانا،  يف  املسلمي  أخبار  60- صحيفة 

))0)م.
 (006 اإلصدار  تاريخ  بغانا،  اإلسالمية  اجلامعة  إص��دارات  من  القلم،  )6- جملة 

-007)م.
)6- جملة الكوثر، من إصدارات اجلامعة اإلسالمية بغانا.

63- مطوية منشورة عن اجلامعة اإلسالمية بغانا بتاريخ ))0)-3)0)م.
64- جملة )رسالة التقريب( من إصدار إيران.

65- جملة )الوحدة( – إيران.
66- جملة )اهلدى( – إيران.
67- جملة )زمزم( – إيران.

ألهل  املحيل  املجمع  اجلهة:  الصالة؟(  الشيعة  جتمع  )ملاذا  بعنوان  شيعية  68- منشورة 
البيت.

القرآن  اآلخر خيتلف عن  القرآن  الشيعة يف  يعتقد  بعنوان )هل  ا  أيضاً 69- نرشة شيعية 
املوجود؟( وكلتا املنشورتي مكتوبة باللغة اإلنجليزية.
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فهر�ض املو�ضوعات

املقدمة............................................................................7
التمهيد: )تعريفات ومدخل، وفيه أربعة مطالب(.......................................9
املطلب األول: التعريف بالوسائل واألساليب......................................9
املطلب الثاين: التعريف بالرافضة.................................................))

اإلسالم  دخول  عن  وملحة  اجلغرايف،  موقعها  بغانا،  التعريف  الثالث:  املطلب 
إليها، وظهور التشيع ومبدؤه.....................................................))
الفصل األول: وسائل الرافضة التعليمية في الدعوة إلى مذهبهم...............9)
المبحث األول: استغالل الرافضة اجلامعات يف الدعوة إىل مذهبهم................9)
المبحث الثاني: إنشاء واستغالل املدارس يف الدعوة إىل مذهبهم..................38
المبحث الثالث: إنشاء املراكز واملؤسسات التعليمية يف الدعوة إىل مذهبهم........45
المبحث الرابع: االستفادة من املنح الدراسية من اخلارج.........................57
الفصل الثاني: وسائل الرافضة الدعوية........................................)6
التأليف والنرش..................................................)6 األول:  المبحث 
المبحث الثاني: الدروس واملحارضات..........................................70
المبحث الثالث: املراسيم الدورية واالحتفاالت، والتحالف مع الصوفية.........78
المبحث الرابع: استغالل موسم احلج............................................85
المبحث الخامس: بعث دعاهتم للدعوة إىل مذهبهم..............................89
الفصل الثالث: الوسائل اإلعالمية في الدعوة إلى مذهبهم.....................93
المبحث األول: اإلذاعة والتلفاز..................................................93
المبحث الثاني: الصحف واملجالت الدورية واملنشورات........................96
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المبحث الثالث: استخدام اإلنرتنت، والدعاية اإلعالمية.........................99
الفصل الرابع: وسائل الرافضة الخدمية في الدعوة إلى مذهبهم.............05)
كفالة األيتام...................................................05) األول:  المبحث 
المبحث الثاني: الطب وتوظيفه خلدمة أهدافهم................................07)
الثالث: اإلغاثة.......................................................))) المبحث 
الرابع: اخلدمات اإلنسانية............................................3)) المبحث 

الفصل الخامس: وسائل الرافضة في استخدام قوتهم االقتصادية للدعوة 
إلى مذهبهم...................................................................5))
المبحث األول: اختاذ التجارة والزراعة وسيلة دعوية............................5))
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