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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 قوالً 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ،» ومن بي تلك الرس�ائل هذه الرسالة التي هي بعنوان: »
للشيخ محد بن آدم بن أمحد تراوري.

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

إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله.

ڦ[  ڦ      ڤ     ڤ     ڤ     ڤ     ٹ     ٹ     ٹ     ٹ     ٿ      ]ٿ    
]آل عمران:)0)[، ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ    ڀ    ڀ      ڀ    ڀ    

ڦ[  ڤ          ڤ     ڤ     ٺ    ٺ           ٺٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٹ     ٹ      ٹٹ    ڤ     ٺ    
ۓ     ے     ے      ھ     ھ     ھ     ھ     ہ     ہ     ہ     ہ     ]ۀ     ]النساء:)[، 

ۓ    ڭ      ڭڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ     ۆ    ۈ     ۈ    ٴۇ[ ]األحزاب:70، )7[.

أما بعد:
عىل  وأظهره  دينًا  باإلسالم   H حممًدا  رسوله  بعث  ملا  تعاىل  اهلل  فإن 
الدين كله، فانترش يف مشارق الغرب ومغارهبا، ودحر الرشك وأهله، وأزيلت دولتهم 
وملكهم- مل ينفك أعداء اإلسالم من ذلك احلي خيططون لإلسالم وأهله يف كل وقت، 
منذ  الرافضة  وكانت  شبابه.  وإغواء  مقدساته،  تدنيس  عىل  ويعملوا  له،  ويكيدون 
ظهورهم من أخطر األعداء وأخبثهم، لكوهنم يلبسون ثوب اإلسالم، ويدعون االنتامء 
إىل  الرش  يأت  مل  بل  آخر،  خطر  أي  من  أعظم  واملسلمي  اإلسالم  عىل  فخطرهم  إليه، 
املسلمي من أعدائهم إالَّ من ناحيتهم كام قال شيخ اإلسالم ابن تيمية V: )إن أصل 
اإلسالم،  يف  التي  السيوف  من  وكثري  إليهم،  انضوى  ومن  الشيعة،  هم  وبلية  فتنة  كل 
يعرف  الذين  الدين  أعداء  يوالون  فهم  الزنادقة...  تسرتت  وهبم  جهتهم،  من  كان  إنام 
كل أحد معاداهتم من اليهود والنصارى واملرشكي، ويعادون أولياء اهلل الذين هم خيار 
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أهل الدين، وسادات املتقي... وكذلك كانوا من أعظم األسباب يف استيالء النصارى 
قديام عىل بيت املقدس حتى استنقذه املسلمون منهم())). وحقيقتهم ال تظهر لكثري من 
املسلمي، فاستغلوا -رداء اإلسالم- سبياًل للدعوة إىل عقيدهتم الباطلة، ونرشوا دعاهتم 
يف أرجاء املعمورة. يف مشارق األرض ومغارهبا. وأنفقوا أمواال طائلة للصد عن سبيل 

اهلل، قال تعاىل: ]ڃ    ڃ    ڃ            چ       چ    چ    چ    ڇ    ڇڇ    ڇ    
ڍ    ڍ     ڌ    ڌ    ڎ    ڎ[ ]األنفال:36[.

التي أنشأها اليهودي اخلبيث عبد اهلل بن  الرافضة من الطوائف املنحرفة  وطائفة 
بالنص كذًبا وزوًرا وهبتاًنا)))، وطعن  I، وأنه  إمامة عيل  الذي قال بفرض  سبأ، 
من  كثري  يف  العقائد  هذه  انترشت  وهكذا  باهلل-  -والعياذ   L وعمر  بكر  أيب  يف 
ب هذا املذهُب يف اآلونة األخرية إىل كثري من بلدان إفريقيا ال سيام يف  البلدان، وقد ترسَّ
غرهبا ومن الدول التي مل تغب عن زعامء الرافضة لبث سمومهم فيها عىل أبناء املسلمي 
دولة بوركينافاسو، وتكاد ترتسخ جذورهم فيها حيث بدأوا بإنشاء املدارس واملعاهد 
العلمية، واختذوا كل أسلوب ووسيلة ممكنة لنرش عقيدهتم اهلدامة لإلسالم واملسلمي، 
واملسلمون عنهم غافلون بدعوى أهنم يدعون إىل حب آل البيت ونحن بذلك مأمورون، 
ومل يفهم حتى بعض املنتسبي إىل العلم خطرهم وما يكنونه ألهل الدين احلنيف- أهل 

السنة واجلامعة- فكيف بالعوام؟ 

اأهمية املو�سوع واأ�سباب اختياره:
تتجىل أمهية املوضوع يف كونه موضوع الوقت والساعة، حيث أن الرافضة انترشوا 
العدو  الثالوث  مستغلي  املسلمة-  إفريقيا  يف  سيام  -ال  اإلسالمي  العامل  بلدان  أكثر  يف 

منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية:شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن عبد    (((
السالم بن تيمية )ج3(، )ص43)).

انظر: تاريخ فرق الشيعة لشيخهم احلسن بن موسى النوبختي )ص))-3)).   (((
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البغيض )اجلهل والفقر واملرض( كالنصارى، للدعوة إىل مذهبهم وإخراج أبناء املسلمي 
من عقيدهتم الصحيحة الصافية املبنية عىل الفطرة السليمة.فتحتم عىل طالب العلم ورثة 
األنبياء، أن يتصدوا هلذه الدعاوى الباطلة، وأن يبينوا خطرهم وموقفهم من املسلمي. 

لهذه األهمية وغيرها مما سبق، كان الختيار الموضوع عدة دوافع وأسباب 
دعتني إلى الكتابة فيه من أهمها:

: كون املوضوع ذا حيوية، ُيعنى به كلنّ داعية إىل اهلل يف بوركينافاسو لظهور هذه  أوالاً
الفرقة -الرافضة- يف الدولة.

الرافضة وأساليبهم يف الدعوة يف بوركينافاسو،  التعرف عىل وسائل  ثانياًا: أمهية 
حتى ُيتمكن من دعوهتم بالطريقة املناسبة، إذ معرفة حال املدعو من البصرية يف الدعوة 

إىل اهلل.

إىل  للدعوة  الرافضة  تتخذها  التي  واألساليب  بالوسائل  املسلمي  تبصري  ثالثاًا: 
التي  بالشعارات  ينخدعوا  فال  أمرهم،  من  بينة  عىل  يكونوا  حتى  وعقيدهتم،  مذهبهم 
أهل  والتقريب بي  املسلمي وتوحيد صفهم  املغرضة، كوحدة  الدعاوى  يرفعوهنا من 
أساليب  من  وغريها  األصول،  يف  ال  الفروع  يف  بينهم  اإلختالف  وأن  والشيعة  السنة 
املراوغة التي يستعملوهنا الستجالب الغافلي إىل معتقداهتم، ونرشها بي املسلمي يف 

مجيع أقطار األرض.

ا: الواجب الدعوي الذي أمر اهلل تعاىل املسلمي بالقيام به وطمًعا يف األجر  رابعاً
العظيم املرتب عىل دعوة الناس وهدايتهم يقول املصطفى H: »أَلَْن َيْهِدَي اهلُل 

ا َخْيٌر َلَك ِمْن َأْن َيُكوَن َلَك ُحْمُر النََّعِم«))). ِبَك َرُجلاً َواِحداً

كتاب  برقم) 3498(، ومسلم  أيب طالب )357/3)(  بن  مناقب عيل  باب  املناقب،  كتاب  البخاري:    (((
فضائل الصحابة، باب من فضائل عيل بن أيب طالب I )7/)))(، برقم )6376).
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ولعدم وجود أية بحث أكاديمي أو علمي املتعلق هبذا املوضوع يف بوركينافاسو 
سابقا.

ا: كون الرافضة يتسمون باملكر واخلداع والكذب، وال يظهر ذلك لكثرٍي من  خامساً
الدعاة فضاًل عن عوام الناس، فوجب بياُنه لألمة حتى يكونوا عىل حذٍر منهم. 

للبحث يف هذا  باهلل  بوركينافاسو وأعرفهم مما جعلني أستعي  ِمن  ا: كوِن  سادساً
املوضوع لسد مد التشيع يف بلدي وحتى أبدَي للعامل اإلسالمي مدى خطرهم لُينقذوا 

هذا البلد وغريه من هذا الرشاك الذي نصبوه بالوسائل املتاحة هلم.
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a

َتْعِريَفاٌت وَمْدَخــل

 وفيه خمسة مطالب: 

المْطَلُب األوَُّل
ْعِريُف بالَو�َساِئِل والأَ�َساِليِب التَّ

ِطاَلًحا:  اأوًل: َتعريُف الَو�َساِئِل ُلَغًة وا�سْ
الَوَساِئُل ُلَغةاً: الوسائل: مجع مفردها وسيلة، عىل وزن فعيلة.

ا. جاء يف معجم مقاييس اللغة: )وسل( الواو والسي والالم: كلمتان ُمَتَباِينََتاِن جدًّ
 ،D األوىل الرغبة والطلب. يقال وسل، إذا رغب. و الواسل: الراغب إىل اهلل

وهو يف قول لبيد:
أرى الناس ال يدرون ما قدر أمرهم بىل كل ذي دين إىل اهلل واسل

ومن ذلك القياس الوسيلة. 
ال))). َقة. يقال: َأَخَذ إِبَِله تَوسُّ ِ واألُخرى الرسَّ

ملعنى  نها  لتضمنّ الوصيلة،  الَوِسيَلُة وهي أخصنّ من  الراغُب األصفهان))):  وقال 
غبة)3). قال تعاىل: ]ڭ    ڭ     ۇ[ ]املائدة:35[. الرنّ

معجم مقاييس اللغة: أمحد بن فارس بن زكريا )ج 6(، )ص0))( مادة ) و س ل(.   (((
هو: احلسي بن حممد بن املفضل، أبو القاسم االصفهان )أو االصبهان( املعروف بالراغب: أديب، من    (((
احلكامء العلامء، من أهل )أصبهان( سكن بغداد، واشتهر، تويف )سنة )50ه�(. له من الكتب: تفسري 

القرآن، واملفردات يف غريب القرآن، انظر: سري أعالم الننّبالء للذهبي )ج8)(، )ص)))).
املفردات يف غريب القرآن: احلسي بن حممد بن املفضل )ص)87).   (3(
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ب به إىل الغري، واجلمع الَوسيُل والَوساِئُل.  وقيل: الَوسيَلُة: ما يتقرَّ
َل إليه بَوسيَلٍة،  َل فالٌن إىل ربنّه َوسيَلًة، وتَوسَّ ُل واحد. يقال: َوسَّ والتوسيل والَتَوسُّ

ب إليه بعمل))). أي تقرَّ

وجاء يف لسان العرب: الوسيلة: هي املنزلة عند امللك، والوسيلة الدرجة والوسيلة 
القربة ووسل فالن إىل اهلل وسيلة إذا عمل عماًل تقرب به إليه، والواسل الراغب إىل اهلل 
وتوسل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه بعمل وتوسل إليه بكذا تقرب إليه بحرمة آرصة تعطفه 

عليه والوسيلة الوصلة والقربى ومجعها الوسائل. قال اهلل تعاىل: ]ې    ې       ې    
ى    ى    ائ    ائ    ەئ    ەئ[ ]اإلرساء:57[.

القربة،   ( منها:  لغوية  معاٍن  عدة  للوسائل  أن  يظهر  اللغة  أهل  كالم  خالل  من 
واملنزلة والدرجة(. وعليه فالوسيلة هي: السبب املوصل إىل املقصود.

متعددة،  عبارات  اصطالًحا،  الوسيلة  مفهوم  يف  للعلامء  ا:  اصطلحاً الوسيلة 
ومتقاربة ومنها ما ييل:

حتصيل  إىل  هبا  يتوصل  التي  هي  الوسيلة:   :V كثري)))  ابن  احلافظ  يقول 
املقصود)3). وهذا ما يراه الباحث راجًحا، وذلك: ألننّ التوسل هو الفعل الذي يبارشه 

املتوسل ليصل إىل قصده.
ففي هذا المقام أربعة أركان:

ل: وهو الفاعل للتوسل ليصل إىل مقصده. )- ُمَتَوسِّ
ل: وهو الفعل الذي يبارشه املتوسل ليصل إىل قصده. )- وَتَوسُّ

حاح يف اللغة: إسامعيل بن محاد اجلوهري الفرايب )ج5( )ص)84)( )مادة وسل(. الصنّ   (((
خ الكبري،  هو: أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي الدمشقي، اإلمام احلافظ املفرسنّ املؤرنّ   (((
صاحب »البداية والنهاية«، و »تفسري القرآن العظيم« تويفنّ V يف شهر شعبان سنة )774ه�(، انظر: 

هب البن العامد ))/68). شذرات الذنّ
تفسري القرآن العظيم: إسامعيل بن عمر بن كثري القريش الدمشقي )ج3(، )ص03)).   (3(
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ل به: وهو الوسيلة املوصلة للقصد. 3- ُمَتَوسَّ
ل إليه: وهو املقصد))). 4- وُمَتَوسَّ

وقيل: الوسيلة هي ما يتوصل به إىل اليشء، ويتقرب به))).
وقيل: الوسيلة: هي كل ما يتم به تبليغ األساليب ومحلها إىل املدعو)3).

وقيل: هي الطريقة التي يوصل هبا األسلوب إىل املدعو)4).
ونقل  املعان  إيصال  يف  املتنوعة  الطرق  أو  املستخدمة  األداة  هي:  فالوسيلة  إذا 

األفكار من الداعي إىل املدعو.

ثانًيا: تعريف الأ�ساليب لغة وا�سطالًحا:
األساليب لغة: مجع أسلوب، واألسلوب الطريق، يقال سلكت أسلوب فالن يف كذا، طريقته 

ومذهبه وطريقة الكاتب يف كتابته والفن يقال أخذنا يف أساليب من القول فنون متنوعة)5).
وكل طريق ممتد فهو أسلوب، واألسلوب الطريق والوجه واملذهب يقال أنتم يف 
أسلوب سوء وجيمع أساليب واألسلوب الطريق تأخذ فيه واألسلوب بالضم الفن يقال 

أخذ فالن يف أساليب من القول أي أفاني منه وإن أنفه لفي أسلوب إذا كان متكرًبا)6).
واألساليب: هي الفنون املختلفة)7).

من خالل التعريفات اللغوية لألسلوب يظهر أن األسلوب يطلق عىل عدة معاٍن 
منها) الطريق، واملذهب، والفن(.

ينظر: املفصل يف فقه الدعوة إىل اهلل تعاىل، لعيل بن نايف الشحود )8/8))(. نسخة الشاملة.   (((
النهاية يف غريب احلديث واألثر: املبارك بن حممد اجلزري، طاهر أمحد الزاوى - حممود حممد الطناحي،    (((

)ج5(، )ص85)).
أصول الدعوة: عبد الكريم زيدان )ص9)4).   (3(

الدعوة إىل اهلل، خصائصها- مقوماهتا- مناهجها: د. أبو املجد السيد نوفل )ص89)).    (4(
املعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى أمحد الزيات حامد عبد القادر حممد النجار، مادة )سلب(.   (5(

لسان العرب: البن منظور )ج)(، )ص)47( مادة:) سلب.(   (6(
انظر: املفردات يف غريب القرآن: للراغب األصفهان )ص38)).   (7(
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ا: األساليب اصطلحاً
تنوعت التعريفات االصطالحية لكلمة األسلوب ومنها:

أن األُْسُلوب: هو الطريقة الكالمية التي يسلكها املتكلم يف تأليف كالمه، واختياِر 
مفرداتِه))).

وقيل: هو طريقة اإلنشاء، أو طريقة اختيار األلفاظ وتأليفها، للتعبري هبا عن املعان، 
قصَد اإليضاح والتأثري))).

وقيل: هو عرض ما يراد عرضه من معان وأفكار ومبادئ وأحكام، يف عبارات 
وصيغ ذات رشوط معينة)3).

وقيل: هو الصيغ التي يعربنّ عن املعنى هبا، أو احللقة اللفظية التي يقوم هبا املعنى، 
أو ما يقوم مقامها)4).

وقيل:- هو العلُم الذي يتصُل بكيفيِة مبارشِة التبليِغ وإزالِة العوائِق عنُْه)5).
وقيل: األسلوب بمفهومه العام: هو القالب التي تصاغ فيه الوسيلة، أو فن عرض 
املناهج للتأثري واإلقناع)6) يتضح لنا مما تقدم أن األسلوب يف احلقيقة هي كيفية استعامل 

الوسيلة.

واألسلوب في االصطلح الدعوي: هي العلم الذي يتصل بكيفية مبارشة التبليغ، 
وإزالة العوائق عنه)7). وهو الراجح وذلك ألنه جامع وشامل جلميع األساليب.

خصائص القرآن: د. فهد الرومي )ص8)).   (((
األسلوب دراسة بالغية حتليلية ألصول األساليب األدبية: أمحد الشائب )ص44).   (((

الدعوة إىل اهلل، خصائصها- مقوماهتا- مناهجها: د. أبو املجد السيد نوفل )ص89)).   (3(
ركائز اإلعالم يف دعوة إبراهيم S: د. سيد حممد سادايت الشنقيطي )ص9))).   (4(

أصول الدعوة: عبدالكريم زيدان )ص395).   (5(
)ج)(،  باز  بن  عثامن  بن  املحسن  عبد  دعوية:  دراسة  الشخصية  الوهاب  عبد  بن  حممد  اإلمام  رسائل    (6(

)ص490). 
احلكمة يف الدعوة إىل اهلل تعاىل: سعيد بن عيل القحطان )ص88)).   (7(
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المْطَلُب الثَّاِني
الَفْرُق َبْيَ الَو�َساِئِل والأَ�َساِليِب

املفهوِم،  حيِث  من  بينهام  وارتباط  واألسلوِب،  الوسيلِة  بي  وثيقٌة  عالقٌة  هناَك 
والتطبيِق، مما جعَل بعُض الباحثَي يرامُها بمعنى واحٍد))).

و مما سبق من معان الوسيلة واألسلوب يتبي الفرق بينهام، ألن الوسيلة هي ما يتوصل 
به إىل املقصود. أما األسلوب فهو كيفية استخدام هذه الوسيلة من العرض والتأثري واإلقناع.

والوسيلة أعم من األسلوب إذ إهنا هي األداة التي تنقل األسلوب وتوصله للناس، 
واألسلوب هو فن استخدامها))).

وباملثال يتضح املقال، فاخلطبة، وسيلة لتعليم الناس ووعظهم وتذكريهم ودعوهتم، 
واخلطيب قد يستعمل أسلوب الرتهيب أو الرتغيب، وقد يرفع صوته أو خيفضه، وقد 
حتمر عيناه، ويشتد غضبه، وقد يتأثر فيبكي، وبطبيعة احلال يؤثر، كل هذه أساليب قد 
يستعملها اخلطيب يف معرض خطبته التي هي وسيلة رشعية لدعوة الناس، فالوسائل 

أوعية لألساليب وحاملة هلا.
للتفريق بين الوسيلة الدعوية واألسلوب الدعوي نقول:

الوسيلُة الدعويُة: هي األداة املنضبطة رشًعا، املوصلة إىل غاية منضبطة.
وهي التي تستخدم لنقل األفكار من الداعي إىل املدعو.

أما أسلوُب الدعوِة: فهو الطريقة املقنعة املؤثرة يف املدعو بام يتناسب مع حاله.
وبذلك تعترب الوسيلة أداة ناقلة لألسلوب من خاِلهلا)3).

املصطلحات الدعوية تعريفات ومفاهيم، د.عبداهلل بن حممد املجيل )ص6)).   (((
التدرج يف الدعوة إىل اهلل تعاىل إلبراهيم بن عبد اهلل املطلق )ص7)).   (((

انظر يف تعريفات الوسيلة الدعوية و األسلوب الدعوي: دعوة النبي H لألعراب، د. محود بن    (3(
جابر احلارثي، )ص37)، )4)، 5))، 7))).
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المْطَلُب الثَّاِلُث
ِة اِف�سَ ْعِريُف ِبالرَّ التَّ

وفيه مسائل:

امل�ساألة الأوىل: تعريف الراف�سة لغة وا�سطالًحا:
الرافضة في اللغة: مأخوذ من الرفض وهو الرتك، قال ابن فارس))) )الراء والفاء 

والضاد أصل واحد وهو الرتك())). 

رفًضا  بالكرس  أيًضا  ويرفض  نرص،  وبابه  تركه  )رفضه(  الصحاح:  خمتار  يف  وقال 
جند  كل  )والروافض  املحيط:  القاموس  يف  وقال  و)مرفوض()3).  )رفيض(  فهو  بفتحتي 
تركوا قائدهم. والرافضة الفرقة منهم()4) فالرفض يف اللغة معناه الرتك والتخيل عن اليشء.
من خالل استعراض هذه املعان اللغوية تتبي الصلة بينه وبي املعنى االصطالحي.

 الرافضة في االصطلح: 
الصديق  بكر  أيب  الشيخي  من  تربأ  من  يطلق عىل كل  اسم  وأما يف االصطالح: 

وعمر بن اخلطاب L، وكذلك عىل كل من تربأ من الصحابة)5).

يقول اإلمام أمحد V، يف التعريف هبم )هم الذين يتربؤون من أصحاب حممد
: عيل وعامر واملقداد وسلامن،  رون األئمة إالَّ H ويسبوهنم ويتنقصوهنم، ويكفنّ

ث، أبو احلسي، أمحد بن فارس بن زكريا بن حممد بن حبيب الَقْزِوينِيُّ املعروف  هو: اإلمام اللغوينّ املحدنّ   (((
َذان،وصاحب كتاب »املجمل«.. انظر: سري أعالم النبالء للذهبي  بالرازي، املالكي، اللغوي، نزيل مَهَ

)ج))( )ص540).
معجم مقاييس اللغة، البن فارس، )ج)( )ص))4).   (((

خمتار الصحاح: زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي )ص6))).   (3(
القاموس املحيط: جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادي )ص643).   (4(

دنّ عىل الرافضة: للحافظ أيب نعيم األصبهان )ص))). اإلمامة والرنّ   (5(
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وليست الرافضة من اإلسالم يف يشء()))، وقال عبد اهلل بن أمحد W )سألت أيب 
.((((L من الرافضة؟ فقال: الذين يشتمون -أو يسبون- أبابكر وعمر

واآلراء  األفكار  ذات  الطائفة  تلك  عىل  يطلق  االصــطــلح:  في  فالرافضة  إذا 
أن اخلالفة يف عيل  الصحابة، وزعموا  الشيخي وأكثر  الذين رفضوا خالفة  االعتقادية 

وذريته من بعده بنص من النبي H، وأن خالفة غريهم باطلة)3).

امل�ساألة الثانية: �سبب ت�سميتهم بهذا ال�سم: 
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية V: )وأما لفظ الرافضة فهذا اللفظ أول ما ظهر 
بن  هشام  خالفة  يف  الثانية  املائة  أوائل  يف  احلسي  بن  عيل  بن  زيد  خرج  ملا  اإلسالم   يف 
عبد امللك واتبعه الشيعة فسئل عن أيب بكر وعمر فتوالمها وترحم عليهام فرفضه قوم 
فقال: رفضتمون رفضتمون فسموا الرافضة()4). وقال �: )اخللفاء الراشدون 
وبغضهم  ولعنهم  القبلة  أهل  من  اإلسالم  إىل  املنتسبي  بعض  بمعاداة  ابتلوا  األربعة 
وتكفريهم، فأبو بكر وعمر أبغضتهام الرافضة ولعنتهام دون غريهم من الطوائف، وهلذا 
قيل لإلمام أمحد: من الرافيض؟ قال: الذي يسب أبا بكر وعمر، وهبذا سميت الرافضة 
فإهنم رفضوا زيد بن عيل ملا توىل اخلليفتي أبا بكر وعمر لبغضهم هلام، فاملبغض هلام هو 

الرافيض، وقيل: إنام سموا رافضة لرفضهم أبا بكر وعمر« اه�)5).

فيظهر لنا من خالل أقوال العلامء يف سبب تسميتهم هبذا االسم هي رفضهم تولية 
.L زيد بن عيل أبابكر وعمر

السنة لإلمام أمحد بن حنبل )ص)8(، وانظر: طبقات احلنابلة أليب يعىل )ج)(، )ص33).   (((
أخرجه اخلالل يف السنة رقم )777( وقال املحقق: إسناده صحيح..   (((

انظر: فرق معارصة تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها، د. غالب بن عيل عواجي )ج)(،    (3(
)ص344).

جمموع الفتاوى: أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، مرجع سابق )ج3)(، )ص36).   (4(
املرجع السابق )ج4(، )ص435).   (5(
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امل�ساألة الثالثة: ن�ساأة الرف�ض:
بأربع مراحل تارخيية سامهت كلنّ  الرافضة من حي نشأهتا إىل يومنا هذا  لقد مرنّ 

مرحلة منها يف توجيه تلك الطائفة وتقرير مصريها ووجودها قوة ونوًعا))).

سبأ  بن  اهلل  عبد  يد  عىل  الرفض  لبذرة  األوىل  األصول  وضع  األولــى:  المرحلة 
اليهودي:

اليهودي  يد  عىل  كانت  للرفض  األوىل  النشأة  أننّ  ُتؤكد  كلنّها  التارخيية  األدلة  إننّ 
اليمني؛ عبد اهلل بن سبأ، املعروف بابن السوداء))).

اليهودي  اليهودي اإلسالم بقصد إفساد اإلسالم كام فعل بولص  فقد أظهر هذا 
عثامن  يف  وطعن  بالوصية،  القول  وأحدث  الرجعة،  عقيدة  إىل  فدعا  بالنرصانية، 

.(3(
I

يقول ابن األثري)4) يف أحداث سنة مخس وثالثي يف مرص والعراق: »...وكان سبب 
ذلك أن عبد اهلل بن سبأ كان هيودًيا من أهل صنعاء أمه سوداء، وأسلم أيام عثامن، ثم تنقل 

املرجع السابق )ص53).   (((
وقد ذهب بعض علامء الرافضة املعارصين إىل القول بأن عبد اهلل بن سبأ شخصية ومهية ال حقيقة هلا    (((
ليتربؤوا من القول بأن أصل التشيع كان من اليهود، ومن هؤالء عبد اهلل فياض يف كتابه تاريخ اإلمامية 
وأسالفهم من الشيعة )ص95(، ومرتيض العسكري يف عبد اهلل بن سبأ )ص8)( وما بعدها، ومن غري 
الشيعة طه حسي يف الفتنة الكربى حيث يقول: )إن ابن السوداء مل يكن إال ومًها، وإن وجد فلم يكن ذا 
خطر(. ))/)3)(، وما علم هؤالء املنكرون أن أئمة الشيعة أنفسهم قد ترمجوا له وبينوا مقاالته مثل 
الناشئ األكرب يف كتاب مسائل اإلمامة )ص))(، والقمي يف املقاالت واملفرق )ص0)(، والنوبختي يف 
فرق الشيعة )ص9)(، والكيش يف رجاله )ص98، 99( والطويس وغريهم.. انظر: اإلمامة العظمى: 

لعبد اهلل بن سليامن الدميجي )ج)(، )ص3))).
انظر: االنتصار للصحب واآلل من افرتاءات الساموي الضال: إبرهيم بن عامر الرحييل )ص9)).   (3(

هو: أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبان، املعروف بابن    (4(
= مع  املوصل  إىل  سار  ثم  هبا،  ونشأ  )555ه�(  سنة  باجلزيرة  ولد  الدين،  بعز  امللقب  اجلزري،   األثري 
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يف احلجاز ثم بالبرصة ثم بالكوفة ثم بالشام يريد إضالل الناس فلم يقدر منهم عىل ذلك، 
فأخرجه أهل الشام، فأتى مرص فأقام فيهم وقال هلم: العجب ممن يصدق أن عيسى يرجع، 
ويكذب أن حممًدا يرجع، فوضع هلم الرجعة، فقبلت منه، ثم قال هلم بعد ذلك: إنه كان 
 ،H لكل نبي ويص، وعيل ويص حممد، فمن أظلم ممن مل جيز وصية رسول اهلل
ووثب عىل وصيه، وإن عثامن أخذها بغري حق، فاهنضوا يف هذا األمر وبدأوا بالطعن عىل 

أمرائكم وأظهروا األمر باملعروف والنهي عن املنكر تستميلوا به الناس.
وبث دعاته، وكاتب من استفسد يف األمصار وكاتبوه، ودعوا يف الرس إىل ما هو 
عليه رأهيم وصاروا يكتبون إىل األمصار بكتب يضعوهنا يف عيب والهتم، ويكتب أهل 
بذلك  املدينة وأوسعوا  بذلك  تناولوا  يصنعون، حتى  ما  آخر  إىل مرص  منهم  كل مرص 
املدينة  به هؤالء، إال أهل  ابتيل  إنا لفي عافية مما  إذاعة، فيقول أهل كل مرص:  األرض 

فإهنم جاءهم ذلك عن مجيع األمصار، فقالوا: إنا لفي عافية مما فيه الناس«))).

البيت؛ فقد اشتد  الثأر آلل  اشتداد أمر الرافضة وقتاهلم باسم  الثانية:  المرحلة 
I. وكان مبدأ  أمرهم باجتامعهم حتت قيادة واحدة، وذلك بعد مقتل احلسي))) 

=والده وأخويه، وسمع هبا من أيب الفضل عبد اهلل أمحد اخلطيب، وقدم بغداد مراًرا حاًجا ورسواًل من 
عبد  أمحد  وأيب  الشافعي  الفقيه  صدقة  بن  يعيش  القاسم  أيب  الشيخي  من  هبا  وسمع  املوصل  صاحب 
الوهاب بن عيل الصويف وغريمها، ثم رحل إىل الشام والقدس وسمع هناك من مجاعة، ثم عاد إىل املوصل 
ولزم بيته منقطًعا إىل التوفر عىل النظر يف العلم والتصنيف، وكان إماًما يف حفظ احلديث ومعرفته وما 
يتعلق به، وحافًظا للتواريخ املتقدمة واملتأخرة، وخبرًيا بأنساب العرب وأخبارهم وأيامهم ووقائعهم، 
صنف يف التاريخ كتاًبا كبرًيا سامه »الكامل« وتويف V باملوصل سنة )630ه�(. انظر: وفيات األعيان 

وأنباء أبناء الزمان: ألبو العباس شمس الدين أمحد بن حممد ابن خلكان الربمكي، )348/3).
الكامل يف التاريخ: البن األثري )ج)(، )ص8).   (((

هو: احلسي ْبن َعيِلِّ ْبِن َأيِب طالب ْبن عبد املطلب ْبن هاشم ْبن عبد مناف القريش اهلاشمي، أبو عبد اهللِ    (((
رحيانة النَّبِينّ H وشبهه من الصدر إىَِل أسفل منه، وملا ولد أذن النَّبِينّ H يف أذنه، وهو سيد 
شباب أهل اجلنة، وخامس أهل الكساء، أمه فاطمة بنت َرُسول اهللِ H سيدة نساء العاملي، إال 

=         .R مريم
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أمرهم ما ذكره الطربي))) - من رواية عبداهلل بن عوف بن األمحر األزدي أنه قال: »ملا 
الكوفة، تالقت  بالنخيلة، فدخل  ابن زياد))) من معسكره  قتل احلسي بن عيل ورجع 
الشيعة بالتالوم والتندم، ورأت أهنا قد أخطأت خطأ كبرًيا بدعائهم احلسي إىل النرصة 
وتركهم إجابته، ومقتله إىل جانبهم مل ينرصوه، ورأوا أنه ال يغسل عارهم واإلثم عنهم 
يف مقتله إال بقتل من قتله، أو القتل فيه، ففزعوا بالكوفة إىل مخسة نفر من رؤوس الشيعة: 
امُلَسينّب  وإىل   ،H النبي  مع  صحبة  له  وكانت  اخلزاعي،  د  رُصَ بن  سليامن  إىل 

 

نفيل  ابن  الفزاري، وكان من أصحاب عيل وخيارهم، وإىل عبداهلل بن سعد  نَجَبة  ابن 
النفر  الَبَجيل. ثم إن هؤالء  التَّيمى، وإىل رفاعة بن شداد  األزدي، وإىل عبداهلل بن وال 
د وكانوا من خيار أصحاب عيل، ومعهم أناس  اخلمسة اجتمعوا يف منزل سليامن بن رُصَ

من الشيعة وخيارهم ووجوههم«)3).

وعكرمة  وفاطمة  عيل  والداه  عنه  وحدث  وطائفة  اخلطاب  بن  عمر  وصهره  وأبويه  جده  عن  حدث   =
وبنته  يدركه-  -ومل  الباقر  عيل  بن  حممد  وحفيده  احلسن  بن  زيد  اخيه  وابن  الُعَقْييِلُّ  َوَطْلَحُة  والشعبي 
شهيًدا  قتل  احلسن،  من  أصغر  وهو  اهلجرة،  من  أربع  سنة  شعبان  خامس  يف  ولد  وآخرون،  ُسكينُة، 
I يوم عاشوراء سنة احدى وستي للهجرة ، زاد بعضهم يوم السبت وقيل يوم اجلمعة وقيل يوم 
االثني وهو ابن ست او ثامن ومخسي، قال ابن حجر: )كذا قال اجلمهور، وشذ من قال غري ذلك( انظر: 

أسد الغابة يف معرفة الصحابة: البن األثري، ))/4)(، وسري أعالم النبالء للذهبي )80/3)).
حيث قال: )ويف َهِذِه السنة- أي: سنة أربع وستي للهجرة- حتركت الشيعة بالكوفة، واتعدوا االجتامع    (((
َذلَِك.(  يِف  احْلَُسْي بن عيل، وتكاتبوا  إىَِل أهل الشام للطلب بدم  بالنخيلة يِف سنة مخس وستي للمسري 

انظر: تاريخ الطربي )5/)55).
هو عبيد اهلل بن زياد بن أبيه أمري العراق، أبو حفص. ويل البرصة سنة )55(، وله اثنتان وعرشون سنة    (((
ل عريب قطع َجيُحون، وافتتح بيكند، وغريها، وكان مجيل الصورة، قبيح الرسير،  وويل خراسان، فكان أونّ
ُه َمْرَجاَنُة ِمْن َبنَاِت ُمُلْوِك الُفْرِس. وملا مات يزيد )سنة 65ه�( بايع أهل البرصة لعبيد اهلل ثم مل  َكاَنْت ُأمُّ
يلبثوا أن وثبوا عليه، فتنقل خمتبئا إىل أن استطاع اإلفالت إىل الشام. وأقام مدة قليلة. ثم عاد يريد العراق، 
فلحق به إبراهيم بن األشرت يف جيش يطلب ثأر احلسي، فاقتتال وتفرق أصحاب عبيد اهلل، فقتله ابن 
األشرت. وذلك يف »خازر« من أرض املوصل. وكان خصوم ابن زياد يدعونه »ابن مرجانة«. انظر: تاريخ 

األمم وامللوك: ملحمد بن جرير الطربي )479/3(، وسري أعالم النبالء للذهبي )508/4).
تاريخ األمم وامللوك: ملحمد بن جرير الطربي )5/)55).   (3(
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د نحو  كان هذا االجتامع عاًما يشمل كافة الشيعة، وقد اجتمع إىل سليامن بن رُصَ
من سبعة عرش ألًفا، ثم مل تعجب سليامن قلتهم فأرسل حكيم بن منقذ فنادى يف الكوفة 
أهل  النخلية أرشاف  إىل  ينادي حتى خرج  يزل  فلم  احلسي(  ثأرات  )يا  بأعىل صوته: 

الكوفة وخرج الناس معهم فكانوا قريًبا من عرشين ألًفا))).

ثم إنه يف هذه األثناء قدم املختار بن أيب عبيد الثقفي إىل الكوفة »فوجد الشيعة قد 
استقر  فلام  للحرب،  معدون  وهم  زائًدا،  تعظياًم  وعظموه  رصد  بن  سليامن  عىل  التفت 
حممد  وهو  طالب  أيب  بن  عيل  بن  حممد  املهدي  إمامة  إىل  دعا  بالكوفة  عندهم  املختار 
بن احلنفية، ولقبه باملهدي فاتبعه عىل ذلك كثري من الشيعة، وفارقوا سليامن بن رصد، 
وصارت الشيعة فرقتي، اجلمهور منهم مع سليامن، يريدون اخلروج عىل الناس ليأخذوا 
بثأر احلسي، وفرقة أخرى مع املختار يريدون اخلروج للدعوة إىل إمامة حممد بن احلنفية، 
به،  الناس  عىل  لريوجوا  عليه  يتقولون  وإنام  ورضاه،  احلنفية  ابن  أمر  غري  عن  وذلك 
وليتوصلوا إىل أغراضهم الفاسدة))). فكان هذا بداية اجتامع الشيعة، ثم يذكر املؤرخون 
خروج سليامن بن رصد بمن كان معه من الشيعة إىل الشام، فالتقوا مع أهل الشام عند 
عي تسمى »عي الوردة« واقتتلوا اقتتااًل عظياًم ملدة ثالثة أيام، يقول ابن كثري يف وصفه: 
»مل ير الشيب واملرد مثله الحيجز بينهم إال أوقات الصلوات إىل الليل« ثم انتهى القتال 
بينهم بقتل سليامن بن رصد V وكثري من أصحابه، وهزيمتهم، وعودة من بقي من 

أصحابه إىل الكوفة)3).

وأما املختار بن أيب عبيد: فلام رجع من بقي من جيش سليامن إىل الكوفة وأخربوه 
بام كان من أمرهم، وما حل هبم فرتحم عىل سليامن ومن كان قتل معه، وقال: »وبعد فأنا 

انظر: البداية والنهاية: إلسامعيل بن عمر بن كثري )54/8)).   (((
املرجع السابق )54/8)).   (((

انظر: تاريخ األمم وامللوك: ملحمد بن جرير الطربي، مرجع سابق )599/5).   (3(
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وأبرشوا«))).  واستعدوا  وا  فأعدنّ اهلل  شاء  إن  واملفسدين،  اجلبارين  قاتل  املأمون  األمري 
يأيت  كان  الذي  ربه  عن  هبالكهم  الناس  أخرب  قدومهم  قبل  كان  »وقد  كثري:  ابن  يقول 
إليه من الشيطان، فإنه قد كان يأيت إليه شيطان فيوحي إليه قريًبا مما كان يوحي شيطان 
مسيلمة له«))) ثم إن املختار بعث األمراء إىل النواحي والبلدان والرساتيق)3)، من أرض 
من  احلسي  قتلة  يتتبع  املختار  رشع  ثم  والرايات...  األلوية  وعقد  وخراسان،  العراق 

رشيف ووضيع فيقتله.

لكن ابن الزبري علم بمكره فيام بعد، فندب حلربه أخاه مصعًبا، فلم يزل به مصعب 
يقاتله، حتى حرضه يف دار اإلمارة، فقتله أحد رجاله وأتوا برأسه إىل مصعب)4).

المرحلة الثالثة: وفيها انشق الرافضة عن زيد ابن عيل، وعن بقية الشيعة الذين 
قيل هلم الزيدية فيام بعد، وإن كان الزيد ال يقول بمعتقدها، فتمينّزت الرافضة يف تلك 
بن  ملا خرج زيد  بلقبها،، وذلك سنة إحدى وعرشون ومائة  بعقيدهتا وعرفت  املرحلة 
عيل بن احلسي عىل هشام بن عبد امللك، وأظهر من جيشه من أظهر الطعن عىل أيب بكر 

وعمر L، فأنكر عليهم فرفضوه ملا توالمها، وسمي من بقي معه بالزيدية)5).

ل ما عرف لفظ الرافضة يف اإلسالم:  يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية V: )إننّ أونّ
عند خروج زيد بن عيل يف أوائل املائة الثانية، فسئل عن أيب بكر وعمر، فتوالمها فرفضه 

البداية والنهاية: أليب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري مرجع سابق )58/8)).   (((
املرجع السابق )57/8)).   (((

حاح:  ب، ُيقال ُرزداق، وُرسداق، وهي السواد والقرى. انظر الصنّ مجع الرستاق بضمنّ الراء، فاريس معرنّ   (3(
.((53/((

الفداء  والنهاية: أليب  البداية  الطربي )599-598/5(،  بن جرير  وامللوك: ملحمد  األمم  تاريخ  انظر:    (4(
إسامعيل بن عمر بن كثري )57/8)).

انظر: سري أعالم النبالء: لشمس الدين حممد بن أمحد الذهبي )8/6))-5))).   (5(
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الشيعة،  فرق  باقي  عن  الرافضة  متيزت  التاريخ،  ذلك  ومنذ  رافضة())).  فسموا  قوم 
فأصبحت فرقه مستقلة باسمهام ومعتقدها.

المرحلة الرابعة: وفيها تصادمت الرافضة يف أهمنّ أصوهلم؛ وهو اإلمامة.
فقد كان الرافضة يسوقون اإلمامة يف آل البيت عىل خالف بينهم يف تعيي اإلمام، 

ويف نسل من ينبغي أن تساق اإلمامة))).
هذا مع اعتقادهم مجيًعا أننّ اإلمامة ركن عظيم من أركان اإلسالم، بل أصل أصيل 
من أصول اإليامن، فال يتم اإليامن غالنّ باعتقاد اإلمامة، وال يقبل العمل إال بتحقيقها، 

واملسلم الذي ال يعتقد ذلك أفضل منه اليهودي والننّرصان بل هو العدو)3).

ب،،فوقعت  يعقنّ أن  دون  عرش)4)  احلادي  اإلمام  بموت  اصطدموا  الرافضة  لكن 
الرافضة يف احلرية، ممنّا أثنّر يف الرفض وغرينّ مساره.

فقد كان الرافضة قبل وفاة احلسن العسكري ال يقولون بإمامة املنتظر إمامهم الثان 
عرش، وال ُعرف هذا املعتقد يف زمن عيل I وال ادعى أحد يف الدول املعاقبة- قبل 

وفاة العسكري- إمامة االثني عرش.

فزعم الرافضة أنه كان للحسن العسكري ابٌن اسمه حممد بن احلسن العسكري، ولد 
ألبيه سنة مخس ومخسي أو ست ومخسي بعد املائتي من اهلجرة، لكن هذا الولد ال يمكن 

جمموع الفتاوى البن تيمية )3)/36).   (((
افضة وسبل مواجهة الدعوة إىل عقيدهتم يف العرص احلديث:  منهج أهل السنة واجلامعة يف الرد عىل الرنّ   (((

تورى طه، ))/3))).
انظر: أصول مذهب الشيعة اإلمامية اإلثني عرشية -عرض ونقد-: نارص بن عبد اهلل القفاري ))/8))).   (3(

ادق العلوي اهلاشمي، امللقب بالعسكري، نسبة  وهو احلسن بن حممد بن عيل بن موسى بن جعفر الصنّ   (4(
إىل مدينة العسكر حيث قد صحب أباه هبا، وفيها أقام منذ والدته يف ربيع الثان سنة اثنتي وثالثي بعد 
املائتي من اهلجرة، وسميت مدينة العسكر فيام بعد بسامراء. انظر: أصول مذهب الشيعة اإلثني عرشية: 

)ص7))).
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للرافضة أن يأتوا به فزعموا أننّه دخل رسداًبا بدار أبيه بعد وفاته وغاب فلم خيرج إىل اليوم، 
إالنّ أنه حي قائم ولن يموت حتى خيرج فيمأل األرض عداًل بعد أن ملئت جوًرا.

وقد استتبع ذلك حدوث عقائد متنافرة يف الرفض زيادة عىل ما كان به من الطامات 
منذ نشأته فقد جرنّ إىل القول باإلمامة الثان عرش، ودعوى الغيبة الصغرى والكربى، ثم 

الوالية عىل مصالح الرعية قبل ظهور اإلمام املنتظر إىل غري ذلك))).

امل�ساألة الرابعة: من عقائد الراف�سة:
إننّ عقائد الرافضة التي خالفوا فيها الكتاب والسنة وأئمة آل البيت ومجيع املسلمي 

كثرية، وسأتعرض ألهمنّ تلك العقائد كام وردت يف أصوهلم املعتمدة.

: عقيدة عصمة األئمة: أوالاً
اإلمامة يف معتقد الرافضة ركن من أركان الدين، وأصل أصيل من أصول اإليامن، 
فال يتم اإليامن إالنّ باعتقاد اإلمامة، وال يقبل العمل وال جيازى عليه إالَّ بتحقيقها، عىل 
أننّ أعظم ما يف اإلمامة يف معتقد الرافضة هو اعتقاد عصمة األئمة، )فعصمة اإلمام من 
املهمة، بل من رشائط اإلمامة أن يكون معصوما كالنبي من مجيع  الصفات الرضورية 
الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن، من سن الطفولة حتى الوفاة، عمًدا وسهًوا، 
وأن يكون معصوًما من السهو واخلطأ والنسيان؛ ألننّ األئمة حفظة الرشع والقوامون عليه 

حاهلم يف ذلك حال النبي H)))).وعصمة األئمة حمل إمجاع عند الرافضة.

ثانياًا: عقيدة الغيبة:
طوائف  سائر  عن  الرافضة  هبا  انفرد  التي  الباطلة  العقائد  من  الغيبة  عقيدة  إننّ 
ورشًعا،  عقاًل  غائًبا  أو  ظاهًرا  اهلل  حجة  من  خيلو  ال  مان  الزنّ أننّ  هبا  ويعنون  املسلمي، 

افضة وسبل مواجهة الدعوة إىل عقيدهتم يف العرص احلديث:  منهج أهل السنة واجلامعة يف الرد عىل الرنّ   (((
تورى طه ))/4))).

عقائد اإلمامية: حممد رضا املظفر )ص97).   (((
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باملهدي  يلقب  الذي  ابنه حممد  العسكري هو  بعد احلسن  اإلمام  أننّ  ويرتتب عىل ذلك 
-اإلمام الثان عرش- وأننّه قد غاب يف رسداب يف رسنّ من رآه.

ثالثاًا: عقيدة الّرجعة:
ا. جوع وهو مطلق العودة والكرة إىل سابق العهد يف يشء منّ الرجعة في اللغة: من الرنّ

أّما في االصطلح: فقد ذهب مجهور الرافضة وعلامؤهم من السابقي والالحقي 
نيا، وذلك يف  جعة: هو عودة بعض األموات بعد موهتم إىل احلياة الدنّ عىل أننّ معنى الرنّ

زمن خروج املهدي –املزعوم يف معتقدهم.

ا: عقيدة التقية: رابعاً
التقية يف اللغة من الوقاية: يقال: اتَّقى َتِقيًَّة وُتقاًة وتدل عىل احلذر، وحفظ اليشء 
ه،  يؤذيه ويرضنّ ممنّا  اليشء  »الوقاية: حفظ  الراغب األصفهان:  يقول  يؤذيه،  ممنّا  وصونه 

يقال: وقيت اليشء، أقيه وقاية، ووقاء«))). 
ا التقية يف اصطالح الرافضة: فيقول املفيد: »التقية: كتامن احلق وسرت االعتقاد  أمنّ

نيا«))). ين أو الدنّ فيه ومكامتة املخالفي وترك مظاهرهتم بام يعقب رضًرا يف الدنّ
وقد وردت روايات عن أئمتهم يرصحون فيها بوجوب التقية، وتكفري من تركها، كام 

م أي األئمة-بزعم الرافضة- يستعملوهنا مع أتباعهم، فضاًل عن خمالفيهم من املسلمي. أهننّ

يقول البحران)3) يف بيان معنى التقية: »املراد هبا إظهار موافقة أهل اخلالف فيام 

املفردات للراغب ))/)3)(، وانظر الصحاح ))/)9)).   (((
رشح اعتقادات الصدوق للمفيد )ص)4)).   (((

وافًرا من  بالعالمة، درس عىل علامء عرصه ومشاهريه حتى حاز قسًطا  البحران، ويلقبونه  هو عدنان    (3(
املعرفة، وحظي بسمعة يف بالدهوويل القضاء واألوقاف ونحوها وكان إماًما للجمعة واجلامعة قال عنه 
املوسوي  اجلبار  عبد  السيد  بن  عيل  السيد  بن  علوي  السيد  بن  عدنان  السيد  »هو  الطهران:  أغابزرك 
القارون البحران عامل بارع وفاضل جليل« تويف سنة 347)ه�. انظر: الذريعة )65/3))(، والشيعة 

االثني عرشية وحتريف القرآن ))/9))). 
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يدينون به خوًفا«))).
وقال اخلميني: »التقية معناها: أن تقول قواًل مغايًرا للواقع، أو يأيت بعمل مناقض 

الرشيعة، وذلك حفاًظا لدمه أو عرضه أو ماله«))).

ا: عقيدة البداء: خامساً
اللغة: الظهور بعد خفاء؛ يقول ابن فارس: »الباء والدال والواو أصل  البداء يف 

واحد، وهو ظهور اليشء، يقال بدا اليشء يبدو، إذا ظهر فهو باد«)3).

أصل البداء هو استصواب يشء علم بعد أن مل يعلم، وقبول رأي ظهر بعد أن كان 
خفًيا وال شكنّ أننّ هذا مستلزم للجهل والننّقص، وال خيالف عاقل يف عدم جواز نسبة 

ذلك إىل اهلل تعاىل)4).

والقول هبذه العقيدة حملنّ إمجاع لدى الرافضة كام قرر ذلك غري واحد من علامئهم 
وأساطينهم.

امل�ساألة اخلام�سة: اأ�سباب انحراف الراف�سة: 
ل يف املراحل التارخيية   إننّ مما يدركه كلنّ باحث يف تاريخ الرافضة، وينجيل لكلنّ متأمنّ
ر مستمرنّ مع التاريخ، فال تنفك تفاجئ  ت هبا هذه الطائفة؛ أننّ تلك النحلة يف تطونّ التي مرنّ

العامل دائاًم بمعتقدات جديدة، يتعصبون هلا ويكفرون من ال يقول هبا من املسلمي.

والسبب يف ذلك أننّ عقيدة الرافضة تقوم عىل جمموعة من املتناقضات، يف األصول 
يف  املتناقضات  تلك  فتعمل  السليمة،  الِفَطر  وترفضها  الرصحية  العقول  ها  متجنّ واألدلة 

الكشكول: للبحران ))/)0)).   (((
كشف األرسار: للخميني )ص47)).   (((

انظر: معجم مقاييس اللغة ))/)))).   (3(
انظر: تاج العروس )54/37)).   (4(
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إبعاد الرافضة عن جادة الطريق، وتوغل هبم يف غياهيب ظلامت ]ک    ک    گ    گ    
گ    گ    ڳ    ڳ    ڳ     ڳ    ڱڱ    ڱ    ڱ    ں    ں    ڻ      ڻ    ڻ     ڻ        ۀ    

ۀہ    ہ    ہ     ہ    ھ    ھ     ھ    ھ    ے     ے     ۓ[ ]النور:40[.

ومن تلك األسباب:
روا  النواصب، كفنّ أشّد منها: فقد كان اخلوارج من  بما هو  البدع  : مقابلة  أّوالاً
علًيا، واحلكمي، وكلنّ من ريض بالتحكيم؛ قابل الرافضة بدعة اخلوارج بام هو أبعد يف 

الغواية وأعمق يف الضالل.
 فقد توجه الرافضة كام يقول النوبختي: »إىل أننّ عليًّا S إمام مفرتض الطاعة 
القبول منه واألخذ، وال جيوز غريه.. الننّاس  H، واجب عىل  بعد رسول اهلل 
د  وقالوا البدنّ مع ذلك من أن يقوم مقامه بعده رجل من ولده من ولد فاطمة بنت حممنّ
Q، معصوم من الذنوب طاهر من العيوب تقي نقي..املوايل له ناج، واملعادي له 

كافر هالك واملتخذ دونه وليجة ضال مرشك..«))).
ما  أسوأ  وأوعت  فجمعت  رصدت  قد  جيدها  الرافضة  معتقدات  يف  يتأمل  ومن 
ا بمقابل أضل سبياًل من بدعة تلك  عند مجيع الطوائف األخرى املنتسبة إىل اإلسالم إمنّ
اخلوارج،  عند  النصب  بدعة  قابلوا  فقد  عندها،  ما  أبطل  عىل  بموافقتها  أو  الطوائف 
بنصب العداء لكلنّ من مل يوافقهم عىل نحلتهم الباطلة، فقالوا ببطالن خالفة من سبق 
I يف اخلالفة، وكفروا مجيع خمالفيهم، واستباحوا دماءهم وأمواهلم، وهكذا  عليًّا 

فيام وافقوا فيه اجلهمية واملعتزلة القدرية.
باب  أمرهم يف  للرافضة، ومن عجيب  الالزمة  السامت  فالغلونّ من  الغلّو:  ثانياًا: 
لت مع  ا بشهادة مصادرهم، قد حتونّ الغلونّ أننّ كلنّ ما قد كان يعتربه علامؤهم يف القديم غلوًّ

األيام إىل رضوريات دينهم: من مل يقل به فهو ضال كافر !.

فرق الشيعة: احلسن بن موسوي النوبختي )ص6)-8)).   (((
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يقول عبداهلل بن حممد حسن املمقان: »إنا قد بينا غري مرة أن رمي القدماء الرجل 
بالغلو ال يعتمد عليه، وال يركن إليه لوضوح كون القول بأدنى مراتب فضائلهم )يعني 
األئمة( غلًوا عند القدماء، وكون مانعده اليوم من رضوريات مذهب التشيع غلًوا عند 
هؤالء، وكفاك يف ذلك عدنّ الصدوق نفي السهو عنهم غلًوا، مع أنه اليوم من رضوريات 
بتوسط جربائيل  الغيب(  )أي علم  يأيت  بام  العلم  إثبات قدرهتم عىل  املذهب،و كذلك 

والنبي غلًوا عندهم وهي من رضوريات املذهب اليوم«))).

له بعضهم منزلة األئمة املعصومي؛  هم يف اخلميني، حتنّى نزنّ هم يف هذا العرص غلونّ ومن غلونّ
.H د التي هي أعظم يف معتقدهم من منزلة سائر األنبياء حاشا نبينّنا حممنّ

أعظم من  )»إن اخلميني  بقوله:  اإليرانيي)))  املسئولي  أحد  املعنى  أكد هذا  وقد 
ورئيًسا  طهران،  عن  نائًبا  فعينه  اخلميني  رضا  القول  هبذا  فنال  وهارون«  موسى  النبي 

ملؤسسة املستضعفي أعظم مؤسسة مالية يف البالد(!)3).

ثالثاًا: الجهل: وهو من صفات الرافضة التي تالزمهم، وهم يرتاوحون فيه بي 
ب، وقد يستغرب هذا األمر من مل خيترب الرافضة يف تارخيهم  اجلهل البسيط، واجلهل املركنّ
إىل  نسبوها  أقوال  من  مصادرهم  به  حشوا  قد  ما  جانب  إىل  املتناقضة  أقواهلم  وحقائق 
عىل  تدلنّ  التي  األخرى  أفعاهلم  عن  ناهيك  بطالهنا  ليتبينّ  أكثرها  عرض  يكفي  األئمة 

سفههم كام سيأيت بإذن اهلل تعاىل.

حيث  اخلوئي  شيخهم  قول  يف  فليتأملوا  ذلك،  خالف  عىل  الرافضة  أرصنّ  ولئن 
ا طرقه إىل أرباب  يقول عن الصدوق – صاحب أحد أصوهلم األربعة يف األخبار-: »وأمنّ

التنقيح يف رشح العروة الوثقى أليب القاسم اخلوئي )40/3)).   (((
يدعى فخر الدين احلجازي.   (((

الثورة البائسة، موسى املوسوي )47)(، وانظر: أصول مذهب الشيعة اإلمامية )3/)0)).    (3(
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ا  ا منها كان صحيًحا، وأيًّ الكتب – أي التي نقل منها- فهي جمهولة عندنا، وال ندري أيًّ
منها غري صحيح، ومع ذلك كيف يمكن دعوى العلم بصدور مجيع هذه الروايات من 

.(((»Q املعصومي

اإلمامة  بمبدإ  بن أيب طالب مل يكن ليرضنّ  فإننّ اسم عيلنّ  »..إًذا؛  ويقول اخلميني: 
ين أيًضا«))). فحسب – يعني لو ذكر رصحًيا يف القرآن- بل وكان يرضنّ بالدنّ

ولئن كان اخلوئي قد أعلن عن جهله بمأخذ الصدوق، مع علمه بام يرتتب عىل هذا 
اإلعالن من طعن يف الصدوق، وطعن فيه هو ويف املذهب، إالنّ أننّه جهل بسيط يسعى 

صاحبه إلزالته.

بنصية  القول  أننّ  جيهل  أننّه  ا  إمنّ فهو  السطور:  خالل  ُيقرأ  فإننّه  اخلميني  جهل  ا  أمنّ
اإلمامة يف معتقدهم يقوم عىل أن األئمة كانوا مذكورين يف القرآن بأسامئهم فحذف!، 
ا أننّه جيهل أننّ أهمنّ دعامة القول بتحريف القرآن، هو دعوى حذف اسم عيلنّ بن أيب  وإمنّ
طالب من القرآن عىل يد أعدائه؛ كام صنف يف ذلك عيل بن إبراهيم القمي– من رجال 
الكليني يف الكايف – تفسرًيا يف بيان مواضع اسم عيلنّ I التي حذفه األعداء بزعمه 

من القرآن الكريم!.

وجود  دعواهم  يف  أمجعي  السابقي  واألئمة  ومصادرهم  أصوهلم  خيطِّئ  ربنّام  أو 
أسامء األئمة يف القرآن قبل التحريف!.

والرافضة إىل جانب اجلهل الذي يالحقهم بحكم عقيدهتم املناقضة للعقل والنقل؛ 
م يسعون جاهدين عىل تعميق اجلهل يف أتباعهم بتنشئة الشباب عىل أشدنّ أنواع  إالنّ أهننّ

اجلهل ما وجدوا إىل ذلك سبياًل.

معجم رجال احلديث:للخوئي ))/4)-5)).   (((
كشف األرسار: للخميني )ص)3)).   (((
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احلدنّ  إىل  الشيعة،  بتاريخ  جلهيل  ا  جدًّ نفيس  من  تعجبت  »وقد  كاتب:  أمحد  يقول 
التارخيي حول والدة اإلمام  ك  الذي مل أقرأ ومل أسمع عن تفاصيل احلرية ووجود الشنّ
ى للدعوة والتبشري باملذهب اإلمامي االثني عرشي منذ  الثان عرش مع أن كنت أتصدنّ
أكثر.. وقرأت  البيت  أهل  أئمة  ة كتب حول  عدنّ احلوزة وكتبت  نشأت يف  وقد  شبايب، 
ة من برامج احلوزة العلمية التي تقترص  وانتبهت حينها إىل غياب درس مادة التاريخ باملرنّ
حول  واحدة  حصة  لدهيا  يوجد  وال  واملنطق..  والفلسفة  واألصول  العربية  اللغة  عىل 

التاريخ اإلسالمي أو الشيعي!«))).

يف  جلذوره  وتعميقهم  للجهل  الرافضة  تكريس  يف  برقعي  الفضل  أبو  ويقول   
وفقرهم،  قهم  وتفرنّ م  وذهلنّ املسلمي  انحطاط  عىل  أسفت  قد  بعيد  أمد  »ومنذ  أتباعهم: 
ين واملنتفعي به هم أكرب عثرة يف طريق  ار الدنّ وبحثت عن طريق اخلالص هلم، ورأيت أننّ جتنّ
مهم، ورأيت أننّ هؤالء املتعاملي واملنتفعي يتعمدون صدنّ الننّاس عن  رقي املسلمي وتقدنّ
م واليقظة، وجعلوا بيئتهم كبيئة العميان لتصبح تربة صاحلة لقبول  البحث والننّظر والتقدنّ

.(((» ادعاءاهتم الباطلة وخرافاهتم، وهكذا خيفون عيوهبم ونقائصهم وال تبينّ

م قوم يعيشون عىل أشدنّ  ا: الحقد: إننّ املتابع لتاريخ الرافضة الطويل يدرك أهننّ رابعاً
م متكنوا من أعدائهم فعفوا  ما عرفه اإلنسان من احلقد، وال يعرف للرافضة يف التاريخ أهننّ

عنهم قط.
ا مظاهر احلقد يف أصول معتقد الرافضة ومواقف أساطينهم يف التاريخ فكثرية  أمنّ

ا ومنها: جدًّ
م أننّ قائمهم ال يقوم إالنّ للنقمة وشفاء ما يف صدورهم من الغيظ واحلقد  ما تقدنّ

املستمر عىل أصحاب رسول اهلل H ورضوان اهلل عليهم أمجعي.

ر الفكر السيايس الشيعي من الشورى إىل والية الفقيه: أمحد كاتب )ص47). تطونّ   (((
كرس الصنم نقض كتاب أصول الكايف: أيب الفضل الربقعي )ص7)).   (((
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وكذلك مواقفهم التارخيية من أعدائهم وخمالفيهم خري دليل عىل ذلك؛ لنا أن نعترب 
اه فلم يبق  ذلك بابن العلقمي، ونصري الطويس، واخلميني حي انترص عىل حكومة الشنّ

ومل يذر من خمالفيه ومعارضيه حتنّى عرضهم بُعرض السيف عن بكرة أبيهم.

فقد بث اإلذاعي اإليران الدكتور عيل نور - عشية انتصار اخلميني- خرًبا حتت 
اإلعدامات  عملية  »انتهت  يقول:  حيث  الصالة!!(  وقت  وهذا  وضوء  )هذا  العنوان 
اعة تشري إىل اخلامسة صباًحا، عندما صعد )اخلميني( إىل سطح مقره  وكانت عقارب السنّ
املوقت بمدرسة علوي، واقرتب من اجلثث امللقاة عىل األرض فانحنى عليها ومدنّ يديه 
اليمنى مسح  وبيده  األيمن،  ذراعه  اليرسى مسح  وبيده  رفعهام،  ثمنّ  السائلة  ماء  الدنّ إىل 
من  فاصطف  الصالة(  وقت  وهذا  وضوء  )هذا  حوله:  ملن  يقول  وهو  األيرس،  ذراعه 

خلفه احلضور أمام اجلثث األربعة، ليؤدوا الصالة!!!«))).

وال تزال فواجع أفاعيلهم يف بيت اهلل احلرام سنة 407)ه�، و409)ه� يف ذاكرة 
املسلمي يف كلنّ مكان، فضاًل عن تصفياهتم ألهل السنةبالعراق، وقتلهم وإعدامهم يف 

إيران خالل االنتخابات ألتباع األحزاب املعارضة.

في واملعلن إىل اعتقادات هي بالسفه منه أقرب من  وقد جرنّ الرافضة هذا احلقد الدنّ
عقيدة ودين، يكفي عرضها لبيان تفاهتها وبطالهنا كام سيأيت تقريره بإذن اهلل تعاىل.

وقد سامهت جمموع هذه العقائد يف دين الرافضة بإبعادهم عن قبول احلق واإلذعان 
عن  أ  يتجزنّ ال  الذي  والنفاق  الكذب  جانب  إىل  وتعصًبا  حقًدا  هلم،  ظهر  وإن  حتنّى  له 

دينهم.

انظر: إيران بي التاج والعاممة: أمحد مهابة )ص389-388).   (((
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المْطَلُب الرَّاِبُع
ْعَوِة ْعِريُف بالدَّ التَّ

من خالل التتبع واالستقراء فإن الدعوة بصفتها مل يتم تعريفها عند املتقدمي مع 
ورودها يف كتب املعاجم اللغوية، خال بعض املتقدمي من املحققي كشيخ اإلسالم ابن 
تيمية، والسبب يف ذلك واهلل تعاىل أعلم أن كلمة الدعوة من خالل ورودها يف الكتاب 
والسنة مل تكن بحاجة إىل تعريف ورشح، لوضوح املعنى وسعة العلم وفهم اللغة، إضافة 
س كعلم له قواعده وأصوله  إىل التطبيق العميل يف شؤون احلياة، كام أن الدعوة مل تكن تدرنّ
وأساتذته ومؤلفاته، ولذلك حرص املتأخرون عىل التأصيل يف هذا اجلانب والعناية به، 
ومن هنا تعددت وتنوعت تعريفاهتم بحسب مدلوالهتا وبحسب اجتهادهم يف وضع 

حد حييط بمعنى كلمة الدعوة.
وفيما يلي بيان معنى الدعوة في اللغة واالصطلح:

الدعوة يف اللغة: 
الدعوة مصدر دعا، تقول )دعا َيدُعو دعوًة ودعاًء())).

والطلب،  والصيحة  النداء  و  الدعاء  منها:-  معاٍن  ويراد هبا عدة  تطلق  والدعوة 
واحلث والسؤال والرغبة إىل اهلل))).

قال الفيومي)V (3: »دعوت اهلل أدعوه دعاء: ابتهلت إليه بالسؤال، ورغبت فيام 

لسان العرب البن منظور ))/987).   (((
انظر: القاموس املحيط مادة )د ع و(.   (((

هو:أمحد بن حممد بن عيل الفيومي، احلموي، أبو العباس، فقيه، لغوي، نشأ بالفيوم، ومهر يف العربية،    (3(
والفقه. من مصنفاته: املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري. تويف بعد 770ه�. الدرر الكامنة البن حجر 

))/4)3(، بغية الوعاة للسيوطي )ص70)).
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عنده من اخلري، ودعوت زيًدا: ناديته وطلبت إقباله، ودعا املؤذن الناس إىل الصالة فهو 
داعي اهلل، واجلمع دعاة وداعون... والنبي H داعي اخللق إىل التوحيد«))).

الدعوة يف ال�سطالح:
أعلم-  تعاىل  –واهلل  ذلك  ومردنّ  للدعوة  االصطالحية  التعريفات  وتتنوع  تتعدد 
أو  الوصفية  التعريفات، والنظرة  ببعض  املناطة  إىل عدة عوامل من أمهها: االعتبارات 
التأصيلية، إضافة إىل النشأة واملحيط، والظروف التي متر هبا الدعوة، ومن خالل استقراء 

العديد من التعريفات فيمكننا القول بأهنا تعود إىل مدرستي: 
هذه  يف  الباحث  مقصود  هو  النوع  وهذا  الدين:  بمعنى  الدعوة  ف  تعرنّ األولــى: 
وحده  هلل  العمل  وإخالص  العقيدة  جوانب  عىل  تركز  الدراسة  هذه  ألن   الدراسة 
ال رشيك له. وألن دعوة الرافضة إىل عقيدهتم ليست مبنية عىل الدعوة الصحيحة التي 
يرجع أصوهلا إىل الكتاب والسنة، وإخالص العمل هلل، وإنام هتدف دعوهتم إىل: حتويل 
املسلمي من العقيدة اإلسالمية الصحيحة إىل عقيدة الرفض والرشك باهلل الذي ما أنزل 

اهلل هبا من سلطان. ومن األمثلة عىل هذه التعريفات:
)- الدعوة إىل اهلل هي: الدعوة إىل اإليامن به وبام جاءت به رسله -عليهم الصالة 
إىل  الدعوة  يتضمن  وذلك  أمروا،  فيام  وطاعتهم  أخربوا  فيام  بتصديقهم  والسالم- 
الشهادتي وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والدعوة إىل اإليامن 
باهلل ومالئكته وكتبه ورسله والبعث بعد املوت واإليامن بالقدر خريه ورشه والدعوة إىل 

أن يعبد العبد ربه كأنه يراه))).

)- وقيل: الدعوة هي: »رصف أنظار الناس وعقوهلم إىل فكرة أو عقيدة، وحثهم 
عليها«)3). وهذا التعريف هو ما خيتاره الباحث لشموليته أي سواء كان هذه الفكرة أو 

املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري: أمحد بن حممد بن عيل الفيومي ثم احلموي )ص94)).   (((
كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )5)/57)).   (((

تاريخ الدعوة اإلسالمية من األمس إىل اليوم، آدم عبد اهلل األلوري )ص7)).   (3(
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العقيدة صحيًحا أو غريها. واهلل أعلم. 

ف الدعوة باملعنى التطبيقي ) النرش والبالغ (: ومن أمثلتها:  والثانية: تعرنّ
)- الدعوة: تبليغ اإلسالم للناس وتعليمه إياهم وتطبيقه يف واقع احلياة))).

)- الدعوة: تبليغ الناس مجيًعا دعوة اإلسالم، وهدايتهم إليها قواًل وعماًل يف كل زمان 
ومكان، بأساليب ووسائل تتناسب مع املدعوين عىل خمتلف أصنافهم وعصورهم))).

3- وقيل: الدعوة هي: »رصف أنظار الناس وعقوهلم إىل فكرة أو عقيدة، وحثهم 
عليها«)3). وبالنظر إىل التعريفات السابقة نجد أهنا متقاربة، وأن االختالف بينها اختالف 
تنوع، إذ كلها تعرب عن الدعوة باإليصال مع التأكيد عىل الوسائل واألساليب الرشعية. 

إال أن تعريف شيخ اإلسالم ابن تيمية V أوسع وأشمل فهو الراجح واهلل أعلم.

المْطَلُب الَخاِمُس
 ، ْعِريُف ِبُبوركيناَفا�سو؛ وَمْوِقُعها اجُلْغَرايِفُّ التَّ

ِع َوَمْبَدوؤُُه �َسيُّ ومَلَْحٌة َعْن ُدُخوِل الإِ�ْساَلِم ِفيها، وُظُهوُر التَّ

اأوًل: حتديدات جغرافية لبوركينا فا�سو:
1- الموقع:

ها من  تقع بوركينا فاسو يف وسط غرب أفريقيا وهي من دول السهل األفريقي، حتدنّ
الرشق النيجر، ومن الشامل والغرب مايل، ومن اجلنوب غانا، والتوجو، وبني، وساحل 

العاج. تبلغ مساحتها 0)). 74) كم) )4).

املدخل إىل علم الدعوة، حممد أبو الفتح البيانوي )ص7)).   (((
خصائص الدعوة اإلسالمية، حممد أمي حسن )ص7)).   (((

تاريخ الدعوة اإلسالمية من األمس إىل اليوم، آدم عبد اهلل األلوري )ص7)).   (3(
 atlas desبوركينا فاسو: فريديريك ليجيآل، ص35)( و( le Burkina faso، Frederic lejeal،p235   (4(

peuples d>afrique: jean sellier p68. )أطلس شعب األفريقي جلان سيلري، ص68).
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2- أصل تسمية بوركينا فاسو:
بوركينا فاسو كانت تسمى باسم )فولتا العليا( نسبة إىل األهنار الثالثة التي متر يف 

غرب البالد وهي: فلتا األسود، وفلتا األبيض، وفلتا األمحر))).

وعقب قيام ثورة 983/8/4)م تم تغيري اسم )فلتا العليا( إىل ) بوركينا فاسو(، 
ويعني )أرض األحرار(. واالسم مكون من لغتي: موري، جوال وصيغت النسبة من 
الدولة مشتمل عىل  اسم  يكون  )burkinebe( وبذلك  بوركينايب  فيقال  الفالنية  اللغة 

ثالثة لغات رئيسة يف الدولة )املوري، واجلوال، والفوالنية(.
فكلمة بوركينا -burkina- بموري - لغة الشعب املويس-: وتعني: احلر.

وكلمة فاسو – faso- بجوال- لغة الشعب اجلوال- وتعني البلد أو الوطن.
وكلمة يب – بالفوالنية- لغة الفوالنيي- وتعني من ينتسب إىل بوركينا))).

3- السكان ولغاتهم:
بلغت نسبة السكان يف بوركينا فاسو )9.790.300)( نسمة)3) حسب إحصائية 
الكاثوليك ب�6.6)٪، والربوتستانت  عام 8)0)م نسبة املسلمي 60٪، ويقدر نسبة 
الالدينيي  أن  حي  يمثلون).0٪يف  األخرى  الديانات  وأتباع  والوثنيي 3.7)،   ،٪3

يمثلون 0.6٪ من جمموع سكان البلد)4).
اللهجات  عدد  أن  نجد  لذا  اللهجات،  تعدد  يفرض  القبائل  تعدد  فإننّ  اللغة  أما 

فاسو  )بوركينا  وانعكاساته  واجتاهاته  آفاقه  أفريقيا  غرب  يف  املعارص  الدعوي  اخلطاب  تعدد  انظر:    (((
نموذًجا(: ينوغو سليامن )ص46).

le pays،notre nationalite Burkinabe ou Burkinabe،n°:3228،2004،p19 :انظر   (((
neral de la population،sidwaya،lundi:23 avril 2018، n°5880،p13éRécensement G :انظر   (3(

(4(  institute national de la statique et du récensement démographie،2000، analyse des 

resultants du récensement general de la population et l'habitants de 1996،vol:1 

ouagadougou،p54.
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يبلغ نينّفا ومخسي. وأشهرها أو أكثرها استعامال هي: موري،،والفالنية وبامبارا )جوال(، 
وُغرماتيس، وسينوفو))).

واللغة الرسمية هي الفرنسية. وأما اإلنجليزية فتدرس بعد االبتدائية فام فوقها.

4- المناخ والتضاريس: 
جاف،وترتفع  وشتاؤها  ماطر  فصيفها  املدارى؛  الطراز  من  فاسو  بوركينا  مناخ 

احلرارة يف الصيف وتتعرض هلبوب الرياح يف فصل الشتاء.
املشاريع  نجد  لذا  الرشقية  واجلنوب  الغربية،  املناطق  يف  خصوبة  أكثر  واألرض 
احليات  ع  تنونّ بكثرة  اخلصبة  املناطق  تلك  وتتمتع  املناطق.  تلك  يف  الكربى  الزراعية 

الفطرية واحليوانات الربية من الفيلة واألسود و غريها.
ولبوركينا جمموعة من األهنار، تتبع يف منطقة اجلنوب، ومن أمهها:

)- ُموُهون )mouhoun( فولتا األسود سابًقا.
)- هنر ناَكمبي )nakambé( فولتا األبيض سابًقا.

3- هنر نازينو )nazino( فولتا األمحر سابًقا.
ولرَيَبا   ،)comoé( كوُمِوي  مثل:  الغريب،  اجلنوب  يف  صغرية  أهنار  إىل  باإلضافة 
 (serba( ورِسبا ،)Gourol( ُغورول مثل:  النيجر،  )léraba(، وجمموعة روافد هنر 

.((((Tabou( وتاُبو

3- النشاط االقتصادي:
ول الفقرية، بيد أهننّا قد بدأت حترز بعض التقدم االقتصادي،  تعد بوركينا فاسو من الدنّ

وذلك لالستقرار السيايس واألمني النسبي الذي ساد فيها، منذ أكثر من عقدين.

املرجع السابق )ص68).   (((
 institute national de la statique et du récensement démographie،2000، analyse انظر:    (((
 des resultants du récensement general de la population et l>habitants de 1996،vol:1

ouagadougou،p69.
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 تعتمد بوركينا فاسو في اقتصادها على:
1- الثروة الزراعية:

تعترب الزراعة من أهم احلرف التي حيرتفها السكان، حيث يعمل هبا نحو 90٪ من 
جمموع القوى العاملة يف بوركينا فاسو)))، كام تعتمد الزراعة البوركينابية عىل األمطار 

بالدرجة األوىل يف توفري حاجتها إىل املياه.
وتعدنّ بوركينا من الدول املهمة التي تنتج القطن املسمى باسم: ) الذهب األبيض( 
ويمثل زراعة القطن القاعدة األساسية القتصاد بوركينا فاسو، ويزرع يف املنطقة الغربية 
متتدنّ  كام   ،)kénegou( وكينيغو  وموهون،   ،)koosi( وُكويس  ُكوُموي،  والية  وتضم 

الزراعة إىل املنطقة الرشقية))).
ويعترب قطن بوركينا فاسو من أجود األنواع،لذا جيد طريقه إىل األسواق اخلارجية، 
البالد،  يف  القطني  اإلنتاجي  القطاع  هبذا  العناية  مسؤولية  املسئولة  اجلهات  تولتنّ  وقد 

وتشجيع األهايل بكافة الوسائل عىل التوسع يف زراعته.
الزراعية يف بوركينا فاسو حيث متثل  القطن األهم بي املحاصل  ويعترب حمصول 

صادرات القطن 50٪ من إمجايل الصادرات الزراعية للدولة)3).
كام توجد يف بوركينا حماصيل زراعية أخرى مثل الذرة، والفول، واألرز.

2- الثروة الحيوانية:
أما يف جمال الثروة احليوانية؛ فإننّ بوركينا فاسو مصنفة يف املرتبة األوىل من الدول 
األفريقية ذات الكثافة السكانية واحليوانية)4). وتأيت الثروة احليوانية يف املرتبة الثانية من 

صادرات بوركينا فاسو بعد القطن)5).

(1(  marches Tropcaux et méditerranées،56 année vendredi 27 avril2001 n°2894p832.

(2(  marches Tropcaux et méditerranées،56 année vendredi 27 avril2001 n°2894p832.

انظر: www.ar.alumnieen.com، نقاًل من جملة النهضة )ص3)( العدد )، مجادى اآلخرة )43)ه�.   (3(
le Burkina faso،Frederic Lejeal، Editions karthala،2002،p236 :انظر   (4(

انظر: marches Tropcaux et méditerranées مرجع سابق )ص)84).   (5(
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3- الثروة المعدنية:
يعترب قطاع الثروة املعدنية من أهم القطاعات االقتصادية يف بوركينافاسو بعد قطاع 
الزراعة وتربية املوايش، حيث تشري املصادر إىل أننّ ربع أرايض بوركينا تضم مناجم من 

الذهب التي مل تستغل حتى اآلن، ويمكن حرص أهم املوارد املعدنية املتاحة فيام ييل:

* الذهب: ويأيت يف املرتبة الثالثة بعد القطن والثروة احليوانية، حيث بلغ إنتاجه يف 
عام 998)م 6.) طنًّا، و يف عام 999)م 7.)طنًّا))).

* الزنك))): وقد تم اكتشافه عام 998)م يف بريكو)perko( والية سانغي. وتقدر 
احتياطات هذا املعدن ب�0.6 مليون طن إىل ).8)٪من الزنك)3).

يف  ويوجد  960)م،  عام  يف  مرة  ألول  منبعه  واكتشف  املنغنيز)4):  أو  املنجيز   *
والية ُلوَدَلن )loudalan( يف شامل البلد ويمكن القول بأن هذا املنجم يعترب من أهم 

املناجم يف العامل)5).

انظر: marches Tropcaux et méditerranées مرجع سابق )ص)84).   (((
38 ينصهر ِعنْد َدَرَجة 9)4م )مج(.  الزنك: عنرص فلزي َأبيض عدده الذري 30 ووزنه الذري 65.    (((

انظر: املعجم الوسيط، مادة )زنك(.
انظر: marches Tropcaux et méditerranées مرجع سابق )ص)84).   (3(

 magnesia nigri أو  magnes ومعناها مغناطيس  الالتينية  الكلمة  المنغنيز:  أصل االسم مشتق من    (4(
ومعناها املغنيسيا السوداء. املنغنيز عنرص فلزي صلب لونه رصايص يميل إىل األبيض. األنواع غري النقية 
منه غري فعالة. يصدأ املنغنيز بوجود الرطوبة. يوجد املنغنيز يف معادن البريولوسايت و البسيلوميالن و 
الرودوكروسايت. حصل عىل الشكل النقي منه من خالل حرق خليط من ثان أكسيد املنغنيز و بودرة 
األملنيوم. يدخل املنغنيز يف صناعة البطاريات و السرياميك و الفوالذ. انظر: معناه عىل موقع جامعة أم 
اللغة  كتب  من  تعريفه  عىل  الباحث  يقف  مل   http://uqu.edu.sa/page/ar/52855 رابط:  حتت  القرى 

واملعاجم.
انظر: le Burkina faso،Frederic Lejeal، Editions karthala مرجع سابق )ص49)).   (5(
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ثانًيا: ملحة عن دخول الإ�سالم يف بوركينا فا�سو وانت�ساره فيها:
يشري التاريخ إىل أننّ اإلسالم وصل إىل بوركينا فاسو يف وقت مبكر))) إذ إننّ مملكة 
غانا القديمة التي كانت تشمل املنطقة الواقعة يف الطرف اجلنويب من الصحراء الكربى 
إىل الشامل من أعايل هنر السنغال والنيجر أي: الشامل الغريب من وجهة نظر جغرافية، 
كانت هلا حدود مع املنطقة املعروفة اليوم ببوركينافاسو، فمن املمكن أن ينساب التجار 
املسلمون إليها، ناهيك أن ظهور املرابطي يف غرب أفريقيا كان له دور فعال يف وصول 

اإلسالم إىل املنطقة))).

وقد اختلف املؤرخون يف تاريخ دخول اإلسالم يف بوركينا فاسو، فمنهم من يرى 
أن اإلسالم دخل إىل مملكة مويس )بوركينا فاسو حالًيا( يف القرن الثامن عرش امليالدي)3)، 
غري أن املتخصصي يف تاريخ اإلسالم يف بوركينا فاسو يكادون يتفقون عىل أن اإلسالم 

دخل يف بوركينافاسو ما بي القرن اخلامس عرش والسادس عرش امليالديي. 

 bobo( ،واملنافذ الرئيسة لدخوله كانت املنطقة الغربية، وبالتحديد بوبو جوالسو
dioulasso( واملنطقة الشاملية املعروفة اليوم بياتنغا )yatenga))4). أما انتشاره فقد مرنّ 

بثالث مراحل وبيان ذلك يف النقاط التالية:

(1(  la haut-volta coloniel: temoinages،recherché،regards،Gabriel massa،y georges 

mediago،editions karthala،paris،p235

الوسطى، ممالك غانة  القرون  الغريب يف  السودان  وأثرها اإلجيايب يف  العربية اإلسالمية  انظر: احلضارة    (((
ومايل وسنغاي، جملة البحوث التارخيية، العدد الثان، السنة الثانية، يوليو 980)م، )ص65)).

dictionaire histoire de l>islam، Dominique et jamine sourdel،p.u.f. 1edition،1996paris،p179.   (3(
)قاموس تاريخ اإلسالم: دومينك ومجي سورديل،باريس 996)، ص79)).

 l>islam chez nous d>hier a aujourd>hui،un specialist parle،hassimi kouanda، انظر:    (4(
observateur n° 3368 du23 mars،1993،p11.
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1- مرحلة ما قبل االحتلل )القرن الخامس عشر – التاسع عشر(:
عية يف  تزامنت هذه املرحلة بفرتة النفوذ السيايس لدولة سنغاي، وحركتها التوسنّ
غرب أفريقيا، وقد شمل نفوذ هذه الدولة منطقة السفانا كلها، يف امتدادها من الرشق 
خاصة  واهلجرة،  التجارة  لعامل  ممينّز  دور  بتسجيل  املرحلة  هذه  وتتسم  الغرب)))  إىل 
عند ازدهار التجارة يف مدينة جننّي))) وكان الشعب اجلوال والياريس واهلوسا يف طليعة 

القوافل التنّجارية جتاه أرايض بوركينافاسو.

امليالدي وصل أول تاجر إىل حدود مملكة املويس وقد  السادس عرش  القرن  ويف 
املويس مل يكن  الشعب  أن  الياريس. واملشهور  باسم:  بعد  فيام  التجار  أطلق عىل هؤالء 
الواسعة  الياريس  معرفة  فإننّ  لذا؛  واحلكم،  السياسة  بأمور  اهتاممه  بقدر  بالتجارة  هيتم 
فأخذوهم  املويس،  مللوك  جذب  عامل  كانت  واإلدارة  السياسة  يف  وخربهتم  للمنطقة، 
أسواق جتارية يف  استطاعوا خلق  ذلك  وإداريي وسياسيي. وعن طريق  كمستشارين 
البالد، أقاموا فيها مصليات ألداء صلواهتم التي كانت جتذب عامة الناس الذين يكنون 
هلم االحرتام والتقدير، وقد نجح التجار الياريس بفضل ما وصلوا إليه من مراكز سامية 
يف مملكة مويس يف إيصال اإلسالم وثقافته إىل احلاشية، وتأسيس أحياء ومدنا إسالمية)3) 
واغادوغو،  يف  مويمي  وحي  اهلل  محد  وحينّ  )رَكاي()4)،  مدينة  املدن:  تلك  أمثلة  ومن 
وقد حتولت هذه املدن فيام بعد إىل مراكز دعوية مهمة، ينطلق منها الدعاة لنرش الدعوة 

اإلسالم والثقافة العربية يف أفريقيا: حسن أمحد حممود )ص94)).   (((
تقع مدينة اجلننّى حاليا: يف دولة مايل، إىل جنوب الغريب من مدينة متبكتو وتبعد عنها بحوايل تسع مئة كيلو    (((
احلضاري  التواصل  دراسة يف  الغريب،  السودان  وأثرها يف جمتمع  اإلسالمية  العربية  الثقافة  ينظر:  مرت، 

العريب- األفريقي: مطري سعد غيث أمحد )ص98)).
Essai sur les causes et methods de L’islamisation de l’Afrique de L’ ouest du XI  :انظر   (3(
siecle au XX siecle، in Islam in tropical Africa، froelich، j.c، oxfort university، press،

1969،p16

مدينة ركاي هي مدينة تبعد عن العاصمة واغادوغو بحوايل 65 كلم.   (4(



41

الياريس  لقبيلة  مضطرًدا  نمًوا  املرحلة  هذه  شهدت  كام  املناطق،  خمتلف  إىل  اإلسالمية 
واهلوسا عن طريق اهلجرات، واعتناق املهتدين اجلدد لإلسالم ويمكن حتديد أبرز سامت 

هذه املرحلة يف النقاط التالية))): 

* وصول جمموعة كبرية من املهاجرين وجتار اجلوال والياريس واهلوسا، إىل معظم 
األرايض البوركينابية. وقد أدى حضور هؤالء إىل نمونّ اجلالية اإلسالمية يف بوركينافاسو، 

وانتشار حركة الدعوة.

اجلنوبية  املنطقة  شملت  حيث  اإلسالمية،  الدعوة  حلركة  الواسع  االنتشار   *
)َدُغومَبا())) واملنطقة الرشقية حيث قبيلة ُغورماتيس )Goumatché( وذلك يف القرن 

التاسع عرش.

* ازدهار حركة الدعوة يف املنطقة الغربية )بوبو جوالسو وما حوهلا( حيث توىل 
نرش اإلسالم فيها اجلاليات اإلسالمية، يف هذا الصدد يقول أحد الباحثي: »إننّ اإلسالم 
منترش بشكل واسع يف أرجاء بوبو جوالسو وبخاصة يف حي اجلالية السودانية والسنغالية 

محد اهلل«)3).

2- مرحلة االحتلل )ما بين عام 1896-1960م(:
عىل  فرنسا  راية   )voulet( فوليت  املستعمر  نصب  896)م  عام  سبتمر  أول  يف 
قرص امللك )موغو نابا وُبغو()Mogo naba wobgo( (4( يف واغادوغو، فكانت بداية 

مرحلة التفتيت الكيلنّ للبنية االجتامعية والسياسية ململكة املويس.

تعدد اخلطاب الدعوي املعارص يف غرب أفريقيا: ينوغو سليامن )ص)5).   (((
وهي مدينة تقع اآلن ضمن أرايض دولة غانا املجاورة.انظر: )املرجع السابق الصفحة نفسها(.   (((

 L>islam et L>etat au Burkina faso de 1960a 1990،issa cisse، these de doctorat de :انظر   (3(
paris،VII،1994،p26.

موغو نابا: لقب يطلق عىل امللوك التقليديي للشعب املويس، ويعني ملك مويس.   (4(
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وقد شهد الشعب البوركيني أنواًعا من القهر والتدمري، حيث كان املستعمر يزرع 
م اإلنجليز  الرعب يف املناطق التي حيتلها))) وكان االستعامر الفرنيس يتحفز من رسعة تقدنّ
واألملان نحو املنطقة، لذ عرض عىل بعض امللوك توقيع اتفاقية احلامية، اختذ منها ذريعة 

فيام بعد لبسط سيطرته كاملة عىل املنطقة.

للكنيسة  الرئيس  املركز  فاسو  بوركينا  جعل  إىل  يسعى  الفرنيس  االستعامر  وكان 
َهَجارد  األب  يقول  انتشاره،  من  واحلدنّ  اإلسالم  ملقاومة  احلصي  وموقعها  الكاثوليكية، 
)hacquard)))): )لقد اجتاح الدين اإلسالمي منطقة أعايل النيجر منذ زمن بعيد من الدعاة 
ل مملكة مويس  املسلمي، ومل يبق إالنّ املويس، وال بد من تنصري هذا الشعب، ال بدنّ أن تتحونّ
إىل حبشة جديدة يف منطقة السودان الغريب()3)، وألجل حتقيق هذا اهلدف االستعامري، جلأ 
االستعامر الفرنيس إىل سياسة )فرق تسد( فحاول عزل مسلمي بوركينافاسو عن إخواهنم 
حركات  زعامء  هبا  ينادي  التي  اجلهادية  باألفكار  يتأثروا  ال  كي  اإلفريقية  املناطق  بقية  يف 
املقاومة ضد االستعامر يف غرب أفريقية، واألفكار اإلصالحية والثورية التي ينرشها رجال 

اإلصالح يف شامل أفريقيا، وإثارة اخلالفات بي القيادات اإلسالمية)4).

 ويص�ف أح�د الباحث�ي)5) وض�ع املس�لمي يف ظ�ل االس�تعامر الفرن�يس قائ�اًل: 

rakay: centre commercial et religieux du moogo au XX siècle p122. :انظر   (((
هو األب هاجارد ولد 8)/860/9)م يف قرية ألبيرت سرتوف بفرنسا، نائب رسويل للكنيسة الكاثوليكية    (((
فاسو وبعض  بوركينا  إىل  البيض  اآلباء  من  التنصريية  اإلرساليات  قاد  من  وأول  باميل،  مركز سيغو  يف 
دول غرب أفريقيا يف إطار مرشوع الكردنال ال فيجري حول تنصري األفارقة، أسس العديد من املراكز 
التنصريية يف ربوع البلد، مات غارقا يف هنر النيجر يوم 4)/4/)90)م. انظر: تعدد اخلطاب الدعوي 

املعارص يف غرب أفريقيا، مرجع سابق )ص53).
(3(  –L>slam au Burkina faso: problématique de L>organisation du haj، mamadou 

oubda،centre de difision islamique(cadis)premier edition،2003،p31.

املرجع السابق الصفحة نفسه.   (4(
هو: إسحاق ديالو باحث بوركيني يف جامعة واغادوغو العاصمة، قسم التاريخ والدراسات األثرية.   (5(
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»إننّ تطبي�ق الدي�ن اإلس�المي يف بوركين�ا فاس�و كان يتم حت�ت املراقبة الش�ديدة لدوائر 
االستعامر الفرنيس، وكان ال يمكن تشييد مدرسة قرآنية بدون رخصة من املستعمر وبعد 
حتقيقات دامية حول سلوكيات املدير.. وكانت صالة العيدين تؤدى حتت حراسة املستعمر 
الفرنيس ورقابته«)))، ناهيك عن بناء املساجد ذلك أننّ االستعامر خياف من املسجد خوفه 
من سائر املؤسسات اإلسالمية، فبناء املسجد يعترب وسيلة لتقدم اإلسالم)))، وفعال كان 
اإلس�الم ينترش بش�كل واسع، رغم هذه الضغوطات املس�تمرة عىل املسلمي؛ بل ساهم 

املستعمر يف نرشه من حيث ال يدري)3).

بوركينا  يف  لإلسالم  احلقيقي  االنتشار  أننّ  تؤكد  الفرنسية  االستعامرية  وائر  الدنّ إننّ 
 (4((daloa( فاسو كان يف مرحلة االستعامر الفرنيس هلا، ففي بيان ألسقف مدينة َدلوا
أشار إىل أننّ اإلسالم انترش بشكل رسيع ابتداء من عام 950)م – وهي مرحلة االستعامر 
عرشة  أصل  من  – بوركيني-  فولتاوي  واحد  السنة  هذه  يف  فاسو(.  لبوركينا  الفرنيس 
ا يف عام960)م فتمثل نسبة املسلمي  يعترب مسلاًم، ما يعادل 0)٪ من جمموع السكان، أمنّ
مخسة من عرشة أي 50٪ من جمموع السكان)5) وأن إحصائية كنيسة دلوا حول مسرية 
الدعوة اإلسالمية يف بوركينا تؤكد ذلك، فقد نرشت جملة )مالحظات ودراسات وثائقية( 
)Notes et etudes documentaries( للوثائق الفرنسية األرقام اآلتية: يقدر نسبة 
املسلمي يف عام 949)م ب�)300.000( مسلم من بي )5)8.)3،04( من جمموع 
سكان بوركينا فاسو أي ما يقدر ب�) 9،86٪( نسبة مائوية)6)، ويضيف الباحث عيسى 

املرجع السابق )ص)3).   (((
املسلمون يف السنغال معامل احلارض وآفاق املستقبل: عبد القادر حممد سيال )ص87).   (((

حمرم  والستون،  السابع  العدد  الفيصل،  جملة  البديع،  عبد  عباس  أمحد  احلديثة:  أفريقيا  كتاب  يف  رحلة    (3(
403)ه�، )ص88).

وهي مدينة تقع يف منطقة اجلنوب الغريب لدولة ساحل العاج حالًيا.   (4(
Blletin du diocese de daloa،L>eglise et L>islam en Haut-volta،avril1982. :انظر   (5(

املرجع السابق الصفحة نفسها.   (6(
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لقي  حيث  املدن،  إسالم  بوركينافاسو  لدولة  االستقالل  بداية  يف  اإلسالم  بأن  سييس: 
ظاهرة  وأننّ  الغرب.  يف  السكنية  األحياء  بعض  ويف  الشامل  يف  هو  كام  املدن،  يف  قبواًل 
ن مل تتوسع إالَّ يف وقت االستعامر، ثم إننّ نتائج إحصائية الكثافة السكانية يف عام  التمدنّ
د هذا التقرير)))، فالنتائج تشري إىل أننّ »نسبة املسلمي يف املدن 53.5٪ من  )96)م تؤكنّ

جمموع السكان«))). 

يف  لإلسالم  احلقيقي  االنتشار  أن  نؤكد  أن  الواقع  وتقرير  احلق  من  ولعلنّه 
التقارير التي نرشهتا الدوائر التنصريية  بوركينا فاسو كان يف هذه املرحلة، غري أن هذه 
واالستعامرية لتقدير نسبة املسلمي ال تعكس احلقيقة التارخيية حلركة الدعوة اإلسالمية 
يف هذه املرحلة، ولعل التناقضات البارزة يف تقدير هؤالء لنسبة املسلمي يف عام960)م 

خري دليل عىل ذلك.

هت من قبل بعض الباحثي الغربيي،  إننّ ظاهرة انتشار اإلسالم يف املنطقة قد شونّ
ومن  االستعامرية،  لألهداف  خدمة  اإلجيابيات،  وطمست  السلبيات،  أبرزت  حيث 
مظاهر هذا التشويه: نفي أثر اإلسالم يف املنطقة، والتقليل من شأنه ونفوذه، وقد اختذ 
جتاهل  يتعمدون  الذين  املنطقة  أبناء  من  الباحثي  من  املضلنّلي  بعض  األسلوب  هذا 
العامل  من  اجلزء  هذا  ملسلمي  احلضاري  التاريخ  حول  والتشكيك  اإلسالمي)3)،  املدنّ 

اإلسالمي.

rakay: centre commercial et religieux du moogo au XX siècle مرجع سابق )ص54).   (((
املرجع السابق )ص55).   (((

كام يذهب إليه الباحث البوركيني ساما محدو إىل أن املسلمي يف بوركينا يف هناية القرن التاسع عرش وبداية    (3(
القرن العرشين يشكلون أقلية وهذا زعم يكذبه الواقع، بل معظم اإلحصائيات تشري إىل أن املسلمي هم 
 L>aid arabe et son impact sur L>islam au Burkina faso:1962- 1990 sama :األغلبية. انظر

hamadoup28.
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ولعّل أهم وأبرز سمات هذه المرحلة ما سنورده في النقاط التالية:
* تنامي املدنّ اإلسالمي وانتشاره يف خمتلف أرجاء بوركينا، بتفرق الدعاة يف خمتلف 

أنحاء البالد.

* ظهور طائفة من أبناء املنطقة بالدعوة بعد أن متكنت فيهم تعاليم الدين اجلديد 
فقاموا مقام الوافدين يف نرشها، ونذكر عىل سبيل املثال ال احلرص: الشيخ جابر ميغا)))، 

والشيخ َسنُوسا تاسمبيدو يف بوتنغا)))، والشيخ عيل سوادوغو)3).

* ظهور حركات جهادية قوية قاومت االستعامر الفرنيس ببسالة، ونرشت الدعوة 
يف القرى الوثنية، كحركة الشيخ أمحدو كرنتاو يف عام 840)م)4).

3- مرحلة بعد االستعمار )من عام 1960م إلى العصر الحاضر(:
مرحلة  بوركينافاسو  يف  اإلسالمية  الدعوة  حركة  تاريخ  يف  املرحلة  هذه  متثل 
حينّة ومتمينّزة، إذ متكن املسلمون يف هذه الفرتة من تقديم مشاريع دعوية كبرية، وكان 
حصلت يف  التي  للتغريات  نتيجة  ذلك  املجتمع، كل  ملموس يف  تأثري  فيها  للمسلمي 
البيئة السياسية لبوركينافاسو، حيث انتهى عرص االحتالل، ودخلت بوركينا يف مرحلة 
فيها  متتنّعوا  املسلمي  فإن  ثمنّ  ومن  960)م،  عام  من  بدًءا  االستقالل،  مرحلة  جديدة، 

هو الشيخ جابر بن عثامن بن طاهر ميغا، ولد عام 830)م يف سيني بُبولسا تتلمذ عىل يد والده، ثم قام    (((
برحالت علمية إىل مايل والسنغال، ويعد من علامء مويس يف هذه املرحلة، أسس أول كتنّاب يف مدينة 

ركاي. انظر: )تعدد اخلطاب الدعوي املعارص يف غرب أفريقيا: ينوغو سليامن ص57).
هو سنوسا تاسامبيدو ولد عام 884)م يف َنغِرنُغو، تعلم يف منطقة دوري يف شامل بوركينا فاسو، ثم رحل    (((
إىل كل من غانا ونيجرييا، وهو املؤسس األول للمسجد الكبري ملدينة ُبوتِنغا، تويف عام989)م. انظر: 

تعدد اخلطاب الدعوي املعارص يف غرب أفريقيا: ينوغو سليامن )ص57).
هو الشيخ عيل بن إسحاق بن عبد اهلل سوادوغو ولد يف كوربييل) حمافظة بام- كنغويس( عام 889)م    (3(
تقريبا، وكان من العلامء األفذاذ يف بوركينا، خترج عىل يديه أكثر من 5805، تويف عام 979)م.انظر: 

تعدد اخلطاب الدعوي املعارص يف غرب أفريقيا: ينوغو سليامن )ص57).
تعدد اخلطاب الدعوي املعارص يف غرب أفريقيا: ينوغو سليامن مرجع سابق )ص57).   (4(
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مساجدهم،  وبناء  الدينية،  شعائرهم  ممارسة  يف  تامة  بحرية  التحوالت-  هذه  -بفعل 
وقت  يف  حمظورة  كانت  التي  احلج  رحالت  وتنظيم  واحت��ادات،  مجعيات  وتأسيس 

االستعامر))). ومن أهم خصائص هذه املرحلة ما ييل:

بذهلا  التي  املضنية  اجلهود  بفعل  البالد،  كل  اإلسالمية  الدعوة  حركة  ت  عمنّ  *
]ڳ    ڳ    ڳ     ڳ    ڱ     تعاىل:  بقوله  عماًل  الدعوية،  املجاالت  أكثر  يف  الدعاة 
ڱ     ڱ    ڱ        ں    ں    ڻڻ    ڻ    ڻ    ۀ[ ]آل عمران:04)[، 
الدول  منذ عام 974)م مع  فاسو  بوركينا  اهلل صنفت  بفضل هذه اجلهود وتوفيق من 

اإلسالمية، لكثرة املسلمي فيها))).

ه يف الدين والرجوع لإلنذار، ويف هذه  * نفرت جمموعة كبرية من أبناء البلد للتفقنّ
الدول  خمتلف  يف  اإلسالمية  باجلامعات  االلتحاق  بفرص  الطلبة  بعض  حظي  املرحلة 
بجامعة  وبعضهم  النبوية،  باملدينة  اإلسالمية  باجلامعة  معظمهم  التحق  وقد  العربية، 
روا مهام  ليتصدنّ الليبية، وعاد هؤالء وأولئك  إىل اجلامعات  األزهر، كام توجه بعضهم 

الدعوة إىل اهلل، وتعليم الثقافة اإلسالمية، وغريها من جماالت العمل اإلسالمي)3).

* إنشاء اجلمعية اإلسالمية عام )96)م: وكان من مرامي هذه اجلمعية، ضمنّ كل 
البلد، وهذه  مسلمي بوركينافاسو حتت راية واحدة، ونرش الدعوة اإلسالمية يف ربوع 

اجلمعية يف نظر املسلمي هي: »أمنّ اجلمعيات اإلسالمية ملسلمي بوركينافاسو«)4).

سابق،  مرجع   L>aid arabe et son impact sur L>islam au Burkina faso:1962- 1990   (((
)ص43).

سابق،  مرجع   L>aid arabe et son impact sur L>islam au Burkina faso:1962- 1990   (((
)ص6)).

تعدد اخلطاب الدعوي املعارص يف غرب أفريقيا، مرجع سابق )ص60).   (3(
L>aid arabe et son impact sur L>islam au Burkina faso:1962- 1990 مرجع سابق )ص7)).   (4(
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* اهتامم الدول العربية واإلسالمية املتزايد ملسلمي بوركينافاسو، من خالل تقديم 
إرسال  االهتاممات  نتجت عن هذه  للجمعيات اإلسالمية.  واملعنوية  املادية  املساعدات 
املبعوثي للقيام بمهمة الدعوة والتعليم، كام وفدت خالهلا اجلمعيات واملنظامت اإلسالمية 

ذات الصبغة العاملية، لتتوىل هي األخرى مسؤولية العمل اإلسالمي يف البلد، مثل:
رابطة العامل اإلسالمي من اململكة العربية السعودية حرسها اهلل.  -(

جلنة مسلمي أفريقيا بالكويت.  -(
مجعية الدعوة اإلسالمية يف ليبيا.  -3

منظمة الدعوة اإلسالمية يف السودان.  -4

ثالًثا: ظهور الت�سيع يف بوركينا فا�سو ومبدوؤه:
لقد ظهر التشيع يف بوركينا فاسو مع افتتاح سفارة مجهورية إيران اإلسالمية عام 
يف  بوركينافاسو،  دولة  وبي  بينها  تربط  كانت  التي  والوطيدة  للعالقة  نتيجة  983)م، 

املجالي السيايس واالقتصادي))).

املجتمع  أوساط  الرافيض يف  الفكر  لتمرير  الفرصة  تستغلنّ  إيران  بدأت  هنا  ومن 
كام  املحلية.  اإلسالمية  الشخصيات  بعض  مع  عالقات  تكوين  خالل  من  البوركيني، 
الرافيض  املذهب  ونرش  لظهور  بوركينافاسو  يف  الشيعية  اللبنانية  اجلالية  وجود  ساهم 
جالية  إىل  منقسمون  وهم   (968 عام  إىل  اللبنانية  للجاليات  تواجد  أقدم  )ويعود 
 شيعية وسنية ومسيحية إال أنه كانت عىل مدار سنوات طوال جمتمعات مغلقة ال ختتلط 
وال تتفاعل مع البوركينايي وأن االنفتاح عىل اآلخر وبداية الرتويج والتعريف بالتشيع 
كان بي سنتي 986) و990) تقريًبا. وخالل هذه السنوات األربع بدأ نشاط الشيعة 
األمر  أول  مستهدًفا  والتوسع  الظهور  يف  وإيرانيي  لبنانية  أصول  ذوي  بوركينايي  من 
السنة  البوركينابيي  أبناء  البلد ثم مهتام بصغار السن من  السياسية والثقافية يف  النخب 

تعدد اخلطاب الدعوي املعارص يف غرب أفريقيا: ينوغو سليامن مرجع سابق )ص93)).   (((
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أيًضا عن طريق املؤسسات التعليمية واجلمعيات اخلريية وقد انطلق الشيعة يف عودهتم 
من تقارب يبديه هذا الطرف لبعض الطرق الصوفية())).

* أماكن نفوذ الشيعة:
ليس للشيعة نفوذ علني كبري إذا نظرنا إىل مساحة بوركينا الكبرية ولنفوذ الطرق 
يف  توجد  فالشيعة  السكان،  لعدد  بالنسبة  نسبتهم  وإىل  وغريمها،  والسنية  الصوفية))) 
واغادوغو، وبوبو جوالسو، وكودوغو، وغارانغو، ولكن نفوذهم خطري ورسي فهم 
يف العادة يستهدفون الشباب يف أماكن جتمعاهتم إيامًنا منهم بأن الفكرة البد أن تبدأ من 

الشباب وإال فمآهلا إىل االضمحالل، فلذا خطرهم كبري وخطري)3).

* بيان مراحل الخظر الرافضي في أوساط البوركينيين:
مل تسلم أرض بوركينا فاسو من اخلطر الرافيض و مل تسلم ديار املسلمي منه، و ذاك 
عرب املصادر اإلسالمية التي دست فيها األباطيل و اخلرافات، و يف العالقات التجارية 

والسياسية فتعرض العباد والبالد البوركيني للخطر الرافيض عىل مرحلتي:

التشيع يف أفريقيا )تقرير ميدان(:تقرير خاص باحتاد علامء املسلمي، حتت إرشاف: جلنة تقيص احلقائق    (((
بمجلس األمناء )ص54)).

بمراحل وتطورات ومفاهيم خمتلفة، ومن هنا وقع كثري من اجلدل بي  الصوفية  لقد مرت  الصوفية:    (((
العلامء يف التعريف بالصوفية ومن تلك التعريفات: أن التصوف هو جتريد العمل هلل تعاىل، والزهد وامليل 
إىل التواضع واخلمول، وإماتة الشهوات يف النفس. و هذا التعريف قد ال يصدق إالنّ عىل التصوف يف 
عهده األول. انظر: فرق معارصة تنتسب إىل اإلسالم لغالب عواجي )))/865(- وقال ابن خلدون: 
إن التصوف هي: العكوف عىل العبادة واالنقطاع إىل اهلل تعاىل واإلعراض عن زخرف الدنيا والزهد فيام 
يقبل عليه اجلمهور من لذة ومال وجاه، واالنفراد عن اخللق يف اخللوة للعبادة«. انظر: تاريخ ابن خلدون 
)ص))6(، وقد رجح شيخ اإلسالم ابن تيمية V أن الصوفية نسبة إىل الصوف حيث قال: )وقيل 
وهو املعروف أنه نسبة إىل لبس الصوف( ثم علل ذلك بقوله: )فإنه أول ما ظهرت الصوفية من البرصة 
الواحد من أصحاب احلسن  الواحد بن زيد وعبد  بنى دويرة الصوفية بعض أصحاب عبد  وأول من 
وكان ىف البرصة من املبالغة ىف الزهد والعبادة واخلوف ونحو وذلك ما مل يكن ىف سائر أهل األمصار 

وهلذا كان يقال فقه كوىف وعبادة برصية(. انظر: جمموع الفتاوى البن تيمية )))/7).
التشيع يف أفريقيا مرجع سابق )ص54)).   (3(
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األولى: مرحلة الخطر غير المقصود:
كانت مظاهر الرافضة يف هذه املرحلة أخفى من دبيب النمل لدى الكثري من العلامء 

و الدعاة املنتسبي إىل العلم،و من تلك املظاهر:

I الذي كان يثني عليه عند ذكر  : الغلو الفاحش يف عيل بن أيب طالب  أوالاً
اسمه و أن من فضائله أنه مل يدفن يف األرض، و أن الرعد صوته، والربق سوطه، وأن له 
سيًفا ال يطيق محلها إال هو وحده، و يقتل هبا سبعي مرشًكا يف الرضبة الواحدة و أنه بارز 

رأس الغلو و قتله، و كانت هذه احلكايات تروى من مصادر يف مناسبات إسالمية.

ثانياًا: هتويل مقتل احلسي بن عيل بن أيب طالب L بشكل ال يقل شأنا عن 
أهوال أرشاط الساعة الكربى، و تروى القصة يف ديوان اخلطب املنربية البن نباته، وهو 

كتاب قل من إمام و خطيب ال يملكه يف البالد.

ثالثاًا: االهتامم التام باالحتفال بليلة عاشوراء، و إشباع العيال فيها، وترديد قصص 
و أحداث خمتلفة عىل آل البيت يف تلك املناسبة.

أيام  الفاطميي  عبيد  بني  خلفاء  ابتدعه  الذي  النبوي  باملولد  االحتفال  ــا:  رابــعاً
حكمهم يف مرص سنة )36 هجرية.

ا: إبداء التحمس و الوالء الشديد لزعيم الثروة اإليرانية اخلميني سنة 979)  خامساً
– 980)م. و تأييده حي وضع جائزة ملن يقتل املجرم املدعو )سلامن رشدي( عىل طعنه 

يف آيات القرآن الكريم، غافلي عام يكنه اخلميني من حقد عىل القرآن الكريم))).

الثانية: مرحلة الخطر الرافضي المقصود:
ترجع جذور اخلطر الرافيض املقصود إىل عدة أسباب هي:

مللتقى اآلل  أبوبكر درابو، مذكرة ورشة عمل  للشيخ:  الشيعي  منع من اخلطر  العلامء والدعاة يف  دور    (((
واألصحاب املنعقد يف مدينة بوبو ديوالسو )ص3).



50

وأقامت  العربية،  الدول  بعض  من  قدمت  التي  الشيعة  اجلاليات  عنارص   : أوالاً
هلذه  وكانت  الديبلوماسية،  املهام  أو  التجارة،  املزاولة  املجاورة  الدول  يف  أو  البالد  يف 
هذه  مع  التعامل  إىل  خاصة  ظروف  دفعتهم  الذين  السكان  مع  رسية  أنشطة  العنارص 

اجلاليات، وإلصابة بعدوى التشيع.

رحالهتم  يف  غامروا  الذين  العشوائية،  العربية  الدراسة  عشاق  من  فئة  ثانياًا: 
عقوهلم  فشحنت  الشيعية،  التعليمية  املؤسسات  بعض  قبضة  يف  سقط  حتى  اخلارجية 

باملبادئ الشيعية، وبعد ختريج هؤالء نقلوا العدوى إىل أهاليهم يف البالد.

املتعطشي  الثانوية،  فوق  وما  الثانوية  الشهادة  محلة  من  املتعلمي  فئة  ثالثاًا: 
تنصبها  التي  الصيد  العيش، وقد سقط معظم هؤالء يف شامئل  لقمة  للتوظيف وطلب 
اجلهات الشيعية ملثل هؤالء، حيث استدرج الشيعية بعض طلبة العلم باملنح الدراسية، 

ليدرسوا يف إيران أو يف لبنان أو غانا، وساحل العاج يف معاهدهم وجامعاهتم الشيعية.

كام أن بعض الشباب وجدوا وظائف يف سفارات أو مراكز أو مؤسسات جتارية 
شيعية فصار التشيع رفيقهم احلميم، يوايل عليه، ويعادي عليه.

* أبرز الشخصيات الذين لهم جهود في نشر الرفض في بوركينا فاسو:
إىل  ودعوهتم  الناس  لتشييع  جهودهم  يبذلون  شيعة  دعاة  بوركينافاسو  يف  يوجد 
اعتناق األفكار واآلراء الشيعية الفارسية، كدعوى املحبة آلل البيت، ومسألة اإلمامة، 
الدعاة  هؤالء  ومعظم  املجتمع،  يف  يبثنّوهنا  التي  العقائد  من  وغريها  الصحابة،  وتكفري 
جيي اجلامعة  جيي اجلامعات اإليرانية يف طهران ويف ُقم، أو من خرنّ إما أن يكونوا من خرنّ
الشيعية يف غانا ويف لبنان، أو من العلامء املتصوفة الذين انضموا إليهم لغرض احلصول 
عىل األموال الطائلة التي تنهمر عليهم من قبل احلكومة اإليرانية، وأبرز هؤالء الدعاة 

ما ييل:
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سليامن كابوري: مدير معهد اهلدى العريب الفرنيس، ومندوب جامعة آل البيت يف   .(
الثقايف، يامرس مهامه يف  للتطوير والتبادل  الرضا  أفريقيا، ورئيس مؤسسة  غرب 

العاصمة )واغادوغو(.
محادي بارو: رئيس حترير جملنّة )املودة( يف العاصمة )واغادوغو(.  .(

التصوف  كتاب:  صاحب  وهو  جوالسو(  )بوبو  مدينة  يف  مقيم  كوليبايل:  طاهر   .3
العقيل عند ابن سينا، نرش دار اهلادي )الشيعية-لبنان(.

عيل تراوري: يامرس نشاطاته يف منطقة )بوبو جوالسو(.  .4
عيسى كندو: يامرس أنشطته يف )واغادوغو( ويسكن يف حينّ )َتاْنِغي(.  .5

سيد حممد ويدروغو: مقيم يف )واغادوغو(.  .6
حسن يعقوب السينا: وقد نرش له مركز األبحاث العقائدية التابع ملرجعية السيستان   .7

يف موقعه عىل الشبكة حمارضة بعنوان: الرحلة إىل الثقلي.
عيسى سوندي: وقد َنرش له مركُز األبحاث العقائدية التابع ملرجعية السيستان يف   .8

موقعه عىل الشبكة حمارضة بعنوان: هكذا عرفت الشيعة.
يعقوب سانا: يقيم يف العاصمة )واغادوغو(.  .9

حممود تروري: مقيم يف واغادوغو))).  .(0
هارون جالو: داعية شيعي بمنطقة )بيتو(، احلائز عىل شهادة املاجستري يف طهران.  .((

بشري مون: داعية شيعي بمنطقة )غارانغو(، عضو بارز يف جامعة املصطفى العاملية   .((
الشهادة  عىل  واحلائز  )واغادوغو(،  بمدينة  ثالثي  حارة  يف  املتموضع  الشيعية، 

الدكتوراة يف طهران بعنوان )فقه املقارنة(، وقد مكث يف إيران قرابة 3)عاًما.
هارون ويدروغو، من خرجيي اجلامعة يف طهران بمرحلة املاجستري، وعضو بارز يف   .(3

جامعة املصطفى العاملية يف حارة ثالثي بمدينة واغادوغو))).

انظر: التشينّع يف أفريقيا )ص60)(، ومقابلة مع الشيخ أمحد كونفي، أحد زعامء املتصوفة واملتعاون مع الشيعة.   (((
واغادوغو،  بالعاصمة  الشيعية  العاملية  املصطفى  مقرنّ جامعة  مقابلة شخصية مع هارون ويدروغو، يف    (((

وذلك بتاريخ: )3)/434/7)ه�(.
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* بيان عدد الرافضة في المجتمع البوركيني:
إن العدد اإلمجايل ألتباع الشيعة يف بوركينافاسو يرتاوح ما بي )3000 إىل 4000 
 ٪9 يمثلون  الشيعة  بأن  احلسينية(  املعارف  )دائرة  ذكرته  ملا  خالًفا  تقريًبا()))،  شخص 
فإن  املوضوعية  تعوزها  مبالغة  يفوق مليون شخص! وهذه  ما  السكان، أي  تعداد  من 
آخر إحصائية دقيقة تعرضت لألديان يف بوركينافاسو كانت سنة 996)م وهي تقطع 
بأن الشيعة يف بوركينافسو هم أقلية صغرية متثلها اجلالية اللبنانية يف البالد خصوًصا إذا 
علمنا أن عدد أفراد اجلالية اللبنانية - بكل أطيافها املذهبية والدينية يف بوركينافسو 400 
اللبنانية يف مكتب اجلاليةاللبنانية يف بوركينافسو  شخص حسب ما أفاده رئيس اجلالية 

فوزي عازار علاًم أن عدد منهم حصل عىل اجلنسية البوركينابية))).
 فالرافضة أقلية صغرية يف املجتمع البوركيني مقارنة بالفرق األخرى منذ دخوهلا 
بكلنّ  املسلمي  أوساط  فرقة غري مرغوبة وغري مرحب هبا يف  الوقت احلارض، فهي  إىل 
طوائفهم وفرقهم بسبب ُكرههم للصحابة وسبنّهم هلم، وخاصة أيب بكر وعمر، واملسلمون 
بجميع أطيافهم يف بوركينا حيبنّون أصحاب رسول اهلل H - ويرتضون عنهم 
ويتفاءلون بالتسمي بأسامئهم حمبنّة وإجالاًل هلم، فكيف يرضخون ملن بنى دينه وعقيدته 

ومذهبه عىل بغض هؤالء الصحابة الكرام الذين قال اهلل فيهم: ]ٱ    ٻ    
ٻ    ٻ    ٻ    پ     پ    پ    پ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    ٺ      ٺ    

ٺ    ٺ    ٿ    ٿ            ٿ    ٿ    ٹٹ     ٹ    ٹ    ڤ[ ]التوبة:00)[.
كان  كام  نقيًّا  صافًيا  إلينا  فنقلوه  احلنيف  الدين  هذا  خدموا  قد  الصحابة  فهؤالء 
روا رسول اهلل  وا منه شيًئا كام يعتقده الرافضة، وعزنّ يف زمن النبي H ومل يغرينّ
H ونرصوه واتبعوه يف املنشط واملكره ويف اليرس والعرس، فلوال اهلل ثم هؤالء 

 .H الصحابة رضوان اهلل عليهم ملا وصلت إلينا رشيعته وسنته

انظر: أسباب انتشار الشيعة يف بوركينا فاسو: أمحد سانقو )ص3).   (((
التشيع يف أفريقيا )ص54)).   (((
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ويرى أمحد سوادغو))): بأن العدد اإلمجايل للشيعة يف بوركينافاسو ال يتجاوز ثالثة 
آالف فقط ال غري، ولكنهم يزدادون شيًئا فشيًئا وإن كان بطيًئا بسبب ما يواجهونه من 

جهود مضادة ضدهم من قبل دعاة أهل السنة))).

اأقوال علماء بوركينافا�سو حول الراف�سة:
1- قول الدكتور/محمد ابن إسحاق كندو: 

يقول فضيلته عن الشيعة أثناء حمارضة له يف جامع أهل السنة بالعاصمة )واغادوغو( 
واعتقادهم  بقوهلم  اإلسالم  عن  وخرجوا  انحرفوا  )فهؤالء  4)/3/3)0)م:  بتاريخ 
م وصية قبل وفاته عىل أن عليًّا خليفة للمسلمي من بعده، مما  أن النبي H قدنّ
دل ذلك عندهم عىل أن الصحابة قد ظلموا عليًّا بمبايعتهم أبابكر الصديق بعد وفاته 
H، ثم عمر وعثامن من بعده، يدل ذلك أيًضا عىل تفضيلهم لعيل عىل الصحابة 
الواردة يف  مجيًعا، إضافة إىل زعمهم أن الصحابة رضوان اهلل عليهم قد أخفوا اآليات 

فضائل عيل وآل البيت مما يدل عىل أن القرآن الكريم ناقص عندهم()3).

2- قول الشيخ/أبوبكر كومباوري:
يقول فضيلته عن الشيعة: )أي كتاب يتحدث أن جربيل S قد أخطأ مكان 
الوحي والرسالة حيث عدل من عيل إىل حممد H فهو كتاب خبيث جيب نبذه 

ومدرس  البالد،  أنحاء  مجيع  يف  وحمارضات  دروس  وله  )واغادوغو(  العاصمة  يف  مقيم  سني  داعية    (((
كنانذوي، والشيخ  احلاج يوسف  سها  أسنّ التي  بن مسعود،  اهلل  التابعة ملؤسسة عبد  )اهلدى(  يف جامعة 
رشبيني مرصي اجلنسية، وقد حصل عىل شهادة اجلامعية يف اجلامعة اإلسالمية بكلية اللغة العربية، ثم 
أكمل دراسته يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض وحصل عىل شهادة الدكتوراه يف قسم 
جه إىل دولة )تشاد( كمدرس يف إحدى جامعاهتا، ثم عاد إىل وطنه األم  ابتعث بعد خترنّ اللغويات، ثم 

ليدعوا إىل اهلل تعاىل بعد أن مكث هنالك قرابة مخسة عرش عاًما.) مقابلة شخصية عام ))0)م(.
مقابلة شخصية مع أمحد سوادوغو عام ))0)م.    (((

حمارضة ألقاها الدكتور حممد ابن إسحاق كندو حول الشيعة، يف املسجد اجلامع ألهل السنة واجلامعة،    (3(
بمدينة )واغادوغو(، وذلك بتاريخ: )4)/3/3)0)م(. 
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 H باخلالفة بعد وفاة النبي I وإتالفه، وأي كتاب يتحدث عن أحقية عيل
من أيب بكر وعمر وعثامن فإنه يستحق احلرق، ألنه كتاب شيعي خبيث())).

ومهام  بوائقه،  يؤمن  فال  وخلقه  ولونه  جنسه  كان  مهام  )فالشيعي  أيًضا:  ويقول 
اهلل  اللنّوم والسبنّ لصحابة رسول  توجيه  يتورع عن  فلن  وليونته  اعتداله وتعامله  كان 
H، إًذا فالواجب عىل كل غيور لدينه أن يتنبه من هؤالء كي ال يقع يف الفخ 

الذي نصبوه ألجله، فيحافظ عىل عقيدته وعرضه قبل فوات األوان())). 

3- قول الشيخ/عبد الرحمن جلبيغو:
يقول فضيلته: )إن مما هيدد عقائد املسلمي يف بوركينافاسو مذهب الرفض املدعوم من 
احلوزات الشيعية يف إيران، فأول وصول الروافض إىل بوركينافاسو وجدوا مالًذا آمنًا عند 
الطرق الصوفية وخاصة التيجانية، حيث أن مساجدهم ومدارسهم هي التي احتضنتهم، 

فكانوا يقومون بمختلف أنشطتهم من إجراء مسابقات عىل مستوى الوطن(.
ويقول أيًضا: )إن املتتبع حلقيقة الرافضة وأعامهلم ال خيفى عليه أبًدا مدى جرمهم 
وحقدهم عىل البرشية عامًة وعىل أهل السنة بصفة خاصة، حيث يستمدون حقدهم هذا 
ا، والرافضة قوم مهجيون يتعاملون  من أصل عقيدهتم التي ترهيم احلق باطاًل والباطل حقًّ
بقسوة ووحشية مع كل من خيالف معتقدهم، وخصوًصا أهل السنة الذين تصدوا هلم 

وأبدو زيف عقيدهتم وبطالن منهجهم. وهلذا أباحوا دماء أهل السنة وأمواهلم)3).

الرشيط الصويت: املسجل بعنوان: )الفرقة الناجية(، وذلك بتاريخ: )8)/))/983)م(.   (((
مقابلة شخصية مع ابن الشيخ/أبوبكر واعظ يف بيته، عام4)0)م   (((

اآلل  ملتقى  فعاليات  ضمن  قدمه  بحث  )ص)(،  جلبيوغو  الرمحن  عبد  الرافضة:  جرائم  مذكرة    (3(
واألصحاب ) الغزو الشيعي أطامع وأحقاد (، مقر امللتقى: جامع أهل السنة يف حارة )))(، بمدينة بوبو 

جوالسو - بوركينا فاسو، تاريخ امللتقى: 3�4/ 6 / 434)ه� املوافق: 3)� 4)/ 3)0)م.
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ْعَوِة إىل َمذهِبِهم  اِفَضِة التَّعليِميَِّة يف الدَّ َوسائُل الرَّ

المبحُث األوَُّل
عوِة اإِىل َمْذَهِبِهْم اِف�سِة اجَلاِمعاِت يف الدَّ ا�ستغالُل الرَّ

لكل  إشعاع  مركز  فهي  املجتمع،  يف  الصدارة  الزمان  قديم  منذ  اجلامعات  تتبوأ 
والفالسفة  والعلامء  املفكرين  آراء  منه  تنطلق  الذي  واملنرب  واملعرفة،  الفكر  من  جديد 

ورواد اإلصالح والتطور.
»واجلامعة مؤسسة – علميه- تؤثر يف اجلو االجتامعي املحيط هبا وتتأثر به، ومن 
هنا كان لكل جامعة رسالتها التي تتوىل حتقيقها«))) فانطالًقا من أمهية اجلامعة ومكانتها 

يف املجتمع سعى الرافضة إىل إنشاء جامعات لنرش معتقداهتم يف إفريقيا.
ومن اجلامعات املحلية التي يتم استغالهلا من قبل الرافضة يف نرش عقيدهتم داخل 

املجتمع البوركيني:

1- جامعة امل�سطفى العاملية:
تأسيسها: تأسست جامعة املصطفى العاملية يف مدينة واغادوغو عاصمة بوركينا 

فاسو سنة ))0)م.
اإلدارة: يديرها املبعوث اإليران: حمسن مهذب.

الكليات: كلية الفقه وأصول الفقه ويف صدد فتح كلية القرآن وعلومه))).

اجلامعة والتدريس اجلامعي: د. عيل راشد )ص3)).   (((
بتاريخ  اجلامعة،  بتلك  وم��درس  سوريا  خريج  بلوغو،  أمحد  من  املعلومة  هذه  الباحث  استفاد    (((

8)/434/3)ه� بتامم ساعة 9مساًء. 
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أنشطة الجامعة:
من أنشطة هذه اجلامعة ما ييل:

تنظيم حمارضات  -
عقد ندوات  -

إعالنات عن اجلامعة يف األماكن العامة ومكان اجتامع الناس   -
توزيع الكتيبات واألرشطة باللغة الفرنسية قصد جلب الطالب إليها.  -

2- اجلامعة الإ�سالمية يف غانا:
التي قام بتأسيسها مركز أهل البيت بطهران للتعليم والدراسات اإلسالمية وكان 
بادئ األمر حوزة علمية، وكانت هذه احلوزة هي النواة األوىل لتأسيس جامعة فيام بعد 

سموها باجلامعة اإلسالمية عام 988)م.

)ويف عام )00)-)00)م تم تسجيل هذه احلوزة لدى حكومة غانا باسم اجلامعة 
اإلسالمية يف غانا، وهي تعمل عىل تقوية العالقة مع التعليم احلكومي فقد تم معادلتها 

مع كلية أصول الدين بجامعة ليغون )le gon( الغانية())).

بإرسال بعض  الرفض يف بوركينا فاسو وذلك  ويتم استغالل هذه اجلامعة لنرش 
الطالب املتميزين الدارسي يف معاهدهم ومدارسهم ملواصلة دراستهم فيها جامعيًّا ممن 
مل يتسن هلم الفرصة لاللتحاق باجلامعات الرافضية خارج القارة، ويف عودهتم يقومون 

بمهمة الدعوة إىل الرفض وذلك بالنسيق مع مؤسسات الرافضية ببوركينا فاسو.

انظر: وسائل الرافضة وأساليبهم يف الدعوة إىل مذهبهم يف غانا وسبل التصدي هلا: عبد رب النبي عمر    (((
حممد )ص)5). 
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المبحُث الثَّاِني
عوِة اإىل مذهبِهم اإِْن�َساُء وا�ْستْغالُل املدار�ِض يف الدَّ

املدرسة أكرب مؤسسة تعليمية وتربوية يف العرص احلارض، واجتامعية حتيط املجتمع 
بكل رعاية ومحاية، تنرش العلم وحتارب اجلهل، وقد حازت قصب السبق يف كل العلوم 
التي وجدت يف عهدنا هذا؛ من الطبنّ واهلندسة والزراعة والعلوم الدينية واالجتامعية 
واالقتصادية وغريها من العلوم التي تفيد اإلنسان يف حياته الدنيوية واألخروية. ومنها 

ينهل النشء تربيته احلسنة أو السيئة. 
من الوسائل التي استغلتها الرافضة يف بوركينافاسو يف الدعوة إىل مذهبهم إنشاء املدارس 

واملعاهد، وقد بلغ عدد املدارس واملعاهد الرافضية يف بوركينا )5)( مدرسة ومعهًدا.

- من اأ�سباب حر�ض الراف�سة على اإن�ساء املدار�ض:
ملا كان العامل االقتصادي بالنسبة للرافضة عاماًل رئيًسا يدخل -تقريًبا- يف مجيع 
عليها،  واإلرشاف  ومتويلها  بناؤها  املدارس:  برزت  فقد  التعليم  فيه  بام  به  يقومون  ما 
عاماًل اقتصادًيا مهاًم حيث يتخذون منها طريًقا حلث األتباع عىل دفع اخلمس والرضائب 
األخرى. يقول د.موسى املوسوي: )إن بعض علامء الشيعة يدافع عن أخذهم اخلمس 
من أموال الشيعة بأهنا أموال ترصف عىل املدارس الدينية واحلوزات العلمية والشؤون 
بل  وملاذا؟  كيف  ترصف  األموال  تلك  أن  يف  ليست  املناقشة  ولكن  األخرى  املذهبية 
املناقشة أصولية وواقعية ومذهبية وهي أن تلك األموال تؤخذ زوًرا وبطالًنا من الناس، 
أنشأ  فيها())). وقد  الترصف  فإهنا غري رشعية ال جيوز  اهلل  إذا رصفت يف سبيل  وحتى 

الرافضة يف بوركينا فاسو عدة مدارس من أبرزها ما ييل:

افضة وسبل مواجهة الدعوة إىل عقيدهتم يف العرص احلديث:  منهج أهل السنة واجلامعة يف الرد عىل الرنّ   (((
تورى طه، ))/9)8).
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المْطَلُب اأَلوَُّل

َمْعَهُد الُهَدى الَعَرِبيِّ الفَرْن�ِسيِّ
تم تأسيس معهد اهلدى يف مدينة واغادوغو من قبل جامعة آل البيت العاملية بقم 
ويقوم بدعم مشاريعه، ويف هذا الصدد راسل مدير املعهد سليامن كابوري من أسامه:« 
البيت  آل  جامعة  )مدير  البقيش)))  الشيخ  واملسلمي  اإلسالم  حجة  سامحة  حرضة 
العاملية(. بتاريخ 009/06/04)م مقدما له تقريرا خمترصا عن بناية معهد اهلدى – كام 
قام – برشح مفصل عن مصارف« املبلغ الذي استلمه دفعًة ثانية وقدره 5)ألف ريال 

سعودي ما يعادل 4000 دوالر أمريكي«.

إدارة المدرسة: يقوم بإدارة معهد اهلدى سليامن كابوري وهو بوركيني.

فروع املعهد:
مدرسة اإلمام املهدي يف قرية »سابتينغا«))) ويديرها ممثل الرافضة يف املنطقة عيسى    -(

ترنغدا.
مدرسة منهاج اهلدى و يديرها حسن سانغرى.  -(

مدرسة فتح الدين يف زيغالبواليس)3) ويديرها بشري باندى، وقد خترج من مدرسة   -3
منهاج اهلدى.

هو: عبد املحسن بن حسي البقيش درس وختصص يف الفقه وأصوله، وهو شيعي سعودي مقيم باملنطقة    (((
النمر.توىل عدة  السيد منري اخلبا،والشيخ جعفر  آية اهلل  الشيخ اخلائفي،  آية اهلل  الرشقية، ومن مشاخيه: 
التعليمية  الشؤون  قسم  رئيس  سابًقا،  العاملية  البيت  آل  بجامعة  األساتذة  وحدة  رئيس  منها:  مناصب 
بجامعة آل البيت العاملية سابًقا، مدير عام جامعة آل البيت العاملية وعضو جملس اإلدارة، ومن مؤلفاته: 
بنظرة  اللحية  حلق  يف  رسالة  و  احلديث،  رواة  لعلم  مدخل  والسنة،  الكتاب  ضوء  عىل  الفوائد  مخس 
الثقافية.  للعلوم  الرشقية  املنطقة  شبكة  انظر:  فاسو.  بوركينا  لرافضة  الداعمي  أكرب  من  وهو   فقهية. 

.(www.sharqeyah.com(
هي قرية تقع يف منطقة )بولغو( وسط رشق بوركينا فاسو.   (((

تقع هذه القرية يف )وسط رشق( بوركينا فاسو.   (3(
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ومدرسة سبيل اهلدى يف غارانغو ويديرها احلسن سنكري خريج مدرسة األنشطة   -4
الدعوية للمعهد:

 للمعهد اأن�سطة متنوعة منها:
)-  عقد ندوات علمية: ومن ذلك ما قامت به مجعية املودة التابعة بالتنسيق مع إدارة 
 .I معهد اهلدى من عقد ندوة بمناسبة يوم عاشوراء الذي قتل فيه احلسي 
للطالب وقد عقدت هذه الندوة يف فرتة 8)-4) ديسمرب عام 0)0)م يف العاصمة 

واغادوغو بعنوان ) أزمة اإليامن عند الشباب ما هي احللول اإلسالمية(.
حمارضات: مذلك يف مناسات عدة مثل عاشوراء حيارضون واحتفال باملولد وكل   -(
مناسبة يكون احلديث عن سرية صاحب املناسبة كقصة النبي H يف املولد 

وقصة مقتل احلسي يف العاشوراء وهكذا.
تنظيم مسابقات ثقافية ودينية بي الطالب، وهي دورية يف 7) رمضان من كل عام   -3
أقاموا ثامنية مسابقة منذ عام 008)م إىل عام 5)0)م وغريها من الوسائل  وقد 

التي تسلكها الرافضة لبث سمومها يف أبناء البلد))).

المْطَلُب الثَّاِني
َمْدَر�َسُة الإَِماِم �َساِكينِدي �َساُنو

أسس مدرسة اإلمام ساكيندي سانو يف مدينة بوبوجوالسو العاصمة االقتصادية 
اإلمام  ألن  إليها  الناس  جلذب  للمدرسة  االسم  هذا  واختاروا  فاسو  بوركينا  لدولة 
ساكيندي سانو من الشخصيات البارزة التي أسست أول مسجد يف مدينة بوبوجوالسو. 

وهي مدرسة شيعية من االبتدائية إىل الثانوية))). ويدير املدرسة: بوكاري سانو.

الوسائل الشيعية يف نرش مبادئها الرافضية غارانغو، بيال عومارو )ص)).   (((
انظر: التشيع يف أفريقيا )ص57)).   (((
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ومن األنشطة الدعوية ما يلي:
عقد ندوات علمية: ومنها عقد ندوة بعنوان:  -(

.Q حياة أهل البيت -(
)- والية أهل أهل البيت يف الكتاب والسنة. 

حمارضات:أما املحارضات فتكون حسب املواسم الدورية واملناسبات الدينية والدة   -(
الزهراء، وحفلة غدير خم ونحوها. 

تنظيم مسبقات ثقافية ودينية بي الطالب وهي دورية يف 7) رمضان من كل عام.  -3

ومن فروعها: مدرسة اإلمام احلسي ومديرها عيل بادارا تراوري )بوبو جوالسو(.
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المْبَحُث الثَّاِلُث
ِة  ْعِليِميَّ �َساِت التَّ اإِْن�َساُء املراِكِز وامل�َساِجِد واملوؤَ�سَّ

 

ْعوِة اإِىل َمْذَهِبِهْم يف الدَّ

المْطَلُب اأَلوَُّل
ِة ِة الإِ�ْساَلِميَّ ُة املَودَّ َجْمِعيَّ

يرأسها حالًيا إسامعيل  العاصمة  تبليغية شيعية مقرها يف واغادوغوا  وهي مجعية 
ويدراوغو 

وقد ذكر أحد أعضاء هذه اجلمعية يف ملتقى نظمته اجلمعية من )) إىل 8) ديسمرب 
007) بعنوان:)النبي ومستقبل اإلسالم( عقد يف معهد اهلدى يف واغادوغو عىل هامش 
عيد الغدير ذكر بأن تسمية اجلمعية مستمدة من مودة أهل البيت التي فرضت علينا يف 

كتاب اهلل))).

بالشكل  أهدافها  املودة  اجلديدة حتدد مجعية  اجلمعية يف صيغتها  اعتامد  وثيقة  ويف 

التايل:

اأهداف املوؤ�س�سة:

تعريف الناس باإلسالم من خالل تشجيع التسامح والسالم.    -(

تأليف املنتسبي اليها عىل مشاعر األخوة والتضامن.   -(

تعزيز وتشجيع الدراسة والبحث والتدريب يف كل جماالت العلوم اإلسالمية.   -3

املشاركة يف التنمية االقتصادية واالجتامعية والثقافية لألمة والوطن.  -4

انظر: التشيع يف أفريقيا مرجع سابق )ص58)).   (((
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بناء التفاهم والتسامح ألجل وحدة بي املسلمي.  -5

إقامة تعاون مفتوح مع اجلمعيات الشيعية واملنظامت غري احلكومة واملؤسسات عىل   -6

الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية ممن ال تتعارض أهدافهم مع أهداف اجلمعية.

وتصدر اجلمعية صحيفة علمية إعالمية رافضية باسم صحيفة »املودة« وهي لسان 

حال الشيعة وأنشطتهم يف بوركينا فاسو))).

المْطَلُب الثَّاِني

ا �سَ َمُة الرِّ ُمَنظَّ
تعريف املنظمة:

أسست منظمة إمام رضا للتنمية والتبادل الثقايف يف 03/)430/0)ه- املوافق: 

)3/))/008)م من قبل األعضاء وعىل رأسهم: سليامن كابوري. 

قائمة اأع�ساء املكتب التنفيذية: 
المنصباالسم

الرئيسسليامن كابوري
نائب الرئيسسمدي موسى

أمي العامحممد سنويس نانا
نائب األمي العامحيي بورغو 
أمي الصندوقجندا سعيد

مسؤول شؤون النسوةكندو معصوم
مسؤول عن الثقافة اإلسالمية)))تارنغدى حممود

املرجع السابق الصفحة نفسها.   (((
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(((

ومن أهدافها:
تشجيع األنشطة الثقافية واالجتامعية والعلمية   -(

تعزيز التبادالت الثقافية والعلمية.   -(
حتسي ظروف النظافة والظروف الصحية للسكان.   -3

مكافحة الفقر واجلهل.   -4

المْطَلُب الثَّاِلُث

�َسُة الإَِماِم احُل�َسْيِ ُموؤَ�سَّ
هي مؤسسة دينية دعوية مقرها يف مدينة بوبوجوالسو ويرأسها عيل بادارا تراوري 
إىل  تدعو  ونرشات  كتب  وتوزيع  وحمارضات  ودروس  وثقافية  تبليغية  بأنشطة  وتقوم 
مذهب اإلثني عرشية. وتقوم أيًضا بتمويل دعاهتم ببناء مدارس يف مناطقهم ليؤثروا يف 

الناس مبارشة.

ويتفرع من هذه المؤسسات ما يلي:
املجلس األ عىل تأسيسه يف آخر شهر نوفمرب ))0)م يديره:حممدتاو  -(

مؤسسة الوحدة اإلسالمية يديرها يعقوب سانا.  -(
مجعية شباب أهل البيت يديرها: بشري مون.  -3

مجعية اخوان الزهراء. يديرها: فاطمة ويدراوغو.  -4
املجمع الوطني ألهل البيت تم جتديد أعضاء املكتب يف 0)/))0) يديره حسن ساودغو.  -5

مذكرة تعريف املنظمة )ص)(، حصل عليها الباحث عند زيارته للمنظمة يف عام 434)ه�.   (((
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الأن�سطة الدعوية لهذه املوؤ�س�سات واجلمعيات:
نرش علوم أهل البيت وبث الوعي اإلسالمي ونرش الفكر الديني األصيل -حسب   -(
زعمهم- )واحتفال بذكرى والدات ووفيات األئمة مع الرسول H وفاطمة 

الزهراء J، يف واغادوغو وبوبوجوالسو ووايغويا، وغارانغو وبيوتنغا())).
إقامة دروس وحمارضات.  -(

توزيع كتب ونرشات، تدعو إىل االثني عرشية رصاحة أو حتكي قصة مستبرص)))   -3
ومن تلك الكتب والنرشات ما ييل:

)-  كتاب: ثم اهتديت: ملحمد التيجان الساموي.
)- ألكون مع الصادقي: ملحمد التيجان الساموي.

اري. 3- التنّبليغ مناهجه وأساليبه: تأليف: جعفري البجنّ
4- جملة )الوحدة اإلسالمية(، وهي عربية شهرية شيعية تصدر عن مجعية العلامء 

املسلمي يف لبنان. 
5- ) صحيفة املودة( وهي صحيفة شيعية إعالمية تصدر كل شهرين عن اجلمعية 

اإلسالمية املودة بواغادوغو، بوركينافاسو باللغة الفرنسية.

مذكرة بعنوان تقرير خمترص حول الشيعة ونشاطاهتا يف بوركينا فاسو: طاهر كوليبايل )ص)-4).   (((
املستبرص يف مصطلح الرافضة: املتحول من السنة إىل مذهب الشيعة.)انظر: منهج أهل السنة واجلامعة يف    (((

افضة وسبل مواجهة الدعوة إىل عقيدهتم يف العرص احلديث: تورى طه، ))/686). الرد عىل الرنّ
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المْبَحُث الرَّاِبُع
ِة ِمَن اخَلاِرِج َرا�ِسيَّ اِل�ْسِتَفاَدُة ِمَن املَِنِح الدِّ

أو  التشيع  الطلبة املتحولي إىل  ابتعاث  يف سنة5)4)ه�– 995)م بدأت ظاهرة 
املرجونّ حتوهلم إىل التشيع إىل جامعات إيران ولبنان وجامعات أخرى))).

وغالبهم طبًعا من خرجيي املعاهد واملدارس التي يملكها الرافضة فال يبعث طالب 
إال بتزكية من أحد األطراف الشيعية وقد كانت أوىل الدفعات يف حدود 6 طالب، لكن 
الدفعات يف ازدياد مطرد، وكثري من الطالب يقدمون طلبات املنح الدراسية من جامعات 
الرافضة، بعدما يئسوا من حصوهلم عىل منح  إيران، وغريها من جامعات  الرافضة يف 
بعد  عرشي  االثني  باملذهب  واضح  تبليغي  دور  وللمبتعثي  السنية)))،  العربية  الدول 
إىل  قدياًم  املبتعثي  من  هم  بوركينافاسو  يف  الرافضة  دعاة  فأغلب  بالدهم  إىل  رجوعهم 

إيران أو لبنان أو غانا.

وتقوم السفارة اإليرانية بتوفري منح دراسية للدراسة يف إيران، وعىل شكل دورات 
لدراسة املذهب الشيعي وعلوم أخرى اآلن إىل جانب ذلك كالطب و الزراعة و علوم 
احلاسوب وغريه وذلك للمتميزين واملتفوقي من طالهبا ومن يرون فيه املستقبل الزاهر 
بكل يشء، ويسمحون  يتكفلون  الوطن، وهم  إىل  بعد عودته  الشيعي  املذهب  يف نرش 
العودة  وبعد  أكرب،  التأثري  فيكون  لتتم دعوهتم كذلك  معه  باصطحاب أرسته  للطالب 

يوفرون له الرواتب املجزية والعمل املناسب ليقوم بالدعوة)3).

التشيع يف أفريقيا مرجع سابق )ص57)).   (((
املرجع السابق الصفحة نفسها.   (((

مقابلة شخصية مع الشيخ سليامن كونفي عام 434)ه�.   (3(
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ْعِويَِّة اِفَضِة الدَّ َوَساِئُل الرَّ

وفيه ثلثة مباحث:

المْبَحُث األول
راُت ُرو�ُض واملَحا�سَ الدُّ

ال شك أن الدروس واملحارضات وسيلتان هامتان من وسائل الدعوة اجلامعية، 
وذلك يعني أهنام تبليغ للفائدة جلمع من الناس يف وقت واحد. ومن املعلوم أن وسائل 
القراءة  حيب  ال  الناس  وبعض  متنوعة،  طرق  هلا  الفائدة  وحتصيل  العلم  عىل  احلصول 
فتكون املحارضات وسيلة هامة بالنسبة له تعويًضا له عن التحصيل بالقراءة. ومن أمهية 
املحارضات أن املستمع جيد فيها أحياًنا فرصة ملعاجلة مشكالته وذلك عن طريق األسئلة 
التي تطرح منه أو من غريه. كام يمكن القول أن أمهية املحارضات تأيت أحياًنا من معاجلتها 

لبعض النوازل. 

س  كرنّ املجتمع  يف  تأثريها  ومدى  املحارضات  أمهية  حقيقة  الرافضة  أدرك  فلام 
إىل  املحارضات لرتويج عقائدهم والدعوة  تنظيم  فاسو جهدهم يف  بوركينا  دعاهتم يف 
مذهبهم.وهذه املحارضات منها ما يكون دورية كل أسبوع، ومنها ما يكون يف مناسباهتم 

واحتفاالهتم بموالد أئمتهم.
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اأوًل: املحا�سرات الدورية الأ�سبوعية:
1- حمارضات ليعقوب سانا))) يلقيها يف إذاعة حملية جتارية اسمها–سلنكولوتو-

)salan koloto)))) مرة يف يف كل أسبوع.

وقد التقى الباحث بأحد سكان العاصمة)3) ممن كان يداوم عىل استامع حمارضات 
الرافيض لكثرة ذكره  أنه كان يستمع إىل حمارضات يعقوب سانا  له  يعقوب سانا فذكر 
مناقب آل البيت وقصص عيل بن أيب طالب I وحماسنه وشجاعته وحب الرسول 
H له.. الخ ثم انقطع عن االستامع ملا أدرك أنه رافيض. وقال غالب حمارضاته 
تكون حول اإلخالص والرتابط بي الفرق اإلسالمية وذكر مناقب آل البيت وعدم وفاء 

املسلمي بحقوقهم إىل غري ذلك من ادعاءاهتم الباطلة.

2- حمارضات لبدرا عيل تراوري)4) كل ليلة من يوم اجلمعة يف مسجد آل حممد، 

هو أحد دعاة الرافضة يف العاصمة واغادغو وهو من خرجيي إيران وله حمارضات يف جامعة املصطفى    (((
الظاهر خلداع  معاملته يف  لفصاحته وحسن  الكثريون  به  فعالة ويغرت  بواغادغو وجهود دعوية  العاملية 

الناس.
راديو سلنكولوتو)Salankoloto( هي حمطة إذاعية يف بوركينا فاسو. يتم بثها عىل FM 97.3 من مدينة    (((
واغادوغو. أنشئت يف ))نوفمرب 996)م. وتبث يف الغالب األغان األفريقية مع برامج توعية جمتمعية 
كالرافضة  الضالة  الفرق  وينتهزها  براجمها،  يف  والثمي  الغث  بي  تفرق  ال  جتارية  إذاعة  وهي  نادرة، 

واألمحدية يف نرش براجمهم التوعية املضلة. 
واسمه عبد اهلل تراوري ليس رافضيًّا وإنام يستمع للوعظ و املحارضة اإلسالمية حلبه لإلسالم عىل حد    (3(

قوله. وكان هذا اللقاء يف 5)/3/6)0)م 
هو عيل تراوري املعروف ببدرا عيل تراوري ولد يف مدينة بوبو جوالسو عام 390)ه� املوافق: )97)م    (4(
بشهادة  هبا  وخترج  قطر  بجامعة  واجلامعية  الثانوية  دراسته  أكمل  ثم  واملتوسطة  االبتدائية  هبا  ودرس 
الليسانس عام 990)م ومن هناك ذهب إىل إيران لدراسة دين الرافضة. وهو اآلن أكرب ممثل للرافضة يف 
املنطقة الغربية )بوبو جوالسو( ومن دعاهتم البارزين يف املنطقة كام يشغل منصب مدير مؤسسة احلسي 
املستبرصين  حياة  من  العقائدية  األبحاث  مركز  موقع  انظر:  حممد.  آل  مسجد  وإمام  جوالسو،  ببوبو 

.(http://www.aqaed.com/mostabser/biography/268/(
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نقلنا من حارة  يتم  أنه  الباحث بأحد املشاركي))) يف هذه املحارضات فذكر له:  التقى 
كوكو )بوبو جوالسو( بسيارة إجيار بعد املغرب من كل يوم اجلمعة إىل مسجد آل حممد 
حلضور حمارضة إمام بدرا عيل تراوري وحيرضها ما يقارب 50- 60 مستمع.كام أفاد أن 
هناك دروس وحمارضات أيًضا تقام كل شهر مرة ويأيت ممثلوا الرافضة من سفارة إيران 

يف واغادوغو ويتم توزيع هدايا هلم يف آخر املحارضة.

3- الوعظ واإلرشاد: عرب اإلذاعة املحلية بمدينة غرانغو، ملا كانت هذه اإلذاعة 
ط مفتوح بال قيود لكل من هب  جتارية، فإهنا تشرتط املال فقط، والباب بعد حتقيق الرشنّ
ودب وهكذا كانت للشيعة يف اإلذاعة ساعة يف األسبوع يبثون عربها أكذوبة حمبتهم آلل 

بيت رسول اهلل H لغزو أفكار العامة))).

كام ينتهزون الفرصة يف إلقاء كلامت أو حمارضات يف املناسبات االجتامعية كاملآثم 
واألعياد واألعراس والعقائد.

ثانًيا: املحا�سرات الدورية ال�سنوية:
وفاطمة   H الرسول  مع  األئمة  ووفيات  والدات  ذكرى  إحياء  وهي 
يف  الرافضة  أنشطة  عن  حديثه  ثنايا  يف  شيوخهم)3)،  أحد  ذلك  إىل  أشار  كام  الزهراء. 
مع  األئمة  ووفيات  والدات  ذكرى  إحياء  نشاطاهتا)4)  )ومن  بقوله:  فاسو،  بوركينا 

الرسول H وفاطمة الزهراء. 

وهو موسى ديالو أحد نشطاء الدعوة للرافضة يف بوبو وهو من أصول غينية لكنه سكن يف املنطقة ما    (((
يقارب 40-50 سنة عىل حد قوله. وكان تاريخ اللقاء يف 3)/3/6)0)م.

إقليم بولغو يف بوركينا فاسو دراسة خمترصة لواقعه اإلسالمي: عبد اهلل نياون )ص66-65).   (((
وهو طاهر كوليبايل من دعاة الرافضة يف منطقة بوبو جوالسو ويشغل منصب نائب مدير مؤسسة احلسي    (3(

وهو صاحب كتاب التصوف العقيل عند ابن سينا، وكتاب الوجودية املؤمنة يف غرب إفريقيا.
أي: من أنشطتهم يف بوركينا فاسو.   (4(
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والشيعة يف بوركينا فاسو، يقومون بإحياء ذكرى والدات ووفيات هؤالء األئمة 
-وايغويا،- -بوبوجوالسو  واغادوغو  يف  الزهراء  وفاطمة   H والرسول 

غارنغو- وبيوتنغا.

إذ  الرافضة  بعقائد  املناسبات،املتعلقة  هذه  يف  والندوات  املحارضات،  ويلقون 
تثار حوهلم من أهم ما جيب  التي  الشبهات  العقدية ومواجهة  املسائل  يرون أن دراسة 

القيام به())).

تقرير خمترص حول الشيعة ونشاطاهتا يف بوركينا فاسو كتبه طاهر كوليبايل.)خمطوط( )ص)-3).   (((
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المْبَحُث الثَّاني
ِة وِفيَّ َحاُلُف َمَع ال�سُّ ُة واِلْحِتفالُت، والتَّ ْوِريَّ املَرا�ِسُم الدَّ

اأوًل: املرا�سم الدورية والحتفالت:
مذهبهم  إىل  للدعوة  فاسو  بوركينا  يف  الرافضة  يستغلها  التي  الوسائل  أهم  من 
الناس،  عامة  عند  مذهبهم  ترويج  فيها  يتم  حيث  واالحتفاالت،  الدورية  مراسمهم 
يلقون  أهنم  تقدم،  كام  ندوات،  وتنظيم  التشيع  حول  ودروس  حمارضات  بإلقاء  وذلك 

أهم وأغلب حمارضاهتم يف هذه املناسبات.

ومن املهم هنا اإلشارة إىل أن املناسبات التي تقام عند الرافضة يف بوركينا فاسو 
هلم  وإنام  فحسب،  عاشوراء-  يوم  -أي   I احلسي  وفاة  عىل  مقصورة  ليست 

مناسبات تغطي شهور السنة كلها.

ومن تلك املناسبات التي تستغلها الرافضة للدعوة إىل مذهبهم يف بوركينا فاسو ما 
ييل من خالل اجلدول التايل:

أو ما أسميته بجدول مناسبات الرافضة السنوي:
المناسبةالشهر اليومم
وفاة احلسيحمرم0))
وفاة عيل زين العابدينحمرم5))
أربعينية احلسيحمرم330
مولد حممد الباقرصفر43
مولد موسى الكاظم ووفاة احلسن.صفر57
وفاة النبي Hصفر8)6
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وفاة احلسن العسكريربيع أول78
)))ربيع أول89

I وفاة عمر بن اخلطاب
مولد النبي، ومولد جعفر الصادقربيع أول7)9

مولد احلسن العسكريربيع اآلخر0)0)
مولد زين العابدينمجادى األوىل5)))
مولد فاطمة الزهراء J.مجادى اآلخرة0)))
مولد عيل اهلاديرجب)3)
وفاة اهلاديرجب43)
مولد حممد اجلوادرجب0)5)
مولدعيلرجب))6)
 وفاة الكاظم.رجب5)7)
مولد احلسيشعبان83)
مولد حممد املهديشعبان5)9)
مولد احلسن.رمضان5)0)
مولد عيلرمضان))))
وفاة الصادقشوال5)))
مولد الرضاذو القعدة))3)
وفاة الرضاذو القعدة3)4)
وفاة اجلوادذو القعدة8)5)
وفاة الباقر.ذو احلجة67)

(((

املقصود بوفاة عمر بن اخلطاب I أي االحتفال بإظهار الفرح والرسور بيوم مقتله.   (((
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وكذلك  املنطقة  أحياء  وعمد  الناس  عامة  دعوة  يتم  البدعية  املناسبات  هذه  ففي 
كبار الشخصيات يف الدولة لرتويج مذهبهم ولدعوهتم إىل التشيع واهلل املستعان.

ثانًيا: التحالف مع ال�سوفية:
دعاة  أيدي  عىل  اإلسالم  يف  وآثاره  وأصوله  بالدين  املتسرت  الرشك  حركة  بدأت 
الرفض باسم التشيع آلل البيت وحمبتهم ونرصهتم، وتطور األمر بعد ذلك إىل تقديس 
بالد  خمتلف  يف  وبثه  ونرشه  الرشك  هذا  كرب  توىل  ثم  وعبادهتم...،  وتعظيمهم  الرجال 
اإلسالم وأهله أولئك الصوفيون املتسرتون بثياب الزهد والورع، وفيام ييل بيان شيًئا من 

العالقة بي الصوفية والشيعة وحتالف الرافضة يف بوركينا فاسو مع الصوفية.

1- العالقة بي الت�سوف والت�سيع:
1- وحدة المنشأ:

احلاقد  اليهودي  سبأ،  ابن  يد  عىل  وظهوره  نشأته  يف  التصوف  التشيع  سبق  لقد 
الذي اندس يف صفوف شيعة عيل وأتباعه مظهًرا ما يميلون إليه من حب آل بيت النبي 
يبثها بي الفرتة واألخرى،  التي كان  H وتقديرهم، ومبطنًا أفكاره وسمومه 

حتى متكن هو وجنوده من امليل بالشيعة والتشيع إىل االنحراف.

)وأما التصوف فقد ظهر ونشأ يف صفوف الزهاد والعباد. عرف املسلمون الزهد 
والتعبد يف تعاليم الرسول H وحياته العملية، ثم يف تعاليم الصحابة وسريهتم، 
وكذا من تبعهم، وكان الزهد بسيًطا ال خيرج عن خالصة التعاليم اإلسالمية واألخالق 

السامية التي يدعو إليها.
اندس املنحرفون يف صفوف أهل الزهد والعباد، لبث ونرش مذاهبهم وانحرافاهتم، ملا رأوا 

من ميل الناس عامة إىل الزهاد والعباد، وتقديرهم وحماولة االقتداء هبم، وكسب مودهتم.
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وكلام كثر يف املجتمع طالب الدنيا، وتوسع احلكام والوالة يف دنياهم، وعز وجود 
ملا يف  والزهاد،  الزهد  إىل  الناس وميلهم  ازداد حب  كلام  والعباد وقل عددهم،  الزهاد 
سريهتم من صورة صادقة من حياة سلف هذه األمة، لذا اندس املنحرفون يف صفوف 
الزهاد والعباد، مظهرين التزهد والتعبد، ومبطني انحرافاهتم ومذاهبهم املختلفة وراء 
هذه األخالق والصفات التي تقبلها عامة الناس. وكان ممن اندس يف صفوف الزهاد، 
الرافضة املنحرفون، بعد حياة حافلة بالعنف والثورات واخلروج عىل احلكام إلقامة دولة 
هلم، وملا رأوا فشلهم، وبطش احلكام هبم جلأوا إىل الزهد واندسوا يف صفوف الزهاد لبث 

سمومهم ورفضهم بي عامة الناس.
واحلقائق التارخيية تؤكد مدى اتصال أوائل الصوفية بالشيعة والتشيع())).

2- وحدة المنهج: ومنها على سبيل المثال:
العرص  يف  الرفض  إمام  اخلميني:  يقول  والباطن:  الظاهر  إىل  الدين  تقسيمهم 
احلارض:) فإننّ عىل الصورة، العكوف عىل عامل الظاهر، وعدم التجاوز إىل اللب والباطن 
اخرتام وهالك وأصل أصول اجلهاالت، وأس أساس إنكار النبوات والواليات، فإن 
اللعي...()))  الشيطان  هو  الباطن  حظ  عن  قلبه  وعمي  الظاهر  عىل  وقف  من  أول 
اإلهلية،  والتكاليف  الظاهرية  األعامل  »أساس  فالظاهر  والباطن  الظاهر  بي  ويفرق 
واألنوار  الربوبية  »أرسار  الذي هو  الباطن  إىل  الطريق  وإهنا هي  الرشعية«  والنواميس 
البدعة  هذه  فأخذت  التشيع  ربيبة  الصوفية  جاءت  ثم  اإلهلية«)3)  والتحليات  الغيبية 
وآمنت هبا، وجعلتها أصال لنحلتها، وقاعدة ملذهبها املنحرف. ويقسم الصوفية املجتمع 
اإلسالمي إىل أهل الظاهر، وأهل الرشيعة والرسوم، ويسمون أهل العلم منهم بعلامء 

انظر: العالقة بي التشيع والتصوف: فالح بن إسامعيل بن أمحد )ص7))-8))).   (((
رشح دعاء السحر: اخلميني ابن مصطفى )ص)7).   (((

املرجع السابق الصفحة نفسها.   (3(
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بذلك  ويقصدون  الباطن  أهل  وإىل  ذلك.  واألوراق وغري  والرشيعة  والرسوم  الظاهر 
أنفسهم أهل الكشف واألذواق، ويصفون أئمتهم بعلامء الباطن والغيب واحلقائق وغري 
ذلك من ألقاب وأوصاف، ويعتربون علامء الرشيعة أدنى منزلة منهم يف املكانة والفهم، 
أهل  تسمية  عىل  مجيًعا  اتفقوا  وقد  الرافضة،  وشيوخهم  أسيادهم  شأن  ذلك  يف  شأهنم 

السنة واجلامعة بالعوام واملخالفي، وتسمية أنفسهم باخلاصة واخلواص.

ب الرساج الطويس بابا هلذه البدعة فقال: »باب إثبات علم الباطن والبيان عىل  بونّ
صحة ذلك باحلجة«.قرر فيه تقسيم العلم إىل ظاهر وباطن وأنه ال يستغني أي منهام عن 

]گ    گ    ڳ       ڳ    ڳ    ڳ     ڱ    ڱ    ڱ     اآلخر، ثم قال: قال اهلل تعاىل: 
أهل  الباطن، وهو علم  املستنبط هو علم  فالعلم  ]النساء:83[  ڱ    ں    ں[ 

التصوف- عىل زعمه- ألن هلم مستنبطات من القرآن واحلديث وغري ذلك..الخ«))).

2- حتالف الراف�سة يف بوركينا فا�سو مع ال�سوفية:
ومن أبرز األدلة عىل حتالفهم مع الصوفية ابتعاثهم أبناء مشايخ الصوفية للدراسة 
يف مجهورية إيران كام استعانوا بابن أحد كبار))) الطريقة التيجانية)3) يف مدينة بوبو وهو 
إسامعيل ديمي رغم أنه يدعي أنه ليس رافضيًّا إال أنه يدعو لصالح الرافضة يف املنطقة 

ويشارك يف مجيع مناسباهتم البدعية)4).

العالقة بي التشيع والتصوف: فالح بن إسامعيل بن أمحد سابق )ص04)).   (((
هو احلاج تيجان ديمي من أوائل دعاة التجانية وأشهرهم يف منطقة بوبو جوالسو.   (((

التيجانية: فرقة صوفية يؤمن أصحاهبا بجملة األفكار واملعتقدات الصوفية ويزيدون عليها االعتقاد    (3(
 H مقابلة مادية واللقاء به لقاًء حسيًّا يف هذه الدنيا، وأن النبي ،H بإمكانية مقابلة النبي
قد خصهم بصالة )الفاتح ملا ُأغلق( التي حتتل لدهيم مكانة عظيمة.انظر: املوسوعة امليرسة يف األديان 

واملذاهب واألحزاب املعارصة، ))/)8)).
الوسائل الشيعية يف نرش مبادئها الرافضية، مرجع سابق )ص6).   (4(
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المْبَحُث الثالث
ِا�ْسِتْغالُل َمْو�ِسِم احَلجِّ والُعْمَرِة

إن ميادين الدعوة كثرية ال يمكن حرصها يف مكان دون غريه أو ختصيصها لفئة 
من الناس دون غريهم، ألهنا ميادين مفتوحة جلميع الناس، وموسم احلج من أهم هذه 
اختالف  عىل  العامل  أرجاء  من  املسلمون  فيه  جيتمع  إسالمي،  جتمع  أكرب  ألنه  امليادين، 
العلم  لدهيم  ليس  احلجاج  كثرًيا من هؤالء  وإن  وألواهنم وعاداهتم،  ولغاهتم  أعراقهم 
العبادات والطاعات، فضاًل عام يشوب أفكار  الرشعي الكايف بأمور الدين من أحكام 

بعضهم من البدع واألساطري التي ال متت إىل اإلسالم بيشء.

وقد كان O ينتهز موسم احلج يف اجلاهلية للدعوة إىل التوحيد وتبليغ 
اإلسالم إىل الناس، حيث كان دخول اإلسالم إىل املدينة عرب هذا القناة الدعوي، فقد 
ن اإلسالم  أسلم جمموعة منهم يف أحد مواسم احلج، وذهبوا به إىل املدينة دعاة حتى متكنّ

هناك.

كام كان O داعية يف حجة الوداع، خيطب يف الناس يف املشاعر املقدسة، 
يف عرفة وأيام منى وعند اجلمرات، يعلنّم الناس أحكام الدين ويبينّ هلم مناسك احلج، 

ويقول هلم: »ُخُذوا َعِني َمناِسَكُكم«))).

ا جامًعا لعموم املسلمي، ينتظره الناس بلهفة وشوق  كام يعترب احلج موساًم دعويًّ

من عام آلخر، لإلقبال عىل اخلري وترك املحرمات، حيث يقصد بيت اهلل احلرام ماليي 

البرش من مشارق األرض ومغارهبا.

رواه النسائي يف كتاب املناسك باب )0))(. أمحد يف مسنده )8/3)3، 366).   (((
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الأ�سباب التي جتعل مو�سم احلج مو�سًما دعوًيا ناجًحا: 
املقدسة  واملشاعر  املكرة  مكة  وهو  واحد  مكان  يف  كبرية  بأعداد  املسلمي  اجتامع   -(

األمر الذي يسهل الوصول إليهم ملن هو يف مكة، أو ممن شاركهم يف احلج
)-  كثرة العوام الذين جيهلون كثرًيا من شؤون دينهم ممن يفدون من األماكن النائية 

قاصدين حج بيت اهلل احلرام بقلوب صافية.
3-  االستعداد النفيس لقبول الدعوة والنصيحة من قبل احلجاج، ذلك أن احلاج الذي 
خرج من بيته مسافًرا يف سبيل اهلل وقاصًدا حج بيت اهلل متفرغ كلنّه لالهتامم بدينه 
ا لقبول كلمة احلق والنصيحة. وأداء حقوق خالقه عليه وحينئذ يكون قلبه مستعدًّ

وقد انتبه رافضة بوركينافاسو إىل أمهية هذه الشعرية يف جمال الدعوة إىل مذهبهم 
يف  دعاهتم  س  وكرنّ إمكانيات.  من  أوتوا  ما  بكل  الفرصة  هذه  استغالل  عىل  فحرصوا 
أوساط  يف  عقيدهتم  وجوا  يرنّ حتى  اهلامة  الوسيلة  هبذه  لألخذ  جهودهم  فاسو  بوركينا 

حجاج البوركينيي وذلك بامييل:

اأوًل: اإن�ساء وكالة خا�سة لهم للحج والعمرة:
ب�)وكالة  وسموها  والعمر  احلج  لتنظيم  وكالة  فاسو  بوركينا  رافضة  أنشأ  لقد 
ومقرها  بغي،  فاطمة  بإدارة  006)م  عام   )agence Zahara voyages( الزهراء( 
بدرا  عيل  فيها  وممثلهم  جوالسو  بوبو  الثانية  املدينة  يف  فرع  وهلا  واغادوغو  العاصمة 

تراوري إمام مسجد آل البيت ببوبو جوالسو.
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إىل  دعوهتم  لقصد  حلجاجهم  تدريبية  دورات  عقد  يتم  الوكالة  هذه  خالل  فمن 
مذهبهم، و يلقى هذه املحارضات مشاخيهم))).

كام يأتون بدعاهتم للحج قصد دعوة احلجاج يف املشاعر املقدسة ومكة واملدينة إىل 
مذهبهم))).

وقد التقى الباحث بأحد دعاهتم)3) يف منى حج عام 434)ه� وهو يلقى حمارضة 
حلجاج بوركينا فاسو عن كيفية حج النبي H لكن خالف ما يف صحيح السنة 
والثابت يف أمهات كتب الفقه، ثم بعد فراغه قام الباحث فشكره عىل هذه الكلمة ووعظ 

احلجاج وأرشدهم ورد عىل بعض أقوال الشيخ الرافيض بدون أن يشعر العامة.

ثانًيا: اإيفاد الدار�سي يف اإيران غري الإيرانيي مع بعثات حج اإيران:
من الوسائل الدعوية املهمة التي تنتهجها الرافضة للدعوة إىل مذهبهم إيفاد املبتعثي 
من بوركينافاسو إىل إيران يف احلج للدعوة إىل مذهبهم الرافيض. بحيث يلتحقون بحجاج 
بالدهم األصلية، وحياولون نرش العقيدة الرافضية بينهم والوالء للدولة الصفوية يف إيران 

ومن أساليب هؤالء الدارسي الذين يسمون أنفسهم باملستبرصين ماييل: 
خمالطة حجاج بالدهم والبحث عن املؤثرين منهم لتبادل املعرفة وإكرامهم باهلدايا.  -(

)-  توزيع الكتيبات والنرشات الشيعية بي عامة احلجاج دون أن يعرف مصدرها.
حماولة بث السموم بالدعوة إىل العقيدة الرافضية عن طريق املناقشة واحلوار الذي   -3
هذه  إلجراء  البسطاء  يتحرون  الغالب  ويف  الناس،  خمالطة  خالل  إليه  هيدفون 

استفاد الباحث هذه املعلومة من أحد منظمي احلج يف بوركينا فاسو وهو عبدالرمحن كوندا يف منى حج    (((
عام 434)ه�. 

معاينة الباحث للواقع يف حج عام 434)ه� وحج عام 435)ه�.   (((
هو سيدي متبورا ممثل الرافضة يف مدينة واهيوغيا وله نشاط دعوي كبري يف سبيل خدمة دين الرافضة    (3(

وكان تاريخ اللقاء أول أيام الترشيق ))/))/434)ه� بعد صالة الظهر
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احلوارات التي يبثون منها السموم حيث إن أولئك ال يقدرون عىل جمادلتهم ويف 
الغالب يغلبوهنم باجلانب العاطفي. 

وقد يصادفون أحيانا بطلبة العلم من أهل السنة عن غري قصد أو عن قصد فإن 
وإن  إبراز ذلك وتكراره ألجل اصطياده  ا حرصوا عىل  فكريًّ أن يشوشوهم  استطاعوا 

عجزوا حاولوا جتنب مقابلة مثل ذلك الشخص مرة أخرى.

ومن الشواهد عىل ذلك ما حصل للباحث وزمالئه يف موسم حج عام)43)ه� 
املوافق 0)0)م، أن قابلوا طالًبا رافضيًّا بوركينيًّا من إيران يف منى))).

وهو آدم لنغني مبتعث بوركيني يف إيران وحسب ما أفاد أنه يف مرحلة ماجستري قسم الفلسفة، حيث جاء    (((
فسلم علينا ظنا منه أننا من احلجاج القادمي من البلد وغري متعلمي، ثم حاول دعوتنا إىل التشيع فلم 
يلبس حتى تبي له أننا طلبة، فرأى يف نفسه ثقة وأنه سوف يغرينا بمنح دراسية مقدمة من دولة إيران، 
فام كان من الشخص الذي معي إال أن رصح له ببغض الشيعة فأجابه ومل؟ قال صاحبي وذكر بعض 
بعضهم  ولكن  كلهم  يكفروهنم  ال  إهنم  فقال:  ويكفروهنم،   M الصحابة  يسبون  ألهنم  عقائدهم 
وألهنم ارتدوا بعد رسول اهلل H )إال مخسة: عليًّا واملقداد وأبا ذر وسلامن الفاريس وعامر بن 
أوجه  له  وبينا  الثابة،  الصحيحة  النصوص  من  عليه  بالرد  قمنا  و  النصوص  ببعض  استدل  ثم  يارس( 
االستدالل، ثم وعدنا بإحضار املصادر واملراجع الدالة عىل ردة الصحابة رضوان اهلل عليهم، ويطلعنا 

عليه وكان ذلك حجته ليلوذ بالفرار. 
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ْعَوة ِإىَل َمْذَهِبِهم اِفَضة اإلْعاَلِميَّة يف الدَّ َوَسائُل الرَّ

ال خيفى عىل ذي لب ما لإلعالم من أمهية وانتشار وتأثري يف كل أنحاء العامل، فهو 
مان واملكان وجعل الناس تعيش كأهنا يف  الذي قارب بي الشعوب، وختطى حدود الزنّ

قرية واحدة.

إن العامل اليوم يموج من حولنا بتيارات وعقائد متباينة كل يبغي السيطرة والسيادة 
عرب الكلمة املكتوبة واملسموعة. وأدركت الرافضة، أمهية وسائل اإلعالم فسخرهتا لنرش 
سمومها وأباطيلها، إيامنا منها بالدور الفعال الذي تلعبه وسائل اإلعالم يف نرش األفكار 

وتغيري العقائد. 

وتتنوع الوسائل اإلعالمية التي يستغلها الرافضة يف بوركينا فاسو لنرش معتقداهتم، 
وتشكيك املسلمي يف دينهم من وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة إىل املقروءة ونحوها.

المْبَحُث اأَلوَُّل
الإِذاَعـــُة

إننّ اإلذاعة من وسائل الرافضة الضعيفة يف نرش معتقداهتم وبثنّ شبهاهتم يف بوركينا 
فاسو ولعل السبب يف ذلك ماييل: 

)- أننّ اإلذاعة من أكثر الوسائل خماطبة لعامة املسلمي وهؤالء ينفرون بطبعهم 
من أباطيل الرافضة، فيعالج الرافضة ذلك األمر من خالل مقدمات متهيدية كثرية قبل 

الترصيح بعقائدهم والبث اإلذاعي ال يعينهم عىل ذلك.
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)- أننّ البث اإلذاعي أداة تعليمية تربوية أكثر من كوهنا وسيلة سياسية، ومعلوم 
مون يف اهتامماهتم اإلعالمية اجلانب السيايس، واإلذاعة بذلك ال حتقق  أننّ الرافضة يقدنّ

ل هلم مع ما فيها من الكشف عن حقيقتهم. اهلدف اإلعالمي األونّ
يف  الدورية  اإلذاعية  الربامج  بعض  فاسو  بوركينا  يف  للرافضة  فإننّ  ذلك  ومع 

اإلذاعات املحلية.

فمن البرامج التي يقدمها الرافضة وينشرون فيها مذهبهم:
مدينة  يف  )سلنكولوتو(  املحلية  اإلذاعة  يف  سانا  يعقوب  للرافيض  برنامج   -
واغادوغو) العاصمة(، وهو برنامج أسبوعي وقد بدأ يف هذا الربنامج منذ عام 008)م 

وال يزال هذا الربنامج قائاًم.
غارانغو  منطقة  متتلك  )غارانغو(:  بمنطقة  املحلية  اإلذاعة  يف  إرشادية  برامج   -
إذاعة حملية جتارية واحدة فقط تشرتط لقيام احللقات هبا دفع الرسوم بناء عىل هذا كان 
ممثلهم  احللقات  هذه  يف  باإلرشاد  ويقوم  سبت  يوم  كل  يف  إرشادية  حلقات  للرافضة 

تارنغدا عيسى))).

الوسائل الشيعية يف نرش مبادئها الرافضية يف منطقة غارانغو: بيال عومارو )ص6).   (((
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المْبَحُث الثَّاِني

ُة واملْن�ُسوراُت ْوِريَّ ُت الدَّ ُحُف واملَجالَّ ال�سُّ

فاسو  بوركينا  يف  اإلعالمية  الرافضة  وسائل  أهم  من  واملجالت  حف  الصنّ تعترب 
أي العام ولشدة تأثريها عىل املجتمعات سياسيًّا كام أهنا البوابة  ا أقرب الوسائل إىل الرنّ ألهننّ
قطًعا،  الساسة  إىل  يصل  واملجالت  الصحف  تتناوله  ما  أننّ  أي  السياسة،  إىل  املضمونة 

 

وال يدانيها يف ذلك وسيلة إعالمية أخرى، وهلم يف بوركينا نوعي من الصحف واملجالت 
التي يتخذوهنا وسيلة دعوية إىل مذهبهم:

النوع األول: الصحف والمجلت الرسمية التي يوزعها الرافضة على أتباعهم 
في بوركينا فاسو عبر السفارة اإليرانية ومن ذلك:

جملة )رسالة الثقلي( وهي جملة أسبوعية ناطقة بالفرنسية  -(
صحيفة )كيهان العرب(، وهي يف األصل جملة سياسية يومية داخل إيران أسبوعية   -(

خارجها، ويوزعها الرافضة يف بوركينا فاسو كل أسبوعي))).
ويوظف الرافضة هذه الصحيفة لنرش اجلوانب املتعلقة بسياساهتم الدولية ضمن   
العالقات الدبلوماسية، أو املسائل املتعلقة بالسياسة من معتقدهم))) مثل مسألة: 
)والية الفقيه( مثل موقف اخلميني من حرص مهام اإلمام يف الفقيه متهيدا للقول 
بوالية الفقيه يف قوله: »الفقهاء العدول وحدهم املؤهلون لتنفيذ أحكام اإلسالم 
إليهم األنبياء  املسلمي وقد فوض  وإقرار نظمه وإقامة حدود اهلل وحراسة ثغور 

ض إليهم..«)3). مجيع ما فونّ

وقد اطلع الباحث عىل هذه املجلة أثناء زيارته ملنظمة الرضا.   (((
افضة وسبل مواجهة الدعوة إىل عقيدهتم يف العرص احلديث:  منهج أهل السنة واجلامعة يف الرد عىل الرنّ   (((

توري طه ))/7)7).
صحيفة كيهان العدد )3))3)).   (3(
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جملة )الوحدة اإلسالمية(، وهي عربية شهرية تصدر عن مجعية العلامء املسلمي يف   -3
لبنان))).

النوع الثاني: الصحف والمجلت المحلية الرسمية:
1- صحف للرافضة في بوركينا فاسو:

للرافضة صحيفة رسمية واحدة تابعة هلم وتسمى ) صحيفة املودة( وهي صحيفة 
باللغة  بواغادوغو،  املودة  اإلسالمية:  اجلمعية  عن  شهرين  كل  تصدر  إعالمية  علمية 
الفرنسية ويرأس حتريرها )محادي بارو())) وهي اآلن يف سنتها احلادية عرشة، وهي لسان 
حال الرافضة وأنشطتهم يف بوركينا فاسو. فال شك أننّ هذه املجلة هلا خطورهتا البالغة 
بي املثقفي يف بوركينا فاسو ويدل عىل ذلك حرصهم عىل إصدارها باللغة الرسمية حتنّى 
يبثوا سمومهم وشبهاهتم من خالهلا. كام هلا إقبال كبري من قبل بعض الشباب املتحمسي 

يف الدعوة اإلسالمية السيام مجاعة التبليغ دون أن يعرفوا حقيقة القوم.

الثقلي، حيث جاء يف  التي أثاروها خالل هذه الصحيفة حديث  ومن الشبهات 

 je laisse parmi vous deux poids prcieuxal( صفحة الغالف باللغة لفرنسية

qour>ane et ma familleahloul bayt( وترمجته أي: تركت بينكم وزني ثقيلي 

كتاب اهلل وعائلتي أهل البيت)3) ثم فرسوها عىل ما هتواه أنفسهم، ليغروا الناس خاصة 

واحدة  للباحث  أهدي  وقد  العربية  اللغة  داريس  عىل  يوزع  حيث  بوركينا  يف  شيوعا  أكثرها  من  وهي    (((
منها )وهي العدد 37) مجادى الثانية رجب 434)ه� 3)0)م( حي زار مؤسسة خاتم األنبياء التابعة 
للرافضة يف العاصمة )واغادوغو( عام 3)0)م، ومن املوضوعات التي جاء فيها )الوحدة ديننا بقلم 

ين بي السياسة والفكر، بقلم بقلم: جعفر حممد حسي فضل اهلل(. سليم اللبابيدي( و)علامء الدِّ
انظر: التشيع يف أفريقيا، مرجع سابق )ص60)).   (((

املودة  journal al mawadda special Ramadan n°44 p:1septembre.octobre 2008. صحيفة    (3(
العدد 44 )ص)(. رمضان شوال 9)4)ه�.
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احلديث  هذا  دراسة  بعد  جاء  حيث   ،H النبي  بيت  أهل  أتباع  بأهنم  الشباب 
مبارشة مقالة بعنوان:

 colloque de la jeunesse ahl ul bayt demystifier des sujets pour(
une vie en sympboise( ترمجة املقطع: أي: ندوة شباب أهل لكشف الغموض عن 

حياة أهل البيت))).

2- استغلل بعض صحف المحلية اليومية لنشر مقاالتهم، وإعلن مناسباتهم 
البدعية ونحوها، ومن ذلك: 

Le pays journal )صحيفة البلد( وهي صحيفة أهلية ملؤسسها بوريم جرييمي 

سيغي، أنشأ يف 3 أكتوبر )99)م تصدر باللغة الفرنسية وقد نرش فيها مقالة حلامدي بارو 
بعنوان )Le prophète Mouhammad (Saw) et l’avenir de l’islam.( أي: 

الرسول H ومستقبل اإلسالم))).
ومقالة بعنوان )Crise de foi chez les jeunes( )أزمة الثقة بي الشباب()3).

journal al mawadda special Ramadan n°44 p:6 )صحيفة املودة العدد 44 ص6).   (((
le pays n°4443 8 Janvier 2008 )صحيفة البلد العدد 4443 8/)/008)م(.   (((

املرجع السابق العدد ))484(، 5/)/))0)م.   (3(
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المْبَحُث الثَّاِلُث
ِة َعاَياِت الإِْعاَلِميَّ ِا�ْسِتْخَداُم ال�سبكة العنكبوتية، والدِّ

وذلك  عظمى  أمهية  من  لإلنرتنت  ما  احلديث  العرص  هذا  يف  أحد  عىل  خيفى  ال 
املاليي يف كل مكان عىل سطح  إىل  الوصول  وُقدرٍة عىل  انتشاٍر واسٍع،  به من  متتاز  ملا 
التكلفة من  اليوم بعد تسهيل سبل اإلبحار فيها بأقل  األرض))) وقد أصبح اإلنرتنت 
أنواع  بوابة دولية إىل مجيع  لذلك كوهنا  استخداًما، وقد رشحها  أكثر وسائل االتصال 
األمهية  املبارش.فلهذه  التواصل  لعملية  اهلائل  تسهيلها  عن  فضال  واملعارف،  العلوم 
فاسو  بوركينا  يف  هلم  دعوية  وسلية  )اإلنرتنت(  الدولية  الشبكة  الرافضة  اختذ  وغريها 

للدعوة إىل مذهبهم ومن تلك املواقع:
)- موقع خاص لرافضة بوركينا عىل الشبكة العنكبوتية )اإلنرتنت( وهو األسوة 
املوقع  Q، وهذا  البيت  أهل  لشباب  الثقافية  للجمعية  تابع   ((((ouswa.com(

باللغة العربية والفرنسية وحتتوي املوقع عىل:
التعريف.  -

-  النشاطات.

-  املراسالت.
-  املقاالت.

-  األجوبة والصور.
اتصل بنا.  -

اد )ص))).  الدعوة إىل اهلل تعاىل من خالل اإلنرتنت: صالح بن عيل أبو عرنّ   (((
وقد زار الباحث هذا املوقع يف 3)/ 7/))0)م.   (((
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حمارضات  أو  مقاالت  لنرش  وغريها  للرافضة  التابعة  العامة  املواقع  استغالل   -2

ومن أهم تلك املواقع:
العقائدية( عىل الشبكة الدولية، وقد تمنّ إنشاء هذا  التابع )ملركز األبحاث  املوقع 
املوقع حتت الرعاية املبارشة ملرجعهم يف العراق الذي سموه آية اهلل العظمى السيستان 
وهلذا املوقع مقران رسميان: أحدمها: يف إيران – قم – واآلخر بالعراق النجف، وعنوان 
www.aqaed.net ،www.aqaed.org ،)((www.aqaed.(املوقع عىل اإلنرتنت هو

com)))) ومن املقاالت التي نرشها هذا املوقع لروافض بوركينا فاسو ما ييل: 

حمارضة حلسن يعقوب السينا بعنوان )الرحلة إىل الثقلي()3).  -(
مقالة حلسي سنكري بعنوان )نشأة التشينّع، وانتشاره(.  -(

ومقالة لعيل تراوري بعنوان )أمهية احلوار بي علامء املسلمي(.  -3
مقالة حلسي سورايب بعنوان )اخللفاء يف امليزان( وقد تطاول هذا الرافيض عىل مقام   -4
ل ما يلفت  اخللفاء الراشدين حيث ادعى خُمالفتهم الكتاب والسنة حيث قال: ) إننّ أونّ
ل  انتباه الباحث عند دراسته لتاريخ صدر اإلسالم هو خمالفة اخللفاء ال سيام األونّ
والثان لكتاب اهلل وسنة نبيه...()4). وقد نيس هذا الرافيض أن عليًّا I الذي 
يدعون اتباعه من اخللفاء وأن الرافضة هم من خالفوا الكتاب والسنة وأرشكوا يف 

.E عبادة رب العباد وذلك بعبادة األئمة معه

افضة وسبل مواجهة الدعوة إىل عقيدهتم يف العرص احلديث:  منهج أهل السنة واجلامعة يف الرد عىل الرنّ   (((
توري طه ))/680).

املرجع السابق الصفحة نفسها.   (((
انظر: التشيع يف أفريقيا، مرجع سابق )ص60)).   (3(

موسوعة من حياة املستبرصين ))/)0)(. كام نرش يف شبكة االنرتنت عىل موقع مركز األبحاث العقائدية    (4(
.(http://www.aqaed.com/mostabser/biography( حتت رابط
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ومن دعاياهتم اإلعالمية عرب شبكة الدولية )االنرتنت( إهيام الناس بكثرة أتباعهم 
يف بوركينا فاسو كام ادعت ) دائرة املعارف احلسينية( بأننّ الشيعة يف بوركينا فاسو يمثلون 

9،38 من تعداد السكان، أي ما يفوق مليون شخص!

لألديان  ضت  تعرنّ دقيقة  إحصائية  آخر  فإننّ  املوضوعية،  تعوزها  مبالغة  وهذه 
أقلية  هم  فاسو  بوركينا  يف  الشيعة  أننّ  تقرر  وهي  996)م  سنة  كانت  فاسو  بوركينا  يف 

صغرية))) فهم ال يتجاوزون )٪))). وحتى هذا كثري حسب ظن الباحث.

ومنها أيًضا اإلعالن عن مواعيدهم املهمة عرب موقع األسوة كأوقات إقامة دعاء 
الندية كل يوم مجعة.

جعلهم  البوركيني  الشعب  بي  الرفض  مذهب  نرش  عىل  حرصهم  أن   والشاهد 
عىل  اقدامهم  قل  استخدموها.فمهام  إال  أهدافهم  حتقيق  عىل  تعينهم  وسيلة  يرتكون  ال 

بعض الوسائل فال ينبغي أن يستهان هبا خلطورة القوم وقلبهم للحقائق. 

التشيع يف أفريقيا )ص54)).   (((
حسب ما أفاد الشيخ حممد جالو أحد دعاة أهل السنة بمنطقة بوبو جوالسو.   (((
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ْعَوِة  اِفَضِة يِف الدَّ َأَساِليُب الرَّ
إىل مذهبِهم يف ُبوركينافاسو

َتْوِطَئٌة:
الوسائل،  استخدام  كيفية  منه  األهم  ولكن  مهم،  للدعوة  الوسائل  استخدام  إننّ 

وفنون توظيفها، حتى تصل إىل األهداف املطلوبة، واألغراِض املنشودة.

وذلك ألن األساليب هي فقه استخدام الوسائل، وفن استعامهلا، وكيفية توظيفها 
وإعامهلا. وعليه فالوسيلة: ما يوصل إىل املقصود، واألسلوب: طريقة استخدام الوسائل 

من فنون القول ونحوها))). 

بعض  فاسو  بوركينا  يف  الرافضة  استخدام  مدى  اخلامس  الفصل  يف  تقدم  وقد 
الوسائل الدعوية التي حتقق قصدهم وترمي إىل هدفهم للدعوة.

من  اخلمس  وأخذ  والزراعة  التجارة  فرصة  انتهاز  املذكورة  الوسائل  تلك  ومن 
املنتمي إىل املذهب.. وكذا اإلعانات اخلارجية التي تسخرها إيران جلامعاهتا يف اخلارج.

ويف هذا الفصل ذكر ألهم األساليب الدعوية املستخدمة لدى الرافضة يف بوركينا 
فاسو، يف عدة جماالت لرتويج مذهبهم الرافيض من أمهها استخدام ترويج حمبة آل البيت 
واستخدام أسلوب اجلدل واحلوار عند احلاجة، والدعاية بإثارة الشبهات واإلعفاء من 

التدرج يف الدعوة إىل اهلل تعاىل: إبراهيم بن عبد اهلل املطلق )ص7)).   (((
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الرسوم الدراسية تأليفا لقلوب الدارسي ذوي الدخل املحدود. وغريها من األساليب 
التي يروهنا ناجحة يف الدعوة إىل التشيع.

وقد سبق التعريف بااألسلوب لغة واصطالحا عند التعريف بالوسائل، وال حاجة 
لتكرار تعريفه هنا، إذ يف السابق غنية عنه.

المْبَحُث اأَلوَُّل
ْهِل الَبْيِت،  اأُ�ْسُلوُب َعْر�ُض َمَظاِلِ اأَ

 

ُفو�ِض  تهم يف النُّ بَّ َح�ْسَب َزْعِمِهْم لَغْر�ِض َمَ

أنه   I احلسي  قتل  واقعة  من  والظلم  باالضطهاد  الشعور  الرافضة  يتوارث 
قتل ظلاًم وبغًيا.. وإن شيعته عىل مر التاريخ يعانون الظلم واالضطهاد يقول أحد مراجع 
الرافضة »حممد املدريس«))): »وهكذا أضاء أبو عبد اهلل احلسي عىل امتداد التاريخ درب 
النفاق والدجل واجلبن، هؤالء املحرمي  ثالوث  تآمر ضدهم  الذي  املؤمني املستضعفي 
دماء  مصاصو  واملرتفون  السالطي،  ووعاظ  بالسلطة  املهوسون  ضدهم  تظاهر  الذين 

الفقراء«))).

املقهورين، فيمنحهم  الثورة يف قلوب  املدريس: »احلسي حافز إىل  ويقول هادي 
سيفا يمتشق ضد كل ظلم«)3).

H وحمبون هلم، وأهنم أحق  كام يزعمون أهنم موالون ألهل بيت النبي 

الكويت،  إىل  هاجر  ثم  بلده،  علامء  عىل  درس  )945)م(  عام  كربالء  يف  ولد  املدريس،  تقي  حممد  هو    (((
ثم إىل إيران وأقام فيها. من مؤلفاته: )من هدي القرآن( )الفكر اإلسالمي مواجهة حضارية، واملنطق 
اإلسالمي أصوله ومناهجه( )العرفان اإلسالمي، ومبادئ احلكمة(: انظر: موقع مكتب السيد حممد تقي 

.(http://almodarresi.com/ar/sirah( املدريس
اإلمام احلسي مصباح اهلدي وسفينة نجاح: حممد املدريس )ص9).   (((

العبور إىل احلسي: هادي املدريس )ص88).   (3(
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هبم من مجيع طوائف املسلمي، وأننّ مذهبهم مستقاة من أقواهلم وأفعاهلم، ومبني عىل 
آرائهم ومروياهتم. 

أن  علينا  وادعاء حمبتهم  البيت  أهل  نعرض زعمهم ودعواهم يف مظامل  أن  وقبل 
نجيب عىل بعض التساؤالت:

من هم أهل البيت؟ ومن هم الذين يقصدون هبذه اللفظة؟ 
G، قال اخلليل:  فأهل البيت مصطلح رشعي يطلق عىل أهل النبي 
)أهل الرجل: زوجه، والتأهل التزوج وأهل الرجل أخص الناس به وأهل البت سكانه 

وأهل اإلسالم من يدين به())).
وللعلماء في المقصود بأهل البيت أقوال أشهرها))): 

معجم مقاييس اللغة: البن فارس ))/50)).   (((
قال ابن القيم �: )واختلف يف آل النبي H عىل أربعة أقوال:   (((

القول األول: هم الذين حرمت عليهم الصدقة. وفيهم ثالثة أقوال للعلامء:  
أحدها: أهنم بنو هاشم، وبنو املطلب، وهذا مذهب الشافعي وأمحد يف رواية عنه.  

والثاني: أهنم بنو هاشم خاصة وهذا مذهب أيب حنيفة، والرواية عن أمحد، واختيار ابن القاسم صاحب   
مالك.

والثالث: أهنم بنو هاشم ومن فوقهم إىل بني غالب، ويدخل فيهم بنو املطب، وبنو أمية، وبنو نوفل ومن   
»اجلراهر« عنه وحكاه  مالك حكاه صاحب  اختيار أشهب من أصحاب  بني غالب، وهذا  إىل  فوقهم 

اللخمي يف »التبرصة« عن أصبغ، ومل حيكه عن أشهب.
وهذا القول يف اآلل أعني -أهنم الذين حترم عليهم الصدقة هو منصوص الشافعي وأمحد واألكثرين،   

وهو اختيار مجهور أصحاب أمحد والشافعي.
القول الثاني: أن آل النبي H هم ذريته وأزواجه خاصة، حكاه ابن عبد الرب يف التمهيد.  

القول الثالث: أن آله H أتباعه إىل يوم القيامة حكاه ابن عبد الرب عن بعض أهل العلم، وأقدم   
من روى عنه هذا القول جابر بن عبد اهلل، ذكره البيهقي عنه، ورواه عن سفيان الثوري وغريه، واختاره 
بعض أصحاب الشافعي. حكاه عنه أبو الطب الطربي يف تعليقه، ورجحه الشيخ حمي الدين النووي يف 

رشح مسلم واختاره األزهري.
= القول الرابع: أن آله H هم األتقياء من أمته حكاه حسي والراغب ومجاعة.    
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وبنو  هاشم  بنو  وهم  الصدقة)))  عليهم  مت  حرنّ الذين  هم  م  أهننّ اجلمهور:  قول 
َشْيٌء  ِلِب  اْلُمطَّ َوَبُنو  َهاِشٍم  َبُنو  H: »ِإنََّما  النبي  لقول  الراجح؛  املطلب عىل 

َواِحٌد«))).

مفهوم اأهل البيت عند الراف�سة:
البيت ال يشمل إالنّ أصحاب الكساء  م يزعمون أننّ مفهوم أهل  الرافضة فإهننّ ا  أمنّ

ژ       ڈ     ڈ     ]ڎ         بقوله:  التطهري  آية  يف  اهلل  أراد  الذين  هم  م  وأهننّ اخلمسة، 
ژ    ڑ       ڑ    ک    ک     ک[ ]األحزاب:33[.

قالت:  حيث   J املؤمني  أم  عائشة  روته  الذي  الكساء  حديث  أننّ  زعموا  فقد 
)خرج النبي H غداة وعليه مرط)3) مرحل من شعر أسود، فجاء احلسن بن عيل 
فأدخله، ثم جاء احلسي فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء عيل فأدخله. ثم قال: 
]ڎ        ڈ    ڈ    ژ      ژ    ڑ       ڑ    ک    ک     ک[ ]األحزاب:33[)4) 
، زعموا أن هذا احلديث يف حتديد وبيان من هم أهل البيت، وعليه فال يدخل يف حكم أهل 
البيت إالنّ من شملهم الكساء، مع أننّ الرافضة يزيدون يف أهل البيت األئمة االثني عرش يعني 

األئمة بعد عيل واحلسن واحلسي مع أننّه ال ذكر هلم يف حديث الكساء)5).

فيها من الصحيح والضعيف إىل أن قال: »والصحيح هو  V حجج هذه األقوال ويي ما  ثم ذكر   =
القول األول، ويليه القول الثان. أما القول الثالث والرابع فضعيفان(. جالء األفهام يف فضل الصالة 

عىل حممد خري األنام: حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية )ص3))).
جالء األفهام: حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم اجلوزية )ص3))).   (((

أخرجه البخاري: كتاب املناقب، باب: مناقب قريش )79/4)(، برقم ))350).   (((
ا امْلِْرُط َفبَِكرْسِ امليم وهو كساء( انظر: املنهاج رشح  مرط: املرط كساء مجعه مروط، قال النووي: )وأمنّ   (3(

صحيح مسلم بن احلجاج، ليحيى بن رشف النووي )5)/94)).
 ،)(883/4( H أخرجه مسلم، يف صحيحه: كتاب الفضائل، باب: فضائل أهل بيت النبي   (4(

برقم )4)4)).
منهج أهل السنة واجلامعة يف الرد عىل الرافضة وسبل مواجهة الدعوة إىل عقيدهتم يف العرص احلديث:    (5(

توري طه، ))/378).
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فأهل بيت النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم حمبوبون عند عموم املسلمي، ملا ورد يف 
نصوص الكتاب والسنة من شأهنم وعلو مكانتهم ورفعة درجاهتم قال تعاىل: ]ڃ     ڃ    
ڃ    ڃ    چ    چ    چ    چڇ    ڇ     ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    
ڌ    ڌڎ    ڎ        ڈ    ڈ    ژ      ژ    ڑ       ڑ    ک    ک     ک[ 

]األحزاب:33[.

 وعن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحصي بن سربة وعمرو بن مسلم إىل زيد 
رأيت  كثرًيا،  خرًيا  زيد  يا  لقيت  حصي:  له  قال  إليه  جلسنا  فلام   ،I أرقم   ابن 
رسول اهلل H وسمعت حديثه وغزوت معه، وصليت خلفه؛ لقد لقيت يا زيد 
خرًيا كثرًيا. حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول اهلل H قال: يا ابن أخي واهلل 
 H لقد كربت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول اهلل
فام حدثتكم فاقبلوا وما ال فال تكلفونيه، ثم قال: قام رسول اهلل H يوًما فينا 
خطيًبا بام يدعى مخا بي مكة واملدينة، فحمد اهلل وأثنى عليه، ووعظ وذكر ثم قال: »أما 
بعد: َأاَل َأيَُّها النَّاُس ِإنََّما َأَنا َبَشٌر ُيوِشُك َأْن َيْأِتَيِني َرُسوُل َربِّي D َفُأِجيَب َوِإنِّي َتاِرٌك 
َتَعاَلى  اهلِل  ِبِكَتاِب  َفُخُذوا  َوالنُّوُر  اْلُهَدى  ِفيِه   D اهلِل  ِكَتاُب  َأوَُّلُهَما  َثَقَلْيِن  ِفيُكْم 

َواْسَتْمِسُكوا ِبِه«.

َأْهِل  ِفي  اهلَل  ُرُكُم  ُأَذكِّ َبْيِتي  قال: »َوَأْهُل  ثم  فيه،  فحث عىل كتاب اهلل ورغب 
ُرُكُم اهلَل ِفي َأْهِل َبْيِتي«))). َبْيِتي ُأَذكِّ

فلام علم الرافضة بحب عامة املسلمي ألهل بيت النبي H صار هلم من 
أهم األساليب للوصول بواسطتها إىل قلوب الناس وذلك بدعوى مظاملهم، وادعاء حمبتهم 

برقم   ،)(873/4(  ،I طالب  أيب  بن  عيل  فضائل  من  باب:  الفضائل،  كتاب:  مسلم:  أخرجه    (((
.((408(
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ونرصهتم ومواالهتم عىل زعمهم، وذلك بوضع روايات))) وقصص كاذبة ما أنزل اهلل هبا 
من سلطان، يريدون من ورائها أغراًضا ذاتية وإرواء النفس من شهواهتا، وملذاهتا، رواًجا 

ملذهبهم، وجلًبا ألوباش الناس إىل دينهم الذي هم كونوه واخرتعوه أنفسهم))).

)عرشون:  وفنونه:  التبليغ  طرق  أن  كالمه  معرض  يف  الرافضة  علامء  أحد  يقول 
-أي من طرق وأساليب التبليغ عندهم-: مدح أهل البيت Q: يعترب مدح أهل 
يهم يف يومنا هذا خطباء املنرب  البيت أحد فنون التبليغ ويقوم هبذا النوع من التبليغ ما نسمنّ

احلسيني()3).

فهم حياولون خداع الناس هبذه الشعارات الرباقة، والدعايات الكاذبة، يستعطفون 
هبا قلوب اجلهال، و ضعاف النفوس، حتى يوقعوهم يف الرفض والتشيع، فحرصوا عىل 
عاة يف حسينياهتم ومناسباهتم للدعاية، والتأثري يف احلارضين. التظاهر بذكر هذه املظامل املدَّ

فعىل هذا النهج سار رافضة بوركينافاسو لتقريب الناس إليهم ولرتويج مذهبهم 
بي العامة بدعوى مظامل أهل البيت، وما حل هبم من مصائب. وينرشون فيها منشورات 

باللغة الفرنسية بي املثقفي يف البلد)4).

ومن تلك الروايات: قصة مقتل فاطمة: يزعم الرافضة أن فاطمة الزهراء J ماتت مقتولة وتقول يف    (((
ذلك روايتهم إن عمر بن اخلطاب I أتى إىل بيت عيلنّ I ألجل أن يبايع أبا بكر I وعندما 
علمت فاطمة أن عمر بالباب مل تفتح له فغضب ورضب الباب برجله فسقط الباب عىل فاطمة وانكرس 
فاطمة  وأما  للبيعة  بكر  أيب  إىل  – جيره  بحبل  مربوًطا  علينّا  وأخذ  –أي- عمر  ثم دخل  عظم حاجبها، 
فمرضت واستمر املرض هبا فأسقطت جنينها وكان اسمه حمسنًا كام تزعم الرواية ريض اهلل عن الصحابة 
للطربيس )ص47(،  للمجليس )ص)7)(، واالحتجاج  العيون  الفرية- جالء  أمجعي./مصادر هذه 
املجيد بن عبد  نقاًل من كتاب: كيف تدعو شيعيًّا؟: عبد  اهلمدان ))/575(،  الزهراء ألمحد  وفاطمة 
الرزاق العمري )ص49(. وكذلك رواياهتم يف مقتل احلسي وخالفة عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنهم 

أمجعي.
انظر: الشيعة وأهل البيت: إحسان إهلي ظهري )ص4))).   (((

اري )ص85). التبليغ مناهجه وأساليبه: جعفر البجنّ   (3(
استفاد الباحث هذه املعلومة من الدكتور مامادو كرامبريي عرب اهلاتف وكان تاريخ املكاملة 8)/))/3)0)م.   (4(
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ومن ذلك ما قامت به مجعية املودة التابعة للرافضة يف بوركينا فاسو من عقد ندوة 
بمناسبة يوم عاشوراء الذي قتل فيه احلسي I. للطالب الدارسي الفرنسية وقد 
 Crise( عقدت هذه الندوة 8)-4) ديسمرب عام 0)0)م يف العاصمة واغادوغو بعنوان
?de foi chez les jeunes، quelles solutions islamiques(- أي: )أزمة اإليامن 
عند الشباب ما هي احللول اإلسالمية؟( وهذه الندوة كانت تدور حول هذا األسلوب 
املذكور، من ذكر أحداث كربالء، وإظهار تأملهم منها، استاملة لقلوب الناس املحبي آلل 
البيت، ويف هناية الندوة عرب بعض املشاركي عن تأثري الندوة عىل شخصيتهم من ذلك ما 
 le pays) «J’ai appris beaucoup قالت إحدى املشاركات حسنة سودوغو ملجلة
 de choses à travers ce séminaire»، a dit Assana Sawadogo، élève à
Bobo-Dioulasso(. أي: اكتشفت أموًرا كثرية وتعلمت من خالل هذه الندوة. وقال 
 Pour Ahmed Sawadogo، étudiant à أمحد سوادوغو طالب بجامعة واغادوغو
 Ouaga، ce séminaire a été un cadre de formation spirituelle pour

lui: أي:كانت هذه الندوة جزء من التنشئة الروحية له))).
وأيًضا ما ذكره أحد شيوخ الرافضة يف بوركينا فاسو))) خالل حمارضة له بعنوان 
ض هلا  )القرآن وأهل البيت( حيث أورد قصة خالفة عيل I وذكر املظامل التي َتعرَّ
الرافضة وأحاديث موضوعة  هلا يف صالح  بآيات قرآنية وأونّ أقواله  أيد  هو وزوجته كام 
مكذوبة عىل رسول اهلل H يف وصيته بخالفة عيل ويف هناية حمارضته تطرق إىل 

.(3(
J دعوى مظامل فاطمة

journal le pays Publié le mercredi 5 janvier 2011 )جملة دورية يومية يف بوركينا فاسو( مقرها    (((
العاصمة )واغادوغو(.

إىل  للدعوة  اإليرانية  احلكومة  قبل  من  ومبعوث  قديام،  طهران  جامعة  خرجيي  تراوري،من  حممود  هو    (((
منطقة  الرافيض يف  املذهب  إىل  للدعوة  دعوية  له جهود  واغادوغو  مدينة:  ويقيم يف  الرافيض،  املذهب 

واغادوغو وما جاورها، من مشاهدات الباحث.
هذه املحارضة ألقاها باللغة املحلية )موري( )moree( كانت عىل الرشيط )cd( وقد أهدي للباحث ملا    (3(

زار منظمة الرضا خالل رحلته العلمية عام 434)ه�.
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مذهبه�م،  تروي�ج  من�ه  املقص�ود  وفاطم�ة،  ع�يل  ح�ق  يف  املظ�امل  هل�ذه  فذك�ره 
 ون�رش عقائده�م، والوص�ول إىل الطع�ن يف الصحاب�ة، وه�ذا أس�لوب ماك�ر وخطري.
وم�ن هذا القبيل ما قام�ت به مجعية الصادق التابع للجالية اللبنانية يف بوركينا فاس�و من 
تنظيم إحياء ليلة عاش�ورا برعاية إمام اجلالية اللبنانية الذي وصف يوم عاش�وراء بقوله: 
�اق احلس�ي يف كل العامل من أقصاه إىل أقصاه حييون ذكرى عاش�وراء األليمة.. )...عشنّ

ذكرى احلزن واألسى.. ذكرى العربة واملوعظة..())).

وهذا األسلوب استعمله مجيع دعاة الرافضة يف بوركينا فاسو ففي بداية حمرم إىل 
تدور مجيع حمارضاهتم يف  بوبو جوالسو حيث  منذ عام 008)م يف  عام  عرشة من كل 
قتل  وأنه  احلسي  مقتل  حول  املحلية  اإلعالم  وسائل  وبعض  حوزاهتم  ويف  حسينياهتم 
 J مظلوًما ومن ثم قطع رأسه وجعل ككرة القدم..الخ كام يتطرقون إىل قضية فاطمة

أهنا تعرضت لألرضار كثرية ويرسدون يف ذلك أحاديث موضوعة من عند أنفسهم))).

ومن هذا القبيل ما فعل الرافيض حييى)3) يف مناظرته مع األستاذ عبد الرمحن كواندا 
حيث التقيا يف إحدى املناسبات الدينية بي مجع من الناس فاستأذن الناس أنه يود طرح 
مسألة لألستاذ عبد الرمحن وليكون الناس من الشاهدين فلام أذن له، قال: ما مرادكم 
السنة واجلامعة- بحديث رسول اهلل H: »َأْنَت ِمنِّي ِبَمْنِزَلِة َهاُروَن  أهل  –أي 
ِمْن ُموَسى، إالَّ َأنَُّه اَل َنِبيَّ َبْعِدي«)4) أليس هذا بحديث صحيح قال فقلت بىل احلديث 

.(http://soursawa.com/news/show/404( )موقع اجلالية اللبنانية يف بوركينا فاسو)صور سوا   (((
لقاء مع الشيخ عبد الكريم سانو خريج اجلامعة اإلسالمية وداعية يف منطقة بوبو جوالسو وكان هذا    (((

اللقاء عام 434)ه�.
أحد دعاة الرافضة يف مدينة بوبو جوالسو درس املرحلة املتوسطة والثانوية يف إحدى حوزات الرافضة    (3(
يف ساحل العاج مدينة أبدجيان ثم أكمل مرحلة اجلامعية يف إيران. حسب ما ذكر األستاذ عبد الرمحن 

كوندا.
أخرجه مسلم كتاب الفضائل، باب: من فضائل عيل بن أيب طالب I، )870/4)(، برقم )404)).   (4(
 قال النووي يف رشحه هلذا احلديث)قال القايض: هذا احلديث مما تعلقت به الروافض واإلمامية وسائر =
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يف صحيح مسلم ال شك يف صحته ثم أردف أليس يدل عىل خالفة عيل بعد رسول اهلل؟ 
لكن نصب منه وظلم..إلخ())) فاملقصود اختاذه هذا األسلوب املاكر وبحضور مجع من 

الناس ليربز دعوى مظامل أهل البيت والستاملة قلوب احلضور.

الشاهد أن الرافضة يف بوركينا فاسو كأسالفهم يستعملون أسلوب ادعاء إظهار 
مظامل أهل البيت لرتويج مذهبهم. 

ومن املظاهر البارزة التي اختذهتا الرافضة يف بوركينا فاسو لغرس حمبة آل البيت يف 
نفوس املدعوين ما ييل:

مدارسهم  بعض  بتسمية  النفوس  في  البيت  آل  محبة  غــرس  محاولة   : أوالاً
المدارس  هذه  ومن  ا،  وتدليساً ا  تلبيساً البيت  آل  بأسماء  ومساجدهم  وجمعياتهم 

والجمعيات:
مدرسة خاتم األنبياء يف مدينة واغادوغو )العاصمة(.  -(

مدرسة اإلمام احلسي يف مدينة بوبوجوالسو.  -(

=فرق الشيعة يف أن اخلالفة كانت حقا لعيل وأنه وىص هبا قال ثم اختلف هؤالء فكفرت الروافض سائر 
الصحابة يف تقديمهم غريه وزاد بعضهم فكفر عليا ألنه مل يقم يف طلب حقه بزعمهم وهؤالء أسخف 
مذهبا وأفسد عقال من أن يرد قوهلم أو يناظروا قال القايض وال شك يف كفر من قال هذا ألن من كفر 
األمة كلها والصدر األول فقد أبطل نقل الرشيعة وهدم اإلسالم وأما من عدا هؤالء الغالة فإهنم ال 
يسلكون هذا املسلك فأما اإلمامية وبعض املعتزلة فيقولون هم خمطئون يف تقديم غريه ال كفار وبعض 
املعتزلة ال يقول بالتخطئة جلواز تقديم املفضول عندهم وهذا احلديث ال حجة فيه ألحد منهم بل فيه 
إثبات فضيلة لعيل وال تعرض فيه لكونه أفضل من غريه أو مثله وليس فيه داللة الستخالفه بعده ألن 
النبي H إنام قال هذا لعيل حينام استخلفه يف املدينة يف غزوة تبوك ويؤيد هذا أن هارون املشبه به 
مل يكن خليفة بعد موسى بل تويف يف حياة موسى وقبل وفاة موسى بنحو أربعي سنة عىل ما هو مشهور 
عند أهل األخبار والقصص قالوا وإنام استخلفه حي ذهب مليقات ربه للمناجاة..( املنهاج رشح صحيح 

مسلم بن احلجاج ليحيى بن رشف النووي )5)/74)).
استفاد الباحث هذه املعلومة باللقاء مع األستاذ كوندا خالل رحلته العلمية بتاريخ 6)/434/08)ه�    (((

يف منطقة بوبو جوالسو.



98

مدرسة اإلمام املهدي يف منطقة غارانغو )قرية سابتينغا(.  -3
.(KUILA ( ومدرسة نور األئمة يف كويال  -4

املجمع الوطني ألهل البيت، يف مدينة واغادوغو  -5
مؤسسة اإلمام احلسي يف مدينة بوبوجوالسو  -6
مجعية شباب أهل البيت يف مدينة واغادوغو.  -7

مجعية أخوات الزهراء.الرئيسة:فاطمة ويدراوغو، ومقرها مدينة واغادوغو.  -8

البيت  بآل  الرافضة ظاهًرا  تشبث  تبي  أعاله  املذكورة  املدارس واجلمعيات  هذه 
يرون  بل  ومذهبهم.  دينهم  أصول  من  أنه  معروف  هو  كام  تقية  ذلك  يفعلون  ولكنهم 
H وقد غالوا وجتاوزا احلدود يف هذه  أن حب آل البيت آكد عىل حب النبي 
البيت  آل  H من  اهلل  نفاًقا، وصحابة رسول  يفعلون ذلك  الدعوى، ولكنهم 
وغريهم كانوا حيبون النبي H أكثر من غريهم وفدوه بدمائهم وأمواهلم، وعىل 

منهجم ومنواهلم سار أهل السنة واجلامعة.

البيت في النفوس في الدروس العلمية والمحاضرات  ثانياًا: غرس محبة آل 
والندوات:

للدروس العلمية املقامة يف املساجد واملحارضات والندوات التي تلقى عىل مرأى 
قلوهبم  املفاهيم يف  بعض  بل وترسيخ  املجتمع  تغيري  كبري يف  دور  املثقفي  ومسمع من 
وجعلهم يتقبلوهنا بصدور رحبة، دون سؤال أو استفسار، ال سيام إذا كانت هذه الدروس 
تلقى بعاطفية تبي مظامل أهل البيت وما القوه من غريهم من الظلم واجلور، بعد وفاة 

.H املصطفى

وقد رأت الرافضة أننّ ذلك من أحسن الوسائل وأقرب السبل للوصول إىل قلوب 
مساجدهم،  يف  يقيموهنا  التي  العلمية  الدروس  هذه  فاختذوا  فاسو،  بوركينا  يف  العامة 



99

واملحارضات و الندوات التي يعقدوهنا بي الفينة واألخرى ملحاولة غرس حمبة آل البيت 
وبيان مظاملهم، ومن ذلك ما ييل:

احلارضين،  نفوس  يف  البيت  آل  حمبة  لغرس  الكريم  للقرآن  اخلاطئ  التأويل   -(
وهو طريق كل الرافضة بدءا بمعمميهم وانتهاء بجهاهلم الذين تلقوه منهم.

 وهلم يف ذلك سبل يف جمالس التفسري وهذا أحد مشاخيهم))) يف بوركينا فاسو يف 
إحدى دروسه األسبوعية بعنوان: )القرآن وأهل البيت( يزعم أننّ القرآن الكريم نزل يف 
آل البيت، كام زعم أننّ ثالثامئة آية نزلت يف فضائل عيل بن أيب طالب I ويف واليته 

.H بعد النبي

وقال: أننّ كل آية فيها ]ڭ    ڭ    ڭ[ يقصد به عيل I وأبنائه 
من بعده وشيعته...))).

ومن ذلك التأويالت الباطلة للقرآن الكريم يف صالح أهل البيت، تفسري الرافيض 
بشري مون – وحممود تراوري: قوله تعاىل: ]ڀ     ڀ       ڀ      ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ    ٿٿ    

ٿ    ٹ       ٹ    ٹ       ٹ    ڤ    ڤڤ    ڤ       ڦ    ڦ     ڦ[ ]الشورى:3)[.
 وقوله تعاىل: ]ڈ    ڈ    ژ      ژ    ڑ       ڑ    ک    ک     ک[ 
]األحزاب:33[، عىل وجوب تقديم آل البيت عىل بقية الصحابة يف اخلالفة، وخاصة عيل 

ية عيل I باخلالفة  I، بل زعم حممود تراوري)3) بأن اآليتي نصٌّ رصيح يف أحقنّ
)4).وهذا خالف ما عليه مفرسو السلف الصالح.

H من غريه بعد وفاته

وهو حممود تراوري.   (((
درس ألقاه حممود تراوري يف مسجده عىل رشيط سمعي.   (((

سبق ترمجته.   (3(
يف  مقرهم  يف  وذالك  احلسي،  اإلمام  استشهاد  ذكرى  بمناسبة  تروري  حممود  الرافيض  ألقاها  حمارضة    (4(
مدينة  يف  مون  بشري  الرافيض  ألقاها  حمارضة  وكذلك  )))/)/435)ه���(،  بتاريخ:  )واغادوغو(، 

)كوْغبيال(، بتاريخ: )))/3/8)0)). 
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 I بل هذا الزعم أخذوه عن مشاخيهم الذين يرون أن النص وارد يف أحقية عيل
باخلالفة، وكتبوا يف ذلك مؤلفات كثرية، وهو كذب وهبتان، فأهل السنة واجلامعة يرون 
أن الصحابة كلهم عدول، واخللفاء الراشدون أربعة وهم عىل الرتتيب، أبوبكر الصديق 
وعمر الفاروق، وعثامن بن عفان، وعيل بن أيب طالب. فهو خليفة من اخللفاء الراشدين 

وله فضله ومكانته ومنزلته، ولكنه ال يقدم عىل الشيخي.

)- وضع األحاديث والروايات الكاذبة بقصد غرس حمبة آل البيت يف النفوس
يف   H النبي  عن  مروية  أهنا  زعموا  كثرية  أحاديث  الرافضة  وضع  لقد 

مناقب عيل وآل البيت، منها ما ييل:
ما ذكره الرافيض حممود ويدراوغو، والرافيض بشري مون يف حمارضاهتم أحاديث 

موضوعة وضعها زعامئهم يف مناقب عيل وابنه احلسي L منها:
أنه H قال: )اإلسالم حممدي البدء، وحسيني البقاء())).  -(

العلم  أراد  ومن  باهبا،  وعيل  واحلكمة  العلم  مدينة  )أنا  قال:   H وأنه   -(
واحلكمة فليأهتام من باهبام())).

الكريم  القرآن  تفهموا شيًئا من  قال: )إن كنت غائًبا عنكم ومل   H وأنه   -3
فاسألوا عليًّا()3).

مل يقف الباحث عىل ختريج هذا احلديث املوضوع أو أقوال العلامء حوله.   (((
فمن  زيادة:  مع  مرفوعا  عباس  ابن  كلهم عن  الكبري، وغريهم  والطربان يف  املستدرك  احلاكم يف  رواه    (((
أتى العلم فليأت الباب. ورواه الرتمذي وأبو نعيم وغريهم عن عيل بلفظ أن النبي H قال:أنا 
دار احلكمة وعيل باهبا. وهذا حديث مضطرب غري ثابت كام قاله الدارقطني يف العلل، وقال الرتمذي: 
إنه  قال  أنه  معي  بن  حييى  عن  البغدادي  اخلطيب  ونقل  صحيح،  وجه  له  ليس  البخاري  وقال  منكر، 
كذب ال أصل له، وقال احلاكم يف احلديث األول إنه صحيح اإلسناد، لكن ذكره ابن اجلوزي بوجهيه يف 

املوضوعات، وقال الذهبي: بل موضوع. 
مل يقف الباحث عىل أقوال العلامء حول هذا احلديث من حييث الضعف أو الوضع.   (3(
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وأن احلسي I كان يقول: )بنا بدأ اهلل وبنا خيتم(.  -4
كام أنكر املدعو بشري مون احلديث الذي روي عن رسول اهلل H: )كتاب 
تتبنّع مجيع طرقه  أنه  قائاًل:  البخاري ومسلم يف صحيحيهام،  رواه  والذي  اهلل وسنتي(، 
وعرتيت(  اهلل  )كتاب  فيه  الذي  احلديث  إال  صحيح،  وغري  أنه ضعيف  فرأى  اإلسنادية 

حسب زعمه))).

إىل غري ذلك من الروايات املوضوعةالواردة من قبلهم، وهذا ديدهنم يكذبون يف 
.X النقليات كام قال عنهم السلف الصالح

أكذب  من  الرافضة-  -أي  والقوم   ..(  :V تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  يقول 
الناس يف النقليات ومن أجهل الناس يف العقليات يصدقون من املنقول بام يعلم العلامء 
باالضطرار أنه من األباطيل ويكذبون باملعلوم من االضطرار املتواتر أعظم تواتر يف األمة 
جيال بعد جيل وال يميزون يف نقلة العلم ورواة األحاديث واألخبار بي املعروف بالكذب 

أو الغلط أو اجلهل بام ينقل وبي العدل احلافظ الضابط املعروف بالعلم باآلثار())).

ــا: غـــرس مــحــبــة آل الــبــيــت فــي نــفــوس الــطــلب مــن خـــلل مناهجهم  ثــالــثاً
الدراسية:

يف  املتبع  الدرايس  املنهج  الطالب:  نفوس  يف  البيت  أهل  حمبة  غرس  مظاهر  من 
مدارسهم وجامعتهم منهج رافيض خالص يف مجيع مقرراهتم ومن ذلك:

العاملية  املصطفى  جامعة  يف  يدرس  واملسرتشدين،  املتعلمي  آداب  كتاب   -(
بواغادوغو ) العاصمة( يف مادة األخالق والرتبية اإلسالمية أستاذ املادة الشيخ حمسن 

مهذب املبعوث اإليران يف بوركينا فاسو ومدير جامعة املصطفى العاملية.

حمارضة ألقاها الشيعي بشري مون يف مدينة )كوْغبيال(، بتاريخ: )))/3/8)0)).   (((
منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة والقدرية: أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلران ))/8).   (((
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وهذا الكتاب تكثر فيها روايات موضوعة عىل آل البيت.

)- كتاب:الشيعة والتشيع تأليف: السيد حممد احلسيني الشريازي، من مقررات 
الدراسية يف جامعة املصطفى العاملية يف مادة الشيعة والتشيع، ويشتمل هذا الكتاب عىل 
حتت  وأورد  الشيعية(  املعتقدات   ( الرابع  الفصل  يف  ذكر  حيث  عندهم  الدين  أصول 
هذا الفصل عنوانا: )التوسل بالنبي H وآله األطهار( وقال: )ونعتقد بجواز 
التوسل بالنبي H وآله األطهار وقد قال اهلل عنهم: ]ڭ    ڭ     ۇ[ 

]املائدة:35[ وفيه قال أمري املؤمني: وابتغوا إليه الوسيلة، أنا وسيلته أنا وولدي.())).

إمام  فذكر كل   )H الرسول  ) خلفاء  بعنوان  السادس  الفصل  كام عقد 
اهلل  رسول  عىل  إما  مكذبة  بأخبار  أقواله  وتأييد  ومظاملهم  فضائلهم  من  يشء  إيراد  مع 
H أو عىل لسان أئمتهم، كل ذلك إلهيام طلبة العلم بصحة معتقدهم وحماولة 

غرس حمبة آل البيت يف نفوسهم.

3- كتاب العقائد اإلسالمية املقرر يف املدارس واملعاهد التابعة هلم، ويشمل الكتاب 
عىل أصول الدين عند الرافضة وهي: التوحيد، والعدل، والنبوة، واإلمامة، واملعاد. ففي 
اإلمامة يذكر غرائب األخبار وأحاديث موضوعة عىل رسول اهلل H إلثبات 

عصمة أئمتهم والدعوة إىل صحة معتقدهم))).

الشيعة والتشيع: السيد حممد احلسيني الشريازي )ص77).   (((
واحلسن  وعيل  »أنا  يقول:   H اهلل  رسول  سمعت  قال:  عباس  ابن  عن  أورده  ما  ذلك  من    (((
واحلسني والتسعة من ولد احلسني مطهرون معصومون«. العقائد اإلسالمية ملحمد احلسيني الشريازي 

)ص66)).
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المبحث الثَّاِني
الَِّب َعَليِه،  احِلَواُر واجَلَدُل، وَتْدِريُب الطُّ

 

ِة َرا�ِسيَّ ِمْن ِخاَلِل َبْع�ِض املَواِد الدِّ

الحوار في اللغة: يطلق ويراد به الرجوع عن اليشء واحلور النقصان بعد الزيادة 
.(( ويف احلديث: ) َنُعوُذ بِْاهللَ من احلَوِر بعد الَكور( أي: من النقصان بعد الزيادة)))

وفي االصطلح: نوع من احلديث بي شخصي أو فريقي، يتم فيه تداول الكالم 
عن  والبعد  اهلدوء  عليه  ويغلب  اآلخر،  دون  أحدمها  يتأثر  فال  متكافئة  بطريقة  بينهام 

اخلصومة والغضب)3). 

والجدال في اللغة: يدل عىل: شدة الفتل، والرصع، ويدل عىل اللدد يف اخلصومة 
والقدرة عليها)4).

وفي االصطلح: املفاوضة عىل سبيل املنازعة واملغالبة)5). 

وملا كان اجلدل واحلوار واملناقشة واملنظرة من أهم الوسائل واألساليب الدعوية 
املؤثرة يف املدعوين، وإقناع املحاور باحلجة والغلبة بالقول، ملا كان كذلك حاولت كل 
الفرق والطوائف عىل استخدام هذه الوسائل واألساليب للجذب وااللتفات إىل منهجها 

وسبيلها، وكان ممن استغلوها لنرش الباطل وترويج الكذب الرافضة.

رقم   ،)979/(( وغريه  احلج  سفر  إىل  ركب  إذا  يقول  ما  باب  احلج،  كتاب  صحيحه:  يف  مسلم  رواه    (((
.((343(

انظر: لسان العرب: حممد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي )7/4))(. مادة )حور(.   (((
احلوار أصوله وآدابه وكيف نريب أبناءنا عليه: موسى بن حييى الفيفي )ص30).   (3(

انظر: لسان العرب: حممد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي )))/03)(، مادة )جدل(، والقاموس املحيط:    (4(
حممد بن يعقوب الفريوزآبادي )ص)6))( مادة )جدلة(.

املفردات يف غريب القرآن: حسي بن حممد املعروف بالراغب األصفهان )ص89)).   (5(
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يف  باطلهم  ونرش  مذهبهم  لرتويج  التعليمية  الرافضة  أساليب  أخطر  من  وهو 
بوركينا فاسو، حيث يقومون بتدريب الطالب الدارسي يف مدارسهم وجامعاهتم عىل 

احلوار واجلدال.

املتوسطة  مرحلتي  يف  املقررة  كالفلسفة  الدراسية،  املواد  بعض  خالل  من  وذلك 
والثانوية، واملنطق املقرر يف جامعتهم بالعاصمة )واغادوغو(.

وظهرت آثار املنطق يف معلميهم وطالهبم، من خالل تفضيلهم العقل عىل النقل، 
يف حماوراهتم وجمادالهتم حيث ال حياورون وال جيادلون بالنصوص املقطوع بصحتها إالَّ 

باملعقوالت))).

من مظاهر تدريب الطالب على احلوار واجلدال: 
1- إقامة الحوار مع أهل السنة وغيرهم:

بوركبنافاسو،  احلوار واجلدال يف  تدريب طالهبم عىل  الرافضة يف  إن من مظاهر 
إقامة احلوار مع أهل السنة يف بعض املسائل العقدية منها: 

الصواب؟  إىل  أقرب  فهم  )أي  بعنوان:  موضوع  يف  طالهبم)))  أحد  جمادلة   -
]ڈ       ژ    ژ    ڑ[ عند الشيعة والسلفية؟.

استغالل  مذهبهم  إىل  للدعوة  بوركينا  رافضة  تنتهجها  التي  الدعوية  واحلوارات 
أوقات احلج، فالكثري منهم يأتون يف احلج وحياولون مناقشة طالب اجلامعات السعودية، 
العامة عليهم  وتنبيه  تنتهي بدحض شبهاهتم  احلمد-  العامة، وهي -وهلل  أمام  وأحياًنا 

يميلون  أهنم  الباحث  وجد  حيث  فاسو  بوركينا  يف  طالهبم،  بعض  مع  وجتربته  للواقع  الباحث  معاينة    (((
ا للرد عليهم  إىل املعقوالت ويبتعدون عن املنقوالت، وال حجة هلم فيها، وكلام أورد املحاِور معهم نصنّ

أولوها بتأويالهتم الباطلة.
هو حسي سورايب طالب بوركيني يف جامعة املصطفى العاملية بإيران مرحلة ماجستري.   (((
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وعىل خطرهم عىل املجتمع البوركيني، وما حيملون من أفكار ومعتقدات خمرجة من امللة، 
كاعتقاد ألوهية عيل تارة ونقص القرآن مرة، والنيل من الصحابة الكرام مرة أخرى.

ومن مظاهر الرافضة يف تدريب طالهبم عىل احلوار واجلدال:  -
الفلسفة واملنطق ملرحلتي  إيران بقسم  البوركينيي يف  الطلبة  الباب اللتحاق  فتح 
املاجستري والدكتوراه للتعمق يف اجلدليات واللسانيات املبينية عىل الكذب والباطل، مع 
الرافيض.  املذهب  عليها  التي  األساسية  الشبهات  بعض  الرد عىل  تدريبهم عىل  حماولة 

ومن الطالب امللتحقي هبذه التخصصات يف تلك املراحل عىل سبيل املثال:

الدكتوراه  شهادة  عىل  احلاصل  بإيران  املصطفى  اجلامعة  خريج  مون-  بشري   -
ومدرس مادة: الفكر السيايس االجتامعي لإلمام اخلميني، يف جامعة املصطفى العاملية 

بالعاصمة ) واغادوغو(.

وأمحد جريو- وهو طالب يف إيران مرحلة ماجستري قسم الفلسفة اإلسالمية.  -
]عىل حدنّ زعمهم[.

2- تدريس مواد المنطق، أو مادة المنطق:
الرافضة يبنون أمور الدين عىل عقوهلم واألقوال املنسوبة إىل أئمتهم كذبا وزورا، 
بون النصوص  ويسمون أدلة الرشع ظنية، وأما أدلة العقل عندهم فهي يقينية، وهم يكذنّ
والفلسفة  املنطق  مادة  روا  قرنّ لذا  وعقوهلم،  أفكارهم  توافق  مل  إذا  الصحيحة  الرشعية 
ضمن املواد املقرر تدريسها يف مدارسهم وجامعتهم وذلك لقوة تأثري املنطق والفلسفة 
عىل عقول العامة، فامدة املنطق ساعتان يف األسبوع، ومادة الكالم اإلسالمي ساعة كل 

أسبوع وهو رضب من املنطق والفلسفة))).

جدول برامج العام الدرايس ))0)-3)0)م وقد حصل الباحث عىل هذا اجلدول بواسطة أحد طالب    (((
جامعتهم وهو: حممد سانويس وذلك أثناء رحلته العلمية عام 3)0)م.
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3- نشر وتوزيع الكتب المنطقية على بعض المتعلمين:
منها كتاب التجديد واالجتهاد يف اإلسالم:تأليف مرتىض مطهري حيث تم توزيع 

)مخسة آالف( نسخة من هذا الكتاب بلغتي العربية والفرنسية.

من  العليا  الطبقة  إىل  الكتاب  هذا  مثل  وصول  أن  شك  وال  منطقي،  كتاب  وهو 
درايس اللغة الفرنسية وليس لدهيم حصانة فكرية جيدة سيتأثرون باألفكار الواردة فيه، 
الكتب  من  بغريه  فكيف  الكبري،  العدد  توزيعه هبذا  تم  فقط  الكتاب  هذا  أن  العلم  مع 

واملؤلفات املروجة للمذهب واألفكار اخلمينية املبنية عىل العقليات اجلارفة املحجورة.

4- إقامة الدورات العلمية والندوات: 
األقل  عىل  دورة  فاسو  بوركينا  مناطق  من  منطقة  كل  يف  الرافضية  املركز  تقوم 
لتدريب  تدريبية  دورات  عدة  أو  دورة  وتنظيم  إلقامة  ا  سنويًّ املناطق  بعض  باجتامع  أو 

الطالب املنتسبي هبذه الدورات عىل احلوار واجلدال ودعوهتم إىل مذهبهم.

ومن ذلك: ندوة القافية التي نظمتها مجعية شباب أهل البيت يف الفرتة 9)-30 
/008/08)م حتت عنوان )احلياة والدين())) ويف هناية الندوة ادعى الرافيض محادي 
بارو، أن املناقشات التي دارت يف الندوة أتاحت الفرصة للشاب السنيي وشباب الشيعة 

للتفاهم واالستسالم لبعض القضايا التي تسبب اخلالف بينهم.. 

 les conferences- debat- on permis( :الفرنسية باللغة  وهذا نص قوله 
 aux jeunes Sunnites et chiites de depossionner certains sujets pour

.((((mieux se comprendre

صحيفة املودة )ص6(، العدد )44(، أكتوبر 008).   (((
املرجع السابق. نفس العدد والشهر والعام.   (((
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املحاورة  عىل  املسلمي  الشباب  ع  أشجنّ كندو))):  عيسى  الرافيض  الداعية  وقال 
وتبادل اآلراء حول الدين الصحيح))).

هذه  مثل  أن  والشك  أعاله،  املذكور  التاريخ  يف  املقامة  الندوة  عقب  ذلك  قال 
األفكار والكلامت تلوح عىل أن شباب أهل السنة الذين شاركوا يف الندوات أو احلوارات 

استسلموا ألفكارهم واستساغوها ورضوها هبا، وهو عي الكذب.

عيسى كيندو: داعية رافيض ورئيس مؤسسة الوحدة اإلسالمية يف بوركينا فاسو.   (((
وهو بذلك يقصد املذهب الرافيض - باإلسالم الصحيح- وأنى له أن يكون صحيًحا وهو مبني عىل    (((

الكذب والتقية واالفرتاء.



108

المبحث الثالث
ُبَهاِت َعاَيُة َواإَِثاَرُة ال�سُّ الدِّ

اأوًل: الدعاية:

إننّ الدعاية من أساليب الرافضة اإلعالمية يف بوركينا فاسو ومن أخطرها استخداما 

أن  عون  يدَّ التي  الرباقة  الشعارات  لتلك  ومروجة  تابعة  وهي  البلد،  يف  مذهبهم  لنرش 

مذهب قائم عليها.

وأهم هذه الدعايات والشعارات التي يذكرونها في اإلعلم:

:G 1- ادعاء محبة أهل بيت النبي

بعيدون كل  به، وهم  يتسرتون  التي  الدعاية  إنه ال خيلو حديثهم عن هذه  حيث 

.M البعد عن هدي أهل البيت

ومعظم خطاباهتم يف بوركينا فاسو يكون بترصيح اسم )أهل البيت(، بل أسسوا 

مجعيات ومؤسسات التعليمية باسم أهل البيت مثل: مجعية الشباب أهل البيت، مجعية 
بيت  أهل  حيبون  املسلمي  كل  إذ  الدعاية،  هبذه  الناس  ليغرت  وذلك  الزهراء)))  اخوان 

.H النبي

2- ذكر مناقب أهل البيت وفضائلهم:
عون أهنم ورثة علم النبي O، وبالتايل يزعمون  وهذا يبالغون فيه، ويدَّ
أن أتباعهم هم املهتدون. واحلق أهنم بعيدون عن هدهيم، فهذه جمرد دعايات الستقطاب 

الناس، ونرش فكر الرفض والتشيع فيهم.

تقرير حول الشيعة ونشاطاهتا يف بوركينا فاسو: طاهر كوليبايل )ص5).   (((
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3- ذكر مظالم أهل البيت، وما حل بهم من مصائب:

أهل  نرصة  عىل  قائمون  أهنم  ويدعون  اإلعالم،  يف  منها  يكثرون  الدعاية  وهذه 
البيت املظلومي

4- نفي االتهامات التي تنسب إليهم:
القول  من  هبم  امللصقة  التهم  كل  أن  إعالميًّا  عون  يدَّ فاسو  بوركينا  يف  فالرافضة 

بتحريف القرآن أو نقصه، وسب الصحابة وغري ذلك بريئون منها.
الناس،  تقية، ودعاية لرتويج مذهبهم بي  العقائد عنهم يف اإلعالم  فينفون هذه 

زون الكذب ملصلحة الدعوة إىل املذهب، والهتام املخالف )السني(. ألهنم جيوِّ
إىل غري ذلك من الدعايات املاكرة.

ثانًيا: اإثارة ال�سبهات:
لتأييد  الشبهات  إثارة  فاسو:  بوركينا  يف  مذهبهم  لرتويج  الرافضة  أساليب  من 

مذهبهم، وللتشكيك يف مذهب أهل السنة.
ومن الشبهات التي يثيرونها لتأييد مذهبهم:

حقل  يف  التشينّع  بذرة  وضع  من  ل  أونّ هو   H النبي  بأن  زعمهم   -(
ې     ۉ        ۉ     ۅ     ۅ     ۋ     ۋ     ]ٴۇ      تعاىل:  بقوله  مستدالًّ  اإلسالم، 
اآلية  نزلت هذه  ملا  قال:  ابن عبنّاس  ابن عدي عن  ]البينة:7[ وقال: وقد أخرج  ې[ 
قال رسول اهلل لعيل هو أنت وشيعتك يوم القيامة راضي مرضيي. ويف حديث الطري: 

)اللَُّهمَّ اْئتِنِي بَِأَحبِّ َخْلِقَك إَِلْيَك())).

أخرجه الرتمذي )))37( وقال هذا حديث غريب ال نعرفه من حديث السدي إال من هذا الوجه، وقد    (((
 روي هذا احلديث من غري وجه عن أنس، وأخرجه احلاكم بمعناه من طريق سلامن بن بالل عن حييى 
ابن سعيد عن أنس، وقال احلاكم: رواه عن أنس أكثر من ثالثي نفًسا، ثم ذكر له شواهد عن مجاعة من 
الصحابة، قال احلافظ ابن حجر: ويف الطربان منها عن سفينة وابن عباس، وسند كل منهام متقارب.

انظر: جامع األصول يف أحاديث الرسول البن األثري )653/8).
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ممن أثار هذه الشبهة يف اإلعالم شيخهم، حسي سنكري))) ليومهوا ويدلسوا عىل 
الناس أن التشيع ليس حديث الوالدة وأن خماليفهم خيفون هذه احلقائق.

)- ادعاؤهم أن الذي خيلف النبي O يف األمة البد أن يكون كامال، 
األمة  يورد  املعصوم  غري  ألن  معصوًما،  يكون  أنه  جهة  من   ،O النبي  مثل 
املهالك))). ويوردون هذه االدعاءات ليصلوا إىل طعن الشيخي L. إىل غري ذلك 

من الشبه التي يثريوهنا إما لتأييد مذهبهم أو لتشويه صور خمالفيهم.

انظر موقع: مركز األبحاث العقائدية www.alaqaed.com من حياة املستبرصين.   (((
انظر: تعدد اخلطاب الدعوي املعارص يف غرب أفريقيا آفاقه واجتاهاته وانعكساته بوركينا فاسو نموذًجا:    (((

ينوغو سليامن )ص95)).
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المبحُث الرابع
َظاُهًر ِباِلْهِتَماِم ِباأُُموِر امل�ْسِلِمي التَّ

حفل  وقد  وعقيل،  رشعي  مطلب  املسلمي  بقضايا  واالهتامم  اإلسالمية  الوحدة 
الوحدة  هذه  اختذت  الرافضة  لكن  الوحدة  هذه  لقيام  املحاوالت  من  بالعديد  التاريخ 

وقضايا املسلمي أسلوًبا من أساليب دعوهتم. ومن الشواهد لذلك:

1- دعواهم ال�سعي لوحدة امل�سلمي يف بوركينا فا�سو:
املسلمي وملنّ  الدعوة إىل وحدة  دائام  الرافضة  تنتهجها  التي  الرباقة  من األساليب 
شملهم وتوحيد صفهم وهلم يف بوركينا فاسو جهود يف ذلك، من ذلك قول داعيتهم 
جسد  يف  طارئ  يشء  ب  والتحزنّ التفرق  أننّ  )...نعتقد  املودة:  احتاد  رئيس  بارو،  محدي 
التكفري  األمة، وأن األساس هو الوحدة والتعاون عىل الرب والتقوى وهلذا فإننا ال نردنّ 
بتكفري مثله، وال التفسيق بتفسيق مثله، تفاديا للفتنة بي املسلمي، وابتعادا عن التناقضات 
يف خطابنا الدعوي.. وللمجتمع مهوم كثرية وقضايا كربى مشرتكة تستحق االهتامم هبا، 
والوقوف عندها.. وهذا تأسيا بموقف أمري املؤمني عيل بن أيب طالب -كرم اهلل وجهه- 
يتنّهم به مسلم عادي  مع اخلوارج))) الذين قاتلوه وناصبوه العداء واهتموه بأبشع ماال 
 ،H الرسول  عم  وابن  البتول،  زوج  اإلسالم،  وفارس  األعالم  بعلم  فكيف 
وسيف احلق املسلول بيد أن عليًّا I أنكر عليهم باطلهم من دون أن يقابل هتمتهم 
هبم،  للظن  إحساًنا  اإلسالم،  دائرة  يف  استبقاهم  بل  روه؛  كفنّ كام  رهم  يكفنّ أو  بمثلها، 

 

القول  I عام 37ه�، وجيمعهم  املؤمني عيل بن أيب طالب  الذين خرجوا عىل أمري  الخوارج: هم    (((
بالتربي من عثامن وعيل L كام أمجعوا -عدا النجدات منهم- عىل تكفري مرتكب الكبرية وختليده يف 
النار إذا مات مرصا عليها، وقد ورد يف ذمهم والرتغيب يف قتاهلم أحاديث صحيحة مرفوعة، وقد افرتقوا 

عىل نحو عرشين فرقة، ومن أسامئهم أيًضا احلرورية. انظر: مقاالت اإلسالميي، ))/67)).
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فكان  ارهم؟  أكفنّ اخلوارج  عن  الناس  بعض  وسأله  املحامل،  أحسن  عىل  حلاهلم  ومحاًل 
جوابه: )من الكفر فروا...قيل له فامهم؟ قال: إخواننا باألمس بغوا علينا اليوم())).

فيفهم من كالم بارو املتقدم أن الشيعة يف بوركينافاسو- ويف غريها من دول العامل- 
يسعون إىل الوحدة ويبذلون يف ذلك الغايل والنفيس، وأنه رغبتهم األكيدة، ويرون أن 

من خالفهم من أهل السنة مكفرون ومفسقون، وهم ال يقابلون ذلك باملثل.

يكفرون  السنة ال  فأهل  بلسان احلق،  الرافيض  يدعيه  وهذا كذب وهبتان عظيم، 

وال يفسقون وال يدعون إىل اخلروج، بل من األصول العقدية عندهم الدعوة إىل الوحدة 

وبمنهج  والفعلية،  القولية  النبوية  وبالسنة  ذلك  الواردة يف  القرآنية  باآليات  متمسكي 

السلف الصالح رضوان اهلل عليهم.

والرافضة يف بوركينا ويف غريها يدعون التأيس باخلليفة الراشد عيل بن أيب طالب، 

ومل يدركوا أن عليًّا I مل يكن خيالف الوحيي.

2- دعواهم التقريب بي ال�سنة والراف�سة: 

الرافضة يف هذا العرص احلديث، قد أحدثوا أساليب وحياًل جديدة الصطياد من 

ال علم عنده من أهل السنة، والتأثري عليه بعقيدهتم الفاسدة الكاسدة.

فمن ذلك ما أحدثوه من دعوة التقريب بي السنة والرافضة، والدعوة إىل تنايس 

اخلالفات بي الطائفتي، وما هذه الدعوة إال ستار جديد للدعوة للرفض، ونرش هذه 

العقيدة الفاسدة بي صفوف أهل السنة.

تعدد اخلطاب الدعوي املعارص يف غرب أفريقيا آفاقه واجتاهاته وانعكساته بوركينا فاسو نموذًجا: ينوغو    (((
سليامن )ص96)).
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يقول الشيخ إحسان إهلي ظهري V: دولقد بدأ الشيعة منذ قريب ينرشون كتًبا 
ملفقة مزورة يف بالد اإلسالم، يدعون فيها التقرب إىل أهل السنة، ولكن بتعبري صحيح 
يريدون هبا تقريب السنة إليهم برتك عقائدهم ومعتقداهتم يف اهلل، ويف رسوله، وأصحابه 
الذين جاهدوا حتت رايته، وأزواجه الطاهرات الالئي صاحبنه يف معروف، ويف الكتاب 
الذي أنزله اهلل عليه من اللوح املحفوظ، نعم يريدون أن يرتك املسلمون كل هذا، ويعتنقوا 
ما نسجته أيدي اليهودية األثيمة من اخلرافات والرتهات يف اهلل، بأنه حيصل له البداء، 
بأن عليًّا وأوالده أفضل منه، ويف  فيه، ويف رسول اهلل  بأنه حمرف ومغري  ويف كتاب اهلل 
أصحابه محلة هذا الدين أهنم كانوا خونة مرتدين، مع من فيهم أبو بكر، وعمر، وعثامن، 
وأزواج النبي أمهات املؤمني، مع من فيهن الطيبة، الطاهرة، بشهادة من اهلل يف كتابه، 
بأهنن خن اهلل ورسوله، ويف أئمة الدين، من مالك، و أيب حنيفة، و الشافعي، و أمحد، و 
البخاري، أهنم كانوا كفرة ملعوني ريض اهلل عنهم ورمحهم أمجعي. نعم يريدون هذا، 

وما اهلل بغافل عام يعملون«))).

ومن تلك الدعاوى ما قاله أحد دعاهتم يف هذا اإلطار: )وإن وجالل احلق وعزته 
هيزن من األعامق، أن جيهل املسلم السني ما عند أخيه املسلم الشيعي من فقه وترشيع 
وما يعتمد عليه من أسس ومرتكزات، ألن هذا اجلهل هو وحده الذي أوجب الكثري من 
الباطلة، وإننّ كتب السرية مسرية متداولة يف املكتبات،  التهم، وسوء الظن، واألقاويل 
وقد طبعت عىل أحدث اآلالت وبأحسن اإلخراج فام عىل األخ السني إال أن يبذل بعض 

وقته ليحصل عىل نتيجة ترضيه يف حياته ويف آخرته))).

من  وهو  السنة،  أهل  مع  التقارب  إىل  يدعون  أهنم  الظاهر  يف  دعوى  وهذه 
بي  االختالف  كان  فلو  األصول،  يف  الختالفهم  وقوعها  يمكن  ال  التي  املستحيالت 

الشيعة والسنة: إحسان إهلي ظهري )ص6-7(. ط إدارة ترمجان السنة - الهور باكستان..   (((
تعدد اخلطاب الدعوي املعارص يف غرب أفريقيا، مرجع سابق )ص97)).   (((
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توقري  إىل  يدعو  من  بي  شتان  ولكن  التقارب،  إىل  الدعوة  لساغ  الفروع  يف  الفريقي 
الصحابة وتبجيلهم وبي من يكفرهم وخيرهم من دائرة اإلسالم، وشتان بي من ينال 
بيته واعتقاد  يتقرب إىل اهلل تعاىل بحب آل  H وبي من  من عرض املصطفى 

براءهتم.

وبي  املسلمي  طوائف  بي  التقريب  استحالة  »إن  السالوس))):  أمحد  عيل  يقول 
وأعلنه  به  اعرتف  كام  األصول،  يف  املسلمي  لسائر  خمالفتهم  بسبب  هي  الشيعة  فرق 
النصري الطويس، وأقره عليه نعمة اهلل املوسوي اخلونساري ويقره كل شيعي، وإذا كان 

هذا يف زمن النصري الطويس فهو يف زمن باقر املجليس اآلن أشد وأفظع«))).

ويقول الشيخ حمب الدين اخلطيب)3): »ليس أدل عىل خداع دعوى التقريب من 

هو: عيل بن الشيخ أمحد عيل السالوس، ولد بمرص مدينة كفر البطيخ حمافظة دمياط عام 353)ه� -    (((
934)م، نشأ وتعلم فيها، من مؤلفاته: فقه الشيعة اإلمامية مواضع اخلالف بينه وبي املذاهب األربعة، 
انظر:  الكساء.  وأهل  املؤمني  أمهات  بي  التطهري  آية  وكتاب  وأصوله،  اجلعفري  الفقه  يف  اإلمامة  أثر 

http://www.alisalous.com/message/about :املوقع الرسمي للشيخ حتت الرابط
مقطع صويت من موقع الربهان دليل الباحثي عن احلقيقة، /http://alburhan.com/main تاريخ الزيارة    (((

الثالثاء 7) رجب 435)ه� املوافق:7) مايو 4)0)م05:00:)) بتوقيت مكة املكرمة.
هو: حمب الدين بن أيب الفتح حممد ابن عبد القادر بن صالح اخلطيب، يتصل نسبه بعبد القادر اجليالن    (3(
احلسني: من كبار الكتاب اإلسالميي. ولد عام 303)ه� بدمشق. وتعلم هبا، واالستانة وشارك )سنة 
الدين  الدكتور صالح  العربية« وكان من أعضائها  »النهضة  إنشاء مجعية بدمشق سميت  4)3) ه� يف 
القاسمي. ورحل إىل صنعاء فرتجم عن الرتكية وعمل يف بعض مدارسها. وملا أعلن الدستور العثامن 
)908)( عاد إىل دمشق. ثم زار األستانة ومنها قصد القاهرة )909)( فعمل يف حترير املؤيد. وانتدبته 
اإلنكليز يف  فاعتقله  العرب  بأمراء  األوىل، لالتصال  العامة  احلرب  أوائل  العربية يف  اجلمعيات  إحدى 
العربية )6)9)( فقصدها وحرر جريدة »القبلة« وحكم  الثورة  البرصة سبعة أشهر. وأعلنت يف مكة 
إدارة جريدة  إليها )8)9)( وتوىل  عاد  العثامنيون عن دمشق،  وملا جال  غيابيًّا.  باإلعدام  األتراك  عليه 

العاصمة. وفر بعد دخول الفرنسيي )سنة 0)( فاستقر يف القاهرة وعمل حمرًرا يف األهرام.
وأصدر جملتيه »الزهراء« و»الفتح« وكان من أوائل مؤسيس »مجعية الشبان املسلمي«. وتوىل حترير »جملة   
 األزهر« ست سنوات. وأنشأ املطبعة السلفية ومكتبتها، فأرشف عىل نرش عدد كبري من كتب الرتاث وغريها. =
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الشعب  صفوف  بي  لقاربوا  دعواهم  يف  صدقوا  فلو  إيران؛  يف  السنة  أهل  حال  سوء 
اإليران سنة وشيعة«))).

ومن دعواهم التقريب بي السنة والشيعة يف بوركينا فاسو ما جاء يف كلمة السيد 
عباس املوسوي، يف املؤمتر التي عقدهتا الرافضة يف )) يناير )00)م بمدينة )وهيوغيا( 
يف بوركينا فاسو وسموها ب�)املؤمتر اإلسالمي( حيث جاء يف فاحتة كلمته: )أهيا السيدات 
إىل  االتفاق  عدم  وقادهم  السنة،  أهل  مع  يتفقون  ال  رجالنا  بعض  أن  اعلم  والسادة: 
النقطة  اللعنة، ومتادى هبم إىل املخاصمة، بل ساقهم إىل املالكمة، وإذا توقفت يف هذه 
هبذا املقال، أكون كاتم احلق ألن أمرهم دعاهم إىل القتال وإن قد هبطت فيكم وال أبايل 
بتلك املخاصمة، وال هبذه املالكمة، بل ال أحفل يف هذا املجال، ولو هددُت بالقتل، ألن 
بيننا وبينكم، وأن  املناسبة أن يفتح عيونكم، ونتقارب ليحدث تفاهم  دعوت اهلل هبذه 
نتبادل بيننا بالكالم، ونترضع إىل اهلل العالم، ونجعل اللعنة عىل قوم يتفرقون...-إىل أن 
قال-:.. وما صعدت عىل هذا املنرب إال رغبة يف وحدة الصف، وأخذت أمركم بالكف، 

وأتيقن أن هذا املؤمتر سيربد جو اإلسالم من احلرارة..())).
قلت: كذب الرافيض فال يتفقون مع أهل السنة يف يشء فاألصول قبل الفروع، فإن 

مل يتفقوا يف األصول فال داعي إىل االجتامع يف الفروع.
ا أن بعض علامء السنة يدعون هبذه الدعوة يف هذا العرص احلديث  ومن املؤسف جدًّ
يقول الشيخ إحسان إهلي ظهري V: )ولكن تغريت املقاييس اآلن وانقلبت املفاهيم، 

=ومن مؤلفاته: اخلطوط العريضة التي قام عليها دين الشيعة االثني عرشية، مع الرعيل األول، احلديقة 
)4)جزء( جمموعة أدبية وحكم، من اإلسالم إىل اإليامن حقائق عن الفرقة الصوفية التيجانية، اإلسالم 

دعوة احلق واخلري.وتويف V عام 389)ه�. انظر: األعالم خلري الدين الزركيل )5/)8)).
اخلطيب  الدين  ملحب  عرشية:  االثني  اإلمامية  الشيعة  دين  عليها  قام  التي  لألسس  العريضة  اخلطوط    (((

)ص43).
ندوة املذاهب مناظرة بي املؤلف ومعمم إيران يف بوركينا فاسو: بقلم عبد الغفار تراوري )ص5)).   (((
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فبدأ بعض علامء أهل السنة ينادون هبذه الدعوة -أعني التقريب بي أهل السنة و الشيعة 
- ويرفعون شعارها، بداًل من أن يردوا عىل ترهاهتم وخزعبالهتم.. بل طالبوا بإقامة دور 
التقريب يف مدهنم وبلداهنم، فوا عجًبا من اجتامع أهل الباطل عىل باطلهم واإلخالص 
له، وتقاعس أهل احلق عن حقهم، وختاذهلم عن نرصته.. ووآسفاه عىل حماماة أهل احلق 
عن آراء أهل الباطل، والدفاع عن عقائدهم الفاسدة، والتحمس يف التامس األعذار هلم 
البديل واألجرة، أم دون أخذه تصدًقا عنهم، وتطوًعا،  تطوًعا، أو بغري تطوع، وبأخذ 

وما اهلل بغافل عام يعمل الظاملون.
هذا باإلضافة إىل أن الشيعة قادة وشعًبا، عامة وزعامة، جهااًل وعلامء.. ال خيفون 
بغضهم هلؤالء الطيبي وسادهتم كلام سنحت هلم الفرصة، أو أتيح مل املجال؛ ألن مذهبهم 
ليس مبنًيا إال عىل خمالفة أهل السنة، نعم! إال عىل خمالفة أهل السنة وعقائدهم وآرائهم، 
التي جاء هبا حممد صلوات اهلل  يقوم مذهبهم، ورشيعتهم  التي عليها  وخمالفة األسس 

وسالمه عليه.
ومن أجل هذا فالقرآن أنكروه؛ ألن أهل السنة يعتقدونه ويؤمنون به.

وسنة النبي الكريم أنكروها؛ ألن أهل السنة يتمسكون هبا.
وأصحاب حممد يكفروهنم؛ ألن أهل السنة حيبوهنم.

السنة يعظموهنن وجيلوهنن ويفضلوهنن عىل  النبي يشتموهنن؛ ألن أهل  وأزواج 
أمهاهتن؛ ألهنن أمهات املؤمني بنص القرآن.

و مكة و املدينة يكرهوهنام؛ ألن أهل السنة يعتربوهنام أقدس بقاع األرض وأطهرها 
يف الكون. والكذب يقدسونه؛ ألن أهل السنة يكرهونه وهيجرونه.

واملتعة حيلوهنا؛ ألن أهل السنة حيرموهنا.
والرجعة يقروهنا؛ ألن أهل السنة ينكروهنا.

والبداء هلل بمعنى اجلهل يثبتونه؛ ألن أهل السنة يربئون منها جنابه وجالله.



117

واألوهام واخلرافات والبدع والوثنيات والرشك باهلل كاالستغاثة بالقبور، والصالة 
إىل األرضحة، والنداء لألموات، واالستغاثة بالقبور، والطواف حوهلا والسجود عليها، 
الرشكية  األفعال  تلك  كل  واملجالس..  املآتم  وإقامة  عليها  والقباب  األرضحة  وإقامة 

يتشبثون هبا؛ ألن أهل السنة يتربءون منها، ويتنزهون عنها، وجيحدوهنا())).

3- املجاهرة مبعاداة الغرب لك�سب ثقة النا�ض:
من أمكر أساليب الرافضة ترصحياهتم بمعاداة الغرب، وإرسائيل، حيث يقولون 
علنًا: »املوت ألمريكا، املوت إلرسائيل«. فيغرت هبم الناس الغيورين عىل الدين يف كثري 

من الدول العامل اإلسالمي، فيستغلون هذا يف ترويج مذهبهم.

املثقفي  طبقة  األسلوب،خاصة  هبذا  بوركينا  يف  املتشيعي  من  كثري  انخدع  ولقد 
وإرسائيل  الغرب  ومعاداة  اإلسالمية،  القضايا  تبني  يف  مثاًل  بإيران  يرضبون  ودعاهتم 

علنا، والدفاع عن مصالح املسلمي يف املحافل الدولية.

يف  الرافضة  انتشار  أسباب  عن  حديثه  معرض  يف  سانوغو،  أمحد  الشيخ  يقول 
اإلباء  روح  فيهم  يرون  ألهنم  إيران  بزعامات  تأثروا  من  )..وهناك  فاسو:  بوركينا 
والدفاع عن اإلسالم ضد األمبريالية الغربية..وهذا أكثر يف طبقة املثقفة حيث يروهنم 

محاة لإلسالم..())).

جيعل  مما  الواجهة  يف  الشيعة  وضعتها  التي  وأمريكا  املزعومة  إرسائيل  وقضية 
اخلاصة يغرت هبم قبل العامة ففي الظاهر أهنم أعداؤهم وكذا الدول الكافرة، فيتظاهرون 
من  التي  التقية  من  كله  ذلك  خيلوا  وال  وفعلوا،  فعلوا  وأهنم  عنهم  واالبتعاد  ببغضهم 

أصول الدين عند القوم.

الرد الكايف: إلحسان إهلي ظهري )ص))).   (((
انظر: أسباب انتشار الشيعة يف بوركينا فاسو، ورقة مقدمة يف ملتقى اآلل واألصحاب األول يف واغادوغو    (((

قدمها األستاذ أمحد سانوغو )ص4).
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اِمس المْبحُث الخَّ
ِة يِف ُبوركينافا�سو  اِف�سَ الَفْرُق َبْيَ َو�َساِئِل َواأَ�َساِليِب الرَّ

 

ِة َوِل الإِْفِريِقيَّ َها ِمَن الدُّ وَغرْيِ

إننّ الرافضة ما فتئت منذ وجودها وتغلغلها يف جسم األمة اإلسالمية تسعى جاهدة 
لتحقيق أطامعها التوسعية املقيتة، وحتاول تكوين أرضية خصبة قابلة لنمو أفكارها اخلبيثة 
وانتشارها. فهم ال يألون جهًدا يف استخدام كل الوسائل الناجعة، واألساليب الناجحة، 

والسبل املاكرة، لرتويج مذهبهم، ونرش عقيدهتم، وتوسيع رقعتهم.

عون من أساليبهم ووسائلهم، ويغريون من طرقهم يف بلدان العامل  فالرافضة ينونّ

اإلسالمي حسب ظروف كلنّ بلد وبناء عىل مقتضيات ما يواجهون؛ ففي بعض البلدان 

ا إىل معتقدهم بينام يف بلدان أخرى ينشؤون احلسينيات)))  عوة رسًّ يكتفي الرافضة بالدنّ

واملؤسسات االجتامعية ويدخلون يف العالقات السياسية واالقتصادية))).

الرافضة  حول  امليدانية  والبحوث  الدراسات  بعض  عىل  واالطالع  التتبع  بعد 

ونشاطاهتم يف أفريقيا تبي للباحث أننّ هناك ثمة فرق بسيط بي وسائل وأساليب الرافضة 

يف بوركينا فاسو وغريها من الدول اإلفريقية املتمثلة يف:

الحسينيات: مجع حسينية وهي جمالس منسوبة للحسي I، ألهنا تبنى إلقامة العزاء أيام عاشوراء    (((
عليه- كام تقام فيها أيًضا مواليد أئمتهم وحفالهتم األخرى- وهي عبارة عن دار ذات حجر وصحن 
أو جملس كبري ويقام فيه منرب ويأوى إليها الغريب وأصلها من جموس إيران وهندوس اهلند وقد أوقف 
الرافضة عليها األوقاف وجعلوا لكل منها ناظًرا وقد انترشت يف املناطق التي توجد فيها الرافضة. انظر: 

شيعة القطيف واألحساء ))/7)).
افضة وسبل مواجهة الدعوة إىل عقيدهتم يف العرص احلديث:  منهج أهل السنة واجلامعة يف الرد عىل الرنّ   (((

تورى طه، ))/6)7).
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فاسو هذا  بوركينا  رافضة  يستخدم  مل   :M الصحابة  املجاهرة بسب  عدم   -

األسلوب يف دعوهتم ولعل ذلك راجع إىل إدراكهم أننّ عامة املسلمي يف بوركينا فاسو 

حيبون الصحابة مجيًعا وجيلوهنم ولتحالفهم مع الصوفية.

 حيث انترش املذهب الرافيض يف بوركينا فاسو عىل حساب الصوفية ومن املعلوم 

أننّ الصوفية يقدسون الصحابة لذا يصعب عىل الرافضة يف بوركينا فاسو املجاهرة بسبنّ 

الصحابة أو الطعن فيهم ريض اهلل عنهم أمجعي، بخالف بعض الدول اإلفريقية.

الرافضة يف بوركينافاسو وغريها من الدول  الفروق بي وسائل وأساليب  من   -

اإلفريقية عدم وجود مستشفيات خاصة هبم حتى اآلن لعالج املرىض والضعفاء مما له 
األثر اإلجيايب يف استقطاب الناس وإغرائهم هبذه اخلدمات العالجية املجانية أو بمبالغ 

رمزية وزهيدة كام هو احلال يف بعض دول إفريقيا))). 

ومنها خلو وسائل وأساليبهم يف بوركينا فاسو من القروض املالية ألتباعهم بينام   -
هي من أهم وسائلهم يف بعض الدول األفريقية، مثل دولة السنغال حيث يتعاونون مع 
املتشيعي من السنغاليي فيام يسمونه ب��)القرض احلسن(، وذلك تأليًفا لقلوهبم، وحتسينًا 

ألوضاعهم االقتصادية، وليكون ذلك حجًزا منيًعا يمنعهم من التسنن مرة أخرى))).

ومن األمثلة عىل ذلك: هلم يف جزر قمر مستوصف املركز الطبي التابع جلمعية اهلالل األمحر اجلمهورية    (((
اإلسالمية اإليرانية، وهلم يف مايل: مستوصف كبري يف العاصمة بامكو، كام هلم يف ساحل العاج مستوصف 
اإلمام الكاظم، وهو مستوصف كبري يف العاصمة أبيدجان بنتها اجلالية اللبنانية الرافضية بمساعدة من 
افضة،  السفارة اإليرانية إثر اتفاق مع احلكومة العاجية. ينظر: منهج أهل السنة واجلامعة يف الرد عىل الرنّ

لتورى طه، ))/798).
وصفية  دراسة  هلا-  التصدي  وسبل  السنغال  يف  مذهبهم  لرتويج  وأساليبهم  الرافضة  وسائل  انظر:    (((

حتليلية- للباحث مرتىض غي )ص9))).
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التنصري  التحالف مع منظامت  أننّ من وسائلهم يف بوركينا فاسو  الفروق  ومن   -
بينام يف بقية الدول اإلفريقية يكتفون بالتحالف مع الصوفية لنرش معتقداهتم.

ويف هذا الصدد يقول أحد الدعاة أثناء حديثه عن الرافضة))) )...هناك حتديات 
التنصري  منظامت  بي  القذر  التحالف  يف  تتمثل  بوركينافاسو  مسلمي  تواجه  ضخمة 
لتذويب  وإمكانيات  جهد  من  أوتيتا  ما  بكل  تسعيان  حيث  الفاريس،  املد  ومؤسسات 

هوية مسلمي بوركينافاسو())).

وهو حممود باندي أحد الدعاة مقيم يف العاصمة )واغادوغو(.   (((
ينظر:موقع فاسونت: )www.fasonet.com( تاريخ الزيارة 435/3/5).   (((
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اِفَضة  ُسبُل ُمَقاَوَمة َوَساِئل َوَأَساِليب الرَّ
ْعَوِة ِإىل َمْذَهِبهم يِف الدَّ

أو  والكليات  األصول  جتاوز  يستجيزون  م  أهننّ أي  وسائل  الرافضة  ملذهب  إننّ 
هيجروهنا هلدف حتقيق مصلحة كثرة األتباع، وكسب املتعاطفي، أو املؤيدين ملرشوعهم، 
سواء كان هؤالء مؤمني بالنحلة عن قناعة أو كانوا منافقي يتظاهرون بموافقتهم ألجل 

مصالح يرجوهنا.

املكر  يف  الطويل  تارخيهم  خالل  وأتقنوها  الوسائل  تلك  يف  الرافضة  برع  وقد 
مسوًخا  بيئة  لكل  ولبسوا  مناسبة،  وأساليب  وسائل  دولة  لكل  رسموا  فقد  واخلداع، 
تكن  ومل  احلبوب،  إرسال  يف  الغربال  تشكل  وتشكلوا  احلرباء،  تلون  فتلونوا  يناسبها، 
بتلك الوسائل، وتبي  العامة  بوركينا فاسوا بدًعا يف ذلك فقد رأينا فيام مىض يقنصون 

كيف خيدعون املسلمي بالتظاهر باملواالة آلل بيت النبي Q وحمبتهم.

يأيت  بام  الوسائل  تلك  مقاومة  سبل  يف  الفصل  هذا  يكون  أن  ناسب  فقد  وهلذا 
عليها،ويقيض عىل آثارها املدمرة، ويوفر البديل للمسلمي، مع تنبيه أهل الغفلة وإيقاظ 

املغرتين بتلك األساليب.
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المْبَحُث اأَلوَُّل
ِة ْعِليِميَّ ِة التَّ اِف�سَ �ُسُبُل ُمَقاَوَمِة َو�َساِئِل َواأَ�َساِليِب الرَّ

وينعكس  ودوافعه  ووجدانه  االنسان  عقل  تكوين  يف  كبري  دور  والرتبية  للتعليم 
هذا عىل سلوكه وأفعاله. واذا كان للتعليم عامة أثر كبري يف حياة االنسان، فان للتعليم 
يف  دوره  للتعليم  كان  صحيًحا  الدين  كان  فإن  وأخطر.  أعظم  ودوًرا  أكرب  أثًرا  الديني 
أفراًدا  الدين مضطرًبا عدوانيًّا أخرج  املرء وسالمة تفكريه وترصفاته، وإذا كان  توازن 

عدوانيي مضطربي، ال يقترص أذاهم عىل أنفسهم بل يتعداهم إىل غريهم. 

لقد تقدم أن الرافضة يستخدمون وسائل تعليمية لنرش مذهبهم يف بوركينا فاسو، 
وينبغي مقاومة تلك الوسائل. وأهمُّ السبل لذلك يمكن إجيازها يف النقاط التالية: 

بعض  قبل  من  ودعمها  السنية)))،  املحلية  والكليات  اجلامعات  دور  تعزيز   -(
الدول السنية، وزيادة عددها، وزيادة قبول الطالب اخلرجيي يف املدارس الثانوية، لئال 

يضطر بعضهم إىل االلتحاق باجلامعات الرافضية.

سي من أهاليها، بعد تكوينهم  )- فتح املدارس يف املدن والقرى، مع اختيار مدرِّ
وتأصيلهم علميًّا ومنهجيًّا، وحتسي وضع مدارس أهل السنة يف البالد، وذلك بدعمها 

حتى يظل الطالب َيْدُرسون فيها بدون رسوم مالية، أو برسوم رمزية بسيطة.

وإنشاء  احلصي  العلمي،  واملحصن  الناجح  التعليم   ...( سافادوغو:  أمحد  يقول 
والباطل  بل  الرافيض-   - الشيعي،  الباطل  ومقاومة  املسلم،  الطالب  وبناء  النشء 
العاملي الشائع، لن يتحقق إالنّ من خالل اختيار النموذج املعلمي الصحايب الذي يملك 

ومها: جامعة اهلدى بالعاصمة )واغادوغو( ويديرها الدكتور محدون ديكو، وكلية الفرقان بمدينة بوبو    (((
جوالسو ويديرها الدكتور مامادو كرامبريي، وسيأيت الكالم عنهام – إن شاء اهلل – يف املبحث السادس 

من هذا الفصل.
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االستعدادات والقابليات املالئمة ملامرسة املهنة، إىل جانب درجة حسنة من االستيعاب 
التعليمية  املؤسسات  لتزويد  السبيل األمثل  بتدريسه. وهذا هو  يقوم  الذي  للتخصص 
التعليم الصحيح  التقويم  إذا ما أريد هلا  بحاجاهتا من املستويات اجليدة من املدرسي، 

والتدريب املطلوب، والوعي السليم، ملتعلمي العرص احلارض واملستقبل.
إننّ املعلم الناجح إمام طالبه فال بد أن تكون شخصية جديرة بمقام الريادة...())).

الثانوية،  إىل  االبتدائية  من  السنة،  أهل  إرشاف  حتت  فرنسية  مدارس  إنشاء   -3
تدرس املناهج الفرنسية الرسمية، مع مواد رشعية.

دراستهم  خالل  ويتم  للفرنسية،  الدارسي  الطالب  من  ثلة  الستقطاب  وذلك 
تكوينهم عىل املبادئ اإلسالمية، وتأصيلهم يف أصول اعتقاد أهل السنة، يف مجيع أبواب 
الفقراء،  أبناء  ليقصدها  زهيدة،  برسوم  أو  جمانا،  بعضها  يف  الدراسة  وتكون  العقيدة. 

ومتوسطي احلال.

وتكون الدراسة يف بعضها برسوم مالية مناسبة، ليقصدها أبناء الطبقة العليا، الذين 
يتوسم فيهم تويل مناصب عالية يف البالد مستقبال))).

في  ا  عموماً اإلسلمي  والتعليم  المدارس  دعم  في  مراعاته  ينبغي  ما  بعض 
بوركينا فاسو:

رعاية مؤسسات التعليم العايل اإلسالمي يف بوركينا فاسو وخاصة تلك التي تمنّ   -
إنشاؤها بالفعل، مثل: جامعة الفرقان، وجامعة اهلدى، فإننّ هذين املؤسستي تقوم بدور 

كبري يف مقاومة وسائل وأساليب الرافضة.

وهذه  )ص9(،  سافادوغو  أمحد  التشيع:  مكافحة  يف  والتنموية  والدعوية  التعليمية  املؤسسات  دور    (((
الدراسة بحث قدمه الباحث مللتقى اآلل واألصحاب األول عام )43)ه�.

انظر: وسائل الرافضة وأساليبهم لرتويج مذهبهم يف السنغال وسبل التصدي هلا: املرتىض )ص)3)).   (((
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املحلية  اإلسالمية  واملدارس  العالية  املعاهد  تلك  خرجيي  من  املتمينّزين  دعم   -
عوية التي تدعمها الدول السنية العربية ولو بمساعدات رمزية فإننّ  بدجمهم يف الربامج الدنّ
مواجهة خطر الرافضة ليست مسئولية خرجيي دولة واحدة وال الدول السنية اخلليجية 
وحدها بل هي مسئولية كل نّ مسلم سني من أينّ بلدوأينام كان وخاصة الدارسي منهم 
وهلذا ينبغي االفادة من مجيع اجلهود ما أمكن ذلك، إضافة إىل أننّ دعم هؤالء الدعاة لن 
يكلف الدول السنية ما يرهقها يف إنفاقها، مع غاية أمهيته بل وكونه رضورًيا يف بعض 

املناطق ولبعض الدعاة.

إنشاء معاهد عالية خاصة بالفتيات ملا بعد املرحلة الثانوية، وذلك لوضع احلد   -
األعامل  رجال  أحد  يقول  اإليرانية.  باجلامعات  البوركينابيات  الفتيات  التحاق  عن 
يف  وهم  بوركينيي  طلبة  قابلت  البالد  خارج  للتجارة  سفري  )أثناء  البوركينيي))) 
وطالبة  طالب  مائتي  فوق  أهنم  أفاد  ما  وحسب  درستهم(  ملواصلة  إيران  إىل  طريقهم 

وأغلبهم طالبات))).

4- بناء المنهج التعليمي القويم:
العامل  بلدان  يف  الرافضة  منها  ينطلق  التي  كائز  الرنّ أهمنّ  أحد  التعليمية  »املناهج 
اإلسالمي، حيث جيتهدون عىل مترير تلك املناهج إىل املؤسسات التعليمية ويف املساجد 

واملراكز الدينية األخرى«.

والشكنّ أننّ املنهج التعليمي هو الذي حيدد هوية املؤسسة التعليمية، ويفصح عن 
ن  توجهه السلوكي والعقدي والفكري، وهذا يعني أمهية املناهج ألثرها املبارش بل املكونّ

لرسالة املؤسسة نوًعا وهدًفا واستهداًفا.

هو: احلاج جنكينيبا بارو من أبرز الداعمي ملذهب أهل السنة واجلامعة ومن مؤسيس إدارة أهل السنة يف    (((
منطقة بوبو جوالسو.

استفاد الباحث هذه املعلومة أثناء رحلته العلمية عام ))0)م حيث قام بزيارة احلاج يف بيته فأفاده هبذه    (((
املعلومة كام وجه له نصائح ملقاومة دعوة الرافضة يف البالد.
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العاملي(  رب  هلل  )األلوهية  قاعدة  عىل  اإلسالم  يف  يتم  التعليمي  املنهج  وبناء 
وقاعدة )العبودية للخلق أمجعي( وعليه: جيب أن ينعكس يف كل مفردات املنهج- هاتان 

احلقيقتان.

إن اهلل قد بعث رسوله حممًدا H رمحة للعاملي، وحتقيق هذا املعنى يتطلب 
أن ال يتصل مسلم بغريه إالنّ ناله يشء من رمحة اإلسالم ولطفه وهديه السامي- الذي 
هيدي إىل التسامي عىل السفاسف، واالرتقاء نحو مقومات الشخصية املسلمة، والوقوف 
يف وجه احلضارة احلديثة التي أضعفت إدارة اإلنسان- ونقلت جمال السيطرة والتحكم 
من اإلنسان إىل األشياء!، والرؤية اإلسالمية يف هذه املسألة تتخلص يف أن رغبات الناس 
يف امتالك األشياء لن تتوقف عند حد. »َلْو َكاَن اِلْبِن آَدَم َواِدَياِن ِمْن َماٍل، اَلْبَتَغى َواِدياًا 
َثاِلثاًا، َواَل َيْمَلُ َجْوَف اْبِن آَدَم ِإالَّ التَُّراُب«))) »وهذه الرؤية اإلسالمية – تفيدنا يف بناء 
املناهج التعليمية- وتضمينها جماالت املجاهدة الدائمة- التي تصنع املسلم املؤمن القوي 
األحب إىل اهلل، والذي ال خيضع للظروف الصعبة، وينشد دائاًم األسمى واألرقى، ومها 
أداة من  نفسه  الوقت  الصلبة، وهو يف  – مظهر من مظاهر اإلدارة  النهائي  التحليل  يف 

أدوات التحرر من ربقة األهواء والشهوات. 

املال  شهوات  ضد  املسلم،  والطالب  للطفل  احلصينة  الرتبية  يف  ثانًيا-  تفيدنا  كام 
كثرًيا  التي  واألهواء  الشهوات  تلك  بالسوء،  األمارة  النفس  وأهواء  املضللة،  واجلاه 
التشيع  أحضان  يف  هبم  وترمي  املتقلبة،  والنفوس  اهلشمة  الرتبية  أصحاب  جذبت  ما 

واملذهب الرافيض«))).

وإن عىل اجلهات األساسية – األرسة، واملدرسة، واملجتمع – التي تتوىل صناعة 
أهداف  باعتامد  وذلك  اخلطري،  الصناعي  امليدان  هبذا  ا  خاصًّ اهتامًما  تتوىل  أن  األجيال، 

أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب: الرقاق، باب ما يتقى من فتنة املال، برقم ))67).   (((
انظر: دور املؤسسات التعليمية والدعوية والتنموية يف مكافحة التشيع: أمحد سافادوغو )ص))).   (((
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الرتبية اإلسالمية الناضجة يف املناهج الدراسية، واملصانع األرسية واملجتمعية))). ومن 
أهمنّ ما ينبغي مراعاته يف املناهج الدراسية يف بوركينا فاسو، العناية باللغات الرسمية العاملية 

كالفرنسية ألهنا اللغة الرسمية للدولة، وإىل جانب اللغة الفرنسية اللغة اإلنجليزية.

5- التواصل مع اجلامعات العربية السنية لتزويد املنح الدراسية ألكرب عدد ممكن 
الدراسية من  املنح  السنية يف بوركينا فاسو، ألننّ  الثانوية  املدارس واملعاهد  من خرجيي 
أهمنّ ما يستغل هبا الرافضة طلبة العلم من أنحاء العامل اإلسالمي لتعليمهم وتكوينهم 
وتدريبهم عىل املعتقد الرافيض واجلدل واملنطق، ثمنّ إعادهتم إىل بلداهنم دعاة ومرشدين، 
وأدل دليل عىل هذا: أننّ يف إيران أكثر من مائتي طالب وطالبة من بوركينا فاسو، وأغلب 
مرشدهيم ومرشيف مركزهم من خرجيي اإليران مثل: سليامن كابوري: مدير معهد اهلدى 
العريب الفرنيس ومندوب جامعة آل البيت يف غرب أفريقيا، ورئيس مؤسسة الرضا))) 

وعيل تراوري وهو مدير مؤسسة احلسي بمنطقة بوبو جوالسو

وفي سبيل ذلك فإّن من بعض ما يحتاجه جهود أهل السنة من خلل المنح: 
)- توسيع دائرة املنح لتشمل التخصصات األخرى مثل الطب واهلندسة واحلاسب 
اآليل ممنّا يغري هبا الرافضة، و ترشيح أبناء املسلمي السنة أصحاب التخصصات العلمية 

عىل منح يف تلك التخصصات العلمية بالبلدان العربية اإلسالمية. 

ي منح الرافضة برفضها حتنّى  )- تربية طلبة اخلرجيي من املراحل الثانوية، عىل حتدنّ
ول اإلسالمية السنية، مع بيان العزلة االجتامعية  وإن مل جيدوا فرًصا ملنح أخرى من الدنّ

ومن هذه األهداف: )- عمق اإليامن باهلل وقوة الصلة بالباري F. )- هتذيب السلوك، وترشيد    (((
النفوس، وحتصينها ضد املذاهب الزائفة. 3- بث روح الكفاح واملثابرة، وتوسيع دائرهتام لتشمل مجيع 
جوانب حياة اجليل الدارس. 4- االستمساك باحلق ومقاومة كل باطل وزائف. 5- تكوين الشخصية 
العلمية، وتأسيس العقلية املنهجية، والفصل التام بي األهواء واملصالح، وبي احلقيقة العلمية والقناعة 

املعرفية. 
انظر: التشيع يف أفريقيا )ص60)).   (((
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التي يورثهم الذهاب إىل بالد الرافضة عىل أساس املنح الدراسية، وتعريفهم بإغراءات 
قد  الرافضة  مع  فإننّ كلنّ من واصل  استغالاًل  إالنّ  األمر  ليست يف حقيقة  التي  الرافضة 

استفاد الرافضة منه ألف مرة قبل أن يستفيد هو منهم مرة واحدة.

ومن سبل مقاومة وسائل وأساليب الرافضة التعليمية: مقاومة دعوتهم من 
خلل إنشاء المراكز والمساجد:

ل مؤسساهتم الدينية وهبا ظهورهم يف  املساجد واحلسينيات متثنّل عند الرافضة أونّ
السنة يف بوركينا فاسو استغالل املساجد ملقاومة دعوة  ينبغي عىل أهل  املجتمعات لذا 

الرافضة وذلك من خالل:
: ربط الطفل باملسجد من خالل حلق حتفيظ القرآن الكريم. أوالاً

العلمية وبالدورات واملحارضات والندوات من  بالدروس  ثانياًا: عامرة املسجد 
العقيدة،  العلم األخرى من  H وأبواب  النبينّ  تفسري لكتاب اهلل، وبيان لسنة 

والفقه، واللغة العربية.
ثالثاًا: استثامر خطب اجلمع يف مكافحة الرفض:

نة واجلامعة،   ألننّ اخلطب التي تسبق اجلمعة من أهمنّ ما تتمينّز به مساجد أهل السنّ
املسلمي توجيًها وتوعية  بالغ يف نفوس  أثر  لتلك اخلطب األسبوعية من  ما  وال خيفى 
مذهبهم  حقيقة  وبيان  الرافضة  دعوة  مقاومة  يف  استغالهلا  اخلطيب  عىل  فينبغي  وتربية 

وحذر الناس من خطرهم عىل الدين والوطن.

ا: قيام املؤسسات السنية))) بدورها يف متابعة املساجد ورفع مستوى اخلطباء: رابعاً
املرشفة  املؤسسات  قبل  من  السنية  باملساجد  رعاية خاصة  هناك  تكون  أن  ينبغي 
عليها سواء حملية أو دولية، وذلك بإعداد اخلطباء، وتوجيه الدروس يف املساجد وخاصة 

فاسو،  بوركينا  يف  السنة  أهل  أنشطة  أغلب-  -أو  مجيع  عىل  املرشفة  ألهنا  واجلامعة  السنة  أهل  كجمعية    (((
وكذلك جلنة الدعوة يف أفريقيا، ورابطة العامل اإلسالمي وغريها من املؤسسات السنية يف بوركينا فاسو.
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منهج،  يف  السليم  والتدرج  الربانية  مع  والعقيدة،  التوحيد  يف  بالدروس  يتعلق  فيام 
وتشجيع طلبة العلم والعامة باجلوائز التشجيعية عىل املثابرة واحلضور، فإننّ ذلك ممنّا يعيد 
إىل املساجد مزيًدا من الفعالية يف مواجهة الرافضة خاصة، وباجلملة فإننّ رسالة املسجد 
ودوره يف املجتمع السني إذا أبرز عىل وجهه كام هو مسطر يف الكتب املتخصصة بدراسة 

هذا الباب يكون من أعظم القنوات يف مواجهة الرافضة وكل صاحب بدعة))).

جمموعة  إىل  أشار  أن  -بعد   � باز  بن  العزيز  عبد  الشيخ  سامحة  قال  كام 
الرسالة، ونرش  تبليغ  أهم طريق يف  املنرب واملسجد مها  عوة-: )..ولكن  الدنّ من وسائل 
الدعوة، تلك الرسالة العظيمة التي جيب عىل مجيع العلامء ومعلمي الناس اخلري أن يعنوا 
هبا، وأن يعيدوها إىل حالتها األوىل، وأن يفقهوا الناس أمور دينهم من طريق املسجد؛ 

ألنه جممع املسلمي يف اجلمع وغريها())).

ومن األساليب الممكنة لمقاومة أساليبهم في التعليم ما يلي:
الطالب  نفوس  اهلل عليهم - يف  البيت والصحابة- رضوان  أهل  )- غرس حمبنّة 
دون غلو فيهم عىل منهج السلف الصالح، وبيان موقف أهل السنة من آل البيت، ألننّ من 
الدعاوى التي يرفعها الرافضة دعوى أهنم أنصار آل البيت وأن أهل السنة أعداء هلم، ومن 
هنا فال بد ألهل السنة من أن ينرشوا موقفهم الواضح من آل البيت يف مناهجهم الدراسية 

كام نصت عليه عقيدهتم، فإننّ عقيدة أهل السنة قائمة عىل حمبة آل البيت، وتوليهم.
حيث اختذ الرافضة حمبة آل البيت شعاًرا لتحقيق أغراض سياسية وأهداف دينية.

عليها،  الرد  ثم  التعليمية،  مناهجهم  ضمنوها  التي  الرافضية  األفكار  رصد   -(
وتوزيعها بي طالب مدارسهم، وكذلك نرش كتب العقيدة الصحيحة بينهم، وخاصة 

افضة وسبل مواجهة الدعوة إىل عقيدهتم يف العرص احلديث:  منهج أهل السنة واجلامعة يف الرد عىل الرنّ   (((
تورى طه، ))/789).

جمموع فتاوى ابن باز )80/5).   (((



129

الرافضة من أساسها وذلك لتأثري يف طالب مدارسهم الذين  الكتب التي هتدم مبادئ 
نون أفكار الرافضة. ُيلقَّ

3- تأليف قلوب الطالب بمدنّ يد العون هلم وإعفائهم عن الرسوم الدراسية.
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المْبَحُث الثَّاِني
ِة َعِويَّ ِة الدَّ اِف�سَ �ُسُبُل ُمَقاَوَمِة َو�َساِئِل َواأَ�َساِليِب الرَّ

وسائل  عدة  إىل  تنقسم  الدعوية  الرافضة  وأساليب  لوسائل  املقاومة  سبل  إن   
وأساليب ويمكن إجيازها فيام ييل:

1- تأليف الكتب عىل املستوى امليداين لبيان حقيقة الرافضة، والرد عىل الكتب التي 
ألفوها يف بوركينا والتي ينرشوهنا بني الناس.

اأهمية تاأليف الكتب على امل�ستوى املحلي للت�سدي للراف�سة:
األسلوَب  املؤلف  مراعاة  يف:  تتجىل  املحيل  املستوى  عىل  الكتب  تأليف  وأمهية 
بيان  بي  الكتاب  يف  واجلمع  والثقافية،  العلمية  مستوياهم  ومراعاِة  للقراء،  املناسَب 
مذهب أهل السنة واجلامعة والرد عىل الشبهات التي أثارها الرافضة يف كتبهم املتداولة 

بي الناس.

كل هذه األمور يراعيها املؤلف يف مؤلفاته املحلية، أما الكتب املستوردة قد يكون 
فيها بيان عقائد الرافضة، والرد عليها، ولكن قد ال تتطرق يف بعض املسائل املطروقة من 

ِقَبل الرافضة املحليي.

وألن من أوجب الواجبات عىل أهل السنة هو دعوة الشباب املتشيعيي وغريهم، 
-ممن وقعوا يف شبهات القوم، واغرتوا هبم فهؤالء من أنجع الطرق لدعوهتم هو توزيع 
أو  الدرس،  حضور  أو  احلوار،  يقبلون  ال  قد  ألهنم  عليهم،  وغريها  الكتب  هذه  مثل 
املناظرة، أو البحث يف كتب أهل السنة ملعرفة احلق، بل شيوخهم من الرافضة حيذروهنم 
من ذلك كله، لذلك فإذا أعطوا هذه الكتب وخَيُْلون بأنفسهم لقراءهتا، كان ذلك سببا يف 

تيقظهم، ورجوعهم إىل طريق احلق.
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2- نرش الكتب املؤلفة يف بيان عقيدة الرافضة، والرد عىل شبهاهتم. وكذلك نرش 
الكتب التي تبني عقيدة أهل السنة واجلامعة التي توافق العقل السليم والفطرة السليمة، 

مع ترمجتها إىل اللغة الفرنسية، ليستفيد بذلك الطبقة املثقفة بالثقافة الفرنسية.

مثال الكتب التي تبي عقيدة الراف�سة وترد عليهم:
كتاب: )خمترص منهاج السنة( لشيخ اإلسالم ابن تيمية، اخترصه الشيخ عبد اهلل 

الغنيامن.
ه�ذا الكت�اب في�ه بي�ان حلقيق�ة الرافض�ة، وَيُردُّ ع�ىل ش�بهاهتم باحلج�ة والربهان 

املفحم.
وكت�اب: )أس�ئلة ق�ادت ش�باب الش�يعة إىل احل�ق( للش�يخ س�ليامن ب�ن صال�ح 

اخلرايش.

الرافضة وإفحامهم وإقناعهم يف فساد  الكتب يف ردِّ شبه  الكتاب من أهم  وهذا 
مذهبهم فضال عن غريهم.

كتاب: )الشيعة وأهل البيت(، و)الشيعة والسنة(، و)الشيعة والقرآن(، إلحسان 
إهلي ظهري. 

3- بناء املكتبات العامة يف العاصمة )واغادوغو( ويف املدن الكربى، وأن تكون تلك 
املكتبات تابعة لسفارات الدول السنية، حتنّى تلقى املكتبة مكانتها من الرعاية والصيانة 
القادرة عىل  السنة  أهل  تابعة إلحدى مؤسسات  أن تكون  مانع  الدورية، وال  واملتابعة 

إدارهتا يف البلد.

4- إنشاء مراكز أبحاٍث يقوم عليها باحثون علميون أكفاء، تقوم برصد السياسات 
الداعمة  الت واالخرتاقات والوثائق والنرشات والكتب واألبحاث اإليرانية،  والتدخنّ
وتقديم  ومعاجلتها،  وتطويقها  مواجهتها  سبل  واقرتاح  وحتليلها،  الشيعي،  للمرشوع 
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اإلسالمي  املرشوع  عىل  ستقدم  التي  املركزية  اجلهة  إىل  أو  القرار  أصحاب  إىل  نتائجها 
يف  لالنخراط  لي  املؤهنّ الباحثي  برعاية  واالهتامم  الرافيض،  الشيعي  للمرشوع  املواجه 

هذه املراكز))). 

5-  االهتامم بالتوعية الرشعية، يف املساجد وعىل املنابر ويف الندوات واملحارضات 
الرافضة وأهنم أهل ضالل وبدعٍةوخرافاٍت وزيٍغ وانحراف  واملقاالت، لكشف حقيقة 
وخروج عن منهج اهلل E. ويتم الرتكيز عىل أصول عقائدهم املنحرفة وفروعها، 
فرة( بوضوح، وُتنَسب األقوال إىل  ما يعلنون، وما يسترتون به وخيفونه، وُتذكر األمور)املكنّ
د عىل أننّ من قال هبذا القول منهم أو اعتنقه، فهو كافر خارج من  بعضهم بأسامئهم، ويَؤكَّ
امللة، كالقول بمصحف فاطمة، أو بأننّ القرآن قد دخل عليه حتريف من زيادٍة أو نقص أو 

أن الرسول H مل يبلنّغ ما أنزل إليه يف عيلٍّ I سياسًة أو خوًفا كام يزعمون.

6-  استثامر ُخَطب اجلمعة واملساجد وإعطاء املسجد حقه يف التوعية واإلرشاد والتعليم.

العقيدة  لنرش  والبعيدة،  القريبة  والقرى  املدن  يف  السنة  أهل  انتشار  رضورة   -7
الصحيحة، والتصدي للمد الشيعي.

وذلك ألن البقاء يف العاصمة أو املدن الكبرية وإمهال القرى خطأ منهجي، وخلل 
اسرتاتيجي، استغله الرافضة لرتويج مذهبهم يف القرى البعيدة.

8-  حماورة الرافضة يف بوركينا فاسو:
بأسلوب  والرأي،  القول  من  الشبهة  ودفع  احلجة  إقامة  يف  احلوار  أمهية  ختفى  ال 
التعاون بي املتحاورين عىل معرفة احلقيقة والتوصل إليها، بكشف كلنّ طرف ما يعتقد 

أننّه قد خفي عىل األخر مع السري بطرق االستدالل الصحيحة للوصول إىل احلق.

اآلل  مللتقى  مقدمة  أوراق  )ص))(.  مامادو  تراوري  أفريقيا:  يف  الشيعي  إلقناع  املفيدة  الوسائل  أهم    (((
واألصحاب األول يف بوركينا فاسو، املقام يف مدينة واغادوغو 7/))0)م.
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9- الرد عليهم يف ذكرهم ملظامل أهل البيت، وبيان ذلك للناس:
من سبل مقاومة وسائل وأساليب الرافضة الدعوية الرد عليهم يف ذكرهم ملظامل 

أهل البيت وما حلَّ هبم من مصائب، يف احلسينيات واملناسبات، تكون من عدة وجوه:
التسخط،  من   I احلسي  قتل  بمناسبة  الرافضة  يفعله  ما  حكم  بيان   -(

والنياحة ونحوها.
وأن هذا خيالف الصرب، وقد أمر اهلل بالصرب عند وقوع املصيبة بقوله: ]ٺ    
ٺ    ٿ    ٿ    ٿ     ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹڤ    ڤ     ڤ      ڤ    ڦ    
ڦ         ڦ    ڦ    ڄ    ڄ       ڄ    ڄ      ڃ         ڃ       ڃ    ڃ    چ    چ    چ    چ    

ڇڇ    ڇ     ڇ    ڍ[ ]البقرة:55)-57)[.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية V: »واحلسي I أكرمه اهلل بالشهادة يف هذا 
بقتله، وله أسوة حسنة بمن  اليوم، وأهان بذلك من قتله، أو أعان عىل قتله، أو ريض 
سبقه من الشهداء، فإنه وأخوه سيدا شباب أهل اجلنة، وكانا قد تربيا يف عز اإلسالم، مل 
يناال من اهلجرة واجلهاد والصرب عىل األذى يف اهلل ما ناله أهل بيته، فأكرمهام اهلل تعاىل 
قد  سبحانه  واهلل  عظيمة،  مصيبة  وقتله  لدرجاهتام،  ورفًعا  لكرامتهام،  تكمياًل  بالشهادة 

رشع االسرتجاع عند املصيبة...«))).
وقال O: »َلْيَس ِمنَّا َمْن َضَرَب اْلُخُدوَد َوَشقَّ اْلُجُيوَب َوَدَعا ِبَدْعَوى 

اْلَجاِهِليَِّة«))).
يف  واجلزع  والتسخط  املظامل،  هذه  عرض  من  الرافضة  به  يقوم  ما  فكل  وعليه 

احلسينيات خمالف للكتاب والسنة.

جمموع فتاوى شيخ اإلسالم، مجع عبد الرمحن بن قاسم )4/))5).    (((
رواه البخاري، ك: اجلنائز، باب: ليس منا من رضب اخلدود )ص63)(، برقم: )97))(. من حديث    (((

 .I ابن مسعود
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)- بيان أن الرتكيز يف ذكر املظامل عىل احلسي خصلة جاهلية، وتعصب عرقي.
ومصائبهم  البيت  أهل  مظامل  من  فاسو-  بوركينا  -يف  الرافضة  يذكره  ما  أكثر 
يتعلق باحلسي I. وهو الذي يقام له املآتم، وسميت أماكن العزاء عندهم باسمه 
)احلسينيات(، دون أبيه عيل I، الذي ُقتِل قبله، والذي هو أفضل منه بإمجاع أهل 

السنة، واعرتف بذلك الرافضة.
قال شيخ اإلسالم يف قتل احلسي I: »وليس ما وقع من ذلك بأعظم من قتل 
األنبياء، فإن اهلل تعاىل قد أخرب أن بني إرسائيل كانوا يقتلون النبيي بغري حق، وقتل النبي 
I أعظم ذنبا ومصيبة، وكذلك قتل عثامن  أعظم ذنًبا ومصيبة، وكذلك قتل عيل 

I أعظم ذنًبا ومصيبة..«))).

3- بيان أن الشيعة هم السبب يف قتل احلسي I، بغدرهم وبخلهم املعتاد.
املؤملة يف قتل احلسي، واهتامهم  الرافضة من ذكر أحداث كربالء  به  مع ما يقوم 
أهل السنة أهنم من قتلوه، فاحلقيقة أهنم هم السبب األساس يف قتله، وذلك أن رافضة 
ه. ويدل عىل هذا ما سطره  الكوفة هم الذين غدروا به، وبخلوا عليه، وتآمروا عليه ضدَّ

علامء السنة وكذلك علامء الرافضة))).

الرد على شبهات الرافضة في تشويهم لتاريخ الصحابة: من أهم سبل املقاومة 
لتاريخ  تشوهيهم  يف  شبهاهتم  عىل  الرد  فاسو:  بوركينا  يف  الدعوية  الرافضة  ألساليب 
من  موقفهم  عىل  مبنية  باطلة  عقائد  من  عندهم  ما  كل  ألن  وذلك  املرشقة.  الصحابة 
النبي  موت  بعد  باالرتداد  للصحابة  اهتامهم  املثال:  سبيل  عىل  ذلك  ومن  الصحابة. 

.(3(
H

منهاج السنة، البن تيمية )550/4- )55).    (((
ونقد:  عرض  العاملية  املعلومات  شبكة  عىل  عرشية  االثني  اإلمامية  مذهب  إىل  التحول  دعوى  انظر:    ((( 

عبد اهلل بن منصور )ص)374-37). 
لزيادة األمثلة عىل هذا األسلوب املاكرة عند روافض بوركينا فاسو انظر: )ص)9( من هذا البحث.    (3(
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المْبَحُث الثَّاِلُث
ِة ْعاَلِميَّ ِة الإِ اِف�سَ �ُسُبُل ُمَقاَوَمِة َو�َساِئِل َواأَ�َساِليِب الرَّ

املجتمعات  توجيه  يف  خيفى  ال  أثًرا  احلديث  العرص  -يف  -بأنواعه  لإلعالم  إننّ 
وتأصيل املفاهيم، سواء يف ذلك القضايا اإلنسانية االجتامعية، أو أمور الدين والرشع.

 وال خيتلف الدعاة اليوم يف أننّ اإلعالم يعترب فرًعا مهامًّ من فروع التعليم بنوعيه 
بتأصيل  البالغة  العناية  كلنّ  يستحق  اإلعالم  أننّ  عىل  يتفقون  كام  والتطبيقي،  النظري 
مفاهيمه وحتقيق مناهجه وهتذيب أساليب وطرق ممارساته لعملية التطبيقية وفًقا هلدي 
الكتاب والسنة وبام يتفق مع منهج سلفنا الصالح القويم))). وقد تقدم أن الرافضة يف 

بوركينافاسو يعطونه أمهية فائقة لرتويج مذهبهم يف أبناء الشعب.

وينبغي مقاومتهم في هذا المجال كغيره من المجاالت.
واأهم �سبل ملقاومتهم يف هذا الباب ميكن اإيجازها يف النقاط التالية:

إذاعة،  من  السنة،  أهل  بجمعية  خاصة  إعالمية  وسائل  تأسيس  إىل  السعي   -(
وصحيفة، وقناة فضائية. 

وذلك بعد دراسة خطة حمكمة لطريقة التأسيس، لكي يتم االعرتاف هبا من قبل 
املسؤولي يف الدولة.

الفكرية املعارصة ج3)،ص )))، وقد أشار العالمة مفتي اململكة  الرد عىل املذاهب  انظر: موسوعة    (((
العربية السعودية -سابًقا- الشيخ عبد العزيز ابن باز إىل أمهية اإلعالم -يف قدرته الفريدة عىل رسعة نقل 
األخبار -ملا بلغه حاجة بعض مسلمي أفريقيا فقال: )وهذا يبي أمهية اإلعالم، بالنسبة لقضايا املسلمي 
-ثمنّ قام بواجب الدعوة استغاثتهم- قائاًل وإن لكم إخوانا قد أصاهبم الرض ونزل هبم القحط وابتلوا 

بنقص يف األموال واألنفس والثمرات يف أفريقيا( جمموع فتاوى ابن باز )6)/9)3).
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وألهل السنة – وهلل احلمد واملنة- جهود مشكورة يف هذا اجلانب، وإن كان ينقصه 
واغادوغو،  العاصمة  من  كل  يف  إذاعات  هلم  يوجد  إذ  التخطيطي،  ن  التمكنّ من  يشء 
براجمها  تبث  التي  اهلدى  إذاعة  واغادوغو  ففي  جوالسو،  بوبو  االقتصادية  والعاصمة 
الدعوية املتنوعة إىل القرى املجاورة للعاصمة، كام يوجد يف بوبو جوالسو إذاعة املفاز 

التي تبث براجمها الدعوية يف بوبو وما جاورها من القرى واألرياف.

يف  إال  سابًقا،  السنة  أهل  لدى  ا  جدًّ قليلة  تكون  تكاد  فقد  املتلفزة  الربامج  وأما 
املناسبات واملواسم.

املتلفزة  الدعوية  براجمها  تبث  التي  اهلدى  قناة  وجدت  وتوفيقه  اهلل  بحمد  ولكن 
وبيان  الصحيحة  بالدعوة  الوثيق  الرتباطها  عميمة  شك  وال  وفائدهتا  للمشاهدين، 

املناهج املخالفة للمنهج القويم يف بوركينا فاسو وغريه من دول العامل.

التيار  أما  ة يف هذه الوسائل الدعوية املعارصة للوقوف  املعدنّ الربامج  ومن ضمن 
الرافيض:

-  التحذيُر من خطر الرافضة، وبياُن عقائدهم؛ كام تكون هذه الوسائُل مصدًرا 
لبيان منهج السلف الصالح يف مجيع جماالت احلياة، وكذا أثر هذا املنهج يف حتقيق التقدم 

املادي واملعنوي، وحتصيل السعادة الدنيوية واألخروية.

تكثيف الربامج التعلمية والرتبوية اهلادفة مع احلرص عىل رفع مستوى الفهم   -
الصحيح املعمق للموضوعات التي يستخدمها الرافضة يف شبهاهتم، حسب ما يسمح 

به أسلوب التعليم اإلذاعي.

الصحابة ومعرفة منزلتهم  الصغار عىل حبنّ  برامج لرتبية  ينبغي ختصيص  فمثاًل 
اإلسالم  يف  عنهننّ  اهلل  وريض   H النبينّ  زوجات  ومكانة  بمنزلة  العلم  وعىل 
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واإلكثار من قصص بطوالهتم بإجراء مسابقات-عىل جوائز تشجيعية-وأن ال يتجاوز 
عمر املشارك فيها -مثاًل-ست عرشة سنة مثاًل فيام يكون الربنامج يستهدف الصغار.

)- تقديم برامج عرب املحطات املحلية املدفوعة األجر، ذات اجلامهريية لبيان منهج 
الرشعية  والسياسة  واملعامالت  واألخالق،  والسلوك  والعبادة،  العقيدة  يف  السنة  أهل 
السلف  ومنهِج  النبويِّ  للَهْدِي  املخالفة  واملذاهب  املناهج  من  التحذير  وكذا  وغريها، 

الصالح. ومن ذلك: مذهب الرافضة.
وكل هذا حتت إرشاف مؤسسة معتربة ومعرتف هبا لدى الدولة.

واالقتصادية  واالجتامعية  الرشعية  الربامج  مي  مقدِّ من  االستضافة  طلب   -3
وغريها، يف اإلذاعات والقنوات الفضائية املحلية. وذلك للمسامهة يف بيان املنهج النبوي 
يف هذه املجاالت وغريها، حتى يعلم الناس أن هديه O قد عالج كل ما حيتاج 
إليه اإلنسان يف دينه ودنياه. وكذلك ليعلم الناس مدى أهلية أهل السنة ملعاجلة القضايا 
املختلفة يف هذه املجاالت. وبذلك تندفع عن علامء أهل السنة شبهة القصور العلمي يف غري 
املجال الرشعي، فيتجىل للجميع شمولية املنهج النبوي يف حتقيق السعادة الدارين. ويتم 
من خالل هذه اللقاءات اإلعالمية يف هذه الربامج بياُن حقيقِة الرافضة، وفساِد مذهبهم، 

وخطِرهم عىل الشعب، مع الرد عىل شبههم التي يروجوهنا بي الناس لنرش مذهبهم. 

املحلية، واملجالت  املقاالت، ونرُشها يف الصحف  الفعالة يف كتابة  املشاركة   -4
الدورية))). وذلك يف كافة القضايا واملناسبات التي متر عىل الشعب، حيث ُيسمع صوت 
يف  أثريت  قضية  كل  يف  السلف-  وهدي  النبوي  باملنهج  أدرى  هم  –الذين  السنة  أهل 
البلد، ويعاجلوهنا يف ضوء الكتاب والسنة، عىل فهم السلف الصالح، حتى يتبي احلق 

من الباطل يف كل قضية متت إثارهتا، وتكلم اإلعالم عنها.

…le pays، sidwaya،bender ex :مثل   (((
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بعضهم  يعربه  أو  املستمعي(،  )صوت  ب���:  اآلن  يقال  فيام  يكون  أن  ينبغي  هذا 
األخبار  آخر  يف  املحلية  اإلذاعات  ملستمعي  يتاح  وقت  وهو  اآلراء(،  )إبداء  بقوهلم: 
املسائية، إلبداء آرائهم حول القضايا املطروحة املستجدة يف كل يوم، ويف بعض األيام 

يكون مفتوًحا، خيتار املستمع أي موضوع يريده.

وهذا باب عظيم ينبغي ألهل السنة أن ينتهزوه ملعاجلة كثري من القضايا، وإليصال 
رسائلهم إىل كافة املستمعي.

فمشاركة سني واحد يف دقيقتي يبي فيهام خطر الروافض، وعالماهتم هلا أثرها يف 
نفوس الناس، وهو جهد ال يستهان به.

الناس، أو  الشديد، فإن معظم املشاركي يف هذه الربامج من عامة  ومع األسف 
أهل  مشاركات  إىل  حتتاج  مهمة،  موضوعات  فيها  تثار  وأحياًنا  ونحوهم؛  السياسيي، 

السنة. وال شك أن هذا إمهال لوسيلة ناجعة من وسائل نرش السنة لعامة الشعب.

مع  املهمة،  املوضوعات  من  وغريه  والتشيع،  الشيعة  حول  مؤمترات  إقامة   -5
هيتم  حيث  املؤمترات،  هذه  يف  للنظر  وملفتة  كبرية  موضوعات  اختيار  عىل  احلرص 

اإلعالم بتغطيتها، ونرش نتائجها مع ترمجتها إىل اللغات املحلية، وبيان أمهيتها.

السنة.حيث  أهل  ملؤسسة  تابعة  دورية  اجتامعية  ثقافية  علمية  جملة  إصدار    -6
يتم فيها معاجلة القضايا املحلية يف مجيع املجاالت، وذلك برصد واقع الناس، وتقديم 
احللول الناجعة ألغلب مشكالهتم يف كل جماالت احلياة. ويتم ترمجة كل عدد للمجلة إىل 
اللغة الفرنسية. كام يكون فيها قسم خاص برصد أخبار الرافضة يف بوركينا، والتحذير 

من خططهم لرتويج مذهبهم فيها، وكذا الرد عىل شبهاهتم))).

انظر: وسائل الرافضة وأساليبهم لرتويج مذهبهم يف السنغال، مرجع سابق )ص38)-40)).   (((
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7-  إنشاء مواقَع إلكرتونيٍة يف شبكة املعلومات العاملية تابعٍة جلمعية أهل السنة، 
يتم فيها بيان عقيدة السلف الصالح، والتحذير مما خيالفها. مع وجود أقسام متعلقة بكل 
جمال من جماالت احلياة، وفق منهج الكتاب والسنة، عىل فهم سلف األمة، مع مواكبة 

العرص احلارض.

فساد  بيان  مع  الرافضة،  عىل  بالرد  خاصة  أقسام  أيضا  املواقع  هذه  يف  يكون  كام 
عقيدهتم، وخطرهم عىل الفرد و املجتمع.

بطاقات  إجياد  عىل  احلرص  مع  والفرنسية،  العربية  باللغتي  املواقع  هذه  وتكون 
حتمل عناوين تلك املواقع، لتوزيعها عىل الطبقة املعنية هبذا األمر.

8- العناية بإعالن املناسبات التي يقوم هبا أهل السنة يف اإلعالم بكافة فروعه.
وكذا احلرص عىل استخدام لوحات اإلعالنات يف الطرقات واألماكن املناسبة، 
أراد  اللوحات، ملن  املواقع ونحوها عىل هذه  كتابة عناوين  املحلية، مع  اجلامعات  ويف 

املتابعة عرب اإلنرتنت، أو التواصل مع اجلهات القائمة عىل هذه املناسبات السنية.

السنة،  أهل  مناسبات  يف  املشاركة  من  وغريهم  الناس  عامة  يتمكن  وبذلك 
والتواصل مع علامئهم.

فكل هذه األمور سبل ملقاومة دعوة الرافضة من جهة، ولنرش املنهج النبوي بي 
الناس من جهة أخرى.

يف  اإلعالمي  املجال  يف  الرافضة  دعوة  ملقاومة  السبل  أهم  من  النقاط  فهذه 
بوركينافاسو ونرش السنة واملنهج النبوي يف البلد.
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المْبَحُث الرَّاِبع
ِة  اِديَّ ِة اِلْقِت�سَ اِف�سَ �ُسُبُل ُمَقاَوَمِة اأَ�َساِليِب الرَّ

 

ْعَوِة اإىل مذِهِبِهم ِللدَّ

الدعوية  املشاريع  املجاالت.وكل  كل  يف  للتأثري  عاملية  وسيلة  االقتصادية  القوة 
اهتم  بواسطة اجلانب االقتصادي، لذلك  إنجازها  يتم  واالجتامعية والتعليمية وغريها 

الرافضة يف بوركينا فاسو هبذا اجلانب، ويروجون عقيدهتم بسببه.

بوركينا  يف  مذهبهم  إىل  للدعوة  االقتصادية  الرافضة  أساليب  مقاومة  سبل  وأما 
فاسو يمكن إجيازها يف النقاط اآليت:

إحياء سنة الوقف))): وبيان فضائله وجماالته عند الناس املخصوصي.  -(
أبواب  من  عظيم  باب  وهذا  أهلها:  عىل  ورصفها  الزكوات،  جلمع  مكتب  إنشاء   -(
االقتصادية،  وسائلهم  يف  للرافضة  للتصدي  رشيد  وسبيل  اإلسالمي،  االقتصاد 
ومصدر مفيد لسد حاجات املحتاجي يف املدن والقرى، بل يمكن أن يقال: أكثر 

املشكالت االجتامعية يمكن حلها من هذا الباب.
إنشاء الرشكات التجارية والصناعية والعلمية املختلفة، وبناء املشاريع االقتصادية   -3
مع  واملهنية،  العلمية  والكفاءات  املحتاجي  من  عدد  أكرب  الستيعاب  املجدية، 

جيي اجلدد. االهتامم بتأمي فرص العمل للخرنّ

عليه. يقاس  ثم  يشء،  يف  متكث  عىل  يدل  واحد  أصل  والفاء:  والقاف  الواو  الــلــغــة:  فــي  الــوقــف    (((
الغزاة، عىل  موقوف  أي  اهلل«  سبيل  يف  حبيس  »ذلك  احلديث:  ويف  واملنع(.  )احلبس  الوقف   وأصل 
حبيس.ويف  فهو  الوجوه  من  بوجه  حبس  ما  وكل  مفعول،  بمعنى  فعيل  واحلبيس  اجلهاد،  يف  يركبونه 
منظور  البن  العرب  لسان  انظر:  قربة(.  أو  بر  عىل  املنفعة  وتسبيل  األصل،  حتبيس  )هو  االصطالح: 
)359/9(، القاموس املحيط لفريوزآبادي )99/3)(. ابن قدامة: املغني )597/5(، والروض املربع 

بحاشية بن قاسم )5/)53). 
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إنشاء صندوق للقرض احلسن يف مؤسسة أهل السنة، ويكون خالًيا من الربا، بل املقصوُد   -4
منه اإلحساُن املحُض، والتيسري عىل املعرس، وإغناؤهم عن طلب ذلك من الرافضة.

عات  التربنّ عىل  فاسو  بوركينا  يف  واجلامعة  السنة  أهل  ار  جتنّ من  األثرياء  تشجيع   -5
ننّينّة. م الدعوة السنّ واإلسهامات يف تقدنّ

ل املشاريع الدعوية يف مجيع  إنشاء صناديق الدعوة االقتصادية يف املناطق كلنّها مُتونّ  -6
مناطق بوركينا فاسو، ودعم الدعاة منها بام حيتاجونه من مستلزمات الدعوة.

إنشاء املزارع والبساتي يف فصول السنة كلنّها ُتزرع فيها أقوات البلد األساسية - كا   -7
األرز والذرة والفول.._ ثم حُتَصد حماصيلها للبيع واالستثامر فيام يعود بالنفع عىل 

املسلمي يف البلد.
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المْبَحُث الخامس

ِة يف ُبوْرِكينافا�سو  نَّ ُجُهوُد ُعُلَماِء اأَْهِل ال�سُّ

 

يِجي  ، َمَع اإِْبراِز ُجُهوِد ِخرِّ يِّ اِف�سِ يف ُمَقاَوَمِة املدِّ الرَّ

 

ِة من بوركينافا�سو يف َذِلك ُعوِديَّ اجَلاِمَعاِت ال�سُّ

، وُيْبطلون الباطَل،  ون احلقَّ ر يف كل زمان ومكان رجااًل حُيقُّ إن اهلل F ُيسخِّ
وينافحون عن دين اهلل، ويدافعون عن رشيعته، ويدفعون عنها حتريف الغالي، وانتحال 
املنكر، وجياهدون يف اهلل  باملعروف، وينهون عن  املبطلي، وتأويل اجلاهلي، ويأمرون 

حق جهاده بكل ما آتاهم اهلل، لتكون كلمة الذين كفروا السفىل، وكلمة اهلل هي العليا.

ِتى َظاِهِريَن َعَلى اْلَحقِّ  فحق عليهم قوله O: »اَل َتَزاُل َطاِئَفٌة ِمْن ُأمَّ
اَل َيُضرُُّهْم َمْن َخَذَلُهْم َحتَّى َيْأِتَى َأْمُر اهلِل َوُهْم َكَذِلَك«))).

وهلذا ملا قام الرافضة وأخذوا بكل الوسائل واألساليب املتاحة -لرتويج مذهبهم 
يف بوركينا فاسو- قام أهل السنة بالتصدي هلم يف هذه الوسائل واألساليب، للوقوف 
رسموها  التي  األهداف  تلك  تتحقق  لكيال  الرافيض،  والتمدد  الشيعي،  الزحف  أمام 

لنرش مذهبهم بي أبناء بوركينا فاسو.

الدين )ص))(، حتت رقم ))7(،  يفقهه يف  به خرًيا  اهلل  يرد  باب: من  العلم،  كتاب:  البخاري،  رواه    (((
وأخرجه أيًضا حتت رقم: )6))3(، )))73(. عن معاوية I. ومسلم، يف كتاب اإلمارة، باب: 
رقم  حتت  خالفهم«،  من  يرضهم  ال  احلق  عىل  ظاهرين  أمتي  من  طائفة  تزال  »ال   :H قوله 
)0)9)(، من حديث ثوبان I، واللفظ له. وأخرجه من حديث املغرية I برقم )))9)(، 
ومن حديث جابر بن سمرة برقم )))9)(، ومن حديث جابر بن عبد اهلل I برقم )3)9)(، ومن 

حديث معاوية I برقم )037)). 
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رغم أن جهود أهل السنة واجلامعة يف مقاومة الرافضة ال تساوي جهود الرافضة 
يف الدعوة إىل مذهبهم؛ إذ إننّ جهود الرافضة حكومية؛ ألن إيران دولة شيعية رافضية، 

وجهود أهل السنة يف بوركينا فاسو جهود أفراد.

ِقَبِل علامء أهل السنة يف  ويف هذا املبحث بيان يشء من تلك اجلهود املبذولة من 
بوركينا فاسو ملقاومة دعوة الرافضة.

اأوًل: جهود علماء اأهل ال�سنة التعليمية يف مقاومة املد الراف�سي يف بوركينافا�سو:
التعليم اإلسالمي بمؤسساهتا من مدارس ومعاهد وكليات يف بوركينا فاسو  إننّ 

 

ال يمكن أن يدانيها جهود الرافضة يف شيئ وذلك:
بناء املجتمع املسلم عىل  الدين مادامت تساهم يف  )- أننّ هذه املدارس جزء من 

املنهج الصحيح يف املعتقد

)- أننّ هذه املدارس ال يوجد يف براجمها وال مناهجها التعليمية ما هو رسنّ وجيب أن 
خيفى، بل كلها ظاهرة ومعلومة بخالف مؤسسات الرافضة التعليمية حيث من منهجهم 

إمهال بعض املقررات كالعقيدة والقرآن الكريم وعلومه والسنة النبوية وعلومها.

فمن أكرب اجلهود التي قام هبا أهل السنة يف بوركينافاسو–ملقاومة دعوة الرافضة 
إقامة  متت  واجلامعات.حيث  املدارس  -إقامُة  الصالح  السلف  منهج  ولنرش  وغريهم، 
س يف تلك  مئات املدارس يف مجيع املدن وكثري من القرى، يف خمتلف مناطق البالد، ُيَدرَّ

املدارس العلوم الرشعية املستفادة من الكتاب والسنة، عىل فهم سلف الصالح.

ملا  بعضها  إىل  اإلشارة  يمكن  ولكن  لكثرهتا،  املدارس  تلك  حرص  يمكن  وال 
يبذلون من جهود جبارة يف مقاومة دعوة الرافضة وترسيخ العقيدة الصحيحة يف نفوس 

الطلبة:
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المراحل الدراسيةالمدينةالمدرسةم
ابتدائية، متوسطة، ثانويةبوبو جوالسومدرسة مجعية أهل السنة املحمدية)

ابتدائية، متوسطة، ثانويةواغادوغومعهد ابن تيمية)

ابتدائية، متوسطة، ثانويةواغادوغومعهد ابن مسعود3

ابتدائية، متوسطة، ثانويةبوبو جوالسومعهد املنار اإلسالمي4

ابتدائية، متوسطة، ثانويةبوبو جوالسومدرسة عمر بن اخلطاب السلفية5

ابتدائية، متوسطة، ثانويةبوبو جوالسومدرسة السالم6

ابتدائية، متوسطة، ثانويةبوبو جوالسومدرسة صالح الدين األيويب7

ابتدائية، متوسطة، ثانويةبوبو جوالسومعهد اإلمام مالك8

املدارس  هلذه  كام  مدارس  عدة  حتتها  ينطوي  و  أهلية  املدارس  هذه  وكل  وغريها 
املذكورة فروع منترشة يف أرجاء بوركينا فاسو. وشهادات هذه املدارس معادلة يف أكثر 
النبوية، وجامعة  جامعات اململكة العربية السعودية وخاصة اجلامعة اإلسالمية باملدينة 
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض، ويزيد عدد املدارس اإلسالمية يف بوركينا فاسو 

عىل 400 مدرسة. وفيها أكثر من ثامن وسبعي مدرسة معرتًفا هبا لدى احلكومة))).

املدراس  أهم  جعلها  مما  الصالح  السلف  منهج  عىل  قائمة  املدارس  هذه  وأغلب 
التي تقاوم املد الرافيض يف البالد ألننّ من أهم أهدافها:

تعليم العقيدة اإلسالمية الصحيحة:حيث إن العقيدة اإلسالمية الصحيحة هي   -
صامم أمان املجتمع من تيار املذاهب واألفكار اهلدامة والتي اختذت من إفريقيا عموًما 
وبوركينا فاسو خصوًصا أرًضا خصبة هلا، وال شك أن عناية هذه املدارس بتعليم العقيدة 

.CARE FOUR AFRICAIN -No Special 3/1/1990، Sid waya No 1458/ Javier 1990:انظر   (((
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الفرق الضالة كالرافضة  أمام  النشئ يعرقل  اإلسالمية الصحيحة وترسيخها يف أذهان 
ونحوها لنرش مبادئها الضالة بي الناس))).

العمل عىل نرش العلم والنهوض بواجب الدعوة اإلسالمية))):  -
يمكن القول بأن عبئ الدعوة اإلسالمية يف بوركينا فاسو يقع عىل عاتق املدارس 
حتقق  النظري  منقطعة  إسالمية  صحوة  من  البلد  يشهده  وما  ومتخرجيها،   اإلسالمية 

بفضل اهلل ثم بفضل هذه املدارس.
تربية النشئ تربية إسالمية سليمة: تقوم عىل منهج الكتاب والسنة، حتميهم من   -

االنحرافات العقدية والسلوكية.

وأما اجلامعات فألهل السنة يف بوركينا فاسو جامعتان متميزتان بتعليم عقيدة أهل 
السنة واجلامعة عىل منهج السلف الصالح يف مجيع أبواب العلم، ومها:

1- جامعة الهدى في مدينة )واغادوغو(.
التأسيس: أسس هذا الرصح اجلامعي يف واغادوغو عاصمة البالد الناشط ورئيس 
وبدأت  006)م  7)4)ه�-  عام  يف   كنازوي  يونس  احلاج  مسعود  بن  اهلل  عبد  مجعية 
برتخيص  006)م،  نوفمرب   (5 املوافق  7)4)ه�  شوال   (4 يوم  رسميًّا  فيها  الدراسة 

.(RCP: 2006/MESSRS/SG/CNSSP/SP( :حكومي رقم

موقع الجامعة: تقع اجلامعة يف حي تانغي تامبيال )رقم7)( بالعاصمة واغادوغو- 
بوركينافاسو.

أهداف الجامعة:
من أهداف اجلامعة:

انظر: مذكرة تقرير عن التعليم اإلسالمي يف بوركينا فاسو، ماضيه، وواقعه،أهدافه، مناهجه، مشكالته،    (((
وبعض احللول والتطلعات: إعداد: حذيفة بن عيل جلو )ص))).

املرجع السابق )ص3)).   (((
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)- تربية النشء عىل العقيدة اإلسالمية الصحيحة.
اإلسالمي  والتعليم  عامة،  بصفة  البلد  يف  العلمي  املجال  تطوير  يف  اإلسهام   -(

بصفة خاصة.
الثقافة  جانب  إىل  عالية،  دينية  بثقافة  يتمتعون  الدعاة  من  جديد  جيل  إعداد   -3

العرصية حتى يستطيعوا متثيل اإلسالم وخدمة بلدهم.
4- ترسيخ منهج الوسطية القائم عىل معارف إسالمية صحيحة خالية من التنطع 

والتشدد، وبعيدة عن التساهل واالنحالل.
5- ترسيخ مبدأ التآخي وحسن اجلوار بي املواطني يف أذهان الشباب مع التأكيد 

عىل قواعد الوالء والرباء والفرق بينهام.
6-  ختفيف املشقة عن طلبة العلم الذين يغرتبون لطلب العلم))))).

أقسام الجامعة: جلامعة اهلدى عدة ختصصات دينية ولغوية وعلمية تنضوي حتتها 
عىل شكل أقسام يف الوقت احلارض هي:

قسم الرشيعة.
قسم القراءات.

قسم املعلوماتية.

وتسعى اجلامعة يف تطوير هذه األقسام إىل كليات مستقلة يف املستقبل القريب عىل 
شكل اآليت:

كلية الرشيعة والقانون.
كلية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية.

كلية العلوم املهنية.
كلية الزراعة.

دليل جامعة اهلدى )ص)-3).   (((
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عدد الطلب للعام الدرايس 440)ه�– 9)0)م )مائتان واثني وسبعون ))7)) 
طالب وطالبة(.

2- كلية الفرقان في مدينة )بوبو جوالسو(:
وتربوية  تعليمية  برامج  تقدم  تعليمية،  مؤسسة  الفرقان  كلية  بالكلية:  التعريف 
فوق الثانوية، وفق هدي الرشيعة اإلسالمية واألنظمة التعليمية التي تعتمدها، وترشف 

عليها مجعية الفرقان اإلسالمية يف مدينة بوبو جوالسو بوركينا فاسو. 

تاريخ افتتاح الكلية: افتتحت الكلية يف يوم السبت: 5/))/430)ه� املوافق: 
4)/0)/009)م.

وأسست الكلية لتوفري التعليم اجلامعي خلرجيي املعاهد الثانوية لدول غرب أفريقيا 
عموًما حيث بدأت أعداد خرجييها يف تزايد مطرد مع تقلص املنح اخلارجية، مما جعلت 

احلاجة ماسة إىل إجياد مثل هذه املشاريع التعليمية يف املنطقة. 

عرب  الصحيحة  والعقيدة  اإلسالم  نرش  يف  الكلية  رسالة  تتمثل  الكلية:  رسالة 
مؤسسة تربوية أكاديمية تتيح الفرصة للدارسي يف كسب معلومات أساسية يف املجال 

الرتبوي والدعوي. وتسعى إىل حتقيق األهداف التالية: 
)- أن يتمكن الدارس من فهم اإلسالم من منابعه األصلية ) الكتاب والسنة (. 

)- أن يلم الدارس باللغة العربية لغة القرآن الكريم.
3- أن يبلغ رسالة اإلسالم إىل العامل عن طريق الدعوة والتعليم.

4- أن يتمكن من معرفة اجلوانب الثقافية واالجتامعية واالقتصادية والسياسية. 
5- أن يتعرف عىل نظريات التدريس والرتبية ووسائل التعليم.

6- أن يقوم بخدمة وطنه وجمتمعه يف جمال الرتبية والتعليم.
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7- أن يكون قادًرا عىل حل ما يعرض للمسلمي من مشكالت يف شئون دينهم 
ودنياهم عىل هدى الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح))).

ويتخصص طالب الكلية يف الدراسات اإلسالمية والرتبوية، وفق املنهج اآليت:
1- املواد الدينية: )القرآن وعلومه، احلديث وعلومه، العقيدة واألديان والفرق، 

الفقه وأصوله، السرية النبوية والتاريخ اإلسالمي(.
2- املواد الرتبوية )الرتبية اإلسالمية، طرق التدريس، علم النفس الرتبوي، إدارة 

الذات، مناهج البحث(.
3- املواد اللغوية والتقنية: )النحو والرصف، البالغة، اللغة الفرنسية، احلاسب اآليل(.

تقوم الكلية بأنشطة علمية وثقافية ودعوية شتى من خالل املحارضات والندوات 
واملسابقات واألمسيات الثقافية التي حتتضنها الكلية لتوسيع آفاق حتصيل طالهبا العلمي 

وتنمية مهاراهتم  واستكاماًل لدورها التعليمي والرتبوي وحتقيقا ألهدافها))).

وعدد طالب الكلية حسب إفادة إدارة الكلية للعام الدرايس 440)ه� – 9)0)م 
)مائة ومخسون طالب وطالبة(.

ثانًيا: جهود علماء اأهل ال�سنة الدعوية يف مقاومة املد الراف�سي يف بوركينافا�سو:
الرافضي  المد  مقاومة  في  بوركينافاسو  في  السنة  أهــل  علماء  جهود   -1

بالتأليف والنشر:
يقوم علامء ودعاة أهل السنة واجلامعة يف بوركينا فاسو للصدنّ عن دعوة الرافضة 
تأليًفا ونرًشا، حيث يقوم ثلة من الدعاة منهم بتأليف بعض الرسائل واملقاالت واملذكرات 

استفاد الباحث هذه املعلومات عن الكلية بواسطة سكرتري الكلية وبالتنسيق مع أحد مدرسيها الشيخ    (((
عبد اللطيف ويدراوغو، وهي عبارة عن تقرير خمترص عن الكلية أعدت للباحث وأرسل إليه عرب الربيد 

اإللكرتون بتاريخ: 3)/)/436)ه� بتامم الساعة 6):)) مساًء.
املرجع السابق.   (((
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املتعلقة بالرافضة يف البلد، لبيان عقيدهتم املخالفة لإلسالم، والرد عىل شبهاهتم، والتحذير 
من خطرهم، وبيان جهودهم يف نرش مذهبهم، ويف مقابل ذلك بيان عقيدة أهل السنة 
واجلامعة يف مجيع األبواب التي انحرف فيها الرافضة، وضلوا فيها عن سواء السبيل وقد 

نرش بعض هذه املؤلفات واملذكرات.

فمن تلك المؤلفات:
مؤلفات علامء بوركينا فاسو  -

قام علامء أهل السنة يف بوركينا فاسو بالتصدي للرافضة من خالل التأليف وفيام 
ييل أهم مؤلفاهتم:

يف  إيران  ومعمم  –سني-  املؤلف  بي  مناظرة  املذاهب-  )ندوة  كتاب:   -(
بوركينافاسو-( ألستاذ عبد الغفار تراوري طبعه قناة الربهان )منشور(.

لألستاذ  اإلسالمي(:  لواقعه  خمترصة  دراسة  فاسو)  بوركينا  يف  بولغو  إقليم   -( 
الرافضة يف  واقع  لدراسة  الكتاب  هذا  من  الرابع  الفصل  خصص  وقد  نياون  اهلل  عبد 

بولغو كام حاول الرد عليهم. )منشور(.
3- مذكرة لألستاذ عومارو بيال بعنوان )الوسائل الشيعية يف نرش مبادئها الرافضية 
يف منطقة غارانغو( وقد قرص الباحث هذه الدراسة عىل نشاط الرافضة يف منطقة غارانغو 

فقط.)منشور(.

4- مذكرة بعنوان) أسباب انتشار الشيعة يف بوركينا فاسو( ألستاذ أمحد سانقو.
وقد قسم هذه املذكرة إىل ثالثة أقسام أوال: دور املؤسسات الشيعية يف بوركينافاسو- 
ثانيا: أسباب انتشار الشيعة يف بوركينا فاسو، وثالثا: العالج.- وكان هذه املذكرة ضمن 

بحوث فعاليات ملتقى اآلل واألصحاب ووزع عىل احلضور فقط -.
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فاسو  بوركينا  أفريقيا  يف  الشيعة  إلقناع  املفيدة  الوسائل  )أهم  بعنوان  مذكرة   -5
نموذًجا( للدكتور: تراوري مامادو.- ضمن بحوث فعاليات ملتقى اآلل واألصحاب 

ونرش بي احلضور فقط.

بوركينافاسو(  عاصمة  يف  اآلن  تدشن  شيعية  أكاديمية  بعنوان)جامعة  مقالة   -6
منشور لألستاذ: حممد األمي سوادغو.

7- مذكرة: بعنوان)الشيعة والتوسع يف أفريقيا( لألستاذ: عبيدة بن أيب بكر جالو. 
مذكرة ضمن بحوث فعاليات ملتقى اآلل واألصحاب ونرش بي احلضور فقط 

إىل غري ذلك من البحوث واملقاالت التي ألفها أهل السنة ملقاومة املد الرفيض يف 
بوركينا فاسو.

نشر الكتب التي ترد على الرافضة وتدحض شبهاتهم:  -
عليها،  والرد  الرافضة  ببيان عقائد  متعلقة  املؤلفات  بنرش بعض  السنة  أهل  يقوم 
املثال ال  الكتب -عىل سبيل  تلك  والوطن، ومن  واملجتمع  الفرد  وبيان خطورهتا عىل 

احلرص-:
)- الشيعة والتشيع فرق وتاريخ للشيخ إحسان إهلي ظهري.

بقضية  احلديث  العرص  يف  املهتمي  أشهر  من  ظهري  إهلي  إحسان  الشيخ  ويعترب 
الرافضة عىل وجه اخلصوص، فقد طَرَق خمتلف عقائد القوم بالبحث والكتابة، وإننّ ممنّا 
فض، وال  ته العلمية وتأصيله املتي لقضية الرنّ تتمينّز به كتب إحسان إهلي الظهري هو قونّ
كان  إذ  احلق،  ثمنّ جرأته يف  بلساهنم،  القوم، وخياطبهم  بي ظهران  يقيم  كان  فقد  غرو 
يقيم املناظرات يف املجالس واملحافل املشحونة بالرافضة فيقارعهم باحلجج والرباهي، 
ويناظرهم يف أصوهلم ومصادرهم، حتنّى إننّ الرافضة لربنّام عمدوا إىل تغيري الطبعات من 

ة شوكة إحسان إهلي ظهري، ومرارة غصص ردوده يف حلوقهم. كتبهم من شدنّ
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صالح  بن  سليامن  الشيخ  تأليف  احلق:  إىل  الشيعة  شباب  قادت  أسئلة    -(
اخلرايش.

3- ماذا تعرف عن دين الشيعة؟ تأليف الشيخ عثامن اخلميس.حيث بي فيه املؤلف 
عقائد الرافضة املخالفة لإلسالم، وينقل من كتبهم. 

4- اآلل واألصحاب رمحاء بينهم للشيخ صالح بن عبد اهلل الدرويش.
والتي  حقائقهم  وتكشف  الرافضة،  شبهات  ترد  التي  الكتب  من  ذلك  غري  إىل 

تنرشها أهل السنة يف بوركينافاسو ملقاومة دعوة الرافضة.

الرافضي  المد  مقاومة  في  بوركينافاسو  في  السنة  أهــل  علماء  جهود   -2
بالمحاضرات والدروس والخطابة والندوات وتنظيم الملتقيات:

وبالدورات  العلمية  بالدروس  عامرة  ومؤسساهتا  واجلامعة  السنة  أهل  مساجد 
واملحارضات والندوات من تفسري لكتاب اهلل، وبيان لسنة النبي H وأبواب 
العلم األخرى من العقيدة، والفقه، واللغة العربية: وتستمر فيها تلك الدروس عىل مدار 

السنة وتكثف خالل اإلجازة الصيفية.

* المحاضرات:
ة حمارضات يف األماكن العامة ويف املساجد والقاعات، واملدارس  وقد تم تنظيم عدنّ

اإلسالمية، يتناول املوضوعات اآلتية: 
حتريف الشيعة للتاريخ اإلسالمي لفضيلة الدكتور/ حممد كندو.يف جامع مجعية   -

أهل السنة واجلامعة ببوبو جوالسو حي )رقم))( عام 3)0)م.
الشيعة والتوسع يف أفريقيا: للشيخ عبيدة جالو.  -

مشاريع الشيعة يف بوركينا فاسو للشيخ ادم تراورى  -
موقف الشيعة من بقية املسلمي: للشيخ أمحد فوفانا.  -
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تكفري الشيعة لسائر املسلمي ووصفهم بالنواصب: للشيخ حامد سوادوغو.  -
موقف الشيعة من دماء املسلمي: للشيخ عبد الرمحن جلبوغو.  -

اخلطة اخلمسينية: للشيخ حممود ويدراوغو.  -
ساكو  اجلبار  عبد  الشيخ  من  كل  فيها  شارك  الصفوية  الدولة  بعنوان:  ندوة   -
والشيخ عيسى زينا، وقد ذكرا الدولة الصفوية وتبعاهتا وما حلق باألمة اإلسالمية إباهنا 

وما يصيب املسلمي اليوم كله من خططهم اخلبيثة.

* الخطابة والتوعية والدروس:
لقد قام أهل السنة بالتصدي للرافضة يف بوركينافاسو يف خطب اجلعمة وغريها، 
يبينون فيها عقائد الرافضة يف القرآن والصحابة، واإلمامة واألئمة، كام يبينون موقفهم 

من غريهم من املسلمي، من التكفري والتقرب إىل اهلل باللعن والسب، بل والقتل.
لكثرهتا،  فيها  ألقيت  التي  املساجد  حرص  وال  اخلطب،  هذه  حرص  يمكن  وال 

والهتامم أئمة أهل السنة يف البلد بتوعية الناس يف أمر الرافضة.

ويمكن القول بأن كل مسجد ألهل السنة يف بوركينا فاسو قد قام إمامه، أو أئمته 
بإلقاء خطب يف مناسبات خمتلفة للتحذير من أنشطة الرافضة، وبيان عقائدهم وخطرهم 

عىل اإلسالم واملسلمي.من ذلك عىل سبيل املثال: 
املحمدية  السنة  أهل  مجعية  جامع  يف  ألقاها  التي  تراوري  آدم  الشيخ  خطبة   -(
عند  الشيخ  واستدعاء  الرافضة  إغضاب  يف  سبًبا  كانت  والتي  ديوالسو  بوبو  بمدينة 

سلطات منطقة بوبو كام تقدم بيان ذلك.

)- خطبة الشيخ أبوبكر درابو يف جامع أهل السنة بمدينة بوبو حارة )))( وكذلك 
كان سبًبا يف استدعائه لدى السلطات بدعوى الرافضة أنه يريد تفريق صف املسلمي يف 

البالد))).

مقابلة للشيخ آدم تراوري 3)0)م.   (((
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3- الدروس الدورية يف املساجد: حيث يقوم ثلة كبرية من مشايخ وأساتذة أهل 
العقائد  بيان ما يضادها من  السنة واجلامعة، مع  لتعليم عقيدة أهل  السنة بعقد دروس 

الفاسدة، واملذاهب املنحرفة.
وهذه الدروس يصعب حرصها، لكثرة عددها، وكثرة القائمي هبا.

من تلك الدروس -عىل سبيل املثال ال احلرص-: دروس لفضيلة الدكتور: حممد 
الفرق  بعنوان)  األسبوع  يف  مرة  واغادوغو  بمدينة  السنة  أهل  جامع  يف  كندو  إسحاق 
باحلجج  عليهم  بالرد  يقوم  كام  الرافضة  مذهب  عىل  الضوء  يلقي  حيث  الفرق  بي 

والرباهي.
ودروس الشيخ آدم تراوري يف كتاب رياض الصاحلي.

ويف شهر رمضان املبارك يف كل عام يقوم املشايخ واألساتذة من أهل السنة بتفسري 
الناس وطلبة العلم.وهذه املجالس  كتاب اهلل تعاىل، يف مساجد كثرية، وحيرضها عامة 

التفسريية هلا دورها يف نرش العلم الرشعي بي الناس.

 من هذه املجالس عىل سبيل املثال: املجلس الذي يعقده الشيخ األستاذ: عبد اهلل داو، 
آدم تراوري  الشيخ  السنة بحي )فاراكن( بمدينة بوبو ديوالسو وجملس  يف جامع أهل 
بمدينة بوبو يف جامع أهل السنة بحي )أكرافيل(. وغريهم وكثري ممن هلم جهود جبارة يف 

تعليم العقيدة اإلسالمية الصيحيحة ومقاومة الرافضة.

* الملتقيات لمقاومة المد الرافضي في بوركينا فاسو:
لقد قامت مجعية أهل السنة واجلامعة يف بوركينا فاسو بتنظيم عدة ملتقيات للكشف 
امللتقيات  هذه  وكانت  البلد  داخل  الرافيض  املد  عن  احلد  ووضع  الرافضة  حقيقة  عن 
مفيدة جدا، حيث تم فيها عرض بحوث وحمارضات قيمة، كلها تتعلق بعقيدة أهل السنة 
واجلامعة يف اآلل واألصحاب، وعقيدة الرافضة املنحرفة فيهم، مع بيان يشء من تاريخ 
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املحارضات  ونرشت  فيها.  جهودهم  وأهم  بوركينافاسو،  يف  الرافضة  انتشار  وأسباب 
عىل العامة مسجلة عىل )يس دي( )cd( فاستفاد العامة واخلاصة وشكروا هذه اجلهود 

املبذولة من قبل مجعية أهل السنة واجلامعة. وكانت امللتقيات عىل النحو التايل:

: ملتقى اآلل واألصحاب األول حتت عنوان: )مفهوم التشيع( املنعقد يف مدينة  أوالاً
واغادوغو يف 5-07/6/))0)م.

من البحوث التي قدمت يف هذه امللتقى ما ييل:
مامادو  الدكتور  أفريقيا.للباحث  يف  الشيعي  إلقناع  املفيدة  الوسائل  أهم   -(

تراوري.
)- أسباب انتشار الشيعة يف بوركينا فاسو للباحث أمحد سانقو.

للباحث  عقيدهتم:  نرش  يف  الشيعة  مع  املتعاونة  واجلمعيات  املؤسسات  أبرز   -3
حممد عبد اهلل جالو املشهور ب�)جالو(.

4- من هم أهل السنة: للباحث: حممد األمي بارو.
للباحث:  التشيع:  التعليمية والدعوية والتنموية يف مكافحة  5- دور املؤسسات 

الدكتور أمحد سافادوغو.

مللتقى  تتمة  التشيع(  الثان حتت عنوان: )مفهوم  اآلل واألصحاب  ملتقى  ثانياًا: 
األول املنعقد بالعاصمة واغادوغو يف 3)-4)/6/))0)م.

من البحوث التي قدمت يف هذه امللتقى ما ييل:
)-  ملحة موجزة عن نشأة التشيع: للباحث: عثامن ديكو.
)- عقيدة الشيعة يف القرآن الكريم للشيخ حسن غجاغا.

3- موقف الشيعة من أهل السنة: للباحث: إدريس سوادوغو.
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4- أساليب الشيعة ووسائلهم يف نرش التشيع يف أفريقيا )بوركينا فاسو نموذًجا(: 
للباحث: أيب بكر درابو.

5- دور العلامء واألئمة والدعاة يف مواجهة املد الشيعي للباحث حسي كافندو.

–أطامع  الشيعي  عنوان:)الغزو  حتت  الثالث  واألصحاب  اآلل  ملتقى  ثالثاًا: 
وأحقاد( املنعقد بمدينة بوبو جوالسو 3)-4)-/3)0)م.

من البحوث التي قدمت يف هذه امللتقى ما ييل:
)- أطامع الشيعة يف إفريقيا للباحث حممد فوفانا.

)- مشاريع اخلطاب الشيعي اإلعالمية: للباحث: عبد الرمحن عالوي.
3- أحقاد الشيعة عىل األمة اإلسالمية: للباحث عبيدة بن أيب بكر جالو.

4- موقف الشيعة من احلديث النبوي ومصادره: للباحث: الدكتور مامادو تراوري.

وتربز جهود خرجيي اجلامعات السعودية يف هذه امللتقيات حيث أغلب البحوث 
يف  التوعوية  جهودهم  إىل  إضافة  وتنظيمها  بإدارهتا  قاموا  كام  قبلهم  من  كانت  املقدمة 

املجتمع البوركيني.

وفيما يلي ذكر بعض ما جاء في البيان الختامي لهذه: 
البيان اخلتامي للملتقى الثالث عن الشيعة يف بوركينا فاسو:

التوصيات:
احلمد هلل رب العاملي والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلي نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه أمجعي، وبعد:

دخوهلم  تاريخ  مع  مقارنة  بوركينافاسو  يف  الشيعة  لوجود  امللموس  األثر  فإن   -
ثامنية  امللتقى: 3)-4)-04-3)0)م أي  انعقاد هذا  الرسمي سنة 985)م إىل وقت 
وعرشون سنة:يتمثل يف وجود جامعة شيعية يف العاصمة وعدة معاهد يف املدن والقرى، 
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يف  جتارية  ومراكز  الدعاة،  من  عدد  وكفالة  دعوية  ومراكز  كذالك  جوامع  ومساجد 
واغادوغو وبوبو جوالسو وأنشطة اجتامعية ودعوية متنوعة.

ينتبه بعد كثري من املسلمي إىل خطورهتم  وعىل الرغم من هذه اآلثار الظاهرة مل 
اللهم إال القليل من املتعلمي.

فالبد من اختاذ الوسائل املناسبة للتوعية املكثفة للمسلمي بصفقة عامة واملعلمي 
بصفة خاصة من نرش العلم الصحيح ودراسة الفرق املنحرفة واستعامل الوسائل احلديثة 

بام تدفع أهل السنة إىل اليقظة خلطر الشيعة.

كيفية الوقاية من املد الرافيض:
والظروف  املواقع  يف  املستهدفة  الفئة  نحو  ميدانيًّا،  املخططة  الربامج  تنفيذ   -
املناسبة، ويتم التنفيذ عىل أيدي العلامء والدعاة حسب الثغور التي يقوم فيها كل واحد 
منهم، فإمام املسجد ينفذ برامج خطب اجلمعة، والكلامت اإلرشادية عقب الفرائض، 

واملدرس يف املدارس ينفذ ما كلف به من خالل لقاءات وأنشطة تربوية هادفة.

الربنامج العالجي الثقايف:
بحرص معظم العلامء والدعاة عىل إنقاذ معارفهم وكل من يكشفون عليه أثر التشيع 
والدعاة  العلامء  جر  فلو  نية،  وحسن  غفلة  عن  انحرفوا  الذين  هؤالء  خاصة  والرفض 
أو  إليهم جملة أو جريدة وصحيفة، أو رشيًطا،  أو أهدوا  ثقافية،  بعض هؤالء إىل ندوة 
مطبوعات، حتمل موضوعات حول حقائق ومفاسد معتقدات الشيعة الروافض، أو كتًبا 
الشيعة  مناظرة هادفة حول  املثقفي، وأحيانا جتري  يناولوهنا بعض  الشيعة مرتمجة  عن 
لدفع شبهاهتم وخطرهم عن األتباع املغرورين، وقد عالج هذا الربنامج انحراف عدد 

كانوا يرتد دون إىل مكتب الشيعة.
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برنامج العالج اإلغاثي واإلنساين:
واحلاالت  الكوارث  زمن  واإلعانات  اإلنسانية،  اجلوانب  خيص  الربنامج  هذا 
واملصابي  السياسيي  املسؤولي  نفوس  إىل  للتقرب  الشيعة  يستغلها  وقد  احلرية، 

بالكوارث، إذا خلت هلم الساحة.
فكان من أبرز أدوار العلامء والدعاة حث األغنياء واملحسني عىل تنظيم مجعيات 

خريية، أو عمل جلان، تتوىل اخلدمات اإلنسانية. 

دور املؤسسات التعليمية والدعوية واجلمعيات اإلسالمية: 
عن  اليوم  مسؤولة  ونحوها  العليا  واملعاهد  اجلامعات  من  التعليمية  فاملؤسسات 
الكفيلة  التدابري  أخذ  وعن  أهدافها،  مقدمة  يف  الشيعي  اخلطر  من  احلد  برنامج  وضع 

بتأهيل الطالب لتحقيق تلك األهداف. 

دورا ألفراد:
مولدوا  هؤالء  الدعوية  اجلهات  عن  واملندوبي  واملرشفي  والدعاة  العلامء  دور 
الكفيلة للحد من اخلطر الشيعي يف أي زمان ومكان وأهم ما  الطاقة احليوية لألنشطة 

يبقي هلم احليوية هي:

املرشفي  وبي  أنفسهم  والدعاة  العلامء  بي  األعامل  يف  اجلديد  التنسيق   : أوالاً
واملندوبي.

ثانياًا: تنظيم الدورات واللقاءات لتبادل اخلربات ودراسة املشاكل وحلوهلا.
ثالثاًا: االستفادة من وسائل األعالم احلديثة واالتصاالت املتطورة لإلطالع عىل 

ما يدور حول موقف األمم من هذا الدين احلنيف. 



158

ثالًثا: جهود علماء اأهل ال�سنة الإعالمية يف مقاومة املد الراف�سي يف بوركينافا�سو:
عوة  عوة ال خيفى، حيث إهنا من أهمنّ وسائل الدنّ إننّ دور الوسائل اإلعالمية يف الدنّ
الوسائل وقد  تلك  أهمنّ  اإلذاعة من  أننّ  العرص احلارض، وال شكنّ  منازع يف  إطالًقا بال 

 

نة واجلامعة يف بوركينا فاسو، مع بداية العقد األول من القرن الواحد  مننّ اهلل عىل أهل السنّ
والعرشين بتأسيس إذاعتي مسموعتي خاصتي هبم عىل مستوى البلد ومها:

1- إذاعة المفاز:
وقد تأسست يف شهر مايو عام 003)م يف مدينة بوبو جوالسو –حي )5)( وتعترب 

اإلذاعة اإلسالمية األوىل يف بوركينافاسو.

وتصل بثها 30)كيلومرتا تقريبا، وهي تغطي مدينة بوبو وما حوهلا، وتقدم براجمها 
مع املوجات القصرية )fm( مستخدمة مخس لغات حملنّية وهي:

)- لغة: موري.
)-  واللغة: الفوالنية.

3- و لغة: جوال.
4- و لغة بوبو.

5- واللغة الفرنسية.
وأما نوعية براجمها فهي حتتوي عىل موضوعات: عقدية و دعوية وثقافية واجتامعية، 
منهج  اإلذاعة وتبث وفق  وتدار  داعية.  يربو عىل مخسة وأربعي  ما  تقديمها  ع يف  يتطونّ
أهل السنة واجلامعة))) إذ املسؤول األول عنها إمام جامع أهل السنة يف بوبو جوالسو 

من مشاهدات الباحث.   (((
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حي )أكرافيل( واملواد التي تبث يف هذه اإلذاعة تبي مدى زيغ الفرق الضالة كالرافضة 
واألمحدية القاديانية))) الذين هلم صدى يف بوركينا فاسو.

2- إذاعة الهدى:
أسست هذه اإلذاعة يف ديسمرب عام 004)م،يف مدينة واغادوغو، وتدور براجمها 
حول العديد من املوضوعات، ويأيت يف مقدمتها: القرآن الكريم، وموضوعات التعريف 
باإلسالم الصحيح مع االهتامم بتقديم تقارير حول النشاطات الدعوية املتعددة يف البلد.
وحتاول اإلذاعة عرب هذه الربامج خدمة اهلدف الذي وجدت من أجله، فتسعى إىل 
تنمية الفرد املسلم عقديا وثقافيا واجتامعيا، وتدعيم روح التعاون والتفاهم بي املسلمي 
والدعوة إىل اإلسالم الصحيح اخلايل من الشوائب والبدع واخلرافات))) وال شك أن 

العقيدة الرافضية من أوىل تلك املعتقدات املنحرفة

3- إنشاء مواقع على الشبكة العنكبوتية )اإلنترنت(:
عوة  ادق بواجب الدنّ نة واجلامعة يف بوركينا فاسو كعادهتم- القيام الصنّ إننّ أهل السنّ
طبيعة  يناسب  بام  والبدع  األهواء  أهل  شبهات  عىل  والردنّ  عنه،  والدفاع  اإلسالم  إىل 
هذا  عرصنا  يف  الرافضة  بالغ  وقد  العرص،  شبهات  به  تزول  وبام  فيه  هم  الذي  العرص 
وأفرطوا يف استخدم وسائل اإلعالم احلديثة ومنها االنرتنت يف الدعوة إىل معتقدهم، 

وإثارة الشبهات هبا.

نة واجلامعة ذلك النشاط بام يناسبه من جهد ومال ووقت ورجال  وقد ردنّ أهل السنّ
حتنّى ثبت به قدرهتم عىل مواجهة هذا اخلطر، وذلك بإنشاء موقع عىل )اإلنرتنت( باللغة 

القاديانية: حركة أسسها مرزا غالم أمحد القاديان عام 900) يف القارة اهلندية، بتخطيط من االستعامر    (((
اإلنجليزي، وهتدف إىل إبعاد املسلمي عن دينهم وعن فريضة اجلهاد بشكل خاص حتى ال يواجهوا 

املستعمر. انظر: املوسوعة امليرسة )ص389-)39).
تعدد اخلطاب الدعوي )ص77(. وقد عايش الباحث جزًءا كبرًيا من نشاط اإلذاعتي.   (((



160

الفرنسية حتت مسمى اإلسالم يف بوركينا حتت الرابط )www.islam.bf( ويقوم هذا 
والفتاوى  الدروس  وكذلك  املعتربين  السنة  أهل  لعلامء  اجلمعة  خطب  بتنزيل  املوقع 
بوركينافاسو  يف  السنة  ألهل  موقع  أول  يعترب  املوقع  هذا  أن  بالذكر  واجلدير  وغريها 

ونشطة وتؤدي الواجب الدعوي عىل الوجه املطلوب.

رابًعا: جهود علماء اأهل ال�سنة اخلدمية يف مقاومة املد الراف�سي يف بوركينافا�سو:
1- جهود علماء أهل السنة في بوركينافاسو في مقاومة المد الرافضي بكفالة 

األيتام واألرامل:
يقوم أهل السنة واجلامعة يف بوركينا فاسو بجهود جبارة يف مقاومة دعوة الرافضة 
بكفالة بعض األيتام واألرامل حتى ال يلجؤوا إىل املؤسسات الرافضية طمًعا يف كفالتهم 

ومساعداهتم التي يقدموهنا لألرامل واأليتام.

السنة هي املرشفة عىل جلنة إغاثة األرامل و األيتام، قد وصل عدد  فجمعية أهل 
اللوايت حصلن عىل مساعدات من اجلمعية و من بعض األفراد كزكوات، و مساعدات 
املساعدات  قيمة  بلغ  كام  أرملة،   )(3(( حوايل  السنة  ألهل  التابعة  املساجد  من  أخرى 
املادية املقدمة )))( طن من األرز و )))( كيًسا من الذرة، و مبلغ ) 05000)) ( فرنًكا 
نقًدا للتوزيع بينهن. مايعادل )0،000)ريال سعودي( خالل العام 434)-435)ه�. 

و عام عن األيتام فبلغ عددهم ))0)( يتيام و ليست هناك جهة خاصة تكفلهم، إالَّ أهنم 
جيدون مساعدات مقطوعة))). حسب إحصائية مجعية أهل السنة لعام 434)-435)ه�.

استفاد الباحث هذه املعلومات من تقرير مجعية أهل السنة ببوبو جوالسو لعام 435)ه� – أرسل للباحث    (((
عرب الربيد اإللكرتون من مسؤول األيتام واألرامل باجلمعية األستاذ زربو بتاريخ 0/30)/4)0)م.
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2- جهود علماء أهل السنة في بوركينافاسو في مقاومة المد الرافضي بإقامة 
المستوصفات وحفراآلبار:
: المستوصفات: أوالاً

ال مقارنة بي جهود الرافضة يف اخلدمات الطبية وأعامل اخلري وبي جهود أهل السنة 
واجلامعة يف هذه املجاالت يف بوركينا فاسو حيث إننّ أهل السنة - وهلل احلمد -يمتلكون 
مستوصًفا))) متكاماًل للعيادات العامة يف مدينة بوبو جوالسو بحي ييغريي )رقم )))) 

وذلك بدعم من رابطة العامل اإلسالمي باململكة العربية السعودية حرسها اهلل.

ومجعية أهل السنة واجلامعة يف صدد بناء مستوصف آخر للوالدة والعيادات العامة 
بمدينة بوبو جوالسو بجهود أهل السنة أنفسهم حيث تم رصد ما جمموعة حوايل )80) 

مليون فرنك سيفا ما يعادل )560000 ريال سعودي( و مل تفتح بعد))).

 ثانياًا: حفر اآلبار:
إن من املهم أن تتعدد وسائل الدعوة إىل اهلل تعاىل، وأهم من ذلك تنوع الدعاة يف 
هنا  ومن  احلكيم،  الشارع  وملقاصد   ،D اهلل  ملرضاة  املحققة  الوسائل  هذه  استخدام 
من  وسيلة  اآلبار  حفر  بوركينافاسو  يف  والدعاة  اخلريية  اإلسالمية  املؤسسات  اختذت 
وسائل الدعوة إىل اهلل تعاىل، من جهة وملقاومة دعوة الرافضة أخرى فجابوا كثرًيا من 

املناطق البوركينية حلفر اآلبار بأنواعها املختلفة، وتوفري املياه النظيفة للناس.

اجلهود  أن  نجد  العاصمة  واغادوغو  مدينة  تتضمن  التي  الوسطى  املنطقة  ففي 
الدعوية متواصلة ومتواكبة مع التوسعة اجلغرافية للمدينة وزيادة النمو السكان. ففي 
ا  شامل املدينة نجد جلنة مسلمي إفريقيا بالتنسيق مع دعاة أهل السنة حفروا بئًرا ارتوازيًّ

وقد أحلقت صورة املستوصف يف املالحق.   (((
استفاد الباحث هذه املعلومات من تقرير مجعية أهل السنة ببوبو جوالسو لعام 435)ه�.   (((
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J( يف حارة )باضوى( بواغادوغو وهو يف مساحة  املؤمني عائشة  أم  باسم )بئر 
أرضية تشتمل عىل ثالثة فصول دراسية ومسجد.

ويف الشامل الغريب لبوركينافاسو وبالتحديد منطقة ناياال نجد هناك بعض اجلهود 
الدعوية من الدعاة التي أسفرت- بتوفيق اهلل- عن حفر بئر يف قرية نيارى، وهكذا إذا 
ذهبنا نحو اجلنوب الغريب يف مدينة بوبو وما جاورها من القرى واألرياف نجد أن وسيلة 
حفر البئر منترشة نوًعا ما، وقد نفع اهلل هبذه اآلبار وأذعن بسببها أعناق كثري من الناس 

لسامع دعوة احلق واخلضوع له. وهذا عىل سبيل التمثيل ال احلرص))).

هذه هي أهم الوسائل واألساليب الدعوية املتخذة لدى دعاة أهل السنة واجلامعة 
كل  واختذ  الدولة  يف  ملموسة  بقوة  دخل  الذي  الرافيض  املدنّ  ملقاومة  فاسو  بوركينا  يف 
السبل الرشعية وغري الرشعية لنرش املذهب الرافيض حتت غطاء املساعدات اإلنسانية. 
واختذت التسهيالت احلكومية هلا غطاء وتروجًيا للدعوة إىل املذهب الشيعي الرافيض، 
وهذه السبل املذكورة غيض من فيٍض مما يبذله رجال الدعوة واحلسبة يف بوركينا فاسو 

للوقوف أمام التيار الرافيض- محى اهلل بوركينا فاسو من كل سوء ومكروه.

استفاد الباحث هذه املعلومات من أحد منفذي هذه املشاريع اخلريية وهو الشيخ الدكتور عبد الغفور    (((
جيبو.
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E

وتشتمل على أهّم النتائج والتوصيات:
 احلمد اهلل الذي بنعمته تتم الصاحلات وبفضله تستكمل اخلريات وتزداد، والصالة 

والسالم عىل أكرم اخللق وأفضل الرسل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعي، وبعد:

اأوًل: نتائج البحث:
خلص البحث البحث إىل النتائج التالية:

التي  القديمة  إننّ مملكة غانا  إذ  أن اإلسالم دخل يف بوركينا فاسو يف وقت مبكر،   -(
الشامل  إىل  الكربى  الصحراء  اجلنويب من  الطرف  الواقعة يف  املنطقة  تشمل  كانت 
من أعايل هنر السنغال والنيجر أي: الشامل الغريب من وجهة نظر جغرافية، كانت 
هلا حدود مع املنطقة املعروفة اليوم ببوركينافاسو، فمن املمكن أن ينساب التجار 
فعال يف  له دور  كان  أفريقيا  املرابطي يف غرب  أن ظهور  ناهيك  إليها،  املسلمون 

وصول اإلسالم إىل املنطقة ويرجع ذلك إىل القرن اخلامس عرش ميالدي. 
إيران  مجهورية  سفارة  افتتاح  مع  فاسو  بوركينا  إىل  وصل  الرافضة  مذهب  أن   -(
اإلسالمية عام 983)م، نتيجة للعالقة والوطيدة التي كانت تربط بينها وبي دولة 

بوركينافاسو، يف املجالي السيايس واالقتصادي.
أن الرافضة املوجودين يف بوركينا فاسو هم اإلمامية االثنا عرشية، وهم أكثر انتشاًرا   -3
يف العامل من الفرق املنتسبة إىل التشيع، وأكرب دولة قائمة عىل الدعوة إىل اإلمامية: 
)دولة إيران(، وثورهتا قائمة عىل ذلك، وتريد )تصدير هذه الثورة( إىل كافة أنحاء 

العامل اإلسالمي.
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أتباًعا بوركينيي متشيعي،  أثًرا سيًئا يف بوركينا فاسو، حيث وجدوا  للرافضة  أن   -4
ومراكز ومؤسسات ومدارس قائمة لنرش الفكر الرافيض.

ذكر  يف  يبالغون  وهم  فاسو،  بوركينا  سكان  لعدد  بالنسبة  قليل  الرافضة  عدد  أن   -5
عددهم، للدعاية إىل مذهبهم.

أن الرافضة يستخدمون وسائل دعوية خمتلفة، لرتويج مذهبهم يف بوركينا فاسو،   -6
وتتمثل يف: تأليف للكتب وترمجتها ونرشها بي الشعب، كذا ينرشون كتب دعائية 
ومناظرات  حمارضات  يقيمون  كام  واملعارصين.  القدامى  علامئهم  قبل  من  مؤلفة 
املدن  إىل  دعاة  ويرسلون  املناطق،  خمتلف  يف  مساجد  وينشئون  مذهبهم.  لرتويج 

والقرى القريبة والبعيدة، للدعوة إىل املذهب الرافيض.
تبي من خالل هذا البحث أن أهل السنة واجلامعة يف بوركينا فاسو قاموا بمقاومة   -7
بالوسائل  وغريها،  واالجتامعية،  الدعوية  وأساليبهم  وسائلهم  يف  الرافيض  املد 
حيث  من  الرافضة  وسائل  مع  متكافئة  تكن  مل  -وإن  هلم،  املتاحة  واألساليب 
اإلمكانيات-، لعدم وجود رعاية مناسبة من ِقَبل الدول السنية للدعوة السنية كام 

عند الرافضة.
تبي خالل البحث أن لعلامء أهل السنة جهود مشكورة وجبارة يف التصدي لوسائل   -8

وأساليب الرافضة لنرش التشيع يف بوركينا فاسو. 
متشيعي،  بوركينيي  أتباًعا  وجدوا  حيث  بوركينافاسو،  يف  سيًئا  أثًرا  للرافضة  أن   -9

ومراكز ومؤسسات ومدارس قائمة لنرش الفكر الرافيض داخل البلد.
0)- أسفرت الدراسة عن بيان ألهم جهود أهل السنة واجلامعة يف بوركينافاسو ملقاومة 
دعوة الرافضة ووضع احلد النتشارها بل والقضاء عليها مع نرش الدين احلق بي 

الشعب البوركيني.
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ثانًيا: التو�سيات:
األمنية  والدوائر  املحلية  اإلسالمية  واملؤسسات  البوركينية  احلكومة  تنبه  رضورة    -(

للخطر العقدي والسيايس واألمني الرافيض.
خمرجات  حتويل  مهامه:  من  متخصصة  اسرتاتيجية  دراسات  مركز  بإنشاء  العناية    -(
عملية،  بآليات  تطبيقية،  علوم  إىل  الرافضة  مواجهة  سبل  يف  النظرية  الدراسات 
نشاطها  يف  منها  لتستفيد  املختلفة  املحلية  الدعوية  املؤسسات  متناول  يف  وجعلها 

الدعوي.
أمهية فتح مرشوع دعوي حميل إلعداد الدعاة واملعلمي بسبل مواجهة الرافضة يف    -3
صورة دورات علمية متخصصة يبدأ من التأصيل إىل التخصص الدقيق يف سبل 

وأساليب مواجهة الرافضة، مع احلكمة واملوعظة احلسنة والوسطية يف املنهج.
ا كان حتى تسُهل  العمل عىل إجياد العالقات بي املؤسسات وبي املجتمع املستفيد أيًّ   -4

دعوهتم إىل السنة.
أن تقوم اجلامعات العربية واإلسالمية بتعزيز وتكثيف املنح الدراسية، والرتكيز يف    -5
مناهجها عىل األسس العلمية واملنهجية للتصدي للمذاهب املخالفة ملنهج السلف 
لنرش  مصادَر  طالهُبا  يكون  حتى  الرافضة-،  احلايل:  الوقت  يف  –وأمهها  الصالح 

السنة، وقمع الروافض ومن نحا نحوهم.
جبهة  لتكوين  اجلهود  وتضافر  الصف  توحيد  اإلسالم  عىل  الغيورين  عىل  جيب    -6
قوية قادرة عىل الوقوف أمام املد الشيعي والكشف عن مؤامراهتم واحليلولة دون 
انتشار أفكارهم السامة وتفيش معتقداهتم اخلبيثة يف العامل اإلسالمي عموًما والقارة 
وأرضية  املنال  سهل  هدًفا  ويعتربوهنا  يوم  بعد  يوًما  فيها  ينشطون  التي  األفريقية 

خصبة لنرش التشيع خصوًصا.
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املَـاَلِحــــُق

 

خريطة بوركينافاسو بالعربية
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ملتقى الآل والأ�سحاب الثالث املنعقد 
يف بوبوجول�سو )بوركينا فا�سو( 

بتاريخ 3ـ 1434/6/4هـ املوافق:13ـ2013/4/14م 
حتت �سعار )الغزو ال�سيعي اأطماع واأحقاد(

البرنامج اليومي لفعاليات الملتقى
اليوم الأول:

الوقت المحدد لهمقدم البرنامجالبرنامجالمحور

اح
فتت

اال
ل 

حف

8h.00-8h.05الشيخ عبد الرمحن جالوقراءة آيات من الذكر احلكيم

8h.05-8h.15رئيس اللجنة العلميةاالفتتاح والرتحيب 

8h.15-8h.25املرشف عىل امللتقىنبذة يسرية عن امللتقى

8h.25-8h.30رئيس مجعية أهل السنةكلمة راعي امللتقى

ن 
ة م

شيع
ف ال

وق
م

ي
لم

ملس
ية ا

االدعاء بأهنم صفوة اهلل من خلقه بق
8h.30-9h.00الشيخ أمحد فوفاناوغلوهم يف أئمتهم.

9h.00-9h.30الشيخ حامد سوادوغوتكفريهم لسائر املسلمي ووصفهم بالنواصب.

9h.30-10h.00عبد الرمحن جيلبوغوموقفهم من دماء املسلمي وأمواهلم.

10h.00-10h.30الفسحة

ىل 
ة ع

شيع
د ال

حقا
أ

مية
سال

اإل
مة 

10h.30-11h.00الدكتور حممد كندوحتريف التاريخ اإلسالمياأل

11h.00-11h.30الشيخ عبيدة جالوالشيعة والتوسع يف أفريقيا  )الدولة الفاطمية(

11h.30-12h.00الشيخ حامد جالوالشيعة والتوسع نحو اجلزيرة العربية )القرامطة(

12h.00-12h.30الشيخ عيسى زيناالدولة الصفوية

13h.00-16h.00صالة الظهر واالسرتاحة ثم صالة العرص

در 
صا

يف م
عة 

شي
ن ال

طع
لته

ونق
الم 

إلس
16h.30-17h.00الدكتور كارامبرييموقف الشيعة من القرآن الكريما

17h.00-17h.30الدكتور تراوريموقف الشيعة من احلديث النبوي ومصادره

17h.30-18h.00الشيخ حممد جبايتموقف الشيعة من الصحابة

18h.00-18h.30حممد األمي باروموقف الشيعة من األئمة األربعة
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اليوم الثاين:

الوقت المحدد لهمقدم البرنامجالبرنامجالمحور

هم 
اليب

أس
ة و

شيع
ل ال

سائ
 و

هتم
قدا

معت
رش 

يف ن

نظرة يف اخلطة اخلمسينية للشيعة لالستيالء 
عىل العامل اإلسالمي

8h.00-8h.30الشيخ حممود ويدراوغو

8h.30-9h.00الشيخ آدم تراوريمشاريع الشيعة التعليمية والتنموية

9h.00-9h.30الشيخ عبد الرمحن عالويمشاريع الشيعة اإلعالمية

برامج الشيعة للنفوذ لدى احلكومات 
األفريقية

9h.30-10h.00الشيخ حممد جالو

10h.00-10h.30الفسحة

رص 
الع

يف 
عة 

شي
ع ال

طام
أ

ث 
حلدي

ا

10h.30-11h.00الشيخ حممد فوفاناأطامع الشيعة يف أفريقيا

11h.00-11h.30الشيخ أمحد فوفاناأطامع الشيعة يف العامل اإلسالمي

11h.30-12h.00مل تتمكنأطامع الشيعة يف اخلليج واألهواز

12h.00-12h.30مل تتمكنأطامع الشيعة يف الشام

13h.00-16h.00صالة الظهر واالسرتاحة ثم صالة العرص

ن 
د م

احل
يف 

عاة 
الد

ور 
 د

شة(
ور

ي)
شيع

ر ال
خلط

16h.30-17h.00الشيخ أبو بكر درابودور العلامء والدعاةا

17h.00-17h.30الشيخ عبد الكريم سانودور اجلمعيات واملراكز واملعاهد اإلسالمية

17h.30-18h.00الشيخ أمحد فوفانادور خرجيي اجلامعات

دور الساسة والربملانيي واإلعالميي 
ورجال األعامل

18h.00-18h.30مل تتمكن



169

صورة مقر إقامة ملتقى اآلل واألصحاب بمدينة بوبو جوالسو

إحدى جلسات ملتقى اآلل واألصحاب الثالث
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جانب من المحاضرين

صورة المشاركين في ملتقى اآلل واألصحاب بمدينة بوبو جوالسو
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مبنى جامعة الهدى بالعاصمة واغادوغو

مبنى كلية الفرقان بمدينة بوبو جوالسو
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لوحة إشهارية لمستوصف هيئة اإلغاثة اإلسلمية العالمية 
تابع لرابطة العالم اإلسلمي بمدينة بوبو جوالسو

مبنى المستوصف
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مدخل معهد ابن تيمية بالعاصمة واغادوغو

مدخل مدرسة جمعية أهل السنة بمدينة بوبو جوالسو
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اِدِر َواملََراِجِع َقاِئَمُة املَ�سَ
اأوًل: القراآن الكرمي.

ثانًيا: امل�سادر واملراجع العامة: 
الشائب، مكتبة  األدبية: أمحد  األسلوب دراسة بالغية حتليلية ألصول األساليب   -(

النهضة املرصية، القاهرة، الطبعة السابعة، 396) ه�.
اإلسالم والثقافة العربية يف أفريقيا: حسن أمحد حممود، دار الفكر العريب))4)ه�.  -(

السادسة  الطبعة  والنرش  للطباعة  الوفاء  دار  زيدان،  الكريم  عبد  الدعوة:  أصول   -3
3)4)ه�.

أصول مذهب الشيعة اإلمامية اإلثني عرشية - عرض ونقد -: نارص بن عبد اهلل   -4
القفاري، دار النرش: بدون، الطبعة األوىل- 4)4)ه�.

نياون،  اهلل  عبد  اإلسالمي:  لواقعه  خمترصة  دراسة  فاسو  بوركينا  يف  بولغو  إقليم   -5
مطبعة دار اإلخوان- بنكوك- 434)ه�.

االنتصار للصحب واآلل من افرتاءات الساموي الضال: إبرهيم بن عامر الرحييل،   -6
دار اإلمام األمحد الطبعة األوىل 8)4)ه�- 007)م.

نعيم األصبهان )336-430(، حتقيق:  للحافظ أيب  الرافضة:  دنّ عىل  اإلمامة والرنّ  -7
407)ه�-987)م-  األوىل  الطبعة  الفقهيهي،  نارص  بن  حممد  بن  عيل  الدكتور 

مكتبة العلوم واحلكم- املدينة املنورة.
الدمشقي  الزركيل  فارس،  بن  عيل  بن  حممد  بن  حممود  بن  الدين  خري  األعالم:   -8

)املتوىف: 396)ه�( لطبعة: اخلامسة عرش - )00) م، دار العلم للماليي.
إيران بي التاج والعاممة: أمحد مهابة، الطبعة األوىل دار احلرية 0)4)ه�.  -9
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حتقيق:  البرصي،  القريش  كثري  بن  عمر  بن  إسامعيل  الفداء  أليب  والنهاية:  0)- البداية 
أمحد حممد شاكر، دار الكتب العلمية – بريوت- لبنان الطبعة الثانية.

الدين  جالل  بكر،  أيب  بن  الرمحن  عبد  والنحاة:  اللغويي  طبقات  يف  الوعاة  ))- بغية 
 – العرصية  املكتبة  إبراهيم،  الفضل  أبو  حممد  حتقيق:  ))9ه�(،  )ت:  السيوطي 

لبنان. 
اق احلسيني، أيب  الرزنّ د بن عبد  د بن حممنّ القاموس ملحمنّ العروس من جواهر  ))- تاج 

بيدي، حتقيق: جمموعة من املحققي، دار اهلداية. ب بمرتىض، الزَّ الفيض، امللقنّ
3)- تاريخ الدعوة اإلسالمية من األمس إىل اليوم، آدم عبد اهلل األلوري، منشورات دار 

مكتبة احلياة- بريوت- لبنان.
4)- تاريخ األمم وامللوك، املعروف ب)تاريخ الطربي( ملحمد بن جرير الطربي، حتقيق: 

حممد أبو الفضل إبراهيم، دار السويد، بريوت.
5)- التدرج يف الدعوة إىل اهلل تعاىل إلبراهيم بن عبد اهلل املطلق. النارش: وزارة الشؤون 
اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، مركز البحوث والدراسات اإلسالمية، 

الطبعة األوىل 7)4)ه�.
6)- التشيع يف أفريقيا )تقرير ميدان(، تقرير خاص باحتاد علامء املسلمي، حتت إرشاف: 
جلتة تقيص احلقائق بمجلس األمناء، الطبعة األوىل: )43)ه�-))0)م. مركز نامء 

للبحوث والدراسات.
7)- تعدد اخلطاب الدعوي املعارص يف غرب أفريقيا آفاقه واجتاهاته وانعكاساته )بوركينا 

فاسو نموذًجا(: ينوغو سليامن. 007)م ليبيا.
8)- تفسري القرآن العظيم للحافظ ابن كثري. دار عامل الكتب للنرش والتوزيع، الرياض-

السعودية، ط)، 5)4)ه�-004)م.
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التواصل  يف  دراسة  الغريب،  السودان  جمتمع  يف  وأثرها  اإلسالمية  العربية  9)- الثقافة 
دار  األوىل 005)م  الطبعة  أمحد،  األفريقي: مطري سعد غيث  العريب-  احلضاري 

املدار اإلسالمي- بريوت- لبنان.
0)- جامع األصول يف أحاديث الرسول: جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن 
حممد بن حممد ابن عبد الكريم الشيبان اجلزري ابن األثري )ت: 606ه�( حقيق: 

عبد القادر األرنؤوط، مكتبة احللوان.
))- جالء األفهام يف فضل الصالة عىل حممد خري األنام: حممد بن أيب بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم اجلوزية )املتوىف: )75ه�( حتقيق: شعيب األرناؤوط - 

عبد القادر األرناؤوط، الطبعة الثانية، دار العروبة – الكويت- 407)ه�.
))- اجلامعة والتدريس اجلامعي:د.عيل راشد الطبعة األوىل، دار الرشوق جدة- اململكة 

العربية السعودية 408)ه�.
3)- احلكمة يف الدعوة إىل اهلل تعاىل: سعيد بن عيل القحطان، الطبعة الرابعة 5)4)ه�.

4)- احلوار أصوله وآدابه وكيف نريب أبناءنا عليه: موسى بن حييى الفيفي، دار اخلضريي 
7)4)ه – املدينة املنورة- اململكة العربية السعودية.

الزرقاء،  األردن،  املنار،  مكتبة  حسن،  أمي  حممد  اإلسالمية،  الدعوة  5)- خصائص 
الطبعة األوىل، 403)ه�-983)م.

6)- خصائص القرآن: د. فهد الرومي، الطبعة الرابعة 409)ه�.
عرشية:  االثني  اإلمامية  الشيعة  دين  عليها  قام  التي  لألسس  العريضة  7)- اخلطوط 

ملحب الدين اخلطيب.
العسقالن  حجر  بن  حممد  بن  عيل  بن  أمحد  الثامنة:  املئة  أعيان  يف  الكامنة  8)- الدرر 

شهاب الدين )ت:)85(  دائرة املعارف العثامنية.
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9)- الدعوة إىل اهلل، خصائصها- مقوماهتا- مناهجها: د. أبو املجد السيد نوفل، الطبعة 
األوىل، مطبعة احلضارة العربية، القاهرة، 397)ه�.

اد 30- الدعوة إىل اهلل تعاىل من خالل األنرتنت: صالح بن عيل أبو عرنّ
العاملية  املعلومات  شبكة  عىل  عرشية  االثني  اإلمامية  مذهب  إىل  التحول  )3- دعوى 
)اإلنرتنت( عرض ونقد، أليب حيمد عبد اهلل بن منصور، مؤسسة اجلرييس، الطبعة 

األوىل )43)ه�-0)0)م.
بن  املحسن  عبد  دعوية:  دراسة  الشخصية  الوهاب  عبد  بن  حممد  اإلمام  )3- رسائل 

عثامن بن باز.
33- ركائز اإلعالم يف دعوة إبراهيم S: د. سيد حممد سادايت الشنقيطي.

34- سري أعالم النبالء، لشمس الدين حممد بن أمحد الذهبي،. مؤسسسة الرسالة للطباعة 
والنرش والتوزيع، بريوت -لبنان، الطبعة احلادية عرشة: ))4)ه� - )00)م.

35- شذرات الذهب يف أخبار من ذهب: عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العامد الَعكري 
– بريوت-  ابن كثري، دمشق  دار  الفالح، حتقيق: حممود األرناؤوط،  أبو  احلنبيل، 

الطبعة: األوىل، 406) ه� - 986) م.
36- شيعة القطيف و األحساء: عبد اهلل آل عبد املحسن، الطبعة األوىل 9)4)ه�. 

النارش  )بدون  السيف  الرمحن  عبد  القرآن: حممد  و حتريف  االثنى عرشية  37- الشيعة 
وتاريخ النرش(.

حاح تاج اللغة وصحاح العربية: أيب نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب،  38- الصنّ
الرابعة  الطبعة  بريوت،   – للماليي  العلم  دار  عطار،  الغفور  عبد  أمحد  حتقيق: 

407)ه�- 987)م.
الباقي،  فؤاد عبد  ترقيم: حممد  البخاري،،  بن إسامعيل  البخاري، ملحمد  39- صحيح 

مكتبة أوالد الشيخ، اهلرم، الطبعة األوىل، 008)م.
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دار  الباقي،  عبد  فؤاد  حممد  ترقيم:  القشريي،  احلجاج  بن  ملسلم  مسلم،  40- صحيح 
السالم للنرش والتوزيع، الرياض-السعودية، الطبعة الثانية، ))4)ه�-000)م.

)4- طبقات احلنابلة: أبو احلسي ابن أيب يعىل، حممد بن حممد )ت: 6)5ه�(، حتقيق: 
حممد حامد الفقي، النارش: دار املعرفة – بريوت.

)4- عقائد اإلمامية: حممد رضا املظفر، الطبعة الثانية)38)ه�.
43- العالقة بي التشيع والتصوف: فالح بن إسامعيل بن أمحد، رسالة مقدمة لنيل درجة 

العاملية العالية، ))4)ه�.
بن عيل  د. غالب  منها،  وبيان موقف اإلسالم  إىل اإلسالم  تنتسب  44- فرق معارصة 
عواجي، املكتبة العرصية الذهبية بجدة-السعودية، الطبعة السادسة، 8)4)ه�-

007)م.
45- القاموس املحيط، للفريوز آبادي، مؤسسة الرسالة للنرش والتوزيع، الطبعة الثامنة، 

6)4)ه�-005)م. 
46- الكامل يف التاريخ: أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم بن 
عبد الواحد الشيبان اجلزري، عز الدين ابن األثري )املتوىف: 630ه�(، حتقيق: عمر 

عبد السالم تدمري، الطبعة األوىل 7)4)ه� دار الكتاب العريب، بريوت – لبنان.
ابن تيمية، حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن  47- كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم 

قاسم العاصمي النجدي، مكتبة ابن تيمية، الطبعة الثانية.
48- كرس الصنم نقض كتاب أصول الكايف،تأليف: أيب الفضل الربقعي، دار البيارق، 

األردن عامن الطبعة الثانية))4)ه�.
 49- كيف تدعو شيعيًّا؟ وسائل علمية وعملية لدعوة الشيعة يف املدارس: عبد املجيد 

ابن عبد الرزاق العمري، الطبعة األوىل 9)4)ه�.
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منظور  ابن  الدين  مجال  الفضل،  أبو  عىل،  بن  مكرم  بن  حممد  العرب:  50- لسان 
– بريوت،الطبعة:  صادر  دار  ))7ه�(،  )املتوىف:  اإلفريقي  الرويفعى  األنصاري 

الثالثة - 4)4) ه�.
 )5- جمموع فتاوى ابن باز: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، رشف عىل مجعه وطبعه: حممد 

ابن سعد الشويعر.
)5- جمموع الفتاوى: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلران، حتقيق: 
عبد الرمحن بن حممد بن قاسم. طباعة امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف- املدينة 

املنورة- اململكة العربية السعودية 6)4)ه�-995)م.
احلنفي  القادر  عبد  بن  بكر  أيب  بن  اهلل حممد  عبد  أبو  الدين  زين  الصحاح:  53-  خمتار 
املكتبة  999)م،   - 0)4)ه�  اخلامسة،  حممد،  الشيخ  يوسف  حتقيق:  الرازي، 

العرصية - الدار النموذجية، بريوت – صيدا.
بريوت  الرسالة،  مؤسسة  البيانوي،  الفتح  أبو  حممد  الدعوة،  علم  إىل  54- املدخل 

الطبعةالثانية، 4)4)ه -993)م.
55- املستدرك عىل الصحيحي أليب عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه 
بن نعيم بن احلكم الضبي الطهامن النيسابوري املعروف بابن البيع، حتقيق مصطفى 

عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية- بريوت، ط)، ))4)-990)م.
56- املسلمون يف السنغال معامل احلارض وآفاق املستقبل: عبد القادر حممد سيال، الطبعة 

األوىل 406)ه سلسلة كتاب األمة، الدوحة-قطر.
وآخرون،  األرناؤوط  شعيب  حتقيق:  حنبل،  بن  أمحد  لإلمام  أمحد،  اإلمام  57- مسند 

النارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية: 0)4)ه�-999)م.
58- املصباح املنري، ألمحد املقري الفيومي، دار الكتب العلمية للنرش والتوزيع، بريوت-

لبنان، الطبعة األوىل، 4)4)ه�-994)م.
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59- املصطلحات الدعوية تعريفات ومفاهيم، د/عبداهلل بن حممد املجيل.
وحممد  القادر،  عبد  وحامد  الزيات،  وأمحد  مصطفى،  إلبراهيم  الوسيط،  60- املعجم 

النجار، دار الدعوة للنرش والتوزيع، حتقيق: جممع اللغة العربية.
والتوزيع،  للنرش  اجليل  دار  فارس،  بن  أمحد  احلسي  أليب  اللغة،  مقاييس  )6- معجم 

بريوت، الطبعة األوىل، 0)4)ه�-999)م.
)6- املغني: أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلامعييل املقديس 
القاهرة  مكتبة  0)6ه�(،  )ت:  املقديس  قدامة  بابن  الشهري  احلنبيل،  الدمشقي  ثم 

388)ه�-968)م.
بالراغب  املعروف  حممد  بن  احلسي  القاسم  أبو  القرآن:  غريب  يف  63- املفردات 
األصفهانى، حتقيق: صفوان عدنان الداودي، الطبعة األوىل ))4)ه، دار القلم، 

الدار الشامية - دمشق بريوت.
64- املفصل يف فقه الدعوة إىل اهلل تعاىل، لعيل بن نايف الشحود، نسخة الشاملة.

65- مقاالت اإلسالميي واختالف املصلي، أليب احلسن عيل بن إسامعيل األشعري، 
حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، مكتبة النهضة املرصية، ط: )، 389)ه�.

رشف  بن  حييى  الدين  حميي  زكريا  أبو  احلجاج:  بن  مسلم  صحيح  رشح  66- املنهاج 
النووي، دار إحياء الرتاث العريب – بريوت- الطبعة الثانية )39)ه�.

 67- منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية:شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد 
ابن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية احلران الدمشقي، حتقيق رشاد سامل الطبعة 

األوىل406)ه�.
افضة وسبل مواجهة الدعوة إىل عقيدهتم يف  68- منهج أهل السنة واجلامعة يف الرد عىل الرنّ

العرص احلديث: توري طه، رسالة مقدمة لنيل درجة العاملية العالية )الدكتوراه(.
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وختطيط  إرشاف  املعارصة:  واألحزاب  واملذاهب  األديان  يف  امليرسة  69- املوسوعة 
الننّدوة  دار  0)4)ه�  الرابعة  الطبعة  اجلهني،  محنّاد  بن  مانع  الدكتور:  ومراجعة 

العاملية للطنّباعة والنرش والتوزيع.
70- موسوعة الرد عىل املذاهب الفكرية املعارصة: مجع وإعداد الباحث يف القرآن والسنة 

عيل بن نايف الشحود. )مكتبة الشاملة(
)7- ندوة املذاهب مناظرة بي املؤلف ومعمم إيران يف بوركينا فاسو: بقلم عبد الغفار 

تراوري، النارش قناة الربهان.
 )7- النهاية يف غريب احلديث واألثر: اإلمام جمد الدين أيب السعادات املبارك بن حممد 

ابن األثري، الطبعة األوىل 8)4)ه�- 997)م، دار الكتب العلمية بريوت لبنان.
73- وسائل الرافضة وأساليبهم لرتويج مذهبهم يف السنغال وسبل التصدي هلا: املرتىض 

بن موسى غي رسالة مقدمة لنيل درجة ماجستري.
74- وسائل الرافضة وأساليبهم يف الدعوة إىل مذهبهم يف غانا وسبل التصدي هلا: عبد 

الرب النبي عمر حممد، رسالة مقدمة لنيل درجة ماجستري.

ثالًثا: امل�سادر واملراجع الراف�سية:
احلسي،  حمبي  دار  املدريس،  حممد  نجاح:  وسفينة  اهلدي  مصباح  احلسي  75- اإلمام 

الطبعة األوىل5)4)ه�-005)م.
76- اإلمامة العظمى: عبد اهلل بن عمر بن سليامن الد ميجى الطبعة األوىل407) ه� - 

987) م.
مؤسسة   - الثانية  الطبعة  فياض  عبداهلل  الشيعة:  من  وأسالفهم  اإلمامية  77- تاريخ 

األعلمي– بريوت.
78- تاريخ فرق الشيعة: احلسن بن موسى النوبختي.
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منشورات  430)ه�،  الثالثة  الطبعة  اري،  البجنّ جعفر  وأساليبه:  مناهجه  79- التبليغ 
جامعة املصطفى العاملية- قم.

– عامن  كاتب  أمحد  الفقيه:  والية  إىل  الشورى  من  الشيعي  السيايس  الفكر  ر  80- تطونّ
الطبعة األوىل 997)م.

حتقيقات  مؤسسة  النارش:  اخلوئي،  القاسم  أليب  الوثقى  العروة  رشح  يف  )8- التنقيح 
ونرش معارف أهل البيت، طهران. 

)8- الثورة البائسة: موسى املوسوي طبعة لوسأنجلوس 983)م.
الرابعة  الطبعة  لندن  الفجر  مؤسسة  الساموي،  التيجان  حممد  د.  اهتديت:  83- ثم 

4)4)ه�.
84- الذريعة إىل أصول الرشيعة: مرتىض أبو القاسم عىل بن احلسي املوسوي، مصدر 

الكتاب: موقع يعسوب.
85- رشح اعتقادات الصدوق: تقديم وتعليق الشيخ فضل اهلل الشهري بشيخ اإلسالم 

الزنجان- 370)ه�.
86- رشح دعاء السحر: اخلميني ابن مصطفى.

النارش:  الثانية 003)م  الطبعة  الشريازي،  السيد حممد احلسيني  87- الشيعة والتشيع: 
H هيئة حممد األمي

88- عبد اهلل بن سبأ وأساطري أخرى: مرتىض العسكري الطبعة اخلامسة )304ه� - 
نرش دار الزهراء للطباعة والنرش والتوزيع - بريوت - لبنان.

89- العبور إىل احلسي، هادي املدريس، دار القارئ –بريوت الطبعة األوىل 9)4)ه�.
90- العروة الوثقى: حممد كاظم اليزدي، دار املؤرخ العريب، - بريوت، الطبعة األوىل 

8)4)ه�- 007)م.
)9- العقائد اإلسالمية ملحمد احلسيني الشريازي.
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)9- الفتنة الكربى: د.طه حسي )889)-973)م( طبعة القاهرة سنة 970)م.
93- فرق الشيعة: احلسن بن موسوي النوبختي، الطبعة الثالثة 404)ه� دار األضواء 

– لبنان. –بريوت 
األوىل،  الطبعة  عامر،  دار  البنداري،  الدكتور  ترمجة  للخميني،  األرسار  94- كشف 

408)ه�.
95- الكشكول: يوسف البحران، إصدار مكتبة نينوي احلديثة، طهران.

96- معجم رجال احلديث، تأليف اخلوئي، الطبعة الثالثة-بريوت 403)ه�.
الطبعة األوىل  العقائدية،  تأليف: مركز األبحاث  املستبرصين،  97- موسوعة من حياة 

4)4)ه�، مطبعة ستارة، قم- إيران.

رابًعا: ال�سحف واملجالت:
98- جملة البحوث التارخيية، العدد الثان، السنة الثانية، يوليو 980)م.

99- جملة الفيصل، العدد السابع والستون حمرم 403)ه.
00)- جملة النهضة: رابطة طالب بوركينا فاسو باململكة العربية السعودية. العدد األول 

مجادى اآلخرة)43)ه- مايو))0)م
)0)- صحيفة كيهان العريب )رافضية( العدد 3))3).

)0)- صحيفة املودة العدد 45.ذو القعدة- ذو احلجة عام: 9)4)ه�. )رافضية(.

خام�ًسا: املذكرات والوثائق:
دور العلامء والدعاة يف من اخلطر الشيعي للشيخ: أبوبكر درابو، مذكرة ورشة   -(03
عمل مللتقى اآلل واألصحاب – الثالث- املنعقد يف مدينة بوبو ديوالسو،.3)-

4)/3)0)م.
اآلل  مللتقى  عمل  ورشة  مذكرة  جلبيوغو،  الرمحن  عبد  الرافضة:  04)- جرائم 

واألصحاب –الثالث- املنعقد يف مدينة بوبو ديوالسو. 3)-4)/3)0)م.
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فاسو، ماضيه، وواقعه،أهدافه،  بوركينا  التعليم اإلسالمي يف  تقرير عن  مذكرة   -(05
مناهجه، مشكالته، وبعض احللول والتطلعات: إعداد: حذيفة بن عيل جلو.

06)- مذكرة بعنوان الوسائل الشيعية يف نرش مبادئها الرافضية يف منطقة غارانغو: بيال 
عومارو مدرس بجامعة اهلدى بواغادوغو.

مذكرة  سانوغو  أمحد  األستاذ  فاسو:  بوركينا  يف  الشيعة  انتشار  أسباب   -(07
واغادوغو  مدينة  يف  األول-املنعقد   - واألصحاب  اآلل  مللتقى  عمل  ورشة 

5-7/6/))0)م
دور املؤسسات التعليمية والدعوية والتنموية يف مكافحة التشيع: أمحد سافادوغو   -(08
مذكرة ورشة عمل مللتقى اآلل واألصحاب - األول-املنعقد يف مدينة واغادوغو 

5-7/6/))0)م
مذكرة  مامادو،  ت��راوري  أفريقيا:  يف  الشيعي  إلقناع  املفيدة  الوسائل  أهم   -(09
واغادوغو  مدينة  يف  األول-املنعقد   - واألصحاب  اآلل  مللتقى  عمل  ورشة 

5-7/6/))0)م
الثقايف من إصدار  والتبادل  والتقدم  للرتاحم  الرضا  منظمة  تعريفية عن  0))- مذكرة 

منظمة الرضا 0)0)م.
منظمة  إصدار  من  فاسو(  بوركينا  يف  التشيع  تاريخ  عن  )تقرير  بعنوان  )))- مذكرة 

الرضا 0)0)م.
الشيعة ونشاطاهتا يف بوركينا فاسو( إعداد:  بعنوان )تقرير خمترص حول  )))- مذكرة 

طاهر كوليبايل.
3))- جدول برامج العام الدرايس ))0)-3)0)م جلامعة املصطفى العاملية بالعاصمة 

واغادوغو
دليل جامعة اهلدى.  -((4
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�ساد�ًسا: املقابالت:
مقابلة الشيخ آدم تراوري إمام جامع أهل السنة واجلامعة ببوبو جوالسو بتاريخ   -((5

9)/3/5)0)م
مقابلة الشيخ أمحد كونفي صويف متعاون مع الشيعة. عام 434)ه�.  -((6

مقابلة الشيخ أمحد سوادغو عام 434)ه�.  -((7

مقابلة الشيخ أبوبكر واعظ عام 434)ه�.  -((8
9))- مكاملة أمحد بلوغو عرب اهلاتف 8)/434/3)ه�.

مقابلة شخصية مع الشيخ سليامن كونفي عام 434)ه�.  -((0
مقابلة شخصية مع سيدي متبورا ممثل الرافضة يف مدينة واهيوغيا بتاريخ أول أيام   -(((

الترشيق ))/))/434)ه�.
مقابلة شخصية مع حممد نانا يف موسم احلج عام 434)ه�.  -(((

مقابلة شخصية مع الشيخ: اجلبار ساكو خريج اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.   
بتاريخ3/7/5)0)م

مقابلة شخصية مع عبد اهلل تراوري بتاريخ 5)/3/6)0)م.  -((3
مقابلة شخصية مع موسى ديالو بتاريخ 3)/3/6)0)م.  -((4

5))- مكاملة الدكتور مامادو كرامبريي عرب اهلاتف8)/))/3)0)م.
مقابلة الشيخ عبد الكريم سانو خريج اجلامعة اإلسالمية وداعية يف منطقة بوبو   -((6

جوالسو 434)ه�.
مقابلة شخصية مع الشيخ عبد الرمحن كوندا بتاريخ 6)/434/08)ه�.  -((7

مقابلة شخصية مع أستاذ حممد جالو أحد دعاة أهل السنة يف منطقة بوبو جوالسو   -((8
بتاريخ7)/3/7)0)م.
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الشيعية  العاملية  مقابلة شخصية مع هارون ويدروغو، يف مقرنّ جامعة املصطفى   -((9

بالعاصمة واغادوغو3)0)م.

مقابلة شخصية مع احلاج جنكينيبا بارو3)/3/7)0)م.  -(30

�سابًعا: املراجع الإلكرتونية:

الرشيط الصويت: املسجل بعنوان: )الفرقة الناجية(.  -(3(

الرشيط الصويت بعنوان: ) القرآن وأهل البيت(.  -(3(

. www.ar.alumnieen.com  -(33

.www-al-forqan-net  -(34

35)- موقع مركز األبحاث العقائدية http://www.aqaed.com( )رافيض(.

36)- موقع )صور سوا( )http://soursawa.com/news/show/404( موقع تابع 

للرافضة اجلالية اللبنانية يف بوركينا فاسو.

37)- شبكة املنطقة الرشقية للعلوم الثقافية. )www.sharqeyah.com( )رافيض(.

. www.youtube.com )38)- موقع )اليوتيوب

.(http://presidence.bf/( 39)- موقع رئاسة بوركينا فاسو

.(www.facebook.com( 40)- موقع فيس بوك

.(www.fasonet( :4)- موقع فاسو نت(

.http://www.alisalous.com/message/about  -(4(

.http://alburhan.com/main/ ،43)- موقع الربهان دليل الباحثي عن احلقيقة
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ثامًنا: فهر�ض امل�سادر واملراجع الأجنبية:
: الكتب والرسائل الجامعية: أوالاً

144- dictionaire histoire de l'islam، Dominique et jamine 

sourdel،p.u.f. 1edition،1996paris.

145- Essai sur les causes et methods de L'islamisation de l'Afriqu

e de L' ouest du XI siecle au XX siecle، in Islam in tropical 

Africa، froelich، j.c، oxfort university، press،1969.

146- institute national de la statique et du récensement 

démographie،2000، analyse des resultants du récensement 

general de la population et l'habitants de 1996،vol:1 

ouagadougou.

147-  la haut-volta coloniel: temoinages،recherché،regards،Gabrie

l massa،y georges mediago،editions karthala،paris

148-  L'aid arabe et son impact sur L'islam au Burkina faso:1962- 

1990 sama hamadou

149-  le Burkina faso،Frederic Lejeal، Editions karthala،2002،

150-  L'islam et L'etat au Burkina faso de 1960a 1990،issa cisse، 

these de doctorat de paris،VII،1994.

151-  rakay: centre commercial et religieux du moogo au XX siècle: 

Amidou zagre
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ثانياًا: الدوريات الفرنسية:
152-  le pays: n°:3228، 2004.- n°4443 8 Janvier 2008

153-  marches Tropcaux et méditerranées،56 année vendredi 27 

avril2001 n°2894

154-  Sid waya No 1458 3/1/1990: Récensement Géneral de la 

population،، n°5880:23 avril 

155-  observateur n° 3368 du23 mars،1993.
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المْطَلُب األوَُّل: التَّْعِريُف بالَوَساِئِل واألََسالِيِب....................................))
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ثانًيا: ملحة عن دخول اإلسالم يف بوركينا فاسو وانتشاره فيها.......................39
ثالًثا: ظهور التشيع يف بوركينا فاسو ومبدؤه.......................................47
ْعَوِة إلى َمذهِبِهم.................55 الفصُل األوَُّل: َوسائُل الرَّاِفَضِة التَّعليِميَِّة في الدَّ
عوِة إىِل َمْذَهبِِهْم................55 افِضِة اجلَاِمعاِت يف الدَّ المبحُث األوَُّل: استغالُل الرَّ
عوِة إىل مذهبِهم..................57 المبحُث الثَّاِني: إِْنَشاُء واْستْغالُل املدارِس يف الدَّ
58....................................... ُل: َمْعَهُد اهلَُدى الَعَريِبِّ الفَرْنيِسِّ املْطَلُب األَوَّ
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املْطَلُب الثَّاِن: َمْدَرَسُة اإِلَماِم َساِكينِدي َساُنو......................................59
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