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)3) 

 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحّيم

 الكتاب مقّدمة

نحمده ونستعّينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن  ؛إن احلمد هلل

ل ف ا هادي له، ونشهد ضلِ ضل له، ومن يُ ده اهلل ف ا مُ سّيئات أعاملنا، من َي 

آله صىل اهلل علّيه و-ا أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، ونشهد أن حممد  

 وبعد: ...عبده ورسوله -سلمو

َوَلْوالَ َدْفُع اهللهِ النَاَس َبْعَضُهْم بَِبْعٍض )يف كتابه العزيز:  -تعاىل–يقول اهلل 

 .(4)(َلَفَسَدِت األَْرُض َوَلكَِن اهللهَ ُذو َفْضٍل َعىَل اْلَعامَلِيَ 

بمدافعة املد الشّيعي الزاحف عىل  من هذا املنطلق تأيت هذه الدراسة امَلعنَِّية

أهل السنة واجلامعة. ومنهجنا يف التعامل مع هذا املد هو كمنهج الطبّيب 

الذي لديه جسٌد مريض هتامجه األمراض من جوانب عديدة؛ فَدْوُرنا هو 

حتديد املواطن التي ينفذ منها الفريوس إىل اجلسد، وكّيف يتحرك، وما هي 

ة للنفاذ، لنحدد اسرتاتّيجّياته يف كل منفذ، و آلّياته املستخدمة، ووسائله امُلّيَِّسر

بعد ذلك طبّيعة االسرتاتّيجّيات املضادة، واآللّيات الَّصاَدة ل اخرتاقات 

 .شّيعيالفريوسّية، واخلطط بعّيدة املدى لتحجّيم حتركات هذا الفريوس ال

 ولكن قبل البدء يف هذا الكتاب؛ فإن هناك سؤاال  يفرض نفسه بقوة وهو:
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)4) 

 
 

 احلّديث عن املّد الشيعّي؟ملاذا 

من املنتمي ألهل السنة أنه ال جمال للحديث عن املد الشّيعي،  يرى قطاعٌ 

فهم يرون أن أركان املذهب الشّيعي أوهن من بّيت العنكبوت، وأن غالب 

معتقدات الشّيعة تفتقد ألبسط قواعد القبول العقيل، وبالتايل فهو عندهم 

وذلك ملخالفاته  ؛ا ا  رشع  فض ا  عن كونه باط ،مذهب مرفوض عق ا  

دية قد تودي بّصاحبها قَ عَ  وإتّيانه لض االٍت  ،الرصحية للنّصوص الرشعّية

 ؛إىل حتلّيل علامء الشّيعة لبعض املحرمات عند أهل السنة إضافة   .إىل التهلكة

تعة، وأكل أموال الناس بالباطل حتت ذريعة مسمى املُ حتت مثل الزنا 

املذهب  بر هذا غري َس  .بغري حق عّياهتمرجه مللّ الذي يذهب ُج و ،مساخلُ 

ا،  الشّيعي رضوان اهلل  وقذفه ألمهات املؤمنيللّصحابة ريض اهلل عنهم مجّيع 

وعىل إثر ذلك يذهب هذا القطاع إىل أفضلّية عدم إثارة مسألة املد  علّيهن.

قدي واحدة، وأن من عَ  عٍ ّيّ َش ل حالة تَ سجَ الشّيعي، وحيتجون بأنه مل تُ 

عون الفروقات بي الشّيعة والسنة فإنام هم ّير مَ ع أو من يُ تظاهروا بالتشّي

-أن مرص يستشهدون ب و، هم املال الشّيعي واملّصالح الشخّصّيةَس مرتزقة أَ 

بق من تراث ها الشّيعة، ثم تطهرت منهم، ومل يَ كمَ َح  -عىل سبّيل املثال

 .!الشّيعة يف مرص إال بعض الفلكلور، وفانوس رمضان

 .رة مسألة املد الشّيعيهذا رأي من يرون عدم إثا

 فلامذا إذن تتم إثارة تلك املسألة؟
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)5) 

 
 

إلثارة مسألة املّد  جوهرية نرى أهنا الزمة  هناك عّدة أسباب

 منها: ،الشيعّي

شّيعي، لكن  أصحاب الرأي السابق مل ينفوا وجود مرشوع مدّ أن  -4

، متمث ا  يف عدد من يتشّيع من أهل «يه مر كَ »حكمهم عىل نجاح هذا املد 

ن هناك إ :لكنني أقول .ه املال الشّيعيَس ة، واملتشّيع عندهم مرتزق أَ السن

علّية عند أهل السنة، وهي وجود قطاع عريض منهم جيمعهم أن فِ  مشكلة  

 قوماتإىل كوهنم غري حمّصني بامل بة، إضافة  غّيَ القضّية العقدية عندهم مُ 

 َ فإذا كان أصحاب وبالتايل  َعَقِدية. شبهات ةنهم من رد أيكر الرشعّية التي ُت

أن هو التشّيع، فإنني أذهب إىل  «منتهى األمر»أن الرأي السابق يذهبون إىل 

هو خلخلة عقّيدة بعض املنتمي ألهل السنة، وتلوث الثوب  «مبتدأ األمر»

امت اء املجتمع  تحملال ي لواقع املرصيفا ؛األبّيض ببعض الذرات السوداء

 در مواجهة وَص ملدافعة و جه بالدعوةنتوومن هذا املنطلق   .باألخطاء العقدية

يقذف هبا الشّيعة يف ديار أهل  ة ض الٍ نفذ منها أي ذرَ اول أن تحت أي ثغرةٍ 

 .واجلامعة السنة

يقذف يف الذي  ، ذلك الطرحهدر ب ملرشوع مَ ّصاحِ كثرة الطرح الشّيعي املُ  -3

لشّيعة والتي ينسبها ا ،نّية بآالف الروايات واملامرسات املكذوبةالساحة الّس 

سلم، ومع الضعف الرشعي وعدم آله وا لرسول اهلل صىل اهلل علّيه وزور  

 -اّيّ رشعغري املؤهل –ي نر ا، جيد الّس ا ومتن  دراية أكثر الناس بعلم احلديث سند  
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)6) 

 
 

ه يامرس املامرسات الشّيعّية يف حّياته الّيومّية دون أن يدري، ودون أن نفَس 

نجده ينتفض بقوة ويغضب يكون يف نّيته أن يتحول للمذهب الشّيعي، بل 

 .االشّيعة للّصحابة وأمهات املؤمني ريض اهلل عنهم مجّيع   سبه  ويثور حاَل 

فتحها  لقذف حتاول الفرقة الشّيعّية ثغرة  ةقبالة أي هلذا يتم الوقوف بحزمٍ 

هذه الض االت، مع التشديد عىل رضورة التحّصي العلمي لتوفري املناعة 

 الذاتّية.

زادت  ؛موح سّيايس يف املنطقة السنّيةإيران لديا طُ  عىل أن اجلمّيع متفٌق  -4

تستخدم فّيه إيران  وتريته بعد سقوط العراق يف يد املحتل األمريكي، طموٌح 

وحتت الستار -ويف سبّيل ذلك  .عالّية الورقة املذهبّية الشّيعّية بحرفّيةٍ 

ي، ومن حقنا الدفاع عن نه حتاول إيران فتح الثغرات يف اجلدار الّس  -املذهبي

الكّيان الفاريس ذلك ومحاية أمننا، وسد أي ثغرات حياول  ،يارنا ومعتقداتناد

ّصاب جمتمعاتنا السنّية بالفوىض العقدية النفاذ منها، وذلك حتى ال تُ 

 .، ومن بعده سوريا اجلرحيةوالسّياسّية، ويكفي ما حدث وحيدث يف العراق

يف توقّيٍت زادت نؤكد عىل أن هذا الكتاب يأيت  -ويف هناية هذه املقدمة-نا إن

وما  فّيه املخاوف من التغلغل الشّيعي يف املجتمع املرصي بعد ثورة يناير

، وحماولة فتح الباب للتطبّيع مع الكّيان صاحبها من تداعّيات سّياسّية

الفاريس الراعي هلذا املذهب الفاسد من ِقَبل بعض األصوات السّياسّية 

د الشّيعي واللعبة احلديث عن امل املرصية، مؤكدين يف ذات الوقت عىل أن
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)7) 

 
 

فنعطي الشّيعة أكرب من حجمهم،  ؛اإليرانّية ينبغي أال يكون من باب التهويل

نة الدفع، ولكن ينبغي أن يكون وال من باب التهوين فتموت معه ُس 

يف صد آلّيات اخرتاقه للمجتمعات السنّية، وحماوالت  اا مركز  موضوعّيّ 

عن  الناتجحّصي يف ظل غّياب الت فتحه للثغرات يف جدراهنا، خاصة  

لتغّيّيب العقدي والضعف الرشعي، واللذان يتحمل مسئولّيتهام احلكومات ا

ألن املعركة  ؛وأولّياء األمور، وعلّيهام تدارك تلك األمور العقدية والرشعّية

كة حتاول إه اك السّياسة والدين هلِ قدية مُ ا عَ امهُت وِس  ،من اخلارج اآلن آتّيةٌ 

 .!امع  

 

 املؤلف                                                              

 

 

 

 

 

 

 



 املَُّد الشيِعُّي يف ِمرص     ____________________________

 

)8) 

 
 

 ّد عن ضالالت الشيعةوّح م   بيان  و األزهر...

وسّيلته التمدد جعل الذي  ،من نوع خاص مع الطموح الفاريس يف معركةٍ 

الشّيعي، ينبغي حتّيّيد اجلامهري، فمن غري املعقول أن يتم تربير كل جولة 

ّية بخطورة الض االت الشّيعّية عىل مضادة بجملة من اإليضاحات اإلع ام

 اهلوية اإلس امّية واألمن القومي للب اد.

واجلمهور املرصي بّصفة خاصة خيتلف عن اجلمهور اخللّيجي، فاملرصي 

 ي ومعتقداته الفاسدةم فالشّيعومن ثَ  ،بالشّيعة مثل اخللّيجي غري حمتكه 

ويف ظل الشبهات  ."جمهول" بمثابة بالنسبة لغالب اجلمهور املرصي

- آل البّيت  ر حمبةتَ لتارخيّية والعقدية التي يطرحها الشّيعة، ودندنتهم عىل وَ ا

الشّيعّية، ويف  "التقّية " ، وعدم استّيعاب اجلامهري ملسألة-رضوان اهلل علّيهم

وتركّيز معظمها  ،املقابل تشتت املواجهة السنّية يف تبّيان الض االت الشّيعّية

والتي  ،-رغم أمهّيتها- -رضوان اهلل علّيهم- الّصحابة عىل مسألة سبه 

جيعل قاعدة من شأنه أن كل ذلك  ؛يامرس الشّيعة التقّية يف االلتفاف علّيها

 املد الشّيعي. ا للعقول املنوط هبا صده بل مقّيدة ومشتتة أحّيان   ،اجلامهري مموجة

يذكر فّيه علامء السنة الثقات إمجاال  ض االت  "بّيان موحد"ي لذا ينبغي تبنه 

 املقرتح البّيانذلك ددة، ويرشف عىل إعداد واعتامد الشّيعة يف صورة نقاط حم

التابع  "جممع البحوث اإلس امّية"جهة ذات ثقة وثقل رسمي وشعبي مثل 

 .لألزهر الرشيف
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 البيانهذا ة التّي يمكن تضمينها يف يومن الضالالت الشيع

عرشية التّي ينتمّي إليها اجلانب  اثنوخاصة الشيعة اال املقرتح،

 الفاريس:

 لتوحّيد عند الشّيعة.قضّية ا -4

 أكذوبة العّصمة التي يّصطبغ هبا بعض العلامء الشّيعة. -3

 ودورها يف إدخال التدلّيس عىل املتلقي. ،عقّيدة التقّية عند الشّيعة -4

 موقف الشّيعة من أهل السنة واجلامعة. -1

زوجات رسول  -رضوان اهلل علّيهم- موقف الشّيعة من أمهات املؤمني -1

 سلم.آله وو اهلل صىل اهلل علّيه

 سلم.وآله وموقف الشّيعة من صحابة رسول اهلل صىل اهلل علّيه  -6

من خ ال  إشعال الفتن دورهم يفو ،الشّيعة بالتاريخ كّيفّية ت اعبتبّيان  -7

 .هذا الت اعب، وبخاصة يف قضّية مقتل احلسي ريض اهلل عنه

عون أن اسمه  الذي  "املِّسدب الطفل" تبّيان فساد أسطورة  -2 د حمم"يده

منذ أكثر من  دخل الِّسداب ، والذي يّصورونه أنه"بن احلسن العسكري

، ثم اختفى بعدها، مع تبّيان فساد مخس سنواتحّينها وعمره  سنة 4311
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احلسن  "الثابت تارخيّّيا أنرغم أن ، " املهدي املنتظر"هو  بأنه ادعائهم 

 .(0)كان عقّيام   "العسكري

من خ ال حتّصّيل  ؛لناس بالباطليأكلون أموال ا الشّيعة كّيف أنتبّيان  -9

بحسب تفسريهم  س حلساهبم الشخيصمُ الشّيعة لزكاة اخلُ  مرجعّيات

 هم الفاحش.ئثراع اقة ذلك بو ألسهم اخلُُمس،

مثل أجواء الزنا، فمن غري  ءهوكّيف أن أجوا ،مسألة زواج املتعة -41

ثم  ،املعقول أن يتفق رجل وامرأة عىل قضاء ساعة جسدية يفرتقان بعدها

 عون أنه زواج.ده ي

فيمكنها أن  ،وآليات توزيع البيان ،أما بالنسبة للنواحّي الشكلية

 تأخذ الصورة التالية:

ا يف حدود الث اث ورقات -4 وذلك حتى نضمن  ؛أن يكون البّيان قّصري 

 .وقراءتهاالهتامم به 

 إلزام كافة خطباء املساجد بقراءة البّيان عىل املّصلي. -3

 لرسمي والفضائّيات اخلاصة املعنّية باألمر للبّيان.ي التلّيفزيون اتبنه  -4

                                                 

أهل العلم بأنساب أهل البيت يقولون: إن يوضح اإلمام ابن تيمية رمحه اهلل أن  (1)

، راجع جمموع فتاوى ابن احلسن بن علي العسكري مل يكن له نسل وال عقب

 وما بعدها.  251تيمية، اجلزء السابع والعشرين، ص 
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)00) 

 
 

وتوزيعه عىل املّصالح احلكومّية وطلبة  ،طبع م ايي النسخ من البّيان -1

ا للعامة.  املدارس واجلامعات، وجعله متوفر 

 تضمي البّيان يف املناهج الدراسّية. -1

بة د حول ض االت الشّيعة بمثاوبذلك يكون بّيان علامء السنة الثقات املوحه 

مرجعّية لكل من يريد فهم مسألة الشّيعة، وبذلك ختتفي االلتباسات عند 

 الشعب املرصي أرض املعركة الفارسّية اجلديدة.
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 والشيعةرضوان اهلل عليهم  مرص بني الصحابة

يف ظل احلديث عن املد الشّيعي، وحماوالت الفرقة الشّيعّية لفتح ثغرات هلا 

العب  -رضوان اهلل علّيهم-حابة يف املجتمع املرصي، نجد أن ورقة الّص

لكل فعل رد فعل "أساس يف هذه املخططات الفارسّية الّصنع. وملا كان 

بحسب قانون نّيوتن؛ فإننا نجد أنه  "مضاد له يف االجتاه ومساٍو  له يف القوة

رضوان اهلل -تربز أمهّية تقوية ورقة الّصحابة  عىل املستوى السيايس

جتمع املرصيه ِمن ِقَبلها، وحّينها ستكون ، وذلك حتى ال ُيْؤَتى امل-علّيهم

لة السّياسّيهة املستقبلّية يف غري صالح األمن القومي املرصي.  املحّصه

-؛ وإضافة لقانون نّيوتن الثالث، فإن للّصحابة عىل املستوى العقّديثم 

ا من  -رضوان اهلل علّيهم ا عىل مرص، بام يلزم مرص أن تقدم مزيد  حّقا كبري 

- اهلا يتم زيادة تعظّيم مرص للّصحابة الكرام اإلجراءات التي من خ

، بام فّيهم أهل بّيت رسول اهلل صىل اهلل علّيه وآله وسلم، -رضوان اهلل علّيهم

ويف مقدمتهم السّيدة فاطمة ريض اهلل عنها، وباقي بنات رسول اهلل صىل اهلل 

علّيه وآله وسلم، وسّيدنا عيله وسّيدنا احلسن وسّيدنا احلسي، والسّيدة 

لسّيدة عائشة وباقي زوجات النبي صىل اهلل علّيه وآله وسلم، خدجية، وا

 وريض اهلل عن صحابته وأهل بّيته الكرام.

من هذا املنطلق سأحاول تقديم مجلة من املقرتحات التي أضعها بي يدي 

املعنّيي يف الدولة؛ عسى أن ترى النور، وحيدث نوع من التوازن قبالة 
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احلساسّية، وهي ورقة الّصحابة رضوان ت اعب الفرقة الشّيعّية بورقة شديدة 

 اهلل علّيهم.

 وتتمثل أهم هذه املقرتحات فيام ييل:

 أوالً: عىل مستوى التخطيط

رضورة وجود جلنة من كبار علامء األزهر تتوىل مهمة اإلرشاف عىل ختطّيط 

يف كافة القطاعات  -رضوان اهلل علّيهم-عملّيات تفعّيل سرية الّصحابة 

فّصّيلها يف السطور القادمة، بام يف ذلك وضع املرصية، والتي سنقوم بت

املؤلفات واختّيارها، وحتكّيمها التحكّيم الرشعي املنضبط الذي يتوافق مع 

 منهج أهل السنة واجلامعة.

 ثانًيا: عىل مستوى التعليم

رضوان اهلل -رضورة تكثّيف جرعات ِسرَي الّصحابة الكرام  -4

التعلّيم  يف مناهج التعلّيم املختلفة، وبخاصة مراحل -علّيهم

ية رسول  األوىل، مع تطعّيم املقررات الدراسّية النثرية بمكانة ُذره

، -رضوان اهلل علّيهم-اهلل صىل اهلل علّيه وآله وسلم وزوجاته 

 وبِِسرَي وبطوالت وفتوحات الّصحابة الكرام رضوان اهلل علّيهم.

رضورة وجود مادة مستقلة يف مراحل التعلّيم املختلفة تتناول  -3

، وهذا بنظري أبسط -رضوان اهلل علّيهم-لكرام  سرية الّصحابة ا

 حق هلم علّينا نحن املرصيي.
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تضمي االمتحانات الدراسّية باألسئلة املبارشة عن فضائل  -4

 الّصحابة الكرام رضوان اهلل علّيهم.

تزويد املكتبات الدراسّية يف اجلامعات واملدارس بكتب الرتاجم  -1

 املعتمدة عند أهل السنة واجلامعة.

-بقات الط ابّية حول شخّصّيات الّصحابة الكرام عقد املسا -1

، وحتفّيز الط اب عىل املشاركة باجلوائز -رضوان اهلل علّيهم

 التقديرية.

فتح أقسام مستقلة للدراسات العلّيا بالكلّيات واملعاهد؛ لدراسة  -6

. ويمكن أن تكون هذه -رضوان اهلل علّيهم-ِسرَي الّصحابة 

دراسات اإلس امّية األقسام يف الكلّيات املرتبطة مبارشة بال

والتاريخ، مثل كلّيات جامعة األزهر، وكلّية دار العلوم، وكلّيات 

 اآلداب، ومعاهد الدراسات اإلس امّية.

 عىل مستوى الترشيعثالًثا: 

رضورة َسنه قانون ُيَعاَقب فّيه كّل َمن ييسء ألحٍد من صحابة رسول اهلل 

ارضوان -صىل اهلل علّيه وآله سلم، أو أحد من أهل بّيته  ، -اهلل علّيهم مجّيع 

سواء بنرش كلمة، أو رسم، أو قول، أو  مادة مّصورة أو مسموعة، وذلك يف 

وسائل اإلع ام وامللتقّيات والفعالّيات العامة، أو حتى التجمعات 

 وامللتقّيات املحدودة.
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 رابًعا: عىل مستوى اإلعالم

-تكثّيف جرعات الربامج التي تتناول شخّصّيات الّصحابة  -4

 ، خاصة برامج األطفال.-مرضوان اهلل علّيه

ابة التي حتكي مّيدانّّيا  -3 إنتاج جمموعة من األف ام التسجّيلّية اجلذه

، ومواقفهم، وإنجازاهتم، -رضوان اهلل علّيهم-ِسرَي الّصحابة 

 ودورهم يف احلفاظ عىل اإلس ام ونرشه.

العمل عىل إنتاج املرشوعات الدرامّية الضخمة التي تتناول  -4

، عىل أن تكون خالّية -هلل علّيهمرضوان ا-شخّصّيات الّصحابة 

ه العمل، وُيفقده جديته،  من التجسّيد، ومن أيه ابتذال قد ُيَسفه

عىل أن ختضع تلك املرشوعات لإلرشاف والتوجّيه الرشعي من 

 ِقَبل جلنة كبار علامء األزهر التي أرشنا إلّيها يف البداية.

ختّصّيص صفحات يف الّصحف الكربى تكون َمْعنِّيهة فقط بعرض  -1

 وفضائلهم. -رضوان اهلل علّيهم-ة الّصحابة حّيا

رضوان -وضع إطار عام ملن يتّصدر اإلع ام يف مسألة الّصحابة  -1

بحّيث َمن يتجاوزه ُيْمنَع من التحدث إع امّّيا يف هذا  -اهلل علّيهم

 اجلانب.
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 خامًسا: عىل املستوى املجتمعّي

لدى أهل تزويد كافة املكتبات العامة يف مرص باملراجع والكتب املعتمدة 

 السنة، والتي تتناول شخّصّيات أهل البّيت والّصحابة ريض اهلل عنهم.

تشجّيع املؤلفي والباحثي املهتمي هبذا القطاع عىل نرش  -4

مؤلفاهتم، وتّيسري توزيعها عىل اجلمهور، وتكريم املتمّيز منهم يف 

 جوائز الدولة املتعددة.

ولة ختّصّيص أفرع من املسابقات العامة اخلاضعة لرعاية الد -3

، ودراسة حّياة -رضوان اهلل علّيهم-للبحث يف ِسرَي أهل البّيت 

 وفضائلهم. -رضوان اهلل علّيهم-الّصحابة 

تكثّيف اجلرعات املضَمنَة يف مرشوعات وزارة الثقافة للقراءة  -4

اجلامهريية بالكتب املتمّيزة التي تتحدث عن فضائل الّصحابة 

 .-رضوان اهلل علّيهم-الكرام 

ت صغرية؛ كله منها يتناول شخّصّية من طباعة الدولة كتّيبا -1

، وتوزيعها -رضوان اهلل علّيهم-شخّصّيات الّصحابة الكرام 

 باملجان عىل موظفي الدولة.

ا عىل العنرص السابق؛ فإنني أدعو لفتح باب  -1 النرش اخلريي "تأسّيس 

؛ لّيقوم كل مّيسور بطباعة ما تّيِّس له من الكتّيبات "للكتاب

ات الّصحابة وآل البّيت ريض والكتب الّصغرية املتناولة لشخّصّي
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ا، والسعي لتوزيعها عىل أكرب عدد ممكن من أفراد  اهلل عنهم مجّيع 

املجتمع املرصي، ويمكن يف هذا اإلطار أن تلعب األحزاب 

ا يف حتقّيق هذا اهلدف،  ا ومؤثر  ا بارز  واملؤسسات اخلريية  دور 

 سواء عىل مستوى التنسّيق أو التوزيع.

-الهتامم بِسرَي الّصحابة الكرام توجّيه أدب األطفال نحو ا -6

، وتشجّيع املؤلفي املتمّيزين بنرش قّصّصهم،  -رضوان اهلل علّيهم

 وتوزيعها عىل أوسع نطاق بي األطفال.

ا: أقرتح إقامة معرض ثقايف سنوي متنقل للكتب  -7 يف هذا املقام أيض 

جة للسرية النبوية، وتراجم الّصحابة  واألعامل الدعائّية  املروه

، بحّيث يكون -رضوان اهلل علّيهم-ات املؤمني الكرام وأمه

ا معرض بأحد املحافظات املرصية ملدة  هناك كل مخسة عرش يوم 

رضوان -أسبوع، وكل معرض حيمل اسم صحايب من الّصحابة 

، وبالتايل يكون لدينا عىل مدار العام حدث سنوي -اهلل علّيهم

له يتكرر يف كل حمافظات مرص، وهذا احلدث يمكن أن تنشأ ألج

مؤسسة خريية مستقلة تتبنى عملّية التنظّيم والتنسّيق والتنفّيذ، 

 وتدبري التمويل ال ازم.
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جمتمعّية كربى؛ لتشجّيع املجتمع تبني رجال األعامل ملسابقات  -2

، وتكريم أكرب  -اهلل علّيهمرضوان -عىل البحث يف ِسرَي الّصحابة 

ابة كاحلج والعمرة.   عدد من املشاركي بجوائز جذه

ا جمتمعّّيا مرصّيا جتاه قمقرتحات أ ضّية حسب أهنا ستُحِدث زمخ ا وحراك 

ومن َثم فإنني أتنى أن ترى تلك ، -رضوان اهلل علّيهم-الّصحابة 

املقرتحات النور؛ لتقف الفرقة الشّيعّية عند حدودها، وتعرف حجمها 

 احلقّيقي عندما حتاول أن ت اعب مرص هبذه الورقة احلارقة.
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 شيعة والسياحة الّدينيةاألرضحة الومهية بني ال

ال ُيْعَقل يف عرص العلم والفّيمتو ثانّية أن يكون هناك رضيح يف مرص ُتْعَقد له 

ا،  املوالد، ويطوف حوله بعٌض من املسلمي املغّيبي؛ استغاثة  وتربك 

، أو  والرضيح ومهيه ال يوجد بداخله يشء، وأحّيان ا يوجد بداخله نرصاينه

، أو جمنون، أو طفل أو ا  يوديه سفّيه، ويف بعض األحّيان يكون املدفون محار 

 بحسب روايات شهود العّيان. -أعزكم اهلل –أو كلب ا 

وهذه كلها أمور يرفضها العقل ومن قبله النقل، فهل يلّيق بمرص أن جتري 

عىل أرضها تلك اخلرافات املبنّية عىل الوهم واالستغفال، والتي ال يوجد هلا 

ذي تسعى فّيه الدولة للنهوض بالعلم أي أصل يف الدين، يف الوقت ال

 والعلامء؟!

ر املرتزقة بالبسطاء، فّيبنون  ا يف عرص اجلهل واجله اء أن ُيَغرر قد يكون مربر 

ا وثرواٍت طائلة؛ لكن غري املربر أن يظل  رضحي ا ومهّيّا جَيْنُون من ورائه نذور 

الوضع كام هو علّيه من استغفال لكل األطراف، وأرضحة ومهّية يعلم 

 ومهّيتها املتخّصّصون والعلامء، وكل ذلك يف عرص القرية الذكّية!!

أعلم أن الدولة قبل ثورة يناير كان هبا إدارة لألرضحة الومهّية يف إحدى 

الوزارات املعنّية؛ كانت ُمَكَلَفة بَحرْص األرضحة الومهّية، واختاذ اخلطوات 

رة بحاجة إىل العملّية هلدم تلك األرضحة الومهّية، لكنني أرى أن هذه اإلدا

التفعّيل، وإىل دعم كافة قوى املجتمع؛ السّياسّية، اإلع امّية، الرشعّية، 
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والتقنّية، من أجل تّيسري حتركها يف ربوع املجتمع، وحتقّيق أهدافها املنشودة، 

ا يف القضاء عىل تلك الظاهرة اخلرافّية  حتى يكون املجتمع بأكمله مشرِتك 

رصي، بل ويف أحّياٍن كثرية ترضه التي ُتعّيق عملّيات النهوض باملجتمع امل

بمّصالح األمن القومي املرصي، حّينام يستثمرها الشّيعُة يف النفاذ لقلب 

 املجتمع املرصي.

من هنا وبدوري البحثي واملهني أضع بعض املؤرشات التي يمكنها أن تعي 

 تلك اإلدارة املعنّية بمكافحة األرضحة الومهّية عىل أداء مهمتها بنجاح، 

 ؤارات ما ييل:ومن هذه امل

مجع البيانات وتكوين املعلومات، وفيها يتم أوالً: مرحلة 

 اآليت:

رسم خريطة لألرضحة يف مرص، وذلك بحرص كافة األرضحة يف مرص، 

سواء كانت ومهّية أو غري ومهّية، وتكوين قاعدة بّيانات عن تلك األرضحة 

 .مع فتح ملف تفّصّييل لكل رضيح يف مرص

 يذه بالصورة التالية:ومجع املعلومات يمكن تنف

  من خ ال استامرة استقّصاء معلوماتّية ُتَوَزع عىل مديريات األوقاف

باملحافظات؛ لّيقوم مسئولو شئون املساجد بتسجّيل كافة األرضحة 

ر عن كل ما يتعلق تبتلك االستامرا ، وإرفاق تقرير معلومايت مّصوه
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هبذا الرضيح، وتاريخ نشأته بحسب ما هو مسجل يف سج ات 

 شّيف وملفات مديريات األوقاف.وأر

  فتح املجال الستقبال كافة الدراسات واألبحاث، وكذلك الباحثي

ّيهة بعض األرضحة يف مرص.
 الذين أثبتوا علمّّيا َومْهِ

  تكلّيف أحد املراكز البحثّية بإجراء مسح مكتبي لكافة الدراسات

 والكتابات البحثّية التي تناولت األرضحة الومهّية يف مرص.

  خط ساخن لإلب اغ عن األرضحة الومهّية يف مرص.تدشي 

  ر عن كل رضيح من األرضحة، ويمكن إجراء تقرير مّيداين مّصوه

يف هذه احلالة استثامر ط اب معاهد اخلدمة االجتامعّية، وأقسام 

االجتامع بكلّيات اآلداب واملنترشين عىل مستوى اجلمهورية؛ من 

رة، وذلك بعد إمداد  أجل إعداد تلك التقارير املّيدانّية املّصوه

الكلّيات واملعاهد بخريطة األرضحة يف كل حمافظة من املحافظات 

 املرصية.

  استثامر الربامج الفضائّية إلجراء برامج مّيدانّية عن األرضحة

رة إىل ملف  الومهّية عىل مستوى اجلمهورية، وضمه احللقات املّصوه

 األرضحة.
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 ؛الرضيح ومهيةثانًيا: مرحلة الّدراسة، وإثبات 

 ذه املرحلة تتطلب:وه

 تشكّيل جلان علمّية مدققة تضم:

 .علامء رشيعة ثقات 

 .علامء تاريخ 

 .خرباء آثار 

 .جغرافّيي 

 .خرباء مساحة وإحداثّيات 

 .وتقنّيي 

حّيث تكون مهمة تلك اللجان دراسة ملف كل رضيح يف مرص عىل حدة، 

 ورفع تقرير عن األرضحة التي يثبت َومْهِّيتها، واملطلوب إزالتها.

 ا: مرحلة التنفيذ وإزالة األرضحة الومهية، وتتضمن:ثالثً 

  التهّيئة اإلع امّية بتقارير اللجان العلمّية عن ومهّية الرضيح

 املطلوب إزالته.

 باإلزالة الفورية لألرضحة الومهّية، وتكلّيف  تإصدار القرارا

 أجهزة الدولة التنفّيذية بإزالة األرضحة الومهّية.
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كان يستفّيد من نذورها بعض املرتزقة، إال إن األرضحة الومهّية يف مرص  إن 

س للجهل واخلرافة والرشكّيات واالستغفال، ويستثمرها الشّيعة  أهنا تكره

 للنفاذ للمجتمع املرصي.

فهل سنرتك االستغفال، واستثامر اجلهل، والتغلغل الشّيعي يستمر يف مرص 

فعي عرب أرضحة ومهّية ال يوجد بداخلها يشء،  ولسان حال مُحَاهتا واملنت

 !!(4)"دا احنا دافنّينه سوا"منها يقول: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ني شريكني بعد اختالفهم على نذور عن مكاشفة ب مثل فولكلوري يعرب (1)

ادعوا أنه مقام ألحد أولياء اهلل ويح وهمي أقاموه على رفات محارهم، ضر

 الصاحلني، ووضعوا جبواره صندوًقا للنذور.
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 هل رضحيا سيّدنا احلسني والسيّدة زينب

يّان؟!
ِ  ريض اهلل عنهام َومهم

أصل من أصول االعتقاد عند أهل  -رضوان اهلل علّيهم-حمبة أهل البّيت 

السنة واجلامعة، ورشف لكل مرصي أن ُيْدَفن َنْسل رسول اهلل صىل اهلل علّيه 

 لم بمرص.وآله س

ترير  -رضوان اهلل علّيهم-لكن! عندما ينتج عن استثامر حمبة آل بّيت النبوة 

توظّيفها حتى  ا لتحقّيق أهداف فارسّية شّيعّية، أوبدع رشكّية، أو توظّيفه

ية ل إلرضار باألمن القومي املرصي، فّينبغي حّينئذ أن تكون هناك وقفة جده

 عىل كافة األصعدة.

َدْنَدنة الشّيعة عىل وتر السّياحة الدينّية من أجل فامل احظ يف اآلونة األخرية 

املزارات الدينّية يف مرص، باعتبارها عندهم مدخ ا  أصّي ا  لتشّيّيع مرص 

الّسنهّية. مستخدمي يف ذلك كافة الطرائق التي ُتعّينهم عىل استعادة اإلرث 

القديم الذي وضعت أركانه الدولة الفاطمّية، تلك الدولة الثابت تارخيّّيا 

ؤها الشديد ألهل السنة، وما فعلوه بأهل مرص وعلامئها يدل عىل خبث عدا

 الطوية وسوء املذهب.

فعىل وجه اخلّصوص نجد أن مسجدي سّيدنا احلسي ريض اهلل عنه ومسجد 

السّيدة زينب ريض اهلل عنها حَيَْظّيان بمكانة خاصة لدى أهل مرص؛ ظنّا من 
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حة املوجودة باملسجدين، البعض أهنام ريض اهلل عنهام مدفونان يف األرض

ومن خ ال العاطفة احلاضنة لتلك املكانة حياول الشّيعة النفاذ إىل قلوب 

 وعقّيدة زائري هذين الرضحيي.

لكن التساؤالت التارخيّية التي تفرض نفسها عىل العديد من العلامء 

والباحثي، كلام نام الطموح الشّيعي وبرزت أنّيابه، هي تساؤالت مّصاحبة 

املتعددة حول أماكن دفن حفّيدي رسول اهلل صىل اهلل علّيه وآله للروايات 

 وذهاب أكثر هذه الروايات لكذب وجود أثر جلثامهنام بمرص. وسلم؟!

كام حيلوا -؛ فلمن هذه األرضحة املوجودة بقاهرة املعز فإذا كان األمر كذلك

مّية ؟! وإذا كانت خاوية عىل عروشها بناء  عىل اإلثباتات العل-هلم تسمّيتها

املتّصلة السند؛ فهل يتم التدلّيس عىل زائري هذين الرضحيي؟! وملّصلحة 

من يتم هذا التدلّيس واإلرصار علّيه؟! وهل يمكن تغّيري هذا الواقع إذا كانا 

 حّقا رضحيي ومهّيي، وهناك تدلّيس مؤكد عىل املعتقدين يف هذا الدفن؟

ثقات املربهني تساؤالت ال يمكن اإلجابة عنها إال عن طريق العلامء ال

ا ومتن ا، فض ا  عن  باحلقائق التارخيّية املبنّية عىل الروايات الّصحّيحة سند 

 التدخل احلازم لويل األمر.

املبدأ هل هناك مؤرشات عىل ومهّية هذين الرضحيي؟ هذا ما لكن من حّيث 

 سنحاول تناوله من خ ال السطور القادمة.
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 عنهام نا احلسني بن عيل ريض اهللأوالً: رضيح سيّد

ُدفن يف العراق، لكن  -ريض اهلل عنه-الثابت تارخيّّيا أن جسد سّيدنا احلسي 

االخت اف التارخيي هو يف رأس احلسي ومكان دفنها؛ حّيث تعددت 

الروايات حول مكان دفن الرأس ما بي العراق، ودمشق، واملدينة املنورة، 

مّيون الشّيعة إىل ورواية جمهولة ترى أهنا دفنت بعسق ان، ثم نقلها الفاط

 مرص بعد مقتل احلسي بخمسامئة عام.

وقد فنَد العلامء الثقات تلك الروايات، ومعظم ُكتب الثقات ال يوجد هبا 

وادعت الطائفة املسامة ":  ل ابن كثريوقذكر لوجود الرأس بمرص؛ ي

بالفاطمّيي الذين ملكوا مرص قبل سنة أربعامئة إىل سنة ستي ومخسامئة أن 

سي وصل إىل الديار املرصية، ودفنوه هبا وبنوا علّيه املشهد املشهور رأس احل

وقد نص غري واحد من ، قال له تاج احلسي، بعد سنة مخسامئةبمرص، الذي يُ 

جوا بذلك بط ان لذلك، وإنام أرادوا أن يروه  أئمة أهل العلم عىل أنه ال أصَل 

عىل ذلك  ة، وقد نَص نَ وَ ة َخ بَ ذَ ما ادعوه من النسب الرشيف، وهم يف ذلك كَ 

 .(0)"واحد من أئمة العلامء يف دولتهم القايض الباق اين وغريُ 

ح العلامء الثقات  ا ومتن ا-وقد رجه وجود  -بناء  عىل الروايات الّصحّيحة سند 

يف طبقاته ذكر ابن سعد رأس سّيدنا احلسي بالبقّيع باملدينة املنورة؛ حّيث 

                                                 

احلادي  ، اجلزءالبداية والنهاية: إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي (1)

 .581 ، صم1220 -هـ1212 ،دار عامل الكتبعشر، 
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ا ذكرها الذهبي يف ِسري أ أن يزيد بعث بالرأس ": ع ام النب اءوالرواية أيض 

نه ودفنه بالبقّيع إىل حّيث قرب أمه فاطمة إىل عمرو بن سعد وايل املدينة، فكفَ 

 .(2()0)"بنت رسول اهلل صىل اهلل علّيه وسلم

له رسالة يف هذا األمر يف الفتاوى،  -رمحه اهلل-ابن تّيمّية وشّيخ اإلس ام 

ق ان، فض ا  عن انتقاهلا إىل برهن فّيها عىل زيف ادعاء وجود الرأس بعس

إىل والّيه عىل املدينة عمرو  يزيد أن الرأس قد بعث بهفّيها  مرص، كام يرجح

 .بجانب أمه فاطمة ريض اهلل عنها دفنهوطلب منه أن ي ،بن سعّيد

ي يف مسألة موضع رأس احلس -رمحه اهلل-ويمكننا تلخّيص قول ابن تّيمّية 

 ريض اهلل عنه بالّصورة التالّية.....

ريض اهلل  -املشهد املنسوب إىل احلسي بن عيل " قول ابن تّيمّية رمحه اهلل:ي

ق ب ا نزاع بي العلامء املعروفي عند أهل الذي بالقاهرة كذب خمتلَ  -عنهام 

لعلمهم وصدقهم. وال  ؛العلم الذين يرجع إلّيهم املسلمون يف مثل ذلك

املشهد  إن هذا: )وصدق أنه قال يعرف عن عامل مسمى معروف بعلمٍ 

ن حيكي عرف عىل عادة مَ وإنام يذكره بعض الناس قوال  عمن ال يُ  (،صحّيح

فإنه معلوم باتفاق الناس أن هذا  مقاالت الرافضة وأمثاهلم من أهل الكذب.

                                                 

، الطبقات الكبري )الطبقات الكربى(: حممد بن سعد بن منيع الزهري (1)

 . 252، القاهرة، اجلزء السادس، ص مكتبة اخلاجني

ِسَير أعالم النبالء، دار احلديث،  :اإلمام مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب (1)

 .063صاجلزء الرابع،  القاهرة،



 املَُّد الشيِعُّي يف ِمرص     ____________________________

 

)28) 

 
 

قل من مشهد وأنه نُ  ،عام بضع وأربعي ومخسامئة َي نِ بُ الذي بمرص املشهد 

بعد التسعي حدث وأن ذلك املشهد بعسق ان كان قد أُ  ،بعسق ان

هو ذلك املشهد العسق اين. وذلك  ؛فأصل هذا املشهد القاهري واألربعامئة.

بأكثر من أربعامئة وث اثي  ريض اهلل عنه ث بعد مقتل احلسيدَ العسق اين حُمْ 

وهذا مما مل  ،ث بعد مقتله بقريب من مخسامئة سنةدَ وهذا القاهري حُمْ  ،سنة

عىل اخت اف  ،الباب من أهل العلميتنازع فّيه اثنان ممن تكلم يف هذا 

 في التواريخ.ومّصنه  ،في أخبار القاهرةومّصنه  ،أصنافهم كأهل احلديث

عن ذلك املشهد العسق اين  منقوال    وإذا كان أصل هذا املشهد القاهري

إن ذلك الذي : فمن املعلوم أن قول القائل ،وبالنقل املتواتر ،باتفاق الناس

قول ب ا حجة أص ا .  -ريض اهلل عنه-سي بعسق ان هو مبني عىل رأس احل

ال من أهل  ،فإن هذا مل ينقله أحد من أهل العلم الذين من شأهنم نقل هذا

في يف وال من العلامء املّصنه  ،وال من علامء األخبار والتواريخ ،احلديث

 نسب قريش أو نسب بني هاشم ونحوه. ؛بَس النَ 

وال  ،مل يكن قديام  و ،ئة اخلامسةحدث يف آخر املاأُ   وذلك املشهد العسق اين

كان هناك مكان قبله أو نحوه مضاف إىل احلسي وال حجر منقوش وال 

فتبي بذلك أن إضافة مثل هذا إىل  إنه ع امة عىل ذلك. :نحوه مما يقال

 احلسي قول ب ا علم أص ا .
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بل نحن نعلم  ،ومن املعلوم أن مثل هذا القول غري منقول باتفاق املسلمي

ا  ،زم بأنه لّيس فّيه رأس احلسيونج وال كان ذلك املشهد العسق اين مشهد 

منها: أنه لو كان رأس احلسي هناك مل يتأخر  ؛للحسي من وجوه متعددة

ودولة بني  ؟!،كشفه وإظهاره إىل ما بعد مقتل احلسي بأكثر من أربعامئة سنة

نة. ومل أمّية انقرضت قبل ظهور ذلك بأكثر من ث اثامئة وبضع ومخسي س

 ،يكن عىل عهد الّصحابة والتابعي وتابعّيهم من ذلك يشء يف ب اد اإلس ام

وال  ،وال مرص وال خراسان ،وال الشام وال العراق ،ال يف احلجاز وال الّيمن

وال أحد من  ،حدث مشهد ال عىل قرب نبي وال صاحبومل يكن قد أُ  .املغرب

 ثة بعد ذلك.حمدَ  بل عامة هذه املشاهد ;أهل البّيت وال صالح أص ا  

مثل أيب بكر بن أيب  ،: أن الذين مجعوا أخبار احلسي ومقتلهالوجه الثاين

ل إىل مل يذكر أحد منهم أن الرأس مُح  -الدنّيا وأيب القاسم البغوي وغريمها 

وقد ذكر نحو ذلك أبو اخلطاب بن دحّية يف كتابه  وال إىل القاهرة. ،عسق ان

ذكر أن املشهد حّيث  ؛(4)"ائل األيام والشهورالعلم املشهور يف فض"امللقب بـ 

 وبسط القول يف ذلك. ،وأنه ال أصل له ،خمتلق الذي بالقاهرة كذٌب 

واملؤرخي أن  عتمد علّيه من العلامء: أن الذي ذكره من يُ الوجه الثالث

 فن عند أخّيه احلسن.ودُ  ،ل إىل املدينةالرأس مُح 

                                                 

ئل األيام والشهور للحافظ أبي اخلطاب عمر بن كتاب العلم املشهور يف فضا (1)

 .هـ600احلسن بن دحية الكليب األندلسي املتوفى سنة 
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 القوم. د له عادةُ : أن دفنه بالبقّيع هو الذي تشهرابعالوجه ال

ا وكانت إذ ذاك ثغر   ،: أي غرض كان هلم يف دفنه بعسق انام الوجه اخل

 ؛ظهرهفمثل عسق ان تُ  ،فإن كان قّصدهم تعفّية خربه !يقّيم به املرابطون؟

فكّيف يقّصد هذا  ،لكثرة من ينتاهبا للرباط. وإن كان قّصدهم بركة البقعة

 !يف قتله؟ لدمه ساعٍ  له مستحله   قال: إنه عدوه ن يُ مَ 

اعرَ : أنه مل يُ الوجه السادس ، وال من الشّيعة ،ال من أهل السنة ،ف قط أن أحد 

وال يزورونه وال يأتونه. فإذا  ،كان ينتاب ناحّية عسق ان ألجل رأس احلسي

وإنام كانوا ينتابون  ،كانت تلك البقاع مل يكن الناس ينتابوهنا وال يقّصدوهنا

دلّي ا  عىل أن الناس فّيام مىض مل يكونوا  ألن البدن هناك: كان هذا؛ كرب اء

ولكن الذي عرفوه واعتقدوه هو  ،يعرفون أن الرأس يف يشء من هذه البقاع

حتى إن يف  .وجود البدن بكرب اء حتى كانوا ينتابونه يف زمن أمحد وغريه

ذكرها أبو بكر اخل ال يف جامعه الكبري يف  ،ل عند قربهفعَ مسائله مسائل فّيام يُ 

 شاهد.زيارة امل

ومل يذكر أحد من العلامء أهنم كانوا يرون موضع الرأس يف يشء من هذه 

 البقاع غري املدينة.

ا لكان املتقدمون به أعلم. ولو اعتقدوا ذلك لعملوا لم أن ذلك لو كان حقّ فعُ 

 وتكلموا به كام تكلموا يف نظائره. ،وألظهروا ذلك ،ما جرت عادهتم بعمله
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ما يدل عىل أن الرأس يف هذه  -بقول وال فعل  -ي فلام مل يظهر عن املتقدم

 لم أن ذلك باطل. واهلل أعلم.البقاع عُ 

قال ما زال أهل العلم يف كل وقت وزمان يذكرون يف هذا : أن يُ الوجه السابع

 .املشهد القاهري املنسوب إىل احلسي: أنه كذب

القاهري من  فاهتم وخماطباهتم يعلمون أن هذا املشهدوما زال الناس يف مّصنه 

حتى من سكن هذا  ،فاتويذكرون ذلك يف املّصنه  ؛قاتلَ املكذوبات املختَ 

 البلد من العلامء بذلك.

وأن فّيها  ،ن األمكنة املشهورة عند الناس بمرص والشام أهنا مشهد احلسيإ

شّيخ  انتهى ك ام. (0)"وإفك وهبتان. واهلل أعلم، واخت اق كذٌب  ،رأسه

 هلل.رمحه ا ابن تّيمّيةاإلس ام 

ته بي يدي األزهر الرشيف وكبار علامء األمة؛  ويبقى أن ُيوَضع األمر بُرمه

لّيتفضلوا بتشكّيل جلنة علمّية من كبار العلامء املتخّصّصي يف هذا الشأن؛ 

لّيبّينوا للناس، ولألمة، ولويل األمر، حقّيقة مشهد احلسي بالقاهرة، وموضع 

الّصحّيحة، مع وضع دفن رأس احلسي وفق أدق الروايات املتواترة و

الضوابط الرشعّية للتعامل اجلامهريي والرسمي مع هذا األمر يف ضوء 

 النتائج التي تّصل إلّيها اللجنة الرشعّية العلمّية.

                                                 

سنة النشر: ، جممع امللك فهد، جمموع فتاوى ابن تيمية :تقي الدين ابن تيمية (1)

 .281-251، ص اجلزء السابع والعشرون، م1335هـ/1216
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 يّدة زينب بنت عيل ريض اهلل عنهامثانًيا: رضيح الس

من املدينة، ووصوهلا إىل مرص،  (0)مل يقل بخروج السّيدة زينب ريض اهلل عنها

يف خرافة مبنّية عىل حلم، قَّصها بعد تسعة  (2)"هاب الشعراينعبد الو"إال 

 .(4)"املنن الكربى"قرون من وفاة السّيدة زينب ريض اهلل عنها يف كتابه 

والثابت عند العلامء أن السّيدة زينب  ريض اهلل عنها كانت متزوجة يف املدينة 

 وماتت عند زوجها. 

وأما "ذكر ابن سعد يف طبقاته: يقول ابن كثري يف البداية والنهاية، وكذلك 

فتزوجها  بنت رسول اهلل صىل اهلل علّيه وآله وسلم وريض اهلل عنها فاطمة

يف صفر سنة اثنتي، فولدت له  -ريض اهلل عنه- ابن عمها عيل بن أيب طالب

رضوان اهلل -ا. وولدت له أم كلثوم وزينب، احلسن واحلسي، ويقال: وحمسن  

عمر بن اخلطاب، ريض اهلل عنه، يف أيام واليته أمجعي، وقد تزوج  -علّيهم

من فاطمة ريض اهلل عنها،  -ريض اهلل عنه-بأم كلثوم بنت عيل بن أيب طالب 

ا أصدقها أربعي ألف درهم ألجل نسبها من رسول  ;وأكرمها إكراما زائد 

                                                 

 هـ.61تعنهما،  ي اهللرض زينب بنت علي بن أبي طالبهي السيدة  (1)

تويف  املعروف بعبد الوهاب الشعراني:، عبد الوهاب بن أمحد بن علي األنصاري (1)

واالحنراف العقدي  " املليء بالضاللالكربى "الطبقات كتاب ـ ( صاحب ه370)

 إساءًة بالغًة. سالموالذي أساء فيه إىل اإل واخللقي،

خال  يف وجوب التحد  بنعمة اهلل على عبد الوهاب الشعراني: لطائف املنن واأل (0)

 هـ.1011 -م1320مصر سنه ة، امليمني املطبعة اإلطال  املعروف بـ"املنن الكربى"،
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اهلل صىل اهلل علّيه وسلم، فولدت له زيد بن عمر بن اخلطاب، وملا قتل عمر 

، ريض اهلل عنه، تزوجها بعده ابن عمها عون بن جعفر، فامت بن اخلطاب

عنها، فخلف علّيها أخوه حممد، فامت عنها، فتزوجها أخومها عبد اهلل بن 

جعفر، فامتت عنده، وقد كان عبد اهلل بن جعفر تزوج بأختها زينب بنت عيل 

 .(3()4)"اوماتت عنده أيض  من فاطمة، 

وهي عىل ذمته،  ،"دار زوجها"يف  "ماتت"امرأة والطبّيعي واملنطقي أن 

وقبل وفاته بأكثر من ربع قرن، أن ُتْدَفن يف ذات املوطن الذي ماتت فّيه، ال 

أن ُتنقل رفاهتا آالف األمّيال عىل اجلامل، ويف رمضاء الّصحراء، وبدون مربر 

كي ُتدفن يف مرص. وعىل كّل ففي دراسة تارخيّية عن حقّيقة رضيح السّيدة 

نها نرشت ملخّصها جريدة األهرام كشف الباحث زينب ريض اهلل ع

 :أنه (4)"فتحي حافظ احلديدي"التارخيي 

                                                 

إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي: البداية والنهاية، دار عامل  (1)

 .122، اجلزء الثامن ص م1220 -هـ1212الكتب،

طبقات الكبري )الطبقات الكربى(، حممد بن سعد بن منيع الزهري: ال (1)

 .   202اجلزء العاشر، ص  مكتبة اخلاجني، القاهرة،

، وصاحب باحث يف التاريخ وعضو احتاد الكتاب ،فتحي حافظ احلديدي (0)

األصول التارخيية ملؤسسات الدولة واملرافق العامة مبدينة القاهرة ملؤلفه  كتاب

 م.1227، عام دار املعارفبالقاهرة عن  الصادر
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حتى القرن العاار اهلجري، السادس عرش امليالدي مل يكن 

الباحث وسجل  ،ريض اهلل عنها بمرص أي رضيح للسيّدة زينب

 :(0)عىل ذلك أدلة كثرية منهاالتارخيّي 

م، 624هـ/63يف نحو سنة ةواملتوفا ريض اهلل عنها أن السّيدة زينب (4

ا من هنر  ا، بل كان جزء  مل يكن آنذاك مكان رضحيها احلايل أرض 

وبعد أن انتقل هنر  ،ا يف املراجع املتخّصّصةوهذا ثابت تارخيّيّ  .النّيل

عات ملدة نحو ك واملستنقَ ظل مكانه ملّيئ ا بالرِبَ  هذا املكانالنّيل من 

زينب يف عرص الدولة فكان املكان احلايل ملسجد السّيدة  .سنة 411

ا من بركة قارون وهي التي أخذت يف التقلص،  ،األموية جزء 

 .بركة البغالة باسم 49هناية القرن الـ  حتىوكانت بقّيتها موجودة 

 ؛كام أن بركة قارون كانت يف موسم الفّيضان تتّصل بربكة الفّيل

ستعمل هذه ومل تُ   .  .حّيث كانت تسري فّيهام املراكب يف هذا املوسم

ملنطقة للسكن واملقابر إال يف عّصور متأخرة نتّيجة لتقوية جسور ا

ومن    . فتوقف غمرها بمّياه النّيل يف موسم الفّيضان ،شاطئ النّيل

العرص احلارض أن  حتىالتقالّيد الثابتة يف مرص منذ العرص الفرعوين 

                                                 

، احلقيقة عن ضريح السيدة زينب رضي اهلل عنها: فتحي حافظ احلديدي  (1)

 12، هـ 1217احلجة  ذيمن  11، األربعاء 20862جريدة األهرام، القاهرة، العدد 

 م.1227يناير 
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ن شاطئ مالناس يتجنبون دفن موتاهم يف املناطق الرطبة القريبة 

 حواف الّصحاري اجلافة. بتعدون إىلالنّيل، فكانوا ي

ا يف كَ ذْ مل يُ  ريض اهلل عنها إن ثمة رضحي ا بمرص للسّيدة زينب (3 ر مطلق 

سواء يف املّصادر العامة )وبعضها موسوعي(،  ،املّصادر التارخيّية

وال يف املّصادر املتخّصّصة يف موضوع اخلطط واملزارات القاهرية، 

  وحممد العبدري.مثل ابن جبري ،وال يف كتب الرحالة املسلمي

هذا املوضوع،  (4)"عيل باشا مبارك"ص الع امة خلَ  49يف القرن الـ  (4

يف اخلطط  ريض اهلل عنها عند حديثه عن مسجد السّيدة زينب

يف كتب التواريخ أن السّيدة زينب  )ثم إين مل أرَ  :ة يف قولهفّيقّيالتو

مرص يف احلّياة أو بعد  عنها جاءت إىل بنت عيل ريض اهلل تعاىل

 ، فهي مل تأِت يف حّياهتا ومل ُينقل رفاهتا بعد مماهتا إىل مرص.(3)املامت(

                                                 

علي باشا مبارك وزير املعارف يف عهد  تأتي اخلطط التوفيقية على رأس أعمال (1)

يف عشرين جزًءا يتناول مدن مصر وقراها من أقدم جت وقد خر، اخلديوي إمساعيل

العصور إىل الوقت الذي اندثرت فيه أو ظلت قائمة حتى عصره، واصًفا ما بها من 

وغري  ،واألديرة والكنائس ،مثل املساجد والزوايا واألضرحة ،منشآت ومرافق عامة

 املؤلف. ذلك.

فوجدت علّي باشا مبارك  راجعت النسخة األصلية من كتاب اخلطط التوفيقية (1)

)ثم إني مل أر يف كتب التواريخ أن السيدة زينب بنت علي رضي اهلل : يقول ما نصه

 عنها جاءت إىل مصر يف احلياة أو بعد املمات، وقد ذكر الثقة القدوة أبو احلسني

حممد بن جبري األندلسي الغرناطي يف رحلته اليت عملها يف أواخر القرن السادس 

 =النبوية ما حصله العيان مبصر احملروسة من مشاهد الشريفات العلوياتمن اهلجرة 



 املَُّد الشيِعُّي يف ِمرص     ____________________________

 

)36) 

 
 

حدث يف أواخر عرص دولة املاملّيك الرشاكسة أن نشأت مقولة  (1

وقد قام بنرش هذه املقولة   . شعبّية بأن السّيدة زينب مدفونة بالقاهرة

 ، طائفة األدباتّية واملداحي الذين جيوبون املقاهي واملوالد ل ارتزاق

  . وهذه الطائفة كانت تقوم بتألّيف املواويل التي جتذب الناس إلّيهم

فكانت هناك مقولة بأن   ،ولكن اختلفت األقاويل يف حتديد مكاهنا

بأهنا  ى، ومقولة أخر السّيدة زينب مدفونة بقرب قرب قناطر السباع

وقد أرجع هذه األقاويل مؤرخ   . مدفونة بقرب يف جبانة باب النرص

  . احللم :أي ؛الرؤيا ابن الناسخ إىل ىاملسم املزارات

،  السّيدة زينب أول نص مكتوب يعلن عن نسبة هذا الرضيح إىلأما  (1

  974 سنة املتوىف  )  الوهاب الشعراين لها عبدفقد ورد يف حكاية سجه 

، أي بعد نحو  ىمثل كتاب املنن الكرب ،يف بعض كتبه  ( م  4161/ هـ

يف  فبحسب الشعراين أنه  !!! زينبتسعة قرون من وفاة السّيدة 

عيل " ويدعى-أحد األشخاص  رأىم  4132/ هـ  941 سنة

                                                                                                      

رضي اهلل عنهن.. ومل يذكر الغرناطي مشهد السيدة زينب بنت علي أخت احلسني =

رضي اهلل عنهم. ويف كتاب املزارات للسخاوي أن املنقول على السلف أنه مل ميت 

. وإمنا يذكر ذلك يف كتب أحد من أوالد اإلمام علي رضي اهلل عنه لصلبه مبصر

بعض الصوفية عن الشعراني عن علي اخلواص". راجع: علي باشا مبارك: اخلطط 

اجلديدة ملصر القاهرة ومدنها وبالدها القدمية والشهرية، املطبعة األمريية ببوال  

 . املؤلف.12-3هـ، الطبعة األوىل، اجلزء اخلامس، ص  1025مصر، سنة 
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،  بأن السّيدة زينب مدفونة قرب قناطر السباعيف نومه  -(4)"اخلواص

 ،زيارة هذا القرب البسّيط وأصبح يداوم عىل ،فأخرب الناس بذلك

                                                 

عبد الوهاب الشعراني  مريدهمجع ،ال يقرأ وال يكتب أمّي على اخلواص هذا  (1)

تويف ، اخلواص" فتاوى سيدي علّي على ما كان يقوله يف كتاب مساه "درر الغّواص

وهذا ما ذكره  .هـ323يف القاهرة يف آخر مجادى اآلخرة سنة اخلواص هذا 

ى فتاو علىدرر الغّواص الشعراني يف مقدمة الكتاب: عبد الوهاب الشعراني : 

 م.1338، املكتبة األزهرية للرتا ، سيدي علي اخلواص

وقد راجعت الكتاب ووجدت الشعراني يقول عن معلمه اخلواص يف مقدمة كتابه  

ما نصه:" هذا الكتاب نبذة صاحلة من فتاوى شيخنا وقدوتنا ولي اهلل تعاىل 

حبيت الكامل الراسخ األمّي احملمدي سيدي علّي اخلواص اليت سألته عنها مدة ص

له مرتمًجا عن معنى بعضها؛ لكونه رضي اهلل عنه كان أمًيا ال يقرأ وال يكتب، 

فلسانه يشبه لسان السرياني تارة والعربي تارة. ثم ال خيفى أن الشيخ رضي اهلل عنه 

كان من ُكّمل األولياء. واعلم يا أخي أنه ال ميكنين استحضار مجيع ما مسعته 

نسياني وضعف جناني، فمن مسع من إخواننا شيًئا  منه من العلوم واملعارف لكثرة

من أجوبة الشيخ فليكتبه يف هذه الرسالة، لكن بلفظ الشيخ خاصة وال يتصرف 

يف عبارته، فإنه ال مرقى إىل فهم كالمه إال من السلم الذي صعد منه الشيخ، وأنى 

 .2-0ألمثالنا ذلك" انتهى كالم الشعراني يف ص 

ماء السنة الثقات، ونعتمد على حلم حلمه ذلك اخلواص فهل نرتك كالم كبار عل 

األمي الذي ال يقرأ وال يكتب، بل ويّدعي مريدوه أن لسانه يشبه السرياني تارة، 

 والعربي تارة أخرى. 

كما أن الناقل عنه ذلك احللم وهو الشعراني مطعون عليه من كبار العلماء، 

، وينبين على كل ذلك واقع ويقول عن نفسه: إنه كثري النسيان ضعيف اجلنان

تارخيي وعملي فيه ما فيه من الضالالت واملفاسد العقدية، أي استخفاف هذا 

 بعقول األمة وتارخيها؟! املؤلف.   
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،  ببطء وهكذا بدأ هذا الرضيح يف االزدهار  . والعناية به ،وتنظّيفه

واملوجود بجبانة باب النرص يف  ،بّينام أخذ الرضيح املنافس له

بعد ذلك   . املنافسة بّينهام "اخلواص عيله "بعد أن حسم  ،االندثار

لتتفق مع الوضع اجلديد بغرض  ةابتدئ يف تألّيف مرويات حديث

وقد قام هبذا   . عّصور قديمة ، وأرجعوا هذه املرويات إىل تدعّيمه

السّيدة زينب وأخبار "  فه بعنوانسم يف كتّيب أله الدور حسن قا

  4944 و  4939 يف ث اث طبعات يف سنوات هوطبع ،(4)" الزينبات

                                                 

ة من قواعد التحقيق وال اطلعت على هذا الكتيب الذي ال ينطبق عليه أي قاعد (1)

ا علي رضي اهلل عنه وال حتى املنت، فهو يدعي كذًبا أن كل بنات سيدناإلسناد، 

امسهن زينب، فزينب الكربى، وزينب الوسطى، وزينب الصغرى، ويدلس بأن 

الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم كان يكين زينب الوسطى بأم كلثوم، ويدخل 

عليك التدليس وخيرج من اإلشكال املتعلق مبشهدي مصر والشام املتعلقني 

أن زينب الكربى هي املدفونة مبصر واملسمني بالسيدة زينب، وذلك باالدعاء ب

وزينب الوسطى هي املدفونة بالشام. ويضيف الكاتب الناسخ لكالم من قال أنه 

أمري املدينة املنورة أن السيدة زينب توفيت عشية يوم األحد خلمسة عشر يوًما مضت 

من اهلجرة، وصلى عليها مسلمة بن خملد وُدفنت مبخدعها بدار  61من رجب سنة 

ملستجدة باحلمراء القصوى؛ حيث بساتني عبد اهلل بن عبد الرمحن بن مسلمة ا

عوف"، وهذا كله كذب وتدليس ومردود، فكل ما كتبه صاحب الكتيب 

مقطوع السند ومل يأت برواية واحدة هلا سند يف األساس وال حتى موثقة من أي 

وفيني كتاب. كما أن الواضح من اخلطاب أنه موجه لفئة معينة من املتلقني الص

 مدعوًما ببعض األمساء احملببة للمصريني مثل مسلمة بن خملد رضي اهلل عنه والي

 =مصر وهو من صغار الصحابة فقد مات رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وهو
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ا آنذاك  4941 و  حتى، وال تزال أصداؤه موجودة  القت رواج 

القرون اهلجرية  فّيه وجود خمطوطي ينتمّيان إىل ى، ادع الّيوم

، بّينام مها يف  ذه املنطقةه فّيهام رشح لرحلة السّيدة زينب إىل ،األوىل

(،  )يف املايض ويف احلارض  وال وجود هلام ،قانحقّيقة األمر خمتلَ 

أما بالنسبة  . !! ورحلة الكوهّيني  !! ، للعبّيديل أخبار الزينبات  : ومها

، فقد ذكر حسن قاسم يف كتّيبه هذا أن  للمخطوط املزعوم األول

بن عساكر الك احلافظ أقوال العبّيديل يف موضوعنا هذا نقلها بعد ذ

ة وقد قمت بمراجع  . يف موسوعته الضخمة املسامة تاريخ دمشق

أما   . ، ومل أجد هبا هذه األقوال من قريب أو من بعّيد بدقة املوسوعة

                                                                                                      

عنده عشر سنوات، وحتى ابن عبد الرمحن بن عوف رضي اهلل عنه ذكره صاحب =

ور هو أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف الكتيب بامسه غري املتداول فاالسم املشه

، وقيل: أحد األعالم باملدينة. قيل: امسه عبد اهللالذي قال عنه اإلمام الذهيب " 

قال ابن ، ا، كثري احلديثكان ثقة، فقيًه، إمساعيل، ولد سنة بضع وعشرين

يف خالفة الوليد وهو ابن اثنتني ، سعد تويف أبو سلمة باملدينة سنة أربع وتسعني

وقال الواقدي يف وفاته وسنه ما ال يتابع عليه فقال: مات سنة أربع  سبعني سنة.و

" انظر سري وقال اهليثم بن عدي يف وفاته كاألول ومائة وهو ابن اثنتني وسبعني سنة.

  .131-187أعالم النبالء للذهيب اجلزء الرابع ص 

العلمي  وهكذا فإن هذا الكتيب مردود ملن كان لديه شطر من قواعد البحث

والتحقيق، فما بالنا بكبار علماء األمة، فهل نرتك تارخينا وواقعنا ومستقبلنا يبَنى 

ويرسخ على كتيبات وروايات جمهولة وموضوعة، وال يلتفت إليها علمًيا ُكتبت 

 .    املؤلفألغراض شتى؟! 
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 ه، فقد ذكر حسن قاسم يف كتّيب بالنسبة للمخطوط املزعوم الثاين

امة وسوعة الرتاجم املسهذا أن املقريزي حتدث عن الكوهّيني يف م

   . املقفي

  . للكوهّيني ومل أجد هبا أي ذكر ،( 4)وقد قمت بمراجعتها بدقة

وي احظ هنا أن حسن قاسم قد اختار موسوعتي ضخمتي لتأكّيد 

ا  61 تتكون من ، فاملوسوعة األوىل أقواله غري الّصادقة ،  جملد 

ّياة علام  بأهنام كانا يف ح  !! واملوسوعة الثانّية تتكون من ثامنّية جملدات

املخطوطي املزعومي كام أن  . طبعحسن قاسم خمطوطات مل تُ 

 املؤرخي عىل ىللعبّيديل وللكوهّيني مل يرد ذكرمها يف مؤلفات قدام

، فلو كانا موجودين لذكرمها الع امة  القرون املاضّية ىمد

) إمتاع األسامع بام للرسول   املوسوعي تقي الدين املقريزي يف كتابه

كام أنه مل يذكر أحد من   (. وال واحلفدة واملتاعمن األبناء واألم

رغم كثرهتم يف مرص وخارجها لدرجة  )  الباحثي املحدثي

علام  بأن   . أنه قرأ هذين املخطوطي املزعومي وحتقق منهام  ( التنافس

فهارس املكتبات العامة التي هبا خمطوطات أصبحت معروفة 

ا جلمّيع الباحث الرتحال كام  ي دون حاجة إىلومتداولة ومتاحة تام 

ا. وقد قمت بمراجعة قوائم املخطوطات يف   كان حيدث سابق 

                                                 

 .فتحي حافظ احلديدياملقصود هنا الباحث األستاذ  (1)
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 بأن كل خمطوطات علام    . فلم أجدمها ،ا عنهامسوريا ويف مرص بحث  

 ىوإين أر  . حتقّيقها وطبعها أكثر من مرة ىالرح ات القديمة قد جر

ثّيق هو تزوير تارخيي بغرض إضفاء تو "حسن قاسم"أن ما نرشه 

،  تارخيي هلذا املوضوع بطريقة يّصعب تعقبها والتحقق منها

أنه مل يتبع عند التعامل مع هذين املخطوطي  باإلضافة إىل

املزعومي ما يتبعه حمققو املخطوطات من قواعد وأسس متعارف 

  . علّيها

ا من هنر كوهنا جزء   ، باإلضافة إىل منطقة حي السّيدة زينب احلايل (6

 ك، فإهنا كانت تتناثر حول شاطئها هنا السّيدة زينبالنّيل إبان وفاة 

مثل كنّيسة  )  عرف بكنائس احلمراءالكنائس القبطّية التي كانت تُ 

املعروف عن العرب املسلمي باإلضافة إىل أن (،  الزهري الشهرية

يف  ىمن الفتح اإلس امي أهنم التزموا السكن يف العّصور األوىل

اط ـ العسكر ـ القطائع ـ القاهرة )الفسط  أحّياء إس امّية خاصة هبم

كام أنه من الثابت أن دار وايل مرص آنذاك مسلمة بن   (. الفاطمّية

خملد األنّصاري كانت يف مدينة الفسطاط عاصمة مرص آنذاك 

قال مؤلفو املخطوط املزعوم والذين سموه  )  يف ضواحّيها تولّيس
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 .( املذكورفنت يف دار وايل مرص أخبار الزينبات أن السّيدة زينب دُ 

 .(0) انتهى ك ام الباحث التارخيي

وبالعموم ويف ظل هتافت الشّيعة عىل مرص بذريعة األرضحة، فإنني 

وخاصة يف حالتي سّيدنا احلسي -أؤكد عىل أن  األمر بحاجة 

إىل قّيام جلنة من كبار علامء السنة  -والسّيدة زينب ريض اهلل عنهام

ا أوال ، ولنعذر أنفسنا ، الحرتام عقولنةببحث حقّيقة هذه األرضح

أمام ربنا ثانّية، ثم لرتفع النتائج العلمّية  املقرونة باحلكم الرشعي 

اإلمجاعي لويل األمر بام يمكنه من معاجلة هذه الثغرة يف بنّيان اجلدار 

ا حتت ذريعة  املرصي الّسنهي، والتي يدندن الشّيعة علّيها كثري 

. وعىل أساسها يتم املزارات الدينّية، ومزارات آل البّيت يف مرص

كل فرتة إثارة مسألة السّياحة الدينّية لزيارة أرضحة آل البّيت يف 

مرص. فإذا تبي ومهّية تلك األرضحة وزيفها، فهل سّيكون هناك 

مربر سّيايس أو حتى اقتّصادي لتطبّيع الع اقات مع الكّيان 

 السّياحة الدينّية؟!الفاريس عىل مستوى 

سّياحة " لّيها اصط احتلك السّياحة التي نستطّيع أن نطلق ع

ا منقطع "األرضحة سها الشّيعة تقديس  ، تلك السّياحة التي يقده

                                                 

عن السيدة زينب البحثي، وأنصحه بنشر دراسته  ى جهدهجزاه اهلل خرًيا عل (1)

 كاملة موسعة وموثقة يف كتاب شامل.رضي اهلل عنها 
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النظري، وتستثمرها إيران بحرفّية تارخيّية وسّياسّية واقتّصادية بالغة، 

ا عندهم لقاتل فاروق األمة   لدرجة جعلتهم ينشئون رضحي ا مقدس 

ا وشام ؛عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنهسّيدنا أمري املؤمني  تة فرح 

ا عن درجة الكراهّية ألحد أهم عظامء البرشية ريض اهلل عنه.  وتعبري 

ال  -حتى وإن كان من الّصوفّيي- وأحسب أن مسلام  يف مرص  

يمكن التشكّيك يف حبهه لسّيدنا عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه، 

بإقامة رضيح  فض ا  عن القبول بسبهه وتكريم قاتله املجويس

يراد الذي ذلك السائح  -ب اد فارس تذكاري له يقّصده السائح يف

 .وإنا هلل وإنا إلّيه راجعون !!-يكون مرصيا   له أن
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 االحتفاء الشيعّي برضيح أيب لؤلؤة املجويس

حيتج البعض عىل حسن نوايا الشّيعة بفتوى منسوبة خلامنئي املرشد األعىل 

أنفسنا للثورة الفارسّية بعدم التعرض ملا أسامهم رموز أهل السنة. وهنا نجد 

إذا كانت فتوى  "أمام  سؤال جوهريه يفرض نفسه عىل الساحة ، وهو 

خامنئي املرشد األعىل للثورة الفارسّية بتحريم التعرض ملا أسامهم رموز 

ل فتواه هبدم  املعروف  "النّصب التذكاري"أهل السنة صحّيحة، فلامذا ال ُيَفعر

علّيه، قاتل اخللّيفة  لعنة اهلل "أبو لؤلؤة املجويس "لـ "الرمزي"بالرضيح 

 الراشد فاروق األمة أمري املؤمني عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه؟!

هذا امللعون املجويس الذي ُقرِبَ باملدينة املنورة بعد اغتّياله لسّيدنا عمر ريض 

فهو بذلك أبوهم  )بابا شجاع الدين(اهلل عنه، ُيطلق علّيه الشّيعة اسم 

هي مدينة ، وإيرانب "اشانك" دينةيوجد يف م "الرمزي"الشجاع، ورضحيه 

 373بحوايل سكاهنا إيرانّية تقع يف حمافظة أصفهان وسط إيران، يقدر عدد 

 مشاريع لرتمّيم هذا املزار ، وقد أقرت احلكومة اإليرانّية ث اثةألف نسمة

 :"فرحة الزهراء" هكتابيف  أبو عيل األصفهاين يقول الشّيعي ."الرمزي"

ال نقول قوال  صادق ا: رمحك اهلل يا أبا لؤلؤ ة، ونحن بعد هذه السني الطو"

فقد أدخلت البهجة عىل قلوب أوالد الزهراء املحزونة، وهكذا ُيَداَفع عن 

احلريم املقدس لوالية أمري املؤمني علّيه الس ام، واملأمول من شّيعة أمري 

كاشان  املؤمني علّيه الس ام أن يزوروا صاحب املرقد اململوء بالّصفاء يف
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أال لعنة اهلل علّيك يا أبا لؤلؤة يا جمويس، يا صاحب   .(4)"ة اهلل علّيهرمح

يقول العامل الشّيعي يف هذا الّصدد أيضا  و ."الرمزي"الرضيح الفاريس

وإنام  ،لّيس حديث ا أيب لؤلؤة أصل بناء القبة عىل قرب" :"حمسن العّصفور"

ويرجع تشّيّيد  ّية،احلكومة اإليرانل بَ عّيد تشّيّيدها يف السنوات األخرية من قِ أُ 

الوالء  إظهارفرتة تاريخ الدولة الّصفوية التي بالغت يف  إىلالقبة السابقة 

الّصحابة املخالفي هلم  واملجاهرة بسبه  ،ألهل البّيت علّيهم الس ام

وإذا كان خامنئي قد حترك لّصد  .(3)"الغاصبي ملقاماهتم القّيادية يف األمة

يقة بنت  (4)"احلبّيبياس "اهلجمة عىل ك ام امللعون الشّيعي  عن الّصده

 وال أدل عىل ج الة قدر"ذاته يقول:  "ياس"الّصديق ريض اهلل عنهام، فهذا 

من مواظبة مراجعنا وعلامئنا عىل الترشف بزيارته يف مرقده الطاهر أيب لؤلؤة 

العلوم الدينّية هناك يف عّيد فرحة الزهراء بكاشان، وتراهم وسائر طلبة 

مون واجب )صلوات اهلل علّيها( يف  التاسع من ربّيع األول من كل عام، يقده

الشكر هلذا البطل املغوار الشجاع الذي أدخل الِّسور عىل قلب رسول اهلل 

                                                 

 115ص : أبو علي األصفهاني يف كتابه "فرحة الزهراء" (1)

ضريح لقاتل اخلليفة الثاني يف مدينة  إقامةاستغراب من من فتوى بعنوان  (1)

 ي للشيخ الشيعي حمسن العصفور.اإليرانية على املوقع اإللكرتونكاشان 

السيدة عائشة  أحد  هذا الياسر أزمة شديدة منذ عدة سنوات بسّبه أم املؤمنني (0)

رضي اهلل عنها، وقد خرجت مظاهرات يف العديد من بلدان العامل للتنديد بهذا 

 اخلبيث الشيعي.
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وآله األطهار )صلوات اهلل علّيهم أمجعي( بانتقامه من ألده أعدائهم وأكثرهم 

ا وطغّيان ا. ا من  أيب لؤلؤة بل إنك لو زرت مرقد إجرام  الرشيف لرأيت بعض 

 ؛ئنا املجتهدين مدفوني إىل جواره، وذلك أهنم أوصوا بذلك قبل مماهتمعلام

 .(4)"وعند الزهراء البتول أرواحنا فداها ،حتى تشملهم شفاعته عند اهلل تعاىل

وهنا نقول: إذا كان ياس قد أقام الدنّيا ومل ُيْقِعدها بك امه بحق أم املؤمني 

اول اإلمخاد بفتوى، وياس كام السّيدة عائشة ريض اهلل عنها، فإن خامنئي ح

ا عملّّيا عن كّيفّية احتفاء الشّيعة وعلامئهم بقاتل  وضحنا قد تكلم ك ام 

الفاروق عمر ريض اهلل عنه، وهذا يتطلب تفعّيل فتوى خامنئي عملّّيا أمام 

املعروف  "النّصب التذكاري"العامل اإلس امي، وذلك بالقّيام رسمّيّا هبدم 

ا لذات الفتوى."الرمزي"برضيح أيب لؤلؤة املجويس  هذا التدلّيل  ، طبق 

العميل البسّيط أضعه عىل طاولة بني جلدتنا الذين يدعون إىل التطبّيع مع 

الكّيان الفاريس، قافزين بذلك فوق أية اعتبارات عقدية. وحّينها هل 

ستشمل السّياحة الدينّية املتباَدلة  زيارة املرصيي  لرضيح قاتل أمري املؤمني 

كأحد املعامل السّياحّية املمّيزة للكّيان  -ريض اهلل عنه-اب عمر بن اخلط

 .الفاريس؟!

                                                 

فع أبي لؤلؤة ما هي دوافتوى على املوقع اإللكرتوني لياسر احلبيب بعنوان: " من (1)

رضي اهلل عن سيدنا عمر وسيدنا  !.؟"عليه السالم لقتل عمر؟ وما موقف اإلمام علّي

 علي.
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 املتعة واخلم .. رفقاء املّد الشيعّي

كثرية هي خمالفات الشّيعة لكتاب اهلل وسنة رسول اهلل صىل اهلل علّيه وآله 

وسلم، وقد ُصدم املجتمع املرصي املحبه آلل بّيت رسول اهلل صىل اهلل علّيه 

الشّيعة للسّيدة عائشة ريض اهلل عنها، وسبهم للّصحابة وآله وسلم من سبه 

، واهتامهم بالباطل، وانتقاصهم من قدرهم الرفّيع، يف -رضوان اهلل علّيهم-

ذات الوقت الذي يرفعون فّيه أئمتهم بام فّيهم اخلمّيني ومرشدهم احلايل 

 .خامنئي إىل درجة العّصمة واإلهلام املبارش من اهلل!!

رضوان اهلل -بنص كتبهم أفضل من الّصحابة  واألئمة املعّصومون عندهم

 بل ومن األنبّياء أويل العزم!! -علّيهم

وكانت الّصدمة أكرب عندما علم املرصيون بأن سبه الّصحابة وعّصمة بعض 

البرش عند الشّيعة إنام هو من أصول االعتقاد عندهم، ومن اعتقد غري ذلك 

ا للتقّية التي ههو عندهم ف ي من أكرب أصول قد كفر، إال أن يكون ممارس 

 االعتقاد عندهم.

ويف ذات السّياق نجد أن من أصول االعتقاد عند الشّيعة: زواج املتعة، 

 وزكاة اخلمس.
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 أوالً: زواج املتعة

 –أسبوع  -يوم -) ساعة زواج مؤقت يتم حتديد مدة له "زواج املتعة"

ع أمجوقد لقاء أجر معي،  بحسب ما ُيكتب يف العقد(، وذلكأو  ،سنة -شهر

اإلمامّية، وحرمه فقهاء أهل السنة عىل حتريم زواج املتعة، ومل جيزه إال الشّيعة 

 علامء الشّيعة عىل بنات العلامء املوصوفي عندهم بالسادة.

فهو إذن استمتاع بأجساد بنات عوام الشّيعة دون اخلواص. ويمكن للشّيعي 

، فقد تتع اخلمّيني بطفلة عمره ا مخس أن يتمتع بأي عدد شاء وبأي سنه

ث وال حَرج عن انتقال األمراض جراَء هذه الع اقات  سنوات، وحدر

 .(0)اآلثمة. فض ا  عن اللقطاء الناجتي عن تلك الع اقات

زواج املتعة ُيعد أحد أهم أدوات املد الشّيعي؛ حّيث يتم توظّيف اجلسد يف 

حتقّيق االنتشار الشّيعي، لّيتضاعف عدد اللقطاء، وينترش االنح ال، ويكثر 

 فساد، وتعم األوبئة واألمراض بالب اد، وحيله غضب اهلل عىل العباد.ال

هل يرىض أحد من أهل السنة واجلامعة أن خُتَْدع ابنته وتفقد عذريتها، ف

ا وتلد ُلقطاء، وترض  ا يتمتع به العرشات، وحتمل سفاح  وتّصري جسد 

ة ُلْعبَ  باإليدز، واحلجة فتاوى أئمة الشّيعة الفارسّيي الذين يملكون ت ابّيب

 املتعة؟!. هل ختّيلنا مرص وقد انترش فّيها هذا الفساد األخ اقي؟!

                                                 

لعلنا نبسط القول يف موضوع زواج املتعة يف كتاب توثيقي موسع يصدر قريًبا  (1)

 بإذن اهلل.
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إن غالبّية العاملي يف احلقل الدعوي يف مرص حياولون إص اح الفساد 

األخ اقي الذي أورثته األنظمة العلامنّية البائدة، فهل سنخرج من فساد 

بغطاء  رصيامل انح ايل لّيربايل إىل فساد انح ايل يتم تروجيه يف املجتمع

ديني؟! أم نركز اجلهود الدعوية والرسمّية إلحكام إغ اق هذا الباب كلّية 

 عىل املرتبّصي بمرص؟!
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م    ثانًيا: اخل 

كل مال يغنمه املسلم زائد عن مؤنته زكاة اخُلُمس عند الشّيعة واجبة عىل 

 .السنوية

م   عنّد الشيعة بحسب كتب الشيعة تقسم عىل ستة  ومصارف زكاة اخل 

 :أسهم

، وهذا السهم يذهب لإلمام القائم مقام سبحانه وتعاىل سهم هلل -4

 .صىل اهلل علّيه وآله وسلم الرسول

، وهذا السهم يذهب  صىل اهلل علّيه وآله وسلم سهم للرسول -3

 .صىل اهلل علّيه وآله وسلم لإلمام القائم مقام الرسول

 ام الرسولسهم ذي القربى، وهذا السهم يذهب لإلمام القائم مق -4

 .صىل اهلل علّيه وآله وسلم

صىل اهلل علّيه  سهم للّيتامى، وهذا السهم يذهب لّيتامى آل حممد -1

 .وآله وسلم

صىل اهلل  سهم للمساكي، وهذا السهم يذهب ملساكي آل حممد -1

 .علّيه وآله وسلم

صىل  سهم ألبناء السبّيل، وهذا السهم يذهب ألبناء سبّيل آل حممد -6

 .اهلل علّيه وآله وسلم
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وملا كان اإلمام غائب ا يف الِّسداب الشّيعي الذي دخله وهو طفل صغري، فقد 

اخرتع الشّيعة خرافة اإلمام املعّصوم الذي حيل حمل اإلمام الغائب، وبالتايل 

فإن نّصف هذه الزكاة واملتمثلة يف األسهم الث اثة األوىل يذهب مبارشة إىل 

ا لّينفق ه بنفسه عىل يتامى هذا اإلمام، والنّصف اآلخر يذهب إلّيه أيض 

ومساكي وأبناء سبّيل آل حممد صىل اهلل علّيه وآله وسلم؛ حّيث ال توجد أي 

ضوابط رقابّية عىل هذه األموال وطرائق إنفاقها، وال افت أن غالب هذه 

األموال بام فّيها أموال شّيعة اخللّيج الضخمة يذهب إىل مرجعّيات إيران، 

هول املستلب لزكاة اخُلُمس من وال أدري كّيف يكون هذا العدد الفاريس امل

 نسل رسول اهلل صىل اهلل علّيه وآله وسلم؟!

يف الفرتة األخرية كثر احلديث عن الفساد املايل الكبري ألئمة الشّيعة من جراء 

هذا اخلمس، وبدأت األصوات تئن خاصة يف اخللّيج من هذه الرضيبة 

تع فّيها علامء اجلربية التي ال تعود بأي نفع عىل فقراء الشّيعة، ولكن ير

 الشّيعة، ويعّيشون من خ اهلا حّياة الرتف والبذخ.

ن الشّيعة يف لبنان والعراق وإيران إ ": "جواد احلاج"الكاتب الشّيعي يقول 

استولوا عىل مئات امل ايي من الدوالرات من أموال األمخاس والزكوات 

ين والتربعات من الشّيعة السعوديي، فاألموال تذهب إىل جّيوب علامء الد

يف داخل الوطن وخارجه! لّيتنعم هبا اإليرانّيون والعراقّيون واللبنانّيون 

 باسم التشّيع والطائفة!
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حساء القطّيف واأل اجلزء الوافر من فائض الثروة املحلّية اإلمجالّية يفإن 

س واحلقوق مُ بعنوان اخلُ  جلّيوب اإليرانّيي والعراقّيي واللبنانّييذهب 

اجلزء األكرب منها، فاشرتوا هبا األم اك  الرشعّية، ويستويل الوك اء عىل

والبساتي، والّيوم يعترب رجال الدين يف ب ادنا من  والعقارات واملزارع

 إال فّيام ،وال يوجد بّينهم فقري أو حمتاج ،املتوسطة الدخل والغنّية الرشائح

 انتهى. (4)"ندر

ألئمة، هذه هي لعبة املال التي جيّيدها أئمة الشّيعة، وبدوهنا تنهار مملكة ا

وبانتشار املد الشّيعي يزداد األتباع، وتزداد معهم حّصّيلة زكاة اخلمس، 

 ويستقر معها عرش الرتف املعّييش ألئمة الشّيعة ذوي النسب الفاريس.

فهل يقبل املجتمع املرصي أن يتم التدلّيس علّيه هبذه الطريقة غري الربيئة، 

الباب جمتمعّّيا، ويقوم  ويتم استنزاف أمواله بذريعة املرجعّية العلّيا؟! أم نسده 

األزهر الرشيف وعلامء السنة الثقات بتحذير املرصيي من دفع أية أموال يف 

غري املّصارف الرشعّية، أو ألي شخص شّيعي حياول النّصب عىل املرصيي 

 حتت مسمى اخلُُمس.

 

 

                                                 

 ماذا قدم الشيعة اإليرانيون والعراقيون واللبنانيون لشعب القطيف: جواد احلاج (1)

 م.1228سبتمرب  16اإلخبارية،  آفا شبكة  ،حساء؟واأل
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 وقفات مع زواج الشيعة العرب من املرصيات

ا ما يفد رجال من جنسّيات عربّية متعدد ة للزواج من املرصيات، ثم كثري 

يعود إىل بلدته إن كانت البلدة آمنة، أو  يبقى يف مرص إن كانت دولته تشهد 

ا أو توترات.   حروب 

وقد قدرت احلكومة املرصية عدد زجيات املرصيات من اجلنسّيات غري 

ألف زجية، وال حرج يف ذلك طاملا ارتضّينا ُخلق  11املرصية بأكثر من 

 ج رشعّّيا، وحقوق النساء حمفوظة.الزوج، وكان الزوا

لكن كم عدد األس املرصية التي هتتم بكون اخلاطب سنّّيا أم شّيعّّيا؟! وكم 

عدد األس التي تتحرى عن ذلك، وتطمئن له كام تطمئن عىل حقوق 

 العروس املالّية؟!

العريس حيمل جنسّية دولته العربّية، ومسجل يف هويته أنه مسلم، ولربام 

املسلمي فرتة إقامته يف مرص، لكن! وبعد أن حيّصل عىل صىل مع مجاعة 

العروس املرصية الّسنهّية، وينتقل إىل بلدته يعود إىل مذهبه الشّيعي الذي مل 

.  يغادره إال تقّية 

قّصص كثرية عن مرصيات مسلامت ُسنهّيات تزوجن من عرب شّيعة، فُفِعَل 

نهن األهل هبن ما مل يكن يتوقعنه، واستسلمن حلاهلن بعد أن ختىل ع

 واألحباب.
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لذلك فإن هناك العّديّد من املخاطر العقّدية هلذا الزواج عىل 

 املجتمع املرصي وأفراده وهويته، منها:

يمثل هذا الزواج ثغرة شّيعّية الخرتاق املجتمع املرصي شّيعّّيا؛ من  -4

خ ال عقد مّيثاق غلّيظ مع املرأة املرصية الّسنهّية، ال ينفك إال بإمرة 

ويف ذلك خطورة بفتح قنوات اتّصال شّيعّية  الزوج الشّيعي،

ا لبلدة  دة التغلغل واالنتشار تبع  خفّية، شديدة اخلّصوصّية، ومعقه

 املرأة.

هناك خطورة عىل املرأة املرصية الّسنّية ذاهتا بتحوهلا للمذهب  -3

نة التحّصي الرشيعي ال ازم  الشّيعي، خاصة وأهنا ال تكون حمّصه

واجدها يف حمّيط ومناخ عائيل لفهم الفروق املذهبّية، إضافة إىل ت

شّيعي يّيِّس عملّية تشّيع الزوجة املرصية السنّية، لتأيت املرأة 

 املرصية السنّية بعد ذلك بض االت قد ختِّس معها آخرهتا.

ُتفاجأ الفتاة املرصية بعد زواجها من الشّيعي بمامرسات جسدية  -4

مقززة هي عند الشّيعي مسألة عقدية، وعند السنهي أمر حمرم، لتظل 

 فتاة املرصية عذراء ألشهر بل لسنوات رغم استغ اهلا اجلسدي.ال

ر وكان هناك أبناء من هذه املرأة املرصية، فالغالب أهنم  -1 إذا ُقده

يكونون شّيعة بحكم القبلّية، وهؤالء األبناء الشّيعة بمثابة مسامر 

يف ظهر املجتمع املرصي، فأحد أجنحتهم مرصي، لكن والءهم 
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يف مرص مرَبر؛ فهم عند أخواهلم، شّيعي، ودخوهلم وتواجدهم 

لكن يبقى أهنم شّيعة، ولذا ُيتوقع منهم أي يشء لّصالح اجلانب 

 الشّيعي.

عىل املدى البعّيد، وإذا مل يكن هناك صده وغلق هلذه الثغرة  -1

الشّيعّية، فسّيكون هناك تعكري شّيعي يف املّياه الّسنهّية املرصية النقّية، 

 كبرية. سّيتكلف إزالته وتطهري املّياه جمهودات

ا يف مسألة مذهب الزوج شّيعّّيا  كان  من هنا ينبغي تدقّيق األس املرصية كثري 

أم سنّّيا، وذلك قبل إتام أي زجية مع أحد من اجلنسّيات العربّية، سواء كان 

ا من أن ينطيل علّيها تقّية  ا للزواج، وأن حتذر كثري  مقّيام  يف مرص أو وافد 

اتنا، وعفة نسائنا، وهوية أبنائنا العريس، وذلك حتى نحافظ عىل دين بن

 وتاسك وطننا.
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 التمويل الشيعّي والطابور اخلام 

يسري التمويل الشّيعي عىل نفس درب التمويل األجنبي، وصناعته لطابور 

كهم  خامس من الرجال والنساء، جيدهم املمول األجنبي حّيث يريد، وحيره

نبي أهداف املمول متى رغب، لتتحقق من خ ال مرتزقة التمويل األج

 وطموحاته.

وهذا التمويل الشّيعي يعد بمثابة عّصب املد الشّيعي والطموح الفاريس يف 

 املناطق الّسنهّية، وبدونه تعجز املخططات الفارسّية عن حتقّيق أهدافها.

نون تارة بشأن املد  وقد نجح هذا املال الشّيعي يف جذب قطاع من املرتزقة يوه

جون تارة ثالثة الشّيعي، ويامجون تارة أخ ، ويروه ين هلذا املده رى الّصاده

 للض االت الشّيعّية يف صفوف أهل السنة.

ز عىل شخّصّيات ومؤسسات متّصلة  وامل احظ أن التمويل الشّيعي يركه

بتوجّيه الرأي العام، مع حماولة االقرتاب من املؤثرين يف بعض الدوائر 

 الدينّية.

 ومرتزقة املال الشيعّي جتّدهم يف:

 .ةملج ات، واملواقع اإللكرتونّيبعض الّصحف، ا -4

 ضمن ُكتهاب مقاالت الرأي. -3

أمام كامريا التلّيفزيون وخلفها، ومع الكامريا أو خلفها أشد  -4

 خطورة من أمامها.
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 الدكاكي البحثّية النارشة للكتب واألبحاث املمهدة للمد الشّيعي. -1

اجلمعّيات واملنظامت ذات املائدة الشّيعّية الواحدة، أو اآلكلة عىل  -1

 املوائد، ومن بّينها املائدة الشّيعّية. كافة

ضمن بعض املؤسسات واملكاتب القانونّية واحلقوقّية والدينّية  -6

 أحّيان ا.

وهؤالء املرتزقة هلم سامت مشرتكة يلمسها املتتبع مللفاهتم 

 السوداء والتّي منها:

معظمهم ال يشكل الدين يف حّياته وتارخيه أي حمطة، بل منهم من  -4

يتكلم يف قضايا عقدية شائكة وكأنه من  ال يّصيل، ومع ذلك جتده

 علامء القرن الثامن اهلجري.

غالبّيتهم كانوا حيّصلون عىل رواتب تكفّيهم بالكاد، وحياولون  -3

لتسندهم، لكن اآلن لديم شقق،  "السبوبات"البحث عن إحدى 

منازل، شالّيهات، سّيارات، حسابات بنكّية، وأموال موَظفة، 

ي، ومعظمها مل يظهر إال بعد العطاء ممتلكات تقدر أحّيان ا بامل اي

 الشّيعي.

هناك سمة مشرتكة لدى بعض هؤالء املرتزقة أنك إذا فتحت  -4

جوازات سفرهم ستجد أن السنوات العرش األخرية ممتلئة 

 بتأشريات إىل حّيث يوجد املمول الشّيعي والفاريس.
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إذا تأملت سرية العتاة منهم ستجد أن اجلرية الفارسّية والشّيعّية يف  -1

لت حمطة مهمة يف حّياهتم.إح  دى البلدان اخللّيجّية شكه

ه األذهان إىل  -1 ا مريب ا قد يوجه جتدهم يدافعون عن زواج املتعة دفاع 

 كوهنم ينعمون بالتمتع.

مجّيعهم ينتمي ملدرسة رد الفعل، فهم دائام  يطالبون أهل السنة  -6

بتكّيّيف أوضاعهم وفق األفعال الفارسّية، فذمام املبادرة والتربير 

هم دائام  شّيعي، وذمام رد الفعل والتأنّيب دائام  سني، مستغلي عند

بذلك ذريعة الوحدة اإلس امّية، وكأن الوحدة عندهم ينبغي أن 

 تقوم فقط عىل األعمدة الشّيعّية.

إذا كتبوا ال يكتبون إال بالنََفس الشّيعي، وإذا تكلموا يف التلفاز  -7

 أحسست أن اللسان به حلن فاريس.

السنة، وتطاولوا عىل مقدساهتم ورموزهم، إذا هامجوا أهل  -2

هامجوهم باألدوات الشّيعّية، ال األدوات العلامنّية، أو حتى 

 اإلحلادية.

نون من حتذيرات العلامء الثقات من خطر املد  -9 ا يوه تراهم دوم 

الشّيعي والطموح الفاريس، وحياولون تّصويرها عىل أهنا ذات 

 ها ُنظم سنّية.جذور شخّصّية، أو مدفوعة بتوجهات فكرية ترعا
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رة من الوالء للكّيان  -41 يستخفون من الترصحيات السّياسّية املحذه

الفاريس، ويتشدقون بالرموز السّياسّية الشّيعّية، حتى ولو هامجت 

ا لعدم وجود  ةتلك الرموز النُّظم السّياسّي السنّية، وال جيدون تربير 

 أثر مادي ملموس للخطابات الك امّية الشّيعّية.

من مرتزقة املال الشّيعي من أبناء جلدتنا السنّية  إن هذا الطابور اخلامس

لون  يعدون آلّية من آلّيات املد الشّيعي يف املناطق السنّية، وهم بذلك يشكه

هم  خطورة عىل عقّيدة أهل السنة وأمنهم القومي، وبالتايل ينبغي صده

وحتجّيمهم وإحكام السّيطرة علّيهم، وقطع البنزين الفاريس عنهم، وذلك 

مهم، وتتسع رقعتهم، ويمتد نفوذهم، ومن َثم يزداد قبل أن ينفلت زما

ا.  الّصفو السني تعكري 

 

 

 

 

 

 

 

 



 املَُّد الشيِعُّي يف ِمرص     ____________________________

 

)61) 

 
 

 الفضائيات الشيعية يف البيوت الُسنّية

بّينام كنت أقلب قنوات التلّيفزيون عىل القمر الّصناعي املرصي، فإذا يب 

أتوقف أمام معمم شّيعي أثار أزمة عقدية شهرية يف الكويت بإساءاته 

رسول اهلل صىل اهلل علّيه وآله وسلم وألمهات املؤمني  املوجهة لّصحابة

ا.  ريض اهلل عنهم مجّيع 

وإذا بالرجل يتكلم عىل مدار ساعة بك ام شديد السوء نحو عقّيدة أهل 

ا من الطعن غري املبارش يف أهل السنة باستخدام  السنة واجلامعة، مكثر 

ي غري احرتايف لشبهات يّصطنعها هو، ويعجز عن ردها املشاهد السن

 املحَّصن باألدلة الرشعّية.

رت ملّّيا يف هذا األمر، ثم قمت بالبحث الدقّيق فّيه فوجدت أنني أمام  فكه

تبشري شّيعي ممنهج يقتحم بّيوت أهل السنة واجلامعة؛ من خ ال األقامر 

الّصناعّية التي ترشف علّيها حكومات أهل السنة. وهالني الرقم الذي قمت 

 41علّيه  "نايل سات "مر الّصناعي املرصي بإحّصائه عن تلك القنوات فالق

قناة شّيعّية موزعة ما بي قنوات لألطفال، قنوات إخبارية وحوارية، قنوات 

ا القنوات الدينّية التي تثل  اقتّصادية وتعلّيمّية، قنوات فنّية وتراثّية، وأخري 

 األكثرية يف القائمة.

شّيعّية قناة  44فعلّيه حوايل  "عرب سات"أما بالنسبة للقمر الّصناعي 

وغالبهم موجود عىل النايل سات. ومجّيع تلك القنوات ُتّصاغ مادهتا 
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هة خللخلة عقّيدة أهل السنة  اإلع امّية وفق العقّيدة الشّيعّية، وموجه

 واجلامعة، بل والسعي لتشّيّيع أكرب قدر ممكن منهم.

ويف ظل املطامع الفارسّية للدولة اإليرانّية يف املنطقة العربّية وبخاصة مرص، 

ل خطورة غري  فإن وجود مثل هذه القنوات عىل قمر صناعي مرصي يشكه

عادية عىل األمن القومي املرصي. كام أهنا ستعمل عىل تكوين قطاع عريض 

من املرصيي املفتوني بالرموز الشّيعّية، بل واملتشّيعي أحّيان ا، وحّينها 

 سّيكون والؤهم إليران ولّيس ملرص بحكم املرجعّية العقدية.

ع والوالء إليران وقتها قد يطول بّيوت املسئولي أنفسهم، كام أن خطر التشّي

تلك البّيوت املستقبلة هلذه القنوات عرب التلفاز، لتختل دوائر املسئولّية 

 والقّيادة املرصية مستقب ا .

خماطر القنوات الشّيعّية ال تقف عند حدودها العقدية، لكنها تتد ولذا فإن 

لت امس األوضاع السّياسّية للدول السنّية وقادهتا؛ مما يشكل خطورة مبارشة 

عىل األمن القومي، واستقرار الب اد السنّية. ومن َثم فإن استمرارها يف بثه 

عربّية سمومها وحتريضها بحرية، وتكن وصوهلا لكل بّيت يف املنطقة ال

ا عاّما مشك ا  وفق الرؤية الفارسّية، وقابل للتحرك  السنّية قد يّصنع رأي 

 وإحداث الق اقل داخل املجتمع السني يف حلظة ما.
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وبالعموم فإنه بتحليل حمتوى القنوات الشيعية املوجودة عىل 

األقامر السنية وجّدنا أن أبرز وأهم ما تّدنّدن عليه هذه القنوات 

 هو:

بسّيول من األحاديث واألقوال املنكرة واملوضوعة إمطار املشاهد  -4

ا لرسول اهلل صىل اهلل علّيه وآله وسلم، ومع ضعف  املنسوبة زور 

ا ومتن ا عند عموم  احلّصّيلة احلديثّية والدراية بعلم احلديث سند 

املتلقي، فإن ذلك يؤدي إىل انتشار اآلثار املكذوبة بي الناس، 

واخلطورة هنا تكمن يف  وتداوهلا عىل أهنا أحاديث نبوية.

التكلّيفات العقدية املّصاحبة لتلك األكاذيب، والتي تّصبه مجّيعها 

 يف مّصلحة املذهب الشّيعي.

تتجنب معظم القنوات الشّيعّية السبه املبارش يف الّصحابة  -3

وزوجات رسول اهلل صىل اهلل علّيه وآله وسلم وريض اهلل عن 

افرتاءات أصحابه وزوجاته، لكنها تطرح مغالطات وأكاذيب و

 تارخيّية تّصل باملشاهد غري الواعي إىل أن يطعن هو فّيهم.

حمارصة املشاهد بجرعات مكثفة من اللطمّيات، وجمالس العزاء،  -4

واملامرسات الشّيعّية املوسومة بالبؤس والغم. واملّصحوبة 

باملجسامت الّصوتّية والبرصية املبكّية، فض ا  عن اآلذان الشّيعي، 

تباهتا، واالستغاثة هبا. ومجّيعها والطواف باألرضحة، وتقبّيل ع
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ا من األلفة مع الض االت الشّيعّية لدى غري  أجواء تّصنع نوع 

املحّصني، وقد حتدث لديم التباسات عقدية أثناء أدائهم 

ا ملذهبهم السنهي.  لعباداهتم وفق 

استخدام الفضائّيات الشّيعّية ألنظمة الّصوت والّصورة بطريقة  -1

ا  ،احرتافّية مقتل  قّصةت التي تتعلق بعرض احلكايامن بدء 

وانتهاء  باألدعّية واألغاين واألناشّيد التي  ،احلسي ريض اهلل عنه

ه اإلع ام الشّيعي. وعادة ما يكون الّصوت ثقافة وتوجه لتعرض 

ا يدفع اآلالف من حارضيه ومستمعّيه إىل البكاء عراقّيّ  ا باكّي ا مؤثر 

مثّييل بالغ واألداء الت ،العتامده عىل تغّيري نربة الّصوت ؛الشديد

وهذا نوع جديد من  .األثر يف نطق كل مقطع حسب حساسّيته

ني املفتون معظمه بأنواع شاهد الّس الفن التّصويري املطروح عىل املُ 

شى معه االفتتان هبذا النوع العاملّية والفّيديو كلّيب، مما خُي  ىاملوسّيق

 من الفن الشّيعي، وما يعقب ذلك من اخت االت عقدية.

سجل ل احتفاالت واملامرسات الشّيعّية اجلامهريية احلي وامل البثه  -1

ف، وذلك من خ ال تركّيز الكامريا ذات احلضور الشّيعي املكثه 

 ؛األرضحة أو املقامات عىلعىل اجلموع الغفرية التي تتوافد 

يف املناسبات الدينّية، األمر الذي يرتك  للتمسح واالستغاثة هبا 

  ة، ويطرح لديم سؤاال  رسالة لآلخرين بأن عدد الشّيعة كبري للغاي
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مفاده هل من املعقول أن يكون هؤالء الناس الذين  -شبهة-

ن م فقد يندفع غري املحَّص ومن ثَ  !يستغّيثون باألرضحة عىل خطأ؟

والذي ال يدري أن هذا نوع من الرشك للبحث عن أدبّيات هذا 

 .الفاسد املذهب

افة ل الفضائّيات الشّيعّية لكبَ التوظّيف الفني والدرامي من قِ  -6

عترب وهذا املدخل الفني يُ  ،األحداث واملناسبات والرؤى الشّيعّية

خاصة يف هذا العرص  ،من أخطر املداخل عىل عقّيدة أهل السنة

يف األساس بالسّينام والدراما، إضافة إىل أن الدراما ذي ُفتَِن أهله ال

بل هي اجتامعّية وتارخيّية ذات  ،والسّينام الشّيعّية لّيست دينّية بحتة

حتى ولو مل يكن عنوان العمل  ،شكّيل عقدي شّيعيصّياغة وت

وقد يكون ما أحدثه املسلسل اإليراين يوسف الّصديق من  ا.عقديّ 

بي  "ثقة"افتتان لدى قطاع عريض من املسلمي مدخ ا  لّصناعة 

تسمح بقبول كافة  "ثقة"املسلم السني والسّينام والدراما الشّيعّية؛ 

 الفنّية.األطروحات املبثوثة ضمن تلك األعامل 

د فّيها  -7 ال تستحي القنوات الشّيعّية أن تقدم مسلس ات تارخيّية جتسه

صور األنبّياء والّصحابة برجال عاديي، وتعمل عىل تشويه 

التاريخ وتقديمه وفق الرؤية الشّيعّية، واالعتامد التام عىل 

اإلسائّيلّيات يف سد التاريخ وقّصص األنبّياء، فض ا  عن كوهنا 
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بة، وتشويه صورة خلفاء املسلمي، مّصحوبة بالطعن يف الّصحا

وال ختلو  املسلس ات حتى ولو كانت تتناول حقبة تارخيّية قبل 

اإلس ام من وضع البهارات الشّيعّية علّيها، مثل تقديس القبور، 

مثلام قدمت سّيدنا يعقوب علّيه الس ام يف أحد املسلس ات 

 اإليرانّية املدبلجة وهو يزور قرب زوجته بانتظام، وحيزن ويبكي

 ابنه يوسف علّيه الس ام. "غيبة"عندها 

تقدم القنوات الشّيعّية جرعة مكثفة من الربامج املوجهة لألطفال،  -2

سواء كانت يف قنوات خمّصّصة لألطفال، أو متفرقة يف القنوات، 

ومجّيعها ُمّصاَغة وفق رؤية عقدية شّيعّية تنجرف باألطفال غري 

 املراقبي من اآلباء إىل اهلاوية.

لشّيعّية بتقديم أف ام كارتونّية لألطفال عن قّصص تقوم القنوات ا -9

رضوان اهلل -األنبّياء علّيهم الس ام والّصحابة  ااألنبّياء جتسد فّيه

سقط معها هة تُ مشوه  هزلّية وبطريقة ،بشخّصّيات كرتونّية -علّيهم

كام أن كافة حمتويات تلك  .مهابة الشخّصّية يف نفس الطفل السني

رب أناشّيدها وأف امها القنوات التبشريية تسحب الطفل هبدوء ع

 وحتى رشيط رسائلها إىل كافة معطّيات الض االت الشّيعّية.

تعمد إحدى القنوات اإليرانّية عىل اتباع أسلوب تبشريي لئّيم عرب  -41

جرعة مكثفة  من الربامج املتنوعة واملسلس ات واألف ام املدبلجة، 
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ومجّيعها تتبع سّياسة املوج اهلادئ الذي يسحب السباح غري املاهر 

ىل مناطق غرق مؤكدة، ومع األسف فهناك عدد غري قلّيل من إ

أهل السنة يتفاعلون باالتّصال مع هذه القناة التي حترص عىل 

استضافة من يسمون عندنا بدعاة التقريب، والذين يزيهنون 

مشاركتهم بسّيل من اإلعجاب بالتجربة اخلمّينّية. وكل ذلك حتت 

شّيعة تكأة  وتقّية للنفاذ التي يتخذها ال "الوحدة اإلس امّية"ذريعة 

لضعاف القلوب. تلك الذريعة التي كشف ت اعَب الشّيعة هبا 

 كباُر علامء أهل السنة الواعي للمرشوع الفاريس يف املنطقة.

دة للثورة اخلمّينّية واملمهدة ملا  -44 تقديم جرعة من الربامج املمجر

د أسموه بالدولة اإلس امّية العاملّية، والتي سّيقّيمها طفلهم املفقو

سنة، وأن هذا الطفل املفقود لن يقبل يف  4311يف الِّسداب منذ 

دولته إال بمن ينتمي إىل الشّيعة. ومن َثم فالقنوات تكثهف 

جرعات مواالة اخلمّيني ومهديم املنتظر، مع تقديم اإلغراءات يف 

حال تبعّيتهام، ومع ضعف الوعي لدى البعض يف فهم زيف 

ندهم، قد ينبهر البعض مهديم، وحقّيقة اخلمّيني املعّصوم ع

وحيدث لديه التباس عقدي، فض ا  عن التهّيئة النفسّية لطموحات 

املرشوع الفاريس االستعامري، وما قد يستلزمه من خروج عىل 

ام أهل السنة واجلامعة.  ُحكه
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وكل العامرة الدينّية املرتبطة  ،الرتكّيز عىل األرضحة واملقامات -43

كرمة بالرسوم التي تعرض وعادة ما تتم مساواة مكة امل ،باملذهب

 ،لقم أو الكوفة، بحّيث تكون اإلشارة إىل تساوي القدسّية

 والتخلص من مرجعّية اجلزيرة العربّية مقابل مرجعّية أخرى.

هي  إيران أن السني تظهر للمشاهد أن حتاول الفضائّيات الشّيعّية -44

ا قّياديّ   ،هي املهّيمنة عىل السّياسة وأهنا ،ا يف املنطقةالتي تلعب دور 

كام تقوم بالتدلّيس  .املرشق للمنطقةواملستقبل تعكس الوجه  هناوأ

عىل املشاهد بأن أهل السنة يف إيران ال يعانون من أية مضايقات، 

رغم ما حيدث يف األهواز من أهوال. مع إيراد أخبار ومقوالت 

لشخّصّيات متحولي للمذهب الشّيعي أو متعاطفي معه عىل أن 

الّصحّيحة بنظرهم ل اعتقاد،  والوجهة ،"االستبّصار"هو ذلك 

 مع الرتكّيز عىل تجّيد هؤالء إليران واخلمّيني املقبور.

اعتادت الفضائّيات الشّيعّية بثه أخبار كاذبة عن مرص، واهلجوم  -41

عىل مرص فّيام يتعلق بّصده اجلانب املرصي للمد الشّيعي، وهناك 

السخرية والتحريض قضايا مرفوعة أمام القضاء املرصي موثق هبا 

  ."املرصيم عىل الرموز املرصية ورجال القضاء والتهج

التي  األفواهبد من جلم بعض  ال ": تقول إحدى القنوات الشّيعّية

ا وهبتانا للشّيعة وتنسبهاتقذف الشّيعة بقبائح مفاسدها   ،زور 



 املَُّد الشيِعُّي يف ِمرص     ____________________________

 

)68) 

 
 

ا ن وهذا يشء طبّيعي أل ،الرعب املرصي من الشّيعة بات واضح 

الفقه الشّيعي يسري  أبّيتم أمشئتم ، الباطل فقط يرتعد من الشّيعة

والقادم  ،وجل نحو اهلدف بخطى مسددة من قبل اهلل عز 

 .(4)"حاكم

عىل اعتادت الفضائّيات الشّيعّية عرب براجمها ونرشاهتا اإلخبارية  -41

العربّية ململكة رص واتكثّيف احلم ات اإلع امّية املعادية مل

السعودية والبحرين، ومهامجة املؤسسات اإلس امّية السنّية 

للملف الشّيعي، وكذلك تشويه صورة هّيئة األمر املتناولة 

باملعروف والنهي عن املنكر  بالسعودية، وختّصّيص حلقات كاملة 

ا  ا حتريضّّيا ملموس  للهجوم علّيها. وقد لعبت تلك القنوات دور 

يف اضطرابات السعودية والبحرين املتعلقة بالشّيعة، كام لعبت 

ا حتريضّيّا أثناء حرب احلوثّيي بالّيمن ؛ حّيث دعمتهم إع امّّيا دور 

هذا فض ا  عن الدور التحرييض اخلسّيس عىل  بطريقة بارزة.

اجلّيش احلر بسوريا، وتشويه صورة املقاومة هناك، مع دعم نظام 

 األسد الوحيش بكل ما ُأوتّيت تلك الفضائّيات الشّيعّية من قوة.

                                                 

 .1223ابريل  11سامي جواد كاظم: قناة الفيحاء،  (1)
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ا كبرية يف دعم قوائم التحالفات تلعب الفضائّيات الشّيعّية  -46 أدوار 

ّية يف االنتخابات الربملانّية بالدول العربّية التي هبا أقلّيات الشّيع

 شّيعّية.

هناك تعاون مقلق أمنّّيا واسرتاتّيجّّيا بي أمريكا واجلانب الشّيعي  -47

، فإحدى باقات القنوات العراقّية عىل سبّيل يف النطاق اإلع امي

تأسست  املثال، والتي أسندت كافة مهامها لشّيعة العراق،

 االحت ال األمريكي الذي أصدره حاكم 66بموجب األمر رقم 

بعقد  تلك الباقة اإلع امّية، وقد أنشئت م3111يف  "بول بريمر"

بي وزارة الدفاع األمريكّية، ورشكة أمريكّية خاصة اسمها 

وهي رشكة متخّصّصة يف خدمات املراقبة  ،"سايك"املخترص 

 لوكاالت التجسس.

طفال فّيها، أو تسعى الفضائّيات الشّيعّية، سواء عرب برامج األ -42

، ومن لألطفال مثل قناة طه-القنوات املتخّصّصة يف األطفال 

خطاهبا التبشريي  توجّيهإىل  -قبلها قناة هادي يت يف لألطفال

ل الشّيعي نحو أطفال أهل السنة واجلامعة باللغة العربّية ، بام يشكه

خطورة عقدية وسّياسّية فعلّية عىل مستقبل هؤالء األطفال، 

 وجمتمعاهتم.
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 ،عىل أسامء القنوات الشّيعّية أن غالبها ذات دالالت عقدية ي احظ -49

وهكذا،  ،أهل البّيت -الكوثر -املهدي -الغدير -مثل  الثقلي

م فهي حتافظ عىل هويتها يف الشكل واملضمون، وهذا ومن ثَ 

يف األساس آلل  من الثقة لدى املشاهد السني املحبه  ايعطّيها نوع  

 البّيت.

م ومن ثَ  ،تب هلا يف البلدان السنّيةتتّيح هذه القنوات فتح مكا -31

 .تكون بمثابة حلقة وصل بي شّيعة اخلارج وشّيعة الداخل

بوابة قانونّية لتحويل األموال الشّيعّية إىل تكون بمثابة وكذلك 

األوطان السنّية بحجة مرصوفات املكتب، وتلك األموال ال 

 تتوافر معها ضامنات عدم إنفاقها يف أنشطة استقطابّية.

 ؛شّيعة عىل اسرتاتّيجّية اإلمطار الكثّيف بعدد القنواتاعتامد ال -34

ومن ناحّية  .بحّيث لو تم غلق إحدى القنوات حتل أخرى حملها

أخرى يكون هناك حضور كثّيف يف الفضاء اإلع امي لّيحدث 

نوع من األلفة اإلع امّية بي املشاهد وبي األطروحات بذلك 

تباه مسئويل وان ،لذا لزم وضع هذه النقطة يف احلسبان .الشّيعّية

  السنّية ملحتويات القنوات التي تطلب موافقة البث. األقامر

بدورنا سنحاول من خ ال السطور القادمة رضب  جمموعة من 

 األمثلة عىل املحتويات الضالة بالفضائّيات الشّيعّية.
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 الّدراما الشيعية جرس للمّد الشيعّي

لمس خطورة املحلل ملحتوى الدراما الشّيعّية، وبخاصة اإليرانّية منها، ي

الزحف الشّيعي التبشريي املمنهج، واآليت عن طريق تلك الوسّيلة املثرية 

ا أو  لفضول عامة الناس املفتوني يف األساس بالدراما، سواء كانت أف ام 

مسلس ات رشقّية أو غربّية، بغض النظر عن املحتويات االنح الّية 

 والعلامنّية لتلك الدراما.

النبي "املسلمي باملسلسل اإليراين املدبلج  من هذا املنطلق ُفتَِن عدٌد من

شّيعّية اثنا  ،  والذي تت صّياغته وفق رؤية عقدية"يوسف علّيه الس ام

عرشية، فض ا  عن اعتامد معظمه عىل اإلسائّيلّيات، وجتسّيده لسّيدنا يوسف 

علّيه الس ام بّصورة ممثل إيراين، يف خطوة تلت جتسّيد مسلس ات االثنا 

نبّياء، وقد تكون تقدمة ملسلسل شّيعي جيسد عرشية ملجموعة من األ

 شخّصّية سّيدنا حممد صىل اهلل علّيه وآله وسلم.

وبالعموم فإنني أحسب أن بروز هذا املسلسل يف املجتمع السني بّصفة 

عامة، واملرصي بّصفة خاصة، راجع جلاذبّية ومكانة الشخّصّية التي حيكي 

 عّية بعّينها.، ولّيس للدراما الشّي-سّيدنا يوسف علّيه الس ام-سريهتا

ولكن عىل أية حال، فإن ما أخشاه أن يكون هذا املسلسل عىل ع اته العقدية 

من خ اهلا باقي مضامي الدراما الشّيعّية العقدية،  ، تعرب"قنطرة ثقة"بمثابة 
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والتي تّصبوا خللخلة عقّيدة بعض أهل السنة املغّيبي، وبثه الشبهات املهلكة 

 يف صفوفهم.

أرشنا إلّيها ال تقف  التي "قنطرة الثقة "ية يف صناعة واحلنكة الشّيعّية التبشري

عند حدود جاذبّية املادة الدرامّية، بل تتد إىل احلرص عىل وجود غطاء 

لرأس املمثلة الشّيعّية ذات اللباس الفضفاض نسبّّيا. مع البعد عن املادة 

االنح الّية، وإن كانت حتوم حوهلا أحّيان ا كثرية، وعىل الرغم من شكلّية تلك 

األمور إال أهنا مفتَقَدة عند مشاهد الدراما املرصي، ومن َثم فقد ينبهر 

البعض هبا، فتتسلل إلّيهم السموم الشّيعّية أثناء حلظات اإلعجاب 

 واالنبهار.

وأبرز تلك السموم الشيعية التّي يمكن أن يرصّدها املّدقق السنّي 

عنّد حتليله للّدراما  ذو املرجعية العقّدية والّدراية العلمية

 :يعيةالش

، وخاصة من -رضوان اهلل علّيهم-تشويه صورة الّصحابة الكرام  -4

ا من أمور املسلمي، بطريقة جتعل املشاهد غري  ويل منهم أمر 

املحَّصن ال ينتقد ويطعن ويسب الّصحايب فقط، بل يطعن يف 

خلّيفة املسلمي الذي أسند مهام الوالية للّصحايب اجللّيل، ويف 

ا. الغالب يكون اخللّيفة أبو بكر  وعمر وعثامن ريض اهلل عنهم مجّيع 
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التي  -رضوان اهلل علّيهم-الرتكّيز عىل نقاط اجتهاد الّصحابة  -3

جاَنبهم فّيها الّصواب، وجتسّيمها، وتضخّيم األمور التي ترتبت 

علّيها بطريقة ُتْشِعر املشاهد أن هناك فتنة عظّيمة حدثت جراء هذا 

 االجتهاد، وتتد آثارها لواقعنا املعارص.

والتابعي يف  -رضوان اهلل علّيهم-نجزات الّصحابة تسفّيه م -4

فتوحاهتم اإلس امّية، وإظهارهم كمتمتعي بالغنائم، وغارقي يف 

امللذات، بام يعطي اإلحياءات بأن الفتوحات كانت من أجل 

 الغنائم، ولّيست من أجل نرش الدين اإلس امي.

تشويه وتزيّيف التاريخ بالعموم؛ طعن ا يف أهل السنة ولّصالح  -1

 املسألة الشّيعّية.

وإذا كانت الدراما الشّيعّية تسعى إىل هدم وتشويه كل ما هو سني بطريقة 

كلها مكر وخداع، فإهنا عىل الطرف اآلخر تقوم بالبناء الشّيعي؛ من خ ال 

تقديم وتلمّيع النموذج الشّيعي، والفاريس منه بّصفة خاصة، عىل أنه حامي 

ا االجتامعّية مجّيعها مّصبوغة محى اإلس ام، وحامل لوائه العقدي، فالدرام

بّصبغة عقدية توضح أمهّية املرجعّية الشّيعّية يف حل األزمات احلّياتّية، 

والدراما السّياسّية إما أن تدخل للمشاهد بّصورة غري مبارشة من خ ال 

القضّية الفلسطّينّية التي تستثمرها بِحَرفّية عالّية، واالحت ال األمريكي 

لسنّية للمحتل األمريكي حتت للعراق وبخاصة تشويه صورة املقاومة ا
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ذريعة احلرب عىل اإلرهاب، أو بّصورة مبارشة يف طرح الرؤى اإليرانّية 

 لألحداث.

ه األول واملرجعّية  وعىل كّل فإن والية الفقّيه ورؤية اخلمّيني هي املوجه

املعتمدة يف توجّيه الدراما الشّيعّية السّياسّية الساعّية لتشكّيل رأي عام سني 

 نّية لألحداث، ويتحرك هبوى مرشدها األعىل.الرؤية اإليرا ىيتبن

أما الدراما الدينّية فتّصور أن اخل اص يف رداء املذهب الشّيعي ومهديم 

 4311املنتظر ذلك الطفل ذو اخلمس سنوات واملختفي يف الِّسداب منذ 

سنة. وذلك من خ ال جتسّيد سري الشخّصّيات الدينّية املعتمدة لدى 

تبشري تلك الشخّصّيات هبذا املهدي. ومن مرجعّيات وعلامء االثنا عرشية، و

بي الشخّصّيات الدينّية التي يتم تلمّيع صورهتا وتضخّيمها بطريقة عجّيبة 

 يف الدراما الشّيعّية شخّصّية اخلمّيني.

ث وال حرج خاصة فّيام يتعلق بمقتل سّيدنا  وبالنسبة للدراما التارخيّية فحدر

 دة قاتلّيه.احلسي ريض اهلل عنه، والدندنة عىل رضورة الثأر من حف

وننتهي بالدراما العلمّية، والتي يتم فّيها الِّسقة الشّيعّية لعلامء املسلمي 

ا  الذين كان هلم شأن يف علوم الطب والطبّيعة، وطرحهم للعوام كذب 

كشخّصّيات شّيعّية اثنا عرشية، عىل الرغم من أن هؤالء العلامء املفرتى 

للعوام املنبهرين يف علّيهم ينتمون ألهل السنة، وهذا بدوره حُيِدث بلبلة 

 األساس بمنجزات هؤالء العلامء الكبار.
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إن هذه الدراما الشّيعّية التبشريية ما كانت تّصل للمشاهد السني لوال 

الفضائّيات الشّيعّية التي يتم بثها عىل األقامر الّصناعّية السنّية، تلك األقامر 

لك إال التي تسبح يف الفضاء بأموال أهل السنة، ولن تسد الثغرة الشّيعّية ت

بوقف بثه تلك القنوات من عىل أقامرنا، ولتذهب إيران فتضع قنواهتا عىل 

 أقامرها.

ولقد حتدثت من قبل، ومن خ ال كتاب مستقل، فض ا  عن عرشات 

املقاالت والبحوث عن خطورة معركة الشّيعة اإلع امّية، وآلّية الدراما 

ة واجلامعة، الشّيعّية، ودورها يف مساندة املد الشّيعي يف جدار أهل السن

وبّينت بالدالئل والرباهي املوثقة وبعد حتلّيل حمتوى القنوات والدراما 

الشّيعّية كّيف حَول الشّيعة أدبّياهتم املكتوبة إىل أعامل فنّية جَذابة تتسلل إىل 

املواطن العادي غري املحَّصن باألدلة الرشعّية، فتت اعب بعقّيدته، وتوقعه 

 كة.دون أن يدري يف خمالفات عقدية مهل

 41فلمّصلحة َمن ترص إداريت النايل سات والعرب سات عىل ترك أكثر من 

قناة شّيعّية تيسء ألهل السنة صباح مساء، وتعرض الدراما الشّيعّية التي 

 تزيف اإلس ام وتيسء إىل رموز اإلس ام والرسل واألنبّياء وامل ائكة؟!

مّية كربى هلا إدارايت القمرين الّصناعّيي كي جتع ا هّيئة علوما املّصلحة لدى 

تفكر يف الدخول يف نزاع  "جممع البحوث اإلس امّية"مهابتها وتقديرها مثل 

فتوى رصحية للمجمع تنعها من بثه مسلسل  قضائي مع قناة فنّية ملخالفتها



 املَُّد الشيِعُّي يف ِمرص     ____________________________

 

)76) 

 
 

ييسء لألنبّياء والرسل وامل ائكة، يف حي أنه بجرة قلم يغلق وزير اإلع ام 

 القناة التي ال تروق له؟!

أنه إذا كان الشّيعة عىل لسان أحد علامئهم قد توجهوا يف  إنني أؤكد عىل

وقت من األوقات باإلساءة ألم املؤمني السّيدة عائشة ريض اهلل عنها، فإن 

كتبهم ممتلئة بآالف األوراق املسّيئة لكافة رموز األمة اإلس امّية من أهل 

جة لكافة أباطّيلهم، وعىل رأسها  مونه ما يس "كبرية"السنة واجلامعة، ومروه

زواج املتعة، ومعظم ما ُسطر يف كتبهم يتم إعادة إنتاجه يف صورة برامج 

ودراما ومواد إع امّية ُتَبثه عىل أقامرنا الّصناعّية، وتدخل لكل بّيت مسلم، 

 دون رقابة أو توجّيه رشعي.

هذه هي بعض من املخاطر املبنّية عىل حتلّيل حمتوى القنوات الشّيعّية، ويبقى 

القنوات الشّيعّية من عىل األقامر السنّية. فالشّيعة لو احلل يف وقف بثه هذه 

هة لطوائفهم الشّيعّية يف الوطن  كانوا صادقي يف كون هذه الفضائّيات موجه

ا  ا صناعّيّا شّيعّّيا يضم كافة قنواهتم، ويكون موجه  العريب؛ ألطلقوا قمر 

 باألساس لشّيعتهم، ومعلوم لدى اجلمّيع هويته، ومن َثم يتم جتنّبه بسهوله،

بدال  من تغلغل القنوات الشّيعّية بي القنوات السنّية، وصعوبة معرفة 

 املشاهد السني غري املحَّصن هلوية القنوات الشّيعّية التبشريية.
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لذا، ومن باب احلفاظ عىل العقّيدة السنّية للمرصيي، وحراسة األمن 

 القومي املرصي، ينبغي اختاذ عدد من اخلطوات الدفاعّية واالحرتازية املهمة

 والتّي منها: ،اإلع امي يف هذا الشأن

رضورة قّيام احلكومة املرصية بالوقف الفوري لتلك القنوات  -4

 التبشريية الشّيعّية من عىل القمر الّصناعي املرصي.

تشكّيل جلان فحص تضم خرباء حاذقي بالشأن وامللف الشّيعي،  -3

مهمتها رصد وصده االخرتاق الشّيعي لإلع ام السني والبلدان 

 السنّية.

عو  وزارات اإلع ام يف الدول العربّية السنّية، وحتت إرشاف أد -4

 حوث اإلس امّية باألزهر الرشيف أنبعض علامء جممع الب

ا للرصد اإلع امي، تكون مهمته فقط رصد كل  يستحدثوا مركز 

 ما تفرزه الفضائّيات الشّيعّية والدراما الشّيعّية، ويقومون بتحلّيله.

حجم التجاوزات  مع تأكّيدي عىل أن اجلمّيع سّيندهشون من

الشّيعّية البالغة يف هذا الرصد، مع رضورة أن ُيوَضع يف هناية 

عملّيات الرصد تقريٌر موثق بكافة التجاوزات الشّيعّية يطلع علّيه 

كل أعضاء املجمع، لّيّصدروا يف ضوئه ما يرونه مناسب ا حّيال 

الشّيعة وجتاوزاهتم، وأحسب أن وزراء اإلع ام العرب سّيجدون 
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التقرير مدفوعي إلغ اق كافة املنابر اإلع امّية  أنفسهم بعد هذا

 الشّيعّية املذكورة يف هذا التقرير.

تكثّيف اجلرعات اإلع امّية السنّية لتوعّية أهل السنة بخطورة املد  -1

الشّيعي وفساد األطروحات العقدية عندهم، ومواقفهم الفاسدة 

رضوان اهلل - من القرآن والسنة والّصحابة وأمهات املؤمني

 .-علّيهم

رضورة حذف ولّيس تشفري كافة القنوات الشّيعّية من عىل أجهزة  -1

نهي؛ حتى ال تكون أسته  االستقبال املنزلّية من ِقَبل ربه البّيت السه

ي الشّيعة. ا ثمّين ا يف يد مبرشه  وأبناؤه الّصغار بل وهو نفسه صّيد 

ا إذا احتج أحٌد بأننا يف عرص الساموات املفتوحة، وهم يامرسون  وأخري 

الشّيعي ملذهبهم، مستخدمي يف ذلك كافة التقنّيات املتاحة، التبشري 

ويمكنك أن ت اعبهم بنفس الطريقة، نقول: إنه إذا كان الشّيعة يامرسون 

قناة ناطقة  41التبشري الشّيعي داخل البلدان السنّية بتمويل إيراين من خ ال 

عىل  باللغة العربّية، ومنطلقة من القمر الّصناعي املرصي الرسمي، فإن إيران

املستوى الرسمي مل ولن تسمح بأن يوجد عىل أرضها قناة واحدة ُسنّية تدعو 

 للمذهب السني، وتنطق باللغة الفارسّية.
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 املّد الشيعّي وإشكالية شيعة العراق يف مرص

يمثل العراقّيون الشّيعة يف البلدان العربّية السنّية إشكالّية معقدة؛ حّيث إن 

ن سنّية صافّية، وهم حيملون بي توافدهم بعد احت ال العراق عىل بلدا

ا من املخاطر عىل العقّيدة السنّية إذا  ل كثري  جنباهتم العقّيدة الشّيعّية، يشكه

اعتربنا العقّيدة الشّيعّية بؤرة سطانّية يتم غرزها يف نسّيج املجتمعات 

السنّية.ففي مرص عىل سبّيل املثال، وبحسب منظمة العمل العربّية، يوجد ما 

نة وشّيعة، ويتمركز أغلبهم يف مدينة السادس ألف عراقي س 411يقرب من 

من أكتوبر. والقانون املرصي يتعامل معهم كوافدين عرب، ويغض الطرف 

وهذا أمر من شأنه إحداث  عن أية أبعاد دينّية أو طائفّية أثناء منحهم اإلقامة.

يف املجتمع   "شّيعة العراق"الكثري من الق اقل، خاصة يف ظل اندماج 

لرشاء، والتعلّيم، والزواج أحّيان ا من املرصيات، وكذلك املرصي بالبّيع وا

ممارسة شعائرهم الرافضّية، وكافة تعام اهتم الّيومّية. إضافة إىل أدوارهم 

التشّيعّية املشبوهة يف ظل املخطط العاملي للفرقة الشّيعّية يف توسّيع رقعة املد 

ة التي الشّيعي. من هنا كان ال بد من الوقوف قبالة هذه اإلشكالّية املجتمعّي

د نسّيج املجتمع املرصي، وتغرس فّيه نبتة قد تنتج مستقب ا  آالف البؤر  هتده

التبشريية، والتي يتم التحكم فّيها من خارج الب اد عىل نحو  خيدم املرشوع 

الشّيعي واملطامع الفارسّية، ويكون باجلملة ضد نسّيج املجتمع املرصي، 

 وعقّيدة أهل السنة واجلامعة.
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يم رؤية عملّية ملواجهة تلك اإلشكالّية املعقدة، وذلك وبدورنا سنحاول تقد

 عرب الّصورة التالّية:

 أوالً: الرصّد والتصنيف والتحليل، ويشمل:

حماولة تكوين قاعدة بّيانات عن شّيعة العراق يف مرص، ومناطق  أوالً:

 نفوذهم، وطبّيعتهم االنتشارية.

املرصي؛ من  رصد طبّيعة اندماج هؤالء الشّيعة وأسهم يف املجتمع ثانًيا:

حّيث تعلّيم األبناء، التزاوج، االندماج مع اجلرية، إقامة الشعائر والعبادات، 

 وغري ذلك من صور التعايش واالندماج.

حماولة رصد األدوار التبشريية لشّيعة العراق يف مرص، سواء عىل  ثالًثا:

 مستوى األفراد أو املؤسسات.

خرتقها شّيعة العراق، ومدى حماولة رصد املؤسسات الوطنّية التي ا رابًعا:

الّص احّيات التي يملكوهنا يف تلك املؤسسات، مع قّياس مدى ارتباط تلك 

 الّص احّيات باملرشوع الشّيعي.

حتديد الرموز النشطة داخل شّيعة العراق املوجودين داخل املجتمع  خامًسا:

املرصي، وفتح ملفات هلذه الرموز يتم فّيها رصد طبّيعة حتركاهتم، 

 السقطات التي وقع فّيها هؤالء العراقّيون الشّيعة. وحجمها، وأهم
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حماولة رصد آلّيات تواصلهم مع املراجع الشّيعّية يف اخلارج، وطبّيعة  سادًسا:

موقعهم من مرشوع املد الشّيعي، بحسب التعلّيامت الواردة من اخلارج، 

 واملّصحوبة بالتموي ات ال ازمة.

 ثانًيا: التوظيف واملواجهة، ويشمل:

 املستوى السيايسأوالً : عىل 

وضح خطة بعّيدة املدى للتعامل مع شّيعة العراق بعد  (0

فئة ضعّيفة  -تّصنّيفهم إىل فئتي: )فئة خطرة ينبغي ترحّيلها

ا، ومن َثم حتويلهم للمذهب  يمكن التعامل معها دعوي 

وك ا الفئتي حيتاج التعامل معهام إىل تدابري السني(، 

  التعامل.وإجراءات قد ُتْلِجئ إىل الشق السّيايس يف

رضورة تعامل اجلهات الرسمّية بحزم نحو هذا االخرتاق  (2

الشّيعي، واختاذ القرارات التي من شأهنا حتجّيم نفوذ شّيعة 

 العراق، ودورهم التبشريي.

ي املؤسسات املؤثرة احلذر كاجلامعات واملدارس اخلاصة،  (3 توخه

ا خلطرهم  واملخرَتقة شّيعّيّا من هؤالء الشّيعة، واالنتباه جّيد 

 مستقبل تلك املؤسسات، وعىل أمن وس امة املجتمع عىل

 املرصي.
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رضورة غلق كافة املؤسسات اخلاصة بشّيعة العراق يف مرص،  (4

ا تبشريية يف املجتمع املرصي.  والتي يثبت أهنا تارس أدوار 

 جلامهرييثانًيا: عىل املستوى اإلعالمّي وا

إقامة مؤسسات دعوية ُسنّية كربى يف مناطق التمركز (0

ي، وذلك هبدف دعوة الشّيعة يف هذه املناطق ملعرفة الشّيع

 الدين اخلالص والعقّيدة الّصافّية.

اخلطاب الدعوي واإلع امي ملخاطبة ختّصّيص جزء من (2

 هذه الرشحية الشّيعّية املندسة يف أوساط املجتمع السني.

إغراق مناطق التمركز الشّيعي باملطبوعات واملنشورات (3

ههم دة الشّيعّية،تي تكشف أباطّيل العقّياملوجهة، وال وتوجه

 نحو العقّيدة السلّيمة الّصافّية من الرشكّيات.

وضع خطاب مجاهريي يتضمن ضوابط االندماج السني مع (4

يف مناطق تركزهم، مع التحذير من هذه الفرقة الشّيعّية 

 اجلذري بي السنة والشّيعة كاملّصاهرة. جاالندما

الكشف اإلع امي عن حقّيقة األدوار التبشريية املشبوهة (5

 ء املندسون يف املجتمعات السنّية؛لتي يقوم هبا هؤالا
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وذلك من أجل توجّيه الرأي العام نحو نبذ تلك 

املامرسات، ومن َثم رفض الرأي العام السني للوجود 

 الشّيعي التبشريي عىل أرض الوطن.

وتلك كلها أدوار عملّية دفاعّية، ال تقترص ممارستها عىل اجلهات الرسمّية 

شمل كافة أطّياف املجتمع الدعوية، العلمّية، اإلع امّية، فقط، ولكنها تتد لت

 القضائّية، واألسية.
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 !!الشيعة يف مرص همّ  النصارى ومحل

 ،األمريكي واألورويب :ا بشقّيهسواء كان غربّيّ -  املتأمل للخطاب النرصاين

 ،جيدهم يدندنون عىل ث اثّية مت ازمة -وبخاصة أقباط املهجر ،اأو مرصيّ 

املرصي؛ تلك املت ازمة النظام تّيحت هلم فرصة اهلجوم عىل أُ معها أينام نس

 الشّيعة(. -ناملرتدي – يمسلوبة من )البهائّي ااملتمثلة فّيام يرونه حقوق  

فهي ث اثّية موضوعة دائام  عىل أجندة الضغوطات عىل مرص. األمر الذي 

 :وهو ،فت ايفرض تساؤال  ال

بدفاعهم عن حقهم يف التبشري  ،يف مرصالشّيعة  ملاذا حيمل النّصارى همه 

بالتشّيع داخل املجتمع املرصي، ومهامجة إدارة مرص للملف الشّيعي وفق 

 !أمنها القومي؟

ا م له، لكن فالدالئل والقرائن تقده  ،سؤال حمري أتعبني البحث حوله كثري 

الشّيعة يف مرص  تفسريات الع اقة احلمّيمة التي جتعل النّصارى حيملون همه 

 غّياهب التقّية وحمرتفّيها. تتّيه يف

فبعد حتلّيل حمتوى عدد من البّيانات واملقاالت والوثائق املنشورة يف املنابر 

ي نستطّيع أن نرصد بعض الفقرات التي تؤكد عىل تبنه  ،اإلع امّية النرصانّية

ا إال من بعض النّصارى مللف الشّيعة يف مرص، وهي فقرات نعرضها نّّص 

 وق العام؛الكلامت التي ال تتناسب مع الذ
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ّي النصارى مللف الشيعة تؤكّد عىل تبنّ التّي  ومن هذه الفقرات

 :يف مرص

احلاكمة يف مرص تضطهد مواطنّيها من )الشّيعة( والبهائّيي  النخبة"( 4

بحرماهنم من التسجّيل يف  ؛همءواملتحولي عن اإلس ام، وحتاول إلغا

 ."الكشوف القومّية

ا العلامنّيي ندعو البهائّيي وال ادينّيي و)الشّي "( 3 عة املرصيي( وأيض 

الدولة الدينّية إىل التجمع والتعاضد والتكاتف  ياملسلمي املتنورين ومضاد

 ؛العلامين الديمقراطي املرصيوتكوين احتاد األقلّيات  ،مع األقلّية القبطّية

 ."حتكم مرص التيمة تكشح هذه الفئة لّيكون نواة ملعارضة منظَ 

أن البهائّيي حمرومون من أبسط حقوقهم  من جيرؤ الّيوم عىل إنكار"( 4

من جيرؤ  !الدستورية واإلنسانّية يف محل بطاقة هوية للبلد الذي ينتمون إلّيه؟

 الّيوم عىل إنكار أن )الشّيعة( والقرآنّيي يتعرضون حلم ات إع امّية حتضه 

 ."!عىل كراهّيتهم وعزهلم؟

 واالثنان ،قباطلو دافع األقباط عن البهائّيي، ودافع البهائّيون عن األ "( 1

ا دافَ   ."ودوام احلال من املحال ،سوف يتبدل احلال ،ا عن )الشّيعة(عَ مع 

عضو الكونجرس األمريكي عن احلزب  هناك مرشوع قرار تقدم به( 1

 -إىل جانب وولف-ع عىل املرشوع وقد وقه  ،"فرانك وولف"اجلمهوري 

 ؛ تناولاجلمهوري والديمقراطي :ن عن احلزبييأربعة عرش نائب ا آخر
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التمّيّيز ضد األقباط والبهائّيي، واملضايقات وامل احقات "مرشوع القرار 

، بحسب "األمنّية التي يعاين منها )الشّيعة( والقرآنّيون وشهود يوه يف مرص

 .وصف مرشوع القرار

األقلّيات الدينّية يف مرص مثل " :( يضغط الربملان األورويب عىل مرص بقوله6

ّيعة( مازالوا يعانون بشكل حمزن من الشلل األقباط والبهائّيي و)الش

 ."املفروض علّيهم من شبكات العزلة الطائفّية واألصولّية

( يقول مايكل منري رئّيس منظمة أقباط الواليات املتحدة األمريكّية يف 7

لقد " :مه املجلس القومي حلقوق اإلنسان بالقاهرةمؤتر املواطنة الذي نظه 

ا مؤسفة يف الفرت ة األخرية، تثلت يف القبض عىل شهدت مرص أحداث 

األديان، أو التبشري، وهو ما تعرض له بعض األقباط  ازدراءمواطني بتهمة 

 ."والقرآنّيي وبعض )الشّيعة(

تتمثل مطالب أقباط املهجر يف املوافقة عىل بناء أول حمفل هبائي يف شامل "( 2

اء دور فريقّيا عىل أرض مرص، ومنع وزارة األوقاف من التدخل برفض بنإ

ألنه مل يرد هبا نص يف الدستور،  ؛)شّيعّية(، وعدم اعتبار التبشري هتمةة عباد

 ."والسامح للمتنرصين بمامرسة شعائرهم بحرية
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دالئل لعالقة تفاعلية بني النصارى والشيعة تطرح بّدورها عّدة 

 :، وهّيتساؤالت جوهرية

 ة ما هو املقابل الذي سّيحّصل علّيه النّصارى بحملهم مللف الشّيع

 !يف مرص؟

 يتعامل الشّيعة مع هذا املوقف النرصاين كّيف و ،كّيف تتعامل إيران

 !قضّية الشّيعة يف مرص؟عن يف دفاعهم املستمّيت 

 فام هي  ،مكافآت يلفتقدم  ،طبّيعي ومنطقي أنني أقدم لك خدمات

 ،طبّيعة املكافآت الشّيعّية للنّصارى نظري محلهم مللف الشّيعة

رصية لتحقّيق مكاسب يف هذا وضغطهم عىل املؤسسة الرسمّية امل

 !الشأن؟

 بسعّيهم  ؛إذا كان النّصارى هلم موقف خاص من املسلمي

بنظر البعض  الشّيعة الذين همْ  فلامذا حيملون همه  ،لتنّصريهم

هل  !مسلمون موحدون تّصطدم عقّيدهتم بالعقّيدة النرصانّية؟

عن  الّيد األخرى للدفاع احلاره  وأمده  أحارب اإلس ام السني بّيدٍ 

 !م الشّيعي؟اإلس ا

 فهل من املعقول أن يقترص  ،املنظومة النرصانّية تبشريية يف أصلها

ي النّصارى مللف الشّيعة عند حدود إحداث الفوىض الدينّية تبنه 

 وخلخلة العقّيدة السنّية للمرصيي حلساب ،داخل املجتمع املرصي
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إال إذا كانت  ؛التشّيع والشّيعة دون إحراز مكاسب عقدية نرصانّية

 !خفّية؟هناك مكاسب 

  إذا كان الغرب النرصاين يعلنها حرب ا صلّيبّية عىل اإلس ام، ومن

فلامذا يتبنى ملف  ،د يف هلجته العدائّية مع إيرانناحّية أخرى يّصعه 

م للشّيعة يف مرص يزيد من الشّيعة يف مرص وهو يعلم بأن كل تقدّ 

 !قوة إيران يف املنطقة؟

 ا ل يستثمر الشّيعة فه ،الشّيعة ال يرتكون ثغرة إال استثمروها جّيد 

م يكون املتحكم يف خّيوط تّصعّيد الضغوط عىل ومن ثَ  !النّصارى؟

أم أن القضّية برمجاتّية  !مرص يف ملف الشّيعة هم الشّيعة أنفسهم؟

 !الشّيعة والفوز بعطاياهم؟ استثمرها النّصارى يف كسب وده 

 من يمسك بت ابّيب الضغوط عىل  :النقطة السابقة تشدد عىل جزئّية

كاسب يف ملف الشّيعة داخل مرص: النّصارى أم وإحراز امل ،مرص

 !الشّيعة؟

لفهم  ؛تساؤالت بحاجة إىل مداوالت يف دوائر خربات مستديرة عدةتلك 

ت ابّيب الع اقة بي النّصارى والشّيعة، وأسباب وضع ملف الشّيعة عىل 

أجندة الضغوط النرصانّية عىل مرص؛ وذلك للوصول ألنجح أسالّيب 

يف الكّيان املرصي قد تكون ناجتة عن حتالف صلّيبي مواجهة ما يبدو أنه ثغرة 

 فاريس.
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 التقاء الفاتيكان والشيعة يف مرص

يف الوقت الذي تتعاىل فّيه أصوات املنذرين بخطورة تركز الشّيعة يف مدينة 

السادس من أكتوبر. هذا النذير املّصحوب بدعوة العلامء للحكومة باختاذ 

ا من التوازن يف تلك املنطقة امللتهبة تدابري عقدية ُسنّية موازية حُتِدث نوع  

مذهبّّيا عىل أرض مرص؛ توازن حيده من هذا النمو الشّيعي، ومن َثم التمدد 

الشّيعي لباقي مناطق مرص املحروسة، فقد نرشت جريدة األهرام يف عددها 

ا عن موافقة 3119الّصادر يوم االثني الثاين من فرباير  جملس إدارة م خرب 

املسجون -برئاسة وزير اإلسكان املرصي  العمرانّية اجلديدةهّيئة املجتمعات 

آالف مرت   عرشة  ختّصّيص قطعة أرض بمساحة عىل "أمحد املغريب" -حالّي ا

أكتوبر لّصالح اجلمعّية اخلريية للِّسيان الكاثولّيك   السادس من  مربع بمدينة

،  ومستوصف لع اج املرىض ،إلقامة مرشوع خلدمة املسني وذوي العاهات

  . سنة  مخس وعرشين  االنتفاع ملدة م ختّصّيص األرض بنظام حقه وت

ومكمن احلرية هنا أن هذه اجلمعّية املسجلة قانونّّيا يف وزارة الشئون    

االجتامعّية املرصية، واملخّصص هلا هذه املساحة الضخمة يف إحدى أهم 

كّية، املدن املرصية عمرانّّيا، هي مجعّية تابعة للكنّيسة الِّسيانّية الكاثولّي

ومسئولوها وكافة منسوبّيها من رجاالت وراهبات تلك الكنّيسة 

ا لسّياسات  الكاثولّيكّية، واإلرشاف والتوجّيه واإلدارة التامة يسريون وفق 

 وتعلّيامت الكنّيسة.
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ومعلوم أن اخلدمات االجتامعّية التي تؤديا الكنائس هي البوابة اخللفّية 

ومن َثم فهي بريئة املظهر يف  للعملّيات التنّصريية يف املجتمعات اإلس امّية،

 بعضها، فاسدة املخرب يف ُجلهها.

والتساؤل الذي يطرح نفسه اآلن؛ هل كان الكاثولّيك بنظر احلكومة املرصية 

ون من التمدد الشّيعي يف مرص؟! أم أن هناك مّصلحة  البائدة هم من سّيحده

خارجّية يف جعل السادس من أكتوبر منطقة رصاع عقدي تتشتت فّيه قوى 

توازن السنّية؟! وعلّيها نجح أصحاب تلك املّصلحة بأسالّيبهم يف اقتناص ال

 هذه املساحة الشاسعة من احلكومة املرصية البائدة؟!

 دة من الكنائس الرشقّية التي تتبعالكنّيسة الِّسيانّية الكاثولّيكّية هي واحإن 

 ،الكاثولّيكّية الكنّيسة املارونّية؛)هي وهذه الكنائس،"الفاتّيكان"روما كريس

كنّيسة األقباط  ،كنّيسة الروم الكاثولّيك ،نّيسة الكلدانّية الكاثولّيكّيةالك

 (. وكنّيسة ال اتي يف القدس ،الكاثولّيك

، فهي كنائس خاضعة مذهب كنّيسة روما تتبعطوائف املذهب الكاثولّيكي و

إلرشاف ودعم وتوجّيه الفاتّيكان، وهي بذلك تثل أذرع الفاتّيكان يف 

لّيات التنّصري الفاتّيكانّية، وحماوالت الرشق، وإلّيها تنسب مبارشة عم

 خلخلة العقّيدة اإلس امّية لدى املسلمي يف الرشق اإلس امي.

حتديات إن هناك  "بابا الفاتّيكان السابق:  البابا بندكت السادس عرشيقول 

وأخطار وكامئن عديدة هتدد  ،كثرية تواجه اجلامعات املسّيحّية يف العامل كله
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تعمل عائلة  أن فمن الرضورة بمكان لذا ؛بطمس وحجب قّيم اإلنجّيل

َر ُس  ،الكنّيسة الِّسيانّية الكاثولّيكّية جاهدة للتبشري باإلنجّيل ب ا  وأن تطوه

 .(0)"رعوية مواكبة لتحديات العرص

 يه أولكن  ،هو أنطاكّية يف تركّيا ة الِّسيان الكاثولّيكلكنّيس املركز الرئّيسو

ا هناك، فمنذ تأسّيس هذه الك نّيسة تنقل بطاركتها من بطاركتهم مل يقم يوم 

ان يبي عدة مدن يف سوريا و لبنان. والّيوم يقع املقر البطريركي للِّس

سم االكاثولّيك يف العاصمة اللبنانّية بريوت، وحيمل بطاركتهم عىل الدوام 

 سم الشخيص للبطريرك.سم أول ثم االاغناطّيوس كا

ويبلغ  ،رويف ب اد املهج ،دول الرشق األوسطيف ويتوزع أبناء هذه الكنّيسة 

ا لتقديراهتم  تعدادهم نسمة، ويقع ثقل هذه الكنّيسة  431.111 طبق 

هذه الكنّيسة هي عضو يف و .الّصغرية يف الرشق يف كل من لبنان والعراق

 .(2)جملس الكنائس العاملي وجملس كنائس الرشق

ويف جمال الع اقات مع الشّيعة حيرص ممثلو الِّسيان الكاثولّيك عىل حضور 

شورائّية الشّيعّية بدعوة من الشّيعة، وال يتورع الشّيعة عن العزاءات العا

                                                 

 املوقع اإللكرتوني للفاتيكان. (1)

هذه  كتاب:  ،الكنيسة السريانية الكاثوليكية، نطونيوس مقار إبراهيمأ (1)

 كنيسة اإلسكندريةل اإللكرتوني وقع،املالسادس اجلزء،كنيسيت

 .ةالكاثوليكي
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استضافتهم للبطاركة الكاثولّيك داخل مساجدهم الشّيعّية، ففي لبنان عىل 

عيل بن أيب  سّيدنامسجد داخل يف  عاشورائي جملس عزاءسبّيل املثال عقد 

املعاون البطريركي العام للِّسيان الكاثولّيك حرضه  -ريض اهلل عنه-طالب 

بّيلوين وأمي س بطريركّية األرمن الكاثولّيك األب جورج  نطوانأ

 .(0)اسادوريان

والِّسيان الكاثولّيك بحكم تواجدهم والتحامهم بالشّيعة يف العراق 

وسوريا ولبنان، وبحسب وثائقهم، فهم ينظرون إىل حمور ما يطلقون علّيه 

ا من التفاه"االعتدال يف اإلس ام" م بّينهم ، أنه حمور الشّيعة. وأن هناك نوع 

يف مسألة احلوار بي اإلس ام والنرصانّية، ويرضبون بذلك يف جذور 

، م214حوار سامراء سنة التاريخ؛ حّيث اعتزازهم بام أسمته الكنّيسة 

وذلك  ،يام القديس كريلسأجرى يف سامراء بالقرب من بغداد يف والذي 

بي جمموعة من رجال الكنّيسة وبعض علامء املسلمي، وتشدد الوثائق 

 الكنسّية عىل أمهّية املدينة التي جرى فّيها احلوار؛ حّيث تقول الوثائق:

الّيوم نلقى  إىلوال عجب فنحن  ،موقع سّياحي مهم، بل قبلة حجه سامراء  "

ن سامراء حمطة رضورية للتنقل بي أكام  املقدسة،من آثار سامراء الشهرية 

 .(3)"العريب واخللّيجبرتكّيا  البوسفورمضّيق 

                                                 

 الوكالة الشيعية لألنباء. (1)

 املوقع اإللكرتوني لكنيسة اإلسكندرية الكاثوليكية.(1)
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وبام أن الكنّيسة األم هلذه الطائفة موجودة برتكّيا، فإن وبناء عىل ذلك 

التنّصري الكاثولّيكي وخلخلة العقّيدة اإلس امّية السنّية لسكان اخللّيج 

 العريب ال يمر إال عرب سامراء.

وهذه املدينة التي حيتفي هبا الكاثولّيك، ويربزون دورها يف التحرك  

اإلمام  امقامقدسة، ففّيها )التبشريي بي اخللّيج هي بالنسبة للشّيعة مدينة م

ا مقام حكّيمة أخت أضم تكام  ،العارش واإلمام احلادي العرش من أئمتهم يض 

كام يوجد بجوار  مهدي الشّيعة،ونرجس أم  ،احلسن العسكريإمامهم 

 خروجه عد آخر مكان تواجد فّيه املهدي املنتظرالرضحيي الِّسداب الذي يُ 

ألرضحة املقدسة شّيعّّيا يف هذه (، واقبل غّيبته -حسب املعتقد الشّيعيب-

 املدينة تتوىل ترمّيمها حالّي ا هّيئة الّيونسكو التابعة لألمم املتحدة.

ا بالغ اخلطورة؛ حّيث يبدي  والتقارب الشّيعي الكاثولّيكي هذا يعطي مؤرش 

ا بأن هذا التجمع اخلدمي الكاثولّيكي املزمع إنشاؤه يف مدينة السادس  قلق 

ح بروائح اتفاق خفي بي الفريقي من أكتوبر مركز الشّيعة يف  مرص، قد يلمه

لتبادل األدوار التبشريية بي الشّيعة والكاثولّيك، ومن َثم خلخلة العقّيدة 

 اإلس امّية للّسنهة يف مرص.

وهذا قد يلفت االنتباه للع اقة بي وجود الشّيعة يف مدينة السادس من 

 .هلم يف تلك املنطقةأكتوبر وحماولة الِّسيان الكاثولّيك إجياد بؤرة جديدة 
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إن األمر يستلزم من احلكومة املرصية العدول عن قرار ختّصّيص العرشة 

آالف مرت مربع بالسادس من أكتوبر هلذا الكّيان الكاثولّيكي؛ حفاظ ا عىل 

اهلوية اإلس امّية للمرصيي، مع االنتباه للتفكري والتدبري الشّيعي والفاتّيكاين 

بعموم مرص، مع تبني احلكومة إنشاء جممع لفتح بؤر تبشريية هبذه املنطقة و

دعوي سني بإرشاف علامء األزهر يف السادس من أكتوبر كي حُيِدث توازن ا 

عقدّيا، ويكشف اخللخ ات العقدية قبل اتساع الرقعة وفوات األوان، ودور 

علامء األزهر هنا مهم؛ ألنه مع التقدير لدور اخلطباء، لكن األمر التبشريي 

قة والتدبريات املّصاحبة له أكرب من أن يتّصدى له خطّيب يف تلك املنط

 واحد.
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 حتذير الشيخ القرضاوي للمرصيني

الشّيخ القرضاوي كان أحد أهم دعاة التقريب مع الشّيعة لعقود طويلة، 

ولكنه وقف يف حلظة تارخيّية مع النفس لّينبهه األمة حلقّيقة الشّيعة، بناء عىل 

ا عملّّيا ُيْلِجم أي حجة حياول أن يدفع هبا جتربته يف التقريب، وقال ك  ام 

دعاة التطبّيع مع الشّيعة، وقد كتب ك امه هذا قبل أحداث سوريا، فام بالنا 

 بالك ام بعد الدمار الذي حيدثه بشار باحلرث والنسل بدعم إيراين علني.

قد يسأل سائل ما اخلطر  ": يقول الع امة الشّيخ الدكتور يوسف القرضاوي

التشّيع يف عامل السنة؟ نقول اخلطر يف ذلك نراه بأعّيننا، ونلمسه يف نرش 

بأيدينا، يف ب اد الرصاع املذهبي )الطائفي( الذي راح ضحَّيته عرشات 

األلوف ومئات األلوف، كام هو جيل لكلر ذي عّيني يف العراق، ملّيشّيات 

اسمه املوت، وحتريق املساجد واملّصاحف، والقتل عىل اهلُوَية، قتل كل من 

تقشعر هلا األبدان. كام  عمر أو عثامن أو عائشة، إىل آخر ما شهدناه من مآسٍ 

ا لبريوت، وما صاحبَ  ه من شهدناه يف لبنان، ويف اجتّياح حزب اهلل أخري 

 ّصَدق.جرائم ال تكاد تُ 

بل حسبنا ما جيري يف الّيمن اآلن من رصاعات دموية بي احلكومة من جهة 

ا زيدية مساملي ومتآلفي مع إخواهنم الشافعّية، فلام وبي احلوثّيي الذين كانو

عرشية، انقلبوا عىل أعقاهبم، حياربون أهلهم، ويقاتلون  يثناحتَولوا إىل 

ر من وقوعه.قومهم. وهذا مثل بارز جُي  د اخلطر الذي نخافه ونحذر  سر
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سرتاتّيجّية، وهي تسعى اخلطر يف نرش التشّيع أن وراءه دولة هلا أهدافها اال

؛ مناطق النفوذ  توظّيف الدين واملذهب لتحقّيق أهداف التوّسع، ومده إىل

ا وقواعد إيرانّية فاعلة  حّيث تّصبح األقلّيات التي تأَسست عرب السني أذرع 

سرتاتّيجّية التوسع التوتري الع اقات بي العرب وإيران، وصاحلة خلدمة 

 القومي إليران.

أن يرفعوا الغشاوة عن أعّينهم  وأنّصح املفتوني بإيران وحزب اهلل من قومنا،

حتى يبرصوا، وينزعوا أصابعهم من آذاهنم حتى يسمعوا، أجل، حتى يَروا 

ويسمعوا ما جيري يف ب اد السنة من حوهلم، وال يعتربوا ذلك شّيئ ا ال 

إهنم  :يستحّق االلتفات، فإن )فقه املوازنات( و)فقه األولويات( الذي قالوا

ن يعّيدوا النظر يف )تنزيل هذا الفقه عىل أخذوه منري، يوجب علّيهم أ

الواقع(، فمن املهم أن ُيعلم أن الب اء الذي ال يمكن تداركه وع اجه بعد 

ا عىل الب اء الذي يمكن تداركه ووقوعه. ومن ذلك  ا ورشع  وقوعه مقَدم فقه 

تغّيري اعتقاد املرء من فرقة إىل فرقة، كانتقال املسلم من السنة إىل الشّيعة، 

 إذا وقع مل يمكن تداركه بحال.فهذا 

وقد كان )العراق( ذا أغلبّية سنّية كبرية إىل القرن الثامن عرش، ثم بدأ 

نّية، الزحف املخَطط يف غفلة من الدولة العثامنّية. بل كانت )إيران( نفسها ُس 

واألصول  ،كام يشهد بذلك تاريخ علامئها يف التفسري واحلديث والفقه
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وغريها، ثم أصاهبا ما أصاهبا، وغدت الّيوم دولة واألدب والتاريخ  ،واللغة

 التشّيّع الكربى يف العامل.

ومن أغرب ما قاله هؤالء: إن حتذيرنا من الغزو الشّيعي ملجتمعات السنة، 

وقوف مع االستكبار األمريكي، أو االستعامر الّصهّيوين، وال ت ازم بي هذا 

ن األمريكي، وذاك، فنحن نرفض الغزو الشّيعي، ونقف يف وجه الطغّيا

ا إىل جنب، ونؤيد املقاومة بكلر قَوة ضد الّصهاينة والعدوان الّصهّيوين، جنب  

 واألمريكان يف فلسطي ولبنان والعراق وأفغانستان.

ر من الغزو ينايف الدعوة إىل )الوحدة اإلس امّية(  وزعمهم أن موقفي املحذر

مكي من كتاب اهلل َلم، فالوحدة اإلس امّية إذا مل تُقم عىل أساس َس غري مُ 

َواْعتَِّصُموْا بَِحبِْل اهللهِ  }وسنة رسوله، لن تقوم هلا قائمة. ولذا قال تعاىل: 

ا َوالَ َتَفَرُقوْا  فّيها،  فالوحدة إذا مل تعتّصم بحبل اهلل ال خريَ  .(4){مَجِّيع 

من االحتاد عىل الباطل. ورحم اهلل  واإلس ام يرى أن التفّرق عىل احلقر خريٌ 

اجلامعة ما وافق احلَق وإن كنَت "الذي قال:  -ريض اهلل عنه  -سعود ابن م

َوَتَعاَوُنوا َعىَل اْلرِبر َوالَتْقَوى َوال َتَعاَوُنوا َعىَل }. وحسبنا قوله تعاىل: "وحدك

وال خري  ،ومثله االحتاد عىل اإلثم والعدوان منهٌي عنه  ،( 3){اإِلْثِم َواْلُعْدَوانِ 

 ؟!قر دارنامهَمته يف عُ  الغزوُ  مَ تِ منا أن ننام عىل آذاننا حتى يُ فهل ُيراد  فّيه.
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 1املائدة: اآلية سورة  (1)
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وتتحَول جمتمعاتنا عن معتقداهتا، وثوابتها، ونحن يف غفلة الهون، ويف 

رين ومنذرين كنا مثريي فتنة بي  !غمرة ساهون؟ وإذا رفعنا أصواتنا حمذر

رت إحدى القنوات بعد هذا التنبّيه بأكثر من عامي أج . انتهى.(0)!املسلمي؟

املرصية لقاء  خاّصا مع فضّيلة الع امة الشّيخ الدكتور يوسف القرضاوي، 

وقد تناول اللقاء العديد من قضايا األمة، وسبل هنضتها، وكان ملوضوع 

الشّيعة واملد الشّيعي النّصّيب األوفر من اللقاء؛ حّيث جَدد فضّيلة الشّيخ 

رص، ووَجه حتذيره إىل الشّيعة حتذيره من مغبة املد الشّيعي، ومّصائبه عىل م

من أن الشعب املرصي شعٌب متدين ومتامسك حيبه آل البّيت، ومنهم 

ا صحابة رسول اهلل صىل اهلل  أمهات املؤمني ريض اهلل عنهم، وحيب أيض 

وإذا كان الشّيعة سّينجحون يف جتنّيد  علّيه وآله وسلم وريض اهلل عنهم.

ن خ ال املغريات، وحاولوا العرشات من املرصيي، وحتويلهم للتشّيع م

بذلك زعزعة االستقرار يف مرص، فإن فضّيلته برَشهم بأن الشعب املرصي 

السني بأكمله جراء هذه الزعزعة سّيكون عدّوا للشّيعة، ولن يسمح 

وأوضح  املرصيون للشّيعة بمثل هذه االضطرابات العقدية والفوضوية.

                                                 

الدكتور يوسف القرضاوي: رّد على رسالة الدكتور أمحد كمال أبو الشيخ  (1)

اإللكرتوني للشيخ الدكتور يوسف م، املوقع 1228أكتوبر  3اجملد، اخلميس 

القرضاوي: 

http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item

238&parent_id=237_no=6387&version=1&template_id= 

http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=6387&version=1&template_id=238&parent_id=237
http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=6387&version=1&template_id=238&parent_id=237
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إىل أن االخت اف بي  -اءمن خ ال هذا اللق-فضّيلة الشّيخ ونَبه املرصيي 

السنة والشّيعة لّيس خ اف ا سّياسّّيا أو فقهّيّا كام حيلو للبعض توصّيف 

اخل اف، لكن األمر أكرب من ذلك بكثري، فقد أوضح فضّيلته أن اخل اف 

ُسنة رسول اهلل "عقديه يّصبه يف أصول االعتقاد مبارشة، فالشّيعة ينكرون 

هبا أهل السنة، فالبخاري ومسلم التي يعتقد  "صىل اهلل علّيه وآله وسلم

ورواة أهل السنة الثقات، ومن َثم كتب السنة الّصحّيحة التي نقلت لنا 

أقوال وأفعال رسول اهلل صىل اهلل علّيه وآله وسلم، وعلّيها ُيْبنَى الترشيع 

اإلس امي، مردودة عند الشّيعة، وال يّصح عندهم إال ما ُروي من طريق 

-سبههم ألمهات املؤمني وللّصحابة الكرام أئمتهم االثني عرش. فض ا  عن 

، وقوهلم باإلمامة، ومّصّيبة التقّية التي يامرسها الشّيعة -رضوان اهلل علّيهم

بإتقان واعتقاد، فّيقولون بذلك ما ال يفعلون وال يعتقدون، ومن َثم ف ا أمان 

كام بيه فضّيلته مّصّيبة مئات امل ايي التي يأخذها علامء الشّيعة  أليه اتفاق.

ا حتت مسمى اخلُُمس، وبحجة َغّْيبَة اإلمام. من هم ظلام  وجور  وتساءل  عوامه

فضّيلته متعجب ا: هل التقريب أن نلتقي بعد كل ذلك بعلامئهم، ونكتفي 

ون عىل مواقفهم  بمبادالهتم االبتسامات واملّصافحات احلارة، وهم يرصه

 .(0)االعتقادية املهلكة هذه؟!

                                                 

ديسمرب  16اخلميس  قناة احلياة املصرية، لقاء مع الشيخ يوسف القرضاوي (1)

 م.1212
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 اخلامتة

د أن أختّيل لو أن عرشة  من علامء الشّيعة وقفوا يف يف ختام هذا الكتاب أري

إستاد القاهرة بعد أن امتألت املدرجات بأكملها بامئة ألف مرصي، ثم قام 

هؤالء العرشة ويف صّيحٍة واحدة بقراءة ما يقوله أكابر علامئهم يف حق زوجٍة 

 من زوجات رسول اهلل صىل اهلل علّيه وآله وسلم، ماذا نتوقع من املائة ألٍف 

من املرصيي أن يفعلوا هبؤالء العلامء اخلائضي يف ِعرض رسول اهلل صىل اهلل 

، . علّيه وآله وسلم؟! ا صوفّّيا مرصّيا ضخام  ا  لو أن هناك جتُمع  وأختّيل أيض 

ووقف أحد أكابر علامء الشّيعة وسطهم، وأخذ يردد هلم ما يعتقده من سّب 

باهلل علّيكم! ماذا سّيفعل  لّصحابة رسول اهلل صىل اهلل علّيه وآله وسلم،

هؤالء الّصوفّيون هبذا امُلَعَمم الشّيعي، مهام كانت مكانته وحظوته عند 

ا أن مرص اآلمنة منطقة حمظورة، . الشّيعة؟! ا ودوم  لّيعلم علامء الشّيعة جّيد 

إذا حاولوا اللعب فّيها بأية وسّيلة؛ فسّيتّصدى هلم املرصيون بكل وسّيلة، 

ا.  ونسأل اهلل أن يدي عوام الشّيعة ملا فّيه اخلري، وسّيخِّس علامء الشّيعة كثري 

كي يفّيقوا من التخدير الذي يعّيشون فّيه، وينتبهوا لعقّيدهتم وأمواهلم 

بون أنفسهم علامء وآيات وم اٍل!  وأعراضهم التي يسلبها منهم َمن ُينَّصر

 وصىل اهلل عىل سّيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 اتيجيةمركز االستقامة للّدراسات االسرت

 ؛ل يف اجلهات الرسمّية بجمهورية مرص العربّيةسجَ مركز فكري وبحثي مُ 

من العمق والبحث املنهجي املبني عىل  يسعى إىل تناول قضايا األمة بمزيدٍ 

ثة موضع البحث والتحلّيل أساس علمي، مع وضع القضايا املستحدَ 

وبخاصة  ،ةل املختّصي يف املجاالت املتعددبَ والعّصف الذهني املشرتك من قِ 

وذلك  ،والسّياسّية( -التنموية -اخلريية -الدعوية -اإلع امّية -)االجتامعّية

 علمّية وعملّية وواقعّية للقضّية املنظورة. للخروج بحلولٍ 

لتقديم  (مركز االستقامة للدراسات االسرتاتّيجّية)ويف هذا اإلطار يسعى 

 :اخلدمات اآلتّية

لقضايا األمة الراهنة  ةإجراء البحوث والدراسات العلمّية املعاجلِ  -4

 منهجّية ومتعمقة. ثة بطريقةٍ واملستحدَ 

 نرش الكتب والدراسات اجلادة والرصّينة. -3

حلقات النقاش العلمّية ملعاجلة الظواهر واملشك ات والقضايا إقامة  -4

 عّية وتأصّيلّية.املجتمعّية بطريقة مَج 

 إعداد وتأهّيل وتدريب الباحثي. -1

 يف املجاالت املتعددة. تنظّيم الدورات التدريبّية -1

 املحارضات، وورش العمل.والندوات، وتنظّيم املؤترات،  -6



 املَُّد الشيِعُّي يف ِمرص     ____________________________

 

)012) 

 
 

إعداد اخلطط البحثّية للمرشوعات والقضايا املّيدانّية كاحلم ات اخلريية  -7

 مع االستعداد لإلرشاف عىل تنفّيذ تلك اخلطط.، والقوافل اإلغاثّية

ريبّية للجامعات تقديم االستشارات الفنّية واخلدمات البحثّية والتد -2

 واملعاهد واملؤسسات العلمّية واملراكز الفكرية والبحثّية.

تقديم اخلدمات االستشارية والبحثّية والتدريبّية للمؤسسات اخلريية  -9

 ،للمؤسسات الدعوية عىل املستويي املحيل والدويل، وواإلغاثّية

 وبخاصة يف جمال اإلع ام اإلس امي. ،للمؤسسات اإلع امّيةو

لألفكار وقواعد للبّيانات يف املجاالت العلمّية والعملّية  بنوكٍ  تكوين -41

 املتعددة.

 :العنوان

 كفر الشّيخ –مجهورية مرص العربّية 

 جوال:

11314111679933 

   :صفحة املركز عىل الفّيس بوك

nterhttp://www.facebook.com/Alistiqama.Ce 

 :ينالربيد اإللكرتو

Alistiqamacenter@gmail.com 

 

 

http://www.facebook.com/Alistiqama.Center
mailto:Alistiqamacenter@gmail.com
mailto:Alistiqamacenter@gmail.com
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