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:الممخص
 وتتم،تتبنى العقيدة الشيعية اإلمامية العديد من األصول المخالفة لمنصوص الشرعية واجماع األمة
 وقد تناول، مما أدى إلى ظيور العديد من اآلثار السمبية،تربية أتباع ىذا المذىب عمى ىذه األصول
، تناول فييا آثار ىذه العقيدة عمى التدين واألخالق،البحث أبرز ىذه اآلثار بطريقة وصفية تحميمية
 والتعصب والوالء، وكذلك ضعف التعظيم لممقدسات اإلسالمية،وما أدت إليو من انحالل فييما
الشديدين لممذىب الشيعي وما يمثمو من كيانات سياسية في مقابل ضعف الوالء الوطني وسوء العالقة
 وكان من نتائج ىذا البحث أن ىناك مشكمة حقيقية وخطيرة في،مع بقية المسممين من أىل السنة
 مما يجعل آثارىا ترسخ في، خاصة وأنيا تتسم بأنيا تربية جماعية وليست فردية،التربية الشيعية
 واألخطر أن آثارىا تتعدى الشيعة أنفسيم ليصل تأثيرىا إلى،بواطن المنتسبين إلييا ولو تغيرت أفكارىم
 ومع أىمية دراسة آثار ىذه التربية العقدية إال أنيا لم تأخذ حقيا من الدراسة،عموم المسممين
 النفسية والثقافية واالجتماعية: مما يدعو إلى االىتمام بيا ودراستيا من مختمف الجوانب،والتحميل
.والسياسية والديمغرافية

Abstract:
The negative effects of Religious education on Shiites
The Shiite doctrine of Imamiyah adopts many assets that are contrary to the Legal texts
and the consensus of the nation, The followers of this doctrine are raised on these assets,
Resulting in the emergence of many negative effects, The research dealt with the most
prominent of these effects in an analytical descriptive manner, Showing the effects of
this doctrine on religiosity and ethics, And the resulting disintegration in them, As well
as the weakness of the sanctification of Islamic sanctities, Intolerance and strong loyalty
to the Shiite sect and its political entities in exchange for the weakness of national loyalty
and poor relationship with the rest of the Muslims of the Sunnis, The results of this
research showed that there is a real and serious problem in Shiite education, Especially
that It is a collective education, not an individual, Which makes these effects entrenched
in the whales belonging to them even if their ideas changed, And the most dangerous
that these effects go beyond the Shiites themselves to reach the impact of the general
Muslim, And with the importance of studying the effects of this nodal education, but did
not take the right of study and analysis, Which calls for attention and study of various
aspects: psychological, cultural, social, political and demographic.
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المقدمة:
تعتبر العقيدة من أىم الموجيات التي توجو سموك اإلنسان وتصرفاتو وعالقاتو ،وترسم لو خريطة وكيفية
التعامل مع غيره من الناس ،فتحدد لو الصديق من العدو والموافق من المخالف ،وترتب لو أولويات
الحياة ،فميا دور محوري وأساسي في حياة اإلنسان ،ومن ىنا كان أي انحراف في العقيدة يؤدي بالضرورة
إلى انحراف في سموك اإلنسان وعممو ونظرتو إلى اآلخرين وكيفية تعاممو معيم.
ومن العقائد المنحرفة التي كانت ليا آثار سمبية عمى أتباعيا :عقيدة الشيعة االثني عشرية ،والتي قد
خالفت ما يعتقده عموم المسممين ،ونسجت لنفسيا وألتباعيا خطا بعيدا عن أصول اإلسالم وثوابتو التي
اتفقت عمييا األمة ،فكان ليذا االنحراف أثره الكبير عمى المنتمين ليذه العقيدة ،وىذه القضية ىي ما
سيناقشو ىذا البحث.
مشكمة البحث:
ىذا البحث يناقش أبرز اآلثار السمبية التي ظيرت عمى أتباع العقيدة الشيعية بسبب التربية العقدية
المنحرفة التي تمقاىا أتباع ىذا المذىب ،ويعرض ليا بشيء من التوصيف والتحميل ،ويجيب عن األسئمة
التالية:
 -1ما ىي أبرز اآلثار السمبية لمتربية الشيعية المنحرفة؟ وما ىي حدود تأثيرىا؟
 -2ىل ترتب عمى ىذه اآلثار مواقف مؤثرة عمى واقع األمة اإلسالمية؟
 -3ىل تقتصر ىذه اآلثار عمى المتدينين من الشيعة أم تتعداىم إلى غيرىم من عموم الشيعة
ومثقفييم؟
أىمية البحث:
من القضايا البحثية الميمة :دراسة آثار العقائد المنحرفة عمى أتباعيا ،وماذا يمكن أن تتسبب بو من
ضرر عمى واقع األمة اإلسالمية ،خاصة في ىذه المرحمة الصعبة التي تعيشيا األمة ،وذلك ألجل التنبيو
عمى أحد األسباب الميمة التي أوصمت المسممين إلى ىذا الحال ،مما يساعد الباحثين والمصمحين عمى
فيم الواقع بشكل جيد واتخاذ التدابير الالزمة لمعالجة ىذه المشاكل.
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أىداف البحث:
 -1التنبيو عمى خطورة األفكار المنحرفة عموما والفكر اإلمامي خصوصا.
 -2توضيح أىم اآلثار السمبية لمتربية العقدية الشيعية.
 -3محاولة تجمية الوجو الذي ربما يتستر بو بعض المنتسبين لمتشيع ممن يظيرون التسامح والرغبة
في التقارب مع أىل السنة من باب المكر والخداع.
منيج البحث:
سمك ىذا البحث المنيج الوصفي التحميمي في عرض آثار التربية العقدية مع إبداء بعض المالحظات
حوليا عند المرور عمييا ،دون الدخول في مناقشة تفصيمية لألفكار الشيعية الواردة في البحث ،وذلك
خشية التطويل ،وألن المجال ليس مجال المناظرة والمحاجة حول تمك العقائد.
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التمييد:
تعتبر العقيدة الشيعية االثني عشرية أو اإلمامية من العقائد التي ظيرت منذ زمن مبكر في تاريخ
اإلسالم ،وتبنت العديد من األفكار شديدة االنحراف والمخالفة لنصوص القرآن والسنة واجماع المسممين،
ومن أبرز ىذه العقائد:
 -1القول بعصمة اثني عشر إماما من آل البيت ومن ذرية عمي بن أبي طالب رضي اهلل عنو
خصوصا ،وادعاء أن أقواليم حجة ممزمة وجزء من السنة.
 -2اعتقاد كفر عموم الصحابة رضي اهلل عنيم ،وخصوصا الخمفاء الثالثة :أبي بكر وعمر وعثمان.
 -3اعتبار أن كل من لم يؤمن بعصمة األئمة االثني عشر فيو ناصبي يكره آل البيت ،بل وتكفيره
واستباحة دمو.
 -4اعتقاد أن المسممين قد ظمموا آل البيت من زمن النبوة إلى يومنا ىذا فيما يسمى بـ(عقيدة
المظمومية).
( -5عقيدة الطينة) وىي اإليمان بأن الشيعة خمقوا من طينة طيبة ،وأن غيرىم خمقوا من طينة خبيثة،
ويوم القيامة سيدخل جميع الشيعة الجنة.
 -6القول بوجوب (التقية) وىي إظيار خالف ما يعتقده الشيعي إذا كان عنده من يخالفو في
االعتقاد.
 -7اعتقاد بقاء اإلمام الثاني عشر (محمد بن الحسن العسكري) عمى قيد الحياة منذ حوالي 1211
سنة ،وأنو الميدي المنتظر الذي سيخرج آخر الزمان لينتقم من أعداء الشيعة األحياء منيم
واألموات.
إلى غير ذلك من العقائد المنحرفة المقررة في أصول المذىب اإلمامي.
وال شك أن مثل ىذه العقائد سيكون ليا آثار كبيرة جدا عمى نفوس معتقدييا ،وىذا ما سيتبين في النقاط
التالية:
 -1االنحراف الديني واألخالقي:
ينتسب الشيعة إلى اإلسالم ،ويعتبرون أنفسيم أنيم الذين يمثمون اإلسالم الصحيح ،ولكن عندما
شديدا عن اإلسالم ،بسبب التربية العقدية التي يتمقاىا
نأتي إلى الواقع العممي لمشيعة فإننا نجد انح ارفًا
ً
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الشيعة منذ نعومة أظفارىم ،فنجد أن أبرز القضايا التي يتكرر الكالم عنيا ليل نيار ىي قضايا من مثل:
(الغمو في آل البيت ،والعداء ألىل السنة ،والمظمومية ،وانتظار الميدي) بينما نجد أن الكالم عن قضايا
اضحا في تربيتيم ،ومن ىنا نشأ عند الشيعة انحراف شديد في التدين
الدين األساسية ال يجد ًا
حيز و ً

العممي ،لعل من أبرز مظاىره:

 -1تضييع الصموات والجماعات :فمساجد الشيعة يقل فييا عدد المصمين بشكل مالحظ ،بينما
تكتظ الحسينيات بالناس لحضور المآتم والمناسبات.
وىذا األمر معروف عن الشيعة منذ زمن طويل ،فيذا شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمو اهلل يتحدث
عنيم فيقول" :فتجدىم يعطمون المساجد التي أمر اهلل أن ترفع ويذكر فييا اسمو ،فال يصمون فييا جمعة
وحدانا ،ويعظمون المشاىد المبنية عمى
وال جماعة ،وليس ليا عندىم كبير حرمة ،وان صموا فييا صموا
ً
القبور فيعكفون عمييا مشابية لممشركين ،ويحجون إلييا كما يحج الحاج إلى البيت العتيق ،ومنيم من

يجعل الحج إلييا أعظم من الحج إلى الكعبة ،بل يسبون من ال يستغني بالحج إلييا عن الحج الذي
فرضو اهلل عمى عباده ،ومن ال يستغني بيا عن الجمعة والجماعة"(.)1
 -2ىجر القرآن الكريم :فال توجد حمقات لتعميم القرآن الكريم في مساجد الشيعة ،وال مراكز
لتدريسو ،وال تقام مسابقات لمتشجيع عمى حفظو ،وال يوجد عندىم من يتقن عمم التجويد ،ومع كثرة القراء
انيا أو غير ذلك ،بل
اليوم في العالم اإلسالمي إال أننا لم نسمع عن قارئ شيعي!! سواء كان عر ًبيا أو إير ً
حتى عمماؤىم ق ّل أن يستشيدوا بآيات القرآن ،واذا قرأوىا يظير بوضوح ضعف الضبط أللفاظ القرآن تالوة

ونطقًا.
أمر جديدا عمييم ،بل ىو شيء معروف عنيم منذ زمن ،وفي ىذا الصدد يقول
وليس ىذا كذلك ًا

قديما
شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمو اهلل" :فإن المسممين الذين يقيمون دين اإلسالم في الشرق والغرب ً
وحديثًا ىم الجميور ،والرافضة ليس ليم سعي إال في ىدم اإلسالم ،ونقض عراه ،وافساد قواعده ،والقدر

الذي عندىم من اإلسالم إنما قام بسبب قيام الجميور بو.

()1ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحميم بن عبد السالم ،منياج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة القدرية ،تحقيق :محمد رشاد سالم ،الناشر :جامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الطبعة :األولى 1416 ،ىـ  1986 -م (.)474/1
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جيدا ،فإنما تعممو من أىل السنة ،وكذلك
وليذا قراءة القرآن فييم قميمة ،ومن يحفظو حف ً
ظا ً

الحديث إنما يعرفو ويصدق فيو ،ويؤخذ عن أىل السنة ،وكذلك الفقو ،والعبادة ،والزىد ،والجياد ،والقتال
عمما وعمالً ،بعممائيم ،وعبادىم ،ومقاتمييم"(.)2
إنما ىو لعساكر أىل السنة ،وىم الذين حفظ اهلل بيم الدين ً

يقول الدكتور عبدالعزيز البداح" :وقد تتبعت تراجم عمماء الشيعة فمم أجد من يذكر في ترجمتو –
كما ىي عادة أىل السنة -عبارة (حفظ القرآن وىو صغير) كما الحظت أن مساجد الشيعة التي قمت
بزيارتيا في الخميج تخمو من المصاحف"(.)3
ومن األسباب األساسية ليذا اإلىمال الشيعي لمقرآن :عقيدتيم في القرآن ،وأنو قد تعرض
لمتحريف ،مما أضعف مكانتو في نفوسيم ،ولم تعد لو تمك القداسة الموجودة في نفوس عموم المسممين.
 -3انتشار الفواحش والرذائل :حيث تنتشر أنواع المنكرات واالنحرافات األخالقية لدى الشيعة،
نظر ألن الشيعة يبيحون نكاح المتعة ويبيحون إتيان المرأة من دبرىا ،وعندىم تساىل شديد في قضايا
ًا

ىونت في أنفسيم فعل الفواحش
سوءا وجود عقيدة الطينة التي َّ
العورة واختالط النساء بالرجال ،وزاد األمر ً
والموبقات ،وفي ىذه الرواية توضيح تام لفكرة عقيدة الطينة وأثرىا في انتشار الفواحش بين الشيعة:

عن إسحاق القمي قال :دخمت عمى أبي جعفر الباقر عميو السالم فقمت لو :جعمت فداك أخبرني

عن المؤمن يزنى؟ قال :ال ،قمت :فيموط؟ قال :ال ،قمت :فيشرب المسكر؟ قال :ال ،قمت :فيذنب؟ قال:
نعم ،قمت :جعمت فداك ال يزنى وال يموط وال يرتكب السيئات ،فأي شيء ذنبو؟ فقال :يا إسحاق قال اهلل

تبارك وتعالى﴿ :ٱلَّ ِذيهَ َي ۡجتىِبُىن َكبَٰٓئِر َٱ ۡ ِۡل ۡث َِم َوَٱ ۡلفى ِحشَ َإِ ََّّل َٱللَّممَ﴾

]النجم،[32 :

وقد يمم المؤمن بالشيء الذي ليس

أبدا؟ قال :ال ،قمت :جعمت فداك قد
فيو مراد ،قمت :جعمت فداك أخبرني عن الناصب لكم يطير بشيء ً
أرى المؤمن الموحد الذي يقول بقولي ويدين بواليتكم وليس بيني وبينو خالف ،يشرب المسكر ويزني

بطيئا فييا ،وقد أرى
ويموط وآتيو في حاجة واحدة فأصيبو معبس الوجو كالح المون ثقيالً في حاجتي
ً
الناصب المخالف لما آتي عميو ويعرفني بذلك فآتيو في حاجة فأصيبو طمق الوجو حسن البشر متسرًعا

فرحا بيا يحب قضاءىا ،كثير الصالة ،كثير الصوم ،كثير الصدقة ،يؤدي الزكاة ويستودع
في حاجتي ً
فيؤدي األمانة ،قال :يا إسحاق ليس تدرون من أين أتيتم؟ قمت :ال واهلل ،جعمت فداك إال أن تخبرني،

متفردا بالوحدانية ابتدأ األشياء ال من شيء ،فأجرى الماء العذب
فقال :إسحاق ،إن اهلل تعالى لما كان
ً
( )2ابن تيمية ،مصدر سابق (.)415/7

()3البداح ،عبدالعزيز بن أحمد ،حركة التشيع في الخميج العربي ،دراسة تحميمية نقدية (1391-1931ه0212-1391-م) ،الناشر :المركز
العربي لمدراسات اإلنسانية ،القاىرة ،الطبعة األولى1431 ،ه2111-م (ص.)199
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عمى أرض طيبة طاىرة سبعة أيام بميالييا ،ثم نضب الماء عنيا فقبض قبضة من صفوة ذلك الطين،

وىي طينة أىل البيت ،ثم قبض قبضة من أسفل ذلك الطين وىي طينة شيعتنا ،ثم اصطفانا لنفسو ،فمو
أن طينة شيعتنا تركت كما تركت طينتنا لما زنى أحد منيم وال سرق وال الط وال شرب المسكر وال اكتسب

شيئا مما ذكرت ،ولكن اهلل تعالى أجرى الماء المالح عمى أرض ممعونة سبعة أيام وليالييا ،ثم نضب الماء

عنيا ،ثم قبض قبضة وىي طينة ممعونة من حمأ مسنون ،وىي طينة خبال وىي طينة أعدائنا ،فمو أن اهلل
عز وجل ترك طينتيم كما أخذىا لم تروىم في خمق اآلدميين ،ولم يقروا بالشيادتين ولم يصوموا ولم

يصموا ولم يزكوا ولم يحجوا البيت ولم تروا أحد منيم بحسن خمق ،ولكن اهلل تبارك وتعالى جميع الطينتين:
طينتكم وطينتيم فخمطيا وعركيا عرك األديم ومزجيا بالمائين ،فما رأيت من أخيك المؤمن من شر لفظ أو
زنا أو شيء مما ذكرت من شرب مسكر أو غيره ،فميس من جوىريتو ،وال من إيمانو ،إنما ىو بمسحة

الناصب اجترح ىذه السيئات التي ذكرت ،وما رأيت من الناصب من حسن وجو وحسن خمق ،أو صوم،
أو صالة أو حج بيت أو صدقة ،أو معروف ،فميس من جوىريتو ،إنما تمك األفاعيل من مسحة اإليمان،
اكتسبيا وىو اكتساب مسحة اإليمان .قمت :جعمت فداك فإذا كان يوم القيامة فمو؟ قال لي :يا إسحاق

أيجمع اهلل الخير والشر في موضع واحد؟ إذا كان يوم القيامة نزع اهلل تعالى مسحة اإليمان منيم فردىا

إلى شيعتنا ونزع مسحة الناصب بجميع ما اكتسبوا من السيئات فردىا إلى أعدائنا وعاد كل شيء إلى
عنصره األول الذي منو ابتدأ ...قمت :جعمت فداك تؤخذ حسناتيم فترد إلينا وتؤخذ سيئاتنا فترد إلييم؟

قال :أي واهلل الذي ال إلو إال ىو"(.)4

"ومما لو عالقة بيذا الموضوع أن عمماء الشيعة وخطباءىم ال يتناولون في خطبيم ومحاضراتيم
ومناسباتيم الدينية تمك الموضوعات المتعمقة باالنحراف األخالقي كالزنا والخمور والمخدرات وغيرىا ،وىذا
يدل عمى عدم اكتراثيم بيذه الجرائم ،وعدم اىتماميم بتحذير الناس من الوقوع فييا"(.)5

( )4القمي ،محمد بن علي ابن الحسين بن موسى بن بابويه ،علل الشرايع ،منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها في النجف1386 ،
  1966م )491-494/1( .باب العلة التي من أجلها قد يرتكب المؤمن المحارم ويعمل الكافر الحسنات.()5البداح ،عبدالعزيز بن أحمد ،مرجع سابق(ص.)271
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 -0العزلة واالنغالق:
جدا لمتأصيل العقدي الذي يتمقاه الشيعي منذ نعومة أظفاره ،فشعوره بأنو
وىذه نتيجة طبيعية ً

مظموم مضطيد ،واعتقاده أن أئمة مذىبو يتم االعتداء عمييم باستمرار ،وحالة الكتمان التي تربى عمى
أنيا جزء من عقيدتو تحت مسمى (التقية) ،ونظرتو العدائية لمحيطو اإلقميمي بل ربما المحمي باعتبار أن
ىذا المحيط في معظمو سني العقيدة ،وىو يعتقد أن ىؤالء السنة أعداء يتربصون بو الدوائر ،وىو معيم
جميعا،
في حالة صراع مستمر ،والمعركة المنتظرة بينو وبينيم تحت راية الميدي المنتظر الذي سيبيدىم
ً
عالوة عمى التربية األمنية التي يتمقاىا ،والتي تجعل في قمبو الشك والريب وسوء الظن بكل شيء حولو،

كل ىذا يولِّد عزلة وفجوة ىائمة بينو وبين اآلخرين ،ومن ىنا فإن الذين يسعون إلى محاولة التقريب بين
جيدا ،ولم يتنبيوا إلى طبيعة النفسية الشيعية الناشئة عن ىذه التربية،
السنة والشيعة لم يفيموا ىذا المعنى ً
ويتصورون أن روح االنفتاح التي يدعييا الشيعة حقيقة ،وليست إال كذبة كبرى يخدعون بيا السذج من

أبدا أن تحمل روح االنفتاح عمى
المسممين ،فإن أي نفس تمر بالتربية التي يمر بيا أبناء الشيعة ال يمكن ً
اآلخرين ،والنتيجة الطبيعية لمحاوالت التقريب ىي الفشل كما ىو الواقع(.)6

ويضاف إلى ىذه العزلة الشعورية والنفسية :العزلة المكانية ،حيث يمجأ الشيعة إلى فرض حالة
من االنغالق عمى أنفسيم ،فيتجمعون في مناطق معينة ،ويشكمون مجتمعات خاصة بيم ،وال يسمحون
لغيرىم من أىل السنة بالتغمغل في ىذه المجتمعات الخاصة بيم.
وىذه النقطة األخيرة ىي نتيجة تأصيل العقدية ،وفي نفس الوقت وسيمة يحقق الشيعة من خالليا
عدة أىداف ،وقد رصد الدكتور عبدالعزيز البداح ثالثة أىداف أساسية(:)7
األول :ىدف ديني ،وىو حماية األتباع من االحتكاك بأىل السنة فيتأثروا بيم ،وىذا أمر قد
حرص عميو الشيعة من القدم ،حتى وصل بيم األمر إلى اعتبار أىل السنة نجاسات يجب اجتنابيا ،فقد
روى الكميني أن جعفر الصادق سئل" :ألقى الذمي فيصافحني ،قال :امسحيا بالتراب والحائط ،فقال
السائل :فالناصب؟ قال :اغسميا!!"(.)8
( )6ينظر :العتوم ،نبيل ،عسكرة التعليم في إيران ،دراسة استقصائية ملخصة ،مركز أمية للبحوث والدراسات االستراتيجية ،الطبعة
األولى1438 ،ه2417-م(.ص.)163-161
( )7ينظر :البداح ،عبدالعزيز بن أحمد ،مرجع سابق (ص.)257-254
( )8الكميني ،محمد بن يعقوب بن إسحاق ،الكافي.)651/2( ،
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ويروون كذلك عن جعفر الصادق قال" :ال تغتسل من البئر التي تجتمع فييا غسالة الحمام ،فإن
فييا غسال ة ولد الزنا ،وىو ال يطير إلى سبعة آبار ،وفييا غسالة الناصب وىو شرىما ،إن اهلل لم يخمق
شر من الكمب ،وان الناصب أىون عمى اهلل من الكمب(.")9
خمقًا ًا
الثاني :ىدف سياسي ،وىو إيجاد تجمعات وأحياء ومناطق خاصة بالشيعة تنفي ًذا لمخطة
الخمسينية آليات قم.
الثالث :ىدف أمني ،حيث يحكم الشيعة سيطرتيم األمنية عمى ىذه المناطق الخاصة بيم ،فال
تتمكن أجيزة األمن من رصد تحركاتيم وأعماليم.

 -9ضعف التعظيم لممقدسات اإلسالمية:
وأعظم ىذه المقدسات وأجميا :الحرمان الشريفان ،وبالنظر إلى الروايات الشيعية نجد أن مكانتيا
تأتي عند الشيعة في درجة متأخرة بعد كربالء واألماكن الشيعية المقدسة ،ويدل عمى ىذا العديد من
الروايات الشيعية ،ومنيا:
يروون عن جعفر الصادق قال" :إن أرض الكعبة قالت :من مثمي وقد بني بيت اهلل عمى ظيري،
يأتيني الناس من كل فج عميق ،وجعمت حرم اهلل وأمنو ،فأوحى اهلل إلييا أن كفي وقري ،ما فضل ما
فضمت بو فيما أعطيت كربالء إال بمنزلة اإلبرة غرست في البحر فحممت من ماء البحر ،ولوال تربة
كربالء ما فضمتك ،ولوال من تضمنو أرض كربالء ما خمقتك وال خمقت البيت الذي بو افتخرت ،فقري
ميينا غير مستنكف وال مستكبر ألرض كربالء واال سخت بك وىويت
اضعا ذليالَ ً
واستقري وكوني ً
ذنبا متو ً
بك في نار جينم"(.)11

احتقار واىانة لمكة المكرمة التي ىي حرم اهلل،
ًا
وان الجمد ليقشعر وىو يق أر ىذه الكممات الممموءة

وأي دين عند من اختمق ىذه الرواية القبيحة التي ال يمكن أن يقوليا مسمم فضالً عن رجل بجاللة قدر

()9الكميني ،محمد بن يعقوب بن إسحاق ،المصدر السابق )14/3(،المجمسي ،محمد باقر ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطيار،
مؤسسة الوفاء ،بيروت  -لبنان  ،الطبعة الثانية  1413ى 1983 -م.)38/77( .
( )11المجمسي ،محمد باقر ،المصدر السابق (.)117-116/98
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جعفر الصادق رحمو اهلل ،وىنا يتساءل من يق أر ىذه الرواية المنكرة :كيف يبقى في قموب الشيعة بعد ذلك
احترام وتعظيم وتقديس لمحرمين الشريفين؟!
ومن رواياتيم كذلك :يروون عن عمي بن معمر عن بعض أصحابيم قال :قمت ألبي عبد اهلل
فالنا أخبرني أنو قال لك :إني حججت تسع عشرة حجة وتسع عشرة عمرة فقمت لو :حج
عميو السالم :إن ً

حجة أخرى واعتمر عمرة أخرى تكتب لك زيارة قبر الحسين عميو السالم ،فقال :أيما أحب إليك أن تحج

عشرين حجة وتعتمر عشرين عمرة أو تحشر مع الحسين عميو السالم ؟ فقمت :ال بل أحشر مع الحسين
عميو السالم قال :فزر أبا عبد اهلل عميو السالم"(.)11
أي أن زيارة الحسين ليست فقط تساوي عشرين حجة ،بل ىي أفضل منيا!! وداللة ىذه الرواية
واضحة في تفضيل ىذه األماكن وزيارتيا عمى بيت اهلل الحرام وزيارتو.
وترسخ ىذه الفكرة في أذىان األطفال بشكل خبيث من خالل برامج األطفال" ،واألمثمة عمى ذلك
كثيرة ،منيا أنشودة (رحمة قمر) وىي أنشودة خيالية ،يصطحب فييا القمر طفمة صغيرة في رحمة عبر
مبيور طويالً فوق مدن مقدسة
ًا
يعا فوق مكة والمدينة والقدس ،ثم يقف بيا
األمصار ،فيمر بيا القمر سر ً
عند الشيعة ،ومتأللئة باألنوار والزينة ،وحينيا نجد الطفمة تقول" :شو ىا المدينة ،كميا أنوار وزينة" فيرد

عمييا القمر بقولو" :ىذه النجف األشرف ،أرض العفة واألقداس" ويضيف القمر" :وىذه كربالء ،أرض
العال" ،فعمى الرغم من أن األنشودة طرحت عدة مدن ليا داللة إسالمية مثل مكة والمدينة والقدس ،إال
اجيا طرحت النجف وكربالء بصورة أكثر جاذبية ،مصحوبة بمديح واطراء أكثر مما حصمت
فنيا واخر ً
أنيا ً
عميو المدن الثالث األخرى ،وىو أمر من شأنو صناعة ألفة وتعمقًا في نفوس األطفال بتمك المدن"(.)12

عالوة عمى ما قد تقدمت اإلشارة إليو من وظائف الميدي التي سيقوم بيا عند خروجو ،ومنيا:
أنو ييدم الكعبة والمسجد النبوي!!

()11المجمسي ،محمد باقر ،المصدر السابق (.)38/98

( )12زعفان ،الييثم محمد ،المخاطر العقدية في قنوات األطفال العربية ،دراسة تحميمية لممخاطر الوثنية والتنصيرية والشيعية ،مركز البيان لمبحوث
والدراسات1436 ،ه( .ص.)72
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خير عمى تعامل الشيعة مع الحرمين
أبدا ،ولن ينعكس ًا
وأثر ىذا كمو ال يمكن أن يكون
إيجابيا ً
ً

الشريفين ،وال يحتاج األمر إلى كثير أدلة واثباتات ،فقد تتابعت حوادث اعتداءات الشيعة عمى الحرمين
الشريفين وانتياكاتيم لحرمتيما في القديم والحديث(.)13
وفي المقابل نجد التعظيم والتقديس لممشاىد واألضرحة والمراقد التي بنيت عمى قبور أئمتيم
وعممائيم ومرجعياتيم ،حتى أن األمر يصل إلى القتال ألجل ىذه األضرحة والمقدسات ،في الوقت الذي
لم يطمقوا رصاصة واحدة لتحرير المسجد األقصى المحتل.

 -3التعصب والوالء التام لممذىب الشيعي:
بفعل تأصيل عقيدة المذىب الشيعي العميق فإن ىذه العقيدة تغمغل في عمق قمب الشيعي وىواه،
متعصبا لو
اليا ليذه العقيدة وىذا المذىب،
ً
فتجده ميما كان توجيو وميما كان تخصصو إال أنو يظل مو ً
مدافعا عنو ،ومن مظاىر ىذا :أنك تجد الشيعة محافظين أشد المحافظة عمى شعائر مذىبيم ،فيرتاد
َ

الشيعة رجاالً ونساء وأطفاالً الحسينيات ،ويحضرون المناسبات المقامة في المآتم ،حتى األطباء
شيعيا ال يحضر شعائر المذىب.
والميندسون والمثقفون يشاركون في ذلك ،ومن النادر أن تجد
ً
ومن أغرب ما يالحظ في ىذا الشأن أنو حتى العممانيون من الشيعة يحممون نفس التعصب
والوالء ليذا المذىب!! ولعل ىذا يكون مستغرًبا

شيعيا
عممانيا
األمر واقع ،فمن الصعب أن تجد
ً
ً

عموما ،لكن ىذا
لكون العممانية عمى النقيض من التدين
ً
يوجو نقده لممذىب الشيعي مع كثرة ما فيو من التناقضات

واالنحرافات والثغرات الظاىرة.

ومن المقاالت المثيرة لالنتباه مقال لعبدالحميد الكاتب في مجمة الراصد ،بعنوان( :طائفية التيار
العمماني الشيعي في العراق)( ،)14وقد رصد في ىذا المقال مواقف العممانيين الشيعة في العراق ،وكان
أبرز ىذه المواقف واآلراء:
( ) 13تناول ىذا الموضوع بتفصيل وتتبع الدكتور كامل سالمة الدقس في كتابو( :االعتداءات الباطنية عمى المقدسات اإلسالمية) ،وتتبع الحوادث
القديمة والحديثة ،وتكمم عن موقف الشيعة من الحرمين وكيف ينظرون إلييما ،والكتاب ىو من مطبوعات (ىجر) لمطباعة والنشر والتوزيع
واإلعالن ،ويقع في  211صفحات.
( )14وىذا رابط المقال عمى موقع مجمة الراصدwww.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=3422 :
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 -1يجمع العممانيون عمى أن األنظمة العممانية التي حكمت العراق منذ تأسيس الدولة الحديثة
وحتى االحتالل ( )2113-1921ىي أنظمة سنية طائفية في سياساتيا ضد الشيعة واألكراد.
 -2يرى تيار واسع منيم أن االحتالل األمريكي كان الحل الوحيد لمخالص من دكتاتورية الحكم
السابق فيم يرون فيو بداية عيد جديد لمشيعة ،وال يمثل مرحمة سوداء في تاريخ العراق الحديث.
 -3يسمّم أكثر العممانيين ألكذوبة األكثرية الشيعية في العراق.
حمل العممانيون ال سيما مناىضو االحتالل المميشيات الصدرية (جيش الميدي) مسؤولية
 -4ال ي ّ

الحرب األىمية ،وانما يتيمون عناصر دخيمة عمى الخط الصدري والتيار الوطني الشيعي.

 -5يعتقد العممانيون أن الطرف السني ىو من بدأ الحرب الطائفية ،وأن الشيعة أجبروا عمى
خوض غمارىا كرد فعل عمى اليجمات االنتحارية والقتل عمى اليوية من جانب السنة.
 -6بل إن الرموز الدينية الشيعية (مثل :الصدر والسيستاني) أصبحت عند العممانيين ثابتًا ال بد
من وجوده في المشيد السياسي فيي صمام أمان يحفظ البالد من الفتن.
 -7يجنح بعض العممانيين إلى اتيام األميركيين بتجنيد فرق موت من الخارج ليحمميا مسؤولية
العنف الطائفي ويبرئ شيعة العراق ومميشيات الصدر (جيش الميدي) من عمميات القتل والتيجير
الطائفي.
وغيرىا من المواقف العديدة التي تصب في اتجاه تأييد القوى الشيعية ولو كانت متعصبة أو
تستخدم العنف طريقا ليا ،وىذه المواقف واآلراء تعكس مدى والء ىؤالء العممانيين لمذىبيم وعقائدىم،
ودفاعيم عنو ،حتى مع تبنييم خطًا آخر غير الخط الديني.

 -5عدم والء الشيعة لدوليم السنية:
تتشكل العقمية الشيعية وفقا لممبادئ التربوية التي يتمقاىا الشيعة سواء في البيت أو في المدرسة،
وىذه المبادئ تركز عمى الوالء التام لممذىب الشيعي ومرجعياتو وتقديميا عمى كل والء أو انتماء آخر،
حتى االنتماء لموطن ليس ذا قيمة عندىم ،ولن يكون ىذا غر ًيبا إزاء ىذه التربية التي تعزل الشيعي عن
13

بيئتو التي يعيش فييا إن كانت سنية ،ويربطو بمرجعيات خارجية ىي التي تحدد مواقفو ووالءاتو ،خاصة
وأن ىذه القضية واضحة بالنسبة لمشيعة ،وموقفيم فييا واضح ،فمبادئ الرافضة االثني عشرية تفرض
عمى كل شيعي أال يؤمن بصحة بيعة أي خميفة من خمفاء المسممين ،وأال يعتقد بمزوم السمع والطاعة لو،
وانما يدين فقط بالتبعية الشرعية والسمع والطاعة لولي أمر المسممين في اعتقادىم وىو الميدي المنتظر
أو من يقوم مقامو بحسب نظرية والية الفقيو.
ويطمبون من كل شيعي أن يجدد البيعة في صبيحة كل يوم وفق ىذه العقيدة ،فمن أدعيتيم
اليومية الخاصة بصاحب األمر  -كما يعبرون  ،-دعاء يسمونو (دعاء العيد) ،وفيو" :الميم إني أجدد لو
عقدا أو بيعة لو في عنقي ،ال أحول عنيا وال أزول
عيدا أو ً
في صبيحة يومي ىذا وما عشت من أيامي ً

أبدا"(.)15
ً

وفي دعاء يومي آخر لصاحب األمر وصاحب البيعة الشرعية عندىم يقول" :الميم ىذه بيعة لو
في عنقي إلى يوم القيامة"(.)16
وبناء عمى ذلك فيم يعتقدون أن جميع حكام المسممين طواغيت ميما كان صالحيم وعدليم ،فقد
قالوا" :كل راية ترفع قبل راية القائم (القائم من ألقاب الميدي المنتظر عندىم) صاحبيا طاغوت"(.)17
أي :إن كل حكومة تقوم قبل راية القائم  -أي قبل أن يخرج ميدييم الموىوم أو نائبو الولي الفقيو
بحسب العقيدة الخمينية  -ىي حكومة غير شرعية حاكميا طاغوت من الطواغيت ،وان كان يدعو لمحق
ويعمل بو ،فيذا ال يشفع لو عندىم ،ومن يبايع ىذا الحاكم فيو مشرك ظالم مستحق لمخمود في النار،
وعمى رأس ىؤالء الحكام :الخمفاء الثالثة الراشدون الميديون أصحاب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم
وأصياره وأحبابو :أبو بكر ،وعمر ،وعثمان.
وحكموا بأن كل حاكم ادعى اإلمامة ،وكل محكوم بايعو ،بل كل من اعتقد أنو مسمم فإن اهلل ال
ينظر إليو يوم القيامة ،وال يزكيو ،ولو عذاب أليم ،ونسبوا ىذا إلى بعض أئمة أىل البيت ،فقد جاء في

( )15المجمسي ،محمد باقر ،مصدر سابق.)96/53( ،

()16المجمسي ،محمد باقر ،مصدر سابق.)111/99( ،
()17المجمسي ،محمد باقر ،مصدر سابق.)113/25( ،
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الكافي" :ثالثة ال ينظر اهلل إلييم وال يزكييم وليم عذاب أليم :من ادعى إمامة من اهلل ليست لو ،ومن
نصيبا"(.)18
إماما من اهلل ،ومن زعم أن ليما (أي :أبو بكر وعمر) في اإلسالم
ً
جحد ً
كما يأمرون أتباعيم بالبراءة من قضاة المسممين وأقضيتيم ،والكفر بحكميم وأحكاميم ،الرتباطيم

باإلمامة الباطمة بزعميم ،فقد جاء في الكافي عن عمر بن حنظمة قال" :سألت أبا عبد اهلل عميو السالم
عن رجمين من أصحابنا بينيما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السمطان والى القضاة أيحل ذلك؟

قال :من تحاكم إلييم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت ،وما يحكم لو فإنما يأخذ سحتًا ،وان
كان حقًّا ثابتًا لو ،ألنو أخذه بحكم الطاغوت ،وقد أمر اهلل أن يكفر بو قال تعالى﴿:ألمۡ َترَإِلىَٱلَّ ِذيهََي ۡز ُع ُمىنَ

ُ
ُ
ت َوق ۡد َأُ ِمرُ َٰٓو ْا َأنَي ۡكفُر ْ
أوَّهُمۡ َءامىُ ْ
ُوا َبِ ِهۦَ َوي ُِريدَُ
وزل َ ِمهَق ۡبلِك َي ُِريدُون َأنَيتحبك ُم َٰٓى ْا َإِلىَٱلطَّ ُغى َِ
وزل َ ِإل ۡيك َومبَٰٓ َأ ِ
ىا َبِمبَٰٓ َأ ِ
ُضلَّهُمۡ َضل اَلَب َِع ٗيدا] ﴾٠٦النساء.)19([61 :
ٱل َّش ۡيطهََُأنَي ِ

وقد عمق الخميني عمى ىذا النص بقولو" :لقد نيى اإلمام في مقام جوابو عن سؤال السائل عن
عاما ،وىذا يعني أن من رجع إلييم فقد
الرجوع إلى حكام الجور في المسائل الحقوقية أو الجزائية ً
نييا ً
رجع إلى الطاغوت في حكمو ،وقد أمر اهلل أن يكفر بو...فيحرم عمى المسمم أن يت ارفع إلييم في دين لو
سياسيا يحمل المسممين
عمى أحد ،فيستوفي دينو بأمرىم وحكميم...وكانت ىذه المقبولة (الرواية) حكما
ً
عمى ترك مراجعة السمطات الجائرة وأجيزتيا القضائية حتى تتعطل دوائرىم إذا ىجرىا الناس ،ويفتح

السبيل لألئمة عمييم السالم ومن نصبيم األئمة لمحكم بين الناس"(.)21
جميا في عدة دول إسالمية متمثالً في حركات التمرد الشيعية ،التي خرجت عن
وقد ظير ىذا ً

الخط الوطني وأصبح والؤىا لمخارج ،ولممرجعية اإليرانية والشيعية ،بل وصل األمر إلى بعض ىذه

كفر من
الحركات إلى التعاون مع العدو الكافر ضد المسمم ألنو سني ،فبحسب معتقداتيم السني أشد ًا

خطر منيم.
الييودي والنصراني ،وقتمو أوجب من قتميم ،وىو أشد ًا

( )18الكميني ،محمد بن يعقوب ،مصدر سابق ( ،)373/1المجمسي ،محمد باقر ،مصدر سابق )218/8( ،العياشي ،محمد بن مسعود السمرقندي،
التفسير  ،تحقيق وتعميق :الحاج السيد ىاشم الرسولي المحالتي ،المكتبة العممية اإلسالمية ،طيران  -سوق الشيرازي (.)178/1
()19الكميني ،محمد بن يعقوب ،مصدر سابق ( )67/1المجمسي ،محمد باقر ،مصدر سابق.)221/2( ،
( )21روح اهلل الخميني ،الحكومة اإلسالمية ،الطبعة الثالثة (ص.)87
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 -8العداء لبقية المسممين من أىل السنة:
كما ىائال من الحقد والكراىية ألىل
من خالل التعبئة المستمرة ألبناء الشيعة ،فإن النتيجة ستكون ًّ
السنة ،الذين تشرب ىذا الطفل فكرة أنيم ىم الذين ظمموا آل البيت ،وأخذوا حقيم ،وعادوىم وسبوىم
وقتموىم ،وىم الذين يحاولون استئصال الشيعة ويستبيحون دماءىم وأمواليم بإطالق ،وىم الذين حرفوا
الدين وغيروا أصولو وكتموا الحق والوحي الذي جاء من عند اهلل ،وىم أعداء الميدي الذي سيمأل األرض
عدال وخيرا ،مما يخمق حالة من (التوحش) ضد أىل السنة ،ورغبة جارفة في استئصاليم والقضاء عمييم.
إن أكبر ما يمكن أن تصل إليو التربية إقناع اإلنسان بأن يضحي بنفسو ،ويقتل غيره ،في سبيل
معتقده وأفكاره ،حتى لو لم يكن ىناك مقابل مادي مناسب ،والتربية الشيعية نجحت في إيصال الكثيرين
من أبناء الشيعة إلى ىذه الدرجة ،حتى صار الواحد مستعدا لقتل أىل السنة بكل برودة كما فعموا في
العديد من المناطق اإلسالمية ،والعجيب أنو مع ىذا كمو إال أن الشيعة ال زالوا يؤمنون بقضية المظمومية،
بل ويتعطشون لمزيد من االنتقام لمظمومية آل البيت وشيعتيم ،فبعد أن أصدرت الخارجية األميركية تقري اًر
حول الحريات الدينية ،وأقرت فيو بحمالت إبادة منظمة تمارس ضد الشيعة والمسيحيين واأليزيديين في
العراق ،طالب بعض الشيعة بـ(تدويل مظمومية الشيعة) ،وطالب بتحركات وضغط قوي من المنظمات
المجتمعية والمؤسسات التي تعنى بقضايا حقوق اإلنسان والحريات الدينية وحرية المعتقد وغيرىا ،من أجل
()21

(تدويل) ىذه المظمومية

!!

مما يدل عمى عمق تجذر ىذه القضية في الوجدان الشيعي ،وسيطرتيا عمى تفكيره ،حتى في
الفترة التي تحولت فييا قضية الشيعة إلى (ظالمية) بدل أن تكون (مظمومية)!! وىذا كمو من آثار التربية
العقدية العميقة التي يتمقاىا أبناء الشيعة.
وحول ىذا المعنى أقتبس كالما يمخص ىذا المشيد لمدكتور عبداهلل الغذامي حيث يقول:

( )21شبكة النبأ المعموماتية ،عادل الصويري ،مقال بعنوان :مظمومية الشيعة وامكانية التدويل،
 ، 7552https://annabaa.org/arabic/authorsarticles/ومن الطرائف في ىذا الموضوع ما ذكرتو د .سموى العمد في مقدمة كتابيا

(االمام الشييد في التاريخ وااليديولوجيا ،شييد الشيعة مقابل بطل السنة) حيث تقول في أسباب اختيارىا ىذا الموضوع (ص" : )13غير أن ما لفت

انتباىي ليذه الظاىرة ىو ممصقات ضحايا الحرب الذين امتألت بصورىم شوارع بيروت وغيرىا من المناطق المبنانية ،فاألفراد الذين كانت تنعاىم
التنظيمات الشيعية مثال ،حممت ممصقات نعييم اسم القتيل مستبقاً بمقب 'الشييد المظموم' ،فيما كانت ممصقات التنظيمات الفمسطينية وتنظيمات
الحركة الوطنية المبنانية مميورة في األغمب األعم ب عبارة' :الشييد البطل" ،فحتى الشيادة عندىم تحولت إلى مظمومية!!
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" ونحن اليوم نمر في حال من التوحش الثقافي يسود كل خطاباتنا كنتيجة لمشروع تصدير الثورة
الخمينية ،ويتكشف ىذا في وجوه ستة ىي:
 1ـ ما دخمت إيران إلى بمد عربي إال وحل فيو الدمار (العراق ،سورية ،اليمن ،لبنان) ،وقد قالو
زعماء إيران مفتخرين باحتالل أربع عواصم عربية ،وان حدود إيران تمتد إلى شواطئ بيروت ،وىذه
مساحة جغرافية عربية تعاني اليوم من التفكك والتدمير والحروب األىمية ،وتسود فييا شعارات التناحر
حتى صارت العائمة الواحدة منشطرة عمى ذاتيا ،وصارت كممات شيعي /سني سببا لمموت أو التيجير أو
العزل االجتماعي والسياسي والثقافي ،حتى عمى مستوى الصداقات الفردية.
 2ـ انكسرت فكرة الدولة الوطنية في كل بمد تدخمو إيران لدرجة أن الحكومة فيو ال تكون حكومة
لمشعب كمو ،ولكنيا حكومة لفئة في حين أنيا عدوة لفئة أخرى ،وال تأمن أن يكون في جيشيا وال أمنيا وال
بنوكيا وال سياستيا الخارجية إال شخصيات من طائفة تحددىا مقاصد مشروعات إيران ،حتى صار قاسم
سميماني يتردد بين العواصم األربع ليشرف بنفسو عمى كل مسارات الحكم فييا ويقود بنفسو جبيات القتال،
في الرمادي ،وفي دمشق ،ومر عمى صنعاء ،والضاحية جنوب بيروت؛ ليثبت المعنى المطموب بإرادة
الحرس الثوري اإليراني ،وىو الحاكم الفعمي ليذه البمدان بما أن القوة بيده والقرار النيائي بيده.
 3ـ في ىذه البمدان تحديدا تشيد عيانا انشطار الدالالت الثقافية ،فتسمع عن تسميات من مثل:
(حزب اهلل) و(أنصار اهلل) ،وىي شعارات عظيمة الشأن ،ولكن لو نظرت في األفعال لوجدت أفعاال تنتمي
لمعاني القتل والسحق واإلقصاء ،ومثميا شعار حماية المقدسات الشيعية في دمشق وحماية القرى المبنانية
في سورية ...ثم ترى أن الذي يضرب ويدمر ىي مدينة القصير في حمص ،ومنطقة الزبداني جنوب
سورية وحمب في الشمال ،ويأتيك تصريح متناقض مع تمك الشعارات في قول حسن نصراهلل في خطبة لو
بأن نظام بشار كان عمى وشك السقوط لوال تدخل حزب اهلل ،وبفارق ساعات (حسب تقديره الذي نص
عميو في خطابو) ،وكذا سترى الحوثي (أنصار اهلل) يعمن أنو يحارب اإلرىابيين في اليمن ،ولكن الذي
يدمر ىي مدينة تعز وعدن ،ويجري تيجير الناس ومنعيم من الدواء والغذاء مع قصف المستشفيات
بقنابل أنصار اهلل.
ىنا حالة التوحش واالنشطار بين التسميات والتصرفات.
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 4ـ يقع توحش ثقافي متصل يوميا بأن يجعمك أنت بذاتك بين ثنائية (أنا /إيران) ،فإما أن تقبل
بتصرفات إيران أو تغض الطرف عنيا لكي تظل في أمان ثقافي ،أو فإنك ستكون عرضة لموصف بأنك
طائفي ،وىذا وصف يمتد ليعني أنك ضد الحسين وأنك تناوئ آل البيت (وىي عبارة تتردد عند المالكي
في العراق مثمما عند حسن نصر اهلل والحوثي ،واعالميم الموالي ليم) ،وبالتالي فأنت مع الباطل وضد
الحق ،وكل ىذا لمجرد أن تنتقد سياسات إيران في المنطقة العربية ،وستصبح حينيا في معجم الشيطان،
وستكون درجتك من الشيطانية حسب درجتك في الخطاب النقدي.
 5ـ من الواضح أن الضرر اإليراني ال يميز بين شيعي عربي وال سني ،وكل من لم يوافق مراد
إيران فيو داخل في معجم الشيطنة ،جرى ىذا في استبعاد مؤسس حزب اهلل (الطفيمي) وفي طرد عمي
األمين وعائمتو من جنوب لبنان ،وفي اغتيال محمد باقر الحكيم في النجف الشريف ،وفي محاصرة محمد
حسين فضل اهلل ،حتى حاصروه بعد موتو ومنعوا التعازي بو في إيران ،وكذلك يجري التكتم عمى اسم
محمد ميدي شمس الدين ومنع تداول اسمو وكتبو وآرائو ،وكل ىذا ألنيم ليسوا مع المشروع اإليراني
ويرون أن لموطن العربي حقو وشرطو الذي ال يقبل التسميم بإرادة ومراد إيران.
 6ـ من أخطر األمثمة الكاشفة عمى تعمد تفجير األوضاع ىو ما حصل في تفجير المراقد
الشيعية في سامراء ،وسامراء منطقة سنية في العراق وتحتضن مراقد شيعية ظمت بسالم وأمان وصيانة
عمى مدى قرون ،ولكن فجأة حصمت تفجيرات دمرت المراقد وقامت فتنة شيعية /سنية أشعمت كل
المشاعر والنفوس ،وىذا أمر متوقع ،ولكن غير المتوقع ىو أن يتضح بعد حين أن التفجير كان بتدبير
إيراني ،وىذا كشف أعمنتو وجوه شيعية ورفعت صوتيا بالتنبيو والتحذير ،وىذا يعني أن مشروع تصدير
الثورة قرر أن يسمك كل الطرق ،حتى غير المتخيل منيا من أجل خمق بيئة يستطيع أن يتسمل عبرىا بما
إنو البطل المنقذ لمشيعة المظمومين ضد ظالميم التاريخي ،وسيسعى إلى كسب أي دليل يعينو عمى ىذا.
ىذه ست صور لحال التوحش الثقافي الذي حل بثقافتنا نتيجة لثنائية (نحن /إيران) ...وىنا فإن
تصدير الثورة أفضى إلى تفريغ المعنى الشيعي من جوىره وحولو إلى (ظالمية) عوضا عن أن يكون
()22

(عادلية)"

.

( )22الغذامي ،عبداهلل( ،نحن وايران ،الحالة اإليرانية واألسئمة التي )...دار مدارك لمنشر( ،2116 ،ص ،)11-8وفي كتاب (المشكمة الشيعية)
ألسامة شحادة فصل بعنوان( :التسامح السني والطغيان والظمم الشيعيين) (ص ،)76-71وفيو مقارنة بين ما يمارسو الشيعة من ظمم عمى أىل
السنة ،وبين ما يدعي الشيعة أنو ممارسات ظالمة عمى الشيعة من قبل أىل السنة.
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الخاتمة:
في ختام هذا البحث هناك بعض النتائج والتوصيات المهمة وهي كالتالي:
النتائج:
 -1ينتهج الشيعة في عقائدهم وفي تربيتهم نهجا مختلفا عن بقية المسلمين ،حيث إن األولوية عندهم
لقضايا هي أقرب إلى السياسية منها إلى الدينية ،وذلك كقضية اإلمامة بكل تفريعاتها ،مما أثر كثيرا على
التدين الفعلي لدى أتباع هذا المذهب.
 -2الشواهد الواقعية الدالة على سلبية التربية العقدية الشيعية كثيرة ،وليس من الصحيح تجاوز هذه
السلبيات بحجة التقارب مع الشيعة ،فإن آثارها الكارثية على واقع األمة قد أصبحت واقعا ملموسا.
 -3غالب من تربى التربية الشيعية فإن آثار هذه التربية تظل عالقة في عقله وقلبه حتى ولو توجه وجهة
بعيدة عن التدين ،كالعلمانية والليبرالية ،ويظل والؤه لهذه العقيدة ورموزها كبيرا.

التوصيات:
 -1من القواعد المهمة التي تستخدم في بيان صحة األفكار أو بطالنها :النظر إلى آثارها ونتائجها ،ومن
المفيد استخدام هذه القاعدة في نقد المذهب اإلمامي ،فيوصى بنقده عن طريق بيان آثاره ،فهي أكثر إقناعا
لعموم الناس.
 -2هناك العديد من المجاالت البحثية التي يمكن أن تتفرع عن موضوع آثار التربية العقدية الشيعية،
مثل :اآلثار النفسية ،اآلثار االجتماعية ،اآلثار السياسية ،اآلثار الديمغرافية ،ونحو ذلك ،وهي اليوم قضايا
حيوية تالمس الواقع مالمسة مباشرة.
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قائمة المصادر والمراجع:
 .1ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحميم بن عبد السالم ،منياج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة
القدرية ،تحقيق :محمد رشاد سالم ،الناشر :جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الطبعة :األولى،
 1416ىـ  1986 -م
 .2البداح ،عبدالعزيز بن أحمد ،حركة التشيع في الخميج العربي ،دراسة تحميمية نقدية (-1931
1391ه0212-1391-م) ،الناشر :المركز العربي لمدراسات اإلنسانية ،القاىرة ،الطبعة األولى،
1431ه2111-م
 .3روح اهلل الخميني ،الحكومة اإلسالمية ،الطبعة الثالثة
 .4زعفان ،الييثم محمد ،المخاطر العقدية في قنوات األطفال العربية ،دراسة تحميمية لممخاطر
الوثنية والتنصيرية والشيعية ،مركز البيان لمبحوث والدراسات1436 ،ه.
 .5العتوم ،نبيل ،عسكرة التعميم في إيران ،دراسة استقصائية ممخصة ،مركز أمية لمبحوث والدراسات
االستراتيجية ،الطبعة األولى1438 ،ه2117-م.
 .6العياشي ،محمد بن مسعود السمرقندي ،التفسير ،تحقيق وتعميق :الحاج السيد ىاشم الرسولي
المحالتي ،المكتبة العممية اإلسالمية ،طيران  -سوق الشيرازي.
 .7الغذامي ،عبداهلل( ،نحن وايران ،الحالة اإليرانية واألسئمة التي )...دار مدارك لمنشر2116 ،
 .8القمي ،محمد بن عمي ابن الحسين بن موسى بن بابويو ،عمل الشرايع ،منشورات المكتبة الحيدرية
ومطبعتيا في النجف 1966 - 1386 ،م.
 .9الكميني ،محمد بن يعقوب بن إسحاق ،الكافي.
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المجمسي ،محمد باقر ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطيار ،مؤسسة

الوفاء ،بيروت  -لبنان  ،الطبعة الثانية  1413ى 1983 -م.
المواقع االلكترونية:
 -1موقع مجمة الراصد:
www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=3422
 -2الصويري ،عادل ،مقال بعنوان :مظمومية الشيعة وامكانية التدويل ،شبكة النبأ المعموماتية:
7552https://annabaa.org/arabic/authorsarticles/
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