
:املبحث الثامن

آثار الغزو الباطني 
عىل العامل اإلسالمي



:-صلـى هللا عليه وسلم–إحداث الشرك في أمة محمد 

ر فـي إن الشيعة الباطنية هم أول من أحـدث الشـرك وعبـاال ال بـ 

األمـــة المحمد ـــةت و ـــد هحـــ ل ألـــ  هم وـــــ  أيمـــ  م إلــــى ألـــ   وــــ 

قب رهـــــات وولـــــع ا لـــــبل  روا ـــــاب من ـــــ  ة أليمـــــة أهـــــ  البيـــــ  

.لم اندل م يره م ال ثنية

ـــا للشـــركت وقـــد أصـــبح  مشـــاهد الشـــيعة وملاراه ـــا اليـــ   م طن 

.سرى هبا البالء إلى  عض ا ار أه  ال نة

:أثّر الغزو الباطني عىل العامل اإلسالمي يف مجاالت عدة، أبرزها

:أواًل 
:معاملهومن،والفكرالعقدياملجال



:الصد  عن ا ن هللا

عا ـــة   ـــعى الـــرواوض إلــــى ههميـــر ســـ ااهم وال ـــرو   لـــبل   د

نــد أن شــبوة الشــيعة هــبا مبر اــد  روا ــاب ع: مفااهــاكبيــرل وكاة ــة 

مــا أهــ  ال ــنةت وانبــد   ــبل  الــبعضت و ــن أن  ا ــن ا ســال  هــ 

ا وـــ   الع ــ ت و برجــ ا    لــه أول ــ  المب ــدع نت ورأوا ةلــ  واســد 

.من ا سال  إلى ا لحاا واللندقة



د إ  ار  دعة الروض علـى أن ا ا سال  هـ  مـن أع ـم أسـباص الصـ

فــي عــن ســبي  هللات لمــا هح  ــه مــن نراوــابت وهناق ــابت وشــبوة

.ع ايدها

عطــ  كـبل  إقامــة اولــة اف ــاب وـــ  إ ـرانت ال ــ  هشــ    ا ســال  وه

 ــن صــ رل مبالفــة ل طل عــاب الم ــلمينت مــن شــعنه أن  صــد  عــن ا

ا هللات وُ ْشـــا  األمـــة عـــن هح يـــا أهـــداو ات وال ـــ مر مـــ  العـــدو  مـــ

.  دا مصالح ا



اهبـبب اع ن  الدول االس عمار ة   ب  االهجاهاب البدعيةت حيث

ـــ ة علــــى من جر ـــا وــــ  سياســـاه ا مـــن ه ـــار ر الم  شـــرقين المبني 

د  وهـــــان ل صـــــاعد المـــــ. اراســـــة هار بيـــــة وطايفيـــــة ألمـــــة ا ســـــال 

هللات الشــيع  وـــ  العــالم ا ســالم  يثــار  وـــ  الصــد عــن ســبي 

  ـ  و   ر اللندقة الم ن عةت ال    نبد    ا الم ـلم نت وهـبا  

.في الم علة ال الية



:   ر ورق اللندقة وا لحاا

كاة ــر الراو ــ-رحمــه هللا-ةكــر شــيس ا ســال   ة هــ  أن هصــد ا أ

.أع م  اص واهليل إلى الهفر وا لحاا

ي ـا عـن يل الب يـ ت هـ  إن  روا اب االثن  عشر ة ال    لعم ن هل  

ن ــــا المنــــام الماليــــم ل  ــــ ر األوهــــار الااليــــةت والفــــرق الملحــــدل  أل

مـــة جمعـــ  حمالـــة يراء الفـــرق الشـــيعية الشـــاةلت وال ـــ  ور قـــ  األ

.وأو دب علي ا أمرها

ــرق كميــرل اشــ  رب   ال  هــا ومــن هنــا انبمــا مــن االثنــ  عشــر ة وت

.وكفرها  كالنصير ةت والبا يةت والب ايية وأيرها



الح ا الشـيعة ال  بمنـ ن  شـرعية أد  اولـة إسـالمية م مـا كـان صــ

وعـــــدل ات و ـــــرْون أن البليفـــــة علــــــى العـــــالم ا ســـــالم  طـــــاأ بت 

- عنـهرلـ  هللا-و   من ن من ةل  نالوة علــ   ـن أ ــ  طالـر 

.ونالوة الح ن

عـــةت ون يجـــة ل ـــب  الع يـــدل ال ـــ  مـــن ثمارهـــا و ـــدان الـــ الء والطا

ه وكــر  األميــر والمــعم ر ن مــن الم ــلمينت وجــد عــدو األمــة لــال  

.هالمنش ال في الشيعةت وح ا   اسط  ا الهمير من أأرال

:ثانيًا
:السيايساملجال



ـــر للعناصـــر الشـــ( ال   يـــة)كمـــا أن  ع يـــدل  يعية هير  

إحهـــا  البطــــا والمــــبامرابت حيـــث ه  ــــر المــــ ال 

لــه والطاعــة  مــا  الم ــلمينت وهعمــ  علـــى الهيــد

.ولألمة في الباطن

شــ دب ال قــاي  واألحــداث أن ال شــي  كــان مــعوى

لهـــــ  مـــــن  ر ـــــد الهيـــــد ل ســـــال  وأهلـــــه  كـــــالفر 

. والي  ا



التيوالواقعالتاريخأحداث

ريكثوراءالشيعةأنعىلتدل

:ةباألمحلّتالتيالفنتمن

علــى لما ان  ه الك  الشا ت كان الراو ة وي ـا أنصـار ا وأع انـا لـه▪

.إقامة ملهه

.وقب  ةل  إعان  م لجد  جنهيلنـان على الم لمين▪

ر إةا اق  ـــــ  الم ـــــلم ن والنصـــــارىت  ناصـــــرون النصـــــارى  ح ـــــ▪

.ا مهانت و هره ن و   مداين م كما كره ا و   عها وأيرها

و د رأ نا ورأى الم لم نت أنه إةا ):   ل شيس ا سال  رحمه هللا عن م

مملــة مــن األ(. اْ ُ لــي الم ــلم ن  عــدو، كــاورت كــان ا معــه علــى الم ــلمين

:على ةل 



ا علـــ▪ ى  يــ  كــان ا مــن أع ــم األســباص فــي  اســ يالء النصــارى قــد م 

.الم د 

لـــة اســـ مرب اولـــ  م مصـــدر ا للفـــ ن والشـــرور ح ـــى اليـــ   مـــن او▪

اف ـــــاب وــــــ  إ ـــــران ومن مـــــاه م فـــــي  لبنـــــان ونال ـــــاهم وــــــ  اول 

.البلي  وأيرها

مـا عـار  انفصال  اك  ان الشرقية كان وراء  الهيـد الراو ـ ت ك▪

ن ـا هحـد   اك ـ ان هطبيـا الشـر عة ا سـالمية ألشي م الشيعة في

.من ش  اه م وهعاقب م على جرايم م



 ــر الن: و هفــ  لل قــ ـ علـــى شــرورهم

والدولة في يثار الدولة الصف  ة الاا رلت

،،.البمينية الحالرل



ال هاو ت جع  ا سال  األص  وـ  عالقة الم لمين ال ا وا  مار و

.وقد  جي  الصحا ة أع م هب  الص ر

ا مــــن أهــــداـ العــــدو الم ــــر    األمــــةت  ــــ الحم هــــدو  كــــان هــــبا ال

 ــبا واندســ ا وـــ  ال شــي  وأعملــ ا مــن ناللــه ال ــد  وال بر ــر ل

.األسا  الم ين

ة علــى لبا كان من الم  فيض أن عالقة الشيع  مـ  أيـر  مبنيـ

 ــ  حــر ا  ــباء  ــعد وســيلة والعــداء والاــدر الــبد  صــ  لحــد ال 

.ه ر   ا لله هعالى

:ثالثاً 
:االجتامعياملجال



أن ــــم ال    راعــــ ن عــــن -رحمــــه هللا-أشــــار ا مــــا  الشــــ كا ي 

روض اق ـــراـ أد جر مـــة  الم ـــلمينت و ـــي ن كيـــ   فعـــ  الـــ

ية  صــــاحبهت واس شــــ د لــــبل   ــــبعض مشــــاهداهه الشبصــــ

.حيث كان  عيش م  هب  الف ة في اليمن



ٌم إن هذه الشهادة من الشووكا  ألنوه   و: قد يقول قائل
!للرافضة، فال تؤ ذ عليهم؟

أن أهـــ  ال ـــنة أعـــدل وأه ـــى مـــن ال قـــ   وــــ   : الجـــ اص

 لـــــم هـــــب  الط ايـــــ ت و ـــــد أثب ـــــ  ةلـــــ  ال قـــــاي ت كمـــــا 

ا ال  نصـ  أن م هنصـف نا مـ: ) ع رو ن هم  بل  وي  ل ن

ـــا   ت وأيرهـــا مـــن الروا ـــاب وــــ  ك ـــب م ال ـــ( ع ـــنا  ع  

ما هصـ  هع رـ أله  ال نة  ح ن البلا وال م ت  ين

.الراو ة   د هب  األوصاـ



0

أن :  ال ـــبر وراء أنالق ـــم ال ـــي ة وارههـــا  م للمنهـــراب

ر وحـــر علــــ  ح ـــنة ال   ـــ" وال ـــة ا مـــا "الـــد ن عنـــدهم 

ب  مع ــا ســي ةت ومــالم  صـــل  هــبا األســا  و ــ ب ى هـــ

.البصيصة وي م


