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 (الشيعة املذهب والواقع)
 

وس البدعة والغواية، والصالة ؤ فع منائر السنة واهلداية، ونكس ر احلمد هلل الذي ر 

سيدان حممد وعلى آله وصحبه ومن اهتدي هبديه إىل والسالم على املبعوث رمحة للعاملني 
 يوم الدين.
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 أ. د. انصر بن عبد هللا القفاري. :اسم املؤلف

 مركز البيان للبحوث والدراسات. :الطباعة دار

 م.2017 -هـ1438الطبعة األوىل،  :اتريخ النشر

 املتوسط. صفحة من القطع 203 :عدد صفحاته

 ا: خطة الكتاباثنيً 
املتعلقة ابملذهب الشيعي وواقعه، الكتاب أحد جماميع املقاالت املبثوثة يف جملة البيان، 

مجعت حتت هذا العنوان يف  اليت نشرها مركز البيان للبحوث والدراسات يف فرتة سابقة؛

 ليسهل على القارئ الوصول إليها.واحد للحاجة إليها يف هذا الوقت و  غالف
كتب يف ذلك دراسات عدة وقد  واملؤلف معروف خبربته الواسعة يف قضااي التشّيع، 

واسعة االنتشار أمهها " أصول الشيعة االثين عشرية" و " مسألة التقريب بني السنة 
 والشيعة" وهي مطبوعة.



 .اهتمر حبال القوم وكشف أبعاد معتقدالتبصّ : خالصة هدف الكتابو

املثقفني من أهل السنة واجلماعة، يستهدف الكتاب  الفئة املستهدفة ابلكتاب:و 

 واملنصفني والعقالء من غريهم.

 :وضوعاتامل هرسف  •
 املقدمة.

 كلمة حق يف مسألة التقريب.
 التشيع الصفوي.

 الشيعة املتصوفة.
 غري اجملدي مع الروافض حول مفرتايهتم على الصحابة.احلوار 

 بة عند الرافضة.مفهوم الصحا
 الفقيه.. اخلطر األكرب اجملهول.والية 

 اللصوصية املقنـََّعة.
 حقوق املرأة يف املذهب الشيعي.

 شيعة اليوم ليسوا بشيعة.
 براءة الزيدية من احلوثية.

 الدخول الشكلي يف احلكومات.

 الرباءة من املشركني عند الرافضة.

 : أهم املسائل اليت حررت يف الكتاب  •
 :، وهي على سبيل االستيعابليء ابملسائل احملررة حتريرًا جيًداالكتاب م

 .(29 -9 ص )من سبيل التقريب هو تقريب الشيعة إىل احلق -أ



 .(38 -33)من ص  التشيع الصفوي ترجع أصوله إىل السبئية األوىل -ب

دراسة خطورة التيار اخلفي من التشيع الصفوي املسترت ابلتصوف، والدعوة إىل  -ت
ناول التيار اخلفي واخلطري يف التصوف، أو ما يعرف برافضة علمية واسعة تت

 .(57 -41)من ص  الصوفية أو الصوفية املتشيعة
 حقيقة مفهوم الصحابة عند الرافضة اإلمساعيلية واإلثىن عشريةالتعرف على  -ث

 .(71 -61)من ص 
 .(101 -91)من ص  والية الفقيه والسعي يف بسط النفوذ -ج
، وبيان مصارفه اخلمس الذي يدفع إىل شيوخهم استحالل أموال الناس ابسم -ح

 .(122 -112)من ص 

 (.137 -125من ص املهني للمرأة يف املذهب الشيعي ) الوضع -خ
خداع الناس ابسم داع املصطلحات ولبس احلق ابلباطل، ويتفرع عليه خ -د

مراحل إطالق لفظ الشيعة من الصدر األول إىل عصران، التشيع، مث ذكر 
مث ذكر أن  إىل أن روافض عصران هم غالة عند أسالفهم، وخلص املؤلف

 -141 ص ا قوله أبقوال السلف )منالرافضة ليسوا من اإلسالم، مدعمً 
158.) 

 .(154 -152)من ص  القول بعموم والية الفقيه -ذ
عدم صحة انتساب احلوثية إىل الزيدية، والكشف عن عقائد احلوثية )من ص  -ر

161- 171.) 
 (.181 -175 ص مسمى الدخول يف احلكومة )مننشر اجلاسوسية حتت  -ز



مفهوم الرباءة من املشركني عند الرافضة، وعرض مناذج من نصوصهم يف الرباءة  -س

 (.199 -185)من ص 

 ا: مزااي الكتابلثً اث
اهلدف املرجو  ميكن القول أبن الكتاب قد حقق: حتقيق هدف الكتابمدى  -1

صورة نقدية، وحتلى فيه  كبري؛ حيث عرض املصنف موضوعاته يف  حدإىل منه 
اعتمد على نقل كالم الشيعة من كتبهم، ومل يعتمد النقل حيث ابإلنصاف، 

مث املنضبطة، املنهجية وفق املعايري عمد إىل التحليل ابلواسطة، كما أنه عنهم 
 ص النتائج.استخال

حقيقة قد ختفى على بعض الناس، بل قد املؤلف تناول  من حيث املضمون: -2

املثقفني مبا يُزين هلم فيها من األابطيل، هذه احلقيقة هي الواقع  يقع فيها بعض
الذي عليه فرقة الشيعة اليوم، وقد تطرق الكتاب إىل مسائل يف غاية األمهية، 

ة العالقة بني الشيعة والتصوف، مثل: التقريب بني السنة والشيعة، وحقيق
الية الفقيه والتوسع و مسألة فرتاءات الروافض على الصحابة رضي هللا عنهم، و او 

يف اختصاصاته، وحقوق املرأة املهدرة عندهم، وحقيقة مذهب احلوثية وبراءة 

، ومن ططات احلوثية يف اليمنكما فضحت خمالزيدية من انتساهبم إليهم، 

 مجلة ما يتميز به الكتاب:
مجع مؤلفه مجلة متناثرة من املسائل  حيث التجديد:برزت يف الكتاب روح  -أ

الساحة العلمية ووسائل اإلعالم تركز عليها بصورة واسعة، مع املثارة يف 
  حتليلها بصورة علمية رصينة هادئة.

 سهلة ومناسبة للشرحية املستهدفة. لغة الكتاب  -ب



 هدام املؤلف ابلتوثيق من كتب الشيعة املعتمدة عندهم، وابتعمااهت -ت

 .املراجع الوسيطةعن 
من األخطاء جلملة سلم الكتاب يف ا من حيث الشكل واإلخراج:و  -ث

 املطبعية واإلمالئية.


