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 مؼدمة

إن احلِد هلل ٔحِده ؤستيّٓه ؤستًٌره، ؤيوذ بٙهلل لن ذور أٌٔسّٙ ولن سٓئٙت أطامـّٙ، لنن دنده اهلل ؽن  

لهل ـه، ولن يهُل ؽ  هٙدي ـه، وأشنْد أن ٓ إـنه إٓ اهلل وهنده ٓ ذين  ـنه وأشنْد أن عِندًا ط نده 

 ورسوـه.

ونَ } ُِ
ُتْم ُلْسُِ ْٔ ّٙتِِه َوٓ ََتُوُّتَن إِٓ َوَأ ٍَ وا اهللََ َهَّق ُّت ٍُ ِذيَن َءاَلُّوا اَّت ـَ َٙ ا    {َيَٙأده

اَم } ُْ َٝ ِلّْ ٙ َوَب َْ ٙ َزْوَج َْ ََُّق ِلّْ ٍس َواِهَدٍة َوَخ ٌْ َٔ ْم ِلْن  َُ ٍَ َُ ـَِذي َخ ُم ا َُ وا َرَب ٍُ َٙ اـَُّٙس اَّت َؤَِسنًٙء ِرَجنٙٓ َؿِِنًاا  َيَٙأده

ْم َرِؾًٓ ٙ َُ ْٓ َُ ـُوَن بِِه َوإَْرَهَٙم إَِن اهللََ َؿَٙن َط ـَِذي َّتَسَٙء وا اهللََ ا ٍُ    {َواَّت

نْم ذُ } َُ ـَ نْر  ٌِ ًْ نْم َوَي َُ ـَ نْم َأْطاَم َُ ـَ ـُوا َؾْوٓ َسِديًدا ُيْنُِْح  وا اهللََ َوُؾو ٍُ ِذيَن َءاَلُّوا اَّت ـَ َٙ ا ْم َوَلنْن يُ َيَٙأده َُ وِنِع اهللََ ُٔنوَب

ْد َؽَٙز َؽْوًزا َطىِٓاًم  ٍَ ُه َؽ ـَ    {َوَرُسو

 ألٙ بيد،،،

، وذ إلنور عندهتٙ،ٙ، -صىل اهلل طُٓه وسنُم  -ؽٗن أصدق احلديٝ ؿتٙب اهلل، وأهسن اهلدي هدي عِد 

ٍٛ يف اـّٙر، وبيد. ، وؿل ض ـ ٍٛ ٍٛ ض ـ ، وؿل بدط ٍٛ ٍٛ بدط  وؿل عدهت

ًٙ طىل ألتي املسُِٛ اـُسّٓٛ اـتي ّتت صم هبٙ اـٌتن ، ؽ  يٕيت زلٌٙن إٓ وبَّٓٙ لّه ؽٗذا  ؽْذه ؿُامت ؿت تْٙ خوؽ

طىل املسُِع ىف  اـدين واـدٔٓٙ  ل٘ بَّٓٙ طُٓه ، وؽتّٛ جديدة ؾد أؾ ُٜ طىل ب دٔٙ احل ٓ ٛ  ،  بيدلٙ أؽسدت

ُٜ يف ُِع ، طىل اإلس م واملس ب د ؿِاة ، وهي ؽتّٛ  اـمٓيٛ اـرواؽض ، أخ ٝ اـّٙس وأخورهم وؾد خلن

هذه اـرسٙـٛ اـنًاة  لٙ يٌٓد املسُم ىف ليرؽٛ هٍٍٓٛ اـمٓيٛ وخورهم وؿٓف يتيٙلل ليْم ويّجو لن 

، هتى ٓ يٍع اـٍتل واـدلٙر يف ب دٔٙ  ؿام  اـٌَٙر لَٙئدهم ، ؽْي  حتذير وإٔذار لن خور اـمٓيٛ إذار

 ؽٌي اـيراق طربة  ، ويف ـ ّٙن طربة ، ويف سوريٙ طربة ، ويف اـِٓن طربة ،  وؾع يف ؿِا لن ب د املسُِع  ،

 ٓ ختُو لن لذبحٛ لن لذابح اـمٓيٛ اـرواؽض ٕهل اـسّٛ !!أؿٙدت ب د املسُِع ويف اـ حرين طربة  ، .. 

أهل اـسّٛ أو وـَن املٍنود بَُِٛ  (  ُتحون أو اـسٌُٓون !!ُِ ناـ)  وـٓس املٍنود بٕهل اـسّٛ أو اـُسّي  –
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، ؽٗذا لٙ  "ؿل لسُم ـٓس بمٓيي راؽيض  "إٔام املٍنود بذـ  ؿُه   "اـّواصٚ  "اـُسّي ، أو لٙ يٍوـه اـمٓيٛ 

، ؽٙـُْم اهٌظ طُّٓٙ    - وجدت ىف هذه اـرسٙـٛ ؿُِٛ لن هذه اـَُامت ؽٙطُم أن املٍنود هبٙ طٙلٛ املسُِع

 ديٙرٔٙ ومجٓع ديٙر املسُِع ... آلع
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 فصل : التؼقة

خلوورة اـتٍٓٛ طىل املسُِع ، إذ هي س ٚ وجود   "لن طٍٙئد اـمٓيٛ   "ؿٍِدلٛ ـٌنل  بٙـتٍٓٛ  بدأُت 

وٓٔتْى ألرهم ، ـَّْم ىف ُوٓهٙ ـٌهحوا  طّدلٙ ؿٙن املسُِون ىف ؾوة  وطز اـمٓيٛ اـرواؽض إغ أن ، ؽ

، ؽٗذا ٔزل طىل  هٍدهم وهسدهم  طىل اإلس م وأهُه  وؾوّته يتٍون بٙـَذب وخيٌونطز اإلس م وجمده 

س ٚ ؿل   ْيؽاملسُِع اـهيف واهلوان أضْروا هٍدهم وهسدهم  ـُِسُِع وؾّٙتُوهم ؤَُوا هبم ، 

ام ُخدع املسُم بفء لِل اـتٍٓٛ ، ؽ  -أطّي اـتٍٓٛ  – رضر حلّق بٙملسُِع لن اـراؽهٛ  

 َٛ ٍٛ  اهلل اـيىِى اـمٓخ ٔوري هّٙتم اـسٙطدي ايٛاـراؽهٛ امليِم  شُٓخ  وؾد طّرف اـتٍٓ  "ـه بيّوان  ىف لٍٙـ

إخٌٙء احلّق اـتٍٓٛ :  "ؾٙئً   امليجم اـوسٓططىل اـم َٛ اـيَّ وّتٓٛ ٔٙؾً  طن   "اـتٍٓٛ طّد اـمٓيٛ اإللٙلٓٛ 

!!!! . " ولنٙٔيٛ اـّٙس  

 !!بل ؾد ُيىْرون أهنم طىل طٍٓدة املسُِع ىف ب د اإلس م وإخٌٙء هٍٍٓٛ طٍٓد،م أي اـَذب طىل اـّٙس   

حُتٙرب اـ دطٛ . وهذه هي اـتٍٓٛ املُت يٛ  لن  اـمٓيٛ اـرواؽض ىف اـ  د اـُسّٓٛ اـتي ُّتىْر اـسّٛ و  

بيد هذا اـتيريف  اـّنوَص اـتي ُّترؼٚ اـمٓيٛ يف اـتٍٓٛ ولن  "ٔوري هّٙتم  " املدطو   شٓخْم  هتم رسد  

ّنوص :هذه اـ  

أعشار الدين يف التؼقة  إن تسعةيٙ أبٙ طِر   " طن أيب طِر إطجِي ؾٙل: ؾٙل يل أبو ط د اهلل )طُٓه اـس م(  -

 .2رواي217ٛص1إصول لن اـَٙيف/ج  " .... وٓ دين دن ٓ تؼقة له

ٓ واهلل ما  "طن ه ٓٚ بن بػ ؾٙل: ؾٙل أبو ط د اهلل )طُٓه اـس م(: سِيٜ أيب يٍول: سِيٜ أيب يٍول -

من مل تؽن له ، يٙ ه ٓٚ من كاكت له تؼقة رفعه اهلل، يٙ ه ٓٚ أه عذ وجه األرض رء أحب إيّل من التؼقة

إصول لن  "  -ييّي اـتٍٓٛ  – . يٙ ه ٓٚ إن اـّٙس إٔام هم يف هدٔٛ ؽُو ؾد ؿٙن ذـ  ؿٙن هذاتؼقة وضعه اهلل

 .2ح217ص2اـَٙيف/ج

ًٙ أن ٙـَذب  ؿام يتديّون بلن اـمٓيٛ أٌٔسْم ، ؽٙـمٓيٛ   ّتستَمف طٍٙئد اـمٓيٛ ؽٙهذر أخي أن ّتٌَر يول
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ُٜ ـ  لن لراجيْم ، وإيٙك أن ّتّىر يف لواؾيْم أو أن ّتٍرأ يف ؿت ْم ، ؽْم أؿذب أهل اـ دع ؿام سٕٓيت  ٍُٔ

 إن شٙء اهلل .

، ؽِْام واجْته ّتٌُٜ  وٓ دين جتعل الشقعي أمامك صخصًا  ٓ توجه له وٓ عؼقدةأخي الؽريم إن التؼقة 

، وٓ ّتستوٓع بذـ  إرشٙده إيل اـنواب ، ، ؽٗيٙك  !!  ، ؽ  ّتيرف إذا لٙ جٙـسته أهو شٓيي أم ُسّي لّ  

 وإيٙهم أخي .

، وأهنم ييٙدون لن ييٙدي آل اـ ٜٓ ، وإٔام  أخي الؽريم إن الشقعة الروافض يظفرون  أهنم حيبون آل البقت

 هم أطداء آل  اـ ٜٓ طىل احلٍٍٓٛ ، إذ هم ؾتُٛ احُلسع ؿام سٕٓيت إن شٙء اهلل .

، وٓ ّتّخدع بٙـ ؽتٙت اـتي يدطؤ  إغ اـتمٓع هبٙ   أخي الؽريم ٓ تـخدع بام يروجه أعوان الشقعة ىف من

م طىل اـٌهٙئٓٙت ، ؽ  ُّتيرض ديّ  ـُم ْٙت وٓ ـُخنولٙت بٙسم ع ٛ آل اـ ٜٓ ، وٓ ّتتٙبع لّٙضرا،

 وإٔام طُٓ  بٙـَتٙب واـسّٛ بٌْم سُف إلٛ وٓ ّتسِع ش ْٙت  اـمٓيٛ وأطواهنم وٓ جتٙـسْم .
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 الروافض فصل من عؼائد الشقعة

اـٌرس اـٍديِٛ اـتي ؽتحْٙ م اـذي خيرجون لّه دوـٛ إيران ، ودوـٛ إيران هي دوـٛ اـمٓيٛ اـرواؽض لوصّْ

طِر بن اخلوٙب  ، وؿٜٙٔ دوـٛ ّتي د اـّٙر يسَّْٙ املجوس ، ؽُام ؽتحْٙ طِر بن اخلوٙب اسُم لّْم لن 

أسُم و أضْر اإلس م لّْم لن أضْر لن املّٙؽٍع ، وأن َتُ  زلٙم إلور يف دوـٛ اـٌرس ) إيران ( اـذين 

و  ن اإلس م ، ؽامزاـوا إغ أن حيتٌُون بيٓد اـّٙر  !!! ،يدطون أهنم لسُِون وهم أؾرب ـُِجوسٓٛ ل

لٙزاـٜ طّدهم لن اـيٍٙئد واخلراؽٙت املخٙـٌٛ ملٙ جٙء به عِد صىل اهلل طُٓه وسُم ، ؽٓيىِون اـّٙر 

ويمٍون اجلٓوب ويوُِون اخلدود ويرضبون رؤوسْم وأبداهنم بٙـسٓف !! إغ ؼا ذـ  لن طٙدات 

 املػؿع ،

ِم َأَن َلْ َدَأ   28/483ىف جمِوع اـٌتٙوى  -َرمحه اهللُ -إلس م بن ّتِٓٓٛ  ؾٙل شٓخ ا ُْ ِي ـْ : ))َوَؾْد َذَؿَر َأْهُل ا

ْسَ َم  إَكاَم َكاَن ِمْن الِزْكِديِق : َعْبِد اهللِ ْبِن َشَبلٍ   -أي بدايٛ ضْور اـمٓيٛ اـرواؽض   – اـَرْؽضِ  َر اإْلِ َْ ُه َأْض َٔ ؛ َؽِٗ

ايِِنه َوَأْبَوَن ا ْسَ َم َؿاَم َؽَيَل بوـص اـَّْقَ ِسَد اإْلِ ٌْ َٚ َأْن ُي َُ َٛ َوَص وِدَي ُْ َٓ ـَِذي َؿَٙن َدُوِدًيٙ يِف إْؽَسِٙد ِديِن اـََّنَٙرى ـْ  ا

  )) 

وهو لستػق ـٓس  – املستػُق إملٙيِنه يوـٓوس ؽُْوزن وٓ ّتىن أن هذا ؿ م أهل اـسّٛ ؽحسٚ  بل يٍول

َٔه يُوُح لٙ ٔنه : ))    243يٍول  ىف ؿتٙبه اخلوارج واـمٓيٛ ص  –لسُاًم  َْٓد َأ َأَن مذهَب الِشقعِة اَلِذي ُيـسب َب

(( إىل عبِد اهلل بِن شبل َأَكُه ُممشسه إكام َيرجُع إىل القفوِد أقرُب ِمْن َأْن َيرجَع إىل اإليراكقيَ   

: -عؾامئفم بعضِ  عن كؼلً  –ية اهلل  الؽم بل يعسف بذلك  واحدًا من أكز عؾامئفم اشؿه  آ  

  ًٙ ًٙ ؽٕسُم ، و واغ َطُٓ ، وَؿَٙن يٍوُل و ُهو  طُِٓه اـَس ُم  ))َذؿَر بيُض أهِل اـيُِم َأَن َط َد اهلل بَن س ٕ ؿَٙن دودي

ُٔوٍن  ٙل يف إِس لِه بيد و  ، وّيصه لوسى بٙـًُِو  -أٔه  –طىل َدوديتِه يف ُيوشِع بِن  ٍَ ؽِٙة رسول اهللِ َصىَل اهللُ َؽ

ِٛ َطٍظ ، وأضَْر اـربا وَل بٌِرِض إِلٙل ٍَ َُم يف َطٍظ طُِٓه اـَس ُم لُِل ذـ  ، و َؿَٙن َأَوَل َلْن َأْشَْر اـ ءَة ِلْن َطُِٓه وَس

َٛ : أصُل اـتمٓ ْن هّْٙ َؾَٙل َلْن َخٙـَف اـمٓي ِِ رهم ، َؽ ٌَ ِع واـَرؽِض لٕخوٌذ لن َأطداِئه ، و َؿٙشَف ُُمٙـٌِٓه وَأْؿ
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  .(71: )ص/  رجٙل اـَفجتد ذـ  ىف ؿتٙب  اـْٓوديٛ((

ُٜ ـ   ؽٓام يظ : طٍٓد،م يف اهلل جل وط   ويف ؿ م اهلل ويف رسول اهلل  ويف أصحٙب رسول اهلل  وؾد خلن

 صىل اهلل طُٓه وسُم إغ ؼا ذـ  لن طٍٙئدهم و لّٙهجْم اـ ٙصُٛ . 

 

 :!!من عؼائد الشقعة يف اهلل شبحاكه وتعاىل 

ٔه لّزه طن ؿل ٍٔص وينف ربه بنٌٙت اـَامل ؿُْٙ ويٌّي طّه أاملسُم ييتٍد ىف ربه س حٙٔه وّتيٙغ 

 هَٓم ٌ طٌُٓم ، رزاق ؿريم س حٙٔه وّتيٙغ .، ؽٙهلل س حٙٔه طٙمل اـًٓٚ واـمْٙدة ،  صٌٙت اـٍّص ؿُْٙ 

اهلل ، ولن وصف املخُوؾع بٕوصٙف اخلٙـّق س حٙٔه وّتيٙغ ؽٗٔه يَون  املسُم ٓ ينف ؼا اهلل بٕوصٙف

ًٙ ، ُيػك املخُوق ىف صٌٙت اخلٙـّق س حٙٔه وّتيٙغ.  لػؿ

صٌٙت اـَامل ؤس وهٙ ٔل اـ ٜٓ ، ؽٕخذوا  أتحُوا أؾ ح اـيٍٙئد ، وألٙ اـرواؽض ؽٗهنم ييتٍدون ىف اهلل 

ألئِٛ !! وإـٓ  ٔص لن ٔنوصْم اـتي ّتَٙد اـسِوات أن يتٌورن لّه ـلّه أسامءه وصٌّٙته  و ادطوا أهنٙ 

طن  "لٙ يظ  144نن  143ص  1ج  وّتّمّق إرض وختر اجل ٙل هدا ، أخرج اـَُّٓي يف إصول لن اـَٙيف  

  -أي إئِٛ  – ؾٙل: ٔحن { وهلل إسامء احلسّى ؽٙدطوه هبٙ}أيب ط د اهلل طُٓه اـس م يف ؾول اهلل طز وجل: 

 "  إسامء احلسّى اـتي ٓ يٍ ل اهلل لن اـي ٙد طِ  إٓ بِيرؽتّٙ هللِاو

 وهذا لن أطىم لٙ ُيٌرتى طىل اهلل رب اـيٙملع ، أن يٍٙل إن اسامء اهلل احلسّي هي أئِٛ اـمٓيٛ 

يف ؽٍه اـمٓيٛ   اـقاط املستٍٓموهو صٙهٚ ؿتٙب  ؾٙل شٓخْم ابراهٓم اـيٙلظ يف طظ بن أيب صٙـٚ

ًٙ طظ بن أيب صٙـٚ :  )اجلٙليٛ اـّهٓدة( لّىولٛ يف اـَ م وإصولو يٍول لٙده  

وطّوان ؾدرّته اـسٙلٓٛ***        أبٙ هسن أٜٔ طع اإلـه   

ؽْل ّتيزب طّ  لن خٙؽٓٛ***      وأٜ املحٓط بيُم اـًٓوب   

ٛننوـ  أبحٙرهٙ اـسٙلٓ***   وأٜٔ لدير رهى اـَٙئّٙت   

ٌع بٙـّٙصٓٛنوإن شئٜ ّت ***   دا   إلر إن شئٜ حتٓي ؼـ  

 

: طظ بن سُٓامن املزيدي يف لدح طظشٓخْم   وؾٙل  
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وجّٚ اإلـه ؤٌس اـرسول ***   بٙ هسن أٜٔ زوج اـ تول أ  

وأٜٔ اـيُٓم بذات اـندور ***      إـٓ  ّتنا مجٓع إلور   

وهَم اـٍٓٙلٛ بٙـّص ـ  ***       وأٜٔ امل يِر لٙ يف اـٍ ور   

وأٜٔ طىل ؿل رء ؾدير ***   وأٜٔ اـسِٓع وأٜٔ اـ نا   

ًٙ بٕوصٙف اإلـه وسِوه بٙسامء اهلل بل ويقؽون اـي ٙدة ٔل اـ ٜٓ ؿُْم   ؾٙل إلٙلْم ؿام  ؽوصٌوا  طُٓ

[ طن أئِتْم لٙ ٔنه: )ؽٗهنم ُهجٚ اـرب، واـوسٙئط بّٓه وبع 23/97املجُز يف ؿتٙبه بحٙر إٔوار ]

ًٙ بيّوان )بٙب أن اـّٙس ٓ دتدون إٓ هبم، وأهنم اخلُّق( , وؿام ب ًٙ بٙب وب شٓخْم املجُز يف ؿتٙبه املذؿور آٌٔ

 ( اـوسٙئل بع اخلُّق وبع اهلل

ًٙ يدخل اـّٙر وإن أصٙع اهلل !! ،  ًٙ يدخل اجلّٛ وإن طنٙ اهلل ولن طنٙ طُٓ اـمٓيٛ يزطِون أن لن أصٙع طُٓ

ارؽع رأس  وأىر، ؽرؽع رأسه  "، ؽٓزطِون أن اهلل ؾٙل ٔدم ٙٔه وّتيٙغ ويّس ون هذه املٍوـٛ اـٌَريٛ هلل س ح

ؽٗذا لَتوب طىل اـيرش: ٓ إـه إٓ اهلل، عِد ٔ ي اـرمحٛ، وطظ لٍٓم احلجٛ، لن طرف هّق طظ زؿٙ وصٙب، 

أقسؿت بعزيت أن أدخل اجلـة من أضاعه وإن عصاين، وأقسؿت بعزيت أدخل ولن أَٔر هٍه ـين وخٙب. 

عِد بن احلسن ؤٍُه طّه   ٣٢٣ / ٣١٤ :ـُخوارزلي املّٙؾٚجتد ذـ  يف "  يمن عصاه وإن أضاعـ الـار

   ٤٢اـيٍد اـّهٓد واـدر اـٌريد صٌحٛ   اـٍِي

ًٙ طىل ؿل هذا اـه ل ، وـَن أّترك اـتيُّٓق ـ  أدٙ املوهد ....  واهلل ٓ أجد ّتيٍُٓ

ؾٙل املجُز يف ؿتٙبه بحٙر  يطؾبون حاجاهتم من أئؿتفم ويزعؿون أهنم يستجقبون هلم !! الشقعة الروافض 

ٛ إغ اهلل طز وجل [ املو وع بدار إهٓٙء اـرتاث اـيريب يف باوت لٙ ٔنه: )إذا ؿٙن ـ  هٙج94/29إٔوار ]

 ًٙ ؽٙؿتٚ رؾيٛ طىل برؿٛ اهلل، واصرهْٙ طىل ؾرٍب لن ؾ ور إئِٛ إن شئٜ، أو ؽمدهٙ واختِْٙ، واطجن صّٓ

ًٙ واجيُْٙ ؽٓه، واصرهْٙ يف هنٍر جٍٙر، أو بئٍر طٍِٓٛ، أو ؼديَر لٙء،  فنهنا تصل إىل السقد عؾقه السلم، وهو ٔىٌٓ

 .)يتوىل قضاء حاجتك بـػسه

 : يٍول 45جٙء يف ؿتٙب أٔوار اـزهراء ـُسٓد هسن اـ وحي صبل ويسجدون ـٌٙصِٛ رضوان اهلل طُْٓٙ ؿام 

ورد يف اـروايٙت أٔه جيٚ اـسجود بيد ص ة اإلستًٙهتٛ بٌٙصِٛ اـزهراء اـٍول لٙئٛ لرة يف اـسجود ) يٙ 

يف اـسجود ، ؤوُٚ اـًوث لّْٙ  لوٓيت يٙ ؽٙصِٛ أؼِّٓٓي ( ولن اـو ٓيي ؽّٕٔٙ هّٓام ٕٔيت طىل ذؿر اسِْٙ

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/3697_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%A8
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فلبد من التوجه إلقفا والسجود هلا ، ألكه ٓ يعؼل أن يتؽؾم إكسان مع فاضؿة ويتوجه إلقفا وخياضبفا ثم 

 ( يسجد لغرها

ّػون اـػك بع أّت ٙطْم ويستدـون طُٓه بٙـّنوص املزيٌٛ املَذوبٛ بل ويدطون أن  هذا وهَذا ّتراهم يَ 

ٕٔه ٓ ييٍل أن  يتَُم إٔسٙن لع ؽٙصِٛ ويتوجه إـْٓٙ  "هذا اجلٙهل هسن اـ وحي  يواؽّق اـيٍل ؿام ؾٙل

 هبٙ أهل اـسّٛ .اهلل  ، ؽٙحلِد هلل طىل ٔيِٛ اـيٍل اـتي لٓز   "وخيٙص ْٙ هتم يسجد ـًاهٙ 

ٌٚ ؿذاب يٍول اخل ف بّّٓٙ وبع اـمٓيٛ يسا ويدطو اـّٙس إغ هتم  بيد هذا اـػك اـواضح  يٕيت ُلمً

!!  ، وسٕٓيت بٓٙن هَم لن ييتٍد اطتٍٙدات اـمٓيٛ وهل هو لسُم أم ٓ ؽٓام يظ إن شٙء اهلل رب ؟ ـتٍريٚ ا

 اـيٙملع

ًٙ ؾ ُل ، ؽْم أهنم ينٌؤه بٙـ داء ، أي  -جل وط -لن طٍٙئدهم يف اهلل  أن اهلل ي دو ـه لٙمل يَن ـه بٙدي

ًُٓا ؾدره ويّسخ أهَٙله !!! ينٌون اهلل بٕٔه ٓ ييُم اـًٓٚ وهذا ٓ   ، أو ي دو ـه أن احلَِٛ يف ؼا لٙ ؾدر ؽ

 يٍوـه طىل اهلل لسُم .

ًٓٙ  :يٍول -طُٓه اـس م  -أخرج اـَُّٓي يف اـَٙيف طن اـريٙن بن اـنُٜ ؾٙل: سِيٜ اـرضٙ  لٙ بيٝ اهلل ٔ 

 )148،  1/146ؾط إٓ بتحريم اخلِر، وأن يٍر هلل بٙـ داء. )اـَٙيف 

ًٙ اـَُّٓي بسّده إغ أيب جيٌر وأيب ط د اهلل  إن اـّٙس ملٙ ؿذبوا »أهنام ؾٙٓ:  -طُْٓام اـس م  -ورى أيه

ًٓٙ ؽام سواه يٍول هب ك أهل-ّت ٙرك وّتيٙغ  -م اهلله -صىل اهلل طُٓه وسُم  -برسول اهلل   - إرض إٓ طُ

َٜ  )) :- س حٙٔه ْٔ ْم َؽاَم َأ ُْ ُُومٍ َؽَتَوَل َطّْ َِ صىل اهلل  -هتم بدا ـه ؽرهم املٖلّع، هتم ؾٙل ـّ ٓه  [54اـذاريٙت:](( بِ

ِلَِّع )) :- طُٓه وسُم ْٖ ُع املُْ ٌَ  .(8/103روضٛ اـَٙيف ) [55اـذاريٙت:]((َوَذِؿْر َؽَِٗن اـِذْؿَرى َّتّ

دم هب ك إرض إٓ  وهذه اـروايٛ ّتدل طىل أهنم يٌّون طن اهلل طُم اـًٓٚ ، وينٌؤه بيدم احلَِٛ ، ؿٓف

ًٙ هتم يرجع  طن ذـ   س حٙٔه وّتيٙغ إٓ  إذا ؿٙن طّدهم ٓ ييُم اـًٓٚ هتم يىْر ـه هتم ي دو ـه لٙمل يَن  طُٓ

ًٙ ؽاهم املٖلّع !!   بٙدي

 

 وّتراهم لع هذا  اـٌَر يّزهون أئِٛ اـ ٜٓ طن لِل هذه اـنٌٙت وينٌوهنم بَل ؿامل !! 

 هٖٓء ـٓسوا لّٙ وـسّٙ لّْم ، وهم أطدائّٙ طىل احلٍٍٓٛ . ؽيىل املسُم أن ييُم جٓدًا أن
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 من عؼائد الشقعة الروافض ىف األكبقاء والرشل

ًٙ  ؾٙل ّتيٙغ   ِلُّوَن ُؿٌل آَلَن بِٙهللَِ  "املسُم يٖلن بٕٔ ٓٙء اهلل ورسُه مجٓي ْٖ ِْٓه ِلْن َرِبِه َواملُْ ـَ آَلَن اـَرُسوُل باَِم ُأِٔزَل إِ

تِ  ََ  [285]اـ ٍرة: "ِه َوُؿُت ِِه َوُرُسُِهِ َوَلَ ِئ

أصول اإليامن : اإليامن بٕٙٔ ٓٙء واـرسل اـَرام اـذين أرسُْم اهلل طز وجل ، واطتٍٙد أَن اهلل طز وجل ؽِن 

بيِْم ـُّٙس بٙهلدى واحلّق ل ػين ولّذرين ، وأَن لن أصٙطْم ؽْو لن أهل اجلّٛ ، ولن طنٙهم ؽْو لن 

ؽهُْم ورؽيٛ شٕهنم وطُو ؾدرهم ، وأَن اهلل طز وجل اجت ٙهم واختٙرهم ولٓزهم طىل أهل اـّٙر . واطتٍٙد 

، هذا ؿُه ييتٍده املسُِون ىف إٔ ٓٙء واـرسل طُْٓم اـن ة  اـّٙس ، خنْم برسٙـته وؽهُْم طىل اـيٙملع

 واـس م .

ًٙ وٓ ييرؽون ؽٗهنم ٓ  اـمٓيٛ وألٙ  ْم ؽ، ـّ ي لن إٔ ٓٙء طُْٓم هٍٙ وٓ يٍدرون هلم ؾدرا !!  حيرتلون ٔ ٓ

 . وطىل رأسْم عِد صىل اهلل طُٓه وسُم !! يٍيون يف إٔ ٓٙء واملرسُع صُوات اهلل وس له طُْٓم أمجيع

، بل و يدطون أن بيض جسده سٓدخل الشقعة الروافض يـتؼصون من قدر رشول اهلل صذ اهلل عؾقه وشؾم 

: )إن اـّ ي صىل اهلل طُٓه وآـه ٓ بد أن يدخل ؽرجه !!  طظ ؼروي أهد أؿرب اـيُامء يف احلوزةٍول  ي اـّٙر !!

ؿمف إرسار !!  املندر  اـّٙر، ٕٔه وصئ بيض املػؿٙت( يريد بذـ  زواجه لن طٙئمٛ وهٌنٛ

 24ـُِوسوي ص

إٔ ٓٙء  "ىف خو ٛ ـه  بِّٙس ٛ طٓد لوـد اـًٙئٚ اـذي مل يرجع !!!  ؾٙل : هذا اخلؿقـي اهلالك عؾقه لعـة اهلل و 

مجٓيٙ جٙؤوا لن أجٙل إرسٙء ؾواطد اـيداـٛ يف اـيٙمل ـَّْم مل يّجحوا... وهتى أن اـّ ي عِدا صىل اهلل طُٓه 

إن اـمخص اـذي يّجح يف طْده و اـ ػيٛ وّتٌّٓذ اـيداـٛ مل   إلص ح جٙءوآـه وسُم خّٙتم إٔ ٓٙء اـذي 

 "سّٓجح يف ذـ  ويرد ؾواطد اـيداـٛ يف أٔحٙء اـيٙمل ، ويٍوم آٔحراؽٙت ،هو اإللٙم املْدي املّتىر 

املو وع ىف لٖسسٛ  ّتّىٓم ؤػ ّتراث اإللٙم  42( صٌحٛ   ُمتٙرات لن اهٙديٝ وخوٙبٙت اإللٙم اخلِّٓياملندر ) ؿتٙب 

. اخلِّٓي  

ًٙ ط إن ؿل ؾول لن ّتُ  إؾوال اخلِسٛ ؿٌر بواح ، وذك ساح  "ىل هذا اـَ م  ؾٙل اـي لٛ إـ ٙيِن ليٍُ

، ملخٙـٌته ـٍُرآن اـَريم ، واـسّٛ املوْرة وإمجٙع إلٛ ، ولٙ هو ليُوم لن اـدين بٙـرضورة . وـذـ  ؽَل 
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املندر  "لن ؾٙل هبٙ ، ليتٍدًا ، وـو ب يض لٙؽْٓٙ ، ؽْو لػك ؿٙؽر ، وإن صٙم وصىل وزطم أٔه لسُم . 

هن .1407 /  12/  26 بتٙريخ َطامنؽتوى ؿت ْٙ اـمٓخ ىف   

 -صىل اهلل طُٓه وسُم  -إن محٙر رسول اهلل  ''   181/ 1ج  روى الؽؾقـي يف الؽايفولقس هذا  فحسب بل  

طٌا ؿُم رسول اهلل ؽٍٙل : بٕيب أٜٔ وألي ، إن أيب هدهتّي طن أبٓه طن جده طن أبٓه أٔه ؿٙن لع ٔوح يف 

سٌّٓٛ ، ؽٍٙم إـٓه ٔوح ؽِسح طىل ؿٌُه ، هتم ؾٙل : خيرج لن صُٚ هذا احلامر محٙر يرؿ ه سٓد اـّ ٓع اـ

" وخَٙتْم .. ؽٙحلِد هلل اـذي جيُّي ذـ  احلامر  

هذا هو ؾدر إٔ ٓٙء واـرسل طّد اـمٓيٛ  "بٕيب أٜٔ وألي  "أىر ؿٓف يٍوـون إن احلامر ؾٙل ـرسول اهلل 

هلل .اـرواؽض طُْٓم ـيّٛ ا  

 

 

بن أيب صٙـٚ  الشقعة األذار يدعون أن كل بلء كزل عذ كبي من األكبقاء  إكام كزل عؾقه لعدم قبوله لوٓية عيل

لٙ  ٢٤: ١يف إٔوار ، ؽُام أؾروا بٙـوٓيٛ رؽع اهلل طّْم اـ  ء  ؽٍد جٙء    

روايٛ يدطي ؽْٓٙ أن زين اـيٙبدين بن طظ طُٓه اـس م  ؽٍد أخرج  صٙهٚ إٔوار  رواه أبو محزة اـِاميل 

ـ ٓ  ـ ٓ  يٙ ويل  :  أخرج هوت يؤس لن اـ حر وسٕـه طن س ٚ  إبت طه ـّ ي اهلل يؤس ؽٍٙل ـه احلوت 

 اهلل، ؽٍٙل: لن أٜٔ؟

إٓ  وآـه ؽٍٙل: أٔٙ هوت يؤس يٙ سٓدي، إن اهلل مل ي يٝ ٔ ٓٙ لن آدم إغ أن صٙر جدك عِد صىل اهلل طُٓه

ؽِن ؾ ُْٙ لن إٔ ٓٙء سُم وختُص، ولن ّتوؾف طّْٙ وّتتيتع يف محُْٙ وؾد طرض طُٓه وٓيتَم أهل اـ ٜٓ،

، ولٙ ـٍي إبراهٓم لن اـّٙر، ولٙ ـٍي يوسف لن اجلٚ، ما لؼي كوح من الغرقـٍي لٙ ـٍي آدم لن املنٓ ٛ، و

اهلل بيٝ يؤس ؽٕوهى إـٓه أن يٙ يؤس ّتول ألا  ولٙ ـٍي أيوب لن اـ  ء، ولٙ ـٍي داود لن اخلوٓئٛ، أٓ ان

املٖلّع طُٓٙ وإئِٛ اـراشدين لن صُ ه، ؽٍٙل: ؿٓف أّتوغ لن مل أره ولن مل أطرؽه؟ ؽذهٚ لًٙض ٙ، 

 :ؽٕوهى اهلل ّتيٙغ يل

 .أن اـتٍم يؤس وٓ ّتوهّن طىِه

 :ؽَِٝ يف بوّي أربيع ص ٙهٙ يووف ليي اـ حٙر يف ضُامت هت ث، يّٙدي
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أن ٓ إـه إٓ أٜٔ س حٙٔ  ايِن ؿّٜ لن اـىٙملع، ؾد ؾ ُٜ وٓيٛ طظ بن أيب صٙـٚ وإئِٛ اـراشدين لن ))

ارجع أدٙ   س ماـ حر، ؽٍٙل زين اـيٙبدين طُٓه اـ وـده(( ؽُام أن آلن بوٓيتَم ألريِن ريب ؽٍذؽته طىل سٙهل

ًٙ هذه اـروايٛ وردت  " احلوت إغ وؿرك، ؽرجع احلوت واستوى املٙء : ٤ شْرآشوب ٓبن املّٙؾٚيف أيه

. ٤ ح ٣٣: ٤ اـربهٙن ،وّتٌسا١٣٤ .  

أىر رمح  اهلل ؿٓف  يدطون أن  ؿل ب ء أصٓٚ به ٔ ي لن إٔ ٓٙء إٔام ؿٙن بس ٚ طدم ؾ ول وٓيٛ طظ 

ب أن يتوـوا لن دوهنم ىف اـٍدر ، وؿٓف  وأبّٙءه ؟!! ، ؽْذا صين بٕٔ ٓٙء اهلل ورسُه ، ؿٓف يٕلر اهلل إٔ ٓٙء

بفء وٓ يٍ ُؤه ؟ ! يت ع لن يّٕتٓه اـوهي لن اـسامء رجً  مل  يّزل طُٓه اـوهي !! هتم ؿٓف يٕلر اهلل إٔ ٓٙء    

َٜ ىف ؾول اـَذاب طىل ـسٙن احلوت  ، ولن ّتوؾف طّْٙ وّتتيتع يف محُْٙ ـٍي لٙ " هتم ـو ٔىرت جٓدًا وّتٕلُ

" ، ..... ، ولٙ ـٍي إبراهٓم لن اـّٙرما لؼي كوح من الغرقٓ ٛ، وـٍي آدم لن املن  

 ًٙ ًٙ سؽ ًٙ إذ يزطم أن ٔوح طُٓه اـس م ؼرق !!! ي دو أن لٖـف اـٍنٛ ؿٙن جموسٓ ًٙ جُٓ ـرأيٜ اـَذب واضح

ًٙ ، ؽ  يوجد ىف إرض لُٛ وٓ دين  ًٙ طن أهل اـَتٙب أيه ًٙ  ، بل ٓ ييرف شٓئ ٓ ييرف طن اإلس م شٓئ

 يزطم لت يوهٙ أن ٔوح ؾد ؼرق !! .

 إن لن "  : لٙ ٔنه 52يف ؿتٙبه ) احلَولٛ اإلس لٓٛ ( ص  وهذا صٙؼو،م إؿرب اخلِّٓي يٍول  :

ًٙ ٓ ي ًُه لُ  لٍرب وٓ ٔ ي لرسل " !!!  رضوريٙت لذه ّٙ أن ٕئِتّٙ لٍٙل  

إٔام هي لُٛ  وهتّٓٛ ؿٙؽرة وـَّْٙ ُبّٜٓ طىل ؾنص وأسامء  –أطّي لُٛ اـمٓيٛ اـرواؽض  –إن هذه املُٛ 

إس لٓٛ  هرؽوهٙ ـتواؽّق ذؿٓٙ،م وخراؽٙ،م  وـَي ُيندؾْم  طٙلٛ اـّٙس ؽٓام يدطؤه لن أهنم لسُِع  !! 

  وُيىْر ـُِسُِع ؿٌرهم ووهتّٓتْم وـَن هْٓٙت  أبى اهلل إٓ أن يٌهحْم

ء واـرسل إٔىر  إغ املٍٙرٔٛ اـتي ٍُْٔٙ  طٙملْم عِد بن احلسن اـنٌٙر اـمٓيٛ يٍدسون أئِتْم أؿِر لن إٔ ٓٙ

طن احلسع بن طُوان طن أيب ط د اهلل طُٓه اـس م ؾٙل إن اهلل خُّق  "  284يف ؿتٙبه بنٙئر اـدرجٙت ص  

وطُم  ،  وؽهُْم وؽهُّٙ طُْٓم يف طُِْم ، وأورهتّٙ طُِْم ،   أوـوا اـيزم لن اـرسل وؽهُْم بٙـيُم

"  وطُِّٙ طُم اـرسول صىل اهلل طُٓه وآـه وطُِْم،  رسول اهلل صىل اهلل طُٓه وآـه لٙ مل ييُِوا   
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اـٌنٍٓه اـراؽيض بِّزـٛ لوسى "   :  55صيف ؿنتٙبه احلَولٛ اإلس لٓٛ طُٓه ـيّٛ اهلل  ؾٙل اخلِّٓيو 

  " وطٓسى

بل ييتٍدون أن اـٌٍٓه  ييتٍدون أن إئِٛ أؽهل لن إٔ ٓٙء واـرسل وأهنم أطُم لن إٔ ٓٙء واـرسل ، ؽْم 

ؽْل بيد هذه طن اخلِّٓي اهلٙـ  طٙلُه اهلل بيدـه  ،  ذؿره   اـراؽيض أؽهل لن لوسى وطٓسى ؿام  س ّق

  اخل ف بع املذاهٚ إربيٛ ؟!! اـيٍٓدة ينح أن يٍول ؾٙئل أن اـمٓيٛ لسُِون واخل ف بّّٓٙ وبّْٓم  لِل

 ّْٓٙ خ ف ىف طٍٓدة ٓ خيتٌُون يف اهلل وٓ يف  رسول اهلل وٓ يف املذاهٚ إربيٛ لذاهٚ ؽٍْٓٛ ـٓس ب إن

أي اصل لن أصول اإلس م اـيىٓم ، ؽَٓف وٓ صىل اهلل طُٓه وسُم  سّٛ رسول اهلل يف ٓ  ؿتٙب اهلل  و

ٓيٛ ؿٙخل ف بع املذاهٚ إربيٛ  ؟!!يٍول أن اخل ف بع اـسّٛ واـم      

 من عؼائد الشقعة يف الؼرآن الؽريم

 "ؿتٙبه اـوحٙوي رمحه اهلل يف اإللٙم اـي لٛ ؾٙل  ،  ادسؾم يعتؼد أن الؼرآن كلم اهلل وأكه حمػوظ بحػظ اهلل له

، وأٔزـه طىل رسوـه وهٓٙ ، ؾوًٓ أن اـٍرآن ؿ م اهلل ، لّه بدأ ب  ؿٌٓٓٛ  -ٖٔلن  -و ": " اـيٍٓدة اـوحٙويٛ 

وصدؾه املٖلّون طىل ذـ  هٍٙ ، وأيٍّوا أٔه ؿ م اهلل ّتيٙغ بٙحلٍٍٓٛ ، ـٓس بِخُوق ؿَ م اـربيٛ. ؽِن 

سِيه ؽزطم أٔه ؿ م اـ ػ ؽٍد ؿٌر، وؾد ذّله اهلل وطٙبه وأوطده بسٍر، هٓٝ ؾٙل ّتيٙغ: )سٕصُٓه سٍر( ؽُام 

 "هذا إٓ ؾول اـ ػ( طُِّٙ وأيٍّٙ أٔه ؾول خٙـّق اـ ػ، وٓ يم ه ؾول اـ ػ  أوطد اهلل بسٍر ملن ؾٙل : )إن

  .أتْى

اـٍرآن ؾد  ، بل ييتٍدون أن أن الؼرآن الؽريم لقس هو كلم اهلل الذي كزل به جزيلوأما الشقعة فقعتؼدون 

ًٙ مل حُيرف وهو ؾرآن ؽٙصِٛ وؾد ذهٚ به طٌظ إغ اـنحٙبٛ  ُهرف وأن اـذي هرؽه هم اـنحٙبٛ وأن هّٙك ؾرآٔ

وطرضه طُْٓم ؽرؽهوه ؽٕخٌٙه ومل ُيىْره بيدهٙ وهو أن لوجود يف اـرسداب  !!!  ، يٍول اـمٓخ املٌٓد 

  : 98يف ؿتٙبه أوائل املٍٙٓت ص  وهو لن طُامئْم
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ؽٓه   هلدي لن آل عِد بٙخت ف اـٍرآن ولٙ أهدهتٛ بيض اـىٙملعإن إخ ٙر ؾد جٙئٜ لستٌٓهٛ طن أئِٛ ا"

"لن هذف ؤٍنٙن  

ًٙ سامه  أـف   هن  1320ّتويف سّٛ  – " لازا هسع عِد ّتٍي اـّوري اـوربد "بل ؾد صّف  شٓخْم  ؿتٙب

اـَريم يدطي أن هّٙك سورة ؿٙلُٛ ّتم هذؽْٙ لن اـٍرآن  "ؽنل اخلوٙب يف حتريف ؿتٙب رب إربٙب  "

أن ٔص اـسورة  اـوربد  يٍول ، اسِْٙ سورة اـوٓيٛ وإـٓ  ٔنْٙ ؿام اؽرتاهٙ اجلٙهل  طىل  اهلل رب اـيٙملع

 ؿام يظ :

(1)يٙ أدٙ اـذين آلّوا آلّوا ا بٙـّ ي و اـويل اـُذّين بيِّٙ مهٙ دديَٙٔم إغ اـقاط املستٍٓم  ٔ ي و ويل   "

(2) بيهْام لن بيض و أٔٙ اـيُٓم اخل ا  

  ( 3) إن اـذين يوؽون بيْد اهلل هلم جّٙت اـّيٓم  

"( 4ن )و اـذين إذا ّتُٜٓ طُْٓم آيّٙتّٙ ؿٙٔو بآيّٙتّٙ لَذبو  

أىر ؿٓف يٌرتون طىل اهلل رب اـيٙملع !! هتم يدطي لدٍع أن اخل ف بّّٓٙ وبّْٓم خ ف يسا وأهنم لسُِون 

س ٚ ؾوهلم ىف اـمٓيٛ هذا اـٍول املخٙـف ـُػييٛ ، ملٙذا  !! ، واحلٍٍٓٛ أٔ  إذا لٙ ٔىرت لتٕلً  ـتيُم ! 

يزطِون أن اخل ف بّّٓٙ وبّْٓم  يسا ؟!! وملٙذا يريدون اـتٍريٚ بع املسُِع واملػؿع املجوس ؟!! 

، لن أجل املّٙصٚ وإلوال ي ٓيون   ي ٓيون ديّْم بيرض لن اـدٔٓٙ ؾُٓل  ستيُم طُاًم ٓ جدال ؽٓه  أهنم

ًٙ . اـيٍٓدة و اـتوهٓد وُيٌرصون ىف اـذب طن ِطرض رسول اهلل لن أجل َطرض لن اـدٔٓٙ ٓ يسٙوي شٓئ  

حيرؽون لينٙيِن اـٍنرآن اـَنريم اـنذي بنع أينديّٙ ـَني يواؽنّق  ؤرجع مليتٍدات اـمٓيٛ ىف اـٍرآن  ، اـمٓيٛ ُ 

 ؽٌني اـتٌسا امليتِدة طّندهم ، لذه ْم ، ؽٙٔىر رمح  اهلل  إغ حتريٌْم اـٍذر ـَ م اهلل رب اـيٙملع ىف ؿتٚ 

 هلذه أيٛ   196ّتٌسا اـَٙيف املجُد إول صٌحٛ 
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ُٛ ؿَ " َجَٙج  اـزه
ٍٛ ٙ ِلْنَ ٌٙح املِْْنَ ُٙح يِف ُزَجَٙج َْ ٍٙة ؽِٓ ََ ْم

ِِ ُٔوِرِه َؿ َُِل  َْرِض َل ْٕ ُٔوُر اـَساَمَواِت َوا ٌٚ ُدِرٌي اهللَُ  َٕهَنَٙ َؿْوَؿن

ٔهوٌر َطنىَل ُيوَؾُد ِلن َشَجَرٍة  ٌَٔٙر  ْو مَلْ ََتَْسْسُه  ـَ ٙ ُييِضُء َو َْ ُٙد َزْيُت ََ  َي
ٍٛ
َٓ َٓ َؼْربِ  َو

ٍٛ
َٓ ِؾ َٓ َذْ  

ٍٛ ٍٛ َزْيُتؤِ َ َٙرَؿ ُٔنوٍر َدْنِدي اهللَُ له  

 َطٌُِٓم .
ٍ
ء ِل َرْ َُ ََِٙل ـَُِِّٙس َواهللَُ بِ َْل ْٕ ُب اهللَُ ا  " ـُِّوِرِه َلن َيَمٙء َوَيرْضِ

﴿لِل ٔوره ؿِمَٙة ﴾ ؽٙصِٛ طُْٓٙ اـس م ﴿ ؽْٓٙ لن ٙح ﴾ احلسنن ﴿ املنن ٙح يف   إمحّق بٍوـه : يٌرسهٙ

 ش.  زجٙجٛ ﴾ احلسع ﴿ اـزجٙجٛ ؿٕهنٙ ؿوؿٚ دري ﴾ؽٙصِٛ ؿوؿٚ دري بع ٔسٙء أهل اـدٔٓٙ

ؽض اـنذين منٓيٛ اـنرواوهذا اـّوع لن اـتحريف طُٓه ألُِٛ ٓ ُّتيد وٓ حُتك ، ؽنٙهلل اسنٕل أن يّنتٍم لنن اـ

 وؿتٙبه وُيهُون ط ٙده ويٍّٙتُون أوـٓٙءه .. آلع حُيرؽون ديّه

 من عؼائد الشقعة ىف أصحاب رشول اهلل صذ اهلل عؾقه وشؾم

أن وادسؾم يعتؼد أن أصحاب رشول اهلل صذ اهلل عؾقه وشؾم هم خر الـاس بعد األكبقاء ، 

ّتٌَُٙ ، وأؾولْٙ هديٙ ، وأهسّْٙ هٙٓ اختٙرهم اهلل  اـنحٙبٛ أبر هذه إلٛ ؾُوبٙ ، وأطٍِْٙ طُام ، وأؾُْٙ

وإؾٙلٛ ديّه -صىل اهلل طُٓه وسُم-ـنح ٛ ٔ ٓه    

ؽح ْم سّٛ واـدطٙء هلم ؾربٛ واإلؾتداء هبم وسُٓٛ وإخذ بآهتٙرهم ؽهُٓٛ ريض اهلل طّه  ؿام ؾٙـه ابن لسيود 

 .  

ٓ ّتس وا أصحٙيب ؽواـذي  " –هلل ؾٙل أخرج اـ خٙري ولسُم طن أيب هريرة رضوان اهلل طُٓه أن رسول ا

" ٌٔز بٓده ـو أن أهدؿم أٌّٔق لِل أهد ذه ٙ لٙ أدرك لد أهدهم وٓ ٔنٌٓه  

صىل اهلل  ؾٙل : ؾٙل رسول اهلل   ريض اهلل طّه ط د اهلل بن لًٌل املزيِن وؾد أخرج اإللٙم أمحد ىف املسّد طّد 

) اهلل اهلل يف أصحٙيب اهلل اهلل يف أصحٙيب ٓ ّتتخذوهم ؼرضٙ بيدي ؽِن أه ْم ؽ ح ي أه ْم   طُٓه وسُم

يٙغ ولن آذى اهلل ولن أبًهْم ؽ  ًيض أبًهْم ولن آذاهم ؽٍد آذايِن ولن آذايِن ؽٍد آذى اهلل ّت ٙرك وّت

 اإليامن شيٚ ىف واـ ٍْٓى ،( 8/287) احلُٓٛ ىف ٔيٓم وأبو( 16849 رؾم ، 4/87) أمحد أخرجه "ه ؽٓوش  أن يٕخذ

(5/131) اـَ ا اـتٙريخ ىف واـ خٙرى(  1511 رؾم ، 2/191)  
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،  وألٙ اـمٓيٛ ؽٓيتٍدون ىف اـنحٙبٛ أسوء اطتٍٙد ، ؽٓس وهنم ؿُْم إٓ هت هتٛ ، ويٌَروهنم ؿُْم ، ويتِْوهنم بٕبمع اـتْم  

اإليرايِن أن أؽهل لن اـنحٙبٛ وذـ   يف هٓٝ  يزطم  أن اـميٚ  -طُٓه ـيّٛ اهلل   -اخلِّٓي  إلٙلْم ؽْذا 

بجرأة أن اـميٚ اإليرايِن بجامهاه املُٓؤٓٛ يف اـيق   وأٔٙ أزطم "يٍول   27ص  اـوصٓٛ اـسٓٙسٓٛؿتٙبه  

" اـراهن أؽهل لن أهل احلجٙز يف طق رسول اهلل  

،  إن اـمٓيٛ ييتٍدون أصحٙب رسوـّٙ صىل اهلل طُٓه وسُم  ٓ ّتتيجٚ طّدلٙ ّتيرف هٍٍٓٛ اطتٍٙد اـمٓيٛ يف

طِر  سٓدٔٙ  تْمنيَ  اهلل اجلزائري ٛٔيِىف أصحٙب رسول اهلل أهنم اسوء اـّٙس ، ويتِْوهنم بَل ،ِٛ ، ؽْذا 

 !!! ًٙ (63/ 1)إٔوار اـّيامٔٓٛ يف ؿتٙبه بن اخلوٙب اـٌٙروق بٕٔه ؿٙن شٙذ جّسٓ  

اجلـة ألكه شقؼتل عؿر بن اخلطاب !!!أبو لملمة ادجود ُمبرش ب  

وؿذا  املجُز   162ىف ؿتٙبه اـه ـٛ اـَربى املسِى اهلدايٛ اـَربى ص احلسع بن محدان اخلنٓ ي أخرج 

 يف اراك ايِن ؼا "طن طظ بن أيب صٙـٚ أٔه ؾٙل ـيِر بن اخلوٙب  !!  ٢٣٢اـنٌحٛ  - ٣٣ج  -إٔوار  ىف 

 رؼم طىل اجلّٙن واهلل يدخل ّتوؽٍٓٙ ؽٍٓتُ  جورا طُٓه حتَم( ـٖـٖة ابو) ليِر أم ط د ابن بجراهٛ ؾ   اـدٔٓٙ

"لّ      

ًٙ اجلّٛ وخُيرجون اـنحٙبٛ لّْٙ !! ، هتم يزطِون أهنم لسُِون .   طجٓٚ واهلل ، ُيدخُون جموسٓ

 

  :519ص  (هّق اـٍٓعيف ؿتٙبه )  –وهو لن ؿ ٙر طُامء اـمٓيٛ  –يٍول عِد اـ ٙؾر املجُز 

: ٔتربأ لن إصّٙم إربيٛ وطٍٓدّتّٙ )اـمٓيٛ( يف اـتربؤ : إّٔٙ  "  

، وأهنم ذ  أّت ٙطْم ،  أيب بَر ، وطِر ، وطِامن ، وليٙويٛ .واـّسٙء إربع:طٙئمٛ وهٌنٛ وهّد وأم احلَم

" خُّق اهلل طىل وجه إرض وأٔه ٓ يتم اإليامن إٓ بيد اـتربؤ لن أطدائْم  

طٙئمٛ وهٌنٛ يف اـدطٙء امليروف طّدهم بن  ون أيب بَر وطِر وُيّي( 114يف ؿتٙهبم لٌتٙح اجلّٙن )ص

: )دطٙء صِّي ؾريش( ؤنه   

"اـُْم صل طىل عِد وطىل آل عِد ، واـين صِّي ؾريش وج تْٓام وصٙؼوّتْٓام وابّتْٓام ..اـخ "   
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ِر بن اخلوٙب ريض اهلل طّه ، ويريدون بٙبّتْٓام ويريدون بٙجل ٜ واـوٙؼوت أبٙ بَر اـنديّق ، واـٌٙروق ط

  . أم املٖلّع طٙئمٛ ، وأم املٖلّع هٌنٛ ريض اهلل طّْن مجٓيًٙ 

طن أيب جيٌر "( ؾوـه 202 ؿتٙب روضٛ اـَٙيف ـَُُّٓي )صبل يٌَرون اـنحٙبٛ ؿُْم إٓ هت هتٛ ؿام جٙء يف

"ارّتد اـّٙس بيد اـّ ي صىل اهلل طُٓه وسُم إٓ هت هتٛ : لّْم املٍداد ، وسُامن ، وأبو ذر  :، ؾٙل   

ًٙ وٓ يٖلّون  ًٙ وٓ حيرتلون ٔ ّٓ ؽٍل غ برب  ؿٓف يَون اـتٍريٚ بّّٓٙ وبع هٖٓء اـذين ٓ يوؾرون ربّ

 بَتٙبّٙ وٓ حي ون صحٙبٛ ٔ ّٓٙ رضوان اهلل طُْٓم أمجيع ؟!! 

!!! عةالشقعة وادت  

ّتيتٍد اـمٓيٛ أن اـزٔٙ ه ل إذا اّتٌّق اـزايِن واـزأٓٛ طىل أجرة لٍٙبل اـزٔٙ ىف وؾٜ ُعدد ، ؿٕن يٍول اـرجل 

ًٙ لٍٙبل لٙئٛ جّٓٛ !! ، ييتٍدون أن هذه اـنورة ه ل وحيُون هبٙ اـزٔٙ وٓ هول وٓ  ـُِرأة لتيّٓي ب  يول

تزوجٛ أن ّتزيِن لٍٙبل أجر !!! .ؾوة إٓ  بٙهلل ، وإطجٚ أهنم ي ٓحون ـُِرأة امل  

ًٙ هذا ابن أبٓه !! إلٔتمٙر اـزٔ ٙ وإبٙهته ىف وؾد اختُوٜ أٔسٙهبم ، ؽْم أبّٙء لتيٛ ، ٓ ّتستوٓع أن جتزم أن ؽ ٔ

ًٙ أوٓد زٔٙ إذ ا،ِوا أصْر اـّسٙء طٙئمٛ   بُد املجوس إيران ، وؾد طٙؾ ْم اهلل رب اـيٙملع بٕن أص حوامجٓي

زوج رسول اهلل صىل اهلل طُٓه وسُم ىف اـدٔٓٙ وأخرة بٙـزٔٙ ، ملٙ ا،ِوهٙ بٙـزٔٙ وؿذبوا اـٍرآن اـَريم اـذي 

ًٙ أوٓد زٔٙ ، وإـٓ   بيض ؽتٙوى طُامئْم ىف استح ل اـزٔٙ ووضع برءهٙ   ، طٙؾ ْم اهلل بٕن أص حوا مجٓي

 ؽهٙئل ـُِتيٛ وليٙؾ ٛ امليرض طن اـزٔٙ بٕٔه لُيون طىل ـسٙن امل ئَٛ !! :

طن ط د اهلل بن سّٙن طن أيب ط د اهلل طُٓه اـس م ؾٙل:إن اهلل ّت ٙرك وّتيٙغ هرم طىل جٙء ىف وسٙئل اـمٓيٛ   

"   تيٛشٓيتّٙ املسَر لن ؿل ذاب وطّوضْم لن ذـ  امل  

( 14/438، وسٙئل اـمٓيٛ 3/151لن ٓ حيرضه اـٌٍٓه   املندر(

، وهذا إلٙلْم اـَُّٓي  أورد ىف ؽروع اـَٙيف لٙ ي ٓح به اـتِتع بٙملرأة يٍند بٙملتيٛ استئجٙر اـّسٙء ـٌُٙهمٛ 

 بيض ىف اؿون إيِن:  اـس م طُٓه اهلل ط د أيب ؾُٜ:  ؾٙل ّتًُٚ بن أبٙن املتزوجٛ !!! هذا ٔص لٙ رواه : طن
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 ييّي - اـيواهر لن او - لتزوجٛ ييّي - بيل ذات ّتَون أن  آلن وٓ احلسّٙء املرأة ؽٕرى اـورؾٙت

"ٌٔسْٙ  ّتندؾْٙ أن طُٓ  إٔام طُٓ  هذا ـٓس:   ؾٙل  - اـيٙهرات  

اـقحيٛ وىف هذا اـّص إبٙهٛ ـُتِتع بٙملتزوجٛ و اـيٙهرة !! ؽٓٙ هلل اـيجٚ لن أين أّتوا بَل هذه املخٙـٌٙت 

 ـُػع واـٌرتة واحلس ؟!!

 !!! ًٙ  يروونبل إن اـمٓيٛ مل ي ٓحوا اـزٔٙ ؽٍط وإٔام جيُوا ملن ارّتَ ه أجرًا ووضيوا ملن ابتيد طن املتيٛ طٍٙب

ًٙ  اهلل هتواب لريدا اـرجل َتتع اذا " املٍّع ؿتٙبه ىف ؾٙل أٔه اـنٙدق جيٌر أيب طن يَُِْٙ  مل جُْْٙ ،  ملن وخ ؽ

 دٔى ؽٗذا ، هسّٛ هبٙ ـه اهلل ؿتٚ إٓ إـْٓٙ يده يِد ، ومل  هسّٛ هبٙ ـه اهلل ؿتٚ إٓ -املتِتع هبٙ  أي – ؿُِٛ  

ًٙ  بذـ  ـه اهلل ؼٌر لّْٙ  اـٌٍٓه ؿتٙب:  املندر    " شيره طىل املٙء لن لر لٙ بٍدر ـه اهلل ؼٌر اؼتسل ؽٗذا ، ذٔ 

  21/8 اـوسٙئل ، 2ج 3/295

إن اهلل ؾد  "أٔه ؾٙل ـرسول اهلل صىل اهلل طُٓه وسُم  طز وجل  املتيٛ يّس ؤه هللشْور ىف حديث   موطّدهم 

 اـٌٍٓه وطن 4ح2ب - املتيٛ أبواب - 13/21 املندر : ) اـوسٙئل "ؼٌر ـُِتِتيع لن ألت  لن اـّسٙء 

  ( 21 ح 306/103: اـ حٙر ، 19 ح 295/3

، أي "اـدٔٓٙ ومل يتِتع جٙء يوم اـٍٓٙلٛ وهو أجذعلن خرج لن ":وّتوطدوا اـذين ي تيدون طن اـزٔٙ ؾٙئُع

( 2/495ّتٌسا لّْٙج اـنٙدؾع  )    املندر  لٍووع اـيهو 

 !!  أٔىر ؿٓف يسيون ـّػ اإلٔحراف واـٌواهش بع اـّٙس!!!

 الشقعة يستعرون الػروج !!

طن عِد بن لهٙرب ؾٙل ؾٙل يل أبو ط د اهلل طُٓه اـس م: يٙ عِد خذ هذه "ٍٔل اـوود يف آست نٙر: 

  200/ 2وؽروع اـَٙيف ج 136ص  3اجلٙريٛ ختدل  و ّتنٓٚ لّْٙ ؽٗذا خرجٜ ؽٙرددهٙ إـّٓٙ(. اـت نٙر ج

 أطٙره اجلٙريٛ يزيِن هبٙ هتي ييود !!  واهلل  ـٍد وؾف ؾُِي ؽ  استوٓع اـتيُّٓق !!!

فؽتب حمؿد أي استيٙرة اـٌرج.  "ٓ أهٚ ذـ "وايٙت اـمٓيٛ طن أهد أئِتْم ؿُِٛ و ؾد ورد يف بيض ر
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: )ؽُٓس ؽٓه لٙ يٍتيض حتريم لٙذؿرٔٙه ٕٔه ورد لورد بن احلسن الطود صاحب آشتبصار معؾؼًا عؾقفا

س اـَراهٓٛ، وؾد سح طُٓه اـس م بذـ  يف ؾوـه: ٓ أهٚ ذـ ، ؽٙـوجه يف ؿراهٓٛ ذـ  أن هذا ممٙ ـٓ

، ؽٙـتّزه طن هذا س ُٓه أؽهل و إن  -يٍند أهل اـسّٛ  – و ممٙ يمّيون به طُّٓٙ  يواؽٍّٙ طُٓه أهد لن اـيٙلٛ

مل يَن هرالٙ، و جيوز أن يَون إٔام ؿره ذـ  إذا مل يمرتط هريٛ اـوـد ؽٗذا اشرتط ذـ  ؽٍد زاـٜ هذه 

137ص 3آست نٙر ج جتد هذا اـَ م بّنه يف ؿتٙب  اـَراهٓٛ(  

 هتم يٕيت هٖٓء اـزٔٙة أوٓد املتيٛ يس ون أم املٖلّع طٙئمٛ بام ؽْٓم !! رلتّي بدائْٙ وأسُٜ .
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 فصل : خطورة الشقعة عذ دماء ادسؾؿي وبلدهم

بيد لٙ ضْر ـ  أخي اـَريم ُمٙـٌٙت اـمٓيٛ ـُديٙٔٛ اإلس لٓٛ وـُيٍل واـٌرتة واحلس ، ولٙ هم طُٓه لن 

ٔ ع ـ  أن خور اـمٓيٛ طىل دلٙء  "لن طٍٙئد اـمٓيٛ  "ذك وسوء أدب وإٔحراؽٙت أخ ؾٓٛ ىف ؽنل 

وديّْم ، وي ٍى أن ييرؽوا  املسُِع وأطراضْم  ، إذ ّت ع ـُِسُِع خوورة اـمٓيٛ طىل طٍٓدة املسُِع

!!! خور اـمٓيٛ طىل دلٙئْم وأطراضْم ، ؽٗن مل يَن املسُِع ىف هذا اـزلٙن  سٙطع ـُحٌٙظ طىل ديّْم 

 ؽُٓحٙؽىوا طىل دلٙئْم وأطراضْم .

إن اـمٓيٛ يسيون ـٍتل املسُِع ؿام يسيون ـُويٙم واـػاب واملتيٛ ! ، إن اـمٓيٛ يتٍربون ـرهبم بٍتل 

، وهذا ـٓس عض ؿ م أؾوـه ـَي أٌٔر اـّٙس  املسُِع ، إن اـمٓيٛ يسيون ملحو اـيٙمل اـُسّي لن إرض 

يرأٓٛ  ـُمٓخ هسع لود صٙهٚ ؿتٙب لن اـمٓيٛ ، وإٔام هذا اـَ م ؾٙـه إلٙلْم اخلِّٓي ؾٙئد اـِورة اإل

هلل هتم ـُتٙريخ ، اجتِع اـمٓخ هسع لع اخلِّٓي بيد ّتوـٓه زلٙم إلور ىف إيران واخربه بٕٔه هٙن إوان 

ملحو أهل اـسّٛ وخراب لَٛ واملديّٛ ؤٍل اـٍ ُٛ إغ ؿرب ء !! وأن هذا هو هُم إئِٛ ، ؽٗغ لتى يىل 

! إغ لتى يّتىر املسُِون اـذبح ؿام أتىروه ىف إٔدـس هتى وؾع ؟ !! املسُِون ىف ؼٌُٛ سٙهون ؟!  

ؽين داود بن   ،خيتٌى اـيجٚ طّ  إذا لٙ طُِٜ أهنم ييتٍدون ؿٌر أهل اـسّٛ وييتٍدون است ٙهٛ دلٙئْم 

ُٜ ٕيب ط د اهلل ي ، ؽٍٙل: ه ُل اـدم، -)ييّي: اـسّي(-لٙ ّتٍول يف ؾتل اـَِّٙصٚ؟  َؽْرَؾٍد ؾٙل: ؾُ ٍِ وـَّي َأَّت

د طُٓ  ؽٙؽيل َْ ِرَؾُه يف لٙء ـَٓ  ُيم ًْ وسٙئل  "ا املندر  اهنش. طُٓ ، ؽٗن ؾدرت أن ّتٍُٚ طُٓه هٙئًوٙ أو ُّت

 " 8/463اـمٓيٛ 

طىل هذا بٍوـه: ؽٗن استويٜ أن ّتٕخذ لٙـه ؽخذه، وابيٝ إلٙم اـِورة اإليرأٓٛ احلديِٛ ؽٓيُّق  اخلِّٓي  وألٙ»

سِ  ِْ اخلِس !!  ؽامذا يّتىر  يَتٌي أن ُيٍتل ُسّي وـَن يريد أن يتحنل بيد ؾتُه طىل !! ٓ "إـّٓٙ بٙخلُ

 املسُِون بيد إدخٙل اـرواؽض إغ لق إٓ اـذبح وهنٚ إلوال وإٔتْٙك إطراض  ؟!! 

إن طظ بن يٍوع وزير اـرشٓد اجتِع يف ه سه مجٙطٛ لن املخٙـٌع، ؽٕلر "وؾٙل اـسٓد ٔيِٛ اهلل اجلزائري: 
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)إٔوار اـّيامٔٓٛ  "ُامٔه وهدلوا أسٍف املح س طىل املح وسع ؽامّتوا ؿُْم وؿٙٔوا مخسامئٛ رجلؼ

3/308.) 

واـواؾع أؿرب دـٓل طىل طداوة اـمٓيٛ اـرواؽض ٕهل اـسّٛ ، ؽٌى اـيراق طربة وىف ـ ّٙن طربة وىف سوريٙ 

 ًٙ ىف ـ ّٙن لن اـٌُسوّٓع طىل  ملذابح أهل اـسّٛطربة ويف اـِٓن طربة وىف اـ حرين طربة ،، وإـٓ  لًِٙٓ هديِ

يد هرؿٛ ألل اـمٓيٓٛ اـتي َُٜٔ بٕهل اـسّٛ وؽيُٜ هبم لٙمل يٌيُه اـْٓود ؽٌي  ـُٓٛ آهتّع 

، اؾتحِٜ لُٓمٓٙت ألل ُمِٓي صٙبرا وشّٙتٓ  ، واطتٍُوا مجٓع اـيٙلُع بِستمٌى ؼزة.. 20/5/1982

سُحٛ امل ٙذة، والتد ؽمِل ُمٓم برج اـرباجّٛ.. وأوٍُٜ هرب وبدأ اـٍنف املرؿز بِداؽع اهلٙون وإ

ألل املسيورة حتند اـرجٙل واـّسٙء وإصٌٙل.. وؿٜٙٔ ألل يف وضع لتِٓز ٕهنٙ ؾٙدرة طىل اـَر واـٌر، 

وهي اـتي ؿٜٙٔ ّتٌرض امليرؿٛ لتى أرادت، ألٙ املٍّٙتُون اـٌُسوّٓٓون ؽَٙٔوا يداؽيون طن أٌٔسْم وٓ 

اجع طن لواؾيْم.. ورؼم ذـ  ؽٍد طجزت هرؿٛ ألل طن اـنِود ألٙم املٍّٙتُع اـٌُسوّٓٓع يَُِون اـرت

ؽرتة صويُٛ.. وهّٙ أصدر املجرم املحرتف اـمٓيي ٔ ٓه بري أوالره ـٍٙدة اـُواء اـسٙدس يف اجلٓش اـُ ّٙيِن 

إٓ واـُواء اـسٙدس  خلوض امليرؿٛ وـٓمٙرك ؾوات ألل يف ذبح املسُِع اـسّٛ يف ـ ّٙن، ومل َتض سٙطٙت

يمٙرك بَٙلل صٙؾّٙته يف امليرؿٛ.. جدير بٙـذؿر أن أؽراد اـُواء اـسٙدس ؿُْم لن صٙئٌٛ اـمٓيٛ، وؾد خٙض 

) وجٙء دور  "املندر ؿتٙب   "هذا اـُواء ليٙرك ذسٛ ضد املسُِع اـسّٛ يف باوت اـًربٓٛ ؾ ل ذـ  

( . 2/47املجوس   

اـرطٚ ىف ؾُوب اـ جئع اـٌُسوّٓٓع ويُتٍووا صورًا ـٍتىل أهل اـسّٛ  وّتدخل اـْٓود بوٙئرا،م ـٓدخُوا

 "طىل يد اـمٓيٛ اـرواؽض  ، وؾد ٍُٜٔ اـنحف أهداث املجزرة  يٍول لراسل صحٌٓٛ )صّداي ّتٙيِز(: 

إٔه لن آستحٙـٛ ٍٔل أخ ٙر املجٙزر بدؾٛ ٕن هرؿٛ ألل َتّع املنورين لن دخول املخٓامت، وبيهْم ّتٍُى 

يًدا بٙملوت.. وؾد جرى سحٚ اـيديد لن املراسُع خوًؽٙ طُْٓم لن آختوٙف واـٍتل، ولن ّت ٍى لّْم ،د

 يف ـ ّٙن جيدون صيوبٛ يف 

  "اـيِل..
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 صّداي ّتٙيِز: بتٙريخ  3/6/1985

أٔه بيد سٍوط ُمٓم صربا أتػت جمِوطٙت لن اـمٓيٛ يف اجلٓش وهرؿٛ  "وذؿرت وؿٙـٛ إٔ ٙء اـٌرٔسٓٛ: 

يف هٙـٛ طن ٓٛ ؿل طػ وطػين لرًتا ملّع اـنحٌٓع واملنورين لن اـتٍٙط أًيٛ صور. وذؿرت ألل 

صحٌٓٛ صّداي ّتٙيِز أيًهٙ أن طدًدا لن اـٌُسوّٓٓع ؾتُوا يف لستمٌٓٙت باوت، وأن جمِوطٛ لن اجلِٝ 

 . "اـٌُسوّٓٓٛ ذبح أصحٙهبٙ لن إطّٙق

جديدًا طُْٓم ، بل هو ؾديم لّذ أن ٔمٕت اـٌرؾٛ  –ِسُِع طداء اـراؽهٛ ـُ -وٓ حتس ن أن هذا إلر  

اـراؽهٓٛ  ، وّتٙرخيْم ىف إطٙٔٛ أطداء اإلس م طىل اإلس م ليروف لمْور  ، ؽٌي طْد اخلٌُٓٛ املستينم 

ابن  "بٙهلل  ختٌى رجُع لن اـراؽهٛ وأخٌٓٙ هٍدمهٙ طىل اإلس م واملسُِع هتى وص  إغ اـوزارة ومهٙ  

ؽُام ؾدم هوٓؿو  وؿٙٔٙ يَرهٙن اإلس م واملسُِع ومهٙ لن اـراؽهٛ "ٔنا اـدين اـوود  "و  "اـيٍُِي 

ومل يَن يريد إٓ بيض اهلدايٙ وإلوال لن اخلٌُٓٛ ؽٕرسل إـٓه ابن اـيٍُِي  ؤنا اـدين اـوود وأؾّيٙه 

طىل بًداد وصّع هبٙ جمٙزر مل ُّتيرف أن يستدطي اخلٌُٓٛ ويَّل به و مل يرتؿٙ هوٓؿو هتى ؾتل اخلٌُٓٛ وأؾ ل 

ؽٍتُوا مجٓع لن ؾدروا طُٓه لن اـرجٙل واـّسٙء واـوـدان واملمٙيخ واـَْول واـم ٙن " ىف اـتٙريخ ؿُه  

ودخل ؿِا لن اـّٙس يف أبٙر وألٙؿن احلموش وؾّي اـوسخ وؿِّوا أيًٙلٙ ٓ يىْرون وؿٙن اجلامطٛ لن 

ويًٍُون طُْٓم إبواب ؽتٌتحْٙ اـتتٙر إلٙ بٙـَرس وإلٙ بٙـّٙر هتم يدخُون اـّٙس جيتِيون إغ اخلٙٔٙت 

طُْٓم ؽْٓربون إغ أطٙيل إلَّٛ ؽٍٓتُوهنم بٕٙسوحٛ هتى جتري املٓٙزيٚ لن اـدلٙء يف إزؾٛ ويف املسٙجد 

 دار اـوزير واجلوالع واـربط ومل يّٞ لّْم أهد سوى أهل اـذلٛ لن اـْٓود واـّنٙرى ولن اـتجٕ إـْٓم وإغ

 (  203-13/200أىر اـ دايٛ واـّْٙيٛ ـإللٙم ابن ؿِا)  " ابن اـيٍُِي اـراؽيض

 :وؾٙل اـمٓخ عٚ اـدين اخلوٓٚ

اـّنا اـوود . جٙء يف صُٓيٛ لوؿٚ اـسٌٙح هوٓؿو وأذف ليه طىل إبٙهٛ اـذبح اـيٙم يف رؾٙب  "

ٚ اـيُم اإلس لٓٛ يف دجُٛ هتى بٍٜٓ لٓٙهْٙ جتري املسُِع واملسُامت أصًٌٙٓ وشٓوًخٙ وريض بتًريّق ؿت

سوداء أيًٙلٙ وـٓٙيل لن لداد اـَتٚ املخووصٛ اـتي ذهٚ هبٙ ٌٔٙئس اـرتاث اإلس لي لن ّتٙريخ وأدب وـًٛ 
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وشير وهَِٛ، ؽهً  طن اـيُوم اـػطٓٛ ولنٌّٙت أئِٛ اـسُف لن اـرطٓل إول اـتي ؿٜٙٔ ٓ ّتزال 

 ."ع، وؾد ّتُف لع لٙ ّتُف لن ألِٙهلٙ يف ّتُ  اـَٙرهتٛ اـٍِٙؽٓٛ اـتي مل يس ّق هلٙ ٔىالوجودة بَِرة إغ ذـ  احل

وٓ ّتىن أن هذه اخلٓٙٔٛ ؿٜٙٔ لن أوائل اـمٓيٛ ؽحسٚ بل التدح اخلولّٓي اهلٙـ  زطٓم اـِورة اإليرأٓٛ 

ضروف اـتٍٓٛ ّتُزم  وإذا ؿٜٙٔ " ؾٙل يف ؿتٙبه احلَولٛ اإلس لٓٛٔنا اـدين اـوود والتدح ؽيُته هٓٝ  

أهًدا لّٙ بٙـدخول يف رؿٚ اـس صع ؽّْٙ جيٚ آلتّٙع طن ذـ  هتى ـو أدى آلتّٙع إغ ؾتُه إٓ أن يَون 

يف دخوـه اـمَظ ٔق هٍٍٓي ـإلس م واملسُِع لِل دخول طظ بن يٍوع ؤنا اـدين اـوود رمحْام 

 " اهلل

وأختم هذا اـ ٙب بَُِٛ أخاة   "هٓٝ ؾٙل ٖـف هلل هتم ـُتٙريخ واختم ٍٔوٓيت ىف هذا اـٌنل بام ختم به ل

وهي شٙلُٛ وجٙليٛ يف هذا اـ ٙب ؾول اـسٓد ٔيِٛ اهلل اجلزائري يف هَم اـّواصٚ )أهل اـسّٛ( ؽٍٙل: 

إكـفم كػار أكجاس بنمجاع عؾامء الشقعة اإلمامقة، وإكـفم ذ من القفود والـصارى، وإن من علمات "

 (207-2/206)إٔوار اـّيامٔٓٛ  "غر عيل عؾقه يف اإلمامةالـاصبي تؼديم 

هٍد ٓ لِٓل ـه، وهلذا أجٙز ؽٍْٙؤٔٙ اـَذب طىل أهل اـسّٛ  -أهل اـسّٛ-اطُم أن هٍد اـمٓيٛ طىل اـيٙلٛ 

 وإـنٙق اـتْم اـَٙذبٛ بنْم وآؽرتاء طُْٓم ووصٌْم بٙـٍ ٙئح.

ٙء طىل ّتوجْٓٙت صدرت لن لراجع طُٓٙ، وصدرت وأن يّىر اـمٓيٛ إغ أهل اـسّٛ ٔىرة هٙؾدة بّ

اـتوجْٓٙت إغ أؽراد اـمٓيٛ بوجوب اـتًًُل يف أجْزة اـدوـٛ ولٖسسّٙتنْٙ وبخٙصٛ املِْٛ لّْٙ ؿٙجلٓش 

   وإلن واملخٙبرات وؼاهٙ لن املسٙـ  املِْٛ ؽهً  طن صٌوف احلزب.

ٍٓٔهٙض طىل أهل اـسّٛ، هٓٝ يتنور سٙطٛ اـنٌر إلط ن اجلْٙد وا -بٌٙرغ اـنرب-ويّتىر اجلِٓع 

طِوم اـمٓيٛ أٔنْم بذـ  يٍدلون خدلٛ ٕهل اـ ٜٓ صُوات اهلل طُْٓم، ؤسوا أن اـذي يدؽيْم إغ هذا 

 " أٔٙس ييُِون وراء اـَواـٓس.
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ًٙ لن طُامء اـمٓيٛ ؽتٙب ورجع إغ اإلس م وصّف   املندر ؿتٙب هلل هتم ـُتٙريخ حلسع لوسوي وؾد طٙمل

 . ىف ؽهح طٍٙئد اـمٓيٛ "هلل هتم ـُتٙريخ  "ملمْور ؿتٙبه ا
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 داذا  يسعى الروافض لدخول من وكرش مذهبفم هبا ؟!! فصل

سِيٜ  "ؾٙل:  -طُٓه اـس م  - بحٙر إٔوار طن ط ٙيٛ إسدي طن طظ"املجُز يف  إلٙم اـمٓيٛ  طّد ورد

وألكؼضن دمشق حجرًا  ألبـي بؿن مـزًا،وأٔٙ ؾٙئم طُٓه ؾٙل:  وهو لتَٓئ   -طُٓه اـس م  -ألا املٖلّع 

ؾٙل ؾُٜ: ؿٕٔ  خترب  وألشوقن العرب بعصاي هذه!وٕخرجن اـْٓود واـّنٙرى لن ؿل ؿور اـيرب،  حجرًا،

بحٙر إٔوار  "أٔ  حتٓٙ بيد لٙ َتوت؟ ؽٍٙل: هْٓٙت يٙ ط ٙيٛ ؾد ذه ٜ يف ؼا لذهٚ، يٌيُه رجل لّي

 (53/60ـُِجُز: )

وهذا يدـ  طىل أن لن طٍٙئدهم َتْٓد صريّق املْدي املّتىر ، ؽٗذا خرج لن رسدابه ؽٗٔه جيد اـوريّق إغ لق 

وؾد بّوا ـه لّربًا ىف لق ، ولن اـيجٚ أن يّزالن لٙ حيدث  يف  سوريٙ  وؿٕهنم ممْد، وأّت ٙطه يّتىرؤه بِق 

( ولٙ حيدث اـٓوم ىف لق ، لن ٔػ اـتمٓع   ؤٍٕهن دلمّق هجرًا هجراً يٌّذون لٙ جٙء ىف هذه اـروايٛ )

ًٙ ، بل واـيجٚ أن   إذا عاملسُِوَتْٓد صريّق املْدي املّتىر !! واملسُِون ىف ؼِرة سٙهون ٓ ييرؽون شٓئ

طرؽوا ٓ يتحرؿون ، ؽرتاهم ييرؽون املخوط  املُحٙك ضدهم ، هتم ّتراهم يساون هٓٝ  يوجْْم  أطدئْم ! ، 

 ؽٗغ اهلل املمتَى وهده .

ًٙ وإٔام هو  " وألشوقن العرب بعصاي هذه! "هتم ّتٍرأ  ـتيُم طُم اـٍٓع أن اـذي يٍول هذا اـَ م ـٓس طربٓ

ر طريب ؟!! وـَن احلٍٍٓٛ أٔه لن ؿ م املجوس يٍوـه طظ بن أيب صٙـٚ وهو ؾرٓف لن اطداء اـيرب ، ؽَ

ٜ دوـتْم حتٜ هَم اـيرب بيدلٙ ؽتح ب دهم طِر بن اخلوٙب رضوان اهلل طُٓه ! ولَُْم وسٍ ضٙع اـذين 

  ، ـذـ  يريدون استيٙدة دوـتْم املجوسٓٛ اـتي ّتي د اـّٙر ، ويسيون ـٍُهٙء طىل املسُِع واـيرب .

يف املْدي أٔه ؾٙل   -طُٓه اـس م  -طن طظ  " بحٙر إٔوار  " ؤص آخر طّدهم   أخرجه املجُز ىف ؿتٙبه 

، ؽتست ػ  -أي املْدي املّتىر !!  – هتم يساون إغ لق ؽٓنيد لّربه ؽٓخوٚ اـّٙس "وأصحٙبه ؾٙل: 

إرض بٙـيدل، وّتيوي اـسامء ؾورهٙ، واـمجر هتِرهٙ، وإرض ٔ ٙ،ٙ، وّتتزين ٕهُْٙ، وّتٕلن اـوهوش هتى 



موقع حقيقة الشيعة الزوافض                                                                                                 حتذيز وإنذار من خطز الشيعة الكفار      
 

26 
 

ّترّتيي يف صرق إرض ؿٕٙٔيٙم، ويٍذف يف ؾُوب املٖلّع اـيُم، ؽ  حيتٙج لٖلن إغ لٙ طّد أخٓه لن اـيُم، 

ِن اهللُّ ُؿً  ِلن َسيَ  ؽٓولئذ ّتٕويل أيٛ: ) ًْ  .(2/376بحٙر إٔوار ـُِجُز ) املندر  ( تِهِ ُي

َْ نويُ ": وعن تػسر هاتي الروايتي يؼول ادرجع الشقعي ادعارص عذ الؽوراين م لن هّٙتع اـروايتع أٔه ٌ

ٕبَّع  "سَٓون ملق يف دوـٛ املْدي اـيٙملٓٛ لرؿز طُِي وإط لي لتِٓز يف اـيٙمل، خٙصٛ بِ هىٛ ّتي ا 

وأصحٙبه إغ  -طُٓه اـس م  -أي يسا املْدي  "هتم يساون إغ لق ؽٓنيد لّربه "، وّتي ا "بِق لّرباً 

وـَي ينيد  -أرواهّٙ ؽداهم -لق، ٓ ـَي يٌتحْٙ أو يِ ٜ ألر هَِه هلٙ، بل ـتستٍ ُه هو وأصحٙبه

خوٙبه لن هّٙك إغ ، وـٓوجه -طُْٓام اـس م  -لّربه اـذي يَون اختذه ؽْٓٙ ؿام وطد جده ألا املٖلّع 

 ..هن1408 -ؾم -لَتٚ اإلط م اإلس م -(154طق اـىْور ـيظ اـَورايِن: )ص: املندر  "اـيٙمل

هتم يسا إغ لق ؽٓيُو لّربه، ": ليجم أهٙديٝ املْدي  يف لوضع آخر لن ؿتٙب أيضًا  وقال الؽوراين

ر هتِرهٙ، وإرض ٔ ٙ،ٙ، وّتتزين وخيوٚ اـّٙس، ؽتست ػ إرض بٙـيدل، وّتيوى اـسامء ؾورهٙ، واـمج

ٕهُْٙ، وّتٕلن اـوهوش هتى ّترّتيي يف صرف إرض ؿٕٔيٙلْم، ويٍذف يف ؾُوب املٖلّع اـيُم، ؽ  

مؤسسة المعارف  -(5/38معجم أحاديث المهدي لعلي الكىراني: )المصدر   "حيتٙج لٖلن إغ لٙ طّد أخٓه لن اـيُم

 .هـ1111 -قم -اإلسالمية

ـ  لوِع اـمٓيٛ ىف لق ، ؤٓتْم يف ّتًٓا لذهٚ أهل لق لن املذهٚ اـسّي اـذي ولن ذـ  يتهح 

 جٙء به رسول اهلل صىل اهلل طُٓه وسُم إغ املذهٚ اـمٓيي اـراؽيض اـذي جٙء به ط د اهلل بن س ٕ اـْٓودي  .

د اـمٓيي سٓرتؿؤه هتم هل ّتىن أن اـمٓيٛ ؾٙدلون ـتًٓا لق  وّتمٓٓع أهُْٙ  هتم إذا وؾف أهد  ألٙم هذا امل 

يٍف ألٙلْم ؟!! إن لن يٍف ألٙم املد اـمٓيي ىف لق إٔه يٍف ألٙم صريّق إئِٛ وطُٓه ؽْو ؿٙؽر جيٚ ؾتُه ، 

ٓ سٓام إن ؿٙن لن أهل لق امل طع !! ٔيم هم ييتٍدون يف ؿل لقي أٔه لُيون !!  ؽْذا املجُز يٍّل ذـ   

أبّٙء لق ـيّوا طىل ـسٙن داود  ": أن  لن ؿتٙبه بحٙر إٔوار  " وؼرائ ْٙ املِدوح لن اـ ُدان واملذلوم لّْٙ"ىف 

دار  -(57/208/8ـُِجُز: ) -بحٙر إٔوار املندر  "، ؽجيل اهلل لّْم اـٍردة واخلّٙزير-طُٓه اـس م  -

 ..م1983 -هن1403 -ـ ّٙن -باوت -إهٓٙء اـرتاث اـيريب
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 :ًٙ املرجع اـسٙبّق:  "إهنٙ سجن لن سخط اهلل طُٓه لن بّي إرسائٓل بئس اـ  د لق! ألٙ "ولن ذـ  أيه

(57/210). 

وجٙء يف اـَٙيف ـَُُّٓي، بٙب إوايِن، طن طظ بن أس ٙط طن أيب احلسن اـرضٙ ؾٙل: سِيته يٍول )وذؿر 

ؽٗٔه  : ))ٓ ّتٕؿُوا يف ؽخٙرهٙ، وٓ ّتًسُوا رءوسَم بوّْٓٙ؛-صىل اهلل طُٓه وسُم  -لق(، ؽٍٙل: ؾٙل اـّ ي 

 .دار الكتب اإلسالمية طهران -تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري -(6/836الكافي للكليني: ) يذهٚ اـًاة، ويورث اـديٙهتٛ((

. 

 أبّٙء املتيٛ يتِْون شيٚ لق بٙـديٙهتٛ ؟!!! 

ًٙ رلتّي بدائْٙ و  أسُٜ  .اـذين يستٕجرون اـٌروج ويستياون اـّسٙء  ىف ب دهم يتِْؤّٙ بٙـديٙهتٛ ؟!!! هٍ

 وإن مل ّتستح ؽٙصّع لٙ شئٜ .

وأن لٙذا يّتىر أهل لق ؟!! هل يّتىرون اـذبح ؟؟ أم يّتىرون أن يتمٓيوا  ؽٓ ٓيون ديّْم بيرض لن 

اـدٔٓٙ ؾُٓل ؟!!  ؽٓخرسون طرضْم ، ٕن بّٙ،م سٓتحوـن إغ سُيٛ ـُِتِتيع لن اـمٓيٛ  ، وخيرسون ألواهلم 

 يف ألواهلم هٍوق جيٚ أدائْٙ  ، وخيرسون أٌٔسْم ؽٓذه ون ـُوُم وشّق اجلٓوب ٕن  ـيُامء اـمٓيٛ امليِِع

 ووضع اـوع طىل اـرؤوس ؟!!! أم أهنم سٌٍٓون ألٙم هذا ؿُه ـٓواجْوا اـذبح  ؟!

وهذا طٙملٌ لن طُامء املسُِع وؾف ألٙم اـمٓيٛ طّدلٙ ؿٜٙٔ هلم دوـٛ ىف لق ؾدياًم ىف طْد اـٌٙصِٓع 

ف ألٙم املد اـمٓيي وضل يدطو إغ اـَتٙب واـسّٛ بٌْم أصحٙب رسول صىل اهلل طُٓه وسُم ، اـي ٓديع ، وؾ

 ؽٙسِع لٙ هدث ـه :

وهو هٙؿم لق اـمٓيي طّدلٙ  –اـٌٙصِي  امليز ّترمجٛ طّد( 11/277) " واـّْٙيٛ اـ دايٛ " يف ؿِاِ  ابنُ  ؾٙل

 اـورعُ  اـيٙبدُ  اـزاهدُ  يديه بع إغ -امليز اـٌٙصِي  -  أهرض وؾد: ؾٙل    -َتَن اـمٓيٛ  لّْٙ طىل يد اـي ٓديع  

ُٜ  أسْم طػةُ  ليي أن ـو:  ؾُٜ أٔ  طّ  بًُّي:  امليزُ  ـه ؽٍٙل ، اـّٙبُز بَر أبو اـتٍي اـّٙسُ    اـرومَ  رلٓ

 ٍٛ ُٜ  ، بتسي ُٜ  لٙ:  ؽٍٙل.  بسْم -ييّي  اـمٓيٛ اـذين حيَِون لق  -  املقيع ورلٓ  رجع أٔهُ  ؽىن ، هذا ؾُ
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ُٜ :  ؾٙل ؟ ؾُٜ ؿٓف:  ؽٍٙل.  ؾوـه طن ٍٛ  ٔرلَٓم أن يّ ًي:  ؾُ َ :  وؾٙل.  بٙـيٙذ ٔرلْٓم هتم بتسي :  ؾٙل ؟ ومِل

ِٛ  دينَ  ؼاّتم َٕٔم  أول يف بٗشْٙره ؽٕلر ، ـَم ـٓس لٙ وادطٓتم ، اإلهلٓٛ ٔور وأصٌّٕتم ، اـنٙحلع وؾتُتم ، إل

ًٙ  بٙـسٓٙط اـِٙيِن اـٓوم يف رضب هتم ، يوم ؽُم جيد لن  – اـِٙـٝ اـٓوم يف بسُخه ألر هتم ، لربهًٙ  شديداً  رضب

  ًٙ وذؿر اإللٙم  -،  اـٍرآن يٍرأ وهو يسُخه ؽجيل بْٓودي ؽجيء ، -يستوٓع سُخه وهو هي إٓ رجً  دودي

َُُخ : اـذه ي يف سا أط م اـّ  ء  أٔه ؿٙن  ْوُل ، َوُهَو ُيْس ٍُ َِ  "َؿَٙن َي  ؾٙل  - " َتِٙب َلْسُوورًا َؿَٙن َذـَِ  يِف اـ

 جُده ألر احلٙؿم  بحف -،  اهلل رمحه ؽامت بٙـسَع صيّته ؾُ ه ّتٍُٙء بًُٜ ؽُام ، طُٓه رؾٛ ؽٕخذّتّي:  اـْٓودي

،ًٙ بيدلٙ ُصُٚ و هو ّٙم  يف امل، هتم رأه ابن اـسيسٙع املقي   اـمْٓد:  ـه يٍٙل ؽَٙن.  -وُصُٚ بيد لوّته !!  ّت ّ

ؽٍٙل: لٙ ؽيل اهلل ب ؟ ؽٍٙليف أهسن هٓئٛ،  : 

 ه ٙيِن لٙـَي بدوام طز *** و واطديِن بٍرب آٔتنٙرِ 

َيْم بيٍٓش يف جواري ْٔ   و ؾربّي و أدٔٙيِن إـٓه *** و ؾٙل: ا

 واـسٖال أن :

ملٙذا ؿل هذا اـيّٙء ؟! ملٙذا ٔسِح ـُذئٚ  اـمٓيي أن يدخل طىل ؽريسته لن أهل اـسّٛ  هتم ٔحٙول بيُد أن 

اـذئٚ لن اهلجوم طىل اـٌريسٛ ؟!!ِّٔع   
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 فصل ىف أقوال أئؿة آل البقت ىف الشقعة الروافض من كتب الشقعة !!

هذا لن أطجٚ اـيجٚ إذ جتد اـمٓيٛ أٌٔسْم يٍُّون طن أئِٛ آل اـ ٜٓ لٙ ُيِ ٜ ض هلم وإٔحراؽْم طن 

 جٙدة اإلس م !! ؽٗـٓ  بيض اـٍّوٓت لن ؿت ْم امليتِدة ـددم :

 إٓ وجد،م ملٙ التحّتْم وـو واصٌٛ، إٓ وجد،م ملٙ شٓيتي لٓزت ـو: )- اـس م طُٓه - املٖلّع ألا ؾٙل

صٌحٛ 8 اـروضٛ اجلزء /جتد ذـ  ىف ؿتٙب اـَٙيف  ( واهد إـف لن خُص ملٙ َتحنتْم وـو لرّتدين،

338 

 ينٌْم طظ بن أيب صٙـٚ بٕهنم واصٌٛ لرّتدين !!

 أش ٙه يٙ" يظ بن أيب صٙـٚ رضوان اهلل طُٓه وهو خيٙصٚ شٓيته وجّده !! ؽٍٓول:  وهذا اـرويٛ يّس وهنٙ ـ 

 واهلل جرت ليرؽٛ أطرؽَم ومل أرؿم مل أيِن ـوددت احلجٙل، ربٙت وطٍول إصٌٙل هُوم رجٙل، وٓ اـرجٙل

ًٙ، ؾُ ي لألّتم ـٍد اهلل ؾّٙتَُم.. صدلًٙ  وأطٍ ٜ ٔدلًٙ  ًٙ، صدري وشحّتم ؾٓح  اـتْٙم ًٔٚ وجرطتِويِن ؼٓى

،ًٙ  شجٙع رجل صٙـٚ أيب ابن إن: ؾريش ؾٙـٜ ـٍد هتى واخلذٓن، بٙـينٓٙن رأيي طظ وأؽسدّتم أٌٔٙس

71 ،70 اـ  ؼٛ هنٞ" يوٙع   ٓ ملن رأي ٓ وـَن بٙحلرب، ـه طُم ٓ وـَن  

اـسٙبٍٛ لن أىر طىل ؿذهبم وؽجورهم مل يستوٓيوا أن ينٌوا أٌٔسْم ب يض لٙ  ؽْٓم ، وإن ؿٜٙٔ اـروايٛ 

ًٙ ـٍريش !! وـَّْم ىف احلٍٍٓٛ أشد لن هذه إوصٙف  ًٙ ريض اهلل طّه بٕٔه ليٙدي ّتٕـٌْٓم إذ ينٌون طُٓ

 اـواردة ىف اـروايٛ ، ؽوصٌْم بٙخلّوهتٛ واحلُِّق واـً ٙء واخلٓٙٔٛ بينٓٙن ألا املٖلّع ؾٌُٓل طُْٓم .

 ؽٌرؾْم هع إغ لتيتْم إن اـُْم" شٓيته  طىل دطٙئه يف وهذا دعاء احلسي ريض اهلل عـه عؾقفم  حقث قال 

،ًٙ جتد  "ؽٍتُؤٙ  طُّٓٙ طدوا هتم ـّٓقؤٙ دطؤٙ ؽٗهنم أبدًا، طّْم اـوٓة ّترض وٓ ؾددًا، صرائّق واجيُْم ؽرؾ

241 ـٌُِٓد صٌحٛ  هذا اـَ م ىف ؿتٙب اإلرشٙد  

الشقعة الروافض هم قتؾة احلسي ، فؾقسوا وهذا الـص دلقٌل واضح من كتبفم ٓ صك فقه وٓ ريب عذ أن 

 صقعة آل البقت وإكام هم اعدائفم عذ احلؼقؼة .
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: 10ريض اهلل طّه يٍول طن اـمٓيٛ  ؿام جٙء يف ؿتٙب اإلهتجٙج اجلزء اـِٙيِن صٌحٛ   احلسن وهذا   

 لن آخذ ٕن واهلل ،مايل وأخذوا قتيل ابتغوا صقعة، يل أهنم يزعؿون همٓء من يل خااً  ليٙويٛ واهلل أرى"  

 ليٙويٛ ؾّٙتُٜ ـو واهلل بٓتي، أهل ؽٓهٓع يٍتُويِن أن لن خا أهظ يف به وآلن دلي لن به أهٍن لٙ ليٙويٛ

" أسا وأٔٙ يٍتُّي أن لن خا طزيز وأٔٙ أسٙمله ٕن وواهلل سُاًم، إـٓه يب يدؽيوا هتى بيٍّي ٕخذوا  

 

  32ٕهل اـَوؽٛ ؿام جٙء يف ؿتٙب  آهتجٙج اجلزء اـِٙيِن صٌحٛ  -وؾٙل اإللٙم زين اـيٙبدين 

وخدطتِوه وأطوٓتِوه لن أٌٔسَم اـيْد واملِٓٙق هتم   -ييّي احلسع  –هل ّتيُِون أَٔم ؿت تم إغ أيب " 

ؾّٙتُتِوه وخذـتِوه .. بٕي طع ّتّىرون إغ رسول اهلل صىل اهلل طُٓه وآـه وهو يٍول ـَم: ؾّٙتُتم طرتيت 

" وأتَْتم هرلتي ؽُستم لن ألتي   

ًٙ طّْم  :وؾٙل أيه

( 2/29ج إن هٖٓء ي َون طُّٓٙ ؽِن ؾتُّٙ ؼاهم؟( )آهتجٙ ). 

ؽٙـمٓيٛ اـرواؽض هم أطداء آل اـ ٜٓ ُيىْرون أهنم ع ي آل اـ ٜٓ وإٔام هم يف احلٍٍٓٛ أطدائْم ، ؽٙـُْم 

 اؽهحْم وٓ َتَن هلم ىف ب دٔٙ يٙرب اـيٙملع ... آلع

 

 

 

 

 

 



موقع حقيقة الشيعة الزوافض                                                                                                 حتذيز وإنذار من خطز الشيعة الكفار      
 

31 
 

 فصل : أقوال أئؿة السـة ىف الشقعة الروافض

ًٙ لن ؿ م أئِٛ اـدين لن أهل اـسّٛ ىف  اـمٓيٛ اـراؽهٛ :اـَٓم صرؽ  

اـراؽهٛ ٓ ّتَّح ٔسٙؤهم، وٓ ّتٖؿل ذبٙئحْم،  " ؾٙل  رمحه اهلل - ضؾحة بن مّنف روى ابن بوٛ بسّده طن

161اإلبٙٔٛ اـنًرى ص " ٕهنم أهل ردة  

أٔه ؾٙل: )إذا رأيٜ اـرجل يّتٍص أهدًا لن أصحٙب رسول اهلل   عن أيب زرعة الرازيروى اخلوٓٚ بسّده 

صىل اهلل طُٓه وسُم ؽٙطُم أٔه زٔديّق، وذـ  أن اـرسول صىل اهلل طُٓه وسُم طّدٔٙ هّق، واـٍرآن هّق، وإٔام 

أدي إـّٓٙ هذا اـٍرآن، واـسّن: أصحٙب رسول اهلل صىل اهلل طُٓه وسُم وإٔام يريدون أن جيرهوا شْودٔٙ، 

49اـٌَٙيٛ ص(  وا اـَتٙب واـسّٛ، واجلرح هبم أوغ وهم زٔٙدؾٛـٓ وُ  

واطُم أن إهواء ؿُْٙ رديٛ، ّتدطوا إغ اـسٓف، وأردؤهٙ : »  قال احلسن بن عيل بن خؾف الزهباري

وأؿٌرهٙ اـراؽهٛ ،وامليتزـٛ، واجلِْٓٛ، ؽٗهنم يريدون اـّٙس طىل اـتيوٓل واـزٔدؾٛ ؿتٙب ذح اـسّٛ 

54ص  

اـسّٛ  " ٔنٓٚ يف اإلس م  اـذي يمتم أصحٙب اـّ ي صىل اهلل طُٓه وسُم ـٓس ـه" م مالكقال اإلما

   2/557ـُخ ل 

8/2811أصول آطتٍٙد  " مل أر أهدًا لن أهل إهواء أشْد بٙـزور لن اـراؽهٛ  "قال اإلمام الشافعي   

لٙ أراه طىل  "رسول اهلل ؽٍٙل طن رجٍل شتم رجً  لن أصحٙب قال عبد اهلل بن أمحد بن حـبل شللت أيب 

1/493اـسّٛ ـُخ ل  "اإلس م   

ؽٗن اـرواؽض ـٓسوا لن املسُِع ، إٔام هي ؽرؾٛ هدث أوهلٙ بيد لوت رسول اهلل صىل  " قال اإلمام ابن حزم

اـٌنل  " اهلل طُٓه وسُم بخِس وطػين سّٛ وهي صٙئٌٛ جتري جمرى اـْٓود واـّنٙرى يف اـَذب واـٌَر

. 2/213واـّحل ىف املُل     
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واـٌّٙق واـزٔدؾٛ يف اـراؽهٛ أؿِر لّه يف سٙئر اـووائف. بل ٓبد ـَل لّْم لن شي ٛ لن " قال صقخ اإلشلم

/2لّْٙج اـسّٛ   " اـٌّٙق  

 ًٙ ِْٔديِّق : َطْ ِد اهللِ ْبِن َسَ ٍٕ ؛ َؽِٗ  -َرمحه اهللُ -وؾٙل أيه َٔاَم َؿَٙن ِلْن اـِز ُِْم َأَن َلْ َدَأ اـَرْؽِض إ ِي ـْ ُه : ))َوَؾْد َذَؿَر َأْهُل ا َٔ

ْسَ َم َؿاَم َؽَيَل بوـص اـَّْقَ  ِسَد اإْلِ ٌْ َٚ َأْن ُي َُ َٛ َوَص وِدَي ُْ َٓ ـْ ْسَ َم َوَأْبَوَن ا َر اإْلِ َْ ـَِذي َؿَٙن َدُوِدًيٙ يِف إْؽَسِٙد  ايِِنه َأْض ا

((   ِديِن اـََّنَٙرى  

  . "    483  /28  " جمِوع اـٌتٙوى
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 فصل : معامؾة السؾف ألهل البدع والرافضة وما جيب عذ ادسؾم جتاهفم

، أي أهنٙ ختوف اـٍُٚ لن اهلدى إغ اـه ل خّوٙؽٛ ٛؿٙن اـسُف يٍوـون : اـُمَ ْ  

 

أخرجه أجري يف اـػييٛ  " جتٙـسوا أهل إهواء؛ ؽٗن جمٙـستْم ممرضٛ ـٍُُوبوؾٙل ابن ط ٙس ٓ   

1/453  

ذح اـسّٛ ـُربهبٙري  " لن طَىم صٙهٚ بدطٛ ؽٍد أطٙن طىل هدم اإلس م " ؾٙل اـٌهٓل بن طٓٙض

193ص.  

؛ ٔزطٜ لّه  وهو ييُم أٔه صٙهٚ بدطٛ بدطٛ لن أصًى سِيه إغ صٙهٚ " ؾٙل عِد بن اـّرض احلٙرهتي

.1/153أخرجه اـ ـَٙئي  " اـينِٛ َوُوِؿَل إغ ٌٔسه  

 

،  أو جتٙـسْم أو ّتستِع حلوارا،م ولّٙضرا،م طىل اـٌهٙئٓٙت  ـط اـمٓيٛٙؽ  ّتًٙلر بٗس ل  وديّ  وخُت 

َٜ أطىم لن اـنحٙبٛ واـتٙبيٓع  ، ؽَٙٔوا خيٙؽون طىل أٌٔسْم وأهُْٓم لن  ش ْٙت أهل اـ دع  ؽٙهٌظ ؽُس

أهُ  وأوٓدك لن أن يسِيوا أؾوال اـمٓيٛ ىف اـٌهٙئٓٙت أو أن جيٙـسوهنم ، وطُٓ  أن ّتتيُم طٍٓدّت  

بٕٙدـٛ وأن ّتتيُم اـرد طىل ش ْٙت أهل اـ دع لن اـمٓيٛ وأطواهنم ، وٓ ّتستِع ملٙ ّتّػه إهزاب 

اـتٍريٚ ، ّتٍريٚ اـسّٛ إغ اـتمٓع وسٚ اـنحٙبٛ ، وٓ اـسٓٙسٓٛ لن اـدطوة إغ اـتٍريٚ ولٙ أش ه ، ؽحٍٍٓٛ 

ًٙ ... اـُْم بًُٜ ... اـُْم  ّتٌرط ىف ديّ  لن أجل لٙل أو لّنٚ ؽيذاب اهلل ٓ يسٙويه لٙىف إرض مجٓي

 ؽٙشْد
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ًٙ  ّتٕـٓف هسع لوسوي ـَي ّتيرف املزيد طّْم ّٔنح  بنن : ؿتٙب ) هلل هتم ـُتٙريخ ( وهو رجٍل ؿٙن طٙمل

ًٙ و و ؿتٙب  ) سخٛ لن اـٍوٓف ( ـنٙديّق اـسْٓٙيت وهو لن اـٍوٓف  أطُن إس له ورجوطه ـُسّٛشٓيٓ

ًٙ وأسُم .  ًٙ أيه   وؿٙن شٓيٓ

ًٙ ؿٙلً  طن اـمٓيٛ إن  لّتديٙت أٔنٙر اـدطوة اـسٌُٓٛزوروا لوؾيّٙ طىل اـم َٛ اـيَّ وّتٓٛ :  ستجدون لٌُ

.شٙء اهلل   

 وكتب

بن حسي مصطػى  أبو معاذ  

 عػا اهلل عـه وعن والديه

 

 

 

برعاية موقع الؽتاب   

الشقعة الروافضحؼقؼة   

www.AlShe3h.com 
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