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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ـ مقدمة: 

مَد هلل نحمُده ونستعينه ونستغفره، ونعوُذ باهلل من شررو  ننفسرنا إن الح
 ومن سيئات نعمالنا، من يهده اهلل فال ُمضلَّ له، ومن ُيضلل فال هادي له. 

ونشهد نن ال إلره إال اهلل ودرده ال شرريه لره، ونشرهد نن محمردا  ع رده 
 و سوله صلى اهلل عليه وعلى آله وصح ه وسلَّم. 

ال رريع  الررروافك م رر ل  حديمرر  دديمرر  ..  لمررا  وبعررد، فررشن م رر ل 
بلير  ود سرر  ومررد مررن ُييررددها وُيحيهررا .. ـفرررر نفسررها ر ب ررو   متيرردد  
ومستمر  ر على األم  ونبنائها؛ وذله نن دينهم يقرو  علرى الحقرد وال راهير  .. 
وال رر و والت رر يا، والبعررن باأسررال  ونهلرره .. والتررامر علررى نمرر  التوديررد .. 

 ذله يزعمون ر   با  وزو ا  ر بأنهم هم المسلمون ..! ثم بعد  ل 

والم رر ل  ـتفرراحم ن مررر عنرردما ـتوامررد لهرر ه البائفرر  الما حرر  الحاحررد   
عمل على ن ر باطلها  رعاها .. ـو القو  وال و  ، والدول   التي ـر ن إليها .. ـو

 وشر ها ..  ما هو الحال في ه ا الزمان ..!

ما يتوامررد مررن مغفلرري نهررل اأسررال  مررن وهرري ـتفرراحم ن مررر ون مررر عنررد
ينخرد  برر عك مررراهر وشررعا ات القررو  .. فيرهرررهم لممرر  علررى ننهررم مسررلمون 
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من نهل الق ل  .. وننهم م ها خامس إضاف  للم اها األ بعر  المعروفر  عنرد 
نهرل السرن  .. ال برد مرن االعترراك بره  يرزف مرن الفقره اأسرالمي .. والخرالك 

الك فقهرري  ررالخالك فيمررا بررين المرر اها األ بعرر  بيننررا وبيررنهم هررو ميرررد خرر
 المعروف  عند نهل السن  .. ال يمنع من االلتقاف والتودد معهم! 

فيعم ر بس ا ذله  له ر اليهل، واللغر،، والت روي. .. ـو مرر نسرئل   
الناس .. عن دقيقر  هرءالف القرو  .. وعرن ديرنهم .. وعرن د رم ال رر  فريهم  

ررردون .. هرررل هرررم مسرررلمون دقرررا  .. ومرررن  نهرررل الق لررر  .. ن  ننهرررم م رررر ون مـر
خا مون عن اأسال  .. وهل هم مع األم  ن  ضدها .. ثم  يف ين غي التعامل 

 معهم ..؟؟ 

هرر ه نسرررئل  حرررد نمرراو عليهرررا نئمررر  اأسررال  حرررديما  ودرررديما  .. ول رررن  
لتيدد فتن  القو  بين الفين  واألخرى، و لما سرمح  لهرم الررروك .. ول رون 

 يع  الروافك ماثم  ب رل ندقادهرا ونبعادهرا، ون ماسرها علرى صرد  م  ل  ال
األم  ونبنائها .. يضبر نهرل العلرم نن ييرددوا اأمابر  علرى ممرل هر ه األسرئل  

  والتساؤالت .. و لما دع  الضرو   والحام  إلى ذله! 

وفرري انونرر  األخيررر  حررد ـ رراثرت علرري األسررئل  مررن شرر او اأسررال    
سمع وحرن عن القو  مما ـق عر منه األبدان .. ـو يا لره  بعضهم ينقل إلي ما

الولرردان .. وبعضررهم ينقررل إلرري مررا سررمع نو حرررن عررن بعررك المغفلررين مررن نهررل 
اأسرال  .. ممرن وحعروا فري وز  المنراف علرى ال ريع  الرروافك، واليردال  عرنهم 
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لقررو ، ودقيقرر  الرردين الرر ي هررم .. وبعضررهم يسررأل استرشررادا  يسررتيلي دقيقرر  ا
 ..!! عليه

فومررردت نفسررري ملزمرررا  شررررعا  نن نميرررا اأخررروان عمرررا سرررألوا عنررره .. 
 اميررا  مررن اهلل ـعررالى السررداد والتوفيرر ، والق ررول .. ونن ييعررل مررا ن ت رره مفتررا  

 خير مغالق شرٍّ .. إنه ـعالى سميع حريا.

مع التن يه نن ه ه الرسال   ما هي مومه  إلى نهل اأسال  .. لي ونوا 
ن دقيقررر  هررر ه البائفررر  الما حررر  ..  ررر له هررري مومهررر  إلرررى علرررى بينررر  ـامررر  مررر

المضللين من نهل الت يع والرفك .. عسى نن ـ ون لهم س ا هداير   و شراد   
 .. واهلل ـعالى يهدي للح  من ي اف. 

 
 وصلى اهلل على سيدنا ونبينا حممد، وعلى آله وصحبه وسلَّم.
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 حكم الشيعة الروافض:

العقلي ، والمرئي  على نن ال يع  الرروافك حد ـضافرت األدل  النقلي  و 
رر االثنرى ع رري  ر طائفر  شررة و د  .. خا مر  عرن ملر  اأسرال  .. ديرنهم يقرو  
على الَ  و والت ر يا .. ـو ردي  ال ر و .. والحقرد الردفين علرى اأسرال  

 ونهله ..! 
فإن قيل: أين الدليل والبرهان على أن الشيعة الروافض  

فاألد ا  ـعوزها األدل  وال راهين .. وإال ـ ون نحرو ..  طائفة شرك وردة
 إلرى الردعاوى والرزعم منهرا إلرى الحقيقر  والواحعير  .. فالردليل هرو المبلروو ..

  وهو المهم في ـقرير المسائل ؟! 

 يأـي  فر ال يع  الروافك من مهات عد    أقول:

 أواًل: من جهة قوهلم بتحريف القرآن ..!  

 لكريم يأتي من جهتين: وتحريفهم للقرآن ا 

  ديث ـراهم يتأولون ن وص حتريف يف التأويل والتفسري -1 
ال تراو ـأويرل نهررل الزندحر  واألحرراد .. ـرأويال  ال ُيستسرراع لغر ، وال عقررال ، وال 

 شرعا  .. هو نل   بمعنى التحريف منه إلى معنى التفسير والتأويل. 
وهررو مررن  1/702في ممررال ذلرره  مررا نخرمرره ال لينرري فرري  تابرره ال ررا 

حرال   نعرم ونوث   تا ال يع  الروافك  عن نبي دمز ، عرن نبري معفرر 
َعمم     حلرر  لرره  ُمعلرر  فررداة إن  ال رريع  يسررألونه عررن ـفسررير هرر ه انيرر  
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هم وإن   َعِن انل َبأِ الَْعِظمم ِ  * يَتََساَءلُونَ  حرال  ذلره إلري إن شرئ  نخ رـر
  َع   يَتََساءَلُونَ  بتفسيرها، حل  شئ  لم نخ رهم، ثم حال  ل ني نخ رة 

حرررال  فقرررال  هررري فررري نميرررر المرررءمنين صرررلوات اهلل عليررره،  ررران نميرررر المرررءمنين 
آيٌ  هي ن  ر مني، وال هلل من ن أ نعرم مني  صلوات اهلل عليه يقول  ما هلل 

 هر. -ا
الر ي يُرراد بره ر بشممرا  نهرل   انل َبأِ الَْعِظمم ِ  حلر   فرأولوا معنرى  

.. وهر ا مرن ال ر و  لتفسير ر يو  القيام  ونهواله إلى علي برن نبري طالرا ا
 ما لم يقله .. داشاه!  والتحريف والتقول على علي 

وهرررم فررري ـرررأويلهم هررر ا لرررم يقت رررروا علرررى التحريرررف وال ررر و .. برررل  
معلرروا مررن علرري بررن نبرري طالررا انيرر  الترري هرري نعرررم مررن األن يرراف والرسررل .. 

وخل  السماوات واأل ر .. والن أ ال ي هرو نعررم مرن يرو   والقرآن ال ريم ..
 القيام  ونهواله .. حاـلهم اهلل ..! 

  عررن سررالم حررال  سررأل  نبررا 1/712و رر له مررا نخرمرره فرري ال ررافي  
ِِمْن   عن حرول اهلل معفر  مَْنا  ََ ََ ِيَن اْصم ْوَرثَْنا الِْكَتاَب اَّل 

َ
ُث   أ

ْْيَاِت بِإِذِْن ِعَبادِنَا فَِمنُْه ْ َظالٌِ  نِلَ  ِِنُْه ْ َسابٌِق بِاْْلَ ْقَتِصٌد َو ُِ ِِنُْه ْ  ِسهِ َو َْ

 ِ حررال  السرراب  بررالخيرات  اأمررا ، والمقت ررد  العررا ك لممررا ، والرررالم   اّلل 
 هر.  -لنفسه  ال ي ال يعرك اأما  ا
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مخل لمعنى اني  ال ريم  .. ال ـحتملره لغر  .. وال  حل   وه ا د ر 
 . وهو نحرو إلى التحريف منه إلى التفسير ..!عقل وال نقل .

وهرو إضراف  لمرا ـقرد  فشنرره يتضرمن إسراف  بليغر  لمن يراف، وال ررديقين، 
وال رررهداف، وال رررالحين ..  مرررا يتضرررمن ـز يررر  صرررريح  للفسررراق والميررررمين 

 ل ونهم فق، يعرفون اأما  نو ُي دحون باأما ! 
فرري  اهلل    عررن نبرري ع ررد1/712و رر له مررا نخرمرره فرري ال ررافي 

ْْمَو ُ  حولره ـعرالى 
َ
حرال  يهردي إلرى   إِن  َهَذا الُْقْرآَن َيْهِدي لِل مِي ِيَ أ

 هر.  -اأما  ا
 حل   وه ا ـحريف وليس ـفسير ...!! 

 هرر ه انيررر     ـررال نبررو ع ررد اهلل 1/712وفرري ال ررافي  رر له 

و ِ مرا نعرم اهلل وفضرله  [. حرال  نـرد ي مرا آالف اهلل ر ني1]اذُْكُروا آالَء اّلل 
هر.  -على ع اده ر حل   ال، حال  هي نعرم نعم اهلل على خلقه، وهي واليتنا ا

 وه ا من التحريف لمعاني ومقاصد القرآن ..! 
  فري حرول اهلل    عن نبري ع رد اهلل 1/323وفي ال افي   له 

  ِفَإَِذا نُقَِر ِِف انل ماُْور   فرشذا ن اد اهلل عرز حرال  إن منرا إمامرا  مرفررا  مسرتبرا ،
عالى ا  هر.  -ذ ره إظها  نمره، ن   في حل ه ن ت  فرهر فقا  بأمر اهلل ـ ا ة ـو

                                                
1
. 26ألعرراك  مرن انير ا فَاذُْ ُروا آالَف اللَّره  َلَعلَُّ رْم ـُرْفل ُحرونَ   وال واو، حوله ـعالى   

فررري ـرررالو  انيررر  .. وهررر ا بخرررالك مرررا يزعمرررون نن اأمرررا  مع رررو  عرررن  فقرررد نخبرررأ اأمرررا 
 الخبأ، والسهو، والغفل  ..  ما سيأـي بيانه الدقا  إن شاف اهلل. 
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ْوٌ   ففسروا النفخ بال و  يو  القيام   ما حال ـعالى  ئٍِذ يَ َِ فََذلَِك يَْو
 الََْكفِرِيَن َغْْيُ يَِسْيٍ  *َعِسٌْي 

. بقيا  وظهرو  صرادا 10-6المدثر لََعَ
 يهم المنترر .. وه ا ـحريف ال يحتمله النص ..!!  السرداو مهد

فررري حرررول اهلل    عرررن نبررري ع رررد اهلل 1/213وفررري ال رررافي  ررر له 
   ٍُنوا َولَْ  يَلْبُِسوا إِيَماَنُهْ  بُِظلْم َِ ِيَن آ حال  بما مراف بره محمرد   اَّل 
 هر.  -من الوالي  ولم يخلبوها بوالي  فالن وفالن، فهو المل س بالرلم ا 

ففسرروا اأيمرران باأيمران بالواليرر  واأمامر  .. والرلررم ر الر ي يُررراد برره 
 ال رة بشمما  نهل التفسير ر بال ي يخل، بين والي  األئم  وغيرهم ..!! 

 وه ا ـحريف صريح نيات ال تاو وليس بتفسير ..!! 
  عررن الحسررن بررن نعرريم ال ررحاك حررال  1/213وفرري ال ررافي  رر له 

ِي َخلََقُكْ  فَِممنُْكْ    ن حرول اهلل عر سأل  نبا ع رد اهلل  ُهَو اَّل 
ِِنٌ  ِِنُْك ْ ُمْؤ فقال  عرك اهلل إيمانهم بواليتنا و فرهم بها يو  نخ    ََكفٌِر َو

 هر.  -وهم ذ ٌّ ا عليهم الميماق في صلا آد  
 فالمءمن هو ال ي يءمن بواليتهم، وال افر هو ال ي ي فر بواليتهم .. 

.. فهمرا ُيحمرالن ر عنرد   فر يرد ذ رهما فري القررآن ال رريموه  ا  ل إيمان و 
 الروافك ر على اأيمان بالوالي  والوصاي  .. نو ال فر بها ..! 

 ..!!  وه ا عين التحريف وال  و على اهلل ـعالى وعلى  سوله 
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حال  نودى اهلل إلى    عن نبي معفر 1/212وفي ال افي   له 
  ِن يه  اٍ  ُمْسَتقِممٍ فَاْستَمِْسْك بِاَّل  وَِيَ إَِْيَْك إِن َك لََعَ َِرَ

ُ
حال   ي أ

، وعلي هو ال راط المستقيم ا  هر.  -إنه على والي  علي 
وبالواليررر  .. ـفسرررير ال يحتملررره  فتفسرررير ال رررراط المسرررتقيم بعلررري 

 النص لغ  وال معنى .. وهو نحرو للتحريف منه للتفسير! 
ضرل برن عمرر حرال  حلر  ألبري   عن المف1/214وفي ال افي   له 

نَْمما    حوله ع د اهلل  َماةَ ادلُّ حرال  واليرتهم ر ني   بَْل تُْؤثُِروَن اْْلَ
َواْْلِخمَرةُ َخمْْيٌ  [ ر 2ال رحاب ] والي  نبي ب ر، وعمر، وعممان وغيرهم مرن

بَْق 
َ
وَل   حال  والي  نمير المءمنين   َوأ

ُ
ُحِف اْْل  *إِن  َهَذا لَِِف الصُّ

 هر.  -ا  ُصُحِف إِبَْراهِمَ  َوُموَس 
ففسررروا الحيررا  الرردنيا بواليرر  ال رررحاب   نبرري ب ررر، وعمررر .. والحيرررا  
انخررر  بواليرر  علرري .. ثررم هرر ا التفسررير والمعنررى للحيررا  الرردنيا وانخررر  .. هررو 

 .. !!   ُصُحِف إِبَْراهِمَ  َوُموَس  المم   في ال حف األولى 

                                                
2
حال المعل  على  تاو ال افي " علري ن  رر الغفرا ي "  فري بعرك النسرخ بردل واليرتهم   

هررر  -شرر ه اليررائر بررالعقرو ا " واليرر  شرر وي  " وال رر و  العقرررو، والنسرر   إليهررا شرر وي ،  أنرره
ننررررر الب عررر  الرابعررر ، للناشرررر دا  صرررعا .. فرررنحن عنررردما نعرررزو علرررى ال رررافي نريرررد هررر ه 

 الب ع ، فتن ه!
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، وعلى مميرع ل  و على اهلل، وعلى  سوله وه ا عين التحريف وا
 ال حاب   ضي اهلل عنهم نممعين. 

مفض رل برن عمرر حرال  سرأل  نبرا   عرن ال1/216وفي ال رافي  ر له 
ِيمَن ال  اهلل عن حوله ـعالى ع د  ََ اَّل  َِناٍت َْما ِإَوَذا ُتتََْل َعلَمِْهْ  آيَاُتَنا بَي 

ْلُ ائِْت بُِقْرآٍن غَ يَرُْجوَن لَِقاَءنَا  ِ ْو بَد 
َ
حرال  حرالوا  نو بردل عليرا    ْْيِ َهَذا أ

 هر.   -ا 
ففسررروا الت ررديل المررراد برره ـ ررديل انيررات والقرررآن ال ررريم إلررى ـ ررديل 
علرري ابررن نبرري طالررا.. وهرر ا معنرراه نن الرر ين حرردموا واليرر  وخالفرر  نبرري ب ررر، 

مررن وعمرر، وعممران علرى والير  وخالفرر  علري ر  ضري اهلل عرنهم نممعرين ر هرم 
ال فرررر  الررر ين ال يرمرررون لقررراف اهلل .. وهررر ا عرررين التحريرررف وال ررر و والتزويرررر 

 لآليات والن وص القرآني  ..!  
فرري حولرره ـعررالى     عررن نبرري معفررر 1/216وفرري ال ررافي  رر له 

َر انل اَس َعلَمَْها ََ ِ ال ِي َف َرَت اّلل  َْ ِيِن َحنِمَاً فِ ِْ ْ وَْجَهَك لِل 
َ
حال    فَأ

 هر.  -ي  اهي الوال
ففسروا التوديد واأسال  ال ي يُفبر ويولد عليره النراس .. بالوالير  .. 

 والوصاي  .. وه ا عين ال  و والتحريف للن وص ..! 
 فري حولره ـعرالى    عرن نبري ع رد اهلل 1/272وفي ال افي   له 

 ْك ْْشَ
َ
ِِْن َقبْلَِك لَئِْن أ ِيَن  وَِيَ إَِْيَْك ِإَوََل اَّل 

ُ
ن  َعَملَُك َولََقْد أ ََ َت َْيَْحَب
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َِِن اْْلَاِِسِينَ  هر.  -حال  يعني إن نشر   في الوالي  غيره .. ا َوََلَُكوَنن  
ني إن نشرررر   فررري الواليررر  غيرررر علررري واألوصرررياف اأثنرررى ع رررر مرررن بعرررده .. 
ليحررر بن عملررره .. ففسرررروا ال ررررة بررراهلل بال ررررة فررري الواليررر  .. وهررر ا عرررين 

  ..!!ال  و والتحريف للن وص 
  عرن إد يرس برن ع رد اهلل، عرن نبري ع رد 1/216وفي ال رافي  ر له 

ا َسلََكُكْ  ِِف َسَقرَ  حال  سألته عن ـفسير ه ه اني   اهلل  َْالُوا  * َِ
َن الُْمَصل ِيَ  ِِ  هر.  -حال  عني بها لم نه من نـ ا  األئم  .. ا  لَْ  نَُك 

الر ين يت عرون األئمر  ..  ففسروا ال ال  باـ ا  األئم  .. والم لين هم
وه  ا فشن ن مر آيات القرآن ال ريم ـراهم يحملونها على األئم  اأثنى ع ر 
.. والوصاي  .. وهر ا عرين التحريرف، وال ر و علرى اهلل، وعلرى  سروله، وعلرى 

 آله، ونصحابه نممعين! 
ه ه نماذج ن دنا نن نم   بها ال ي عنيناه من " التحريرف فري التأويرل 

" .. لرم نرررد منهرا االستق رراف .. فاستق راف هر ا النررو  مرن التحريررف  والتفسرير
 يحتاج إلى ميلد   ير .. وليس ه ا غرضنا في ه ا الم حث الوميز. 

و دت دررول  مئررات مررن انيرراتحررال الخمينرري  نء ررد بررأن فرري القرررآن 
 هر.  -[ا3اأمام  واألئم ، ول ن دون ذ ر صريح ل له]

                                                
عن  تاو   ف األسرا ، للمدعو الخمينري، ـرممر  الرد تو  محمرد ال نردا ي، ط رع ون رر دا   3

 . 151عما ، صفح  
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  وعلري م 162  رف األسررا  "صوحال في موضع آخرر مرن  تابره "  
نن ـعرفوا بأن انيات التي و دت في القرآن دول علي بن نبي طالا ن مر مرن 

 هر.   -نن يم ن د رها ا
فالقضررري  ال ـقرررف عنرررد آيررر  نو آيترررين نو مائررر  .. برررل هررري مئرررات مرررن 
انيرررات .. وهررري ن مرررر مرررن نن يم رررن د ررررها ..  لهرررا ـُحرررر ك وـُحَمرررل علرررى 

. واألئم  .. وه ا يدل علرى ديرم التحريرف ال  يرر ل تراو اأمام  والوصاي  .
اهلل الرر ي ـقررو  برره ال رريع  الررروافك .. والرر ي  لرره يررتم ـحرر  عنرروان التفسررير 

 والتأويل .. عليهم من اهلل ما يستحقون!! 

ديرررث لرررم ي ترررف  قووووهلم بتحريوووف الترايووول  ووورا ة:   -7
 ي ال يحتملره الرنص ـحريفهم ل تاو اهلل ـعالى عند ددود التأويل والتفسير ال

.. برررل ـيررراوزوا ذلررره للقرررول صرررراد   بتحريرررف آيرررات التنزيرررل، ونن  تررراو اهلل 
 محرك .. ساف ما يقولون! 

ــن      ــب وم ــي  ل ــوالهم ف ــض هصووــهم وأق ــب ضع وإلي

 مصادرهم المعتمدة:  

يقررول  مررا ادعررى    عررن نبرري معفررر 1/774فرري ال ررافي لل لينرري 
 رر او، ومررا ممعرره ودفررره  نرزل إال  ندرٌد مررن النرراس ننرره ممرع القرررآن  لرره  مررا نُ 

 واألئم  من بعده.  اهلل ـعالى إال علي بن نبي طالا  ما ننزله 
ره راهررآن ظر رع القررده مميرردعي نن عنررد نن يرع ندروعنه حال  ما يستبي

 هر.  -ااف رر األوصيره غيراطنروب
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نراحلوه  حل   وهر ا يعنري نن القررآن ال رريم الر ي دفرره المسرلمون ـو
ونصحابه إلرى يومنرا هر ا .. لريس هرو القررآن ال امرل  ر من لدن الن ي بالتواـ

الررر ي ممعررره ودفررررره األئمررر  األوصرررياف .. فررررالقرآن الررر ي يحفرررره األوصررررياف 
يختلف عن القرآن ال ي بين نيدي المسلمين ..  ما يزعمون .. وه ا ـ ريح 

 صريح بالتحريف!!  
حررال     عررن مررابر، عررن نبرري معفررر 1/217وفرري ال ررافي  رر له 

حل  لره  لرَم ُسرمي نميرر المرءمنين ر ني علري برن نبري طالرا ر ؟ حرال  اهلل سرماه 
 " وإذ نخررر   بررره مرررن بنررري آد  مرررن ظهرررو هم ذ يرررتهم ننرررزل فررري  تابرررهه ررر ا؛ 

ونن محمررردا   سرررولي ونن عليرررا  نميرررر ونشرررهدهم علرررى ننفسرررهم نلسررر  بررررب م 
 هر.  -" ا المءمنين

" ونن محمدا   سرولي ونن عليرا   فشضاف  ه ه الزياد  على اني  ال ريم 
نمير المءمنين " واعت ا ها من التنزيل .. هو عين القول بالتحريف .. ومعناه نن 
اني   ما هي مم ت  فري  تراو اهلل ـعرالى .. ويقرنهرا المسرلمون .. إنمرا هري آير  

 ناح   .. لم ـُ تا  ما ننزل  ..!! 
 " ومرن يُبرع  فري حولره  وفي ال افي  ر له عرن نبري ع رد اهلل 

ه ر ا اهلل و سوله في والي  علي ووالي  األئم  من بعرده فقرد فراز فروزا  عريمرا  " 
 هر.  -ا نزل 

حلررر   حولررره ه ررر ا نزلررر  .. هرررو إث رررات للقرررول برررالتحريف ..  مرررا ال 
ييررروز دملررره علرررى معنرررى " بهررر ا المعنرررى نزلررر  " فررراأطالق ال يحتمرررل هررر ا 
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يررات ر المنسرروب  زو ا  و رر با  إلررى آل التفسررير ..  مررا ننرره حررد و دت مئررات الروا
ر التي ـم ر  التحريرف برالمعنى .. وحرد ـقردم  اأشرا   إلرى  بي   سول اهلل 

ذله .. وبالتالي فهرم يريردون هنرا مرن حرولهم " ه ر ا نزلر  " ني ه ر ا نزلر  
ن ا  ودرفا  .. وسيأـي معنا ما يدل على ذله ـ ريحا  .. وننهم يريدون التنزيرل 

 ل ..! وليس التأوي
نرزل م رائيرل حرال     عن نبي معفرر 1/212وفي ال افي   له  
  به ه اني  علرى محمرد بئسرما اشرتروا بره ننفسرهم نن ي فرروا ه ر ا " 

 هر.   -بغيا  " ا في عليبما ننزل اهلل 
 فقوله " ه  ا " ني ن ا  ودرفا  .. وه ا صريح ال  و والتحريف!  
بهر ه انير  علرى  م رائيرل    عن مابر، حال  نرزل1/212ونحوه  
فررأـوا  فرري علرريٍّ ه رر ا " وإن  نررتم فرري  يررا  ممررا نزلنررا علررى ع رردنا  محمررد  

 هر.  -بسو   من ممله " ا
علرى  حال  نزل م رائيرل    عن نبي ع د اهلل 1/212ونحوه  
روا ال تراو آمنرروا بمرا نزَّلنرا  محمرد  فرري بهر ه انير  ه رر ا " يرا نيهرا الرر ين نـو
 هر. فزاد " في عليٍّ نو ا  م ينا  "!!  -" ا م ينا عليٍّ نو ا  
وتُموا  بينما اني  في  تاو اهلل ـعرالى هري ه ر ا  

ُ
ِيمَن أ َهما اَّل  يُّ

َ
يَا أ

ِمَس وُُجوهاً  َْ ْن َن
َ
ِِْن َقبِْل أ َعُك ْ  َِ ْاً لَِما  ِ نْلَا ُمَصد  ُِِنوا بَِما نَز  الِْكتَاَب آ
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وْ 
َ
ْدبَارَِها أ

َ
َها لََعَ أ ِ  َفََنُد  ْمُر اّلل 

َ
بِْت َوََكَن أ ْصَحاَب الس 

َ
نَلَْعَنُه ْ َكَما لََعن ا أ

ُعوالً  َْ َِ 22النساف   . 
في حولره ـعرالى "    عن نبي ع د اهلل 1/277وفي ال افي   له  

ليس له دافع " ثرم حرال  ه ر ا  بوالي  علي  سأل سائل بع او واحع . لل افرين 
هر. فهنا نث توا التحريف والزياد   -ا د على محم واهلل نزل بها م رائيل 

.. والت فيررر والعرر او الواحررع ل ررل مررن حررد  واليرر  وخالفرر  نبرري ب ررر، وعمررر، 
 وعممان على والي  وخالف  علي  ضي اهلل عنهم نممعين ..!! 

حرال  نررزل م رائيرل بهرر ه انيرر     عررن نبري معفررر 1/273ونحروه  
محمرد  دقهرم حروال  غيرر الر ي ه  ا " ف رد ل الر ين ظلمروا آل  على محمد 

حيل لهم فأنزلنا على ال ين ظلموا آل محمد  دقهم  مزا  مرن السرماف بمرا  رانوا 
 هر.  -يفسقون " ا
وَُِْل     حرن  مل عند نبي ع د اهلل 1/272وفي ال افي   له  

ُِِنونَ  ُ َعَملَُكْ  َورَُسوُلُ َوالُْمْؤ ى اّلل   ر ا فقرال  لريس ه  اْعَملُوا فََسَْيَ
 هر.  -" فنحن المأمونون ا والمأمونونهي؛ إنما هي " 

  عن محمد برن الفضرل عرن نبري الحسرن 1/237وفي ال افي   له  
 " يريدون ليبفئوا نو  اهلل برأفواههم حال  سألته عن حول اهلل  الماضي 

بأفواههم، حلر   " واهلل مرتم   " حال  يريدون ليبفئوا والي  نمير المءمنين 
 " الرر ين آمنرروا برراهلل و سرروله والنررو   حررال  واهلل مررتم اأمامرر ، لقولرره نررو ه " 
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ال ي ننزلنرا " فرالنو  هرو اأمرا . حلر  " هرو الر ي ن سرل  سروله بالهردى وديرن 
الحرر  " حررال  هررو الرر ي نمررر  سرروله بالواليرر  لوصرري ه والواليرر  هرري ديررن الحرر ، 

ديرران عنررد حيررا  حلرر   " ليرهررره علررى الرردين  لرره " حررال  يرهررره علررى مميررع األ
القررائم، حررال  يقررول اهلل  "واهلل مررتم نررو ه" واليرر  القررائم " ولررو  ررره ال ررافرون " 

غيررره ، نمررا هر ا الحرررك فتنزيررل ونمررا نعررم؟ حررال  هرر ا ـنزيرلبوالير  علرري، حلرر   
 .  فتأويل

عالى سم ى   حل  " ذله بأنهم آمنوا ثم  فروا " ؟ حال  إن اهلل ـ ا ة ـو
والي  وصي ه منافقين، ومعل من محد وصيه إمامتره  مرن من لم يت ع  سوله في 

فقال " يا محمرد إذا مرافة المنرافقون بوالير   وننزل ب له حرآنا  محد محمدا ، 
وصرريه حررالوا  ن ررهد إنرره لرسررول اهلل واهلل يعلررم إنرره لرسرروله واهلل ي ررهد إن  

 المنافقين بوالي  علي ل اذبون ".
ه " حرال  الهرردى الوالير ، آمنررا حلر   حولره " لمررا سرمعنا الهرردى آمنرا برر 

بموالنا فمن آمن بوالي  مواله" فال يخاك بخسا  وال  هقا  " حل   ـنزيل؟ حال  
 .  ال ـأويل
حلرر   " واصرر روا علررى مررا يقولررون ؟ حررال  يقولررون فيرره " واهيرررهم  

 هيرا  مميال . وذ ني يا محمد والم  بين بوصي ه نولي النعم  ومهلهم حليرال " 
 هر.   -ا ا ـنزيل؟ حال  نعمإن ه حل   

فتأمرررل حررررولهم " وننررررزل برررر له حرآنرررا  " .. و يررررف ننهررررم يميررررزون بررررين  
ـحريررف التأويررل والتفسررير وبررين القررول بتحريررف التنزيررل .. فهررم عنرردما يريرردون 
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المعنى يقولرون  هر ا ـأويرل .. وعنردما يريردون درفير  الرنص  مرا ننرزل يقولرون  
نهم عندما يقولون " ه  ا نرزل م رائيرل بهر ه ه ا ـنزيل .. مما ييعلنا نيز  بأ

اني  " يريدون درفي  النص  ما ننزل .. وليس ميرد المعنى منه ..  ما يردعي 
 [!  4زنادح  التأويل]

"  أيراني  في  تابه "   رف األسررا حال الخميني حائد المو   ال يعي  ا 
إلرى اأمامر  فري  لقد نث تنا في بداي  ه ا الحديث بأن الن ي نديرم عرن التبررق

القرآن، لخ ي  نن ُي او القرآن من بعرده برالتحريف، نو نن ـ رتد الخالفرات 
 بين المسلمين، فيءثر ذله على اأسال ! 

وواضح بأن الن ي لو  ان حد بلغ بأمر اأمام  ط قا  لما نمرر اهلل، وبر ل  
المسررراعي فررري هررر ا الميرررال، لمرررا ن رررر   فررري ال لررردان اأسرررالمي   رررل هرررر ه 

الفررات والم ررادنات والمعرررا ة، ولمررا ظهرررت ثمررر  خالفررات فرري نصرررول االخت
 هر.  -[ا5الدين وفروعه]

                                                
4
الرروافك " االثنرى ع رري  " فشننرا نء رد  عنردما نء رد علرى عقيرد  التحريرف عنرد ال ريع   

على برراف  علري برن نبري طالرا، والحسرن والحسرين، وعلري برن الحسرين، ومعفرر ال رادق 
.. وغيررررهم مرررن آل ال يررر  ..  ضررري اهلل عرررنهم نممعرررين .. مرررن هررر ه العقيرررد  ال فريررر  .. 

و يُنقرل عرنهم وغيرها من العقائد ال اطل  التي سنتبرق إلى ذ رها .. ونن ما يُقرال باسرمهم ن
فهرو مررن ال رر و المحررك علريهم .. وهررم بررراف منرره   رراف  الرر ئا مررن د  يوسررف .. فتن رره 

 ل له!! 
5
 . 155و  126  ف األسرا ، ص    
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هرو المر نا ..  مفاد  ال  ه ا الزندي  المينون المفتون نن الن ري  
ونن التق رير وال تمرران، والتحريررف مرراف ابتررداف  مرن طرفرره .. وننرره لررم ي لررغ عررن 

واألئمر  .. وننره نديرم عرن ذ رر   به ما نمر اهلل به ونودى إليه فري شرأن اأمامر 
األئم  في القرآن  غم نرزول انيرات عليره فري ذلره .. لر ا فاألمر  وحعر  بعرده 

 فيما وحع  فيه من الفتن والم ا ل .. ساف ما يقول ه ا اللعين!! 

لعل قائاًل يقول: هذاا قذول اليني ذي وو  هذو ميذر   ذ          

 وو؟! ل شيعة وو  ليس له  ن أئنتهم س ف

ه إذا  بعرررك  وايررراـهم فررري ذلررره؛ فقرررد  وى ال لينررري فررري نحرررول  إليررر 
، نن  مال  سأل علي بن نبي طالا  نخ رني عن هر ا العلرم مرا 1/723ال افي 

نن يبلررع علررى علمرره إال  وحررال  نبررى اهلل  لره ال يرهررر ؟ فضررحه علرري 
ر دترى حيرل  ممتحنا  لميمان به .. ف م من ا تتا  حد  تم به ر ني  سول اهلل 

ْعرِْض َعِن الُْمْْشِمكِيَ فَالره" 
َ
[" ونيرم اهلل نن لرو صرد  6] ْصَدْع بَِما تُْؤَمُر َوأ

ح ررل ذلرره ل رران آمنررا ؛ ول نرره إنمررا نرررر فرري الباعرر ، وخرراك الخررالك، فلرر له  
 هر.   - ف  ا

                                                
6
. 62الحيررر   فَاْصرردَْ  ب َمررا ـُرررْءَمُر َوَنْعررر ْر َعررن  اْلُمْ ررر   ينَ  وال ررواو، حولرره ـعررالى   

زعم الرروافك ر حرد اخبرأ فري ـرالو  انير  .. ومرا ل ن عما ي دو نن اأمرا  المع رو  ر  مرا ير
 ن مر انيات التي يخبئون بها .. لو ن دنا اأد اف! 
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هرر ه نمرراذج ن دنررا منهررا التمميررل والترردليل علررى عقيررد  التحريررف عنررد  
.. فررشن  وايررات القررو  الم  وبرر  ال رريع  الررروافك ال االستق رراف نو اأد رراف 

التي ـم   عقيد  ـحريف التنزيل ـزيد عن نلفي نص و واي  .. وحد ُممعر  فري 
فرررري إث ررررات ـحريررررف  ترررراو  و  بعررررك ال تررررا،   ترررراو " ف ررررل الخبرررراو

 هر ..! 1370" ل اـ ه ال يعي دسين النو ي البوسي، والهاله سن  األ باو

نسرر ونها زو ا  و رر با  إلررى وال ترراو حررد درروى علررى ن مررر مررن نلررف  وايرر  ي
ي ظهيرر ر  دمره اهلل ر فري  تابره نئمر  آل ال ير  .. حرا  بنقلهرا وإث اـهرا إدسران إلهر

 ال يع  والقرآن " .. ليسهل الوحوك عليها .. ومعرف  دقيق  القو  .. لمن شاف! "

 فإن قيل: أين الدليل على كفر من قال ضتحريف القرآن ..؟! 

ر ، منهرا  ننره يتضرمن ـ ر يا و د لقولره األدلر  علرى  فرره  مير أقول:
ِْكَر ِإَون ا َلُ َْلَافُِظونَ  ـعالى  نْلَا اَّل  . فاهلل ـعالى ـ فل 6الحير  إِن ا ََنُْن نَز 

 بحفره من مميع صو  التحريف نو الزياد  نو النق ان. 
تَْمْممُت  و  له حوله ـعالى 

َ
َملْمُت لَُكمْ  دِيمَنُكْ  َوأ ْْ

َ
اْْيَموَْ  أ

. فالردين 3المائرد   مرن انير ًًْسالَ  دِينامُْكْ  نِْعَمِي َوَرِضمُت لَُكُ  اْلِ َعلَ 
حررد ا تمررل .. فمررن حررال بالنق رران نو الزيرراد  .. ونسررا ذلرره إلررى  ترراو اهلل 

 ـعالى .. فشنه يُعا ر ويرد ه ه اني  ال ريم ، وي  و بها. 
َِ  و ر له حولره ـعرالى  َُ بَل ِْغ  َها الر ُسو يُّ

َ
ِِْن َرب ِمَك يَا أ ََ إَِْيَْك  نْزِ

ُ
ا أ

َ ال َيْهِدي  َِِن انل اِس إِن  اّلل  ُ َيْعِصُمَك  َعْل َفَما بَل ْغَت رَِساََلَُه َواّلل  َْ ِإَوْن لَْ  َت
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. فمررن حررال بررالتحريف نو نسررا الزيرراد  نو 22المائررد   الَْقمموَْ  الََْكفِممرِينَ 
م  و   و بها .. وشرهد بضردها ونن النق ان ل تاو اهلل ..  د  ه ه اني  ال ري

  ما بل غ  سالته! الرسول 
مْن  ومن األدل    له على  فرر مرن حرال برالتحريف، حولره ـعرالى  َِ َو

لِممُ   َْ َب بِِيَاتِممهِ إِن ممُه ال ُي ْو َكممذ 
َ
ِ َكممِذباً أ َى لََعَ اّلل  ََ ممِن اْفمم ْظلَممُ  ِمم 

َ
أ

الُِمونَ    .71األنعا  الظ 
َب بِِياتِهِ  َفَمنْ  وحوله ـعالى  ْو َكذ 

َ
ِ َكِذباً أ َى لََعَ اّلل  ََ ِن اْف ْظلَُ  ِمم 

َ
أ

ْوَنُهْ  َْالُوا  َِِن الِْكَتاِب َحي  إَِذا َجاَءتُْهْ  رُُسلَُنا َيَتَوف  ولَئَِك َيَنالُُهْ  نَِصمُبُهْ  
ُ
أ

ا  ِ َْالُوا َضلُّوا َعن  ِِْن ُدوِن اّلل  ا ُكنُْتْ  تَْدُعوَن  َِ ْيَن 
َ
ِسمِهْ  أ َُ نْ

َ
وََشِهُدوا لََعَ أ

ُهْ  ََكنُوا ََكفِرِينَ  ن 
َ
 .32ألعراك اأ

َب  وحوله ـعرالى   ْو َكمذ 
َ
ِ َكمِذباً أ َى لََعَ اّلل  ََ ِن اْفم ْظلَُ  ِمم 

َ
َفَمْن أ
لُِ  الُْمْجرُِمونَ  َْ   .12يونس بِِياتِهِ إِن ُه ال ُي

َى  وحوله ـعالى  ََ ِن اْف ْظلَُ  ِمم 
َ
ْن أ َِ ما َو ِ لَم  َب بِماْْلَق  ْو َكذ 

َ
ِ َكِذباً أ لََعَ اّلل 

ثْوًى لِلََْكفِرِينَ  َِ   َ لَيَْس ِِف َجَهن 
َ
 .24العن  وت َجاَءهُ أ

فمررن حررال بررالتحريف .. ونسررا الزيرراد  نو النق رران ل ترراو اهلل ـعررالى 
 . فقد افترى على اهلل   با ، و   و باياـه و لماـه 

َِ  و  له حوله ـعالى   ََ َو ْو َْا
َ
ِ َكِذباً أ َى لََعَ اّلل  ََ ِن اْف ْظلَُ  ِمم 

َ
ْن أ

ُ َولَْو تََرى إِذِ  ََ اّلل  نَْز
َ
ا أ َِ ثَْل  ِِ  َُ نْزِ

ُ
ََ َسأ ْن َْا َِ ءٌ َو وَِيَ إََِل  َولَْ  يُوَح إَِْيْهِ ََشْ

ُ
أ
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خْ 
َ
يِْديِهْ  أ

َ
و أ َُ الُِموَن ِِف َغَمَراِت الَْموِْت َوالَْمالئَِكُة بَاِس َسُكُ  الظ  َُ نْ

َ
رُِجوا أ

ِ َوُكنُْتْ  َعْن  ِ َغْْيَ اْْلَق  اْْيَوَْ  ُُتَْزْوَن َعَذاَب الُْهوِن بَِما ُكنُْتْ  َتُقولُوَن لََعَ اّلل 
ونَ   . 63األنعا  آيَاتِهِ تَْسَتْكِِبُ

فهرر ه انيررات وغيرهررا  لهررا دالرر  علررى  فررر وإمرررا  مررن حررال بتحريررف 
 الح .  التنزيل .. نو حال على اهلل غير

ثانيووًا: يووأفر مفوورجم موون جهووة قوووهلم بقوورآن فاط ووة   

 وناول الو ر عليها ..!

فقد  مرت  واياـهم عن ه ا القرآن المزعو ، ونن فيه من العلو  وعلم 
مرررا ي رررون مرررا لررريس فررري  تررراو اهلل، منهرررا مرررا  واه ال لينررري فررري  تابررره ال رررافي 

عليهرررا  حرررال  وإن عنررردنا لم رررحف فاطمررر    عرررن نبررري ع رررد اهلل 1/736
السال  وما يد يهم ما م حف فاطم  عليها السرال ؟حال  حلر   ومرا م رحف 
فاطم  عليها السال ؟ حرال  م رحف فيره ممرل حررآن م هر ا ثرال  مررات، واهلل 

 هر.  -ما فيه من حرآن م درٌك وادد .. ا
  عرن دمراد برن عممران حرال  سرمع  نبرا 1/720وفي ال افي  ر له 

دحر  فري سرن  ثمران وع ررين ومائر ، وذلره ننري يقرول  ـرهرر الزنا ع د اهلل 
نررت في م رحف فاطمر  عليهرا السرال ، حرال  حلر   ومرا م رحف فاطمر  ؟ 

دخل على فاطم  عليهرا السرال  مرن وفاـره  حال  إن اهلل ـعالى لما ح ك ن يه 
، فأ سرل إليهرا مل ررا  ُيسرلي عم هرا وُيحرردثها، مرن الحرزن مرا ال يعلمرره إال اهلل 

فقررال  إذا ندسسرر  برر له وسررمع   ميررر المررءمنين ف رر   ذلرره إلررى ن
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ي تررا  لمررا  ال رروت حررولي لرري، فأعلمترره برر له، فيعررل نميررر المررءمنين 
سمع دتى نث   من ذلره م رحفا ، حرال  ثرم حرال  نمرا إنره لريس فيره شريف مرن 

 هر.   -الحالل والحرا  ول ن فيه علم ما ي ون ا
ف حرررال    عرررن الحسرررين برررن نبررري العرررال1/720وفررري ال رررافي  ررر له 

يقررول  إن عنرردي اليفررر األبرريك، حررال  حلرر  فررأي   سرمع  نبررا ع ررد اهلل
رو ا  موسرى، وإنييرل عيسرى، وصرحف إبرراهيم  شيف فيه ؟ حرال  زبرو  داود، ـو

 والحررالل والحرررا ، وم ررحف فاطمرر ، مررا نزعررم نن فيرره حرآنررا ، وفيرره مررا ،
يلرد ، و برع يحتاج الناس إلينا وال نحتاج إلى ندد دتى فيه اليلد ، ون رف ال

 هر.  -اليلد  ون ش الخدش ا
  عرن نبري ع يرد  حرال  سرأل نبرا ع ررد اهلل 1/721وفري ال رافي  ر له 

بعررُك نصرررحابنا عررن م رررحف فاطمررر  ؟ حررال  فسررر   طرررويال  ثررم حرررال  إن رررم 
 لت حمررون عمررا ـريرردون وعمررا ال ـريرردون، إن فاطمرر  م مرر  بعررد  سررول اهلل 

 يد علرى نبيهرا، و ران م رائيرل خمس  وس عين يوما ، و ان دخلها دزٌن شد
يأـيها فُيحسن عزافهرا علرى نبيهرا، ويُبيرا نفسرها، ويخ رهرا عرن نبيهرا وم انره، 

ي تررا ذلرره، فهررر ا  ويخ رهررا بمررا ي ررون بعرردها فرري ذ يتهرررا، و رران علرري  
 هر.   -م حف فاطم  ا

  عن فضيل بن س ر  حال  دخلر  علرى 1/727وفي ال افي   له 
ا فضيل نـد ي في ني شيف  ن  ننرر حُ يرل ؟ حرال  فقال  ي نبي ع د اهلل 

حل  ال، حال   ن  ننرر في  تاو فاطم  عليها السال  ليس مرن ملره يملره 
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األ ر إال وهرو م ترروو فيره باسررمه واسررم نبيره، ومررا ومرردت لولرد الحسررن فيرره 
 هر.  -شيئا  ا

[  نحررن فخررو ون بررأن األدعيرر  الترري ـهررا 7حررال الخمينرري فرري وصرريته]
 تي ـُسمى بالقرآن ال اعد هي من نئمتنا المع ومين. الحيا  وال

نحررن نفخررر نن منررا منامررا  األئمرر  ال ررع اني ، ودعرراف عرفررات للحسررين 
وال رحيف  بن علي عليهما السال ، وال حيف  السيادي  زبو  آل محمد ه ا، 
  هر. -االفاطمي  ذله ال تاو الملهم من ح ل اهلل ـعالى للزهراف المرضي  

 ا ال ي ـقد  نقله عرن م رحف فاطمر   مرا ـرزعم ال ريع  ماذا يعني ه
 الروافك ..؟! 

.. وننرره اسررتمر  يعنرري نن الررودي لررم ينقبررع عررن األ ر بوفررا  الن رري 
وطيل  دياـهرا بعرد  بالنزول على فاطم   ضي اهلل عنها إلى ما بعد وفا  الن ي 

 .. وه ا بخالك النقل، والعقل، وإمما  األم  ..!  وفا  الن ي 
يعنرري نن فاطمرر  مررن نن يرراف اهلل ـعررالى برردليل ننرره  رران يُررودى إليهررا مررن و 

نن رراف الغيررا وبمررا سرري ون ..  مررا  رران يررودى إلررى نن يرراف اهلل .. إلررى نن ـ رر ل 
لرديها  تابرا  حوامرره ثالثر  نضرعاك القرررآن ال رريم الر ي بررين نيردي المسررلمين .. 

 ليس فيه درك وادد من القرآن ..!  

                                                
7
وهي آخر ما  تا ووصى به الخميني شع ه الضرال .. والوصري  لعررم شرأنها عنرد القرو    

 فهي من و   في موحع م تا " علي الخامنئي " على اأنترن ! 
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.. فلرز  الحامر  إلرى نررزول  ي تمرل بوفررا  الن ري ويعنري نن الردين لرم 
الودي على فاطم  .. ليودى إليها  تابا  فيه ثالث  نضعاك ما في القرآن ال رريم 

، و ل مله يح م فري األ ر .. لريس .. وفيه ذ ر األوصياف من بعد الن ي 
 وولده شيف ..!  من صلا الحسن 

الرر ي فيرره ال تررا ثررم نسررأل  مررا دا  م ررحف فاطمرر  دقررا  .. واليفررر 
السماوي  ميتمع  دقا  .. لمراذا لرم يُرهرروه للنراس .. مرع مسريس الحامر  إلرى 

 ذله .. لو  انوا صادحين؟!!   
، وعلرى وه ا  له من ال فر وال  و على اهلل ـعالى، وعلرى  سروله 

فاطمرر  الزهررراف، وعلررى علرري، وعلررى ولررده نبرري ع ررد اهلل الحسررين ..  ضرري اهلل 
 عنهم نممعين. 

وَِيَ   ل ـعالىحا
ُ
ََ أ ْو َْا

َ
ِ َكِذباً أ َى لََعَ اّلل  ََ ِن اْف ْظلَُ  ِمم 

َ
ْن أ َِ َو

ُ َولَْو تََرى إِِذ  ََ اّلل  نَْز
َ
ا أ َِ ِِثَْل   َُ نْزِ

ُ
ََ َسأ ْن َْا َِ ءٌ َو إََِل  َولَ ْ يُوَح إَِْيْهِ ََشْ

و  َُ الُِموَن ِِف َغَمَراِت الَْمموِْت َوالَْمالئَِكمُة بَاِسم ْخرُِجموا الظ 
َ
يْمِديِهْ  أ

َ
أ

ِ َغْْيَ  َسُكُ  اْْيَوَْ  ُُتَْزْوَن َعَذاَب الُْهوِن بَِما ُكنُْتْ  َتُقولُوَن لََعَ اّلل  َُ نْ
َ
أ

ونَ  ِ َوُكنُْتْ  َعْن آيَاتِهِ تَْسَتْكِِبُ  . 63األنعا   اْْلَق 
تَْمْمُت َعلَمْ   وحال ـعالى 

َ
َملُْت لَُك ْ دِيَنُك ْ َوأ ْْ

َ
ُكْ  اْْيَوَْ  أ
 . 3المائد   من اني ْسالَ  دِيناً نِْعَمِي َوَرِضمُت لَُكُ  اْل 
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ثالثًا: يأفر مفرجم من جهة غلوجم يف األئ ة  والقول 

 بعص تهم ..! 

فقد غالى ال يع  الروافك في نئمتهم االثنى ع رر غلروا  دملهرم علرى 
فروق د مر  األن يراف والرسرل .. ونن يي علروا مرنهم نن يرفعوهم إلى د م  ـعلو ـو

آله  ـُع د ـم ي على األ ر .. يتح مون بال ون وذ اـره .. ويعلمرون مرا  ران 
ومررا سرري ون .. ومررا ن مررر نحرروالهم، ون وصررهم، و وايرراـهم الدالرر  علررى ذلرره، 

 ن  ر منها للتدليل التالي  
   عررن سرردير، عررن نبرري معفررر 1/167 وى ال لينرري فرري ال ررافي 

؟ حرررال  نحرررن خرررز ان علرررم اهلل، ونحرررن حرررال  حلررر  لررره  ُمعلررر  فرررداة مرررا ننرررتم 
ـرامم  ودي اهلل، ونحن الحي  ال الغ  على من دون السماف ومن فروق األ ر 

 هر.  -ا
فتأمررررل  فهررررم الخررررزان الرررر ي انتهررررى إلرررريهم علررررم اهلل .. وندرررراطوا برررره 
واسررتحوذوا عليرره .. وهررم ديرر  علررى الع رراد .. ـعلررو ديرر  القرررآن ال ررريم .. 

وديرررر  آيررررات السررررماوات واأل ر، والي ررررال .. وديرررر  األن يرررراف والرسررررل .. 
وال حرررا  .. وغيرهرررا مرررن انيرررات العررررا  التررري نودعهرررا فررري خلقررره الدالررر  علرررى 

 ودداني  اهلل ـعالى ..؟!! 
ِ  حال ـعالى  َُ لَُك ْ ِعنِْدي َخَزائُِن اّلل  ُْو

َ
. 50األنعا    ُْْل ال أ

 ْ  وحال ـعالى 
َ
ْ  ِعنَْدُهْ  َخَزائُِن َرب َِك أ

َ
ُرونَ  أ َِ   .32البو   ُهُ  الُْمَصمْ
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ى    األوصرياف هرم نبرواو اهلل 1/163وفي ال افي   له  التري يرـء
عرالى علرى خلقره امنهرا، ولروالهم مرا ُعررك اهلل   -، وبهرم ادرتا اهلل ـ را ة ـو

 هر. 
حل   نين دو  األن ياف والرسل .. وما القيمر  مرن إ سرالهم إذا  ران اهلل 

ال يُم ن نن يُعرك إال بهءالف الغير .. والحي    .. وهو  ـعالى يُعرك بغيرهم
   له على الع اد ـقو  بغيرهم ..؟!  

حرال  مرا مراف بره    عن نبري ع رد اهلل 1/162وفي ال افي   له 
آخ  به وما نهى عنه ننتهي عنه، مرى لره مرن الفضرل ممرل مرا مررى  علي 

المتعقرا عليره  ،الفضل على مميع من خل  اهلل  ، ولمحمد لمحمد 
ر ني على علي ر في شيف من ند امه  المتعقا على اهلل وعلرى  سروله، والرراد 

براو  عليه في صغير  نو   ير  على درد ال ررة براهلل،  ران نميرر المرءمنين 
ى إال منه، وس يله ال ي مرن سرله بغيرره هلره، و ر له ييرري  اهلل ال ي ال يـء

لركامماللل كنلرللد  مم لجعلهمماللهألئمر  الهرردى وادرردا  بعررد وادررد، 

، وديتره ال الغر  علرى مرن فروق األ ر ومرن ـحر  المررى، و ران نميرر بأهلها
المءمنين صلوات اهلل عليه  ميرا  ما يقول  ننرا حسريم اهلل برين الينر  والنرا ، وننرا 
الفا وق األ  ر، وننا صادا الع ا ر ني ع ا موسرى! ر ولقرد نحررت لري مميرع 

، ولقد ُدم ل  على ممرل ممل ما نحروا به لمحمد  المالئ   والرو ، والرسل ب
دمولته؛ وهي دمول  الرو .. ولقد ُنعبي  خ اال  ما س قني إليها ندد ح لي  

ولرم ، واألنساو وف ل الخباو، فلم يفتنري مرا سر قني، علم  المنايا وال اليا



 الشِّيَعُة الرَّواِفُض طاِئَفُة ِشْرٍك وِردٍَّة  

 

18 

، نب ر بشذن اهلل ونؤدي عنه،  ل ذله مرن اهلل م ننري يعزو عني ما غاو عني
 هر.  -بعلمه ا فيه

ر   حل    رل ع را   مرن ع را ات هر ا الحرديث ر المفتررى علرى علري 
  فر ن  ر .. وببالنها بائٌن لعوا  المسلمين فضال  عن خاصتهم ..! 

.. والن ي نفضل خلر  اهلل ..  ـأمل حولهم  فضل علي  فضل الن ي 
ميرررع .. وهرر ا يعنرري ننرره نفضررل مررن م ني نن عليررا  نفضررل خلرر  اهلل  ررالن ي 

األن ياف والرسل والمالئ   المقرربين .. وهر ا الر ي لعلري .. هرو ليميرع األئمر  
 واألوصياف واددا  بعد وادد ..!! 

..  وبرين علري  ثم بعد نن حر وا المساوا  فري الفضرل برين الن ري 
نث ترروا فرري آخررر الحررديث مررا انفرررد برره علرري بررن نبرري طالررا وامترراز برره عررن ن ينررا 

ل، وهو ننه نعبي خ اال  لم ُيس   إليها مرن ندرد، وهري  ومميع األن ياف والرس
علم الغيا .. علم المنايا .. وال اليا .. لم يغا عنه علم مرا فاـره وال مرا غراو 
عنه .. وال يخفى عليه شيف .. والعلم بالغيا بما  ان وبما سي ون من نخرص 

ماتُِ  الْ  خ رائص اهلل ـعرالى ودرده،  مرا حرال ـعرالى  ََ َِ َغمْممِ  ال وَِعنْممَدهُ 
ْن َوَرٍَْة إاِل  َيْعلَُمَها  ِِ ا تَْسُقُط  َِ ا ِِف الَِْب ِ َواْْلَْحرِ َو َِ َيْعلَُمَها إاِل  ُهَو َوَيْعلَُ  
رِْض َوال َرْ ممٍ  َوال يَممااٍِس إاِل  ِِف كَِتمماٍب 

َ
َوال َحب ممٍة ِِف ُظلَُممماِت اْْل

بِيٍ  ُِ  56األنعا.  



 الشِّيَعُة الرَّواِفُض طاِئَفُة ِشْرٍك وِردٍَّة  

 

19 

ِ َوال ُْْل ال  وحال ـعالى آمرا  ن يه  َُ لَُك ْ ِعنِْدي َخَزائُِن اّلل  ُْو
َ
أ

ا يُوََي إََِل  ُْْل َهْل  َِ ت بُِع إاِل  
َ
َُ لَُك ْ إِّن ِ َملٌَك إِْن أ ُْو

َ
ْعلَُ  الَْغمَْ  َوال أ

َ
أ

ُرون ك  ََ فَال َتَت
َ
ْعََم َواْْلَِصُْي أ

َ
 . فشذا  ان الن ي 50األنعا   َيَْسَتوِي اْْل

 يا ف يف يـرضونه ألوصيائهم ..؟!  ينفي عن نفسه علم الغ
ُ  وحال ـعالى  ا َشاَء اّلل  َِ اً إاِل   عاً َوال ََض  َْ ِِس َن َْ ْملُِك نِلَ

َ
ُْْل ال أ

نَا 
َ
وُء إِْن أ ِِنَ السُّ ا َمس  َِ ْْيِ َو َِِن اْْلَ ْعلَُ  الَْغمَْ  اَلْسَتْكََثُْت 

َ
َولَْو ُكنُْت أ

 .144ألعراك اُِِنونَ إاِل  نَِذيٌر َواَِشٌْي لَِقْوٍم يُؤْ 
ما ُكنْمَت  وحال ـعرالى  َِ نَْباءِ الَْغمِْ  نُوِحمَها إَِْيْمَك 

َ
ْن أ ِِ تِلَْك 

ْن َقبِْل َهَذا فَاْصِِبْ إِن  الَْعاَِْبمَة لِلُْمت قِميَ  ِِ نَْت َوال َْْوُمَك 
َ
 َتْعلَُمَها أ

مرن  . نفادت اني  ال ريم  بأن ـلره األن راف لرم ي رن يعلمهرا الن ري 26هود 
ح ل وال حومه .. وعلي بن نبي طالا من حومه .. ف يف يُقال عنره ننره يعلرم مرا 

 فاـه وس قه، وننه لم يعزو عنه ما غاو عنه ..!!
ً  حال ـعالى  ََذ ِعنَْد الر ْْحَِن َعْهدا ِ  اَّت 

َ
لََع الَْغمَْ  أ   

َ
  .24مريم  أ
َماَواتِ  وحال ـعالى  ْن ِِف الس  َِ رِْض الَْغمَْ  إاِل   ُْْل ال َيْعلَُ  

َ
َواْْل

ي اَن ُيبَْعُثونَ 
َ
ا يَْشُعُروَن أ َِ ُ َو ِعنَْدهُ ِعلْمُ   وحال ـعرالى  .25النمل اّلل 

َ
أ

  .35لنيم ا الَْغمِْ  َفُهَو يََرى
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َحداً  وحرال ـعرالى 
َ
ِن  . ََعلُِ  الَْغمِْ  فَال ُيْظِهُر لََعَ َغمْبِهِ أ َِ إاِل  

 ٍَ ِِْن رَُسو . وعلي ليس برسول .. و  له نئمتهم 72-72الين   اْرتَََض 
 ونوصيائهم .. ليسوا برسل ..! 

يعلرم مرا فرات ومرا غراو .. ويعلرم المنايرا  ثم نسرأل  إذا  ران علري 
 وال اليا .. فما دامته ألن ي تا م حف فاطم  عن المله ..؟!! 

حرال     من درديث طويرل عرن الرضرا 1/166وفي ال افي   له
د  اأمامرر  ومحلهررا مرن األمرر  فييرروز فيهرا اختيررا هم، إن اأمامرر  هرل يعرفررون حر

نمرل  حررد ا  ونعررم شررأنا ، ونعرال م انررا ، ونمنررع مان را ، ونبعررد غرو ا  مررن نن ي لغهررا 
 ..! هم، نو يُقيموا إماما  باختيا همالناس بعقولهم، نو ينالوها با ائ

امر  خالفر  اهلل، إن اأمام  هي منزل  األن يراف، وإ   األوصرياف، إن اأم
 وخالف  الرسول، ومقا  نمير المءمنين، وميرا  الحسن والحسين ...! 

اأما  المبهر من الر نوو، والم ررن مرن العيروو، المخ روص برالعلم، 
الموسررررو  بررررالحلم، نرررررا  الرررردين، وعررررز المسررررلمين، وغرررري  المنررررافقين، وبرررروا  

 ال افرين. 
له عالم، وال يومد منه بردل يُعاداأما  وادد دهره، ال يدانيه ندد، وال 

وال لررره ممرررل، وال نريرررر، مخ ررروص بالفضرررل  لررره مرررن غيرررر طلرررا منررره لررره وال 
 ا تساو، بل اخت اص من المفض ل الوهاو! 

فمن ذا ال ي ي لغ معرفر  اأمرا ، نو يم نره اختيرا ه، هيهرات هيهرات، 
اه  الحلو ، ودا ت األل او، وخسرئ  العيرون، ـو راغرت  ضل  العقول، ـو
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قاصرت الحلماف، ود رت الخب اف، ومهلر  العرما حيرت الح ماف، ـو ف، ـو
 عن وصف شرأن  مرناألل  اف، و ل   ال عراف، وعيزت األدباف، وعيي  ال لغاف، 

، نو فضريل  مرن فضرائله، ونحررت برالعيز والتق رير، و يرف يوصرف ب لره، شأنه
ي غنراه، نو يُنع  ب نهه، نو يُفهم شيف من نمره، نو يومد من يقرو  مقامره ويغنر

، وهو بحيث النيم من يد المتنراولين، ووصرف الواصرفين، فرأين  ال  يف، وننىَّ
 االختيا  من ه ا .. ونين يومد ممل ه ا ..؟!! 

اأما  عرالم ال ييهرل، و ا  ال ين رل، معردن القردس والبهرا   .. فهرو 
مع ررو  مءيررد، موفَّررٌ  ُمسرردد، حررد نمررن مررن الخبايررا والزلررل والعمررا ، يخ رره اهلل 

 هر.  -له لي ون ديته على ع اده، وشاهده على خلقه .. اب 
حلرر   الرر ي لرريس لرره ممررل وال نريررر .. هررو اهلل ـعررالى ودررده .. ولرريس 

 اأما !! 
وال ي ال ُيحيبون به علما  .. هو اهلل ـعرالى ودرده .. ولريس اأمرا  .. 

ِممعُ  حال ـعالى عن نفسه س حانه  ٌء َوُهَو الس   اْْلَِصْيُ  لَيَْس َكِمثْلِهِ ََشْ
وَن بِهِ ِعلْماً  . وحال ـعالى 11ال و ى   َُ  . 110 طره  َوال ُُيِم

  يرررا ابرررن   حررال  مرررل ألبررري معفررر 1/773وفرري ال رررافي  ررر له 
   سرررول اهلل فرررأمير المرررءمنين نعلرررم ن  بعرررك الن يرررين ؟ فقرررال نبرررو معفرررر 
 ممررع اسررمعوا مررا يقررول ؟! إن اهلل يفررتح مسررامع مررن ي رراف، إنرري ددثترره نن اهلل

، وهرو علرم الن يرين، وننره ممرع ذلره  لره عنرد نميرر المرءمنين  لمحمرد  
 هر.  -الن يين ؟! ايسألني نهو نعلم ن  بعك 
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حل   من ح ل ادتينا للقياس ل ي نم   له زعمهم ال اطل برأن عليرا  
واألوصرررياف نفضرررل ونعلرررم مرررن األن يررراف والرسرررل .. وهنرررا مررراف الت رررريح بررر له 

 ا عن القياس ..!صراد  .. ما يغنين
حرررال  نحرررن نمنررراف اهلل فررري    عرررن الرضرررا 1/773وفررري ال رررافي 

، وننسررراو العررررو، ومولرررد اأسرررال ، وإنرررا عنررردنا علرررم ال اليرررا، والمنايررران ضررره، 
 هر.  -..ا  نيناه بحقيق  اأيمان، ودقيق  النفاقلنعرك الرمل إذا 

برن نبرري فعلرم الغيرا .. وعلرم المنايرا وال اليرا لرريس مق رو ا  علرى علري 
 طالا إنما هو   له ـت ف به بقي  األئم  واألوصياف ..! 

    رران المفضررل عنررد نبرري ع ررد اهلل 1/721وفرري ال ررافي  رر له 
فقال له المفضل  ُمعلر  فرداة، يفررر اهلل طاعر  ع رد علرى الع راد، ويحيرا 

ن نن يفررررر راده مررررم ون نك بع ررررعنررره خ رررر السرررماف ؟ حرررال  ال، اهلل ن رررر  ون دررر
 هر.  -اف ارا  مسراف ص رر السمرعلى الع اد ثم يحيا عنه خ طاع  ع د 

حال  ما من مله يُه بره    عن نبي الحسن 1/362وفي ال افي 
اهلل في نمر ما يُه به إال بدن باأما ، فعرر ذله عليه، وإن مختلرف المالئ ر  

عررالى إلررى صررادا هرر ا األمررر ا هررر. ني إلررى محمررد بررن  -مررن عنررد اهلل ـ ررا ة ـو
 عس ري .. مهديهم المنترر!! دسن ال

  عرن عمرا  السراباطي حرال  حلر  ألبري ع رد اهلل 1/364وفي ال افي 
  بح رررم اهلل ود رررم داود، فرررشذا و د   بمرررا ـح مرررون إذا د مرررتم ؟ حرررال

 هر.  -ا ال ي ليس عندنا، ـلقانا به  و  القدس علينا ال يف
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  عررن معيررد الهمررداني، عررن علرري بررن الحسررين 1/364وفرري ال ررافي 
، فرشن د رم آل داودليهما السال ، حال  سألته برأي د رم ـح مرون ؟ حرال  ع

 هر.    -ا ـلقانا به  و  القدسنعيانا شيف 
ود مهم ب ريع  داود  فهم يقر ون خروج األئم  عن شريع  محمد 

.. وهرر ا الرر ي ييمعهررم مررع اليهررود ضررد نهررل اأسررال  ..  مررا نن الررودي لررم 
تمر فرري النررزول علررى األئمرر  األوصررياف بعررد .. فهررو مسرر ينقبررع بوفررا  الن رري 

يتلقى األئم  في  رل مرا ُي ر ل علريهم  .. وه ا هو م رائيل  سول اهلل 
 ويُعييهم .. وه ا يعني ب رل وضرو  ومرالف نن الن رو  لرم ـنقبرع بوفرا  الن ري 

.. وهي مستمر  في األوصياف .. ونن م رائيل مسرتمر فري اله روط علريهم برأمر 
مٌد  عين الت  يا وال فر ال وا ، حال ـعرالى  السماف .. وه ا ما ََكَن ُحَم  َِ

 ُ ِ وََخماَتَ  انل بِم ِمَي َوََكَن اّلل  ََ اّلل  ِِْن رَِجالُِكْ  َولَِكْن رَُسو َحٍد 
َ
بَا أ

َ
أ

ٍء َعلِمماً  ِ ََشْ
  . 20األدزاو  بُِكل 

 ومن ـدليس وخ ث القو  ننه ـراهم يقولون له  نحن ال نم ر  الن رو   
 لمئم  .. وبنفس الوح  يم تون لهم خ ائص وصفات الن و  واألن ياف ..!! 

ـررراهم يقولررون لرره  نحرررن ال نقررول بررأن األئمررر  آلهرر  ـُع ررد .. وبرررنفس 
الوح  ي رفون لهم الع اد  من دون اهلل .. وي رفونهم بأوصراك وخ رائص .. 

 ودده ..!!   ال ـلي  إال باهلل 
حرال  إذا ن اد اأمرا  نن  اهلل   عن نبي ع رد 1/754وفي ال افي 

 هر.  -يعلم شيئا  نعلمه اهلل ذله ا
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عنره  ول رن إذا ن اد نن يعلرم ال ريف نعلمره  1/752وفي  واي  نخرى 
 هر.  -اهلل ذله ا

فررش اد  اهلل ـعررالى وم رريئته ال ـتخلررف عررن إ اد  وم رريئ  اأمررا  .. فررشذا 
اأمرا  علرى مرا شراف ون اد .. من يييرا  ن اد اأما  شيئا  وشافه .. فال بد هلل 

 ونن ي اف ما شافه اأما  .. وه ا عين شرة الم يئ  واأ اد  .. والعياذ باهلل!
إلى هنرا فرشن هر ا الر ي نقلنراه لره نيهرا القرا ر هرو ع را   عرن حبرر .. 

بررردان .. و ماؤنرررا منررره نن ـ رررر ر، وإليررره انن الغيرررث الررر ي ـق رررعر منررره األ
دعو للقو  بالهدا ستغفر، ـو  ي ! ـو

  عرن نبري ب رير حرال  دخلر  علرى نبري ع ررد اهلل 1/736فري ال رافي 
  فقل  له  ُمعل  فداة إني نسأله عن مسرال ، ههنرا ندرد يسرمع  المري

سترا  بينه وبين بي  آخر فأطلع فيه ثم حرال  يرا  ؟ حال  فرفع نبو ع د اهلل 
نن  نبا محمد سل عما بدا له، حال  حل   ُمعل  فداة إن شيعته يتحردثون

بابا  يفتح له منه نلرف براو ؟ فقرال  يرا نبرا محمرد  علم عليا    سول اهلل 
نلف باو يُفتح له من  رل براو نلرف براو، حرال   عليا   علم  سول اهلل 

حل  ه ا واهلل العلم، حال  فن   ساع  في األ ر ثم حال  إنه العلرم ومرا هرو 
 ب اة! 

عرررر  ومررررا يررررد يهم مررررا حرررال  ثررررم حررررال  يررررا نبررررا محمررررد وإن عنرررردنا اليام
اليامع ؟! حال  حل  معل  فداة وما اليامع  ؟ حال  صرحيف  طولهرا سر عون 

وإمالئرره مررن فلرر  فيرره وخرر، علرري  بيمينرره، فيهررا  ررل  ذ اعررا  برر  ا   سررول اهلل 
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دالل ودرا ، و ل شيف يحتامه الناس إليه دتى األ ش فري الخردش .. حلر   
 اة! ه ا واهلل العلم، حال  إنه العلم وليس ب 

ثررم سرر   سرراع ، ثررم حررال  وإن عنرردنا اليفررر ومررا يررد يهم مررا اليفررر، 
حال  حل  وما اليفرر ؟ حرال  وعراف مرن ند  فيره علرم الن يرين والوصريين، وعلرم 
العلماف ال ين مضوا من بني إسرائيل، حال  حل   إن ه ا هرو العلرم، حرال  إنره 

 العلم وليس ب اة. 

عليهررا السررال   فاطمرر  لم ررحفثررم سرر   سرراع  ثررم حررال  وإن عنرردنا 
ومرررا يرررد يهم مرررا م رررحف فاطمررر  عليهرررا السرررال  ؟! حرررال  حلررر  ومرررا م رررحف 
فاطم  عليها السال  ؟ حال  م حف فيه ممل حررآن م هر ا ثرال  مررات، واهلل 
ما فيه من حرآن م درك وادٌد، حال  حل  ه ا واهلل العلم، حال  إنره لعلرم ومرا 

 هو ب اة! 

علم ما  ان وعلرم مرا هرو  رائن إلرى  ثم س   ساع  ثم حال  إن عندنا
! حال  حل   ُمعل  فداة ه ا واهلل هرو العلرم، حرال  إنره لعلرٌم نن ـقو  الساع 
 وليس ب اة!! 

ما يحد  بالليل والنها ، حال  ُمعل  فداة فأي شيف العلم ؟! حال  
 هر.    -!! ا واألمر من بعد األمر، وال يف بعد ال يف إلى يو  القيام 
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مافة الغيرث نيهرا القرا ر الر ي وعردناة بره .. فرأي  فرر  حل   ها حد
 يعلو ه ا ال فر .. وني شرة يعلو ه ا ال رة ..؟!! 

لمرراذا ال يقولررون صررراد  نن اأمررا  هررو اهلل .. والعيرراذ برراهلل .. وينتهرري 
تضح نوايا ومرامي القو  ..؟!   األمر .. ـو

 ررريري  فررشذا عرفررر  ذلررره نيهررا القرررا ر ال ـعيرررا عنرردما ـعلرررم عرررن الن
وغيرهم من الغال  ال اطنيين نفررا  ال ريع  الرروافك .. عنردما يقولرون صرراد   

 بأن عليا  هو اهلل ..! 

الفرق بين الن يري  الغال  وغيرهم من ال اطنيين الغال  .. وبين ال ريع  
الروافك .. نن الغال  حالوا صرراد  بألوهير  و بوبير  األئمر  .. ونن عليرا  هرو اهلل 

 رريع  الررروافك ر اليماعرر  األ  لل رراطنيين الغررال ! ر حالوهررا ببريقرر  .. بينمررا ال
قير  واسرتحياف .. ـم رنهم مرن الرتملص والرمرو  عنرد  ملتوي  .. وعلرى خروك ـو

 د ول الم اشف  والمحاس   ..!  

دل على غلو ال يع  الروافك بأئمتهم هي ن مر  الن وص التي ـفيد ـو
نا هنررا ر  مررا ذ رنررا آنفررا  ر مررن نن ـُيمررع فرري ميلررد مسررتقل .. ونحررن غرضرر

االستدالل على ما نقوله ونقر ه .. إلزاما  للحي  .. وليس إد اف ل ل مرا حيرل 
 فيما نقر ه! 
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فإن قيل: هذا الذي  كرته .. إهما هو مسطور فـي كتـ    

ن الشيعة القديمة .. وهي ليست حجة على األجيال المعاورة م

ة المعاوـرين  علـى أن الشـيع  الشيعة الروافض .. كما ال تـدل  

 يقولون ويعتقدون ضما جاء فيها ..! 

هر ا االعتررار مرردود مرن نصرله .. ألن ال ريع  الرروافك إلرى  أقول:
يومنا ه ا ال يزالون يحيرون هر ه المعراني ال اطلر  ال فرير  برين نبنرائهم ونـ راعهم 
.. ويت نونهررا .. وين رررونها فرري  ترر هم ومءلفرراـهم .. وللترردليل علررى ذلرره نرر  ر 

ك مرا حالره حائرد المرو   ال ريعي  اأيرانير  .. آيرتهم وديرتهم " الخمينري ل م بعر
  !!" 

حال ه ا المفتون فري  تابره المن رو  والم رهو  " الح ومر  اأسرالمي  
وخالفر  ـ وينير  ـخضرع لواليتهرا "  فشن لمما  مقامرا  محمرودا ، ود مر  سرامي ، 

ها مميع ذ ات ه ا ال ون ا نن ألئمتنا مقامرا  . وإن من ضرو يات م ه نوسيبـر
 .ال ي لغه مله مقرو، وال ن ي مرسل

 وبمومررا مررا لرردينا مررن الروايررات واألداديررث فررشن الرسررول األعرررم  
واألئم  )   (  انوا ح ل ه ا العالم ننوا ا  فيعلهرم اهلل بعرشره محردحين، ومعرل 

لنا مع لهم من المنزل  والزلفى ما ال يعلمه إال اهلل .. وحد و د عنهم )   (  إن 
، وممرل هر ه المنزلر  مومرود  ال يسرعها ملره مقررو وال ن ري مرسرلاهلل داالت 

 لفاطم  الزهراف عليها السال  ..!  
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نحررن نعلررم نن نوامررر األئمرر  ـختلررف عررن نوامررر غيرررهم، وعلررى مرر ه نا  
نافرر   المفعررول، ووام رر  فررشن مميررع األوامررر ال رراد   عررن األئمرر  فرري ديرراـهم 

 ..!  ماالـ ا  دتى بعد وفاـه
ال ـخص مريال  خاصرا    تعاليم القرآنوحد حل  سابقا  إن ـعاليم األئم    

وإنما هي ـعاليم لليميع في  رل ع رر وم رر وإلرى يرو  القيامر  ييرا ـنفير ها 
 هر.  -واـ اعها .. ا

نـريرردون غلرروا  باألئمررر  نصررر  مرررن هرر ا الغلررو  اأمرررا  ـخضررع لواليتررره  
ه مميع ذ ات ال ون .. وه ا ال  ودده..!   ولن ي ون إال هلل وسيبـر

قررد بهرا الخمينري ر مقرا  ال ي لغرره ولممررا  ر بمومرا الروايرات التري يعت 
مله مقرو وال ن ي مرسل .. فاألن ياف والرسل دون األئم  .. وهر ا مرن ال فرر 

 ال وا  بال خالك! 
واأما    له  المه   رال  اهلل ـعرالى نافر  الق رول ووامرا االـ را  ..  
زمان .. فنحن علرى مر ها الخمينري نمرا  حررآن مديرد .. وم رادف  وفي  ل

مديد  .. امتدادها على عدد امتداد  ال  األئم  طيل  ديراـهم .. ألن  المهرم 
ر  ما يقول الخميني ر له من القدسي  ما للقررآن .. وهرو وامرا االـ را   مرا نن 

 القرآن واما االـ ا  ..!! 
ِِمْن  ى وه ا عين ال فر ال وا ، حال ـعال ْن َيت ِخُذ  َِ َِِن انل اِس  َو

ِ َولَمْو  اً ّلِل  َشدُّ ُحب 
َ
ُنوا أ َِ ِيَن آ ِ َواَّل  ِ اّلل  نَْداداً ُُيِبُّوَنُهْ  َكُح  

َ
ِ أ ُدوِن اّلل 



 الشِّيَعُة الرَّواِفُض طاِئَفُة ِشْرٍك وِردٍَّة  

 

39 

َ َشِديُد  ن  اّلل 
َ
ِ ََجِمعاً َوأ ن  الُْقو ةَ ّلِل 

َ
ِيَن َظلَُموا إِذْ يََرْوَن الَْعَذاَب أ يََرى اَّل 

  .125ال قر  َعَذاِب الْ 
ِ إِْن ُكن ما لَمِِف  .َْالُوا َوُهْ  فِمَها ََيَْتِصُموَن  وحرال ـعرالى  تَماّلل 

بِيٍ  ُِ  ٍَ ِ الَْعمالَِميَ  * َضال ِيُكْ  بِمَرب   نَُسمو 
. ني 64-62ال رعراف إِذْ

نسررروي م بررررو العرررالمين فررري الباعررر  والمح ررر  والتحرررا م .. وبغيرررر ذلررره مرررن 
  لتي ال ـلي  إال بيناو اهلل ـعالى ودده. الخ ائص وال فات ا
ِ  وحرال ـعرالى  ِِْن ُدوِن اّلل  ْرَباباً 

َ
ْحَبارَُهْ  َورُْهَباَنُهْ  أ

َ
َُذوا أ  اَّت 

. وه ه اني  ال ريمر  ـ ردق فري ال ريع  الرروافك  مرا ـ ردق فري 31التوب   
 وذلرره اليهررود والن ررا ى الرر ين اـخرر وا ند ررا هم و ه ررانهم ن بابررا  مررن دون اهلل

 عندما نطاعوهم في  ل ما ي د  عنهم ..! 
  عررن 1/142فررانرر علررى سرر يل الممررال مررا  واه ال لينرري فرري ال ررافي 

هر. ني  مرا  -حال  نشرة بين األوصياف والرسل في الباع  ا نبي ع د اهلل 
نن الرسرررل يُبررراعون ألنهرررم ي لغرررون عرررن اهلل مرررا نمررررهم ..  ررر له ـيرررا طاعررر  

 نئمتهم ..!! 
، ع يرد لنرا فري الباعر   النراس   عرن الرضرا 1/142افي وفي ال ر

 هر.  -موال  لنا في الدين، فلي لغ ال اهد الغائا ا
حلررر   هررري نفرررس الربوبيررر  التررري صررررفها اليهرررود والن رررا ى ألد رررا هم 
و ه رررررانهم .. والتررررري نلرررررزمهم بهرررررا األد رررررا  والره ررررران .. والمعنيررررر  مرررررن حولررررره 
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ْحَبارَُهْ  َورُ ـعرالى 
َ
َُذوا أ ِ َوالَْمِسمَ  ابْمَن اَّت  ِِْن ُدوِن اّلل  ْرَباباً 

َ
ْهَباَنُهْ  أ

ما  ِمُروا إاِل  ِْيَْعُبُدوا إِلَهاً َواِحداً ال إَِلَ إاِل  ُهَو ُسمبَْحانَُه َعم 
ُ
ا أ َِ َمْرَيَ  َو

ْهَل الِْكَتاِب َتَعالَْوا إََِل ََكَِمٍة  . وحوله ـعالى 31التوب   يُْْشُِكونَ 
َ
ُْْل يَا أ

َ َوال نُْْشَِك بِهِ َشيْئاً َوال َيت ِخَذ سَ  ال  َنْعُبَد إاِل  اّلل 
َ
َواٍء بَيَْنَنا َوَبيَْنُكْ  أ

ن ما 
َ
ِ فَمإِْن تََول مْوا َفُقولُموا اْشمَهُدوا بِأ ِِْن ُدوِن اّلل  ْرَباباً 

َ
َبْعُضَنا َبْعضاً أ

  . 22آل عمران  ُمْسلُِمونَ 
ك في نئمرتهم نن معلروا لمرن يتنراول بل حد بلغ من غلو ال يع  الرواف

راف نئمتهم الين  .. ودرموا عليه النا !   نبوال وخ 
حال آيتهم وديتهم العرمى انخوند مرال زيرن العابردين ال ل اي راني فري  

  فلرريس فرري بررول المع ررومين ودمررائهم ونبرروالهم 220" صوا  الواليرر  تابرره " ننرر
ال  ونحوهرا  مرا هرو معنرى وغائبهم استخ ا  وحر ا   يومرا االمتنراو فري ال ر

النياسر ، وال نررتن فرري بررولهم وغرائبهم بررل همررا  المسرره األذفرر، بررل مررن شرررو 
 هر!!  -بولهم وغائبهم ودمهم يحر  اهلل عليه النا  واستوما له الين  ا

اـقرروا اهلل يررا نيتهررا ال رريع  الررروافك .. نـرررون نن اهلل ـعررالى حررد ابتعررث 
 رررراد، وع رررراد  البواغيرررر  واألوثرررران ليخرررررج النرررراس مررررن ع رررراد  الع محمرررردا  

راف األئم  .. وشرو نبوالهم ..؟!!   ليدخلهم في دين  يزين لهم فيه ن ل خ 

 نله ا الحد خف  عقول م .. وهان  علي م ننفس م .. ؟!! 
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 نه ا هو الت رريم الر ي ـفهمونره مرن حرول اهلل ـعرالى فري  تابره ال رريم 
 َْنا بَِِن آَدَ  وََْحَل ِْ ِِمَن َولََقْد َكر  َْْقَنماُهْ   ِ َواْْلَْحمرِ َوَر َنماُهْ  ِِف الْمَِب 

ِضمالً  َْ ْن َخلَْقَنا َت لَْناُهْ  لََعَ َكثٍِْي ِمم  َِباِت َوفَض  م   َ  . 20سراف اأ ال

 نين عقالؤ م .. نليس في م  مل  شيد ..؟!!  

رابعووًا: يووأفر مفوورجم موون جهووة فافريجووم للصووحابة       

 وعامة املسل ني ..!  

 وايرراـهم ونحرروالهم الترري ـفيررد ـ فيررر عامرر  ال ررحاب  ر إال  فقررد  مرررت
 بضع  ننفا   منهم ر ومن ـ عهم بشدسان  من المسلمين إلى يو  الدين ..! 

ف ترر هم مليئرر  بالحقررد والبعررن علررى نهررل اأسررال ، مررن ذلرره مررا  واه 
  عرررن ابرررن نذينرر  حرررال  دررردثنا غيررر وادرررد ، عرررن 1/140ال لينرري فررري ال ررافي 

ا السال  ر ـأمرل هر ا السرند مرا نحرواه! ر ننره حرال  ال ي رون الع رد نددهما عليهم
مءمنا  دتى يعرك اهلل، و سوله، واألئم   لهم، وإما  زمانه، ويرد إليره وُيسرلم لره 

 هر. -..ا
وهررر ا يعنررري ـ فيرررر مميرررع نهرررل اأسرررال ؛ ألنهرررم ال يءمنرررون بع رررم  

ي ررون هلل ولرسرروله .. نئمرتهم، وال يررردون إلريهم، وال ُيسررلمون لهررم .. ألن الررد 
َْْعُتْ   واالستسال  ي ون للرسول، ولح مه، وسنته،  ما حال ـعالى  فَإِْن َتَنا

ِ َواْْيَوِْ  اْْلِخرِ  ُِِنوَن بِاّلل  َِ إِْن ُكنُْتْ  تُْؤ ِ َوالر ُسو وهُ إََِل اّلل  ٍء فَُردُّ ِِف ََشْ
وِيالً 

ْ
ْحَسُن تَأ

َ
 . 56النساف  من اني َذلَِك َخْْيٌ َوأ



 الشِّيَعُة الرَّواِفُض طاِئَفُة ِشْرٍك وِردٍَّة  

 

41 

فيعررل اهلل ـعررالى مررن لررواز  اأيمرران الرررد إلررى اهلل والرسررول فرري دياـرره، 
.. ولرريس  ي ررون الرررد إلررى ال ترراو والسررن  المابترر  عررن الن رري  وبعررد وفاـرره 

 إلى األئم   ما ـزعم ال يع  ..! 
ُموَك فِمَما َشَجَر  وحرال ـعرالى  ِ ُِِنوَن َحي  ُُيَك  فَال َوَرب َِك ال يُْؤ

ا ََْضمَْت َويَُسل ُِموا تَْسلِمماً بَيَْنُهْ   ِسِهْ  َحرَجاً ِمم  َُ نْ
َ
  ُث   ال ََيُِدوا ِِف أ

. فن   اني  على نن التسرليم ر الملرز  لليميرع مرن دون اسرتمناف ر 25النساف 
الرر ي ال ينبرر  عررن الهرروى .. ولرريس لمئمرر  نو لغيرررهم  ي ررون لح ررم الن رري 

 ال ي يحتمل دالهم الخبأ وال واو ..! 
ثررم إن مررن نئمررتهم مررن ال ومررود لرره فرري الحيررا  ال ترر ،  شمررامهم المرراني 
ع ررر محمررد بررن دسررن العسرر ري، والملقررا بالمهرردي .. ديررث يزعمررون ننرره 
دخل سرداو سامراف .. من  ن مر من نلف سن  .. وننه انن دي يُرزق .. وننه 

 خا ج يوما  من األيا  .. وإلى الساع  لم يخرج! 
يومرد .. ولرم يقرد  اهلل لره نن يولرد .. ديرث لرم  ه ا المهدي ال ي لم

يُعرك ألبيه الحسن العس ري ر إمامهم الحادي ع ر ر ولد يعق ه .. ومرع ذلره 
ـررراهم ينسرريون دولرره الق ررص واألسرراطير الخرافيرر  .. وييعلررون مررن ال يررءمن 
به، وبع مته، وبخرومه .. وننره يعلرم مرا  ران ومرا سري ون .. فهرو  رافر ولريس 

ل ل د  غلوهم فيه معلوا من ي  ره باسمه  رافرا ؛ ألنره فروق ونمرل بمءمن .. ب
 من نن ُيخاطا باسمه ..!! 
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  إن رم ال   حال نبرو الحسرن العسر ري 1/337 ما في ال افي 
ـرون شخ ه ر ني عن ولده المهردي صرادا السررداو! ر وال يحرل ل رم ذ رر 

صرلوات اهلل اسمه، فقل   ف يف ن  ره؟ فقال  حولوا  الحي   مرن آل محمرد 
 هر.   -عليه وسالمه ا

حال  صادا ه ا األمر    عن نبي ع د اهلل 1/333وفي ال افي 
 هر.  -ا يسميه باسمه إال  افرال 

وهر ا يعنري نن هر ا الميهررول الر ي ال ومرود لرره .. نعررم ونعرال حررد ا  
 ان ُيخاطا باسرمه .. ويُر  ر باسرمه ال رريف ..   .. ألن ن ينا  من الن ي 

 د ذله انتقاصا  من حد ه صلوات اهلل وسالمه عليه!وما عُ 
حررال  مررن عرفنررا  رران    عررن نبرري ع ررد اهلل 1/142وفرري ال ررافي 

 هر.  -مءمنا ، ومن نن رنا  ان  افرا  ا
حررال  حررال  سررول    عررن نبرري معفررر 1/715وفري ال ررافي  رر له 

ى   ننا  سول اهلل إلى الناس نممعرين، ول رن سري ون مرن بعردي نئمر  علراهلل 
ويرلمهم نئم  ال فر الناس من اهلل من نهل بيتي، يقومون في الناس فُي  بون، 

 هر.  -.. ا والضالل ونشياعهم
والرر ين ظلمرروا عليررا  بررزعمهم .. ودررالوا بينرره وبررين الواليرر  .. هررم   ررا  
ال ررحاب   نبررو ب ررر، وعمرررر، وعممرران .. و ررل مرررن شررايعهم و ضرري بخالفرررتهم 

اهلل عنهم نممعين .. هرءالف هرم المعنيرين مرن  وإمامتهم من المسلمين ..  ضي
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حولهم " ويرلمهم نئمر  ال فرر والضرالل ومرن شرايعهم .." والر ي ينسر ونه زو ا  
 ..!!  و  با  إلى  سول اهلل 

نـريد ـ فيرا  لل حاب  والترابعين لهرم بشدسران نصرر  مرن هر ا الت فيرر 
 .. لعلنا نيد؟!!  

إن شررريعتنا لم توبرررون حرررال  و    عرررن الرضررا 1/773فرري ال رررافي 
بأسرررمائهم ونسرررماف آبرررائهم، نخررر  اهلل علينرررا وعلررريهم الميمررراق، يرررردون مو دنرررا 

غيرنا وغيرهم، نحن الني راف الُنيرا ،  ليس على مل  اأسال ويدخلون مدخلنا، 
 هر.  -ونحن نبناف األوصياف .. ا

فليس على مل  اأسال  غيرهم .. فرأين ال رحاب  .. وبراحي المسرلمين 
لررم يرردخلوا فرري شرريعتهم .. فررشنهم ليسرروا بمسررلمين .. وال هررم علررى ملرر  الرر ين 

 اأسال  ..  ما نفاد منبوق النص!! 
/ عررن نبرري ع ررد اهلل حررال  ثالثرر  ال ينرررر اهلل إلرريهم يررو  1وفرري ال ررافي 

القيام ، وال يُز يهم، ولهم ع او نليم  من ادعى إمام  من اهلل ليس  له، ومرن 
 هر.  -زعم نن لهما في اأسال  ن ي ا  امحد إماما  من اهلل، ومن 

فه ان ال نفان ليس لهما في اأسال  ن ي ا  .. وال ي يرزعم نن لهمرا 
في اأسال  ن ي ا  .. فه ا  ر له ال ينررر اهلل إليره يرو  القيامر ، وال يز يره، ولره 

 ع او نليم .. وه ا من لوازمه ـ فير مميع المسلمين!! 
حررال  سررأله  مررل عررن  د اهلل   عررن نبرري ع رر1/211وفرري ال ررافي 

القائم ر ني مهديهم المنترر ر ُيسرلم عليره برشمر  المرءمنين ؟ حرال  ال، ذاة اسرم 
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ر لم ُيسمَّ بره ندرٌد  ر ني علي بن نبي طالا  سمى اهلل به نمير المءمنين 
 هر.  -اإال  افر ح له وال يتسمى به بعده 

المررءمنين هررم  بررأمير  ومعلررو  لليميررع نن الرر ين ـسررموا ح ررل علرري 
نبررو ب ررر، وعمررر، وعممرران ..  ضرري اهلل عررنهم نممعررين .. فهررءالف بررنص حررولهم  

  فا  ..!!
وهو يعني   له ـ فير مميع د ا  المسلمين ال ين مافوا بعد علري 

   !.. ألنهم  انوا يُنادون باسم نمير المءمنين .. 
إِن   " فري حرول اهلل    عرن نبري ع رد اهلل 1/270وفي ال رافي 

ًرا لَْن ُتْقَبَل تَْوَبُتُه ْ  َْ ُْ ُروا َبْعَد إِيَمانِِهْ  ُث   اَْْداُدوا  ََ َْ ِيَن  [ 8"] اَّل 
فرري نول األمررر و فررروا  آمنرروا بررالن ي  فررالن، وفررالن، وفررالنحررال  نزلرر  فرري 

من كنت مواله فهذا علي     ديث عرض  عليهم الوالي ، دين حال الن ي 

، ثم  فروا ديث مضرى  سرول اهلل المءمنين ، ثم آمنوا بال يع  ألمير مواله
  فلم يقروا بال يع ، ثم ازدادوا  فرا  بأخ هم من بايعه بال يع  لهم، فهرءالف لرم

 هر.  -ي   فيهم من اأيمان شيف ا
                                                

8
الَّ  يَن آَمُنوا ثُرمَّ َ َفرُروا ثُرمَّ آَمنُروا ثُرمَّ َ َفرُروا ثُرمَّ اْزَداُدوا ُ ْفررا  لَرْم  إ نَّ  ال واو حوله ـعالى   

يَرُهْم َسررر  يال   لرررن ـُق رررل  . نمرررا حولررره ـعرررالى 132النسررراف  َيُ رررن  اللَّرررهُ ل يَرْغف رررَر َلُهرررْم َوال ل يَرْهرررد 
إ نَّ الَّر  يَن َ َفرُروا   فقد و دت في آي  ثاني  من سو   آل عمران، وهي حوله ـعالى ـوبتهم

. نخبرأ 60آل عمران بَرْعَد إ يَمان ه ْم ثُمَّ اْزَداُدوا ُ ْفرا  َلْن ـُرْقَ َل ـَرْوبَرتُرُهْم َوُنولَئ َه ُهُم الضَّال ونَ 
 اأما  المع و  في حراف  اني  ..!!
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حلر   واضرح ننهرم يق ردون مررن حرولهم  فرالن، وفرالن، وفرالن .. نبررا 
د برايع لعلري برن نبري ب ر، وعمر، وعممان ال ين اخر وا ال يعر  لهرم ممرن  ران حر

طالرا ..  مرا زعمروا .. فهرءالف هرم المعنيرين مرن حرولهم برأنهم ازدادوا  فرررا  .. 
 وننهم لم ي   فيهم من اأيمان شيف ..!! 

نـريد نيها القا ر ـ ريحا  بت فيرر   را  صرحاب   سرول اهلل .. ن مرر مرن 
 ذله ؟!!  
َوُهُدوا  في حوله ـعالى    عن نبي ع د اهلل 1/272في ال افي  

ِمممدِ  اِ  اْْلَ َِ َوُهمُدوا إََِل َِرَ َن الَْقْو ِِ م ِِ    َ حرال  ذاة دمرز ،   إََِل ال
[ هرردوا 9ومعفررر، وع يررد ، وسررلمان، ونبررو ذ ، والمقررداد بررن األسررود، وعمررا ]

 . إلى نمير المءمنين 
َنُه ِِف ُْلُوبُِك ْ  وحوله ـعالى   ي  َْ يعني   َحب َ  إَِْيُْكُ  اْْلِيَماَن َو

ََ َوالْعِْصمَمانَ نميرر المرءمنين.  ُسمو َُ َر َوالْ َْ هَ إَِْيُْكُ  الُْك األول،   َوَكر 
 هر.  -والماني، والمالث ا

ل فررر والفسرروق والع رريان برراألول، والمرراني، والمالررث، وهررم  ففسررروا ا 
نبو ب ر، وعمر، وعممان ..  ضي اهلل عنهم نممعرين .. فتأمرل ال فرر والزندحر  

 يف والتأويل! في التحر 

                                                
م ر هءالف هم ال حاب  فق، ال ين نمس وا عرن ـ فيررهم .. ومرا سرواهم مرن ال رحاب  فهر 9

 عند ال يع  الروافك ر  فا  ..!
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حرال  لمرا دضرر الحسررن    عرن نبري معفرر 1/300وفري ال رافي  
  اعلررم ننرره سي رري ني مررن بررن علرري عليهمررا السررال  الوفررا  حررال للحسررين 

ها هللعائ رر  مررا يعلررم اهلل والنرراس  ها لنررا نهررل  صررنيعها وعررداـو ولرسرروله، وعررداـو
فقرال  ... ذها ذو العروينين إلرى عائ ر  [، فلما ح ك الحسن 10ال ي ]

، فخرمر  م راد   علرى بغرل لها  إنهم حد نح لروا بالحسرن ليردفنوا مرع الن ري 
بسرج، ف ان  نول امررن     ر  فري اأسرال  سررما ، فقالر   نحروا ابرن م عرن 
بيتي، فشنه ال يدفن في بيتي ويهته على  سول اهلل ديابه، فقرال لهرا الحسرين 

 حديما  هت   نن  ونبوة دياو  سول اهلل   لر  عليره بيتره مرن وندخ
 هر.  -ال ُيحا حربه، وإن اهلل سائله عن ذله يا عائ   ا

ر  مررا هررو ثابرر  فرري  ه رر ا انقل رر  ندررا الخلرر  إلررى حلررا ن ينررا  
الحديث ال حيح ر إلى عدو  هلل ولرسوله، وألهرل ال ير  .. فري عررك وندقراد 

                                                
علما  نن عائ    ضي اهلل عنها  ومعها مميع نمهات المءمنين يدخلن دخوال   ليا  في نهل  10

َلْسُتنَّ َ َأَدد  م َن الن َساف  إ ن  اـرََّقْيُتنَّ َفال ـَْخَضرْعَن ب راْلَقْول   يَا ن َساَف النَّ  ي   ال ي ،  ما حال ـعالى 
َوحَررررْرَن ف ررري بُريُررروـ ُ نَّ َوال ـَر َرررررَّْمَن ـَر َررررر َج .  الَّررر  ي ف ررري حَرْل  ررره  َمرررَرٌر َوحُرْلرررَن حَررررْوال  َمْعُروفرررا   فَرَيْبَمرررعَ 

يُرْ ه َا َعرْنُ ُم اْلَياه ل يَّ   اأْلُوَلى َوَنح ْمَن ال َّالَ  َوآـ يَن الزََّ اَ  َوَنط ْعَن اللَّرَه َوَ ُسروَلُه إ نََّمرا ُير يرُد اللَّرُه ل  
. فالمراد بأهل ال ي  هنرا هرم نسراف 33-37األدزاو  َوُيَبه رَُ ْم ـَْبه يرا   َنْهَل اْل َرْي   لر ْمَس ا

..  مررا هررو ظرراهر ومرر  و  فرري نول انيتررين .. نو علررى األحررل فررشنهن يرردخلن دخرروال   الن رري 
يرر   صرريحا  فري نهرل ال يرر  .. وبالترالي فرشن إخرررامهن مرن ـحر  ع رراف  آل ال ير  نو نهرل ال 
  ما يفعل ال يع  الروافك .. هو عين اليهل، والحقد، وال  و على اهلل و سوله ..! 
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ا ال يع  الروافك .. داشى الحسن والحسين  ضي اهلل عنهما نن ي د  عنهم
 !! ممل ه ا البعن والسا .. في ندا خل  اهلل إلى حلا ن ينا 

عميي ب  يين  نخرررج ال خررا ي ومسررلم فرري صررحيحيهما بسررندهما عررن  

 عثه على جيش  اا  الالسلي ، فيتش يه ف:ليت  أ       العاص، أن النب  

 "  " عائشيي" " ف:لييت  ميين ال جييا    ييا    النيياأ أُّييلي  لشييل    ييا   

 . "أ وها

ذي هقلته لنا قديم والشيعة المعاورون ال فإن قيل: هذا ال 

 يقولون ضه ..! 

انرررروا إذا  مرراذا يقررول آيررتهم وديررتهم العرمررى حائررد  م:ـهقــول لهــ 
المرررو   ال ررريعي  فررري إيرررران الخمينررري فررري  تابررره المن رررو  والم رررهو  "   رررف 

 األسرا  " ..! 
ل نرزه برالب ع عرن االسرتهان  بالعرديقول ه ا الحقود المفترون  إن اهلل م 

لم ات ه ه الم ادر من بعرد الن ري  فشن عليه نن يضع نسسا  والتوديد، ومن هنا 
دتى ال يتررة النراس درائرين فري نمررهم، ودترى ال ييعلهرم يقعرون فريسر  دفنر  

 هر.  -من االنتهازيين المترب ين ا
حل   هنا لم ي تف هر ا الحقرود الخ يرث برأن وصرف ال رحاب  برأنهم  

ـمادى به طغيانه ليعلم اهلل ـعرالى مرا ييرا عليره نن  دفن  من االنتهازيين .. بل
على دقروق األوصرياف واألئمر  مرن ن وضع لمسس والم ادر التي ـء د يفعله م

 ..!!  بعد الن ي 
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يقريم بنراف شررامخا  للع راد  والعدالر  والترردين،  إننرا ال نع ررد إلهرا  ثرم حرال   
وسرواهم مرن العترا  فري ثم يقو  بهدمه بنفسه، وُييلرس يزيردا  ومعاوير ، وعممران 

 هر.  -مواحع اأما   على الناس، وال يقو  بتقرير م ير األم  بعد وفا  ن يه ا
حلررر   يقرررر  هنرررا هررر ا الخ يرررث الحقرررود  نن إمرررا   ال رررحاب  مرررن غيرررر  

األوصرياف هررو هررد  للع راد ، والعدالرر  والرردين .. وننرره ال يع رد األرره الرر ي ي رراف 
. وال يقرو  بتقريرر م رير األمر  فري بيران مرن إما   ال حاب  مرن غيرر األوصرياف .

ال يع رررده  .. فهررر ا الررررو  يح مهرررا مرررن األوصرررياف واألئمررر  بعرررد الن ررري 
الخميني .. وال يعرفه .. فأي  وٍّ إذا  ـع د يا خمينري ننر  وشريعته الضرال  .. 

 نل م  وٌّ خاص ب رم وبعقائرد م ال اطلر  ال يعرفره النراس .. وال يعرفره الن ري 
 به ال را ؟!! وال نصحا
ثرم نالدر  مرن نسرلوو هر ا الخ يرث ننره يُقحرم اسرم يزيرد مرع معاوير ،  

.. لييرد لنفسره  وعممان، ونبو ب رر وعمرر وغيررهم مرن نصرحاو  سرول اهلل 
وشيعته مستساغا  في البعن والغمز .. وذله إن  ُد عليه حيل للراد نن  ـدافع 

سرر   دتررى ال يُقررال لرره عررن يزيررد .. وننرر  إذا  مررع يزيررد ضررد الحسررين .. وإن 
ذلررره .. ودترررى ال يُفهرررم ننررره مرررع يزيرررد ضرررد الحسرررين .. مرررر البعرررن بميمرررو  
ال حاب  من دون نن يُعقا عليه .. وب له ي ون حد ـحق  مراده ومراد نمماله 

 ال يع  الروافك .. فه ا نسلوو خ يث ال بد من التن ه إليه!!  من  ت او
 شرأن لنرا بال ريخين ومرا حامرا ثم حال ه ا الخ يث الحقرود  إننرا هنرا ال 

ومررن ـالعررا بأد ررا  اهلل، ومررا دلرراله ودرمرراه مررن ، نبرره مررن مخالفررات للقرررآ
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وضرد نوالده، ول ننررا  ، ومرا ما سرراه مرن ظلرم ضررد فاطمر  ابنر  الن رري عنردهما
 ن ير إلى مهلهما بأد ا  األه والدين ..!! 

ل رريح  مخالفتهمرا اوهنا نيد ننفسنا مضبرين على إيراد شواهد مرن  
 ؛ لنم   بأنهما  انا يخالفان ذله، وننه  ان هناة من يءيدهما ...!! للقرآن

نو د هنا مخالفات عمر لما و د في القرآن، لن ين بأن معا ض  القررآن  
لدى هءالف  ان  نمرا  هينا ، ونء د ننهم  انوا سريخالفون القررآن نيضرا  فيمرا إذا  

حمررل  رران حررد ـحررد  ب ررراد  عررن اأمامرر  ... وال رسررول الرر ي  ررد ومررد ـو
الم ائا من نمل إ شادهم وهدايتهم، واغمك عينيه، وفي نذنيه  لمرات ابرن 

، والمخالفرر  والنابعرر  مررن نعمررال ال فررر والزندحرر الخبرراو القائمرر  علررى الفريرر ، 
 هر.    -[ .. ا11نيات و د ذ رها في القرآن ال ريم]

نهم ننرره فض ررل وحررد بلررغ مررن اسررتهان  الخمينرري بال ررحاب   ضرري اهلل عرر 
مرن ال رحاب ، ديرث حرال فري وصريته   شع ه الضال على من  ران مرع الن ري 

نن شرررعا إيرررران وممررراهيره المليونيررر  فررري الع رررر الحاضرررر إننررري ندعررري بيررررن  
.. ذلره الحيراز الر ي  ران  الحيراز فري عهرد  سرول اهلل  نفضل من شرعا

 عون بمختلررف ال يُبيعونرره، ويترر  المسررلمون نيضررا  فيرره فرري عهررد  سررول اهلل 
الرر  ائع دتررى ال يتومهررون إلررى الي هرر ، فرروبخهم اهلل بايررات فرري سررو   التوبرر ، 

                                                
 .132و 135و  131و  172و  173انرر   ف األسرا ، ص   11
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وعرردهم بالعررر او .. ولقررد  ررر بوا عليرره  إلرررى دررد ننررره لعررنهم علرررى المن رررر  ـو
 هر.   -دسا ما  وي ... ا

يرررد فيررره ـ فيرررر لل رررحاب    وه ررر ا مرررا مرررن  تررراو لهررر ا الخ يرررث إال ـو
د  من نقوالت عنه وعن نسالفه ي في أث ات والبعن ال ريح بهم .. وفيما ـق

الدليل على ما ننسا لهم من مزال  وخ ال  فرير  ـخررمهم مرن الملر  .. ألن 
غرضنا هنا ر  ما ذ رنا ن مر من مر  ر إث ات الدليل على ما نرميهم به .. ولريس 
إد اف آثا هم في  ل ما نرميهم به .. فه ا ماال طاح  لنا بره .. فيمعره يحتراج 

ع رات الميلدات .. والقرا ر بغنرى عنهرا .. ـ فيره منهرا بعرك النقروالت  إلى
 التي ـعرفه على دقيق  القو  ونين هم من دين اهلل!! 

  74/222حررررال شرررريخ اأسررررال  ابررررن ـيميرررر   دمرررره اهلل فرررري الفترررراوى  
والرافض   ف رت نبا ب ر، وعمر، وعممان، وعام  المهرامرين واألن را ، والر ين 

ال ين  ضي اهلل عنهم و ضوا عنه، و فروا مماهير نم  محمرد اـ عوهم بشدسان 
  .من المتقدمين والمتأخرين 

في فررررون  رررل مرررن اعتقرررد فررري نبررري ب رررر وعمرررر والمهرررامرين، واألن رررا   
العدالررر ، نو ـرضرررى عرررنهم  مرررا  ضررري اهلل عرررنهم، نو يسرررتغفر لهرررم  مرررا نمرررر اهلل 

يد بن المسيا، ونبي مسلم باالستغفا  لهم، وله ا ي فرون نعال  المل   ممل سع
الخروالني، ونويررس القرنرري، وعبرراف بررن نبرري  بررا ، وإبررراهيم النخعرري، وممررل مالرره 
واألوزاعي، ونبي دنيف ، ودماد بن زيد، ودمراد برن سرلم ، والمرو ي، وال رافعي، 
وندمد بن دن ل، وفضيل بن عيرار، ونبري سرليمان الردا ني، ومعرروك ال رخري، 
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ع د اهلل التستري، وغيرر هرءالف، ويسرتحلون دمراف  والحنيد بن محمد، وسهل ابن
 من خرج عنهم، ويسمون م ه هم م ها اليمهو  ..! 

  ون مر محققيهم ر عندهم ر يررون نن نبرا ب رر وعمرر، 74/241وحال  
  ممررل عائ رر ، ودف رر ، وسررائر ون مررر المهررامرين واألن ررا ، ونزواج الن رري 
 هر.  -  عين .. انئم  المسلمين وعامتهم ما آمنوا باهلل طرف

هررءالف هررم ال رريع  الررروافك الرر ين يبالررا المغفلررون مررن نبنرراف السررن   
بالتودد معهم ضد نعداف األم  .. و رأن ال ريع  الرروافك يخرمرون عرن  رونهم 

 من نعداف األم  ؟!  

 فإن قيل أين الدليل على كفر من كّفر الصحاضة ..؟!  

ر  نو فسرقهم، وضرللهم  األدل  على  فر مرن  ف رر ال رحاب   مير أقول: 
َما ُكن ما َخُموُض   مير ، ن  ر منها حولره ـعرالى  َْلَُهْ  َْيَُقولُن  إِن 

َ
َولَئِْن َسأ

ِ َوآيَاتِهِ َورَُسوِلِ ُكنُْتْ  تَْسَتْهزِئُونَ  بِاّلل 
َ
ال َتْعَتِذُروا َْمْد  * َونَلَْعُ  ُْْل أ

ْرُتْ  َبْعَد إِيَمانُِكْ  إِْن َنْعُف َعْن  ََ مَة َْ ََ ِ ْب َ ائ ِِنُْكْ  ُنَعذ ِ ٍة  ََ ِ َ ائ
ِِيَ  ُهْ  ََكنُوا ُُمْرِ ن 

َ
 . 22-25التوب   بِأ

فهرررءالف  فرررروا بعرررد إيمرررانهم بسررر ا ننهرررم طعنررروا فررري ال رررحاب  فقرررالوا  
ر ن غرا ببونرا ، وال  عنهم " ما  نينا ممل حرائنا هءالف ر يعني نصحاو محمد 
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نزل اهلل ـعررالى فرريهم وبسرر  هم انيررات ن ر و نلسررنا ، وال نمرر ن عنررد اللقرراف " فرأ
 اننف  ال  ر.  

فإن قيل: أين يكمن االستهزاء ضـا  وآياتـه ورسـوله ..     

 وهم قد اقتصر استهزاؤهم على الصحاضة فقط ؟! 

و ضري عرنهم،  لما نثنى اهلل ـعالى خيرا  على نصحاو الن ي  أقول: 
ى عليهم خيرا  .. لما  حد نثن وننزل في ذله آيات بينات .. و  له الرسول 

 رران ذلرره .. ُعررد االسررتهزاف بال ررحاب  هررو اسررتهزاف برراهلل ـعررالى الرر ي ز رراهم 
و ضررري عرررنهم .. واسرررتهزاف بانيرررات التررري نزلررر  فررري المنررراف علررريهم برررالخير .. 

 ال ي نثنى على نصحابه خيرا .  واستهزاف بالن ي 
تضررمن ومرن األدلرر   ر له علررى  فرر مررن  ف رر ال ررحاب ، نن ـ فيررهم ي 

نَْصارِ  ـ  يا و د لقوله ـعالى 
َ
َن الُْمَهاِجرِيَن َواْْل ِِ لُوَن  و 

َ
ابُِقوَن اْْل َوالس 

َعد  لَُه ْ َجن اٍت 
َ
ُ َعنُْه ْ َوَرُضوا َعنُْه َوأ َبُعوُه ْ بِإِْحَساٍن رَِِضَ اّلل  ِيَن ات  َواَّل 

بَداً 
َ
نَْهاُر َخادِلِيَن فِمَها أ

َ
ُْ الَْعِظم ُ َُتْرِي ََتَْتَها اْْل ْو ََ  . 100التوب  َذلَِك الْ

فأث ررر  اهلل ـعرررالى  ضررراه عرررن المهرررامرين واألن رررا  .. والترررابعين لهرررم 
يرضرررى عنررره السرررتقامته،  بشدسررران .. واهلل ـعرررالى إذ يرضرررى عرررن ندرررد  فهرررو 

  وسالم  دينه واعتقاده. 
ِِنَِي إِذْ  و  له حوله ـعرالى  ُ َعِن الُْمْؤ ُيَبايُِعونََك لََقْد رَِِضَ اّلل 

ثَاَبُهْ  َفتْحاً 
َ
ِكمنََة َعلَمْهِ ْ َوأ ََ الس  نَْز

َ
وبِهِ ْ فَأ

ا ِِف ُْلُ َِ َجَرةِ َفَعلَِ   ََتَْت الش 
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ـحرر  ال ررير   ررانوا  . والمءمنررون الرر ين بررايعوا الن رري 14الفررتح  َْرِيبمماً 
 ن مر من نلف ون بعمائ   مل وامرن . 

وننرره ـعررالى حررد  ضرري عررنهم ..  فرراهلل ـعررالى ي ررفهم بررأنهم مءمنررون ..
وال رريع  الررروافك .. يقولررون  ال، هررم  فررا  .. وليسرروا بمررءمنين .. وهرر ا عررين 

 ال فر والت  يا لما ننزل اهلل! 
ُكنْممُتْ   و ر له ـ فيرررهم والبعرن بهررم يتضررمن ـ ر ي ا  لقولرره ـعررالى 

ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوتَ 
ْ
ْخرَِجْت لِلن اِس تَأ

ُ
ٍة أ  ِ

ُ
نَْهْوَن َعمِن الُْمنَْكمرِ َخْْيَ أ

 ِ ُِِنوَن بِاّلل  . ونولى الناس دخوال  في الخيري  110آل عمران  من اني  َوتُْؤ
 ..!   الوا د  في ه ه اني  ال ريم  هم نصحاو محمد  

بينمررا ال رريع  الررروافك يقولررون  ال .. هررم  فررا  .. وهررم شررر األمررم .. 
نرري عنرردما مررز  بررأن شررع ه الضررال وحررد ـقررد  معنررا  ررال  الحقررود اليهررول الخمي

ال ي انت رت فيه نمرار اأيدز .. وشرو المخد ات .. نفضل مرن ال رحاب  
 ..؟!!   ال ين  انوا في الحياز مع الن ي 

مٌد  و ر له فرشن ـ فيررهم يتضرمن الت ر يا والررد لقولره ـعرالى  ُحَم 
  َ اُء لََعَ الُْك ِشد 

َ
َعُه أ َِ ِيَن  ِ َواَّل  َُ اّلل  عماً رَُسو اُء بَيَْنُهْ  تََراُهْ  ُرك  ارِ رَُْحَ

ثَمرِ 
َ
ْن أ ِِ ِ َورِْضَواناً ِسمَماُهْ  ِِف وُُجوهِِهْ   َِِن اّلل  داً يَبَْتُغوَن فَْضاًل  ُسج 

َثلُُه ْ ِِف اْل  َِ َثلُُه ْ ِِف اَل ْوَراةِ َو َِ ُجودِ َذلَِك  ُه السُّ
َ
أ َْ ْخَرَج َش

َ
ْْنِمِل َكَزْرٍع أ

َرهُ فَاْستَ  َْ اَع فَِ ر  ِهِ ُيْعِجُ  الزُّ ارَ ْغلََظ فَاْستََوى لََعَ ُسْو  َ  ِْيَغِمَظ بِِهُ  الُْك



 الشِّيَعُة الرَّواِفُض طاِئَفُة ِشْرٍك وِردٍَّة  

 

55 

ْجممراً 
َ
ْغَِممَرةً َوأ َِ ِِممنُْهْ   اِت  مماِْلَ ُنمموا وََعِملُمموا الص  َِ ِيممَن آ ُ اَّل  وََعممَد اّلل 

 . 76الفتح َعِظمماً 
.. والمعنيين مرن هر ه انير   ونحن نسأل  من ال ين  انوا مع الن ي 

نليس هم ال حاب   ضي اهلل عنهم  ال ريم  التي ـ فهم ب ل خ ال الخير ..
  نممعين ..؟!! 

 مررا نن انيرر  ال ريمررر  نفررادت بررأن اهلل ـعرررالى يُغرري  بال ررحاب  الررر ين  
 فرروا .. وننرره ال يغتراه مررنهم إال  ررل دقرود  فررا  .. فليمر  ال رريع  الررروافك 

ال ي لم ـنبفئ نا ه من  ن مرر مرن نلرف عرا  .. وال يُبفرئ  في غيرهم ودقدهم
 [.  12نا  دقدهم وغيرهم إال نا  مهنم إن شاف اهلل]

                                                
مررن البقرروس الترري يعتمرردونها  وسرريل  للمحافررر  علررى نعلررى د مررات الحقررد والغرري  فرري  12

سرررلمين .. هررررو مرررا يفعلونررره فرررري حلررروو نميرررالهم ونبنرررائهم ونطفررررالهم .. علرررى ال رررحاب  والم
دسينياـهم من لبرم وضررو ألمسرامهم .. ونيادر  .. وشر  لميرابهم .. إديراف لمعراني االنتقرا  
والمأ  للحسين .. زعموا! .. وممن ؟ .. من  ل مسلم يترضى عن ال حاب  وبخاصر    را هم 

 الم  رين بالين   نبو ب ر، وعمر، وعممان ..  ضي اهلل ـعالى عنهم نممعين! 
فانرروا ممال  ماذا يقول الحقود اليهول الخميني في وصيته التي مات دترف غيرره عليهرا     

ومررن مملرر  ذلرره نن ال يغفلرروا نبرردا  عررن مراسررم عررزاف األئمرر  األطهررا  وخ وصررا  عررزاف سرريد 
المرلررومين، و ائرررد ال رررهداف نبررري ع رررد اهلل الحسررين صرررلوات اهلل الررروافر  وصرررلوات نن يررراف اهلل 

ل الحين على  وده العريم  المقدام ، وليعلمون  ل نوامر األئمر  علريهم السرال  ومالئ ته وا
، والتنديرد ونن  رل اللعرن لررالمي آل ال ير في ميال إدياف ملحمر  اأسرال  التا يخير  هر ه، 

 =بهررم لرريس إال صرررخ  ال ررعوو فرري ومرره الح ررا  الرررالمين ع ررر التررا يخ وإلررى األبررد.] مررع
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مين المعنيين من  المه هم  ل درا م غيرر األوصرياف .. نو ال يرءمن ن الح ا  الرالناالنت اه =
 باألوصياف .. وه ا ي مل الخلفاف الراشدين وغيرهم  ضي اهلل عنهم نممعين [. 

علمرون نن لعرن بنري نمير  ر لعنر  اهلل علريهم ر و فرع ال روت باسرتن ا  ظلمهرم ر مرع ننهرم     ـو
مين في العالم، وإبقاف له ه ال رخ  المحبمر  انقرضوا وولوا إلى مهنم ر هو صرخ  ضد الرال

 هر.  -للرلم نابض  بالحيا  ا
حلرر   ومنرره ـعلررم نن دسررينياـهم مررا هرري فرري دقيقتهررا إال أديرراف الضررغائن واألدقرراد فرري    

نفرروس نبنررائهم ونـ رراعهم .. علررى اأسررال  والمسررلمين .. وعلررى مرردا  الررزمن .. ـحرر  عنرروان 
 ! لعن وشتم ظالمي آل ال ي  ..!!

ال واهلل .. هررم ال يح ررون الحسررين ن مررر منررا .. إال إذا اعت ررر الغلررو ..  غلررو الن ررا ى فرري    
علمنرا .. و ر له  د ا  .. وال ي غضون حاـلي الحسين ن مر منا .. ول رن  بنرا  عيسى 
.. بررأن ال ـرز  واز   وز  نخرررى .. ونن ال يءخر  المرررف .. فضرال  عررن شرعوو ونميررال  ن ينرا 

 .. بيرير  ننفا  متف  على ذمهم وإمرامهم ..!! ب املها 
ننه شهيد .. وننه من نهل الين  .. ل ن ال ييوز ر شرعا  وال عقال   فعزاؤنا في الحسين    

ر نن يتحول مقتل الحسرين إلرى ذ يعر  أثرا   العرداو  وال غضراف برين المسرلمين .. وعلرى مردا  
 له نو يأمر به! يرضى ب  يخ والزمان .. فحاشى الحسين نن التا
غيلر   ثم نسأل  حرد حترل  ميرر مرن األن يراف غيلر  وذبحرا  .. وحرد حترل عمرر برن الخبراو    

حد حتل ذبحا  وطعنا  في عقر دا ه وهو  وطعنا  وهو في ال ال  .. و  له عممان بن عفان 
. يقرن القررآن .. و ر له علري برن نبري طالرا نبرو الحسرن والحسرين .. حرد حترل غيلر  وطعنرا  .

فعررال  ـرررة  ررل هررءالف علررى علررو م ررانتهم وحررد هم .. وعقرردت ميررالس اللبررم وال  رراف علررى 
 الحسين فق، .. ؟؟!! 

 =مد الحسين ..؟؟!!  ثم ني م او نشد على األم  موت الحسين .. ن  موت الن ي    
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يتضمن الت ر يا والررد لقولره  و  له ـ فيرهم ألبي ب ر ال دي  
ُروا ثَاِّنَ اثْنَ  ـعالى  ََ َْ ِيَن  ْخرََجُه اَّل 

َ
ُ إِذْ أ هُ اّلل  وهُ َفَقْد نََُصَ ْيِ إاِل  َتنُُْصُ

 ُ ََ اّلل  نَْز
َ
َعَنما فَمأ َِ  َ َُ لَِصاِحبِهِ ال ََتَْزْن إِن  اّلل   ُهَما ِِف الَْغارِ إِذْ َيُقو

إِذْ
ََل  َْ ُروا السُّ ََ َْ ِيَن  ي َدهُ ِِبُُنوٍد لَْ  تََروَْها وََجَعَل ََكَِمَة اَّل 

َ
َسِكمنَتَُه َعلَمْهِ َوأ

 ُ ِ ِيَ الُْعلَْما َواّلل   . 20التوب  َعزِيٌز َحِكم ٌ  َوََكَِمُة اّلل 
 من هو صاد ه المعني في ه ه اني  ال ريم  وال ي  ان مرع الن ري 
 في الغا  .. وهما في طريقهما للهير  إلى المدين  .. وال ي يقول له الن ي 

 َعَنا َِ  َ  ..؟!  .. نليس هو نبا ب ر ال دي    ال ََتَْزْن إِن  اّلل 

 يررل الررر ي شرررفه اهلل ـعررالى ب ررح   ن يررره نممررل هرر ا ال ررحابي اليل
وخ رره مررن بررين مميررع النرراس لهرر ا ال رررك العررريم .. لي ررون صرراد ا  وننيسررا  

وهو في طريقه مهامرا  إلى المدين  المنو   .. نممل هر ا ييروز البعرن  للن ي 
 بدينه ونمانته ..؟!!

  نليس ل م عقول ـتف رون بها ..؟!!  

                                                                                                           

لو ماز عقد ميالس الحزن، والنياد ، واللبرم، وشر  الييروو علرى مير  .. ل ران ن ينرا =   
  ر ه ألمته ذله ودرمه عليهم.   ت اهلل عليه نولى به ه الميالس من غيره .. ول نه صلوا
ك ..  ررل ذلرره ييعلنررا نضررع ع رررات إشررا ات االسررتفها  علررى دسررينيات ال رريع  الرررواف   

 ..؟؟!!  وغاياـهم الخ يم  من و ائها
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وافك يبعنون بال حاب  وي فرونهم ومرن ثم نننا نسأل  هل ال يع  الر 
ـرررابعهم بشدسررران  إلررررى يرررو  الررردين .. لرررر واـهم .. ونمرررو  دنيويررر  .. ن  لرررردينهم 

 وعقيدـهم ومواحفهم ..؟!! 
فرشن حرالوا  لر واـهم ونمرو  دنيوير  شخ ري  ..  ر بوا .. وظراهر درالهم 
و ررر له ن وصرررهم ي ررر و ذلررره ..  مررررا ننررره يسرررتحيل نن يتحقررر  الخررررالك 

الرردنيوي مررع مميررع ال ررحاب  .. ومميررع مررن ـرر عهم بشدسرران إلررى  ال خ رري نو
 يو  الدين!! 

وإن حررالوا  لرردينهم، وعقيرردـهم، ومررواحفهم .. ومهررادهم ..صرردحوا .. 
ضراه اهلل مرنهم   ل نهم ب له ي ونرون حرد  فرروا .. ألنهرم معلروا الردين الر ي اـ 

ضراه اهلل و سروله مرنهم ..  فررا  وضرال ال  .. واأيمران  فرا  .. واأسال  ال ي اـ 
الرررر ي وصررررفهم اهلل برررره  فرررررا  .. وهرررر ا عررررين الت رررر يا وال فررررر والضررررالل .. 
ـو فيرهم يحو  علريهم  مرا و د ذلره فري نداديرث عرد ، فقرد صرح عرن الن ري 

    مرررا فررري ال رررحيحين وغيرهمرررا ننررره حرررال " نيمرررا  مرررل مسرررلم ن فرررر  مرررال 
 مسلما ، فشن  ان  افرا ، وإال  ان هو ال افر ". 

  مررن سر هم ر ني 560يخ اأسررال  ابرن ـيميرر  فري ال را  ، صحرال شر
ال ررحاب  ر سرر ا  ال يقررد  فررري عرردالتهم وال فرري ديرررنهم، ممررل وصررف بعضرررهم 
بال خل، نو الي ن، نو حلر  العلرم، نو عرد  الزهرد ونحرو ذلره، فهر ا هرو الر ي 

 فررره بميرررد ذلرره، وعلررى هرر ا ُيحمررل  يسررتح  التأديررا والتعزيررر، وال نح ررم ب
 ي فرهم من نهل العلم.   ال  من لم
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دوا بعرد الرسرول عليره ال رال   ونما من ماوز ذله إلى نن زعم ننهم اـ 
ررقوا عررامتهم،  والسررال  إال نفرررا  حلرريال  ال ي لغررون بضررع  ع ررر نفرررا ، نو ننهررم فس 
فه ا ال  يرا نيضرا  فري  فرره؛ ألنره  ر و لمرا ن ره القررآن فري غيرر موضرع مرن 

،  فرره متعرين من ي ه في  فر ممل ه ا فشنبل الرضى عليهم والمناف عليهم، 
فررشن مضررمون هرر ه المقالرر  نن نقلرر  ال ترراو والسررن   فررا  نو فسرراق، وان هرر ه 

ْخرَِجمْت لِلن ماِس  اني  التي هري 
ُ
مٍة أ  ِ

ُ
وخيرهرا هرو القررن   ُكنُْتْ  َخْْيَ أ

األول، و ان عامتهم  فا ا  نو فساحا ، ومضمون نن هر ه األمر  شرر األمرم، وننرم 
 باالضبرا  من ديرن اأسرال  و فر ه ا مما يُعلمابقي ه ه األمم هم شرا ها، س
 هر.  -ا

  و رر له نقبررع بت فيررر  ررل 7/210وحررال القاضرري عيررار فرري ال ررفا 
فهررءالف  فررروا مررن حائررل حرروال  يتوصررل برره إلررى ـضررليل األمرر ، ـو فيررر ال ررحاب ، 

القررآن، إذ نراحلوه  ؛ ألنهرم نببلروا ال رريع  بأسررها، إذ انقبرع نقلهرا ونقرل ومروه
 هر.  - فر  على زعمهم ا

خامسوووًا: يوووأفر مفووورجم مووون جهوووة  ناوووارجم للسووورة      

 وجحودجم هلا ..!

ال نظررن نننررا بحامرر  إلررى إث ررات إن ررا هم ومحررودهم للسررن  المابترر  عررن 
بالسررند ال ررحيح .. فيميررع نحرروالهم و ترر هم، ون وصررهم ـرردل علررى  الن رري 

ك .. وعلررررى ـ رررردي  ال رررر و ذلرررره .. فمرررر ه هم حررررائم علررررى الهررررد  والرررررف
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ـو  يا ال دق .. بل إن شعر شعرائهم المالدد  خير عندهم مما ث ر  عرن 
 في صحيحي ال خا ي ومسلم!  الن ي 

  ومع ه ا يردون ر 74/241حال شيخ اأسال  ابن ـيمي  في الفتاوى 
المابتر  المترواـر  عنره عنرد نهرل العلرم  ني ال ريع  الرروافك ر نداديرث الن ري 

داديث ال خا ي ومسلم، ويرون نن شعر شعراف الرافض   ممرل الحميرري، ممل ن
و وشيا  الديلمي، وعما   اليمني خير من نداديث ال خا ي ومسلم، وحرد  نينرا 

وصحابته، وحرابته ن مر مما  نينا  في  ت هم من ال  و واالفتراف على الن ي 
 من ال  و في  تا نهل ال تاو من التو ا  واأنييل. 

فلريس فري البوائرف   وله ا  انوا ن  و فررق األمر ، 74/226ل وحا
المنتسرر   إلررى الق لرر  ن مررر  رر با  وال ن مررر ـ ررديقا  لل رر و، ـو رر ي ا  لل رردق 

 هر.  -.. ا منهم
فروايرر  درردثني الحمررا  عررن نبيرره، عررن مررده .. الرروا د  فرري  ترر هم .. 

ث مرن نصدق عندهم مما هو ثاب  بالسند ال رحيح ر علرى نصرول نهرل الحردي
علماف الير  والتعديل ر في صرحيحي ال خرا ي ومسرلم، وللتردليل علرى صرح  
ذلره نقت رر علررى ذ رر الروايرر  التري  واهررا ال لينري ر  ر با  وزو ا  ر فري ال ررافي 

حرال  إن    عن علي بن نبري طالرا حرال   وي نن نميرر المرءمنين 1/732
ددثني عن نبيره،  فقال  بأبي نن  ونمي إن نبي ذله الحما   لم  سول اهلل 

عن مده، عن نبيه ننه  ان مع نو  في السفين  فقا  إليه نو  فمسح على  فلره 
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ثررم حررال  يخرررج مررن صررلا هرر ا الحمررا  دمررا  ير  رره سرريد الن يررين وخرراـمهم، 
 هر.  -فالحمد هلل ال ي معلني ذله الحما  ا

بأبيره ونمره .. وهر ا مرن البعرن  فلم ييدوا غير الحما  يفدي الن ي 
.. الرررر ي ييررررا نن يُفرررردى ب ررررل غررررال  وعزيررررز  سررررتخفاك بقررررد  الن رررري واال

 ونفيس! 
والحمررا  الرر ي  وهررو يعنرري نن مررا بررين الحمررا  الرر ي دررد  الن رري 

ررر مائرر   ـ لرم عنرره نررو   ن بعمائرر  سرن  علررى ـقرردير نن الحمررا  مرنهم حررد عم 
لريس ن مرر مرن ن بعمائر  سرن   ومحمرد  سن  .. وهر ا يعنري نن برين نرو  

 !!.. 
هرررو يعنررري  ررر له نن الحميرررر ـعررررك ننسرررابها .. وننسررراو آبائهرررا .. و 

حاف  عليها ..  ما هو الحال عند ال  ر من بني آد !!   ونمدادها .. ـو
ل ن نعود فنقول  ال نا والعتا ليس على الحمير .. ول ن على من 

 يروي وي دق  وايات الحمير .. وي حح سند الحمير ..! 
 يعي  فري إيرران فري وصريته  نحرن فخرو ون حال الخميني حائد المو   ال
بعرررد القررررآن نعررررم دسرررتو  للحيرررا  الماديررر  نن  تررراو نهرررا ال الغررر  الررر ي هرررو 

عاليمرره المعنويرر  والح وميرر  ن حررى ونسررمى  ترراو لتحريررر ال  ررر، والمعنويرر  ، ـو
 هر.  -نها للحيا ، هو من إمامنا المع و  ا
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ال الغر  الر ي ويقول دسرين األعلمري الرافضري فري مقدمتره علرى نهرا 
  فشننررا ال نعرردو الحرر  إذا حلنررا مررع ينسرر ونه زو ا  و رر با  لعلرري بررن نبرري طالررا 
 هر.   -ا وفوق  ال  المخلوقالقائلين   ال  علي  دون  ال  الخال  

 ..؟!!  وسءالنا  نين ذه وا ب ال  وم ان  سن  ن ينا 
فررشذا  ررران  رررال  علررري فررروق  رررال  المخلررروق .. ونعررررم ون حرررى دسرررتو  

.. ونيرن ـ رون سرنته  لحيا  .. فأين ي ون موضع  رال  سريد الخلر  محمرد ل
 ..؟!!  المابت  عنه 

..  موابهم ب ل وحاد  ووضو   ننه دون  ال  علي بن نبي طالرا 
ودون نها ال الغ  .. داشى علي نن يق رل لنفسره ممرل هر ه الفرير  العريمر  .. 

  لها عن الرحاو!!وواهلل لو سمعها منهم لقبع عليها  ؤوسهم .. وف
ََ َصوِْت  حال ـعالى  ْصَواتَُك ْ فَْو

َ
ُنوا ال تَْرَفُعوا أ َِ ِيَن آ َها اَّل  يُّ

َ
يَا أ

ْن ََتْمَبَط 
َ
َِ َكَجْهمرِ َبْعِضمُكْ  ِْلَْعمٍن أ انل ِب ِ َوال َُتَْهمُروا َلُ بِمالَْقْو

نُْتْ  ال تَْشُعُرونَ 
َ
ْعَمالُُكْ  َوأ

َ
 روت فروق . فشذا  ان  فرع ال7الحيرات  أ

مرررءداه لح ررروط العمرررل وخرررروج صررراد ه مرررن ملررر  اأسرررال  ..  صررروت الن ررري 
.. نو د مرا  نو  المرا  .. فروق  ف يف بمن يرفع شخ ا  فوق شخص الن ي 

.. ال شه ننره نولرى برال فر، والخرروج مرن اأسرال ، ونن  د م و ال  الن ي 
  يح ، عمله. 

ر نصرح  تر هم ون حاهرا ر ال مع التن يره نن هر ا نهرا ال الغر  ر الر ي يُعت ر
ي ررح عررن علرري ابررن نبرري طالررا؛ فرررشن مررا بررين  اـ رره و احمرره ال ررريف الرضررري 
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المتوفى في محر  سن  ن بع ون بعمائ  للهير  .. وبين علي بن نبي طالا ن مرر 
مرن خمسرين وثالثمائر  سرن  .. ف يرف يقررول  حرال علري .. وهرو لرم يسرمع مررن 

"  350ليا  .. وبينه وبين علي ن مر مرن " علي .. ولم ير عليا  .. ولم يُعاصر ع
 سن  .. وليس بينه وبين علي سند ؟!!  

ولررو صررح  الروايررات بممررل هرر ا السررند .. ليرراز ل ررل وادررد منررا نن 
 يءلف  تابا  ثم ينس ه لمن ي اف من ال حاب  نو التابعين ..!! 

ثم إذا  ان نصح  ت هم ون حاها، ونعرمها .. ه ا هو سنده .. ف يرف 
 ونه من  ت هم ومرامعهم .. ال شه ننها نوهى ونضعف سندا  ومتنا  ..!! بما د

فإن قيل: أين الدليل على كفر من ردّ السنة الثاضتة عن النبي 

  !وأهكرها ..؟ 

ــول:  حررد ن سررل اهلل ـعررالى  سررله لتبررا  بررشذن اهلل،  مررا حررال ـعررالى  أق
 ْاَع بِإِذ ََ ٍَ إاِل  ِْيُ ِِْن رَُسو رَْسلَْنا 

َ
ا أ َِ ِ َو . فالغاير  22النسراف  انير  ِن اّلل 

نهررى، وـُخ ررر عررن اهلل  .. فمررن  د  مررن إ سررال الرسررل نن ـُبررا  فيمررا ـررأمر ـو
علررى الرسررول مررا نمررر برره نو نهررى عنرره .. نو سرروع لنفسرره اأعرررار  عررن سررنته 

نْ   ود مه فقد  فر،  ما حال ـعالى 
َ
ْمرِهِ أ

َ
وَن َعْن أ َُ الِ ِيَن َُيَ  فَلَْمْحَذرِ اَّل 

ِْي ٌ 
َ
ْو يُِصمَبُهْ  َعَذاٌب أ

َ
. والفتنر  هنرا 23النرو   مرن انير  تُِصمَبُهْ  فِتَْنٌة أ

يُراد منها ال فرر وال ررة .. وهر ا فريمن يخرالف نمرره إلرى نمرر غيرره .. ف يرف 
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بمررن يرررد مبلرر  نمررره وسررنته .. برردافع الهرروى واليهررل والحقررد .. ال شرره ننرره 
 نولى في الوحو  في الفتن  وال رة.

ُموَك فِمَما َشَجَر  وحرال ـعرالى  ِ ُِِنوَن َحي  ُُيَك  فَال َوَرب َِك ال يُْؤ
ا ََْضمَْت َويَُسل ُِموا تَْسلِمماً  ِسِهْ  َحرَجاً ِمم  َُ نْ

َ
 بَيَْنُهْ  ُث   ال ََيُِدوا ِِف أ

 . 25النساف 
ح يم الن ري  فعل  اأيمان بتح يم الن ي  بعرد وفاـره ي رون  .. ـو

 ..! سنته بالرد إلى 
ِ مُعموا  ونحوه حوله ـعالى 

َ
َ َوأ ِ مُعموا اّلل 

َ
ُنموا أ َِ ِيمَن آ َها اَّل  يُّ

َ
يَا أ

 ِ وهُ إََِل اّلل  ٍء فَمُردُّ َْْعُتْ  ِِف ََشْ ِِمنُْكْ  فَمإِْن َتَنما ْمرِ 
َ
وِل اْْل

ُ
ََ َوأ الر ُسو

ِ َواْْيَوِْ  اْْلِخمرِ  ُِِنوَن بِاّلل  َِ إِْن ُكنُْتْ  تُْؤ ْحَسمُن  َوالر ُسو
َ
َذلِمَك َخمْْيٌ َوأ

وِيالً 
ْ
. ف ين نن من لواز  اأيمان  د النزاعات إلى اهلل والرسول 56النساف  تَأ

.. فمررن  د  .. والرررد إلررى الرسررول بعررد وفاـرره ي ررون بررالرد إلررى سررنته ونحوالرره 
سنته .. واببل العمل بهرا .. لزمره بالضررو   .. نن ال يررد إليره النرزا  .. ونن ال 

 ..! إليه وإلى سنته يتحا م 
َ فَات بُِعوِِن ُُيْبِبُْكُ    ىو  له حوله ـعال ُْْل إِْن ُكنْتُ ْ َُتِبُّوَن اّلل 

وٌر رَِحم ٌ  َُ ُ َغ ُ َوَيْغَِْر لَُكْ  ُذنُوَبُكْ  َواّلل  . واـ را  31آل عمرران  اّلل 
النهرا .. ل ب .. فمن لم يت ع سرنته  بعد وفاـه ي ون باـ ا  سنته  الن ي 

عنررررده نو ألي سرررر ا  رررران .. دل علررررى انتفرررراف المح رررر  هلل مررررن حل رررره .. إذ نن 
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..  مرا نن انتفراف المح ر  المح   ـ ون على حد  االحتداف والمتابع  للرسرول 
ي ون على حد  انتفاف المتابع  .. ف ل منهما الز  وملرزو  لآلخرر .. وال ـنتفري 

 مبل  المح   إال عن  ل م غك   افر عنيد! 

.. ال  إن قيل: الشيعة الـروافض يـردون سـنة النبـي     ف

 .. ضل ألهها ال تصح عندهم ..؟!  ألهها سنة ثاضتة عن النبي 

هرر ا عررين اليهررل وال رر و والتلفيرر  .. فهررم لررم يررردوا السررن  أقــول: 
ها عندهم بعردما ناح روا نسرانيدها ومتونهرا علرى نصرول وضرواب، علرم  لعد  ث ـو

فهرم مررن نبعررد النرراس عرن هرر ا العلررم العررريم ..  الحرديث واليررر  والتعررديل ..
وإنما  دوها ألنها ال ـنسيم مع نصرولهم ال اطلر  الفاسرد  .. فالضراب، عنردهم 
لق ررول الروايرر  نو  دهررا  هررو مررا وافرر  نصررولهم ال اطلرر  الفاسررد  نو عا ضررها .. 
ررويا نصرولهم  ف ل  واي  ـوافر  نصرولهم الفاسرد  نو يم رن ـيييرهرا لخدمر  ـو

هم صحيح  يحتيون بهرا وإن  انر  موضروع  م  وبر  .. و رل  واير  فهي عند
ـخالف نصولهم الفاسد  .. نو  ان  ـوافر  نصرول نهرل السرن  واليماعر  فهري 

 عندهم ضعيف  وموضوع  .. بغك النرر عن السند والروا  وعدالتهم ..! 
نقل  العلم الن وي ال رريف .. هرم  إضاف  إلى ذله فشن  وا  الحديث و 

ال يع  الروافك  ما ـقد  .. وه ه العقيد  الفاسد  الخ يم  نلزمتهم   فا  عند
..  غم صح  وث وت ما نقلوه .. فال دع    برد  واياـهم وما نقلوه عن الن ي 

ـدل على ال دع  .. والخبيئ  ـدل على نختها .. والسيئ  ـدل على غيرهرا ومرا 
 هو ن  ر منها ..! 
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صررياف، والع ررم  ..  رران سرر  ا  ملحررا  فقررولهم باأمامرر ، واألئمرر ، واألو 
لقررولهم ب فررر مررن خررالفهم فرري ذلرره مررن نهررل اأسررال  .. وحررولهم ب فررر نهررل 
اأسال   ال حاب  والتابعين لهم بشدسان ..  ان س  ا  حويا  دملهم علرى القرول 
بتحريرف القررآن .. و د السرن  .. إذ نن نقلر  ال رريع  فري زعمهرم ر  مرا ـقرد  ر  

مررنهم ديررن وال يُق ررل مررنهم نقررل .. والقررول بتحريررف القرررآن،  فررا  .. ال يءخرر  
 وببالن السن  .. مءداه إلى هد  ن  ان ال ريع  والدين!!  

فالسرريئ  ـرردل علررى نختهررا .. والرر نا يرردل علررى مررا بعررده .. ويُعررد مررن 
لوازمرره .. والت رر يا ب رريف يحملهررم علرررى الت رر يا ب رريف آخررر ..  مرررا نن 

ـ رر يا ال رردق .. هرر ا الرر ي دملهررم  ـ رردي  ال رر و يحمررل صرراد ه علررى
.. ومن  ان   له ال ييوز نن يُقال عنه مرا  على  د السن  المابت  عن الن ي 

يم ررن نن يُقررال فرري عررالم مررن علمرراف األمرر   د دررديما  خبررأ  لعررد  ث رروت صررحته 
عنده بعد إعمال النرر في حواعد وعلو  الحرديث ال رريف .. وبالترالي فهرم ال 

 نن يُع   ه ا العالم .. فتن ه ل له! يُع  ون  ما يم ن 
ثم نن ال ي يرد الحديث .. بسر ا إعمرال حواعرد وعلرو  الحرديث .. 
ـراه يرد دديما  نو ع ر  نو ن مرر نو نحرل .. ل نره ال يررد  ترا الحرديث برمتهرا 
و أنهررا لررم ـ ررن .. والترري ـحترروي علررى ع رررات انالك مررن األداديررث الن ويرر  

ل يع  الروافك مع  تا الحرديث الحاوير  لسرنن ال حيح  ..  ما هو صنيع ا
 ..؟!!    الن ي الم بفى 
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سادسًا: يأفر مفرجم من جهة مظاجرفهم ألعداء األموة  

 من الافرة واملشرمني على أبراء األمة من املسل ني املو دين ..! 

ل ررد  دقررد ال رريع  الررروافك علررى اأسررال  ونهلرره .. فررشنهم  ررانوا وال 
وك مرع نعرداف األمر  مرن ال فرر  والم رر ين علرى اأسرال  يزالون يختا ون الوحر

ونهلرره، وهرر ه دقيقرر  مسررلم  ُم رراهد  ال ـحترراج منررا لمزيررد عنرراف ل رري نم رر  
 صحتها وواحعيتها ..! 

حال شيخ اأسال  ابرن ـيمير  فري الفتراوى بعرد نن ذ رر ـ فيررهم ألهرل 
ن؛ اأسررررال   ولهرررر ا السرررر ا يُعرررراونون ال فررررا  علررررى اليمهررررو  مررررن المسررررلمي

فيعررراونون التترررا  علرررى اليمهرررو ، وهرررم  رررانوا مرررن نعررررم األسررر او فررري خرررروج 
من يزخررران ملررره ال فرررا  إلرررى برررالد اأسرررال ، وفررري حررردو  هوال رررو إلرررى برررالد 
العررراق، وفرري نخرر  دلررا ونهررا ال ررالحي ، وغيررر ذلرره بخ ررمهم وم رررهم لمررا 

 دخل فيه من ـوز  منهم للمسلمين وغير من ـوز  منهم! 
وا عسرر ر المسررلمين لمررا مررر علرريهم وحرر  ان رررافه وبهرر ا السرر ا نه رر

إلى م ر في النوب  األولرى، وبهر ا السر ا يقبعرون البرحرات علرى المسرلمين، 
وبه ا السر ا ظهرر فريهم مرن معاونر  التترا  واأفررنا علرى المسرلمين، وال ابر  
ال ديد  بانت ا  اأسال  ما ظهر، و  له لما فتح المسلمون السرادل ر ع ر  

قرديمهم علررى المسرلمين مرا حررد وغيرهرا ر ظ هرر فريهم مررن االنت را  للن را ى ـو
سمعه النراس مرنهم، و رل هر ا الر ي وصرف  بعرك نمرو هم، وإال فراألمر نعررم 
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من ذله .. وهم يوالرون اليهرود والن را ى والم رر ين علرى المسرلمين، وهر ه 
 من شيم المنافقين ..! 

الع رر ي   وهررم يُقرراـلون لع رر ي  شررر مررن ع رر ي  ذوي األنسرراو؛ وهرري
للرررردين الفاسررررد، فررررشن فرررري حلرررروبهم مررررن الغررررل والغرررري  علررررى   ررررا  المسررررلمين 
وصغا هم، وصالحيهم وغير صالحيهم ما ليس في حلا ندد، ونعرم ع ادـهم 
عندهم لعن المسلمين من نولياف اهلل مستقدمهم ومسرتأخرهم، ونمرملهم عنردهم 

 ال ي ال يلعن وال يستغفر! 
ـفرير  مماعر  المسرلمين .. مرن نعررم وهءالف نشد الناس درصا  على  

نصرررررولهم عنررررردهم الت فيرررررر واللعرررررن والسرررررا لخيرررررا  وال  األمرررررو    الخلفررررراف 
الراشرردين، والعلمرراف المسررلمين، وم ررائخهم؛ العتقررادهم نن  ررل مررن لررم يررءمن 

 باأما  المع و  ال ي ال ومود له فما آمن باهلل و سوله. 
ألنه يح رل لهرم بهرا مرن  إلى نن حال  والرافض  ـحا التتا  ودولتهم؛ 

العز ما ال يح ل بدول  المسرلمين. والرافضر  هرم معراونون للم رر ين واليهرود 
والن ررا ى علررى حتررال المسررلمين، وهررم  ررانوا مررن نعرررم األسرر او فرري دخررول 
التتررا  ح ررل إسررالمهم إلررى ن ر الم رررق بخراسرران والعررراق وال ررا ، و ررانوا مررن 

د اأسررال  وحتررل المسررلمين وسرر ي نعرررم النرراس معاونرر  لهررم علررى نخرر هم لرر ال
دررريمهم، وح رر  ابررن العلقمرري ونممالرره مررع الخليفرر ، وحضرريتهم فرري دلررا مررع 

 صادا دلا م هو   يعرفها عمو  الناس.
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و ررر له فررري الحرررروو التررري برررين المسرررلمين وبرررين الن رررا ى بسررروادل  
ال ا  فقد عرك نهل الخ ر  نن الرافضر  ـ رون مرع الن را ى علرى المسرلمين، 

اونوهم على نخ  ال الد لما مراف التترا ، وعرزَّ علرى الرروافك فرتح م ر  وننهم ع
وغيرهررا مررن السرروادل، وإذا غلررا المسررلمون الن ررا ى والم ررر ين  رران ذلرره 
غ رر  عنررد الررروافك، وإذا غلررا الم ررر ون والن ررا ى المسررلمين  رران ذلرره 

 هر.  -[ ..ا13عيدا  ومسر  عند الرافض ]
(،عرررن ن رررير الررردين  1/742ن ) وحرررال ابرررن القررريم فررري إغاثررر  اللهفرررا 

.. ونببن ال فرر  البوسي ال ي ـراهر بالرفك واالنتساو ألهل بي  الن ي 
واألحاد  ولما انته  النوب  إلى ن ير ال رة وال فر الملحد وزيرر المالدرد ، 
الن رررير البوسررري، وزيرررر هوال رررو، شرررفا نفسررره مرررن نـ رررا  الرسرررول ونهرررل دينررره، 

خوانرره مررن المالدررد ، واشررتفى هررو، فقتررل فعرضررهم علررى السرريف، دتررى شررفا إ
[، والقضرررررررا ، والفقهررررررراف، والمحررررررردثين، واسرررررررت قى الفالسررررررررف ، 14الخليفررررررر ]

                                                
13

. حلررر   وسررر ا ـسرررمي  ال ررريع  االثنرررى 572و  244و  74/224انررررر الفتررراوى   
ي  بالرافض  نن زيد بن علي برن الحسرين نظهرر الترردم علرى نبري ب رر وعمرر  ضري اهلل ع ر 

عنهمررا .. فرفضررته ال رريع  بسرر ا ذلرره .. ونن رررت عليرره ـردمرره علررى ال رريخين  ضرري اهلل 
 عنهما .. فقال لهم زيد   فضتموني .. فسموا من يومئ   بالرافض ، واهلل ـعالى نعلم. 

14
و آخر خلفاف الع اسيين، ـم ن " ن ير البوسري " حاضري وهو " المستع م باهلل " وه  

ومست ا  التتا  من حتله .. وفعل ما نشا  إليه ابن القريم نعراله .. بعرد الترامر واالـفراق مرع 
 ال يعي الرافضي " ابن العلقمي " وزير المستع م وحتئ   !!
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والمنيمين، والب ائعيين، والسحر ، ونقل نوحاك المدا س والمسامد، والرر ب، 
إليهم، ومعلهم خاصرته ونوليرافه، ون رر فري  ت ره حرد  العرالم، وببرالن المعراد، 

 هر.  -.ا. وإن ا  صفات الرو 
نحررول  بعرررد نن عرفررر  ذلررره فرررانرر مرراذا يقرررول الخمينررري حائرررد المرررو    

ال يعي  في إيران، في  تابه الح وم  اأسالمي ، عن ن رير ال ررة واألحراد " 
ن ير البوسي "  وممل هر ا الفرراع والرملم ال يحرد  بفقردي ننرا نو مملري ممرن 

مرن بعرده،   واألئمر  يق ع في زاوي  بيته، وإنما يحد  بفقد اأما  الحسين
ن رير الردين البوسري والعالمرر  وي رعر النراس بالخسرا   نيضرا  بفقردان الخوامر  
  ونضرابهم ممن حد  خدمات مليل  لمسال !

وحرررال  وإذا  انررر  ظرررروك التقيررر  ـلرررز  ندررردا  منرررا بالررردخول فررري   رررا  
السالطين، فهنا ييرا االمتنرا  عرن ذلره دترى لرو ندى االمتنرا  إلرى حتلره، إال 

ممررل دخررول  ن ررر دقيقرري لمسررال  وللمسررلميننن ي ررون فرري دخولرره ال رر لي 
 هر.   -[ا15]ون ير الدين البوسي  دمهما اهلليقبين، علي بن 
بعد نن ـعرف  على بعك نفعال ن ير ال رة واألحاد " ن ير البوسي  

" الترري نشررا  إليهررا ابررن القرريم نعرراله .. نصرر ح  ـررد ة مررا الرر ي يريررد ويق ررده 
لحقود عندما حال عن سلفه " البوسي " بأنه ممن حد  خردمات مليلر  الخميني ا

لمسررال  .. ونن مررا حدمرره ن ررر دقيقرري لمسررال  والمسررلمين .. ونصرر ح  ـررد ة  
   له نوعي  ه ه الخدمات اليليل  التي يُمني عليها الخميني ..!! 

                                                
15

 .  116و  104الح وم  اأسالمي ، ط ع دا  عما ، ص   
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ــون       ــو  ال يتحمل ــيعة الي ــاريع .. وش ــذا ت ــل: ه ــإن قي ف

 مسؤوليته ؟! 

يسأل ه ا السءال نو يعترر ه ا االعتررار إال  رل ماهرل  الأقول:  
 مغفل، نعمى ال  ر وال  ير ، يعي. في غير زمانه .. وفي  و ا آخر!  

ال ريع  الرروافك ر االثنرى ع رري  ر فري  رل يرو  يعبروا دلريال  آخرر علرى  
عمرررالتهم وخيرررانتهم لممررر  .. وننهرررم مرررع نهرررل ال ررررة واألحررراد ضرررد اأسرررال  

 !! والمسلمين ..
من ح ل وإلى الساع   وحفروا ظراهرا  وباطنرا  مرع النررا  ال عمري الن ريري  

البررررائفي الحررررا م فرررري سررررو ي  ضررررد نبنائهررررا مررررن المسررررلمين .. وضررررد الحر رررر  
اليهاديرر  اأسررالمي  الترري نهضرر  للتغييررر .. والسرر ا يعرفرره اليميررع  وهررو نن 

لمغررمين بهر ه المسلمين في سو ي  ليسوا من ال يع  الروافك .. وليسروا مرن ا
 الفرح  الما ح  ..! 

وفي مهاد ال عا المسلم األفغاني البويل والمريرر .. ضرد  وسريا ..   
 ان  ال يع  الروافك ر في داخل نفغانستان وخا مهرا ر مرع الرروس الملحردين 
ضد المياهدين األفغان .. و رانوا عينرا  لل ريوعيين الملحردين علرى المسرلمين 

 من نهل ال لد ..! 
 ر  مرع األمري ران وغيررهم مرن دول اليو  يقفون  المعالرا المرا  وهاهم 

ال فررر الرر ين غررزوا ن ر نفغانسررتان .. ي ررا  ونهم هيمررتهم ال ررلي ي  ال رسرر  
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على اأسال  والمسرلمين .. إلرى نن ـحقر  مررادهم  المتممرل فري إسرقاط دولر  
  طال ان اأسالمي  ..!

نسررتان .. ومررا فعلترره مررن ومررا نخ ررا  ح ائررل " الهررزا   " ال رريعي  فرري نفغا
 مرائم بح  المسلمين ودريمهم .. عن مسامع الناس ب عيد  ..!

و رر له مرروحفهم مررن حضرري  ال ي رران .. فهررم مررع الررروس ال فررر  ضررد  
المياهدين المسلمين في ال ي ان .. فررغم مرا د رل مرن مررائم ب رع  بحر  

فك فري ذله ال عا المسلم على نيدي منود الروس .. لم نسمع لدول  الروا
إيرران ـقررول  لمرر  ـنديررد وادررد  فيمرا يفعلرره الميرمررون الررروس بحرر  المسررلمين 
المستضرررعفين هنررراة .. برررل نيرررد العالحرررات الدبلوماسررري  واالحت رررادي  وغيرهرررا 

بو  وازدياد!   حائم  بين الدولتين وال ع ين .. وهي في ـنا   ـو
  التي ومن ح ل في ال وسن  والهرسه ..  غم المياز  اليماعي  ال  ع 

اـ   هررا صررلي يو ال رررو بحرر  نطفررال ونسرراف وشرريو  المسررلمين هنرراة ..  غررم  
 ررل ذلرره .. لررم نررر لدولرر  ال رريع  الررروافك فرري إيررران موحفررا  ر يتناسررا مررع 
م انتها  دول  ر ينددون فيه ـله اليررائم .. نو يخففرون بره مرن م راو الع راد 

لمسرررفو   فررري هنررراة .. وسررر ا ذلررره يعرفررره اليميرررع  وهرررو نن ـلررره الررردماف ا
ال وسرررن  والهرسررره  انرررر  دمررراف سرررني  .. ـترضررررى عرررن ال رررحاب  .. ونمهررررات 

 المءمنين ..!! 
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وهراهم اليرو  يترامرون مرن مديررد مرع األمري ران وغيررهم لضررو وغررزو  
دمير حد ات واحت اد العراق .. ـحر  زعرم  العراق .. وحتل شعا العراق .. ـو

 وم ر  إسقاط طاغي  العراق! 
بهادهم  بائفرر  دا مرر  فرري إيررران ر المعررروك نضررف إلررى ذلرره اضرر 

والم هو  ر ألهل السن  في ال الد ال ين يتياوز ـعردادهم ع رر  ماليرين نسرم  
فري مدينر  طهرران عاصرم  إيرران ..  .. ومع ذلره يُمنعرون مرن بنراف مسريد لهرم

 يترضون فيه على ال حاب  ال را !  
والتمييز .. الرتي والت فيات .. ه ا غير سياس  القتل واالغتياالت .. 
 [..!! 16ينتهيونها مع  واد  وشيو  نهل السن  هناة]

وه  ا ما مرن مرءامر  ـُحراة علرى اأسرال  ونهلره .. نو مريمر  ـُمرا س 
يد له ه البائف  الما ح  يدا  فيها .. وال درول وال  بح  اأسال  ونهله .. إال ـو

 حو  إال باهلل.
.. ول ن بالقبَّا   .. وذلره نعم حد يمدون يد العون ل عك المسلمين  

عندما يتوحعون ادتمال ـ يع ه ا ال عك .. نو إم اني  نن يتحول هر ا الر عك 

                                                
الحقررائ  عررن ندرروال نهررل السررن  فرري إيررران .. ومررا يتعرضررون لرره مررن  لمعرفرر  مزيررد مررن 16

اضرربهاد صررا   علررى نيرردي ال رريع  الررروافك الحررا مين والمتنفرر ين فرري الرر الد ..  امررع 
موحرررع " ندررروال نهرررل السرررن  فررري إيرررران " لل ررريخ نبررري منت رررر ال لوشررري .. المومرررود علرررى 

 .   www.isl.org.ukاأنترن ، وعنوانه  

http://www.isl.org.uk/
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رر فري مردلر  مرن المرادرل ر إلرى بروق نو ندا  فاعلر  يعملرون علرى ن رر مر ه هم 
 ال يعي الضال الخ يث بين عوا  المسلمين ..! 

ين فإن قيل: أين الدليل الذي يوج  كفر من ظاهر الكافر 

 المشركين على المؤمنين المسلمين ..؟! 

األدلرر  علررى  فررر مررن ظرراهر الم ررر ين علررى المسررلمين  ميررر  أقــول:  
ُنوا ال َتت ِخُذوا اْْيَُهموَد َوانل َصماَرى  منهرا، حولره ـعرالى  َِ ِيَن آ َها اَّل  يُّ

َ
يَا أ

ِِنْكُ  ْن َيَتَول ُهْ   َِ ْوِْيَاءُ َبْعٍن َو
َ
ْوِْيَاءَ َبْعُضُه ْ أ

َ
َ ال أ ِِنُْهْ  إِن  اّلل  ْ  فَإِن ُه 

الِِميَ   .  51المائد  َيْهِدي الَْقوَْ  الظ 
ِِمْن ُدوِن  وحولره ـعرالى   ْوِْيَماَء 

َ
ُِِنوَن الََْكفِرِيَن أ ال َيت ِخِذ الُْمْؤ

َعْل َذلَِك فَ  َْ ْن َي َِ ِِنَِي َو ءالُْمْؤ ِ ِِف ََشْ ِِمَن اّلل  آل عمرران  مرن ٍلَميَْس 
 . 74اني 

ما  وحوله ـعالى  َِ ََ إَِْيْهِ  نْزِ
ُ
ا أ َِ ِ َوانل ِب ِ َو ُِِنوَن بِاّلل  َولَْو ََكنُوا يُْؤ

ِِنُْهْ  فَاِسُقونَ  ْوِْيَاَء َولَِكن  َكثِْياً 
َ
َُذوُهْ  أ   .41المائد  اَّت 

َعلُوهُ  وحوله ـعالى  َْ ْوِْيَاُء َبْعٍن إاِل  َت
َ
ُروا َبْعُضُهْ  أ ََ َْ ِيَن   َواَّل 

رِْض َوفََساٌد َكبِْيٌ 
َ
  .23ألنفال اتَُكْن فِتَْنٌة ِِف اْْل
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ِِْن  وحولره ـعرالى  ْن َيت ِخُذوا ِعَبادِي 
َ
ُروا أ ََ َْ ِيَن  فََحِسَ  اَّل 

َ
أ

ْعَتْدنَا َجَهن َ  لِلََْكفِرِيَن نُُزالً 
َ
ْوِْيَاءَ إِن ا أ

َ
. وغيرها  مير 107ال هف ُدوِِن أ

  من ظاهر ال افرين على المسلمين.  من انيات التي ـفيد  فر 

سووابعًا: يووأفر مفوورجم موون جهووة وقوووعهم يف الشوورك      

 وفوجههم بالعبادة والدعاء لل خلوق ..! 

وممررا يُعرفررون برره  رر له التومرره بال ررال  إلررى الق ررو  .. وطلررا العررون 
والغو  والمدد من األمروات .. وامتمراعهم علرى ح رو هم المنت رر  فري إيرران، 

 ا من األم ا  ن  ر شاهد على ذله ..! والعراق وغيره
رغي را  ب رد الردرال  عريما  لهرا .. ـو فهم من نشد الناس ع اد  للق و  ـو
إليها والع وك عندها .. العتقرادهم نن سرا نيها مرن األمروات يمل رون القرد   

 على إغاثتهم، واالستياب  لهم .. وه ا عين ال رة وال فر! 
عير  التري يرفعونهرا فري  رل مناسرر   ومميرع النراس يعلرم عرنهم ـلره األد

قريررهم  وامتما   قولهم " يا دسين المدد .. نغمنا يا دسين " مع اعترافهم ـو
   عررن نبرري ع ررد اهلل 7/222بررأن الرردعاف ع رراد   مررا فرري ال ررافي لل لينرري 

هرر. ومرع ذلره ـرراهم ييروزون التومره بالردعاف  -حال  فشن الدعاف هرو الع راد  ا
 للمخلوق .. وللق و !!

فبلررا الحامرر  مررن   26حررال الخمينرري فرري  تابرره   ررف األسرررا ، ص
ثم إننا نبلرا المردد مرن ، وإن ي ن عمال  باطال ، شر ا  الحير نو ال خر ليس 
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هرر. ني ممرن  -ا األ وا  المقدسر  لمن يراف واألئمر  ممرن حرد مرنحهم اهلل القرد  
ا دعرراهم .. مررنحهم اهلل ـعررالى القررد   علررى التررأثير .. وعلررى إمابرر  المضرربر إذ

 وه ا عين ال فر وال رة .. والت  يا للتنزيل! 
ومما استدل به الخميني على مرواز ـ رييد الق رو  وشرد الردرال إليهرا، 

ننره حرال لعلري برن نبري  والع وك عنردها ..  ـلره الرواير  الملفقر  عرن الن ري 
طالررا  يررا نبررا الحسررن إن اهلل معررل ح رررة وح ررو  نوالدة بقعرر  مررن بقررا  الينرر ، 

صرحنا  مررن صرحونها، وإن اهلل ندخررل فري حلرروو المخترا ين مررن خلقره درر  م، و 
ومعلهررم يتحملررون األذى والررر ل مررن نمل رررم، ويقومررون بشعررراد  بنرراف ح رررو  م، 
ويأـون لزيراـ  م ـقربرا  إلرى اهلل، وزُلفرى إلرى  سروله، وهرءالف م رمولون ب رفاعتي 

ير  اأسرال ، ثرواو سر عين دير  غيرر د.. يا علي إن مرن ي نري ح رو  م ي ري ه 
ُمحرررى خبايررراه وُي ررر ح  مرررن ولدـررره نمررره ، إننررري نب ررررة بررر له، وب رررر ننررر  ـو

مح يه به ه النعم  التي لم ـرها عين، ولم ـسمع بها نذن، ولم ـبرن على برال 
ندرد، إال نن هنرراة ـوافره مررن النرراس يلومرون زائررري ح ررو  م،  مرا يلومررون المرررن  

 هر.  -[ا17 ي ملهم ب فاعتي ..]الزاني ، إن هءالف هم نشرا  نمتي، واهلل ال
 نحرول  مررا نسرهل ال رر و علرى اهلل وعلررى  سروله، وعلررى آل  سرروله  

ر  ما في الحديث ال حيح  .. عند ال يع  الروافك .. فقد ث   عن علي 
أال أ عثل على ما  عثن  علشه ر ننه  ان يرسل نمراف اليند ويقول ألدردهم " 

".  اليي ه، بال  بيي ام مشيي فام  ال لييو  ه رلييو  ا   أال تييمث تمثيياالم  ال  م 
                                                

17
 . 42 تاو   ف األسرا ، ص    
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ه مررع الق ررو  الم ررف  .. يق ررل بمررا ُنسرا إليرره فرري  وايرر   ف يرف بمررن هرر ه سريـر
 .. سواف؟!!  وعلى علي بن نبي طالا  الخميني الملفق  على  سول اهلل 

حال شيخ اأسال  ابرن ـيمير  عرنهم  وي ر هون الن را ى فري الغلرو فري  
 وفي ال رة، وغير ذله.  ال  ر والع ادات الم تدع ،

ومرع هر ا يُعبلرون المسررامد التري نمرر اهلل نن ـُرفررع ويُر  ر فيهرا اسررمه،  
فرررال يقيمرررون فيهررررا ممعررر  وال مماعرررر ، وي نرررون علرررى الق ررررو  الم  وبررر  وغيررررر 

مررررن اـخرررر   الم  وبرررر  مسررررامد يتخرررر ونها م رررراهد، وحررررد لعررررن  سررررول اهلل 
 رل نن يمروت بخمرس " إن المسامد على الق و ، ونهى نمته عن ذله، وحال ح

 ان من ح ل م  انوا يتخ ون الق رو  مسرامد، نال فرال ـتخر وا الق رو  مسرامد؛ 
فرررشني ننهرررا م عرررن ذلرررره ". ويررررون نن درررا هرررر ه الم ررراهد الم  وبررر  وغيررررر 
الم  وب  من نعرم الع ادات، دتى نن م ائخهم من يفضلها على دا ال ير  

 هر.   -[ا18ال ي نمر اهلل به و سوله، ووصف دالهم يبول]

أي فإن قيل: أين الدليل على كفر من يتوجه ضالـدعاء أو   

 ..؟! هوع من أهواع العبادة للمخلوق

ِِمْن  األدل  على  فره  مير  منها، حولره ـعرالى  ول:ــأق  َوَيْعُبُدوَن 
َعاُؤنَا ِعنْ  ََ ُعُهْ  َوَيُقولُوَن َهُؤالءِ ُش ََ ا ال يَُُضُُّه ْ َوال َينْ َِ  ِ ِ ُدوِن اّلل  َد اّلل 

                                                
18

 .  247و  74/240الفتاوى    
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رِْض ُسمبَْحانَُه 
َ
مَماَواِت َوال ِِف اْْل َ بَِما ال َيْعلَُ  ِِف الس  تُنَب ُِئوَن اّلل 

َ
ُْْل أ

ا يُْْشُِكونَ    . وع ادـهم لهم هنا  ان  في الدعاف ..! 14يونس َوَتَعاََل َعم 
ِِنْ  وحرال ـعرالى  َُذوا  ِيَن اَّت  ِيُن اْْلَالُِص َواَّل  ِ ادل  ال ّلِل 

َ
ا  أ َِ ْوِْيَاَء 

َ
ُدونِهِ أ

ا ُهْ  فِمهِ  َِ َ َُيُْكُ  بَيَْنُهْ  ِِف  لَِْف إِن  اّلل  ُْ  ِ ِبُونَا إََِل اّلل  َنْعُبُدُه ْ إاِل  ِْيَُقر 
ارٌ   َ ْن ُهَو ََكذٌِب َك َِ َ ال َيْهِدي  وَن إِن  اّلل  َُ   .3الزمر   ََيَْتلِ

ِ  وحرال ـعرالى  ِِْن ُدوِن اّلل  مَك فَمإِْن  َوال تَْدُع  ُعمَك َوال يَُُضُّ ََ ا ال َينْ َِ

الِِميَ  َِِن الظ    .102يونس َفَعلَْت فَإِن َك إِذاً 
بِيَ  وحال ـعالى  ِِمَن الُْمَعمذ  ِ إِلَهماً آَخمَر َفَتُكموَن  َع اّلل  َِ  فَال تَْدُع 
 . 713ال عراف 

مم فَممال ََكِشممَف َلُ  وحرال ـعرالى  ٍ ُ بُُِض   إاِل  ُهممَو ِإَوْن ِإَوْن َيْمَسْسممَك اّلل 
ٍء َِْدير ِ ََشْ

ْْيٍ َفُهَو لََعَ ُك 
  .12األنعا  ٌَيْمَسْسَك ِِبَ
ٍ ال ُتْغِن َعِن ِ  وحرال ـعرالى  ِِْن ُدونِهِ آلَِهًة إِْن يُرِْدِن الر ْْحَُن بُُِض  ُِذ  َّت 

َ
أ
َ
أ

اَعُتُهْ  َشيْئاً َوال ُينْقُِذونِ  ََ  . 73ي رس  َش
ممنْ  وحررال ـعررالى   ِ

َ
مموَء  أ ر  إَِذا َدََعهُ َوَيْكِشممُف السُّ ََ َُيِمممُ  الُْمْضمم

ُرونَ  ا تََذك  َِ ِ َْلِماًل  َع اّلل  َِ إَِلٌ 
َ
رِْض أ

َ
اءَ اْْل ََ . 27النمل  َوَيْجَعلُُك ْ ُخلَ

  ..؟!! .. وي  ف السوف عنهني نإله مع اهلل يييا المضبر إذا دعاه 
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ه بالرردعاف نو ني نررو  وغيرهرا  ميررر مررن انيرات الترري ـفيررد  فررر مرن ـومرر
  من ننوا  الع اد  للمخلوق. 

هر ه هري األومره  خالوة القول في الشـيعة الـروافض:  
التري نلزمتنرا برالقول  برأن ال ريع  الرروافك ر االثنرى ع رري  ر طائفر  شررة و د ، 
ووادد  من ـلره األومره السر ع  ر اننفر  الر  ر ر ـ فري لليرز  ب فرر و د  هر ه 

 البائف  الما ح .
التن يررره نننرررا لرررم نتنررراول  رررل مرررا يءخررر  علرررى هررر ه البائفررر  الما حررر  مرررع 

الحاحد  .. فليس ه ا هو غرضنا مرن هر ا الم حرث الروميز .. فرشن ـت رع ذلره 
 من شأن ال حو  اليامع  .. وهي مومود  ومتوافر  لمن يريدها. 

وحولنا نن ال يع  الروافك طائف  شررة و د ؛ يعنري ننهرا ـُيررى عليهرا ر  
مميرع ند ررا  الررد  ومتعلقاـهررا ـو عاـهرا الم ينرر  والمف رل  فرري  تررا  بائفر  ر 

 الحديث والفقه ..!  

فإن قيل: هل يلز  من  لب أن كل شيعي ينتس  لهذه 

 الطائفة المارقة هو كافر مرتد ضعينه؟! 

 غم مزمنا نن ال يع  االثنى ع ري   بائف  .. هي طائف  شرة  أقول:
رد  .. إال نننرا نتوحرف عرن اليرز  و د  ـُيرى عليهرا مميرع ند را  ا لبائفر  المـر

فري ـ فيررر  ررل مررن ينتسررا لهرر ه البائفرر  الما حرر  بعينرره الدتمررال ومررود المررانع 
ال ي يمنع من ـ فيره .. والدتمال برافـه مما يءخ  على هر ه البائفر  الما حر  
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.. إذ نن من القو  من يرهر عد  احتناعه نو اعتقاده بما نخ ناه على القو  من 
مو  م فر  .. فممل هءالف ـقتضي حواعد ال ر  اأمساة عرن ـ فيررهم، واهلل ن

 ـعالى نعلم. 
  74/500حررررال شرررريخ اأسررررال  ابررررن ـيميرررر   دمرررره اهلل فرررري الفترررراوى 

وال حيح نن ه ه األحوال التي يقولونها ر ني ال يع  الروافك ر التري يُعلرم ننهرا 
لترري هرري مررن مررنس نفعررال مخالفر  لمررا مرراف برره الرسررول  فررر، و رر له نفعررالهم ا

ال فرررا  بالمسرررلمين هررري  فرررر نيضرررا ، وحرررد ذ ررررت دالئرررل ذلررره فررري غيرررر هررر ا 
الموضع، ل ن ـ فير الوادد المعين منهم، والح م بتخليده فري النرا  موحروك 
علررى ث رروت شررروط الت فيررر وانتفرراف موانعرره . فشنررا نبلرر  القررول بن رروص الوعررد 

ين بدخولرره فرري ذلرره العررا  دتررى والوعيررد والت فيررر والتفسرري ، وال نح ررم للمعرر
 هر.   -يقو  فيه المقتضى ال ي ال معا ر له ا

ومعنى  ال  شيخ اأسال   ننه إذا حا  وظهر المقتضرى ر مرن غيرر مرانع 
شرعي معت ر ر ال ي يقتضي ـ فير المعين منهم لز  القول ب فرره بعينره وال برد، 

 واهلل ـعالى نعلم.
مرررن سررراد  الررردعا  إلرررى الت ررريع حلررر   و لمرررا  ررران المررررف مرررنهم حري رررا  

والرفك ..  لمرا ضراح  بحقره سراد  التأويرل واألعر ا  .. إذ العر   ي رون مرع 
اليهرل .. ومرع العيرز عرن دفرع هر ا اليهرل .. ودعراـهم .. وآيراـهم .. الرر ين 
يءصررلون ويرردعون للرررفك والت رريع .. ليسرروا مهرراال  ر ال يعرفررون الحرر  ر وال 
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نررافع ال ررحيح .. وبالتررالي ال عرر   لهررم وال عررامزين عررن دفررع اليهررل بررالعلم ال
 ـأويل .. وال مناص من ـ فيرهم بأعيانهم، واهلل ـعالى نعلم. 

 ـ أقوال ضعض أهل العلم في الشيعة الروافض  ..! 

إضاف  لمرا ـقرد  .. وزيراد  فري حيرا  الحير  .. وبيران خبرر و فرر هر ه 
 البائف  الحاحد  .. ن  ر نحوال بعك نهل العلم فيهم. 

وى الخالل في السن  عن نبي ب ر المروزي حال  سرأل  نبرا ع رد اهلل   
مرا ن اه علرى رر ندمرد برن دن رل ر عرن مرن ي رتم نبرا ب رر وعمرر وعائ ر  ؟ حرال  

 .  اأسال 
وحال ر ني المروزي ر  وسمع  نبا ع د اهلل يقول  حال ماله برن ننرس  

 [.19]ليس لهم سهم نو ن يا في اأسال  ال ي ي تم نصحاو الن ي 
فق، .. ف يف إذا ضم إلرى  حل   ه ا ال ي ي تم نصحاو الن ي 

ال تم الت فير .. وخ ال ال فر األخرى التري ـءخر  علرى ال ريع  الرروافك .. 
 ال شه ننه نولى بال فر والخروج من اأسال .  

، فرال داعير وحرال اأمرا  ندمرد  إذا  ران مهميرا ، نو حرد يا ، نو  افضريا  
 [. 20ُيسلم عليه]ُي لى عليه، وال 

                                                
19

 .  226السن  للخالل،  حم األثر    
20

 .  245السن  للخالل،  حم األثر    
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وحال ال خا ي  دمره اهلل  مرا نبرالي صرلي  خلرف اليهمري والرافضري، 
ن  صلي  خلف اليهود والن ا ى، ال ُيسلم علريهم، وال يُعرادون وال يُنرا حون، 

 [. 21وال ي هدون، وال ـُء ل ذبائحهم]
وعن موسى بن ها ون بن زياد حال  سمع  الفريرابي ر وهرو محمرد برن 

و مل يسأله عمن شتم نبا ب ر  حال   افر، حال  في لى عليه يوسف الفريابي ر 
ـمسروه ال ؟ حال  ال، وسألته  يف ُي رنع بره وهرو يقرول  ال إلره إال اهلل ؟ حررال  

ه]بأيدي م  [. 22، ا فعوه بالخ ا دتى ـوا وه في دفـر
وحال ر ني محمد برن يوسرف الفريرابي ر  مرا ن ى الرافضر  واليهمير  إال 

 [.23زنادح ]
  ونمررا حررولهم فرري دعرروى الررروافك 7/24ابررن دررز  فرري الف ررل وحررال 

ري ر  ـيرررائفررري طر. وهرر.. نرلميرررن المسروا مرررليسررـ رديل القرررافات فررشن الررروافك 
 هر.   -ود والن ا ى في ال  و وال فر اررى اليهرمي

 وحال ال افعي  ما ندد نشهد على اهلل بالزو  من الرافض .
ف حومررررا  نشرررررهد بررررالزو  مرررررن وفرررري  وايرررر  عنررررره  مررررا  نيرررر  فررررري األهرررروا

 [.24الرافض ]

                                                
21

 .  175 تاو خل  نفعال الع اد، ص   
22

 .  262السن  للخالل،  حم األثر   
23

 .4/1525ل ائي شر  نصول اعتقاد نهل السن  واليماع ، الال  
24

 .  4/1522الم د  الساب     
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وعن ندمد بن يونس حال  ننا ال آ ل ذبيح   مل  افضي فشنره عنردي 
د]  [. 25مـر

وعن ع د الردمن برن مالره برن مغرول عرن نبيره حرال  حرال ال رع ي  يرا 
ماله، لو ن دت نن يعبوني ر ني ال يع  الروافك ر  حرابهم ع يردا  نو نن يملرءوا 

 و لهررم علررى علرري لفعلرروا، ول ررن واهلل ال  رر ب  عليرره بيترري ذه ررا  علررى نن ن رر
 نبدا !

وذلرررره نن مررررنهم يهررررود  وشرررررها الرافضرررر ندرررر  ة األهررررواف المضررررل ، 
يغم ررون اأسررال  لتحيررا ضررالالـهم  مررا يغمررص بررولس بررن شرراؤل ملرره اليهررود 

 ليغل وا. 
لرررم يررردخلوا فررري اأسرررال   غ ررر  وال  ه ررر  مرررن اهلل، ول رررن مقترررا  ألهرررل 

عليهم، فأدرحهم علي بن نبي طالا بالنا  ونفراهم مرن ال لردان  اأسال  وطعنا  
منهم ع رد اهلل برن سر أ نفراه إلرى سراباط، وع رد اهلل برن شر او نفراه إلرى مرازت، 

 ونبو ال روش وابنه. 
 وذله نن محن  الرافض  محن  اليهود! 

 حال  اليهود  ال ي لح المله إال في آل داود. 
 إال في آل علي!  وحال  الرافض   ال ـ لح اأما  

وحال  اليهود  ال مهاد في س يل اهلل دتى يخرج المسيح الردمال نو 
 ينزل عيسى من السماف. 

                                                
25

 .  4/1522الم د  الساب     
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وحالر  الرافضر   ال مهراد دترى يخررج المهردي ثرم ينرادي منرادي مررن 
 السماف! 

واليهررررود يررررءخرون صررررال  المغررررررو دتررررى ـ ررررت ه النيررررو ، و ررررر له 
 الرافض ! 

زا  أم ي  عليى الرةي ا ميا لي       ال تي  " والحديث عن  سرول اهلل 

 ".  ؤخ با المغ ب ُّ ى تش بل النجوم 
 واليهود يولون عن الق ل  شيئا ، و  له الرافض ! 

 واليهود ـُسدل نثوابها، و  له الرافض ! 
 واليهود درفوا التو ا ، و  له الرافض  درفوا القرآن! 
 واليهود يستحلون د   ل مسلم، و  له الرافض ! 

 ون البالق ثالثا  شيئا ، و  له الرافض ! واليهود ال ير 
 واليهود ال يرون على النساف عد ، و  له الرافض ! 

واليهررود ي غضررون م ريررل ويقولررون  هررو عرردونا مررن المالئ رر ، و رر له 
 صنف من الرافض  يقولون  غل، بالودي إلى محمد! 

وُفضل  اليهود والن ا ى على الرافض  بخ لتين  ُسرئل  اليهرود مرن 
 لت م ؟ حالوا  نصحاو موسى. خير م

 وُسئل  الرافض   من شر  نهل ملت م ؟ حالوا  نصحاو محمد! 
 وُسئل  الن ا ى  من خير نهل ملت م ؟ حالوا  دوا ي عيسى. 
 وُسئل  الرافض   من شر نهل ملت م؟  حالوا  دوا ي محمد! 
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 ُنمروا باالستغفا  لهم فس وهم! 
 ال يم رر  لهررم حررد ، وال ـقررو  فالسريف مسررلول علرريهم إلررى يررو  القيامرر 

هم مددوضرر ، وممعهررم متفرررق،  لمررا لهررم  ايرر ، وال ـيتمررع لهررم  لمرر .  دعررـو
  [26 .]نوحدوا نا ا  للحرو نطفأها اهلل 

حد ـأمل  اعتراضات المخرالفين مرن المعاصررين  ات:ــــراضـــ اعت
ع ممررن ال يرررون مررا حر نرراه ونث تنرراه عررن القررو  فرري هرر ا ال حررث .. فومرردـها ن برر

 اعتراضات  

حررالوا   يررف ن فرررهم ونقررول بررردـهم وهررم االعتــراا األول:  -1
 ي هدون نن ال إله إال اهلل، ونن محمدا   سول اهلل ..؟! 

نحرررول  يقولرررون ال إلررره إال اهلل .. ويرررأـون بضررردها ومرررا ينقضرررها فررري آن  
وادررد .. وهررم مررملهم ممررل مررن يقررول بال رريف وضررده فرري آن  معررا  .. ومررن  رران  

ـنفعه " ال إله إال اهلل " وال ـُق ل منه دتى يُقلع عن نرواحك ال إلره إال    له ال
 اهلل، وما يُ بلها وينفيها! 

فالر ين يقولررون  ال إلرره إال اهلل .. ثررم هرم ي رر بون اهلل .. وي رر بون بررال 
إلرره إال اهلل .. ويقولررون ر بلسرران الحررال والمقررال ر بالهرر  مررع اهلل .. ال يررنفعهم 

 إله إال اهلل! ميرد القول بال 

                                                
26

 .  4/1526شر  نصول اعتقاد نهل السن  واليماع ، الالل ائي    
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فرال إلره إال اهلل .. الترري ـنفرع صرراد ها فري الردنيا وانخررر  .. هرو الرر ي 
يلتزمها ب روطها  اعتقادا ، وحوال ، وعمال  .. فه ا ال ي مرافت فيره األداديرث 

نييه]  [.    27نن ال إله إال اهلل ـنفعه ـو

وهرو ننهرم يسرتدلون بواحرع نهرل السرن  .. االعتراا الثـاهي:   -2
ألنرم  السيئ  ال اطل  التري ـح مهرم ..  م رر  لمخبراف والماخر  التري وواحع ا

 ـءخ  على ال يع  الروافك .. و محاول  للتستر على عيوبهم ومرائمهم! 

فررشذا حيررل لهررم شرريف عررن ال رريع  الررروافك .. حررالوا  ننرررر  رر له إلررى 
..  واحع نهل السن  في بلد   ا و  ا .. وإلى الحا م   ا و  ا .. فرشن واحعهرم

ونفعالهم نسون مما ذ ررت عرن ال ريع  الرروافك .. ظنرا  مرنهم نن ذلره يُ رر  نو 
 ُيخفف من دد  ما نخ  على ال يع  الروافك ..!! 

 وهذا اعتراا ضاطل مردود، هرد عليه من أوجه: 

منهررا  نن الخبررأ ال ي ررر  وال ُيسرروع الخبررأ .. والرر نا مرردان نيررا   رران 
 فاعله نو صاد ه .. 

ن رر علرى ال ريع  الرروافك نخبرافهم وبراطلهم .. ال يعنري ذلره ونحن عنردما ن
 نننا ر والعياذ باهلل ر 

 نقر األخباف المومود  عند بعك نهل السن  نو غيرهم! 
                                                

27
 لمزيد من الفائد  انرر  تابنا " شروط ال إله إال اهلل ".   
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ومنهررا  نن معرررم األخبرراف السررائد  فرري ميتمعررات نهررل السررن  .. هرري 
بسررر ا ـسرررل، د رررا  علمرررانيين ظرررالمين علرررى مقاليرررد الح رررم فررري بالدهرررم .. 

ر معنيرين مرن مسرألتنا هر ه؛ ألنره ال خرالك علرى  فررهم ومرو هم ..  وهءالف غير
  ما ننه ليس بعد ال فر ذنا. 

ونحن لم نناح. درال وواحرع العلمرانيين مرن ال ريع  الرروافك .. دترى 
يُقال لنا انرر لواحع الح ا  العلمانيين في بالد م .. فالعلمرانيون خرا ج سراد  

ذنررا .. وإنمررا نقاشررنا عررن م ررائخ  النقرراش نو الحرروا  .. إذ لرريس بعررد ال فررر
 وآيات ال يع  .. وعن مرمعياـهم الديني  ..! 

ومنهررا  نن مررل العررادات السرريئ  المنت ررر  بررين بعررك نهررل السررن  فرري 
بالدهم .. هي نوال  بس ا بعدهم عن ديرن اهلل .. وهري ثانيرا  مهمرا ـعاظمر  ال 

 الروافك ..! ـرحى إلى د م  ال فر ال وا  ..  ما هو الحال عند ال يع  

ومنهررررا  نن األخبرررراف السررررائد  عنررررد بعررررك نهررررل السررررن  لهررررا البررررابع 
ال خ رري .. وال ررل يعلررم بأنهررا خبررأ .. بمررا فرريهم المخبئررون ذاـهررم .. وهرري 
من ر  من ح ل العاملين من نهل العلم .. بينما األخباف والماخر  السرائد  عنرد 

ع  الرروافك ..  مرا نهل الت يع والرفك هي نخباف عام  ُعرف  بها عام  ال ي
نن نخبافهم لها البابع العقردي الرديني المقردس .. الملرز  ليميرع نـ راعهم .. 

 والفرق بين األمرين واضح وبين! 



 الشِّيَعُة الرَّواِفُض طاِئَفُة ِشْرٍك وِردٍَّة  

 

88 

ومنهرررا  نن األخبررراف عنرررد بعرررك نهرررل السرررن  مرفوضررر  .. ومن ررروذ  .. 
ومعلرررو  ببالنهرررا .. ال ندرررد مرررن نهرررل العلرررم العررراملين يقررررهم عليهرررا .. بينمرررا 

ال رريع  الررروافك .. ديررن .. وعقيررد  ملزمرر  .. يوالررون ويُعررادون األخبرراف عنررد 
عليهررا .. ويُ فرررون المخررالف فيهررا .. وعلمرراؤهم يقرونهررا .. ويءصررلون لهررا .. 

 ويدعون إليها! 

ومنها  نن من عقيد  نهل السن  واليماع  نن  ال  يُءخ  منه ويُرد عليه 
م ر ل  مرع الخبرأ ..  .. فرال ـومرد عنردنا .. ُيخبئ وُي يا .. عردا الن ري 

 وال مع صاد ه .. نيا   ان صاد ه! 

بينما من نصرول وعقيرد  نهرل الت ريع والررفك  القرول بع رم  نئمرتهم 
عن الخبأ والزلل .. وبالترالي الخبرأ الر ي يقعرون بره نو يُنسرا إلريهم زو ا  وإن  
 رران المنسرروو إلرريهم  فرررا  برراهلل ـعررالى .. فلرره القدسرري  والع ررم  .. ال يم ررن 

 تعقيا عليه نو دتى مناح ته!!  ال

فشذا عرف  ه ا الفرا ق برين األخبراف السرائد  عنرد بعرك نهرل السرن ، 
واألخباف السائد  عنرد ال ريع  الرروافك .. ند  ر  ننره ال مسروع مبلقرا  أثرا   

باطرل ال ريع  الرروافك .. والتسرتر ممل ه ا االعترار نو ال  ه  سروى ـررويا 
 على مرائمهم و فرياـهم !!  
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حرالوا  إذا  ران ال ريع  الرروافك مرع نعرداف االعتراا الثالث:  -3
م ..  يررف نفسررر موحررف دررزو اهلل ال رريعي فرري  األمرر  ضررد األمرر  ..  مررا ذ ررـر

 ل نان .. المناور لدول  ال هاين  اليهود في فلسبين .. ؟! 

نحول  موحف دزو اهلل فري ل نران المنراور لدولر  ال رهاين  اليهرود هرو 
إعالمري دعرائي لن رر المر ها ال ريعي الرافضري فري الر الد في دقيقته موحرف 

 ولتروييه بين عوا  الناس ال غير، وبرهان ذله من نومه  
منهررا  نن دررزو اهلل صررنيع  دولرر  إيررران الرافضرري  .. يتلقررى منهررا ومررن 
النررا  ال عمري الن ريري السرو ي ر الحليرف األ  رر أيرران ر األوامرر والتعليمرات 

يفعلرره .. ومررا ييررا عليرره نن ال يفعلرره .. بحيررث ننرره ال  .. ومررا ييررا عليرره نن
 يستبيع نن يتياوز األوامر وما  سم له!

ومعلرو  نن إيرران ال يهمهرا فري المنبقرر  سروى ـ ردير مر ه ها ال رريعي 
الضررال بررين عرروا  النرراس .. وهرر ه غايرر  ال بررد لهررا مررن وسرريل  .. ف انرر  هرر ه 

 الوسيل  هي دزو اهلل ال يعي! 
ليميرررع موحرررف سررو يا الخرررائن والمخررزي مرررن حضررري   مررا هرررو معلررو  ل

فلسبين .. وشعا فلسبين .. والتا يخ العري  المحفوك بالعمال  والخيان  .. 
ممررا ييعلنررا ن رر ه بغايررات وم ررداحي  هرر ه الهيمررات الترري ي ررنها صررنيعتهم 

 دزو اهلل على ال هاين  اليهود .. ونقلل من نهميتها!! 
لمررر  نهميررر  القضررري  الفلسررربيني  ومنهرررا  نن دولررر  إيرررران الرافضررري  ع

بالنسررر   لل رررعوو اأسرررالمي  فررري العرررالم اأسرررالمي  لررره .. وهررري ل ررري ـ رررل 
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بم ه ها الخ يث إلى ـله ال عوو .. وبأح ر وح  مم رن ..  ران ال برد لهرا 
من نن ـأـيه عن طري  القضي  الفلسبيني  .. فلم ـيرد لر له سر يال  ووسريل  .. 

 ل نان!  إال ـ  يل دزو اهلل ال يعي في
لر له فهري ـغردق عليره مرن األمروال مرا ي فري  ميزانير  لدولر  .. ل رري 

 يقو  الحزو بن اطاـه ومهامه المو ل  إليه بقو  وفاعلي !  
وال نتعررردى الحقيقررر  وال رررواو لرررو حلنرررا نن هررر ا التحرررالف برررين إيرررران 
والنررا  السررو ي حررائم علرى نسرراس عررد  ـعرررر النررا  السررو ي لحررزو اهلل فرري 

سهيالت احت ادي  معروف  ـقدمها إيران لسو ي !! ل نان .  . مقابل منح ـو
لر ا فرشن اليري. السرو ي ر مرن ح يرل بسر، النفروذ والهيمنر  ر لرم يرد  
حررَّش بهرا وحرا  بضرربها .. إال درزو اهلل ال ريعي  دزبا  نو طائف  في ل نان إال ـو

 المدلل فشنه لم يقترو منه وال من ندد من عناصره بأي سوف! 
  نن الرر ي يقررو  برره دررزو اهلل مررن عمررل عسرر ري منرراور .. ال ومنهررا

ُيسمح لغيره من القوى السني  ر المتوامد  في المنبق  والمتعب   لليهاد ر نن 
ـقو  به .. ولو ـيرن ندد منهم على مهاممر  ال رهاين   مرا يفعرل درزو اهلل .. 

ان بشدضرا ه لقام  السلبات الل ناني  .. مع القوات السو ي  المتوامد  في ل ن
 .. وإنزال نشد العقوبات به!! 

الم ـــره .. وعـــى غيــرم علــزب اهلل .. حمــاح حلـــالم املبــفع

 رهم ؟!! ــى غيــرم علـــض حمـروافـة الــاح للشيعــاملب
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نن هر ه الهيمرات ال رو ي  ر المتفر  عليهرا ر التري ي رنها  واب:ـــاجل
ود .. هررري مرررن لرررواز  الدعايررر  للت ررريع درررزو اهلل الرافضررري ضرررد ال رررهاين  اليهررر

 والرفك التي ـقودها إيران .. وبالتالي  ان  ال بد منها! 
وبالفعل حد ـحق  للروافك  مير من غاياـهم .. دتى نننرا ومردنا صرو  
ره .. مرفوعر  ومعلقر  فري  طاغوت إيران " الخمينري " وشرعا ات التأييرد لره ولموـ 

ن وغيرهررا مررن نم ررا  المسررلمين .. بيرروت نهررل السررن  ونمررا نهم .. فرري فلسرربي
ولما ـسألهم عن الس ا ال ي دملهرم علرى هر ا التأييرد واأعيراو برالخميني 
ررره .. وشرررعا اـه .. ييي ونررره علرررى الفرررو  .. ننررررر مررراذا يفعرررل درررزو اهلل  وثوـ 
ال يعي .. نـريد دليال  وبرهانا  علرى صردق هر ه البائفر  ن مرر مرن درزو اهلل .. 

 لتي يرمي بها إسرائيل ..؟!! ومن صوا يخ دزو اهلل ا
بل ل د  إعياو بعك المغفلين من نهل السن  بحزو اهلل وببوالـره ر 
التري يضرخمها اأعرال  ويرنفخ فيهرا ر ومردنا مرنهم مرن يررددون البعرن والسرا 

 لمعاوي ، وغيره من ال حاب  .. وه ا هو مراد القو  منهم ..! 
ققهرا درزو اهلل للت ريع وال نتعدى الحقيقر  لرو حلنرا نن الدعاير  التري د

والرفك .. لم يحققها م ائخ وآيات الرافضر  خرالل مائر  عرا  مضر  .. فرشذا 
علمرر  ذلرره نيهررا القررا ر .. ند  رر  لمرراذا إيررران ـضررع  ررل ثقلهررا ر المررادي 

 والمعنوي ر لدعم ودماي  دزو اهلل ال يعي في ل نان ..؟! 
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.. عديمرر  ومنهررا  نن الهيمررات الترري ي ررنها دررزو اهلل ن مرهررا صررو ي  
أـي في مناط  ميت  لم يتـرا عليها ني  خسا   في صفوك  األثر والفاعلي  .. ـو

 ال هاين  اليهود .. مما ي عرة و أن األمر مـرا بين البرفين! 
ومنهرررا  نن درررزو اهلل .. صرررر  ن مرررر مرررن مرررر  .. ننررره يررردين بالباعررر  

وفرر  السياسرر   والرروالف .. للسررلب  الما ونيرر  الحا مرر  فرري ل نرران .. وننرره يتحرررة
الترري ـمليرره عليرره الدولرر  .. ولترري هرري برردو ها ندا  طيعرر  بيررد النرررا  السررو ي .. 
وننه لن يوحف حتاله ضرد إسررائيل إال بعرد ـحريرر آخرر شر ر مرن ن ر  ل نران .. 
وهرر ا يعنرري نن مهرراده لرريس مهررادا  إسررالميا  فرري سرر يل اهلل .. ويعنرري  رر له نن 

.. فغاير  نمرره وهمره نن ُيحرر  ن ر ل نران القضي  الفلسبيني  ال ـهمه في شيف 
 .. وليس فلسبين .. وينتهي األمر! 

ومنهررررا  نن ال رررريع  الررررروافك  ررررانوا برررراألمس القريررررا .. بقيرررراد  نمررررل 
ال يعي  وغيرها ..  يقومون بتقتيل الفلسبينيين وبمحاصر  مخيماـهم في ل نان 

 ين حُتلروا مررن .. إلرى نن اضربروهم إلررى ن رل القبرر، وال رالو الداشرر  .. والرر
 نان ن مر ب ميرر مرن الر ين حتلروا الفلسبينيين على نيدي ال يع  الروافك في ل

 على نيدي ال هاين  اليهود طيل  مد  االنتفاض  الفلسبيني  ..!! 
ما نسر  ما ينسى المسلمون ماسريهم .. ليتحرول حراـلهم براألمس إلرى 

 صدي  اليو  ؟!!   
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ساسرري لحررزو اهلل الرافضرري فرري  ررل ذلرره ييعلنررا نيررز  بررأن الرردو  األ
ل نان هو نن ي بنع الدعاي  النامح  للت يع والرفك .. ن مرر مرن  ونره مناوئرا  

 بح  لدول  إسرائيل .. نو ننه يريد ـحرير فلسبين .. وشعا فلسبين!! 
ونن هرر ه الدعايرر  الرافضرري  الضررخم  الترري ـُييَّررر ل ررالح دررزو اهلل .. 

والرررفك .. وسررا ال ررحاب  .. ونمهررات هرري فرري دقيقتهررا دعايرر  إلررى الت رريع 
 المءمنين!! 

مرا مرن طراغوت مرن طواغير  الح رم فري المنبقر  .. إال و  را مومر  
القضررري  الفلسررربيني  .. ومومررر  ن رررر  ال رررعا الفلسررربيني .. ليسرررتعبف إليررره 
اليماهير الضال  .. في مردل  من المرادل .. ثم مرا إن يمضري الوحر  القليرل 

تحقر هترف اليمراهير الضرال  باسرمه .. إال .. ويتم ر  د مره .. ـو   ما بره .. ـو
ويت  ررف علررى دقيقترره الدالرر  علررى ننرره مررن نشررد النرراس ـررامرا  وعررداو  للقضرري  
الفلسبيني  .. وال عا الفلسربيني .. و ران مرن آخرر هرءالف البواغير  الر ين 
   وا موم  القضي  الفلسبيني  .. طاغي  إيران الخمينري .. ومرن مراف بعرده مرن 

   الح م في إيران!!  طواغي

مفرراده نن مررن م ررائخ ال رريع  الررروافك االعتــراا الراضــ :   -4
المعاصرين ال ين يرهررون علرى بعرك شاشرات التلفراز .. ويت لمرون فري بعرك 
وسائل اأعال  .. ـراهم يترضون على ال ريخين نبري ب رر وعمرر، وغيرهمرا مرن 

ف نوفرر  بررين ذلرره ال ررحاب  .. ويُرهرررون نوعررا  مررن التررودد للمسررلمين .. ف يرر
 وبين القول بأنهم يبعنون بال حاب  وي فرونهم ..؟!  
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ـــأق "، ونن مررن ال ـقيرر  لرره ال  التقيرر مررن نصررول ديررن الررروافك "  ول:ـ
دون ويُ بنررون مررن ال فررر، ديررن لرره؛ وهرري ـعنرري عنرردهم إظهررا  ع ررس مررا يعتقرر

 [!  28والزندح ]والحقد، 

                                                
فري حولره  ، وهري م رروع  للمرءمنين،  مرافشن حيرل  التقير  حرد و دت فري القررآن ال رريم 28

ُهْم ـُرَقا    ـعالى  فعرال  نن رر علريهم اعتقرادهم . 74آل عمران  مرن انير  إ الَّ َنْن ـَرترَُّقوا م نرْ
 ؟!  وعملهم بالتقي 

  نعررم هرري م ررروع  للمررءمنين عنررد د ررول اأ ررراه المعت ررر، وصررفتها  نن ُيضررمر نحررول   
.. وُيرهرر للم رر ين وال رافرين المرف اأيمان واأسال ، والمواال  هلل ولرسروله، وللمرءمنين 

نوعرا  مرن الموافقر  علرى براطلهم ر برالقول ال بالفعرل ر ـحر  ظرروك اأ رراه واالضربرا  .. 
لي رررك عررن نفسرره شرررا  محققررا  ونذى  نررازال  .. ال يم ررن دفعرره إال بشظهررا  ـلرره الموافقرر  ..  

  ما د ل لعما  بن ياسر، وغيره من ال حاب . 
  .. نمررا التقيرر   مررا يفهمررا ويما سررها نهررل الت رريع والرررفك هرري هرر ه هرري التقيرر  ال رررعي   

بخالك ذله .. وهي عندهم نحررو إلرى معنرى النفراق والزندحر ؛ وهري ـعنري  إببران ال فرر 
 واألحاد، والبعن، وإظها  اأسال  والمود  ألهل اأسال  .. وه ا عين النفاق وال فر! 

ذ نن المنراف  ـرراه يُر بن ال فرر وُيرهرر اأسرال  بل هم نشد مرن المنرافقين نفاحرا  و فررا ؛ إ   
عندما يخ ى على نفسره مرن سربو  سريف الحر  .. فرشذا زال عنره الخروك والسريف نظهرر 
ال فر، ودقيقر  باطنره .. بينمرا نهرل الت ريع والررفك ـرراهم يما سرون " النفراق " مرع العامر  

يف ..  وسررريل  .. ومرررع صرررغا  المسرررلمين .. ألـفررره األسررر او .. ومرررن غيرررر خررروك وال سررر
رغيا انخرين بدينهم وباطلهم!   للتضليل واأغواف .. ـو
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يالو المغفلرين مرنهم ل ا ـراهم  ه   من مماهير األم  .. و غ   باسرت
إلررى دريررر  الت رريع والرررفك .. يتررراهرون برر عك مررا ذُ ررر فرري السررءال .. فررشذا 

 خال بعضهم إلى بعك عادوا إلى ال تم والبعن، والت فير! 
ر هر ا ال برل المغروا   لر ا هرم يعت ررون مرواال  علري برن نبري طالرا 

نبرري ب ررر،  العررريم الرر ي ال يخ ررى فرري الحرر  لومرر  الئررم ر للخلفرراف الراشرردين 
وعمر، وعممان  ضي اهلل عنهم نممعرين .. وم ايعتره لهرم علرى السرمع والباعر  
.. و  له ـزوييه لعمرر برن الخبراو مرن ابنتره " ن   لمرو  " .. و ر له م ايعر  

لمعاوير  .. وم ايعر  علري برن الحسرين ليزيرد برن معاوير  ..  الحسن برن علري 
، وسرررالطين زمرررانهم .. إنمرررا وغيررررهم مرررن نئمررر  آل ال يررر  الررر ين برررايعوا خلفررراف

 د ل ذله  له من باو التقي  .. وإظها  خالك ما ي بنون!! 
وه ا معناه نن نئم  آل ال ي  ر دي  اهلل في ن ضه .. المع ومين عرن 
الخبأ والزلل .. ال ين يعلمون ما  ان ومرا سري ون .. والر ين ـخضرع لرواليتهم 

هم مميررع ذ ات هرر ا ال ررون .. ونن إ ادـهررم  وم رريئتهم ال ـُرررد ..  مررا وسرريبـر
يررزعم ال رريع  الررروافك! ر  ررانوا شررل  مررن الي نرراف .. حررد  تمرروا الحرر   .. ولررم 
ي دعوا به في وموه المخالفين لهم ..  ما ـزعم الرافض  .. وه ا عين البعن 
والسرا  والتنقريص ل  را  نئمر  آل ال ير   ضري اهلل عرنهم نممعرين .. داشراهم 

 ادح  الخ ماف!  مما ينس ه إليهم هءالف الزن
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حرال الخمينري دير  ال ريع  فري هرر ا الع رر وآيرتهم، فري  تابره   ررف 
  إن  ررل مررن لرره نحررل حررد   مررن التعقررل يررد ة نن د ررم التقيرر  124األسرررا ، ص

 ! من ال ـقي  له ال دين لهمن ند ا  األه المء د ، فقد ماف ننَّ 
مرررروا  و رررل مرررن لررره د ايررر  بالترررا يخ يعلرررم نن األئمررر  ونـ ررراعهم ال ررريع 

بررررروك حاسررري ، ونن السرررالطين والخلفررراف  رررانوا يُ يررردون  رررل مرررن ينتمررري إلرررى 
ال يع ، وحرد ُ ل رَف األئمر  مرن ح رل الن ري واألره بومروو الحفراه علرى نعررار 

ولررر ا فرررشنهم مرررن بررراو التقيررر   رررانوا ي رررد ون نديانرررا  نوامرررر ال ررريع  ونمررروالهم، 
ننفسررررهم لتضررررليل  مخالفررر  ألد ررررا  اهلل، دتررررى ين ررررا الخررررالك بررررين ال رررريع 

فاديا  لوحوعهم في المازق! انخرين  ، ـو
فمراذا ـقولرون إزاف ذلره ؟ هرل ـقولرون  إن علرى اأنسران نن ال يقرو  ر 

، فيعررر ن وا  النراس ونعراضرهم بمخالف  ند ا  األرهفي ممل ه ه الرروك ر 
 هر.  -إلى الفناف؟! ا

أويله للرواي  الرافضري   عرن ز ا  ، وهو يقول ذله في معرر ـفسيره ـو
حررال  سررأل  اأمررا  عررن شرريف ، فأمررابني عليرره موابررا . ومرراف آخررر وسررأل عررن 
ال يف نفسه، فأمابه موابا  آخرر. ومراف ثالرث وسرأله عرن ال ريف ذاـره، فأمابره 
بيرواو  ثالرث. حلر   لقرد نم ر  ال رريع  المالثر  الر ين سرألوا عرن شريف وادررد  

هم، وال ـرهرررر لهررررم دترررى ين ررررا الخرررالك فيمرررا بيرررننموبررر  مختلفررر ؟! حرررال  
 هر.   -! االحقيق 
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مييررع  ه رر ا هرري التقيرر  عنررد الررروافك فشنهررا ـعنرري ـمييررع الحقيقرر  .. ـو
علرريمهم األد ررا  الخاطئرر  .. لتقررع الفررتن  الرردين .. وال رر و علررى النرراس .. ـو
والخالفات فيما بينهم .. وال ي يقو  ب ل ذله ال ر هرم األئمر  المع رومون  

 اهلل على الرالمين ؟!!   ما يزعمون .. نال لعن  
فشذا عرف  ذله نيها القا ر ببل العيا .. وعرف  الس ا والردافع 
ال ي يحمل بعك م رائخ ال ريع  الرروافك ر ع رر بعرك وسرائل اأعرال  ر علرى 

 المناف نديانا  على ال حاب  .. والتراهر بنو  ـودد للمسلمين!  
 
* * * 
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 ة ـــــ خـاتـم

مس بها فري آذان عامر  ال ريع  الرروافك ..  لم  نخير  ال بد منها نه
 ال ين نضلتهم انيات .. واألد ا  والره ان من علماف الرفك والت يع ..! 

فنقول لهرم صرادحين م رفقين ناصرحين  عرودوا إلرى اهلل .. عرودوا إلرى 
ديررن م الحرر  .. عررودوا إلررى األمرر  الترري خرررمتم عنهررا وعليهررا .. عررودوا علررى 

سررتيدون ال ررفح اليميررل .. واألخررو  والمح رر    شررد م وعقررول م .. فعنرردها
 بدال  من العداو  وال غضاف التي افتعلتموها .. والتي طال نمدها!

همنررا األ  ررر  يررف نررأطر م إلررى الحرر  ..  يررف نخرررم م مررن دريررر  
ال رة واليهل والع ودير  للع يرد .. لنعرود ب رم إلرى دريرر  اأسرال  .. دريرر  

 اأيمان والتوديد.
 يرررف ننقررر  م مرررن النرررا  ومحيمهرررا .. ونررردخل م الينررر    همنرررا األ  رررر

 ونعيمها .. وليس  يف نفتعل مع م العداوات والما ات! 
وواهلل ألن يهرردي اهلل مررن م  مررال  وادرردا  خيررر لنررا مررن دمررر الررنعم .. 
وألدررا إلينررا مررن الرردنيا ومررا فيهررا .. ال ل رريف سرروى نن اهلل ـعررالى ننيررى نفسررا  

  رة و د ه إلى صفاف التوديد ونعمته! من الع او .. ومن نودال ال
موحفنا من م .. هو موحف ال ر  .. ال دروه فيه للنفس نو األهرواف 
م العررداف لممرر  ودينهرا .. والوحرروك فرري صررفوك  .. نو األدقراد ..  لرر ا لررو آثرـر



 الشِّيَعُة الرَّواِفُض طاِئَفُة ِشْرٍك وِردٍَّة  

 

99 

ال فرر  الميرررمين ضررد نبنرراف األمر  المودرردين .. فررالمال  ننررتم ال غيررر م .. وال 
 !  ـلوموا إال ننفس م

حرر وا مرن الع ر ي  العميراف نيراـ م .. وند را  م  نعملوا عقول م .. ـو
و ه رران م .. الرر ين ال يريرردون ل ررم إال السرروف .. ونن ـ ونرروا ع يرردا  ألهرروائهم 
قفروا مليرا   ونطماعهم ونزواـهم .. ونبال  م بأن ـقومروا هلل ممنرى نو فررادى .. ـو

ْحَبارَُه ْ وَ  مع حوله ـعالى 
َ
َُذوا أ ِ َوالَْمِسمَ  اَّت  ِِْن ُدوِن اّلل  ْرَباباً 

َ
رُْهَباَنُه ْ أ

ا  ِمُروا إاِل  ِْيَْعُبُدوا إِلَهاً َواِحداً ال إَِلَ إاِل  ُهَو ُسبَْحانَُه َعم 
ُ
ا أ َِ ابَْن َمْريََ  َو

 . 31التوب   يُْْشُِكونَ 
 يررف ـن رردون الودررد  مررع المسررلمين .. وننررتم ـعلنررون الحرررو علررى 

 ى دينها ..؟! األم  وعل
 يف ـن دون الودد  .. وننتم ـعلنون الخروج على ثواب  ه ا الردين 

لعنرررون نصرررحاو  سرررول اهلل  .. خيرررا  هررر ه األمررر  .. ونقلررر  ال رررريع   .. ـو
  والدين ؟!

ون غضهم .. ونن نردخل فري  ـبال ونا بأن ن تم نصحاو  سول اهلل 
در هم ..  غلرو الن را ى  مواال  بعك نهل ال ي  ر وليس  لهم ر ونن نغرالي فري

ونشد .. ونحن نبال  م بحرا ومرواال  مميرع ال رحاب  ونهرل  في عيسى 
ين نحرررو للحرر  .. ونولررى  ال يرر  .. مررن غيررر غلررو  وال إمحرراك .. فررأي الرردعـو

 بأن ـُستياو ؟! 
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داسر وا ننفسرر م ح رل نن ـُحاَسرر وا .. ـو ررنوا مررن طرواغيت م وند ررا  م 
 ينفرع مرال وال بنرون إال مرن نـرى اهلل بقلرا  سرليم  .. ح ل نن يت رنوا من م يرو  ال

مرن ال رررة .. ومررن الضررغائن واألدقرراد علررى ع رراد اهلل المررءمنين .. ويقررع النررد  
 والت دين مند !
ُوا الَْعَذاَب  حال ـعالى 

َ
َبُعوا َوَرأ ِيَن ات  َِِن اَّل  ِيَن اتُّبُِعوا   اَّل 

َ
أ إِذْ َتَِب 

سْ 
َ
َعْت بِِهُ  اْْل  َ ِِنُْهْ   . بَاُب َوَتَق  

َ
أ ةً َفَنتََِب  ن  نَلَا َكر 

َ
َبُعوا لَْو أ ِيَن ات  ََ اَّل  َوَْا

ا ُهمْ   َِ اٍت َعلَمِْهْ  َو ْعَمالَُهْ  َحََسَ
َ
ُ أ ِِن ا َكَذلَِك يُرِيِهُ  اّلل  وا 

ُ
أ َكَما َتَِب 

َِِن انل ارِ   .122ال قر  ِِبَارِِجَي 
عرالى مخل رين برأن يهردي م إليره ه ا ال ي نريرده ل رم .. ونردعو اهلل ـ

 ..  ِرِيُد إاِل  اْل
ُ
ِ َعلَمْمهِ إِْن أ ا تَوْفِمِق إاِل  بِماّلل  َِ ْعُت َو ََ ا اْسَت َِ ْصالَح 

نِمُ  
ُ
ُْت ِإَوَْيْهِ أ  . 44هود  من اني تََوَك 
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     األد ا  السلباني   والسياس  ال رعي   َرٌ  في طَلا  العلم  ُم  َّ
    دفتر المو   والموا   ه ه عقيدـنا وه ا ال ي ندعو إليه 
   خواطٌر ونف اٌ  في فقه الدعو   إلى اهلل   د ا الهير  مسائل ون 
   المنها في البلا، والتلقي، واالـ ا    نعمال ـُخرج صاد ها من المل 

  
يٌَّ  َعالَها غَُ اُ  ـَأو يالت  َوـَْحر يَفات   يٌم َشْرع  ُمْ َبَلَحاٌت وَمَفاه 

   الُمْ ب ل ين
مالدراٌت و دود على  سال  " ميمل مسائل 

 اأيمان العلمي  في نصول العقيد  السلفي  "
   مسائل  مضانيَّ ند ا  و   شروط ال إله إال اهلل 
   الزواج والبالق في اأسال ، مسائل وند ا    .. ـه يا شر  العقيد  البحاوي 

  
و ملحوظات على  تاو" َه  ا علَّمتني الحيا  د اس  نقدي  ن

 " للد تو  ُم بفى الس  اع ي
  

النسخ  األولي  من  تاو اأنت ا  ألهل التوديد 
 مادل عن البواغي والرد على من 

  " َصْيُد الَقَلم " حبوك وخواطر   الباغوت 

  ٌم وفوائ ٌد َماَد بها الَخاط ر َ    د 
ـن يه الدعا  المعاصرين إلى األسس والم ادر التي 

 ـعين على ودد  المسلمين
  ُده  ـن يه الغافلين إلى د م شاـم اهلل والدين   الَ الُف ننواُعُه ومقاص 
  ند نهل  الس نَّ   ونهل  ال  دَ فقُه االختالك  ع   صف  البائف  المن و   التي ييا نن ـُ م ر سواَدها 
  راُ  الحضا ات  مفهوُمه، ودقيَقتُه، وواح ُعه  الع   باليهل وحيا  الحي    ص 
  ما لَُه وما عليه ،  " ادُدقوٌق ووام اٌت َشَرَعها اهللُ للع   "   من دخَل دياَ  غير المسلمين بعهد  ونمان 

  
يَُّ  ُمَناَصَحٌ  وُمَ اَشَفٌ  للَيَماَعات   الي َهاُد والس ياَسُ  ال َّرع 

َر     اليهاديَّ   الُمَعاص 
  

البري  إلى استئناك ديا  إسالمي  وحيا  خالف  
  اشد  على ضوف ال تاو والسن 

  الُغالُ  والمل ه    االستحالل 

   ٌبالخبأ ن  انهياٌ   ُم اد ُ  اليماع  اأسالمي  الم ري  اعتراك
 وسقوط

   د م ـا ة ال ال 

  حواعد في الت فير    د م اأسال  في الديمقراطي  والتعددي  الحزبي 
  ال يع  الروافك طائف  شرة و د    

 

 كتـب للمـؤلــف


