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 .احلمد هللا هادي الطائفة السنية ومضل الروافض الشيعية

 وذريته ، وعىل آله وصحبه، اللهم عىل حممد خري الربيةِوصل
ً وسلم تسليام ، عنهمَىضْرَ ومن ت،وأزواجه وأهل بيته ،املرضية

ُ فحرم يوم القيامة ،ن أبغضهم ولعنهمرغم أنف م ،ًكثريا
ُاملرء «  فإن،ُ ومنع أن يدخل يف اجلنة مدخلهم،صحبتهم ْ َمع َْ ْمن َ َ 

َّأحب َ  ]٢٦٤١ ومسلم٦١٦٩صحيح البخاري [ ».َ

  :حوار مع شيعي : أوالً
       

 
ة كل َدِِر وتقولون ب؟ِهتَدِ ورا ألستم تقولون بكفر معاوية -١

 !؟ وجتعلون ذلك من أصول دينكم؟من بايعه عىل اخلالفة
 حيث ، وهو املسمى بعام اجلامعة، هـ٤١فارجع معي إىل عام 

بعد تنازل احلسن  ،ابايع مجيع املسلمني معاوية بن أيب سفيان 
 ومل يشذ عن ذلك سوى بضعة آالف ، له عن اخلالفةببن عيل 

 ،ا واحلسن ابنه اخرجوا عىل عيل  الذين ،من اخلوارج
 .عىل الدولة األموية والدولة العباسيةًأيضا وخرجوا 

 ؟ أين الشيعة يف هذا الوقت:والسؤال
عن منهم  حيث مل يتخلف أحد ؟عقيدتكمأين آباؤكم ومؤسيس 

 !؟ابيعة معاوية 



 ٣ 

وأنتم اخرتعتم هذه  ،فإما أنه مل يكن هناك شيعة يف ذلك الوقت
 إن آباءكم الشيعة قد : أو أنكم تقولون،بعد موت آل البيتالعقيدة 

 .>بعد موت النبي   يًارتدوا هم أيضا كام ارتد الصحابة
بعد موت   ي ألستم تقولون بردة وكفر الصحابة-٢

 !؟> النبي
 صحايب من أصحاب بيعة الرضوان كانوا ٨٠٠فام قولكم يف 

 وهم ٣٠٠استشهد منهم  ؟ يف صفنيايقاتلون مع اإلمام عيل 
 . ويقاتلون معهايدافعون عن اإلمام عيل 

ًهل هؤالء كانوا أيضا كفارا مرتدين  أبغضوا آل البيت الكرام ؟ً
 !؟ واغتصبوا حقهاوظلموا اإلمام عيل 

 ذا فلام،ا يبغضون اإلمام عيل ً هؤالء كفارا إن كان:السؤال
 ؟حتى املوت حولهيقاتلون 

وجتعلون ذلك هو  ،َّ أنتم تدعون حب آل البيت الكرام-٣
 ! وبنيتم عليه فروع مذهبكم ،األساس الذي بنيتم عليه عقيدتكم

 ما العالقة بني حب آل البيت الكرام وبني زواج :والسؤال
 ،أو القول بتحريف القرآن، تكفري غريهم من الصحابةأو  ،املتعة

 أو ، أو الردة،أو الرجعة ،بةأو الغي ،أو غريها من عقيدة التقية
 ؟اءَدَأو الب ، الواليةأو ،العصمة

  :نصيحة إلى دعاة التقريب : ثانيا
 إن حسن الظن الذي يصل إىل حد الغفلة ال يقع إال من -١

 .السذج من الناس
 نرش فإن عندهم من اليقظة ما يواجهون به ،السنةـ أما علامء أهل 

 ال عىل أهنا عقيدة ،ملذاهب الشيعية عىل أهنا مذهب فقهي خامسا
 .دم مع عقيدة اإلسالممنحرفة تتصا

 ٤ 

 األفكار الملغومة وإن فكرة التقريب مع الشيعة هلي من -٢
 ما كان عليه النبي وتدمري منهج النبوةالتي هتدف إىل نسف 

 .ي وأصحابه> 
 كاخلاليا اخلبيثة، التي  إىل بالدنا، أصبحت بعثاهتمـ وإن مل نقاوم

من تنمو حتى تتحول إىل رسطان هيدد اجلسد اإلسالمي كله 
 .الداخل

َلعن «: >  قال رسول اهللا -٣ َ ْمن اهللاَُّ َ ًحمدثا َآوى َ ِ ْ صحيح [ ».ُ
 ]١٩٧٨ مسلم

 واهتام زوجات ،يـ وأي إحداث أكرب من تكفري الصحابة 
 .بالكفر والزنا> النبي 

 .ُ أن يلوث عرضه>ـ حاشى رسول اهللا 
 .ُـ وحاشى القرآن أن تكذب آياته

> رضوا لدعوة رسول اهللا ـ فهل يقبل دعاة التقريب أن يتع
 بسبب ،باللعنة واخلروج من رمحة اهللا التي وسعت كل يشء

 !؟إيوائهم ألولئك الشيعة املحدثني يف الدين
 لعقائد التخريب هو عني التقريب وبذلك يتضح أن -٤

 خائنا أو ،ً ساذجاجاهالً وال يروج له إال من كان ،املسلمني
 ً.مضال
إلسالمجيهل أصول دين ا فألنه ً، فأما كونه جاهال، 

 . دين اإلسالميناقضوجيهل أسس دين الروافض  الذي 
 ، يعبدون قبور أئمتهمفهو جيهل دين الروافض الذينـ 

 ويستغيثون باألئمة ، وحيلفون هبا، وينذرون هلا،فيذبحون عندها
 ويسجدون إىل ،يف طلب احلاجات التي ال يقدر عليها إال اهللا تعاىل

 .تقبلوهنا يف الصالة ويس،قبور أئمتهم
ـ وجيهل تاريخ الشيعة األسود وخياناهتم العظمى ألمة 



 ٥ 

 فهم الذين تآمروا ،ً وحتالفهم دائام مع أعداء اإلسالم،املسلمني
 وقتل ،مع التتار لالستيالء عىل بغداد وتدمري اخلالفة العباسية

 و ، من علامء وقضاة املسلمني١٢٠٠ وقتل ،اخلليفة املستعصم
 .سلم ومسلمة م ٨٠٠.٠٠٠

ـ وهم الذين تآمروا مع األوروبيني عندما قهرهتم اجليوش 
 فهاجم ،ل أوروبا إىل حظرية اإلسالمِخْدُ وكادت ت،العثامنية

 فسحب العثامنيون جيوشهم ،الروافض الدولة العثامنية من الرشق
 .من أوروبا ليحموا بالدهم من اجلهة الرشقية

 تفرقة عنرصية ألهل  جيري يف دولة الرافضة منوجيهل ماـ 
 وعدم ، واضطهاد وترشيد وتعذيب وتصفية جسدية،السنة

 ، كنيسة للنصارى١٢ رغم وجود ،متكينهم من بناء مساجد هلم
 .يف عاصمتهم وحدها ومعابد أخرى للمجوس ، معابد لليهود٤ و

َّ وإن كان دعاة التقريب يدعون أن التقريب سبيل إىل -٥
 !!التمكني 

إن التمكني لن يكون إال عىل : قال > نبينا إن : ـ فنقول هلم 
 .منهاج النبوة
  النبوة «: > قال رسول اهللا ِ ِثم تكون خالفة عىل منهاج ِ َِّ ُ َُّ ْ ََ َ ٌ َ َُ ُ ُ َّ.« 

 ]٥ وصححه األلباين يف الصحيحة ٤/٢٧٣رواه أمحد : صحيح[
  .وما أبعد دين الشيعة عن منهاج النبوة  ❁
 اعلموا أن ،ون بالتقريبفيا علامء أهل السنة الذين تقول ❁

 .زِلة عالِم ضل بها عالَم :قولكم هو
 ، الذين يروجون للتقريب بال علم وال وعيَنِـ وال تكونوا م

 وال تبقى إال حرسة ،فتبوؤا بإثم هذا البغي يوم ينتهي األمر والنهي
 .أهل الضالل والغي

 فون عىل دين الشيعة الرشعية، بدل أن تدعوهم إىلْضُـ فأنتم ت
 .التوبة من تلك الرزية

 ٦ 

 وأنتم تسهلون انتشار تلك األمراض الوبائية بني شباب ليس ـ
 .عندهم مناعة عقائدية

 إنام هو مشارك ف، بدينهم ومن أيد هؤالء الرافضة عن علم
خداع األمة، وتضليل  ًعمدا ومع سبق اإلرصار يف 
   . األجيال وهدم اإلسالم

   : أركان دين الشيعة: ثالثًا
    : التقية-١
هي إنكار كل ما قالوه أو كتبوه يف كتبهم إذا واجههم أهل وـ 

 فيظهرون لنا خالف ما ، من الكفر والضاللكتبهمالسنة بام يف 
 .يبطنون

ًوهم يتلقون أصوهلا رسا وجهرا، ـ والتقية عن الشيعة فريضة  ً، 
 .وعندهم أن الغاية تربر الوسيلة

تفاوض أو التحاور أو املناظرة ًـ وبسبب التقية لن تستطيع أبدا ال
 وينكرها ،ً ألنه ينسف دائام كل قواعده وأصوله؛مع أي شيعي

 ،ويتربأ من كل املخالفات التي قاهلا يف حمارضاته أو كتبها يف كتبه
 ؟فكيف تثبت عليه اخلطأ يف املناظرة وهو ينكر كل يشء

 وال معنى لفريضة األمر ،ـ وبسبب التقية تضيع فريضة اجلهاد
 .ملعروف والنهي عن املنكربا
 إن تسعة أعشار الدين «: قال الصادق :  قال الشيعة يف التقية 

 فهم بذلك ،]٦٦/٤٨٦بحار األنوار [ وال دين ملن ال تقية له ،يف التقية
 ».يتعمدون الكذب ويقولون إنه من اإليامن

 ْمن « :>فامذا يقول الشيعة يف قول رسول اهللا َغشنا َ َّ َفليس َ ْ َ َ 
 فليس للمسلم أن خيدع املسلمني وال يكون ،]١٠١ صحيح مسلم[ ».َّناِم



 ٧ 

ًمرائيا وال كاذبا وال غادرا ً  ،ً وباملعروف آمرا،ً بل يكون هلم ناصحا،ً
 . ًوعن املنكر ناهيا

واألصول التي ترجع إليها األمة فيام  :  قال اإلمام أبو يعىل
 وحجج ،ة وإمجاع األم، إنام هي الكتاب والسنة،اختلفت فيه

 وهذه األصول األربعة ال يمكن الرجوع إليها عىل قول ،العقول
 . ]٢٥٤ريب بني أهل السنة والشيعة قمسألة الت[الرافضة 
  ُما من أهل األهواء أشهد بالزور من «: قال الشافعي

 ]١٠٩ والباعث احلثيث ١/٣٩منهاج السنة [ ».الرافضة
وال ترو عنهم ، ال تكلمهم:  اإلمام مالك عن الرافضة  قال 

 ]١/٣٧منهاج السنة البن تيمية [ .فإهنم يكذبون
نا نتفق عىل ولو ك «:  قال حممد األمني الشنقيطي للشيعة

 وبصورة ،، ولكن لنا أصول ولكن أصولأصول واحدة لناظرتكم
 وفوق كل هذا أنتم أهل كذب ، لنا دين ولكم دين،أوضح
 ]١٥٦وجاء دور املجوس [ ».ونفاق
  فهم يكذبون كام : تيمية عن الشيعة الروافضقال ابن

 .الشيعة أكذب الناس: ًوقال أيضا  .يتنفسون
    : الغيبة-٢
اهلادي بن عيل العسكري هي ادعاؤهم بغيبة حممد بن احلسن وـ 

  الصادق بن جعفر الكاظم بن موسى الرضابن عيلاجلواد بن حممد 
  طالب عيل بن أيببن احلسني بنزين العابدين بن عيل الباقر بن حممد 

 .> بقائم آل محمد أو سموه ،بالمهدي الذي سموه ،ا
ـ وسبب هذه العقيدة أن احلسن بن عيل املسمى بالعسكري مل 

 وملا مات ،عقيما أنه كان املؤرخني بعض ذكر و،يكن له أوالد
 وأقر ، أخوه جعفر بن عيل مرياثه عىل أنه ليس له غالم ذكرَمَّسَق

 ٨ 

 ومل يسجلوا أي غالم ذكر يف ،رصون لهيون املعاوبذلك العل
  .نقابتهم أو سجالت مواليدهم

 النتهاء سلسلة ؛ـ وهنا أصبح دين الشيعة عىل وشك االهنيار
ً وأنه دخله صغريا جدا فلم ، فاخرتعوا قصة إمام الرسداب،األئمة ً

 . وأنه اختفى داخله،يسجل يف أي سجالت
 ،النواصبل ـ وأنه سيغيب إىل أن خيرج ليقود الشيعة لقت

عون أهنم ال حيبون آل َّ الذين يد، هم أهل السنة عندهموالنواصب
 . ويناصبوهنم العداء>بيت النبي 
 فتح الشيعة  ،حتت ضغط املريدين والفضولينيو واليوم

ًالرسداب وجعلوه مزارا سياحيا جيمعون   فلم ، األموالمن زيارتهً
ً غالما وال عظاما فيهجيد الناس يربرون فراغ   فقال الشيعة،ً

 . ليست من املرئيات وال املحسوساتإن غيبة إمامهم: الرسداب 
حتى ينتهي األمر إىل  ، أن تتبعها كذباتالبدـ فالكذبة األوىل 

 .خزعبالت
 ]١٠٧: التوبة [  Z  : 9 8 7 ]: ـ قال اهللا تعاىل 

   : الرجعة -٣
 وهو حممد بن احلسن ،>هي رجعة املهدي أو قائم آل حممد ـ و١

يعني بقى فيه  ، هـ٢٦٠ًالذي ادعوا أنه دخل الرسداب صغريا سنة 
ً وسيخرج شابا قويا بعد ،أكثر من ألف عام  .هذه السننيكل ً

ـ ولكن حقدهم عىل أهل السنة جعلهم خيرتعون قصة أخرى ٢
وبقية  يهي أن القائم املهدي سيقيم أبا بكر وعمر وعائشة 

  وسيقيم ثالثة آالف،حهم ويذبفيعذهبم ويقتلهم ويصلبهماخللفاء، 
 .امن قريش ليرضب أعناقهم الغتصاهبم اخلالفة من عيل 

 ،عن يمينه سيقوم جربيل سريجع وـ وأن هذا القائم اخلرايف 



 ٩ 

 ،له بصفته املهدي يدعون الناس للبيعة ،عن شامله× وميكائيل 
 فيأتيه ،يف يوم عاشوراء بني الركن واملقام يف مكة رشفها اهللا وذلك

 ثم يسري إىل ،ًطوى هلم األرض طياُوت ،من كل مكانالشيعة 
 ثم ،النجف يف الكوفة يف مخسة آالف من املالئكة وكتائب املؤمنني

 .يفرقهم يف البالد لقتل أهل السنة
سيحكم برشيعة ) ه َجَرَ فاهللال َّجَع ( :يعني) عج ( ـ وهذا املهدي 

ومن قوم ×  وسيخرج معه أناس من قوم موسى ،× داود
 . ومن أصحاب الكهف× ومن قوم يوشع بن نون× ن سليام

التي كتبت هذه  األصابع اليهوديةرأى أن  ،ـ ومن قرأ هذا
 وأخذها الغرور حتى أفصحت عن ،الرتهات مل تتاملك نفسها

 .ًهويتها ومل تتوارى خجال
 ا لكن اإلمام عيل ،اًوقالوا أيضا برجعة اإلمام عيل ـ ٣

 ؟ فكيف سريجع،ُقتل وصىل املسلمون عليه ودفنوه
عيسى  وأن اهللا تعاىل رفعه إليه كام رفع ،ـ فاخرتعوا له قصة الرفع

 ،كفرفقد × ن من أنكر رفع عيسى إ وقالوا ،× بن مريم
فقد   أو أنكر رجعتهاوكذلك من أنكر رفع عيل بن أيب طالب 

 .تقنوا صنع هذا الكوكتيل العقائديأ، وبذلك يكون الشيعة قد كفر
 ]٢٢٧: الشعراء [ Ê Ë Ì Í Î Ï Z ] :قال اهللا تعاىل 

   : الردة-٤
ً إال أنفارا بعد وفاته > وهي قوهلم بردة كل أصحاب الرسول -١

 أهنم اغتصبوا اخلالفة من عيل بن أيب طالب  وسبب ردهتم،معدودين
  فغريه من اخللفاء وأصحاب الرأي اآلخر، أو خالفوه يف الرأيا

 . عندهمكفار مجيعهم ،والساكت
 ويسبوهنم ،يرموهنم بالكفر والزندقة والنفاق والكذبـ لذلك 

 ١٠ 

 » ] وجيعلون لعنهم خري من التسبيح والتكبري ،ويلعنوهنم
¬ ® ̄  Z ] ١٦: النور[ 
 . فهو كافر مثلهمي الصحابة رَّكفُن من مل يإ وقالوا ❁

c    b   a      _̀ ] :ـ فامذا يقولون يف قول اهللا تعاىل
   f   e   d   gZ  ]١٨ :الفتح[  

  Z   Y   X   W   V   U   T   S  Z]  : تعاىل اهللاوقول  
 ]١٣٧: البقرة[

  من مجلة املرتدينا وعندما قالوا إن عثامن بن عفان -٢
 ابنتني ً، فكيف يكون كافرا وقد تزوجأصبحت عندهم إشكالية

 فكيف ،ًهنام أيضا من مجلة املرتدينإ:  فقالوا ؟>لرسول اهللا 
زوجة   ل، وأختا فاطمة الزهراء> نتا النبييكفروهنام ومها اب

 !؟اعيل بن أيب طالب 
وماذا  >ـ واآلن كيف سيخرجون من مطب تكفري بنات النبي 

 سيقولون ملحبي آل البيت؟
ـ فتفتق ذهنهم البليد عن فكرة يف غاية الغباء، فهم حتى مل 

 .حيسنوا التلقي عن إبليس يف مدرسته الشيطانية
  ل ومها أختا فاطمة،> من بنات النبي ـ فقالوا أهنام ليستا

 .ل من أمها
 ؟ قبل البعثة>لدتا عىل فراش النبي ُـ فكيف يكون ذلك وقد و

 وما الذي ؟ لـ فام الذي يبهتون به أم املؤمنني خدجية
َّ وهم الذين يدعون أهنم حيبون ؟> النبي حممد َضْرِينجسون به ع

 !! آل بيته
الكفر وهيدي صاحبه إىل ـ اعلم أن الكذب يقود صاحبه إىل 

 .الفجور وينتهي بصاحبه إىل النار
 ا وإن كان كل املسلمني قد بايعوا معاوية بن أيب سفيان -٣



 ١١ 

 ؟ فام الذي يقولونه يف شيعة ذلك الزمان،عام اجلامعة إال اخلوارج
 الذي اًهل ارتدوا هم أيضا ببيعتهم ملعاوية بن أيب سفيان 

 ؟يكفرونه ويكفرون من بايعه
 الذين ينكرون عليهم هذا ًهم يرفضون أيضا أئمتهمو -٤

 هـ عندما أنكر ١٢١ فقد رفضوا زيد بن عيل بن احلسن سنة ،السفه
بعد أن ائتموا به سبع سنني   بعليهم الطعن يف أيب بكر وعمر

املسمى هـ  ١١٤بعد وفاة أخيه حممد بن عيل بن احلسني سنة 
بن حممد بن عيل بن  جعفر فرفضوه وذهبوا إىل ابن أخيه ،بالباقر

: ُ فسموا،احلسني املسمى بالصادق ليأمتوا به مكان عمه زيد
 . ألجل ذلكالرافضة

   : العصمة-٥
 ،أن أئمتهم معصومون من الكبائر والصغائراعتقادهم وهي ـ 

 .ومن السهو والنسيان والغفلة
 .ً أئمتهم أعىل قدرا من األنبياءيعتقدون أنـ والشيعة بذلك ١
ال خيفى أهنم عتقدون أن أئمتهم يعلمون الغيب ووالشيعة يـ ٢

 .شركاء اهللا تعالى في علمه  بذلك فهم،عليهم يشء
بذلك  فهم ،فون الكون مع اهللا تعاىلَرصُويعتقدون أهنم يـ ٣

 .شركاء اهللا تعالى في عمله
والشيعة يعتقدون أن ألئمتهم حق الترشيع بدون الرجوع ـ ٤

 .اء اهللا تعالى في أمرهشرك فهم بذلك ،حكام اهللا تعاىلأل
 .والشيعة يعتقدون أن أئمتهم وسطاء بني اهللا وبني خلقهـ ٥
«   ¼    ½   ¾   ¿   ]  : يبهتهم بقوله اهللا تعاىلو

Æ   Å   Ä   Ã   Â   ÁÀ   Z ]١٨٦: البقرة[ 
 بغري يشفعون لمن يريدونوالشيعة يعتقدون أن أئمتهم ـ ٦

 ١٢ 

 . بغري إذن اهللا تعاىل فيدخل املشفوع فيه اجلنة،إذن من اهللا
   ªZ   »   ¬   ®  ̄    °    ±]  : يبهتهم بقولهاهللا تعاىلو

 ]٢٥٥: البقرة[
 .أئمتهم ال يموتون إال باختيارهموالشيعة يعتقدون أن ـ ٧
ًإن لإلمام مقاما حممودا: قال اخلميني  ❁  وخالفة تكوينية ،ً

 ما كان  وإن األئمة علموا،ختضع لواليتها مجيع ذرات هذا الكون
 وأهنم منزهون عن السهو ، وال خيفى عليهم يشء،وما يكون

واخلطأ، وأن هلم حرية الترصف واالختيار يف حتليل يشء أو 
 لذلك سموا أئمتهم حجة اهللا وآية اهللا وروح اهللا ـ تعاىل .حتريمه

ًاهللا عن ذلك علوا كبريا ً. 
 وأن ، هو الرسول األصيلا ًاوالشيعة يقولون إن عليـ ٨
من دون عيل  >  حممدًاخان الرسالة فنزل هبا علي× يل جرب

 >ً ومل جيد إال حممدا اً أو أنه نزل فلم جيد عليا ،ا
 .ًفأعطاها له بدال من أن يرجع هبا

 وإذا أراد أحدهم ، باأللوهيةا ومنهم من يقولون يف عيل ❁
يعني ( ٌ إن ألوهية عيل خمتلف فيها :أن خيفف من هذا القول قال

 .)وال عندهم هي عىل أق
 فأما ،واحلقيقة جاء بالرشيعة >والشيعة يعتقدون أن النبي ـ ٩

احلقيقة فقد جاءت لعوام األمة وهي أحكام الوضوء والطهارة 
 .واحليض والنفاس

 عرش وهي فهم اثن األئمة االبعلمها وأما احلقيقة فقد اختص ❁
 t  u v w ] :املعاين احلقيقية للنصوص، مثل قوله تعاىل

x y Z    ]وهذا عندهم ، ل هي عائشة:قالوا ]٦٧: البقرة 
  .هو علم احلقيقة
  .ون بقول اهللا تعاىل أنه بني يف القرآن كل يشءُبِّذَكُوهم بذلك ي



 ١٣ 

 D   C   B   A   @   ?Z   ] : قال اهللا تعاىل 
 ]٨٩: النحل[

   : الوالية-٦
 األئمة اإلثنى عرش والتربؤ من مواالةوهي وجوب  -١

 وعليه النجاة يوم القيامةعندهم وأن هذا رشط اإلسالم  ،أعدائهم
 .يف معتقدهم

شهادة أال إله ( وهذا الرشط عندهم أهم من الشهادتني  -٢
 . )إال اهللا وأن محمدا رسول اهللا

ق بالشخصية الومهية التي سموها ِدَصُ ويِ فمن مل يوال-٣
 .املهدي أو قائم آل حممد فليس بمسلم عندهم

 سمومها باجلبت ني واللذب بكر وعمر اأب ِدومن مل يعا -٤
 وال تكفي ،والطاغوت أو سمومها صنمي قريش فليس بمسلم

 . من مل يلعنهام فليس بمسلم عندهم بل،العداوة
  مل يثبت عنه أنه تربأ منهام ولوان اإلمام عيل إ : ولكننا نقول❁

 من ا فهل عيل بن أيب طالب ،يف حديث واحد يف كل كتبكم
ً تعاىل اهللا عن هذا اجلنون علوا كبريا؟ار أم أنه اإلله نفسهمجلة الكف ً. 

 .>هللا ولرسولهجيب أن تكون ن الوالية إ : وإننا نقول❁
Î   Í   Ì    Ë   Ê   É   È    Ç    Æ   Å   ]  : قال اهللا تعاىل❁

   ÏZ ]٥٦: املائدة[ 
 .> يقوم عىل حساب أعراض أصحاب رسولنا فتبا لتقريبـ 

 والتقرب إىل اهللا ، يبعدنا عن مواالهتمتقريبوسحقًا لـ 
 .بحبهم

والشيعة يقولون بوجوب مواالة اإلمام ومتابعته يف كل  -٥
 .ترشيعاته

 ١٤ 

ِـ ومن تتبع كتب أئمتهم وجد أن كل إمام حي ًل شيئا جديدا ُ ً
ًوحيرم شيئا جديدا  .تباعه يف كل ترشيعاتها وجيب مواالته و،ً

 .عدد أئمتهمفعند الشيعة مذاهب فقهية عىل  ❁
ًـ وهم مكلفون أن يتبعوا فقه اإلمام احلارض الذي يلغي دائام فقه 

 .وترشيعات اإلمام اهلالك
بل الدين  ،>ـ فليس الدين عندهم ما قال اهللا تعاىل وقال رسوله 

 .ما قاله آية اهللا
 بل ،ـ والشيعة ال يأخذون ترشيعاهتم من األحاديث الصحيحة

 وجيعلوهنا ، ليس هلا سند،ل البيتا آلهنخيرتعون أحاديث ينسبو
 . عندهم أوهاماألحاديث فكل ،ًمصدرا لألحكام

 .ـ وأهل السنة يقولون أنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق
ن الدين قد اكتمل وال حيق ألحد أن يرشع يف اإلسالم ـ ويقولون إ

ًشيئا جديدا بعد اكتامله ً. 
   : البداء-٧
 آخر بخالف ما قىض به يف ٌو له أمرهي أن اهللا تعاىل قد يبدوـ ١

 .األزل فيغري قضاءه وخيلق ما بدا له
اجلهل واخلطأ وعدم احلكمة وعدم العلم هللا نسبوا ـ وهم بذلك 

 .نعوذ باهللا من حال أهل النار ،تبارك وتعاىل
هنم ـ وسبب هذه العقيدة أن أئمة الشيعة يقولون ألتباعهم أ٢

بون بما يهرفون وال يجيف فيسأهلم قومهم ،يعلمون الغيب
 أمل : قالوا، اهللا تعاىل ما قضاهمافرتاؤهفإن صادف  .يعرفون

 ، وإن خالف قوهلم قضاء اهللا تعاىل،ا نعلم الغيب مع اهللاَّنخربكم أن
 .ري ما أخربناكم بهَّ لقد بدا هللا يشء آخر فغ:قالوا

 ]٥:  الكهف[ Z/   0   1   2   ]  :قال اهللا تعاىل



 ١٥ 

 يعتقدون الصدق يف أخبار الصادق والعجيب أهنم الـ ٣
 وال يصدقون ما أخرب به من الغيب عن نعيم اجلنة >املصدوق 

 وعذاب النار وأهوال القيامة وأخبار األمم السالفة، وما أخرب به
 .من عالمات يوم القيامة >

 فيصدقون إمامهم ، مع هوى إمامهميتناىف قد >ـ ألن خربه 
 .> ويكذبون نبيهم

كذبوا  ليس هلم بنبي بعد ما >ًحممدا ن إ :وأستدرك فأقول
 .خبره وردوا أمره

 ألن الذي نقل أحاديثه هم >ـ وهم ال يصدقون رسول اهللا 
ُ والرواية ال تقبل من ، عىل مذهبهمالصحابة وقد كفروا عامتهم

 ؟فاسق فكيف يقبلوهنا من كافر
 ومل ،ـ فامذا بقى يف اإلسالم وقد تشككوا يف أخبار اهللا تعاىل

 خيتلف عىل مر اواخرتعوا ألنفسهم دينً ،>بلوا رشع رسول اهللا يق
 !؟ويتغري بتغري اإلمام ،الزمان

ONMLK ]  :ـ فهم يكفرون بقول اهللا تعاىل
PU   T   S   R   Q Z    ]٣: املائدة[ 

  :  التحريف -٨
  وهو،‘وهم يقولون بتحريف القرآن وأن عندهم قرآن فاطمة 

ُ ليس فيه حرف واحد مما أنزل ،رآنثالثة أضعاف ما عندنا من ق
 .  لكنه كتمها وأن هذا املصحف كان يعرفه عيل ،>عىل نبينا 

 فلامذا ،ًخوفا منهام ب بكر وعمر ـ فإن كان كتمه زمن أيب
 .كتمه زمن خالفته وال سلطان ألحد عليه وال حاكم

 كتمه؟ي ومن كان خيشى حتى ؟ كان يكتمه>ًـ وهل أيضا رسول اهللا 
 ويقولون عن هذا ،عن معانيهات القرآن لون آياـ وهم يؤو

 ١٦ 

 وأهنم  ، إال آل البيتا ال يعلمهالتيالتأويل الباطل هو احلقيقة 
 ألن عوام املسلمني يف نظرهم مواطنون من ؛ارس اهنيتوارثو

 .  ال يستحقون أن يعرفوا احلقيقة،الدرجة الثانية
  : الشرك -٩

يا :  فيقولون ،العظيم يدعون املخلوقني من دون اخلالق يـ وه
  . يا فاطمة، يا حسني،عيل

 فينذرون ،ـ وهم يوجهون العبادة للمخلوق من دون اخلالق
لألموات ويذبحون هلم ويطلبون منهم قضاء احلاوئج التي ال يقدر 

 .عليها إال اهللا العظيم
  : المتعة - ١٠
 حتى ولو ،هي جواز أن يتمتع الرجل باملرأة ملدة زمنية حمددةـ و

 .عة حتت مسمى الزواجسا
 فام الفرق بينه ،اً وليس مهر،عندهم نظري أجرـ وزواج املتعة 

 ؟وبني الزنا
الذين متتلئ هبم شوارع ـ وسيرتتب عليه كثري من أوالد احلرام 

 . طهران
 .ـ وهم يبيحون يف التمتع اللواط وما ال حيل

 .ـ ويبيحون زواج املتعة من الكافرات
هل أنت : للمرأة قبل التمتع هبا ـ وعندهم أن سؤال الرجل 

  . من التنطع يف الدين ومن املكروهات؟متزوجة
  .ـ ويبيحون التمتع باملحارم الصغريات فيام دون اجلامع

 تبا لدين فيه كل هذه املحرمات واهلوس بالشهوات ً! 
  !!ـ وأين عفة اإلسالم وأنت تشك يف طهارة من كان هلم إمام؟؟



 ١٧ 

  :ية الضربة القاض: رابعا 
ًـ يأهيا الشيعة إن ادعيتم زورا أن أساس دينكم هو تشيعكم آلل 

 .البيت الكرام
 قال اهللا ،والوالء هو املحبة والنرصة ،ـ والتشيع معناه الوالء هلم

  ] ٨٣: الصافات[   C   B    A   @Z   ]  :تعاىل
 .ـ فيجب أن يشهد لكم آل البيت بمحبتهم ونرصهتم

 فمعناه أنكم أما إن شهدوا بعكس ذلكـ 
كاذبون في ادعاء محبتكم آلل البيت وكاذبون 

 .في األساس الذي بنيتم عليه دينكم
 من فاز ، املغرور من غررمتوه: لكما اإلمام عليقال  -١

وال  ، أصبحت واهللا ال أصدق قولكم،بكم فاز بالسهم األخيب
استنفرتكم للجهاد فلم  ،وال أوعد العدو بكم ،أطمع يف نرصكم

ً ودعوتكم رسا وجهارا فلم ، وأسمعتكم فلم تسمعوا،تنفروا ً
وأعظكم باملوعظة البالغة  ،قبلواتنصحت لكم فلم  ،تستجيبوا

 ، أهيا الشاهدة أبداهنم، تتخادعون يف مواعظكم،فتتفرقون عنها
ٌ صم ذوو ، املبتىل هبم أمراؤهم، املختلفة أهواؤهم،الغائبة عقوهلم

ال أحرار صدق عند  ،ٌ وعمي ذوو أبصار،ٌ وبكم ذوو كالم،أسامع
 ، يا أشباه اإلبل غاب عنها رعاهتا، وال إخوان ثقة عند البالء،اللقاء

 ]١/١٨٧هنج البالغة [ .كلام مجعت من جانب تفرقت من جانب آخر
  فعىل من !  قاتلكم اهللا،عيل يكذب: بلغني أنكم تقولون: وقال

 ]١/١١٨هنج البالغة [أكذب؟ 
 وشحنتم قلبي ،ًلقد مألتم قلبي قيحا! كم اهللاقاتل:  وقال 
 ]١/١٨٧هنج البالغة [ . وأفسدتم عيل رأيي بالعصيان واخلذالن،ًغيظا
 يا أشباه الرجال وال رجال، حلوم األطفال وعقول : وقال

 ١٨ 

 ]٧٠منهج البالغة [. ربات احلجال، لوددت أين مل أراكم ومل أعرفكم 
 يل من اً خري أرى معاوية:ب  بن عليالحسنقال  -٢

 زعموا أهنم يل شيعة وابتغوا قتيل وانتهبوا ثقيل وأخذوا ،هؤالء
. ً حتى يدفعوين إليه سلام،، ولو قاتلت معاوية ألخذوا بعنقيمايل

 ]٢٧٠ ويف رحاب أهل البيت ٣/٢٠٨الندوة [
) حممد بن احلنفية( بن أيب طالب محمد بن عليـ قال ٣

عرفت غدرهم بأبيك  إن أهل الكوفة قد ،يا أخي: بللحسني 
  للقميمنتهى اآلمال[ . وقد خفت أن يكون حالك كحال من مىض،وأخيك

  ]٧٥ واملجالس الفاخرة ١١٥ وعاشوراء ٣٩ واللهوف ٩٦ وعىل خطى احلسني ١/٤٥٤
 اللهم احكم بيننا وبني :ب  بن عليالحسينقال ـ و٤

 . دعونا لينرصونا فقتلونا،قومنا
ة منهم  وال ترض الوال،ًدا اللهم اجعلهم طرائق قد: وقال❁
 .و علينا فقتلوناَدَثم ع ، إهنم دعونا لينرصونا،ًأبدا

ً تبا لكم أيتها اجلامعة وترحا وبؤسا لكم: وقال❁ ً  حني ،ً
 ًسيفا فشحذتم علينا ، فأرصخناكم موجفني،استرصختمونا وهلني

 .كان يف أيدينا
  للقميهموم ونفس امل١٩٤بحر العلوم [ .املغرور من اغرت بكم: وقال  ❁
 ]١/٢٧٥ومعاين السبطني  ١٧٠ وتظلم الزهراء ٣٩ وخري األصحاب ١٧٢

ولكنكم استرسعتم إىل بيعتنا كطرية الدبا ، وهتافتم إليها  : وقال  ❁
ًكتهافت الفراش، ثم نقضتموها سفها، بعدا وسحقا لطواغيت هذه  ً ً

 ]١٤٥ للطربيساالحتجاج [. األمة 
  ماذا تقولون: ان احلسني عيل بزين العابدينوقال هلم ـ ٥

 قتلتم عرتيت وانتهكتم حرمتي :حني يقول لكم > لرسول اهللا
 ]١/٥٧٢ ومنتهى اآلمال للقمي ٢/٣٢االحتجاج للطربيس [ ؟فلستم من أمتي



 ١٩ 

 هل ، ناشدتكم باهللا،أهيا الناس:  وقال زين العابدين لشيعته ❁
مليثاق  وأعطيتموه العهد وا،تعلمون أنكم كتبتم إىل أيب وخدعتموه

 وسوأة ،ً فتبا ملا قدتم ألنفسكم، وقاتلتموه وخذلتموه،والبيعة
 ومنتهى اآلمال ٩٢ وامللهوف البن طاووس ٢/٣٢االحتجاج للطربيس [ .رأيكم

 ومقتل احلسني ٢٦٢ وتظلم الزهراء للقزويني ٣٦٠ ونفس املهموم للقمي ١/٥٧٢للقمي 
 ولواعج ١٨٣كربالء للكوراين  ويف رحاب ٨٧ ومقتل احلسني ملرتىض عياد ٣١٧للمقرم 

 ]١٥٨األشجان لألمني 
 وهو منهك من احلمى يف الكوفة زين العابدين وذهب إليهم ❁

 ؟ أتنوحون وتبكون من أجلنا:فوجدهم يبكون بعد كربالء فقال
 ٨٦ وامللهوف ٢٥٧ وتظلم الزهراء ٨٣مقتل احلسني ملرتىض عياد [فمن الذي قتلنا؟ 

 ]٣٥٧ونفس املهموم 
 عمة زين ا بن أيب طالب زينب بنت عليـ وهذه ٦

التي انطرحت عليه حتميه من القتل وهو مريض باحلمى  ،العابدين
ذهبت إىل  ، إال هوا فلم ينج من القتل من آل عيل ،يف كربالء

 يا أهل : فقالت هلم،دخلت عىل النساء فوجدهتم يبكون و،الكوفة
نا وبينكم اهللا ين، فاحلاكم بالكوفة تقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم

ي ب وتظلم الزهراء لريض بن ن٣٦٥نفس املهموم لعباس القمي [. يوم فصل القضاء
  ]٢٦٤القزويني 

يا : ب بن أيب طالب أم كلثوم بنت عليقالت وـ ٧
 ما لكم خذلتم حسينًا وقتلتموه، وانتهبتم ،أهل الكوفة سوأة لكم

ً فتبا لكم وسحقا لكم،أمواله وورثتموه  وأي ،م أي دواه دهتك،ً
 ،أموال انتهبتم وأي ،كتم وأي دماء سف،مذر عىل ظهوركم محلتم

 . ونزعت الرمحة من قلوبكم،> بعد النبي قتلتم خري رجال
 ومقتل احلسني ملرتىض عياد ٣١٦ ومقتل احلسني للمقرم ٣٦٣ ونفس املهموم ٩١امللهوف [

 ]٢٦١ وتظلم الزهراء ١٥٧ ولواعج األشجان ٨٦
 ٢٠ 

اقل أدنى شك في فرية فهل بعد ذلك يبقى لع ❁
آل بينما الشيعة الكبرى بادعائهم محبة آل البيت 

  ؟البيت منهم براء
  :مالحظة 

يعرتفون  ألهنم ال ؛أغلب الكتب التي نقلنا عنها هي كتب شيعية
 وأن نحطم باطلهم ،بكتبنا، ويكفينا أن نخرق مذهبهم بسهامهم

 . واحلمد هللا رب العاملني،بسالحهم
   :لشيعةانشأة : خامسا 

الفكرة الشيعية هي فكرة لجماعة سياسية 
  .وليست لفرقة دينية

 اوقد نشأت هذه الفكرة عند حصار سعد بن أيب وقاص  ❁
 ومل يشأ سعد ، هـ١٦ للمدائن بعد االنتصار التارخيي يف القادسية

 أن يقتحم املدينة عىل أهلها رغم ما كان يملكه من السالح ا
 الذي غنمه من اجليش ، وهو املنجنيقًاملتطور جدا يف ذلك الوقت

 والذي كان يستطيع به أن يدك أبراج املدينة ،املجويس املنهزم
 ، ولكنه أراد أن يأخذها سليمة،وأسوارها ويدخلها يف ليلة واحدة

 فاستسلمت ،ذلك الفرصة مللكها كرسى أن هيرب منهابفأعطى 
 .قواهتا حني عدمت قائدها

وه عليه ُّ فدل،ن كرسى وسأل عن إيوااـ فدخلها سعد 
 وأمر املؤذن أن يرفع اآلذان ،ً واختذه مسجدا،فدخله وطهره

َليج وأشهد أن محمدا  (: فلام وصل املؤذن إىل قوله،ع باملسلمنيِمُ
 أردت أن يرتفع اسم رسول اهللا :سالت عينه وقال ) رسول اهللا

 .>ُيف املكان الذي مزق فيه كتاب رسول اهللا 
 



 ٢١ 

االنتقام من الدولة اإلسالمية التي أهنت  بدأت فكرة وهنا ❁
 .وجود الدولة الساسانية املجوسية الكرسوية الفارسية

 حني دعا عىل كرسى >ـ فإن اهللا تعاىل قد استجاب لرسوله 
   ». كتاب رسولكمزقق ملكه كام مزاللهم  «:فقال
ِعن ❁ ِابن َ ٍعباس ْ َّ َّأن ب َ َرسول َ ُ َبعث > اهللاَِّ َ َ ِبكتابه َ ِِ  َِىلإ َِ

َكرسى ْ َمع ِ ِعبد َ ْ ِبن اهللاَِّ َ َحذاقة ْ َ َ ِّالسهمي ُ َِّ ُفأمره ،ْ َ َ َ ْأن َ ُيدفعه َ َ ََ َإىل ْ ِعظيم ِ ِ َ 
ِالبحرين ْ ْ ََ ُفدفعه ،ْ َ َ ُعظيم ََ ِ ِالبحرين َ ْ ْ ََ َإىل ْ َكرسى ِ ْ َّفلام ،ِ َ َقرأ َ َ ُمزقه َ َ َّ َ، 
ُفحسبت ْ َِ َّأن َ َابن َ ِاملسيب ْ ِّ َ َقال ُْ َفدعا : َ َ ْعليهم َ ِ ْ َ ُسولَر َ ْأن > اهللاَِّ ُ َ 

ُيمزقوا َّ َ َّكل ُ ٍممزق ُ َّ  ]٤٤٢٤ البخاري صحيح[ .َُ
  على عقائد الشيعة»قتل أهل السنة«سيطرة فكرة 

م رأوا جيش املسلمني  فإهن،وكانت الفكرة يف بدايتها بدائية -١
ورأوا جيش املسلمني  ،)رستم ( ُ جيوشهم بعد أن قتل قائدهم حتاجي

 . )كرسى( فر منها ملكهم يدخل عاصمتهم بعد أن 
نا ملك املسلمني دمرنا دولتهم وهزمنا جيوشهم ْلَتَفقالوا إن ق ❁
 .نا دولتناْدَعَواست

 يف ا فقتلوا عمر بن اخلطاب ،ـ وبدؤوا خيططون ملؤامراهتم
النبوية عىل يد الشقي الفاريس صالة الفجر يف املدينة املحراب يف 

 . لؤلؤة املجويسأيب
َن الدولة مل تقوض واجليوش مل هتزملكن املفاجأة أـ   اختيار وتم ،ُ

حتى  ، من مؤسسات الدولةٌ ومل تتأثر أي،خليفة جديد للمسلمني
فرت عن واجباهتا تاجليوش اإلسالمية يف خطوط املواجهة مل 

 فظلوا ، فظلت تنتقل من نرص إىل نرص ومن فتح إىل فتح،املقدسة
 ،ب العباديفتحون البالد ليجعلوا ذلك وسيلة لفتح قلو

 .والسامء من عبادة العباد إىل عبادة رب األرض همفيخرجو
 ٢٢ 

والدليل عىل أن الفكرة الشيعية بدأت أول فعالياهتا بقتل  ❁❁❁
َّأن الشيعة الذين يدعون :  اأمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 

 ، للقاتل أيب لؤلؤةً عظيامًاالنتساب إىل اإلسالم قد أقاموا رضحيا
 ،ً وجعلوا له عيدا حيتفلون به،ًيا ومات عىل دينهرغم أنه كان جموس

إن يوم قتل عمر  ( :وقالوا)  لؤلؤة بابا شجاع الدين أيب(وسموه 
 ،ويوم التبجيل ،ويوم املفاخرة ،بن اخلطاب هو يوم العيد األكرب

كام جاء يف ) ويوم التسلية ،ويوم الربكة ،العظمىويوم الزكاة 
 .كتبهم

ًم رجال تسب إىل اإلسالم أن تعظ تنٍ كيف لفرقة:والسؤال ❁
ً وتصنع له مشهدا عظيام وتزوره كل ؟ًكافرا ال ينتسب لإلسالم ً

 ؟ ؟ًوجتعل ذلك اليوم عيدا؟ عام
 هذا الرجل قد أدى خدمة ّنإ و،إال ألنهما في الدين سواء

 .عظيمة لتلك الدولة
  :تحليل النتائج  ❁❁

ت الدولة  فام زال،خطتهم قد باءت بالفشلأن ـ ولكنهم وجدوا 
ن الفشل إفقالوا ..... .،زالت جيوشها منترصة وما،اإلسالمية قائمة

 للدولة  ومن األعداء الظاهرين،سببه أن القاتل من غري املسلمني
 . من الثأرٍاستحثت املسلمني عىل مزيدقد ن جريمة القتل إ و،اإلسالمية

ًوتفاديا  ،ـ ورأوا أن احلل ما زال يكمن يف قتل ملك املسلمني٢
 .بيد عدو ظاهرالقتل  جيب أال يكون للخطأ السابق

ـ ولكن أين هلم برجل من املسلمني يشرتونه ليقتل ملك 
 !؟املسلمني

 أو نقل اجلبال ،ـ إن هذا الطلب أصعب من نزح البحار بملعقة
 .بعود خلة



 ٢٣ 

 ،بن سبأ اليهوديشودة يف عبد اهللا ـ ولكنهم وجدوا ضالتهم املن
فهم شعب يحتاج  ، وجد ضالته فيهمأو قل بتعبري آخر هو الذي

 وقد تالقت مصاحلهم ،وهو قائد يحتاج إلى شعب إلى قائد
 .يف هدم الدولة اإلسالمية

حب ( فكرة )بابن السوداء ( امللقب اليهودي ذلك ـ فاخرتع هلم 
الحق الذي (  ويكون هو ،لتكون األساس لدعوته) آل البيت 

 .) يفعل الباطل من ورائه
زوير والتدليس في كتابة التاريخ وهنا بدأ الت ❁

  .اإلسالمي
سينتج عنها  ،من خالل فكرة الرتكيز عىل حب طائفة معينةـ 

ُتلقائيا بغض   وهنا يأيت دور هذا اليهودي يف توجيه ،قابلةاملطائفة الً
 .اهذا البغض لعثامن بن عفان 

 ؟ـ ولكن من أين له بالبسطاء اجلهالء حديثي العهد باإلسالم
ء إال يف أطراف الدولة اإلسالمية حيث يقل العلم لن جيد هؤال

 .بالبعد عن مركزه يف املدينة النبوية
 .ندون شبهتهَفُحدون بدعته ويْضَ يْنَ العلامء مَنِـ فال يوجد م

إىل  ويدفعهم إىل اخلروج ، يسوق هؤالء الغوغاء والدمهاءوبدأـ 
م هو وجعل دافعه ،املدينة املنورة بغرض االعرتاض عىل اخلليفة

 .حب آل البيت
   . الباطلورائهيريد من وهو الحق الذي 

وعىل  ،يمن الصحابة ض من سواهم غ بوالباطل هو
ً والذي افرتى عليه كثريا من األكاذيب حتى ،ا رأسهم اخلليفة

 ،يبغضه الناس، وهو لن يبايل بالعلامء الذين سيبينون للناس كذبه
 وأما ،ا الكذب من خالهلسيبثفهو يملك آلة إعالمية كبرية 

 ٢٤ 

 .من صدقهتكذيب العلامء له فلن يصل إىل كل 
 حتى عند ،بعض الكذبات صدىل ستجد ،ـ ومن كثرة الكذب

 .كانت واعية، وإن العقولذوي بعض 
 وسيختفي يف ،ـ ومن كثرة الكذب سيبهت لون الكالم الصادق

 .كانت واهيةبحر االفرتاءات وإن 
 ،الضعيفةـ ومن تكرار الكذب ستصدقه بعض العقول 

 .وسيصبح هو األصل
ً وسيصبح الصدق غريبا وكأنه ال ،ـ وسيصبح من املسلامت

  .البالد النائيةيوجد إال يف 
ـ وقد كان هدف الثورة يف بدايتها هو االعرتاض عىل 

، وعندما ا عثامن بن عفان التجاوزات املكذوبة عىل اخلليفة
ذلك حرية  مستغلني ب،اغرتوا بكثرهتم بدأ سقف املطالب يرتفع

 .الرأي املكفولة يف الدولة اإلسالمية
 .ـ ومل يفرت اليهودي عىل إذكاء روح الكراهية للخليفة رمز الدولة

ـ وقد علم ذلك اليهودي أن هؤالء الدمهاء لن يعدم بينهم شقي 
عمل ختريبي قد إىل  عىل اخلليفة َ املوجهشقياء يأخذهم احلنقأو أ

 .يذهب ضحيته اخلليفة نفسه
 ا رصف عثامن ا بيت عثامن  الثوار حارصماوعندـ 

 .بأمر رئايس جتب عليهم فيه الطاعةعنه املدافعني 
 علم أن أي اشتباكات حول بيته ستؤدي اـ ألن عثامن 

مطالب سقف  وهذه الدماء سوف ترفع ،بطبيعة احلال إىل دماء
 . أكثر وأكثرالثوار

بإذن ار كفيلون  باملدينة من املهاجرين واألنصْنَ أن معلمـ وهو قد 
 ولكن قبل حتقيق هزيمتهم ستسال دماء زكية ، الثواربرد هؤالءاهللا 



 ٢٥ 

 . فآثر أن يكون هو الفداء لدماء املسلمني،كثرية
 لن جيد الثوار أي سبب ا بإسالة دمه هـ وألنه علم أن
 وقد حتققت هلم مطالب أكثر من التي كانوا ،الستمرار ثورهتم

 . يف البدايةايريدوهن
 وستة آالف ،ًد بذلك أن حيقن دماء عرشين ألفا من الثوارـ فأرا

 . وهم من بقى بعد خروج أكثرهم للحج،من سكان املدينة املنورة
ـ وهو يف ذات الوقت لن يقبل مطلب الثوار بالتنحي عن 

 أال خيلع القميص أمرهحيث  >ًتنفيذا لوصية رسول اهللا اخلالفة 
 . اهللا إياههالذي ألبس

ُعثامن َيا :>  قال رسول اهللا ❁ َ ْ َّإن ُ َّعز اهللاََّ ِ َّوجل َ َ ُلعله َ ََّ ْأن َ َ 
َيقمصك َ ِّ ًقميصا َُ ِ ْفإن،  َ ِ َأرادوك َ ُ َ َعىل َ ِخلعه َ ِ ْ َفال َ ُختلعه َ ْ َ ْ َثالث،  َ َمرا ََ . تِ

 وصححه األلباين يف ٦٩١٥ وابن حبان ٦/١٤٩١ وأمحد ٣٧٠٥رواه الرتمذي : صحيح[
 ]ظالل السنة

ً وقد كان صائام ،تعاىلو  تباركا إىل ربهً شهيداـ ورقى عثامن 
 .ً متاما كام رأى يف املنام،>فأفطر عند رسول اهللا 

أين كان أبطال .. .عالمات االستفهامعدة وهذا جييب عىل  ❁
 ؟؟اإلسالم

 احلسني وعبد اهللا  و أين احلسن؟ـ أين عيل وطلحة والزبري وسعد
 ،اس وعبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن طلحة وعبد اهللا بن عب،بن الزبري

 الذين كل واحد منهم ،األبطالهؤالء  أين كان ؟وعبد اهللا بن جعفر
 .ً ريض اهللا عنهم مجيعا؟> أين أنصار اهللا وأنصار رسوله ؟بألف
 !!!ُ وحتقق املخطط اليهودي وقتل ملك املسلمني❁

 . أن الدولة مل تنهار واجليوش مل هتزمللمرة الثانيةـ لكن املفاجأة 
 من الفكرة اًجزءكان  االدليل عىل أن مقتل عثامن  و❁❁❁

 ٢٦ 

 هو عبد اهللا بن سبأ اعىل قتل عثامن أن املحرض  :الشيعية
 وأن عقيدة الرجعة عند الشيعة ،اليهودي كام تواتر يف كتب السري

أن ما يسمونه املهدي املنتظر أو قائم آل البيت حني سيعود  :جاء فيها
 وسريافقه طائفة من ،×د و سيحكم برشيعة داو،من غيبته

 .إلأصحاب موسى وأصحاب سليامن وأصحاب يوشع بن نون 
وهنا تظهر بجالء األصابع اليهودية في رسم منهج  ❁

 .العقيدة الشيعية
 .ـ وللمرة الثانية تبوء حماوالت الشيعة هلدم الدولة بالفشل

 ؟ملاذا باءت بالفشل والقاتل من جلدتناولكن ـ 
 ! للنظام ـ ربام ألنه من املعارضني

 .ـ لذلك جيب أن يكون القاتل يف املرة القادمة من املوالني للنظام٣
 ، ومل تنهار الدولة،ـ وانتخب املسلمون ألنفسهم خليفة جديد

توقفت  ومل هتزم اجليوش ولكنها ،بدأت في االنقسامولكنها 
 .عن تحقيق االنتصارات

 .ملسلمنيـ وبدأ اليهودي ومجهوره من الشيعة يف زرع الفتن بني ا
 والتحريض المضاد ،اخلليفةيف معسكر  بالتحريضـ وبدءوا 

 .يف املعسكرات األخرى
 وأشهرت السيوف املؤمنة ، يف موقعة اجلملاألخالءـ وتالقى 

يف صفني متواجهني بعد أن كانت وملدة أربع وثالثني سنة ال تقف 
موقعة الجمل  وهو الزمن الفاصل بني ،إال يف صف واحد

 .وموقعة بدر
 .ـ ولكنهم ثابوا إىل رشدهم وتركوا ساحة الوغى متحرسين

 هل يرتكون الفرصة ؟ئيون أتباع عبد اهللا بن سبأـ فامذا يفعل السب
 ؟تضيع



 ٢٧ 

 حتى ، يف هذا املعسكر وذاك املعسكرـ لقد أنشبوا القتال بليل
 .ظن اجلميع أن اآلخرين نقضوا العهد وغدروا يف الصلح

ب املسلمون صُ مل ي،ف قتيلـ وانجلت املعركة عن عرشة آال
ًبمثلها حتى يف القادسية التي كانت إيذانا بسقوط الدولة 

 .املجوسية
ـ وبعد التحريات اتضح للفريقني أن الذي أنشب القتال بعد 

 إنام كان من ،الصلح يف كال املعسكرين مل يكن من املعسكر اآلخر
نوا يف  طعنوا يف هؤالء وفروا ثم طع،ئيني وأعواهنم الشيعةالسب

 وال حول وال قوة إال باهللا العيل ، وفروا يف ظالم الليل،هؤالء
 .العظيم

 . مل تنهار الدولة رغم اخلسائر الفادحةوللمرة الثالثةـ 
ـ إذن التعجيل التعجيل بقتل ملك املسلمني ولكن برشط أن 

 .يكون بيد أحد أتباعه
تل ـ وهنا أثار عبد اهللا بن سبأ شبهة جديدة جعلها ذريعة لق

 .اً كمثل الشبهة التي كانت سببا يف مقتل عثامن ااإلمام عيل 
  : وقالاـ فقام بني اجلنود يف معسكر اإلمام عيل 

 ؟التحكيم واحلكم ال ينبغي إال هللا ا اإلمام عيل َِلبَ ملاذا ق-١
 فإن كانوا ؟ النساءِسبَومل ي ا ملاذا قاتل اإلمام عيل -٢

 !!!لمني حرم قتاهلم وإن كانوا مس،ًكفارا حلت نساؤهم
 فإن مل يكن أمري املؤمنني ؟ ملاذا حما عن نفسه لقب أمري املؤمنني-٣

 !!!فهو أمري للكافرين
 ومل يكن ،ـ فاقتنع هبذه الشبهات جهالء القوم من غري الصحابة

فساروا خلفه وخرجوا  ،عندهم من العلم ما يردون به عىل اليهودي
 .ُ وسموا باخلوارج،اعىل اإلمام عيل 

 ٢٨ 

 :فقال ، وناظرهمب فخرج هلم ابن عباس ❁
 وأن جيتهدوا ،بكتابه إن اهللا تعاىل قد أمر الرجال أن حيكموا -١

أن القرآن هو أم ، القضاة حيكم بني الناس الذي  فهل ،يف ذلك
 ؟اهللا عز وجلالذي ينطق بحكم 

 كان فيه عائشة أم املؤمنني الذي كنتم حتاربونه وإن املعسكر -٢
 وإن قلتم أهنا ليست ، أن تسبوها فقد كفرتمفإن أردتم ،ل

 . من ذلك إال برتك السبيخترجون فكيف ،بأمكم فقد كفرتم
يوم صلح )  حممد رسول اهللا(  قد حما كلمة > وإن النبي -٣

 عن  ولكنه بمحوه احلرب مل يمح،احلديبية وكتب حممد بن عبد اهللا
 أمري  أنهاملكتوب به قد حما احلرب ا كذلك عيل ،> نفسه النبوة

 .ا  عن نفسه اخلالفةاملؤمنني ومل يمح
احلق وبدأت الفرصة تضيع عىل ـ فرجع أكثر اخلوارج إىل 

 .ئينيالسب
 ال عبد اهللا بن سبأ بتحريض الناس عىل قتل اإلمام عيل َّجَعَـ ف

 .قبل أن يتالشى معسكر اخلوارج ويرجع كل الناس إىل احلق
فجاء بعبد اهللا بن سبأ  ،حقيقة الفتنة  اـ وأدرك اإلمام عيل

 وكانت هذه ،اوحرقه بالنار بعدما ادعى األلوهية لإلمام عيل 
 .آخر تعاليمه واخرتاعاته يف دين الشيعة

ما  ( : وقال يف بعض الرواياتًـ فأظهر الفاجر ثباتا عند قتله
وهلك )  ألنه ال يعذب بالنار إال رب النار ؛ازددت فيك إال بصرية

 .رأس الفتنة
 ألنه إن ؛ مقتنعني بأفكاره،صحابه ما زالوا عىل دربهـ ولكن أ

 .الشيطان لم يمتمات عبد اهللا بن سبأ لكن 
ابن   هوٍعىل يد رجل من اخلوارج اُـ وقتل اإلمام عيل 

 .وهو ينادي لصالة الفجر - أجلمه اهللا–ملجم 



 ٢٩ 

ً حتى أنه أظهر ثباتا عجيبا ،ـ وتشبث القاتل الضال بضالله هو ً
 نعوذ باهللا من تسلط الشبهات وعمه ،ًل قصاصاُوهو يقتاآلخر 

 .الشهوات
 . ومل هتدم الدولة،فشل الشيعةوللمرة الرابعة ــ 

 .بـ واختار املسلمون ألنفسهم خليفة جديد هو احلسن بن عيل 
 ففقدوا اخلبث واملكر والدهاء ،وهنا فقد الشيعة الرأس املدبر ❁

 ،جديدة بعد ذلك ومل يستطيعوا أن يأتوا بشبهات ،يف ترصفاهتم
فكانوا متخبطني مرجتلني يف ترصفاهتم التي كانت تطفح باحلمق 

 .واالرجتالية
 مفضوحةمحاوالت ـ فحاولوا قتل احلسن ثالث مرات يف ٤

 .بال تورية
 ؟عون أهنم شيعته وحمبوه وأنصارهَّ كيف حياولون قتله وهم يد❁
 فهم حياولون قتله بدون أن ؛ وهنا ظهر غباؤهم السيايس❁

 فكانت أصابع االهتام توجه ،فتعلوا مؤامرات قبل حماوالت القتلي
 .إليهم مبارشة بال أدنى تورية

 : ا محاولة قتل الحسن كانت ❁
 بعد توليه اخلالفة بقليل يف رمضان سنة األولى لةوااملحوـ 

 فقد كان يف املعسكر بعض ، وباءت بالفشل،أربعني للهجرة
 .خربني عىل أيدي املأخذوااملخلصني الذين 

حتى  ،ُ أشاعوا أن قائد جيشه قد قتلالثانيةـ ويف املحاولة 
 . فيسهل عليهم قتله،أحد  اَيتأكد الناس أنه لن ينرص احلسن

 حتى ،ـ وبالفعل اقتحموا عليه بيته فجرحوه جراحات بليغة
ورسقوا متاعه ومالبسه وانتزعوا البساط من  ،ُظنوا أنه قد قتل

 وظل يتداوى من تلك ،ا  ولكنه مل يكن قد مات،حتته
 .اجلراحات زمنًا

 ٣٠ 

 وهو عىل املنرب خيطب الثالثة علنيةـ ثم كانت حماولة القتل 
 ولكن هذه املحاولة ،اوهييئ املسلمني للصلح مع معاوية 

 .ًأيضا مل تفلح
بعض الشبهات ـ ولكنهم قد جعلوا بني يدي هذه املحاولة 

  :الساذجة
 : فقال،)يعني بقبوله الصلح (   يا عار عىل املؤمنني: فقالوا له ــ

 .العار خري من النار
 إين كرهت :فقال) ألنه هو أمريهم ( ُ يا مذل املؤمنني :ــ وقالوا له

 .أن أقتلهم عىل امللك
  بن عيل، وبايعه احلسناـــ ثم كان الصلح مع معاوية 

ً فلم جيدوا بدا من ترك كل ،ُ وهنا سقط يف أيدي الشيعة،ب ُ
 للخالفة، فناقضوا اهم بعد تويل معاوية شبهاهتم ودسائس

وإال سيظهر بجالء خمالفتهم وعملوا بالتقية مذهبهم وبايعوه 
بذلك  وخروجهم عىل مجاعة املسلمني، فيستحقوا ،للخليفة

 .العقاب اجلامعي
 يف نفس اليوم بعد أن حاولوا قتله اـ وتنبه هلم معاوية ٥

فلم يستطيعوا إثارة فأبعدهم عنه،  االذي قتلوا فيه اإلمام عيل 
 .القالقل يف مدة خالفته والتي استمرت عرشين سنة

 اـ بعد أن فعلوا كل هذه األفاعيل يف مدة خالفة اإلمام عيل 
  حماوالت القتل الثالثةوبعد ،والتي استمرت حوايل اخلمس سنوات

 . يف مدة خالفته التي كانت أقل من سنتنيالإلمام احلسن 
 لكنه مل يكن بدهاء ،اخلالفة ابنه يزيد  وتوىلا ثم مات معاوية ❁
 . وال ذكائهاأبيه 
 ليثريوا القالقل من  فكذبوا عليه،فرجع الشيعة إىل مؤامراهتمـ 



 ٣١ 

هبم حممد بن َّ فكذ، فقالوا أنه يرشب اخلمر ويؤخر الصالة،جديد
 .بن احلنفية امللقب بمحمد اعيل بن أيب طالب 

  قتلالدولة عن طريقا أيقنوا أهنم لن يستطيعوا هدم وعندهـ 
يزيد بن معاوية بعد أن انقطع أملهم يف فعل يشء أيام أبيه معاوية 

 الذين  لفرط دهائه وكثرة أعوانه املخلصنيا بن أيب سفيان
 .ًأصبحوا أعوانا البنه يزيد

فأغروه  ب بن عيل احلسنيـ وهنا توجهت أنظارهم إىل ٦
 وأقنعوه ،يف الكوفة إليهم يف معقلهم بكثرة خماطباهتم له لكي ينتقل

 ، واالنتصار عليه مضمون،بأن اخلروج عىل يزيد بن معاوية سهل
 ،وظلوا يستحثونه حتى خرج إليهم يف مجاعة من إخوانه وأوالده

بأهنم  ظهرت المؤامرةحتى إذا كان ببعض الطريق يف كربالء 
 ثم أسلموه ، من جنود يزيد بن معاويةنيأفشوا رسه إىل بعض املارق

 ومل ينج منهم إال عيل بن احلسني ،قتله أولئك املارقنيإليهم، ف
ًامللقب بزين العابدين حيث كان طفال صغريا مصابا باحلمى ً عندما  ،ً

 حتى ال خيلصوا إليه لانكفأت عليه عمته زينب بنت عيل 
كربالء يوم  فقتلوا خير أهل األرض في، بسيوفهم

 . وإنا هللا وإنا إليه راجعون.عاشوراء
 بمعاداة  هموخرسوا ،مقعد الشهداء عند رب السامءـ فاز هو ب

 بأبيه الشهيد ا احلسني ، فلحقخري األولياء وأبناء األنبياء
 بن  وجعفرا  بن أيب طالب عيل:وعمه الشهيد وجده الشهيد

يف جنة أحياء  فهم ، ابن عبد املطلب  ومحزة ا أيب طالب
 . بأهنم شهداء> نبيهم وشهد هلمعلياء 
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  الخاتمة
 هل عرفت اآلن كذب الشيعة يف ادعائهم حب آل :اخلتامويف 

 ؟البيت الكرام
 ؟اـ فمن الذي ألب عىل قتل اإلمام عيل 

 اـ ومن الذي حاول ثالث مرات قتل اإلمام احلسن 
 ؟حماوالت رصحية

    ؟ إىل عدوه وغدر بهاـ ومن الذي أسلم احلسني 
 ؟ـ فأين الشيعة اآلن من قلبك وودك

 ؟ وحزمكـ وأين هم من عقلك
 وهل بقى من عقائد اإلسالم ؟ـ فهل بقى بيننا وبينهم أدنى مودة

 ؟يشء نلتقي عليه
نا نربأ إليك منهمنشهدك ـ فإنا   كام برئ منهم ،يا اهللا أ

 .يأئمتنا عيل واحلسن واحلسني 
ـ وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وأصحابه وذريته 

ًوسلم تسليام كثريا ً. 
 .ن احلمد هللا رب العاملنيوآخر دعوانا أ

 
 

 
   


