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  مقدمة
  وأشـهد أن  احلمد هللا رب العاملني، فاطر السموات واألرض، جاعل الظلمات والنـور،  

  .عبده ورسوله  اشهد أن حممدأال إله إال اهللا وحده ال شريك له، و
اللهم صل وسلم وبارك على حممد النيب خامت األنبياء واملرسلني، وصل اللهم وسلم وبارك على 

  .طهار، وأصحابه الكرام، ومن اهتدى ديه واسنت بسنته، واقتفى أثره إىل يوم الدينآل بيته األخيار األ

  : وبعد
وآل بيته، بل وامجهن وتطعن  لقد ظهرت منذ زمن فرقة تفرق بني أزواج النيب حممد 

من املعتقدات الباطلة  إىل الكثري ة، إضاففيهن، ذلك جبانب تكفريهن، وتكفري من صحب النيب 
واليت ال ترقى ألن يقبل مبثلها يهودي أو نصراين أو غريمها من أصـحاب املعتقـدات    األخرى،
الرافضـة  (األخرى، كأن تعتقد تلك الفرقة اليت حنن بصدد احلديث عنها، أال وهي الشيعة الباطلة 

، والذي تقر وتعترف برتوله على النيب حممد )القرآن الكرمي(، بتحريف كتاا )ومن على شاكلتها
 إىل غري ذلك..... وحي من السماء،ب.  

 ا، تسمى أيض)ومن على شاكلتها(وتلك الفرقة اليت قد أشرنا إليها، وهي الشيعة الرافضة 
  .بالفرقة االثىن عشرية

رقة فاهللا تعاىل جزًء مما عليه تلك الومن مث، فإن هذا البحث اليسري املوجز سوف يتناول مبشيئة 
  .اذبة، مع بيان بطالن ذلك، مبوجز من الرد احلاسم عليهاك وادعاءاتمن معتقدات فاسدة، 

وقبل ما أن يشرع القارئ يف االطالع على هذا البحث، نرجوا منه التجرد هللا سـبحانه  
  .، وذلك قبل أي شيء.....وتعاىل من أية محية أو عصبية أو قومية

الزالت، ألنه بذلك وأن ال تكون قراءته هلذا البحث قراءة الطاعنني امللتمسني لألخطاء و
  .لن ينتفع بشيء، وسيأخذ احلق على أنه باطل، دون أن يتمعن ويتفكر فيه

ومن مث فإن القارئ جيب عليه أن تكون قراءته قراءة الباحث عن احلق ليتبعه ويدعوا إليه، 
  .ال ألن يطعن فيه ويصد عنه
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 برتدنيه، ليتأمله ويوأن يتذكر القارئ العظيم فضل اهللا تعاىل عليه، إذ جعل احلق نصب عي
  .، ومل حيجبه سبحانه وتعاىل عنهيهف

ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعل يف كالمنا األثر، وأن يهيئ لنا قلوب عباده، حىت إذا 
  .ما اطلعوا عليه أصاب قلوم، فاستجابوا له وانتفعوا به

نا أو أن جيعلنا ب هدونسأل له جل وعال أن يرزقنا القبول يف الدنيا واآلخرة، وأن يهدنا وي
ملن اهتدى، فهو سبحانه وتعاىل ويل ذلك والقادر عليه اسبب.  
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  مؤسس الشيعة الرافضة، وبداية نشأة تلك الفرقة وظهورها
لقد قامت الشيعة الرافضة على أسس فاسدة باطلة، قد وضعها عبد اهللا بن سبأ اليهودي، الذي 

  .هية علي بن أيب طالب، يف مقابل أن يفوز بالنبوةيعترب مؤسس تلك الفرقة الرافضة، حيث زعم ألو
  ).قاتله اهللا(ومن مث فقد ادعى ابن سبأ اليهودي لنفسة النبوة 

ويف مقابل هذه احلقيقة، جند أن الشيعة الرافضة قد حاولت التخلّص منها بشىت السـبل،  
هودي، إمنا هو شخصية من خالل إنكارها هلا على ألسنة مشاخيها، والزعم بأن عبد اهللا بن سبأ الي

اومهية، هروب على أتباعه امن احلق واستكبار.  
ولكن حماوالت الشيعة الرافضة يف إنكارها هذه احلقيقة قد باءت بالفشل، وذلـك ملـا   

  .سطرته النصوص الواضحة من املصادر املعتربة واملتنوعة هلا
: افتضح بـه أمرهـا   ومن تلك املصادر اليت تعتمدها الشيعة الرافضة، وقد سطرت ما قد

  ).نعمة اهللا اجلزائري الشيعي( لـ )٢/٣٤األنوار النعمانية (
  .للكشي، وغريهم) ىرجال الكش( اللقمي، وأيض) املقاالت والفرق(وكذلك 

أن شخصية عبد اهللا بن سبأ اليهودي إمنا هـي شخصـية   : حيث يتبني من تلك املصادر
من أن يكشـف القنـاع،    ايعة الرافضة، هروب، وليست ومهية كما كانت تزعم ذلك الشحقيقية

  .ويفتضح ما قد كان يظن دفنه وستره
عبد اهللا بن (ومن مث كانت، بداية  نشأة الشيعة الرافضة وظهورها على يد ذلك اليهودي 

، وامللقب بابن السوداء، حيث قد أظهر اإلسالم وأبطن الكفر، وزعم أنه وجـد يف  )سبأ اليهودي
  .نيب وصيا، وأن علي رضي اهللا عنه هو وصي حممد التوراة، أن لكل 
ألوهية علي رضي اهللا عنه، مدعيا لنفسه النبوة، وسمي مـن  ) ابن سبأ اليهودي(مث زعم 

  ).مؤسس فرقة الشيعة الرافضة(إىل ابن سبأ  نسبةاخندع بزعم ابن سبأ، بالسبئية، 
  ادعاءات كاذبة، وعقائد منكـرة   مث كان ابتداع ما جنده عليه الشيعة الرافضة اليوم، من
  .ال ترتقي ألن تتقبلها الفطر النقية، أو أن تتقبلها العقول الرشيدة

  .فاحلمد هللا تعاىل على نعمة اإلسالم، واحلمد هللا تعاىل على نعمة اهلداية واإلرشاد
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  ، وتوضيح بطالامن عقائد الشيعة يف اإلله اخلالق سبحانه وتعاىل
إيـاه الكـثري    ااإلله اخلالق جلميع املخلوقات، مبا فيها اإلنسان، ماحنً وجل هو زإن اهللا ع

والكثري من النعم اليت ال تعد وال حتصى، ومن أمهها نعمة العقل، فيتفكر به يف بديع خملوقـات اهللا  
إىل غري ذلك من صفات اهللا ... جل وعال، وعظيم قدرته، وكمال صنعته، وبالغ علمه وحكمته 

  .حلسىن، ومن مث تعظيمه جل وعال ومتجيدهتبارك وتعاىل ا
ولكننا جند أن هناك من البشر من أساء استخدام عقله، ومل حيسن توظيفه، بـل وجعلـه   

  .، والتفكر والتدبر به)العقل(هلواه، وما متليه عليه نفسه، دون إعماله  اتبع) عقله(
شيعة الرافضة حيـث إن  ، ال)نعمة العقل(هلا  اوممن قد أساء استخدام نعمة العقل، رافض

، وأسـاءت  )نعمة العقـل (قد جحدت هذه النعمة العظيمة ) الشيعة الرافضة(تلك الفرقة املارقة 
توظيفها، مما قادها إىل القدح يف إهلها والذم فيه، واالنتقاص منه، ومما يدل على ذلك من عقيـدة  

قد قالت بالتجسيم يف أول أمرهـا  ) الشيعة الرافضة(أا : يف اهللا سبحانه وتعاىل) الرافضة(الشيعة 
  .، وذلك عند وصفها هللا تعاىل)نشأا على يد عبد اهللا بن سبأ اليهوديبداية (

)كبريا اتعاىل اهللا عن مثل ذلك علو(  
همية معطلة، جيث وصـفت اهللا جـل وعـال    بعد ذلك ج) الرافضة(مث صارت الشيعة 

  : اا اليت تعتد ا، ومنهابالصفات الناقصة السليبة، ويتضح ذلك جليا من رواي
ال يوصف : (رواية، ما يروى بأن اهللا تعاىل ٧٠ما قد رواه ابن بابوية الشيعي يف أكثر من 

بزمان وال مكان، وال كيفية وال حركة وال انتقال، وال شيء من صفات األجسام، وليس حسـا  
التوحيد، البن بابويه الشيعي) (وال صورة اوال جسماني.(  

خ الشيعة على ذلك النهج الضال، مع تعطيل الصفات الـواردة يف الكتـاب   فسار شيو
  .)١(والسنة

، )القـرآن الكـرمي  (وذلك كله خمالف لصريح اآليات الواردة يف كتاب اهللا عز وجـل  
                                                

  .عبد اهللا بن حممد السلفي) / بتصرف(من كتاب عقائد الشيعة ) ١(
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، بل وخمـالف لصـريح   وخمالف للثابت الصحيح من أحاديث رسوله املصطفى األمني حممد 
  .العقل، ومناقض له

  : وبرهان ذلك
، فإننا لن نستطيع أن نصـفه  )العدم، الذي ليس له وجود(ننا لو أردنا أن نصف املعدوم أ

  .بأكثر من ذلك
ليس له وجود ؟افهل يكون اإلله اخلالق جل وعال معدوم ،!!  

له فطرة نقية ونفس زكية، وصاحب عقل راجح رشيد أن يتقبل مثل ذلك  لذيهل ميكن 
  !ه وخالقه جل وعال؟يف إهل) الذي تدعيه الشيعة الرافضة(العبث 

  .بالطبع، ال
كبريا افتعاىل اهللا عز وجل عن كل ما قد افترته الشيعة وغريها عليه، علو.  

فاملعتقد الصحيح الذي يتوافق مع الفطرة النقية والنفس الزكية، ويقبلها العقـل الـراجح   
، أو )القرآن الكـرمي (كم ثبات ما قد أثبته اهللا تعاىل لنفسه، من صفات يف كتابه احملإ: الرشيد، هو

  .، دون تعطيل، ودون حتريف أو تأويل، ودون متثيل أو تكييفعلى لسان رسوله األمني حممد 
  .]١١: الشورى[ ﴾لَيس كَمثْله شيٌء﴿وذلك يف إطار قول اهللا جل وعال 

ذلك  فكل ما دار ببالنا، فاهللا سبحانه وتعاىل خبالفه، فهو سبحانه وتعاىل أجل وأعلى من
وهذا هو ما يدين . فال ميكن لعقل املخلوق الضعيف أن يتصور عظيم صفات اإلله اخلالق العظيم

  .من اعتقاد به أهل سنة احلبيب النيب حممد 
ي العقيدة الصافية النقية، اليت ال ه أن عقيدة أهل سنة احلبيب النيب حممد : ومن مث يتبين

  .تشوا أية شوائب أو عكرات
  .تعاىل على نعمة اإلسالم، واحلمد هللا تعاىل على نعمة اهلداية والرشاد فاحلمد هللا

  : ومما قد اقترفته الشيعة الرافضة يف حق اهللا تعاىل
قد نفت عن اهللا تعاىل العلم الكامل احمليط، ومن مث الطعن يف كمال ) الشيعة الرافضة(أا 



   

 إلى الشيعة رسالة من أهل سنة الحبيب النبي محمد 
 

 ٧ 

  ).البداء(حتت ما يسمى بعقيدة  إىل غري ذلك من صفات اهللا تعاىل،.... حكمته وعظيم قدرته
حيث تزعم الشيعة الرافضة أن اهللا تعاىل قد يغري رأيه، مبعىن أنه قد يرى حدوث شيء ما 

له خالفه، فريجع عن ما قد عزم علـى فعلـه وأراد   ) عقيدة البداء(يف املستقبل ويريده، مث يبدو 
  ).يه أو عدم إصابة األصوب من خاللهملا يراه من خطأ ف(تنفيذه 

)اتعاىل اهللا عز وجل عن مثل ذلك اإلفك علو اكبري.(  
  .وذلك بال شك قدح صريح يف اإلله اخلالق جل وعال، وانتقاص منه

ة تامة، فهو جل وعال عامل طفاهللا تعاىل هو العليم، الذي وسع علمه كل شيء، وأحاط به إحا
  .كيف كان يكونالغيب والشهادة، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وما لو كان 

ال يعجزه شيء، وال يشغله شيء عن شيء، فهو اخلالق من عدم، فليس  وتعاىل واهللا سبحانه
سبحانه وتعاىل حمال يف حقه اخلطأ أو عدم إصابة األصوب، إذ أن من متـام حكمتـه    ،كمثله شيء

ه جل وعال ال وكماهلا أال يصيب بفعله إال األصوب، فكما أن اهللا تعاىل له صفات الكمال، كذلك فإن
  .يقوم إال بأفعال الكمال

من معتقد نقي صايف، ال تشـوبه أدىن   وهذا هو ما عليه أهل سنة احلبيب النيب حممد 
  .شائبة، وال يعتريه أدىن عكرات

وغري ما قد أشرنا إليه بإجياز، الكثري والكثري مما قد تضمنه معتقد الشيعة الرافضة من قدح 
  .وتعاىل، وانتقاص من صفاته احلسىن، وذم يف كماهلا يف الذات العلية هللا سبحانه

افتعاىل اهللا عز وجل عما قد افترته الشيعة الرافضة عليه، علو اكبري.  
  .واحلمد هللا تعاىل على نعمة اإلسالم، وعلى نعمة اهلداية والرشاد
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  ، وتوضيح بطالاعقيدة الشيعة يف مالئكة اهللا عز وجل
  : بداءة، ننوه إىل

اهللا تعـاىل، أو  عتقد خطـأ أي مـن مالئكـة    ميكن بأي حال من األحوال أن يال  هأن
مل ) املالئكة(عتقد تقصريهم فيما أُمروا وكُلِّفوا به منه جل وعال، وذلك ألم و أن يأباحتماليته، 

 رين بني اخلري والشرخيواإلنس(خيلقهم اهللا تعاىل م قوا )كاجلنلبِلوا، وإمنا خاهللا على طاعـة   وج
  .ملراده جل وعال ومشيئته وبالغ حكمته اتعاىل وتنفيذ أوامره، وفقً

وإذا كان ذلك الذي أشرنا إليه خاص باملالئكة بشكل عام، فما بالنا مبن قد اختصوا منه 
جلّ وعال ليكونوا مالئكته املقربني، أو من قد اصطفاه اهللا تعـاىل ألشـرف املهـام، وأجلّهـا     

على األنبيـاء واملرسـلني   ) كالم اهللا تعاىل وأوامره وتكليفاته(بالوحي  الرتول: وأعظمها، وهي
  !!الداعني إىل اهللا تعاىل ؟

، فإن القدح يف أحدهم ال سيما أشرفهم، ومن اصطفاه اهللا تعاىل للرتول بـالوحي لذلك 
ح يف الـذات  ا هو يف حد ذاته قدمنواالعتقاد خبطأه أو تقصريه فيما أُمر وكُلِّف به من اهللا تعاىل، إ

  .العلية هللا جلّ وعال، وذم يف إحكام صنعته، وانتقاص منها
، ابولني )ال سيما أشرفهم(أن من يعتقد خبطأ أو تقصري أي من مالئكة اهللا تعاىل : مبعىن

أن اهللا مل يستطع أن حيكم صـنعته،  : على طاعته وتنفيذ أوامره، فهو بذلك يقول ولو بلسان حاله
ن أن خيلق املالئكة على الكيفية اليت أرادها، وتعاىل اهللا عز وجل عن مثل ذلك وتنفيذ ما أراده، م

اعلو اكبري.  
ومن مث، فإن االعتقاد خبطأ أي من املالئكة أو تقصريه، يعين الطعن يف مشـيئة اهللا جـل   

ته ومن خملوقاته ما هو خمالف ملراده ومشيئته، ومن مث انتفـاء  وعال، والزعم بأنه حيدث يف ملكو
إىل غري ذلك من الصفات اليت ينتقص ا من الذات العلية هللا .... حكمته، وعدم كمال قدرته، 

  .من ذلك االعتقاد الفاسد) الرافضة(جل وعال، بسبب الطعن الناشئ عن ما قد زعمته الشيعة 
فما بالنا، وأن من يطعن فيه، ويتهم خبطأه وتقصريه، هو أحد املالئكـة املقـربني، بـل    

على أنبيائه ورسله، ) جل وعال(، والذي قد اختاره اهللا تعاىل وكلّفه بالرتول بالوحي منه أشرفهم
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  !!ك جربيل عليه السالم، أمني وحي السماء؟وهو امللَ
تزعم تقصري األمني جربيل عليه السالم فيما كلِّف به من ربه، ) الرافضة(حيث إن الشيعة 

من نزوله ا على ابن عمه علي بن أيب طالـب   بدالً وخطأه يف نزوله بالرسالة على النيب حممد 
  .رضي اهللا عنه

بل إن هناك من فرق الشيعة من تقول خبيانة األمني جربيل عليه السالم، لرتوله بـالوحي  
  .من أن يرتل ا على ابن عمه علي رضي اهللا عنه بدالً على النيب حممد 

فطر النقية والنفوس الزكية، والعقول مع ال اهراء، ال يستقيم مطلقًكله  وال شك، أن ذلك
  .الراجحة الرشيدة

غري أن من يعتقد باحتمالية خطأ أو تقصري أي من مالئكة اهللا تعاىل، ال سـيما املقـربني   
بل عليه من تنفيذألوامره فإن ذلك  منهم، بل أشرفهم وأعالهم، فيما كُلِّف به من اهللا تعاىل، وج

 غري ذلك مما قد كُلِّف به مرات ومرات، إذ ال ضـابط ملثـل   يعين أنه قد يكون أخطأ أو قصر يف
  .ذلك حينئذ

وإذا كان األمر كذلك بالنسبة ملن قد اصطفاه اهللا تعاىل للرتول بالوحي منه على أنبيـاءه  
دون أمني وحي السماء، املكلّف بالرتول على (ومرسليه، فما بالنا باملالئكة األخرى اليت هي دونه 

، يف املرتبة والشرف، ودونه يف )ل بوحي اهللا تعاىل، وهو األمني جربيل عليه السالماألنبياء والرس
  !!؟)االعتقاد مبرتلتهم العالية ومكانتهم الرفيعة عند اهللا تعاىلمع (املكانة واملرتلة 

يف اخلطأ أو التقصري، ألنه إذا مل يسلم من ذلك  افالبد حينئذ أن يكونوا قد وقعوا هم أيض
  ! ، فهل يسلمون هم؟)جربيل عليه السالم(منهم مكانة، وأرفع مرتلة  من هو أشرف

  ).جماراة العتقادات الشيعة خبطأ وتقصري األمني جربيل عليه السالم(
ال شك، أن االعتقاد بذلك الزعم الباطل، والذي قد اختلقته الشيعة الرافضة، علـى يـد   

من املنكرات، ويفـتح البـاب علـى    مؤسسيها كأحد السبل للطعن يف اإلسالم، يقود إىل وابل 
  .مصراعيه للطعن يف الذات العلية هللا سبحانه وتعاىل، والطعن يف مراده ومشيئته، وحكمته وقدرته
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ومن مث الطعن يف رساالته جل وعال، والطعن يف أنبياءه ومرسليه، والتكذيب مبـا أنـزل   
ما ال ميكن للفطر النقية  عليهم من وحي السماء، من أوامر ونواهي، وتكليفات وتشريعات، وهو

  .والنفوس الزكية أن تقبله
فما ذلك كله إال تعارض واضح للعقل الصريح السليم، وتصـادم مـع أدىن درجـات    

  .املعقول، ومباهته لضرورياته
االعتقاد خبطأ أو تقصري أحـد  (ومع ما أشرنا إليه من بيان موجز لفساد مثل ذلك املعتقد 

تعتقد بـه، وجتعلـه أحـد    ) الرافضة(إال أننا جند أن الشيعة ) هللا تاىلاملالئكة فيما كُلِّف به من ا
  .معتقداا الراسخة، كأصول ثابتة يف مذهبها

: ، وهـو د استمسك به أهل سنة احلبيب النيب حممـد  قومن مث يتبين لنا أن احلق ما 
ا به، وذلك ملـا  االعتقاد بعصمة مالئكة الرمحن جل وعال عن التقصري واخلطأ فيما أُمروا وكلِّفو

  .جبلوا على طاعة اهللا جل وعال وتنفيذ أوامره
  .وهذا هو ما تقبله الفطر السوية والنفوس الزكية، والعقول السديدة، وتتوافق معه

  .تعاىل على نعمة اهلداية والرشاد فاحلمد هللا تعاىل على نعمة اإلسالم، واحلمد هللا
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  وتوضيح بطالا، يف القرآن الكرمي) الرافضة(عقيدة الشيعة 
أن القرآن الذي بني أيدينا اليوم ليس بالقرآن الذي أنـزل  ) الرافضة(لقد زعمت الشيعة 

  .، بعد التغيري والتبديل فيهاحمرفً ، وأنه صارعلى النيب حممد 
  : وال شك أن مثل ذلك القول الباطل إمنا هو مناقض لقول اهللا تعاىل

﴿ ا الذِّكْرلْنزن نحا نظُونَإِنافلَح ا لَهإِن٩: سورة احلجر[ ﴾و[.  
هو النيب اخلامت، الذي ختم اهللا تعاىل به األنبياء واملرسلني،  أن النيب حممد : ومن املعلوم

  .أي نيب أو رسول آخر فليس بعده 
، أي فإنه ليس بعد نزول القرآن الكرمي، الذي أوحاه اهللا تعاىل إىل نبيه حممد  ،ومن مث

  .تاب مساوي آخرنزول لك
ولذا، فقد اقتضت حكمة اهللا تعاىل أن حيفظ هذا الكتاب السماوي اخلامت من أي حتريف 

على مجيـع   ايف إطاره الرباين الصاحل هلداية البشر، مهيمن اأو تبديل أو تغيري فيه، وأن يظل حمفوظً
  .الكتب السابقة

لية هللا سبحانه وتعاىل، وحكمتـه  وهذا املعتقد هو ما ترتضيه الفطرة النقية يف الصفات الع
  .السوية غريه العقولالبالغة، وما ال تقبل 

، وأتباع هديه، حيث املعتقـد النقـي   وهذا هو ما عليه أهل سنة احلبيب النيب حممد 
  .الصايف

ومن مث، فإن االدعاء الذي تزعمه الشيعة الرافضة، القائل بتحريف القرآن الكرمي، ال ميكن 
  .، بأي حال من األحوالامطلقًلعاقل أن يتقبله 

، والتكذيب بأا حيث إن قبول من ذلك االدعاء، إمنا يعين الطعن يف رسالة النيب حممد 
القدح يف حكمة اإلله اخلالق جل وعال االرسالة اخلامتة، بل ويعين أيض.  

 يب حممد كيف ميكن لإلله اخلالق سبحانه وتعاىل، العليم احلكيم، أن خيتم برسالة الن: إذ أنه
  !!مجيع الرساالت السابقة، دون حفظه جل وعال هلا؟
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الكتب السماوية السابقة وكيف ميكن لإلله اخلالق سبحانه وتعاىل العليم احلكيم أن خيتم 
بإنزاله للقرآن الكرمي دون حفظ منه جل وعال له، ودون صيانة له يف إطاره الرباين الصاحل هلداية 

  !!البشر إليه سبحانه وتعاىل؟
أن الوحي ال يرتل إال على أنبياء اهللا تعاىل ورسله، وليس غريهـم  ، فإنه من املعلوم اوأيض

  .مهما بلغت كرامتهم عند اهللا جل وعال
وأن اهللا تعاىل يؤيد أنبياءه ورسله باملعجزات واخلوارج لتكون شاهدة على صدق دعوم 

املوافقـة  (اىل، واإلميان م وبدعوم ورسالتهم، ومن مث التصديق برتول الوحي عليهم من اهللا تع
، ومن مث اتباعهم وقبول ما جاءوا به مـن أحكـام   )للفطر النقية والنفوس الزكية والعقول السوية

  .وتشريعات
، وهو من ختمت به مجيع نزول الوحي بعد النيب حممد ) الرافضة(فكيف تزعم الشيعة 

  !!مجيع الكتب السماوية السابقة؟ لكرمي عليه الرساالت السابقة، بل وقد ختم بإنزال القرآن ا
  !فهل ميكن قبول مثل ذلك الزعم من الشيعة الرافضة؟

  .ال: بالتأكيد
، ال يرتل الوحي عليهم، وإن كان ال مانع )من املؤمنني الصاحلني(فغري األنبياء واملرسلني 

  .ة بالرسل واألنبياءيف حقهم أن حتدث هلم بعض الكرامات من اهللا تعاىل، ال املعجزات اخلاص

  : وننوه إىل
أنه كي ياشهد لشخص ما حبدوث كرامة من اهللا تعاىل له، وأن ما حدث له ليس سحر ،

، غـري  هلدي نبيه حممد  ا، متبعاصاحلً امؤمن) احلادث له هذه الكرامة(أن يكون ذلك الشخص 
ب ال أساس هلا وال برهـان  وأكاذي اختالقاتمبدل له وال مغري فيه، وال آت مبا مل يكن فيه من 

  .عليها
  :على النحو التايل كما مبا قد تبني وتأكد لنا، خنلصومما أشرنا إليه، 

وهو أن مبوت النيب أو الرسول ينقطع الوحي من السماء، وأن هذا الـنيب الرسـول إذا   
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، ومن مث كانت بعثته خامتة للنبيني واملرسلني من قبله، وكانت رسالته خامتة للرساالت السابقة له
ـ   اكان الكتاب السماوي الذي أوحاه اهللا تعاىل إليه هو آخر الكتب املرتلة من السـماء، ومهيمن 

من اهللا تبارك وتعاىل يف إطاره الرباين الصاحل هلداية البشـرية قاطبـة،    اعليها، فإنه يكون حمفوظً
  .]٩: احلجر[ ﴾لَه لَحافظُونَإِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا ﴿: لقوله جل وعال امصداقً

وأن هذا احلفظ من اهللا تبارك وتعاىل لرسالته اخلامتة، ولكتابه امليهمن على مجيع الكتـب  
  .السابقة، واخلامت هلا، هو من بالغ حكمته سبحانه وتعاىل

وهذا ما ال ميكن للفطر النقية والنفوس الزكية والعقول السوية أن تنكره أو تتعارض معه 
  .ل من األحوالبأي حا

إضافة إىل أن الطعن يف كالم اإلله اخلالق سبحانه وتعاىل املُرتل يف آخر الكتب السـماوية  
صفات اهللا  يف ، إمنا هو طعن)والذي ليس بعده أي إنزال ألي كتاب مساوي آخر ،القرآن الكرمي(

كتابه الذي قد جل وعال، ويف حكمته البالغة وكماهلا، وطعن يف مراده ومشيئته وقدرته يف حفظ 
  .تعهد حبفظه، والذي ليس بعد أي إنزال ألي كتاب مساوي جديد

  : ومن مث خنلص مما قد أوضحناه
ته من قول بتحريف القرآن الكرمي، إمنا هو قـول  قما قد زعمته الشيعة الرافضة واختلبأن 

  .باطل، واختالق منكر، وزعم مفترى، ال يرقى ألن يتقبله صاحب فطرة نقية وعقل رشيد
  . فاحلمد هللا تعاىل على نعمة اإلسالم، وأن جعلنا من أهل سنة خري األنام حممد 

  .احلمد هللا تعاىل على نعمة اهلداية والرشاد
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  وتعتقده،  من مناذج ما تنسبه الشيعة إىل النيب حممد 
  وبيان نكارة ذلك وبطالنه

األقوال واألفعـال   من إىل رسول اهللا ) الرافضة وما على شاكلتها(لقد نسبت الشيعة 
املنكرة ما تشمئز منه النفوس الزكية الطاهرة وتستنكره الفطر النقية السوية، وما ال يقبله العقـل  

  :ذكرنا امم ومن النماذج اليت تبني جزًء ،فيه  وقدحاالسليم الرشيد، ذما 
: منكـرة  من أقوال ا قد نسبته الشيعة إىل رسول اهللا جزًء مم تبنيمن النماذج اليت  -أ

يا حممد، : وآله فقال أن جربيل نزل على حممد (يف األصول من الكايف ) الشيعي(نقل الكليين 
يـا جربيـل، وعلـى ريب    «: إن اهللا يبشرك مبولود يولد من فاطمة، تقتله أمتك من بعدك، فقال
مثـل   ، فعرج مث هبط فقال»يالسالم، ال حاجة يل يف مولود يولد من فاطمة تقتله أميت من بعد

، فعرج جربيـل  »يا جربيل وعلى ريب السالم، ال حاجة يل يف مولود تقتله أميت من بعدي«: ذلك
والواليـة   ةذريته اإلمام يا حممد إن ربك يقرئك السالم بأنه جاعل يف: إىل السماء، مث هبط فقال

له أميت مـن  إين رضيت، مث أرسل إىل فاطمة أن اهللا يبشرك مبولود يولد لك تقت: والوصاية، فقال
ـ  بعدي، فأرسلت إليه أن ال حاجة  ز يل يف مولود تقتله أمتك من بعدك، وأرسل إليهـا أن اهللا ع

ـ   اوجل جعل يف ذريته اإلمامة والوالية والوصاية، فأرسلت إليه أين رضيت، فحملتـه كره ...
 صـلى  ووضعته كرها، ومل يرضع احلسني من فاطمة عليها السالم وال من أنثى، كان يؤتى بالنيب

  .)١()اهللا عليه وآله فيضع إامه يف فيه فيمص ما يكفيه اليومني والثالث
، ومن التساؤالت اليت توضح نكارة مثل ذلك القول الذي تنسبه الشيعة إىل رسول اهللا 

  : وإىل ابنته فاطمة رضي اهللا عنها ومن مث بطالنه
 ،]٤: القلم[ ﴾وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ﴿: هتبارك وتعاىل يف قولاه ربه هو من زكّ أليس النيب حممد  - 

  !ويف غريها من اآليات الكرميات بالقرآن الكرمي؟
  .بلى: اجلواب

                                                
  .السيد حسني املوسوي/ بقلم ،هللا مث للتاريخ) ١(
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أليس يف عدم الرضا بقضاء اهللا تعاىل سوء أدب مع اإلله اخلالق جل وعال، مع ما بـه   -
  !من إمث كبري؟

  .بلى: اجلواب
اه بقضاء اهللا جل وعال، بل ورده بعد عدم رض فكيف تنسب الشيعة إىل النيب حممد  -

من زكاه ربه تبارك وتعاىل يف كثري من آيات كتابه العزيز  ، وهو به أن بشره املوىل جل وعال
  !!؟)القرآن الكرمي(

- عدم رضاها بقضاء اهللا  )رضي اهللا عنها(، كيف تنسب الشيعة إىل السيدة فاطمة اوأيض
ى، وهو النيب حممد جل وعال، وهي ابنة خري من علّم ورب؟!!  

قد ، وقدح فيه، ومن مث انتقاص ممن أليس يف ما تدعيه الشيعة افتراء على رسول اهللا  -
  !اختاره واصطفاه بالنبوة والرسالة، وهو اإلله اخلالق جل وعال؟

  .بلى: اجلواب
بيـاءه  ذم وقدح يف اختيار اهللا تعاىل خلامت أن أليس يف ما تدعيه الشيعة من نكارة زعم، -

  !!ورسله، واعتقاد بين بسوء اختياره جل وعال؟
  .بلى: اجلواب

 وهل كان اهللا تعاىل بذلك االعتقاد الفاسد الذي تزعمه الشيعة، أو كان رسوله حممـد   - 
  ؟؟)فرقة الشيعة(بذلك الوصف الذميم املنسوب إليه منها 

  .بالتأكيد، كال: اجلواب
نكارة ما تزعمه الشيعة وتعتقده، وجتلّـى عظـم   إىل غري ذلك من التساؤالت، اليت تبين 

مما تزعمه الشيعة ( ، والذي مل تسلم منهاجتراءها على اهللا تعاىل وعلى خامت أنبياءه ورسله حممد 
  ).السيدة فاطمة رضي اهللا عنها( ابنة رسول اهللا  اأيض )وتعتقده

مـن أقـوال     حممد جزًء مما قد نسبته الشيعة للنيبني ، من النماذج اليت تباأيض -ب
وآله وعنده أبـو بكـر    رسول اهللا  أنه أتى): علي(أن الشيعة تروي عن أمري املؤمنني : منكرة
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ما وجدت إال فخذي وفخذ رسول اهللا؟ : فجلست بينه وبني عائشة، فقالت عائشة: (وعمر، قال
  .٤/٢٢٥الربهان يف تفسري القرآن . )١()مه يا عائشة: فقال

يعين خلفه وعائشة قائمة  –ههنا : ، فأشار إليه رسول اهللااجيد مكان وجاء مرة أخرى فلم
فجاء علي عليه السالم فقعد بني رسول اهللا وبني عائشة، فقالـت وهـي    - خلفه وعليها كساء

غري حجري؟ فغضب رسـول اهللا،   اموضع –دبرك أو مؤخرتك  –ما وجدت إلستك : (غاضبة
  .١٧٩كتاب سليم بن قيس ص  .)٢() أخييا محرياء، ال تؤذيين يف: وقال

وإىل علي بـن أيب   ومن التساؤالت اليت توضح نكارة ما نسبته الشيعة إىل النيب حممد 
  : طالب رضي اهللا عنه

، ]٤: القلم[﴾وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ﴿: اه ربه تبارك وتعاىل يف قولههو من زكّ أليس النيب حممد  - 
  !؟الكرميات بالقرآن الكرمي ويف غريها من اآليات

  .بلى: اجلواب
  !؟من األخالق العظيمة للنيب حممد الغيرة ياء وكذلك أليس احل -

  .بلى: اجلواب
، من أنـه  وتنسبه إىل النيب حممد  من اجتراء وزعم منكر أليس يف ما تدعيه الشيعة -

ال  –مه يا عائشة (قوله  من خالل -رضي اهللا عنها-بينه وبني زوجته عائشة  )علي(رضي بقعود 
بعدم احلياء، وفقدانـه   ، قدح يف أخالقه العظيمة وذم فيها، من خالل وصفه )تؤذيين يف أخي

  على زوجته؟) يف كثري من أحاديثه الشريفة –صفة الغرية -عليها  اليت أثىن (الغرية 
  .بلى: اجلواب

امت أنبياءه خلتيار اهللا تعاىل أليس يف ما تدعيه الشيعة من نكارة معتقد، ذم وقدح يف اخ -
أليس فيه تكذيب ملا أخرب اهللا تعاىل به يف تزكيتـه  ! ورسله، واعتقاد بين بسوء اختياره جل وعال؟

                                                
  .السيد حسني املوسوي/ تاريخ، بقلمهللا مث لل) ١(
  .نفس املصدر) ٢(
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  !؟﴾وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ﴿بقوله جل وعال  للنيب حممد 
 حممـد   ان رسولهكوهل كان اهللا تعاىل بذلك االعتقاد الفاسد الذي تزعمه الشيعة أو  - 

  !؟)فرقة الشيعة(بذلك الوصف الذميم املنسوب إليه منها 
  .بالتأكيد، كال: اجلواب

بعد أيب (وابن عمه واخليلفة الرابع له  وهل كان علي بن أيب طالب صاحب رسول اهللا  - 
 ، عدمي احلياء، سيء األدب، ليقعد بني النيب حممـد  )رضي اهللا عنهم أمجعني ،بكر وعمر وعثمان

  !!يف إصرار منه بعد ما قالته السيدة عائشة رضي اهللا عنها له ؟ - عنها رضي اهللا-  وزوجته
  .بالتأكيد، كال: اجلواب

إىل غري ذلك من التساؤالت اليت تبين نكارة ما تزعمه الشيعة وتعتقد به، وجتلّـى عظـم   
حب رسـول  ، والذي مل يسلم منه صااجتراءها على اهللا تعاىل وعلى خامت أنبياءه ورسله حممد 

  ).رضي اهللا عنه ،علي(وابن عمه  اهللا 
: ، من أفعال منكرةومن النماذج اليت تبين جزًء مما قد نسبته الشيعة إىل النيب حممد  -ج
سافرت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله، : (قال) عليا(أن أمري املؤمنني ) الشيعي( يروى الس

س له غريه، ومعه عائشة وكان رسول اهللا ينام بيين وبني ليس له خادم غريي، وكان معي حلاف لي
حيط بيده اللحاف من  –صالة الليل  –عائشة، ليس علينا ثالثتنا حلاف غريه، فإذا قام إىل الصالة 

  ).٤٠/٢حبار األنوار ( )١()حتتنا بيين وبني عائشة حىت ميس اللحاف الفراش الذيوسطه 
، ذلك الفعل الذي تنسبه الشيعة إىل النيب حممد ومن التساؤالت اليت توضح نكارة مثل 

  : ومن مث بطالنه ،وإىل علي رضي اهللا عنه
 .]٤: القلم[ ﴾وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ﴿: هو من زكاه ربه تبارك وتعاىل يف قوله أليس النيب حممد  - 

  !ويف غريها من اآليات الكرميات بالقرآن الكرمي؟
  .بلى: اجلواب

                                                
  .السيد حسني املوسوي/ هللا مث للتاريخ، بقلم) ١(
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  !؟وكذلك الغرية من األخالق العظيمة للنيب حممد  ياءأليس احل -
  .بلى: اجلواب

، من أنه قام أليس يف ما تدعيه الشيعة من اجتراء وزعم منكر وتنسبه إىل النيب حممد  -
حرم، قدح يف أخالقه العظيمة وذم مبِ زوجته نائمة جبانب شخص آخر ليس امن فراش نومه، تاركً

عن أن تكون  االيت هي من صفات املسلم فضلً(م احلياء، وفقدانه الغرية فيها، من خالل وصفه بعد
  !على زوجته؟) صفة مالزمة ألنبياء اهللا تعاىل ورسله

  .بلى: اجلواب
أن ينام شخص آخر ليس مبحرم يف فراشه جبانب زوجتـه،   وهل يقبل النيب حممد  -

  !يفصل بينه وبينها؟ حىت وإن كان هو 
  .بالتأكيد، كال: اجلواب

أليس يف ما تدعيه الشيعة من نكارة معتقد، ذم وقدح يف اخيتار اهللا تعاىل خلامت أنبياءه  -
أليس فيه تكذيب ملا أخرب اهللا تعاىل به يف تزكيتـه  ! ورسله، واعتقاد بين بسوء اختياره جل وعال؟

  !؟﴾وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ﴿بقوله جل وعال  لنبيه حممد 
  .بلى: اجلواب

 وهل كان اهللا تعاىل بذلك االعتقاد الفاسد الذي تزعمه الشيعة، أو كان رسـوله   -
  !؟)فرقة الشيعة(بذلك الوصف الذميم املنسوب إليه منها 

  .بالتأكيد، كال: اجلواب
، وابن عمه، واخلليفة الرابع لـه  وهل كان علي بن أيب طالب صاحب رسول اهللا  -

، عدمي احلياء، سيء األدب، ليقبل بأن ينام ) عنهم أمجعنيبعد أيب بكر وعمر وعثمان، رضي اهللا(
  !وزوجته؟ جبانب رسول اهللا 

  .بالتأكيد، كال: اجلواب
جانب  ا، ليقبل بأن يظل نائموهل كان علي بن أيب طالب، عدمي احلياء، سيء األدب -
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 قيام النيب (بذلك ) علي(من فراشه، وعلمه  ، بعد ما أن قام النيب حممد رسول اهللا زوجة 
  !؟)من فراشه

  .بالتأكيد، كال: اجلواب
، وما قد استنتجناه من أجوبة ال )وغريها(فعلى أي شيء تدلّ مثل هذه التساؤالت املُثارة 

  !بديل هلا وال حياد عنها؟
افتراءات الشيعة وفساد معتقـداا، ومـن مث    عظمال شك، وأن ذلك كله يوضح جبالء 

  .بطالا
 ادعاءاتمنها فساد ما قامت عليه الشيعة من  يتبنينماذج الكثرية اليت إىل غري ذلك من ال

لإلسالم وأهله امنكرة وزعم باطل، إثر خمططات خبيثة، كيد.  
  .فاحلمد هللا تعاىل على نعمة اإلسالم، وأن جعلنا من أهل سنة احلبيب األمني حممد 

  .احلمد هللا تعاىل على نعمة اهلداية والرشاد
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  ، وتوضيح بطالايف أزواج النيب حممد ) الرافضة(عقيدة الشيعة 
لقد اصطفى اهللا تبارك وتعاىل أنبياءه ورسله من خلقه للدعوة إليـه، وتبليـغ رسـاالته،    

  .وشرفهم ذه املنقبة العظيمة، أال وهي منقبة النبوة والرسالة
اخللق إليه جـل  وعلى الرغم من اجلهد العظيم الذي يبذله أنبياء اهللا تعاىل ورسله لدعوة 

وعال، وهدايتهم إليه، إال أنه ال استجابة من الكثري، وقد يكون من بني تلـك الكثـرة الـيت مل    
زوجة : ومنوذج ذلك(، أو الزوجة )ابن نيب اهللا نوح عليه السالم: ومنوذج ذلك(االبن : تستجب

  ).نيب اهللا لوط عليه السالم
عدوال ي أنبياء اهللا تعاىل ورس يف اذلك قدحمنهم، أو مما بذلوه من جهـد   اله، أو انتقاص

بالغ يف الدعوة إىل اهللا تعاىل، وذلك ألن اهلداية بيد اهللا جل وعال، وهو سبحانه وتعـاىل أعلـم   
  .عباده، ومبن يصطفيهم للفوز دايته ورمحته، ومن مث رضاه وجنته بقلوبب

، )الزنـا (لفاحشـة  ولكن إذا ما نسب إىل أي من زوجات أنبياء اهللا ورسله ركـوب ا 
عليهن فحسـب،   ابذلك مل يعد قاصر ، فإن األمر)أنبياء اهللا ورسله(أزواجهن  وخيانتهن ألعراض

  ).العرض(بأزواجهن أيضا، ال سيما يف هذا األمر  اوإمنا صار متعلقً
، إذ أن كفـر  )اكما أشرنا سابقً(وذلك بعكس أي قضية أخرى وإن كانت قضية الكفر 

يف األنبياء أنفسهم، إذ مل يقصروا يف تبليغ دعـوم، وإمنـا    ااء ال يعد قدحإحدى زوجات األنبي
اذلك الكفر يكون قاصر فيه دون غريه اعلى صاحبه، وقدح.  

إلـيهن   ونسـبت ومن مث، فإنه إذا ما طُعن يف عرض أي من زوجات أنبياء اهللا ورسله، 
من األحوال، ملا به مـن تعـارض    اخليانة ألعراض أزواجهن، فإن ذلك ال ميكن قبوله بأي حال

  .وتشريفه هلم ،وتصادم مع تكرمي اهللا تعاىل ألنبياءه ورسله
حيث إن من تكرمي اهللا تعاىل وتشريفه ألنبياءه ورسله أن حيفظ أعراضهم يف زوجـام،  

  .ويصوا هلم، وأن ال يلحق م مثل تلك الرذائل اخلبيثة والفضائح املنكرة
  .النقية، ومتيل إليه النفوس الزكية، وال تتصادم معه العقول السوية وهذا هو ما تقبله الفطر



   

 إلى الشيعة رسالة من أهل سنة الحبيب النبي محمد 
 

 ٢١ 

فالطعن يف عرض أي من زوجات أنبياء اهللا تعاىل ورسله، هو طعن يف األنبياء والرسـل  
ائته يف اختياره ملـن  سأنفسهم، وقدح فيهم، ومن مث فهو قدح يف اإلله اخلالق جل وعال، حيث إ

مـن  ، وتعاىل اهللا عز وجل عن سوء االختيار ألنبياءه ورسله، وشرفهم وكرمهم بالنبوة والرسالة
  . شرفهم وكرمهم ذه املرتلة الرفيعة، واملكانة العالية

  .الذي له مجيع صفات الكمال مع حسنها ومجاهلا ،فاهللا سبحانه وتعاىل هو اإلله اخلالق
 امعاكس اكت مسلكًومع ما قد أوضحناه يف إجياز، إال أننا جند أن الشيعة الرافضة قد سل

املا أشرنا إليه، ومناقض للعقول السوية، يف تكذيب صارخ  اللفطر النقية والنفوس الزكية، ومصادم
من آيات بينات تتلى إىل قيام الساعة، بـل  ) القرآن الكرمي(ملا قد أنزله اهللا تعاىل يف كتابه احملكم 

  .لنبوية الشريفةيف أحاديثه ا ويف رفض تام ملا ثبت وصح عن رسول اهللا 
فنجد أن الشيعة الرافضة قد طعنت يف عرض السيدة عائشة رضي اهللا عنها، زوجة رسول 

يف سبها ولعنـها، بـل   ) الشيعة الرافضة(وأخذت  ،أيب بكر الصديق وابنة ، وأم املؤمنني،اهللا 
ـ (، يف عداء خاص وتكفريها، مع غريها من أمهات املؤمنني، زوجات رسول اهللا  يعة من الش

عمر بن اخلطاب، يف  بأم املؤمنني حفصة وكذلك أبيها اهلا وألبيها، ويف عداء خاص ايض) الرافضة
تكذيب واضح ملا أنزله اهللا تعاىل من آيات كرميات تشهد برباءا مما قد افتراه عليها املبطلون، ويف 

  .اهللا تبارك وتعاىلتكذيب بين ملا قد أنزله اهللا تعاىل من آيات كرميات تشهد بكرامتهن عند 
يف تكذب ونقض للثابت الصحيح من أحاديث النيب حممد  اوأيض الواردة يف فضلهن ،

  .، وكرامتهن عند اهللا تبارك وتعاىل)زوجات رسول اهللا : أمهات املؤمنني، أي(
، مـا  )عائشة رضي اهللا عنها: السيدة(ومن اآليات الكرميات اليت تشهد برباءة أم املؤمنني 

  : اهللا تعاىل يف سورة النور من قوله جل وعالأنزله 
ـ ﴿ رِئٍ مكُلِّ امل لَكُم ريخ ولْ هب ا لَكُمرش وهبسحلَا ت كُمنةٌ مبصع اُءوا بِالْإِفْكج ينـا  إِنَّ الَّذم مهن

 ذَابع لَه مهنم هربلَّى كوي تالَّذالْإِثْمِ و نم بساكْتيمظع  * فُِسهِمبِأَن اتنمؤالْمونَ ونمؤالْم ظَن وهمتعملَا إِذْ سلَو
بِنيم ذَا إِفْكقَالُوا ها وريخ   *الْكَاذ مه اللَّه دنع كاءِ فَأُولَئدهوا بِالشأْتي اءَ فَإِذْ لَمدهش ةعببِأَر هلَياُءوا علَا جونَلَوب  

 *ظع ذَابع يهف متا أَفَضي مف كُمسلَم ةرالْآخا ويني الدف هتمحرو كُملَيع لُ اللَّهلَا فَضلَوويم  * كُمتبِأَلِْسن هنلَقَّوإِذْ ت
يه هونبسحتو لْمع بِه لَكُم سا لَيم كُماهقُولُونَ بِأَفْوتويمظع اللَّه دنع وها وكُونُ *   نا يم مقُلْت وهمتعملَا إِذْ سلَوو
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يمظانٌ عتهذَا به كانحبذَا سبِه كَلَّمتا أَنْ نلَن   *نِنيمؤم متا إِنْ كُندأَب هثْلموا لودعأَنْ ت اللَّه ظُكُمعاللَّ*  ي نيبيو ه
يمكح يملع اللَّهو اتالْآي ١٨ – ١١: سورة النور[ ﴾لَكُم[.  

 ، ومنللمؤمنني، هن أمهات ومن اآليات الكرميات اليت تشري إىل أن أزواج النيب حممد 
ـ ﴿: الشهادة بفضلهن وكرامتهن عند اهللا تعاىل، قوله جل وعالمث  هِم النبِي أَولَى بِالْمؤمنِني من أَنفُِس

الْمو نِنيمؤالْم نم ابِ اللَّهتي كضٍ فعلَى بِبأَو مهضعامِ بحأُولُو الْأَرو مهاتهأُم هاجوأَزلُوا وفْعإِلَّا أَنْ ت اجِرِينه
  .]٦: األحزاب[ ﴾إِلَى أَوليائكُم معروفًا كَانَ ذَلك في الْكتابِ مسطُورا

غري ذلك من اآليات الكرميات اليت تشري إىل كرامة أزواج األنبياء، ومنهن أزواج النيب  إىل
زوجات (، واليت يتبني منها فضل أمهات املؤمنني وأما بالنسبة ألحاديث النيب حممد . حممد 

ـ )رسول اهللا  ة ، فإننا حنيل القارئ إىل موسوعة املكتبة الشاملة مبا تتضمنه من األحاديث النبوي
على  وذلك من خالل البحث اآليل، للتعرف على فضل كل من زوجات النيب حممد الشريفة، 

  .حدى
  : أن اآلية الكرمية الواردة يف كتاب اهللا تعاىل، يف قوله جل وعال: وننوه إىل

﴿ع تحا تتكَان أَةَ لُوطراموحٍ وأَةَ نرموا اكَفَر ينلَّذثَلًا لم اللَّه برنِ  ضيحـالا صنادبع ننِ ميدب
نيلاخالد عم ارلَا النخيلَ ادقئًا ويش اللَّه نا ممهنا عنِيغي ا فَلَمماهتان١٠: التحرمي[ ﴾فَخ[.  

ال تشري إىل خيانة العرض، وإمنـا تشـري إىل   ) فخانتامها(مبا فيها من قوله سبحانه وتعاىل 
اإلميان، أي أن زوجة نيب اهللا نوح عليه السالم وكذلك زوجة نيب اهللا لوط عليه السالم،  اخليانة يف

  .)١(ومل يصدقامها يف الرسالة ،على اإلميان) النبيني(مل يوافقا زوجيهما 
ة نيب اهللا فإن وجة نيب اهللا نوح عليه السالم كانت خترب بأنه جمنون، وكذلك زوج اوأيض

  ).أضياف نيب اهللا لوط(كانت تدل قومها على أضيافه لوط عليه السالم فإا 
وزعمتـه  ) الرافضة(أن ما قد ادعته الشيعة : ومن مث، فإنه مما أشرنا إليه يف إجياز، يتبين لنا

أمهات املؤمنني، إمنا هو زعم باطل واجتراء منكر، ال ميكن لصاحب فطرة نقيـة ونفـس   حق يف 
  .له اعن أن يتخذه معتقد ااألحوال، فضلًزكية وعقل رشيد أن يتقبله بأي حال من 

                                                
  .ابن كثري/ تفسري القرآن الكرمي، للعالمة) ١(
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من معتقد صـاف   لذا، فإن احلق هو ما قد استمسك به أهل سنة احلبيب النيب حممد 
آيات اهللا تعـاىل يف  ، قائم على االستدالل ب)أمهات املؤمنني( نقي سليم يف أزواج النيب حممد 

للفطر النقية السـوية، والنفـوس    ، وموافققرآنه الكرمي، وبأحاديث نبيه سيد املرسلني حممد 
االعتقاد بكرامتهن عند اهللا تعاىل، وفضلهن علـى  : الزكية النقية، والعقول الرشيدة السديدة، وهو

  .من بعده، وبرائتهن مما قد افترته الشيعة الرافضة عليهن من افتراءات وأكاذيب أمة النيب حممد 
تعاىل على نعمـة العقـل، وأن هـدانا     نعمة اإلسالم، واحلمد هللا على فاحلمد هللا تعاىل

  .طريق أهل سنة احلبيب النيب حممد : املستبني، وهو هاملستقيم، وطريق هوأرشدنا إىل صراط
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   يف أنصار رسول اهللا ) الرافضة(عقيدة الشيعة 
  ، وتوضيح بطالا)الصحابة الكرام(

واختلقته حوهلم ) ضةالراف(ما قد ابتدعته الشيعة  إىل وقبل التطرق بعض الشيءبداءة، 
  : كاذبة، واجتراءات منكرة، نود أن نشري إىل ادعاءاتمن 

الصريح من تكذيبـه، فـإن   كما أن التصديق بنيب من أنبياء اهللا تعاىل أقرب إىل العقل السليم  ،أنه - ١
الـدعوة  (ونصرم ومحل الراية  ومؤازرمالتصديق خبريية من قد اختارهم اهللا تعاىل لصحبة أنبياءه 

 ا، ويتبني ذلك جلي)خريية أصحاب األنبياء(أقرب إىل العقل من إنكارها  من بعدهم، ) اهللا تعاىلإىل
يف اليهود والنصارى، حيث إن مع كفرهم إال أم يعتقدون بأن أصحاب األنبياء هم أفضل البشر 

  .حبةوهي مرتلة الص ،اهللا تعاىل هلم هلذه املرتلة الختياربعد األنبياء واملرسلني، وذلك 
، وحقـد علـيهم، إال أـم    فاليهود مع ما م من غلظة وسرعة عداء لألنبياء والرسل

أن اليهود تقول بأن أصحاب موسـى  : يعتقدون بأفضليتهم مث أفضلية من صحبهم، ومنوذج ذلك
  .هم أفضل أهل ملتهم

هم أفضـل أهـل   ) أنصار املسيح(وكذلك النصارى، فإم يقولون أن حواري املسيح 
والتوحيد الـذي فقـدما   بني اإلميان  مجعواقد  وجند أن أهل سنة احلبيب النيب حممد  .ملتهم

اليهود والنصارى، وبني االعتقاد خبريية أصحاب األنبياء واملرسلني، ملا حظوه من تكرمي اهللا تعاىل 
  .هلم ذه املرتبة السامقة، واملرتلة الرفيعة

ا وكماهلا تستلزم االعتقاد حبسن اختياره تبـارك  أن االعتقاد بعظيم صفات اهللا تعاىل وحسنه - ٢
وتعاىل ملن يصطفيهم لتبليغ رساالته، ومن مث حسن اختيار من يصطفيهم ملؤازرم، ونصرم، 

من بعدهم، ومن سوف يقتدي الناس م، ويأخذوا مـن  ) الدعوة إىل اهللا تعاىل(ومحل الراية 
ذه العلوم، ألم هم الذين ) نبياء والرسلبعد األ(حيث إم أعلم الناس  ،)الشرعية(علومهم 

 .صحبوا أنبياء اهللا تعاىل ورسله، وتعلّموا منهم وفهموا عنهم



   

 إلى الشيعة رسالة من أهل سنة الحبيب النبي محمد 
 

 ٢٥ 

  :ومن مث يتبني لنا
هو حفظ هلـذا الـدين   حسن اختيار اهللا تعاىل ملن يصطفيهم لصحبة أنبياءه ورسله أن  -

  .الذي جاءوا به، داعني الناس إليه) اإلسالم(
سن االختيار من اهللا تعاىل ألصحاب أنبياء ورسله، ومـن يـؤازوم   وأن االعتقاد حب -

، وحيملون الراية من بعدهم، ومن سوف يقتدي الناس م، ويأخذوا عنهم ما أخذوه ويناصروم
ألم هم من صحبوا أنبياءهم ورسلهم، وتعلمـوا منـهم   .... (عن أنبياءهم من العلوم الشرعية 

  .تعاىل وصفاته الكرمية العلية، هو تعظيم هللا )وفهموا عنهم
، )األنبياء والرسـل (وأن االعتقاد حبسن اختيار اهللا تعاىل ألنبياءه ورسله، هو مدح هلم  -

االعتقاد  أن: مبعىنهلم،  املرآةحيث إن املرء على دين خليله، فأصحاب األنبياء واملرسلني هم مبثابة 
اعتقاد حبسن اختيار اهللا تعاىل ألنبياءه ورسله، حبسن اختيار اهللا تعاىل ألصحاب أنبياءه ورسله هو 

يكونون على شاكلة من ) الذين حيملون لواء هذا الدين من بعدهم(ألن أصحاب األنبياء والرسل 
  .استجابوا لدعوم واقتدوا وتأسوا م، وربوا على أيديهم

نبياءه ورسله، بني لنا من االعتقاد حبسن اختيار اهللا تعاىل ألصحاب أوعلى نقيض ما قد ت
بسوء اختيار اهللا تعاىل ألصحاب أنبياءه ورسله هو يف حـد  ) الفاسد(فإنه يتجلى لنا أن االعتقاد 

  : ذاته
  .ح يف اهللا جل وعال، وذم وانتقاص من صفاته الكرمية العليةقد

تيار اهللا تعاىل ألصحاب أنبياءه ورسله، إمنا هـو  خبسوء ا) الفاسد(، فإن االعتقاد اوأيض
الذي أرسل اهللا تعاىل به أنبياءه ورسله، داعني النـاس إليـه،   ) اإلسالم(د بضياع هذا الدين اعتقا
  .اد بعدم حفظهقواعت

بسوء اختيار اهللا تعاىل ألنبياءه ورسله، هو ذم وقدح فيمن ) الفاسد(، فإن االعتقاد اوأيض
أن االعتقـاد بفسـاد مـن    : قد اصطفاهم اهللا تعاىل لتبليغ رساالته، فاملرء على دين خليله، مبعىن

حبهم األنبياء واملرسلني، هو اعتقاد بفساد األنبياء واملرسلني أنفسهم، وقدح فيهم وانتقاص من ص
مثل تلك املعتقـدات   ينقاد معتنقواإىل غري ذلك، إىل أن ... قدرم على التبليغ والدعوة والتربية
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اخلالق جل وعال واالنتقاص منه، والقدح  املنكرة يف دائرة مغلقة إىل ذم اإلله واالدعاءات الفاسدة
  ).اريكب اتعاىل اهللا عز وجل عن سوء االختيار علو(فيه، وذلك لسوء اختياره 
  : يوضح جبالء ما قد أشرنا إليه،وهو ونذكر هنا مثاالً

أنه إذا ما شاهد أحدنا جمموعة من الرفقاء السوء، مث علم أن هؤالء الرفقاء األشرار مـن  
، فماذا يكون انطباعنا عن ذلك الشخص الذي يتزعم مثل تلك اموعـة السـوء،   ...يتزعمهم

  .املتكونة من هؤالء الرفقاء األشرار
ال شك، أن أول ما خيطر ببالنا يف ذلك الشخص املتزعم ملثل تلك اموعة من الرفقـاء  

  .منهم، ألنه هو من يتزعمهم اوشر االسوء، أنه سوف يكون أشد خبثً
مر على غري ذلك، لكان من يتزعمهم على نقيض ما أشرنا إليه من صـفات  ولو كان األ

  .أولئك األشرار، ألم يأخذوا عنه، ويقتدوا به، فهم منه وهو منهم
  : من قد بيناه بإجياز، وأشرنا إليه، يتأكد لنا لذلك، فإن من قليل

ارك وتعاىل لشرف أن االعتقاد حبسن اختيار اهللا تعاىل ألنبياءه ورسله، ومن يصطفيهم تب
هو اعتقاد واجب يلزم كـل  ... صحبتهم، ومؤازرم ونصرم، ومحل لواء هذا الدين من بعدهم

أعمى خلف من نشأ بينهم امسلم عاقل، مبتغ للحق، غري متبع هلوى، وغري منقاد انقياد.  

  : ومن مث يتبين لنا
احلسن،  احململه من خالفات على أنه يلزمنا أن حنمل ما وقع بني صحابة أنبياء اهللا تعاىل ورسل - ١

فأصاب ) الصحابة الكرام(وأن نعتقد حسن اجتهادهم وابتغائهم للحق، وأن من اجتهد منهم 
فأخطأ، ) الصحابة الكرام(وأن من اجتهد منهم  ،ك من توفيق اهللا تعاىل له، وأن له أجرانلفذ

  .فليس له سوى أجر اجتهاده
د التحقيق يف هم، ألنه بعفييت تثار حوهلم، منطوية على قدح أنه يلزمنا التثبت من صحة األحاديث ال - ٢

ا ال تصل حىت إىل درجة الضعيف أو الضعيف جدوذلك على الرغم امثل تلك األحاديث يتبني أ ،
 . ل مبا تنطوي عليه من نكارة دعوى، وفساد منتمن أنه لن يتم األخذ ا والعم
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و أن مثل تلك األحاديث إمنا هـي أحاديـث   بل إن ما نفاجئ به ، وجيهله الكثري منا، ه
 : موضوعة، ال أصل هلا، وأن وضعها كان يهدف بداية يف خبث ومكر ودهاء، إىل

) الصحابة الكـرام (التشكيك والتكذيب بنبوة ورسالة من بعث وسط أولئك الرفقة  -
  .احيث إم أتباعه،كما قد أوضحنا سابقً ،املطعون فيهم

صفوف املسلمني إلضعافهم وإمخاد قوم، ومن مث إعـالء   ارة الفرقة والتناحر بنيثإ -
، وقد أشرنا يف السابق )من اليهود والنصارى وأصحاب البدع األخرى(راية غريهم 

 .إل حماوالت عبد اهللا بن سبأ اليهودي يف ذلك

التركيز فقط علـى   جراءأنه يلزمنا اجلمع بني األحاديث الصحيحة كلها، ألن ما خفي علينا  - ٣
عينه، فإنه يتضح لنا من األحاديث الصحيحة األخرى، واليت ال تضارب بينها علـى  حديث ب

اإلطالق، وذلك إذا أمعنا النظر فيها، وأحسنا فهمها، مبا ال يتعارض مع كتـاب اهللا تعـاىل،   
 .وسنة نبيه ومصطفاه حممد 

  :، باآليتوخنلص مما أشرنا إليه
، وتكفري هلم،واختاذ ذلك رسول اهللا  من طعن يف أصحاب) الرافضة(أن ما عليه الشيعة 

  .فساد دين، ونكارة معتقد) بال أدىن شك(كمعتقد راسخ هلم، إمنا هو 
إال  فما ذلك الذي قد اختلقته الشيعة الرافضة من سب وطعن يف أصحاب رسول اهللا 

يح اجتراء منكر، وتكذيب بالصريح من اآليات الكرميات يف القرآن الكرمي، ونقض للثابت الصح
  .من أحاديث النيب حممد 

 من اآليات الكرميات اليت متدح صحابة رسول اهللا  الكثري فلقد وردت بالقرآن الكرمي
الذي أنزله ربنا تبـارك وتعـاىل،   ) القرآن(وتشهد بفضلهم، وال شك أن الكتاب العزيز احملكم 

على احلق، وذلك إىل قيام الساعة  حبفظه ال يكون إال مشتمالً امتعهد.  
فاهللا سبحانه وتعاىل هو عامل الغيب والشهادة، وإذا ما أنزل جل وعال من آياته الكرميات 

يف قرآن يتلى إىل قيام الساعة، فإن ذلك ال يكون إال مـن   فضل صحابة نبيه حممد بما يشيد 
  .باب علمه الواسع الكامل احمليط بكل شيء، مبا كان ومبا مل يكن بعد
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  : ، مادحة إياهمتشهد بفضل صحابة النيب حممد  ومن اآليات الكرميات اليت
م والسابِقُونَ الْأَولُونَ من الْمهاجِرِين والْأَنصارِ والَّذين اتبعوهم بِإِحسان رضي اللَّه عـنه ﴿: قول اهللا تعاىل - ١

ا الْأَنهتحرِي تجت اتنج ملَه دأَعو هنوا عضرويمظالْع زالْفَو كا ذَلدا أَبيهف يندالخ ار١٠٠: التوبة[ ﴾ه[.  
٢ - قول اهللا تعاىل اوأيض :﴿ ي قُلُوبِهِما فم ملفَع ةرجالش تحت كونايِعبإِذْ ي نِنيمؤنِ الْمع اللَّه يضر لَقَد

هأَثَابو هِملَيةَ عينكلَ السزافَأَنا قَرِيبحفَت ١٨: الفتح[ ﴾م[ .  
م أهل إميان، ليس هذا  احيث قد وصف اهللا تبارك وتعاىل أصحاب نبيه مادحإياهم، بأ
  .فحسب، بل إنه جل وعال بشرهم برضاه تبارك وتعاىل عليهم

ا مـن  الكرام أبا بكر الصديق وعمر بن اخلطاب وغريمه الصحبهؤالء  من وال شك أن
  .اهللا  سائر صحابة رسول

٣ - ا ﴿: قول اهللا تعاىل اوأيضكَّعر ماهرت مهنياُء بمحلَى الْكُفَّارِ راُء عدأَش هعم ينالَّذو ولُ اللَّهسر دمحم
ذَل ودجأَثَرِ الس نم هِموهجي وف ماهيما سانورِضو اللَّه نلًا مونَ فَضغتبا يدجس  اةرـوي التف مثَلُهم ك

اعرالز جِبعي هوقلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآز طْأَهش جرعٍ أَخرجِيلِ كَزي الْإِنف مثَلُهمو يظَ بِهِمغيل 
م مهنم اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذ اللَّه دعو االْكُفَّاريمظا عرأَجةً ورف٢٩: الفتح[ ﴾غ[.  

هنا يف هذه اآلية الكرمية بالعديـد   حيث وصف ربنا تبارك وتعاىل صحابة رسول اهللا 
إياهم مبالزمتهم لرسوله  امن الصفات احلسنة، مادح  ومن مث مؤازرتـه   ﴿والذين معه﴾يف قوله

أشداء على الكفـار﴾ وله إياهم بالشدة على أعداء اإلسالم يف ق اونصرته، ومادح﴿إياهم  ا، ومادح
إياهم يف رجاءهم له والسعي يف حتصيل رضاه  ا، ومادح﴿رمحاء بينهم﴾بالرمحة فيما بينهم يف قوله 

إياهم يف طاعتهم وعبادم له جل وعال،  ا، ومادح﴿يبتغون فضال من اهللا ورضوانا﴾عليهم يف قوله 
  .السجود﴾﴿سيماهم يف وجوههم من أثر وذلك يف قوله 

، إىل غري ذلك من اآليات الكثريات اليت أنزهلا اهللا تبارك وتعاىل مادحة أصحاب نبيـه  
  .شاهدة بفضلهم، يف قرآن يتلى إىل يوم الدين

بكتاب اهللا جل وعال، ومـا   من تصديقٍ وهذا هو ما عليه أهل سنة احلبيب النيب حممد 
، مناقضني ما عليه )بفضل أصحاب نبيه حممد وشهادة من مدح وثناء (أنزله يف آياته الكرميات 



   

 إلى الشيعة رسالة من أهل سنة الحبيب النبي محمد 
 

 ٢٩ 

  .وسب وطعن وتكفري ألصحاب نبيه ) القرآن الكرمي(الشيعة من تكذيب لكتاب اهللا تعاىل 
لقد وردت الكثري من األحاديث الثابتة الصحيحة عن رسول اهللا اوأيض ،  اليت متدح يف

  : صحابته الكرام وتثىن عليهم وتشيد بفضلهم، ومنها
ما بلغ مـد   ام مثل أحد ذهبكال تسبوا أصحايب، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحد«: قوله  - ١

  .]صحيح البخاري[» أحدهم وال نصيفه
النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة ألصحايب، «: قوله  - ٢

حايب أتى أميت مـا  فإذا ذهبت أتى أصحايب ما يوعدون، وأصحايب أمنة ألميت، فإذا ذهب أص
 ].صحيح مسلم[» يوعدون

 ا، فجعل يل منهم وزراًء وأنصـار اأصحابيل إن اهللا تبارك وتعاىل اختارين، واختار «: قوله  - ٣
والناس أمجعني، ال يقبل منهم يوم القيامة صرف ، فمن سبهم فعليه لعنة اهللا واملالئكة اوأصهار
 ].وافقه الذهيبرواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد، و[» وال عدل

، مادحة من األحاديث النبوية الشريفة، اليت تثين على صحابة رسول اهللا إىل غري ذلك 
  .هلم، شاهدة بفضلهم رضوان اهللا تعاىل عليهم أمجعني

د ور مـا في لرسول اهللا  من تصديقٍ ما عليه أهل سنة احلبيب النيب حممد  وهذا هو
اثابت دة بفضل أصحابه رضوان اهللا عليهم أمجعني، مناقضني ما وشهاعنه، من مدح وثناء  اصحيح

، وسب وطعن وتكفري ألصحابه رضوان اهللا تعاىل عليه الشيعة الرافضة من تكذيب لرسول اهللا 
  . عليهم

  .فاحلمد هللا تعاىل على نعمة اإلسالم، وأن جعلنا من أهل سنة حبيبه العدنان حممد 
  .داية والرشاداحلمد هللا تبارك وتعاىل على نعمة اهل
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   التقرب إىل اهللا تعاىليف) الرافضة(عقيدة الشيعة 
  ، وتوضيح بطالاالكرام  نبيهمن خالل السب واللعن ألصحاب 

عقيدة منكرة، يندر أو قد يستحيل وجودهـا يف أي مـن   ) الرافضة(لقد ابتدعت الشيعة 
أن مثـل  ) الشيعة الرافضة(منها  السب والشتم واللعن، باعتقاد: املعتقدات الباطلة األخرى، وهي

  .ذلك العمل مقربة إىل اهللا تعاىل والفوز جبنانه والنجاة من نريانه
بل إن األعجب من ذلك، أن ذلك السب والشتم واللعن ليس ألعداء اإلسالم والكائدين 

رة واليت مل له، ولكنه خلري البشر بعد األنبياء واملرسلني، خلري من شهد التاريخ بسريم الطيبة العط
 ، ملن آزر النيب حممـد  )والتاريخ املوثق شاهد ذلك(يف أي من األزمنة األخرى  يعرف هلا مثيالً

ـ منذ بداية دعوته إىل ظهورها وانتشارها، ملن رفع اللواء والراية من بعده   ا األفـق  ، وجاب
إما يف حال ذكرهم هللا تعاىل، (توفاهم اهللا تعاىل على خري حال  ، إىل أناوجنوب ، مشاالًاوغرب اشرقً

أو يف حال تالوم لكتابه جل وعال، أو يف حال قتاهلم يف سبيله تبارك وتعاىل، أو ما على شاكلة 
  .ومؤازرته ونصرته ، وهم الصحابة الكرام، الذين قد اختارهم اهللا تعاىل لصحبة نبيه )ذلك

وشتم األموات  افال جند دين أتباعه على سب األمـوات بعـد األنبيـاء    بل خري(حيض 
  ).الرافضة وما على شاكلتها(، والتلذّذ بلعنهم باستثناء الشيعة )واملرسلني

قدح فيهم، هم من مل تستقم هلم فطرة، ومل ينضج هلم عقل، اومن العجيب أيضأن من ي ،
آلل  حقـا، وال  املنكرة واملعتقدات الفاسدة، من مل يعرفوا لرسول اهللا  االدعاءاتهم أصحاب 

وال لصحابته الكرام فضالًابيته األخيار األطهار قدر ،.  
، بل كان معول هدم يف يد أعداءه، هـم مـن   افنجد من مل يقدم هلذا الدين القومي شيئً

التقرب إىل اهللا تعاىل بالسباب واللعان (املنكرة واملعتقدات الفاسدة  االدعاءاتيتزعمون مثل تلك 
  .من املعتقدات الباطلة األخرى وغريها) الكرام ألصحاب نبيه 

ومن التساؤالت اليت توضح نكارة مثل تلك الدعوة وفساد مثل ذلك املعتقد، ما علـى  
  : النحو التايل
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واختذته عقيدة هلا من سب وشـتم وتلـذذ   ) الرافضة(أليس يف ما قد ابتدعته الشيعة  -
  !!، ويعد سوء أدب كبري؟اجانب باللعن ما ينحي األخالق

  .بلى: اباجلو
من سب وشتم ولعن ما يعد ) الرافضة، وما على شاكلتها(أليس ما قد ابتدعته الشيعة  -

  !سوء ظن باهللا جل وعال، اإلله اخلالق العظيم، واملشرع احلكيم؟
  .بلى: اجلواب

أال يستحي اإلنسان العفيف الفاضل من التلفظ بالشتائم والسب واللعن خلري من آمنوا  -
  !!، وأزروه وناصروه، إىل أن توفاهم اهللا تعاىل على خري حال؟ حممد بالنيب اخلامت

، توفاه اهللا تعاىل بعد بلى، فها هو أبو بكر الصديق، اخلليفة األول لرسول اهللا : اجلواب
هلم، ويف حال ذكـره   ا، قامعبعد موت رسول اهللا ) الكفر بعد اإلسالم(أن حارب أهل الردة 

  .هللا جل وعال
، توفاه اهللا تعاىل بعد أن انتشـرت يف  )شهيد احملراب(لفاروق عمر بن اخلطاب وها هو ا

اعهده الفتوحات اإلسالمية، وانتشر اإلسالم انتشار اعظيم ويف حال ذكـره هللا تعـاىل،   اواسع ،
  .حيث قام أبو لؤلؤة اوسي بطعنه أثناء إمامته باملسلمني، وتالوته للقرآن الكرمي يف الصالة

، بعد أن مجع املسلمني علـى  او النورين عثمان بن عفان، توفاه اهللا تعاىل شهيدوها هو ذ
، حيث مجع القرآن الكرمي يف مصحف واحد، ويف حال تالوتـه  )القرآن الكرمي(كتاب اهللا تعاىل 
  ).القرآن الكرمي(لكتاب اهللا تعاىل 
  :ملا قد أثرناه من تساؤالت اواستكمالً

بعـد األنبيـاء   (للعن والقذف من الرافضة خلري املسلمني ملاذا يكون مثل ذلك السب وا
  !؟من أتباع احلبيب األمني حممد ) واملرسلني
ال يكون مثل ذلك السب واللعن والقذف لغري املسلمني من اليهود والنصـارى أو   ملاذاو

ض على مع التنويه إىل أن الدين اإلسالمي احلنيف ال حي(غريمها من أهل اإلحلاد والشرك واألوثان 
ا امثل لك، ولكن جماراة الفتراءات الشيعة الرافضة، وتوضيح؟) لنكارة دعو!!  
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 أتباعوما على شاكلتها، جتاه ) الرافضة(من الشيعة  دوعلى أي شيء يدل مثل ذلك احلق
  ؟؟ حممد نيوخلفاء سيد املرسل

شـيعة  رة دعـوة ال ال شك، وأن مما قد أثرناه من بعض التساؤالت ما يربهن على نكـا 
  .الرافضة وافتراءام، وبطالن معتقدام

بل إن فيما أثرناه من بعض التساؤالت ما يربهن على وجود املخططات األجنبية الدخيلة، 
ا، كيد اوتالعبها بعقول من ال استقامة هلم، واالستخفاف أهل اإلسالم(بأهله  الإلسالم، وكيد (

  .وهديه إىل يوم الدين ه بتعاليمه، وسنة نبي املستمسكنياحلقيقيني، 
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  ، وتوضيح بطالن كل منهمااءدعقيدة الشيعة يف األئمة، واختالق عقيدة الب
  : يف األئمة) الرافضة(عقيدة الشيعة 

على إخفاء ما تنطوي عليه معتقداا من كفريات  القد ظلت الشيعة الرافضة تعمل طويلً
، وذلك حتت العمل مبا تسميه حممد  أعني أهل التوحيد من أتباع سنة احلبيب عنوشركيات، 

، حبيث تظهر من الكالم ما خيالف ما تضمره النفوس، وما تسطره أمهات الكتـب الـيت   )التقية(
اتعترب مرجع منها مثل تلـك الكفريـات والشـركيات مـن     ) الشيعة الرافضة(تستقي  اأساسي
  .املعتقدات

بلغ مبلغه، كي ال يؤخذ عليها ما  من الشيعة الرافضة، والذي قد) التقية(فكان العمل بـ
  .تدين به من معتقدات ذات شرك وكفر بواح

مبا تضـمره  ) الرافضة(صار اجلهر من الشيعة  ،ولكن مع تقادم الزمان وتغريات األحداث
ـ  االكاذبة، واملعتقدات الباطلة الفاسدة، أمر االدعاءاتلنفوس، وما تنطوي عليه من تلك ا  امألوفً

  :لديهم، ومن ذلك
اء، د، ومن مث اختالق عقيدة الب)يف أئمتها املزعومة(وعقيدا فيهم  عقيدة األئمة،ادعائها 

  ونفي القدر؟؟

  :ولتوضيح ذلك، نبني
بعد بعثة النيب حممد  اأن الشيعة الرافضة تزعم أن هلا اثين عشر إمام   ووفاته، وأن آخـر

، فلم يـره  ارداب عن أعني الناس متامتلك األئمة املزعومة كان قد اختبأ منذ صغره واختفى يف س
  .من الناس أحد، وذلك اإلمام املزعوم هو حممد بن احلسن العسكري

وال شك، أنه باإلضافة إىل نكارة دعوة الشيعة الرافضة وعقيدا باألئمـة، فإننـا جنـد    
أن ، إذ )آخر أئمتها املزعومـة (موهومة حول إمامها الثاين عشر  قصةالكذب الصريح يف اختالق 

مل حتمل أي من زوجاتـه  ) إمامها احلادي عشر هفضة أنالذي تزعم الشيعة الرا(احلسن العسكري 
  . أو جواريه، وذلك إىل حلظة وفاته، وبعدها
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ـ ، وأـم  امتها يبلغ عددهم اثين عشر إماموالشيعة حسب معتقداا فإا تزعم أن أئ ن م
  .نسل بعضهم البعض

 ييس له وجود، بعد انقطاع الولد عن نسل إمامها احلادومن مث، بقي اإلمام الثاين عشر ل
منـذ   اختفاءه اختلقتمفتراه قد  من خالل قصة ا، فكان اختالقه كذب)احلسن العسكري(عشر 

لعقول بـا صغره عن أعني الناس إىل أن يظهر يف آخر الزمان وخيرج من خمبـأه، يف اسـتخفاف   
  .ومباهته ألدىن درجات املعقول

منها عظم الكفـر   يتبنيعقيدة الشيعة الرافضة يف األئمة املزعومة، واليت ومما تنطوي عليه 
  : ، ما على النحو التايل)الشيعة الرافضة(الذي قد انغمست يف وحلة تلك الفرقة املارقة 

تزعم أن أئمتها هم أصحاب قوى خارقـة، ويعلمـون الغيـب    ) الرافضة(أن الشيعة  -
  .والكون كله حتت سيطرم

هللا تعاىل من صفات ألوهيته، وهو ) الشيعة الروافض(ألمر كذلك، فماذا أبقوا وإذا كان ا
  !!جل وعال املتفرد يف ألوهيته ووحدانيته ؟

إذ أن من معتقـداا  ) الشيعة الروافض(وال غرابة فيما حندث به على تلك الفرقة الرافضة 
اأيض :  

- ا تعتقد بأن اهللا تعاىل قد خلق حممدا وفاط اأمة، فمكثوا ألف دهر، مث خلق مجيع وعلي
األشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها، وفوض أمورهم إليها، فهم يحلّون ما يشـاءون  

  ).٢٥/٣٤٠، وحبار األنوار ١/٤٤١اصول الكايف (وحيرمون ما يشاءون، وذلك كما جاء يف 
  !!اىل؟، فأين اهللا تع)الرافضة(وإذا كان األمر كذلك الذي تعتقده الشيعة 

  !وأين حكمه وسلطانه جل وعال؟
  !وماذا أبقوا له من صفات ألوهيته، وهو جل وعال املتفرد يف ألوهيته ووحدانيته؟

ا يف   ) الرافضة(، من أقوال الشيعة اوأيضم البواح من خـالل عقيـداليت توضح كفريا
  :أئمتها املزعومة
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  .ذي يسكن األرضبأن الرب هو اإلمام ال: تقول) الشيعة الرافضة(أا  - ١
٢ - أن الدنيا واآلخرة : اوتقول أيض ا كيف يشاءمكلها لإلمام، يتصرف. 

٣ - تسند احلوادث الكونية لألئمة) الرافضة( ، فإن الشيعةاوأيض. 

 ).علي بن أيب طالب(بأن جزًء من النور اإلهلي قد حلّ بـ) الرافضة(وتقول الشيعة  - ٤

الرافضة، وما (تها معتقدات الشيعة إىل غري ذلك من شركيات وكفريات بواح قد تضمن
  .وسطرا كتبها) على شاكلتها

  .اكبري اواختلقته، علو) الرافضة وغريها(افترته الشيعة  قد ماتعاىل اهللا عز وجل عن كل 
عطل صفات اإلله اخلـالق جـل وعـال     مبنفما أشبه عقيدة الرافضة يف أئمتها املزعومة 

  ).أهل الكفر واإلحلاد(ده وجو وجتاهله، إىل أن ختلص منه فأنكر

  :اختالق عقيدة البداء ونفي القدر
األئمـة  (يف أئمتها املزعومة، الزعم بأم ) الرافضة(لقد أشرنا إىل أن من معتقدات الشيعة 

  .يعلمون الغيب) املزعومة
خيـربون  ) اليت تدعي الشيعة الرافضة معرفتهم للغيب وعلمهم به(فكانت األئمة املزعومة 

أمل نقل لكم أننا نعلم الغيب من اهللا، وإن خالف الواقع ما أخربوا به، : إن حتققت، قالوا، فاأخبار
  .)١(فغير ما أخربنا به اآخر بدا هللا أمرا: قالوا

يد اهللا رجبواز أن ي: ، واليت تقول)نشأة الرأي اجلديد(ومن مث، كان اختالق عقيدة البداء 
  . )٢(الذي بدا له ه، فيغري خربه وأمراا مل يكن ظاهريظهر له م: أي ،مث يبدوا له خالفه اشيئً

كبريا اتعاىل اهللا جل وعال عن كل تلك االفتراءات، علو.  
عـاءات    اوذلك كله هروبمما قد أخزاهم اهللا تعاىل به وفضحهم فيه مما قد افتروه مـن اد

                                                
  .ضياء الدين الكاشف/ الشيعة شاهدين على أنفسهم، د) ١(
  .نفس املصدر) ٢(
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  .وعالكاذبة باطلة، أمام من قد استخفوا م، فيكون ذلك حجة عليهم يوم لقاءه جل 
ومن مناذج ما روته الشيعة الرافضة عن أحد أئمتها املزعومة، واليت تبين الكفر الصـريح  

  : علـى النحـو التـايل    مـا  ،)اليت تؤمن ـا الشـيعة الـروافض   (الذي تتضمنه عقيدة البداء 
روت عن جعفر أنه كان يقول بإمامه ابنه إمساعيل من بعده، مث مات إمساعيل ) الرافضة(أن الشيعة 

  ).ما بدا هللا يف شيء ما بدا يف إمساعيل ابين: (يف حياته، فقال
اتعاىل اهللا عز وجل عما قد افترته الشيعة، علو اكبري.  

أي أن األمر مل يقف عند التصريح بتلك العقيدة الفاسدة وذلك الكفر الذي تنطوي عليه 
ادعاء كاذب جديـد   فحسب، بل أُضيف إليه اإلعجاب بالنفس واالفتخار بالولد حتت ستار من

الزاعمني (اإلمام املزعوم  مستمعي، يف استخفاف بالعقول، حيث ما زاد ذلك كله )لعقيدة البداء(
فرعون مع قومه، عند ادعـاءه   فعله إال طاعة واستجابة له، وذلك يف توافق عجيب ملا قد) إمامته

  .لوهية يف استخفاف منه بعقوهلم، فأطاعوه واستجابوا لهلأل
  .]٥٤: سورة الزخرف[ ﴾فَاستخف قَومه فَأَطَاعوه﴿: القرآن الكرمي ذلك يف قوله تعاىل وقد سجل

  .اأعاذنا اهللا تعاىل من سوء الفطرة، وسقم العقول، وهدانا وردنا إليه ردا مجيلً
وم تقاليت قد افترا الشيعة الرافضة، كان من الالزم عليها أن ) عقيدة البداء(ومن تلك العقيدة 

وجوب اإلميان بالقدر، وأن كل ما حيدث يف كون اهللا تعاىل : من عقيدة ما جاء به النيب حممد  بنفي
  .لكمال حكمته جل وعال اإمنا هو بعلم حميط منه سبحانه وتعاىل، وبتقدير مسبق منه وفقً

، وانتقصت من اإلله اخلالق جل ما جاء به النيب ) الرافضة(ولذا، فلقد ناقضت الشيعة 
إىل غري ذلـك، مـن   ...... وعال، فنفت عنه علمه احمليط بكل شيء، ونفت عنه كمال حكمته 

اليت جاء (على عقيدة التوحيد اخلالص الكامل  منها جراء تلك العقيدة املبتدعة الفاسدة، يف حرب
  .هللا سبحانه وتعاىل) ا اإلسالم

شيء، فهو اخلالق من العدم، أن اهللا سبحانه وتعاىل ال يعجزه ) الرافضة(الشيعة ت وتناس
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١(أو مثيالً  اوالذي مل يلد ومل يولد، فلم يكن له كفؤ(.  
املزعومة، من شرك  أئمتهاما قد تضمنته عقيدة الشيعة يف : ومن قليل ما أشرنا إليه، حيث

من التوحيـد النقـي    وكفر بواح، ونفي لتوحيد اهللا جل وعال، ونقض ملا جاء به النيب حممد 
  .سبحانه وتعاىل، يتبني لنا عظم نكارا وفساد مضموا، ومن مث بطالا الصايف هللا

  .فاحلمد هللا تعاىل على نعمة اإلسالم، واحلمد هللا تعاىل على نعمة اهلداية واإلرشاد

                                                
ظيم املسلمني وافتراءات النصارى والكاذبني وإنكـار  اإلله اخلالق، ما بني تع: يرجى الرجوع إىل كتاب) ١(

  .امللحدين
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  يف الوصاية ويف نزول الوحي ) الرافضة(عقيدة الشيعة 
  ، وتوضيح بطالابعد النيب حممد 

كانت قد ابتدعت فكرة اإلمامة كما أشرنا يف نقـاط  ) لرافضةا(بداءة، نوضح أن الشيعة 
  .أخرى، وأن على اإلمام أن يوصى باإلمامة ملن بعده، ممن هو من نسله

إىل أن جاء اإلمـام احلـادي   ) الذي تزعمه الشيعة الرافضة(وظل األمر على ذلك املنوال 
يولد لـه إىل أن مـات، ومل   ، فلم )كما يف معتقد الرافضة(عشر املزعوم، وهو احلسن العسكري 

  .حتمل أي من زوجاته أو جواريه يف حياته أو بعد مماته
اولكن الشيعة الرافضة ما كان عليها إال أن ختتلق ولد وتنسـبه إىل  ) ال وجود له( اومهي

، وذلك ١٢، موافقة لعدد أسباط بين إسرائيل الـ ١٢أئمتهم العدد  احلسن العسكري، ليتم عدد
إىل قائم الشيعة املزعوم، وما يقوم بفعلـه بعـد    من االدعاءات األخرى املنسوبة كما هو مستنتج

  ).كما يف معتقدات الشيعة الرافضة(خروجه من خمبأه يف السرداب 
هـو ابـن سـبأ    ) الشيعة الرافضة(وال غرابة يف ذلك، إذ أن مؤسس تلك الفرقة املارقة 

لشيعة أنفسهم، وميكن التحقق من ذلك اليهودي، وقد جاء ما ينص على حقيقة ذلك من كتب ا
، والذي ترك ما )من علماء الشيعة(للسيد حسني املوسوي )/ هللا مث للتاريخ(كتاب : بالرجوع إىل

بعتملذهب أهل سنة احلبيب النيب حممد  اعليه من مذهب الرافضة، م   بفضل مـن اهللا تبـارك ،
ا مؤكدة ذلكقاطعة من كتب الشيعة نفسه اوتعاىل، والذي أورد نصوص.  

 نثريهوتناقضها، ما ) الرافضة(ومما يدلّل على بطالن مثل تلك العقيدة اليت تزعمها الشيعة 
  : من تساؤالت على النحو التايل

فيـه   ن جيعـل مبأليست النبوة هي اختيار من اهللا جل وعال على علم منه تبارك وتعاىل 
  رسالته؟؟ 

  .بلى: اجلواب
دنا وقرب املوت من النيب الفالين وكان له أبناء، ث؟ مبعىن إذا إذن، فهل النبوة قابلة للتوري
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  !!ث هذه النبوة ألحد أبناءه، وهكذا، حىت ال تنقطع النبوة من ذريته؟ورأن ي فهل هلذا النيب
كال، فالنبوة إمنا هي اختيار من اهللا تعاىل على علم كامل وتقدير مسبق منه جل : اجلواب

  .هلا ا، حبيث يكون أهلًوعال، مبن جيعل فيه رسالته
: وأما بالنسبة ملا سجله القرآن الكرمي على لسان نيب اهللا زكريا عليه السـالم، يف قولـه  

يرِثُنِي ويـرِثُ مـن آلِ   *  وإِني خفْت الْموالي من ورائي وكَانت امرأَتي عاقرا فَهب لي من لَدنك وليا﴿
  .]٦ – ٥: مرمي[ ﴾جعلْه رب رضيايعقُوب وا

  .ودعاء اهللا تعاىل، والرجاء منه تبارك وتعاىل التمينفإمنا كان ذلك من باب 
قول اهللا تعاىل اوأيض :﴿داوانُ دملَيرِثَ سو١٦: النمل[ ﴾و[.  

وعـال،  وراثة النبوة بعلم كامل وتقدير مسبق من اهللا جل  اوراثة امللك، وأيض: فإنه يعين
فهو سبحانه وتعاىل أعلم حيث جيعل رسالته، وليس املعىن من وراثة نيب اهللا سيلمان للنبوة أن هذا 

، فنيب اهللا موسى عليه السالم مل يرث النبوة مـن أحـد،   )من حيث وراثة النبوة(هو الشأن املتبع 
  .وكذلك نيب اهللا عيسى عليه السالم، وكذلك نيب اهللا حممد 

ورا، كاختيار وأمفالنبوة ال ت نية من الشخص نفسه، وإمنا هي اختيار مـن  ث أو يوصى
  .اهللا جل وعال ملن جيعل فيهم النبوة

أعلى  اإلمامة، وأن )افتراًء وكذبا(من الدين  اإلمامةتزعم أن ) الرافضة(وإذا كانت الشيعة 
نسـل ذلـك اإلمـام     ، فهل يشترط أن تورث لعدم انقطاعها من)اوتان ازور(مرتلة من النبوة 

  !!املزعوم؟
  .كال): جماراة الفتراءات الشيعة الرافضة: (اجلواب

  وعلى أي شيء يدل ذلك؟؟ ! عن اختالق اإلمامة؟ اإذن، فمن أين اختالق الوصاية، فضلً
الشك، أن ذلك كله من العبث، الذي يربهن على عظيم التناقض الواقع فيـه الشـيعة   

  .الكاذبة واملعتقدات الباطلة ءاتاالدعاالرافضة، جراء مثل تلك 
 أن الوحي كان يرتل على السيدة فاطمة رضي اهللا تعاىل عنها: اأيض) الرافضة(ولقد زعمت الشيعة 
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  ).لوح فاطمة(، وأن مما قد نزل به عليها ما يسمى بـ )النيب حممد (بعد وفاة أبيها 
وحي قدانقطع من السماء لك القول إمنا هو ادعاء باطل، وذلك ألن الذوالشك، أن مثل 

، ووفاته، وبعد ختام الكتب السماوية بالقرآن الكـرمي  بعد ختام الرساالت برسالة النيب حممد 
احمفوظً احمكمعلى مجيع الكتب اليت سبقته يف نزوهلا ا، مهيمن.  

  .امن أجل الوحي بعد ذلك مطلقً) جربيل عليه السالم(ومن مث، فال نزول ألمني السماء 
أن اهللا عز وجـل قـد خلـق    ما يستقيم مع العقل الصحيح، إذ أن من املعلوم  وهذا هو

على األنبيـاء واملرسـلني   من هو موكّل بالرتول املالئكة وجعل لكل منهم وظيفة معينة، فمنهم 
  .، ومنهم من هو موكّل بغري ذلك)كجربيل عليه السالم(بوحي اهللا تعاىل 

على هـذه األرض،  ي قد اختصه اهللا تعاىل به ومن مث، فإن دور جربيل عليه السالم، الذ
الرتول بوحي اهللا تعاىل من السماء إىل األرض، ويكون ذلك خاصا بأنبياء اهللا تعاىل ورسله، : هو

  .الذين قد كلفّهم اهللا جل وعال بالدعوة إليه وتبليغ رساالته

  : والتساؤل هنا
تعاىل أو رسله، املكلّفني منه جل أحد أنبياء اهللا  اهل كانت السيدة فاطمة رضي اهللا عنه

  !!وعال بالدعوة إليه وتبليغ رساالته؟
  .كالبالتأكيد، : اجلواب

  .ال يف الرجال دون النساء، وكذلك الرسالةإفالنبوة ليست 
، حيث ذلك االدعاء الباطـل  )الرافضة(ومن مث، فعلى أي شيء يدلنا ما قد افترته الشيعة 

  الذي حنن بصدد احلديث عنه؟؟
ك أن ذلك يبني جبالء عظم التناقض الذي تتخبط فيه الشيعة الرافضة، ومن مث نكارة الش

  .دعوا وبطالن معتقدها
  .والرشاد فاحلمد هللا تعاىل على نعمة اإلسالم، واحلمد هللا تعاىل على نعمة اهلداية
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  عقيدة الرجعة اليت تزعمها الشيعة، وموجز من الرد عليها وتوضيح بطالا
بوضوح ما تنطوي عليـه نفـوس    يجلّى، امنكر اعجيب االشيعة الرافضة قولً تلقد ابتدع

بـأن إمامهـا   ) الشيعة الرافضة(مبتدعية من أحقاد جتاه اإلسالم واملستمسكني به، حيث زعمت 
  .الثاين عشر حني يظهر فإنه سوف يحيي أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها ليقيم عليها احلد

إمام (، إضافة إىل ذحبه اوعمر سوف يتم صلبهما بعد إحياءمها أيض فإن أبا بكر ،وكذلك
ملا جاء بكتـب الشـيعة    اجلميع خصومه السياسيني، ذلك طبقً )-رالثاين عش –الشيعة املزعوم 

  : ، ومن مناذج تلك الكتب)بالنسبة هلا(اليت عليها العمل ) الرافضة(
  .أوائل املقاالت، للمفيد -
  .باقر السي حق اليقني، حملمد بن -

 تقـول  بأن أكثر فرق الشيعة: وهو رئيس حمدثي الشيعة يقول) بابويه(بل إن ابن القمي 
  .، أي ليس اإلمام الثاين عشر فحسب، بل مجيعهمهابرجوع أئمت

الرافضة، (ومن التساؤالت اليت توضح جبالء بطالن مثل ذلك القول الذي تزعمه الشيعة 
  :ة دعوا وفساد معتقدها، ما على النحو التايل، ومن مث نكار)وما على شاكلتها

إذا ما اعتقدت الشيعة بأن إمامها الثاين عشر سوف حييي السيدة عائشة وأبا بكـر وعمـر،   
الرافضة، وما علـى  (وغريهم من خصومه السياسيني لقتلهم واالنتقام منهم، فهل يعين ذلك أن الشيعة 

من دون اهللا جل وعال، أم أا تـزعم  ) يي ومييت ويعاقبحي( اإهلً اختذت إمامها الثاين عشر) شاكلتها
فيما قد اختص به جل  وفوضهمشاركته هللا تعاىل يف الوهيته، أم أن اهللا تعاىل قد منحه جزًء من ألوهيته 

  !!وعال، أم إىل غري ذلك مما يقودنا إليه مثل ذلك القول اخلبيث من افتراء واجتراء على اهللا تعاىل؟
  ! أن الدنيا دار ابتالء واختبار ومتحيص، وأن اآلخرة هي دار اجلزاء؟ سول اهللا أمل يعلمنا ر

  .بلى: اجلواب
أهـواءه  يوافق  واختالق ما، يف نقض كالم املصطفى األمني حممد فمن الذي له احلق 

  ويالئم أحقاده؟؟
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مـن   ، من آل بيته، واملربأةأليست السيدة عائشة رضي اهللا عنها هي زوجة النيب حممد 
  !اهللا تعاىل من فوق سبع مساوات مما قد افتراه عليها املفترون؟

  .بلى: اجلواب
  فلم كل ذلك احلقد عليها، والغلّ واحلسد جتاهها؟؟

وا رمن أوائل الصحابة الكرام الذين نص ابو بكر وعمر رضي اهللا عنهما مهأ، أليس اوأيض
أول غـزوات  (من غزوة بدر الكربى  وآزروه، وشهدوا معه غزواته وحروبه ابتداًء رسول اهللا 
آخر غـزوات الـنيب   (إىل غزوة تبوك  )بني احلق والباطل اوالذي فرق اهللا تعاىل  النيب حممد 

  !، مث كان سريمها على درب رسوهلما إىل أن توفامها اهللا تعاىل على خري حال؟)حممد 
  .بلى: اجلواب

  !؟أمجعني، وتزكيهم مها من صحابة رسول اهللا مع غري عليهماأمل يرتل اهللا تعاىل آياته تثىن 
  .بلى: اجلواب

بل جتاه الصحابة رضوان اهللا تعـاىل علـيهم   إذن، فلماذا كل ذلك احلقد واحلسد جتاههما، 
  !!أمجعني؟

فاسـد بعقيـدة   لال شك، أن مثل هذه التساؤالت وغريها تقودنا إىل أن ذلك الـزعم ا 
خططات دخيلة، قد وجدت فرصتها وسـط قلـوب   الرجعة، ال ميكن أن يكون سوى نتيجة مل

  .سقيمة مريضة، فأشربت ما ا من خبث معتقد ونكارة دعوة
يف أن يكيدوا باإلسالم مـن   ومن مث كانت العزمية من أعداء اهللا تعاىل، وأعداء رسوله 

  .داخله، عن طريق ممن ينتسبون إليه وال يعرفون له سبيال
ـ  ا، وذلك إن كان صـادقً اعلينا يف نفسه شيئًوعلى من يقرأ هذا الكالم أال جيد  امبتغي 

افيه، سالكً اللحق، راغب النجاة يف الدنيا واآلخرة اطريقه، راجي.  
  : ومما أشرنا إليه يتبني لنا

ليسـت مـن   ) الرافضة، وما على شـاكلتها (أن عقيدة الرجعة اليت قد ابتدعتها الشيعة 
القرآن الكرمي(ا أخربنا به اهللا تعاىل يف كتابه احلكيم مل ااإلسالم يف شيء، وإمنا هي مناقضة متام( ،

  .وملا أخربنا به نبيه األمني، خامت األنبياء واملرسلني حممد 
  .فاحلمد هللا تعاىل على نعمة اإلسالم، واحلمد هللا تعاىل على نعمة اهلداية والرشاد
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  موقف الشيعة من القبور، ومن مث اإلشراك باهللا تعاىل
ما كان عليه أهل اجلاهلية قبل بعثة النيب ) الرافضة، وما على شاكلتها(الشيعة لقد وافقت 

  .باهللا جل وعال بنفس زعمهم ك، من اإلشراحممد 
فقد كان أهل اجلاهلية يزعمون أن عبادم لألصنام إمنا كانت وسيلة لتقرم إليه جل وعـال  

  .زلفى، ومن مث كان اإلشراك باهللا عز وجل
الرافضة، وما على شاكلتها(جند أن مما تتضمنه عقيدة الشيعة ، فإننا اوأيض :(  

، بزعم وساطتهم )ويف ذلك شرك صريح باهللا جل وعال(االستغاثة بقبور أئمتها املزعومة 
  .بينهم وبني اهللا جل وعال) األئمة املقبورة(

  ).كبريا ا، علواتعاىل اهللا عز وجل عن أن يشرك به شيئً(
  .تعبد من دون اهللا جل وعال اقبور أئمتها أوثانفلقد جعلت الشيعة من 

رحة، بل واحلج ضفرائض مذهبها زيارة القبور واأل من أن) الشيعة الرافضة(علت جولقد 
ا، والصالة والدعاء عندها، وأيض ا،  اإليها والطوافإىل غري ذلك من املناسك الوثنية تقبيل أعتا

  .)١(الشركية
  .مجيال ا، وهدانا وردنا إليه ردانشرك به شيئًأعاذنا اهللا تعاىل من أن 

إِنَّ اللَّه لَا يغفر أَنْ يشـرك بِـه   ﴿): القرآن الكرمي(فلقد قال اهللا عز وجل يف كتابه احملكم 
  .]٤٨: النساء[ ﴾ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاُء ومن يشرِك بِاللَّه فَقَد افْترى إِثْما عظيما

الرافضـة، ومـا علـى    (ومما يؤكد ما أشرنا إليه من معتقدات فاسدة تدين ا الشيعة 
  : ، حيث يقول)حبار األنوار(الشيعي يف  يما ذكره الس) شاكلتها

  ).للقبلة اإن استقبال القرب أمر الزم، وإن مل يكن موافقً(
ويستدبر الكعبة أثنـاء صـالة    تحسن أن يستقبل املُصلي القربيس) يغري الس(بل إن غريه 

  .الزيارة

                                                
  .ضياء الدين الكاشف/ د ،)بتصرف(الشيعة شاهدين على أنفسهم ) ١(



    
 ٤٤ 

  

 إلى الشيعة رسالة من أهل سنة الحبيب النبي محمد 

، جعل فيـه احلـج إىل   اكتاب) شيخ املوسوي والطوسي(وقد صنف شيخ الشيعة الرافضة 
  .القبور مثلما يحج إىل الكعبة
) القبـور (احلج إىل األضرحة  من جعل )وما على شاكلتها ،الرافضة(ومن مشايخ الشيعة 

  .أعظم من احلج إىل الكعبة
ـ  .من األقوال الشركية الكفرية للشيعة الرافضة، ومن على شاكلتهاإىل غري ذلك  اوختام 
من التساؤالت املهمة، كما على النحو التايل اهلذه النقطة، نثري بعض :  

هل تقبل الفطر النقية، اليت قد فطرها اهللا تعاىل على توحيده، مثـل تلـك املعتقـدات    
  !الفاسدة، وما تتضمنه من شرك وكفر بواح؟

  .بالتأكيد، كال: اباجلو
وهل يرضي العقل الراجح الرشيد الذي منحنا اهللا تعاىل إياه لنحسن استغالله وتوظيفـه  

ومن مث اإلقرار بألوهيته ووحدانيته، مثل ذلك الشـرك الصـريح    ،تفكر به يف آياته جل وعالوال
  !!والكفر املُعلن؟

  .بالتأكيد، كال: اجلواب
هو اإلسالم الذي جاء خامت ) فضة، وما على شاكلتهاالرا(هل ذلك الذي تدين به الشيعة 

  !!؟النبيني وسيد املرسلني، احلبيب األمني حممد 
  .بالتأكيد، كال: اجلواب

  .قد جاء بالتوحيد الكامل اخلالص هللا سبحانه وتعاىل فالنيب حممد 
وا هو التوحيد الذي ظل يدع) الرافضة، وما على شاكلتها(هل ذلك الذي تدين به الشيعة 

  !!؟إليه النيب األمني حممد 
  .بالتأكيد، كال: اجلواب

  ؟ وعلى أي شيء يدل ذلك؟)الرافضة، وما على شاكلتها(إذن، فما الذي تدين به الشيعة 



   

 إلى الشيعة رسالة من أهل سنة الحبيب النبي محمد 
 

 ٤٥ 

إال نقيض التوحيـد، وهـو    ليس ال شك، أن مثل ذلك الذي تدين به الشيعة وتعتقد به
ما عليـه   ا، وموافقة بذلك أيض)ل اإلسالمقب(الشرك والكفر البواح، موافقة بذلك أهل اجلاهلية 

  .غالة الصوفية من زيغ وضالل
 عن صراط اهللا املستقيم، وج نبيـه  ) الرافضة(دل ذلك كله، على عظم احنراف الشيعة يو

ابن سبأ اليهودي، الذي قـد   يد القومي، إثر املخططات اخلبيثة منذ نشأة تلك الفرقة الرافضة على
  .باإلسالم وأهله الفساد قوله ونكارة دعوته، كيد واممن استجاب أتباعه، لاستخف بعقو

  .فاحلمد هللا تعاىل على نعمة اإلسالم، واحلمد هللا تعاىل على نعمة اهلداية واإلرشاد



    
 ٤٦ 

  

 إلى الشيعة رسالة من أهل سنة الحبيب النبي محمد 

  تعظيم الشيعة ألصحاب القبور واالستغاثة م،
  واختاذهم وسيلة للتقرب إىل اهللا تعاىل

هو اإلله اخلالق العظيم، ومن مث فإنه جل وعال هـو  وتعاىل أن اهللا سبحانه : بداءة، نوضح
  .املستحق بالعبادة وحده، وهو املتفرد بالعظمة وحده

ويتجلى توحيد اهللا تعاىل بالنسبة لنا بعبادته سبحانه وتعاىل وحده، واللجوء والركون إليه، 
  .واالستعانة واالستغاثة به جل وعال وحده، ومن مث إفراده بالعظمة وحده

عانة واالستغاثة م كمـا يف  تاالس، وحالة اللجوء والركون إىل أصحاب القبور ولكن يف
معتقد الشيعة، بزعم اختاذهم وسيلة للتقرب إىل اهللا تعاىل، فإن ذلك يعين اإلشراك باهللا جل وعال، 

  .وعدم توحيده، وإشراك املخلوق يف العظمة اليت قد تفرد ا سبحانه وتعاىل وحده
  .يف عظمته شيئًا كن يقبل بأن يشاركه أحد يف وحدانيته، أو أن ينازعهواهللا عز وجل ال مي

ستغيثون ـا،  يعبدوا وي ايتخذون أصنام ولقد كان املشركون قبل بعثة النيب حممد 
بأم قد أقبلوا على عبادا كوسيلة للتقرب إىل اهللا تعاىل، ولكن مل تغن عنهم مثل تلك : ويقولون

  .، مستحقني لسخط اهللا تعاىل، واخللود يف عذابهاإم صاروا بذلك كفار، بل االعبادة شيئً
هم من ثبتوا على ما جاء  وعلى نقيض ذلك كله، جند أن أهل سنة احلبيب النيب حممد 

، امن معتقد صاف سليم، قائم على توحيد اهللا جل وعال، وعدم اإلشراك به شيئً به النيب حممد 
  . االعظمة املطلقة دون أن ينازع فيها شيئًوعال بقائم على إفراده جل 

فهو كالنور الذي ميحو اهللا تعاىل به الظلماتافاحلق ليس إال واحد ،.  



   

 إلى الشيعة رسالة من أهل سنة الحبيب النبي محمد 
 

 ٤٧ 

  واعتقادها النفع يف غري اهللا تعاىل) الغري املشروع(الشيعة والتربك 
أنه قد صار : يف مفهومها للتربك، مبعىن) الرافضة، وما على شاكلتها(لقد أفرطت الشيعة 

  .اعتقاد النفع بذلك الشيء املتربك به، ومن مث اإلشراك باهللا جل وعال: فهوم التربك لديهام
  .فالنفع والضر إمنا هو بيد اهللا جل وعال وحده، ال يف أي من خملوقاته

وإخراجه هلم من ظلمات الشرك وعبادة األوثان إىل (وإذا كان العرب قبل جميء اإلسالم 
، يتربكون باألصنام واألحجار، فإننا جند اليوم الشيعة )تعاىل الواحد الدياننور التوحيد وعبادة اهللا 

غري ما جاء بـه الـنيب    ااإلسالم، واختذت جقد رفضت تعاليم ) الرافضة، وما على شاكلتها(
، فقامت برفع راية الشرك مرة أخرى، والرجوع إىل ما قبل اإلسـالم، حيـث   العدنان حممد 

وتعتقد النفع بـه مـن دون اهللا   ) احلسني(الذي قد صنع منه قرب أحد األتقياء  بالطني تتربكجندها 
للحسني، حيث توجد العديد من الـدول كلـها    احقا ذلك الضريح هو قرب كان تعاىل، ذلك إن

عندها اتزعم أن احلسني مدفون.  
) الرافضـي (خاصة من مكان خاص، حبيث حيمل الشـيعي   طينةبل وجندها تسجد على 

  .من مادة تلك التربة اليت يعتقد نفعها وبركتها ليسجد عليها كلما هم بالصالة امصنوع ارصق
كبريا اتعاىل اهللا عز وجل عن أن يشرك به علو.  

أو  االنقية والنفوس الزكية والعقول السليمة السوية تأىب أن يشرك باهللا تعاىل شـيئً  فالفطر
  .اأن ينازع يف وحدانيته وعظمته شيئً

أرسله اهللا تبارك وتعاىل بالتوحيد اخلالص له جل وعال، ومن مث فقد كان  النيب حممد ف
سنة من بعثته مبكة يدعوا إىل وحدانية اهللا تعاىل، ونبذ الشرك  ١٣طوال قرابة الـ  النيب حممد 

  .وعبادة األوثان، ويعمل على تربية أصحابه خري تربية على ذلك
إىل املدينة، على قلوب سليمة، طـاهرة، نقيـة،    جرته ومل ترتل التشريعات إال بعد ه

  . جل وعالموحدة معظمة هللا
سنة علـى   ١٣طوال الـ  ومن مث فقد كان الصحابة الكرام الذين رباهم النيب حممد 



    
 ٤٨ 

  

 إلى الشيعة رسالة من أهل سنة الحبيب النبي محمد 

وناصروه إىل أن جنحت دعوته، وإىل أن ظهرت  أزروههذا التوحيد اخلالص هللا جل وعال، هم من 
  .وانتشرت رسالته
، من بعـده  ) اإلسالم(رضوان اهللا تعاىل عليهم، هم من أخذوا لواء هذا الدين  بل إم

مقتفني أثره، ومن  ،، سائرين على دربه، منتهجني جهاوجنوب ا، مشالًاوغرب اوجابوا به األفق شرقً
مث كان توفيق اهللا عز وجل هلم ونصرهم وتأييدهم، وأن أعز هذا الدين م، فرضوان اهللا تعـاىل  

  .ليهم أمجعني إىل يوم الدينع
جند أن اصحاب النيب حممد اوأيض ،  قد نشأوا على هذا التوحيد اخلالص هللا جل وعال

ا، وما ذلك  اهلا ومتسكً الشريعة اهللا عز وجل، وامتثالً ا، هم أسرع الناس تطبيقًاإلسالممنذ جميء 
  .اهللا جل وعال إال بعد أن طهرت قلوم من دنس الشرك واعتقاد النفع يف غري

هلـم لـو أن يف   هذا التأييد والتثبيت من اهللا عز وجل  فما كان ألصحاب النيب حممد 
قلوم نفاق أو شرك من مثل ذلك الذي جنده اليوم بني صفوف اتمع الشيعي، بل وحيث عليـه  

  .علماء ومشايخ الشيعة أنفسهم
احلنيف العلماء الربانيني من أهل سنة  يفاحلمد هللا تبارك وتعاىل أن قيد هلذا الدين اإلسالم

، وسنة نبيه حممد ) القرآن الكرمي(، ليحفظوا تعاليمه ويستمسكوا بكتابه احلبيب النيب حممد 
  .ال ونفيس من أجل نصرتهغداعني إليه، مع بذل كل 

  .واحلمد هللا تبارك وتعاىل أن جعلنا مسلمني، من أهل سنة احلبيب األمني حممد 



   

 إلى الشيعة رسالة من أهل سنة الحبيب النبي محمد 
 

 ٤٩ 

  ي من العقائد الشركية للشيعةمنوذج تطبيق
الشركية كثرية، ولعلنـا  ) الرافضة، وما على شاكلتها(إن النماذج التطبيقية لعقائد الشيعة 

  .يف هذه النقطة نكتفي بذكر منوذج واحد يف إجياز، وذلك للتوضيح
االستغاثة بقبـو وأضـرحة أئمتـها    ) الرافضة، وما على شاكلتها(فلقد جعلت الشيعة 

  .لقضاء املسائل واحلاجات االزم امراملزعومة، أ
  ).أعاذنا اهللا تعاىل من ذلك اإلفك املبني، وهدانا إىل صراطه املستقيم(

  : ومنوذج ذلك
إذا كانت لك حاجة إىل اهللا عز وجـل،  : تقول) الرافضة، وما على شاكلتها(أن الشيعة 

  .)١(فاكتب رقعة واطرحها على قرب من قبور األئمة
، كالنجاح يف االمتحان أو أن يولد له ولد، يرجوهاان لشخص ما حاجة أنه إذا ك: مبعىن

إىل غري ذلك، فإن عليه أن يكتب حاجته اليت يرغب فيها ويريدها يف ورقة ما، مث .......... أو 
يضعها على قرب من قبور أي من األئمة املزعومة للشيعة، حبيث يعتقد أن صاحب ذلك القرب الذي 

وم بإجراء الالزم، من حيث تنفيذ ما رغب فيه وكتبه، مـا دام أنـه   قوف يوضع عليه الورقة، س
غريه اقصده ومل يقصد أحد.  

  أين اهللا جل جالله؟؟؟: ومن التساؤالت املهمة هنا
  !!أين اإلميان واالعتقاد باإلله اخلالق جل وعال؟

  أين التوحيد هللا جل وعال؟؟؟
هللا جل وعال من صفات األلوهية؟؟ ) لتهاالرافضة، وما على شاك(وما الذي أبقته الشريعة 

  أين القلوب اليت تعي وتبصر؟؟ وأين العقول اليت تفهم وتدرك؟؟
بل الفطر النقية، والنفوس الزكية، والعقول الرشيدة، مبثل تلك املعتقدات الفاسدة وهل تق

                                                
  .ضياء الدين الكاشف/ الشيعة شاهدين على أنفسهم، د) ١(



    
 ٥٠ 

  

 إلى الشيعة رسالة من أهل سنة الحبيب النبي محمد 

وكفـر   وما تنطوي عليه من شرك بـين ) ، وما على شاكلتها -الرافضة –اليت تدين ا الشيعة (
  بواح؟؟

  .كال: بالتأكيد
ليخرج الناس من الظلمات إىل النور، من الشـرك إىل   م قد جاء به النيب حممد فاإلسال

  ).اهللا جل وعال(إىل عبادة رب العباد  العبادالتوحيد، من عبادة 
  .فاحلمد هللا تعاىل على نعمة اإلسالم، واحلمد هللا تعاىل على نعمة اهلداية واإلرشاد



   

 إلى الشيعة رسالة من أهل سنة الحبيب النبي محمد 
 

 ٥١ 

  ئر الدينية للشيعةمن الشعا
شج الرؤوس وضرب القامـات  : إن من أبرز الشعائر الدينية للشيعة يف احتفاالا جندها

  .يف يوم عاشوراء افاالاحتبالسالسل والسيوف، ومنوذج ذلك 

  : يف نفسه ابالدهشة ملثل ذلك، متسائلً يصابولعل القارئ ملا نسطره 
  !من سبيل املغاالة؟هل ذلك الذي أقرأه حقيقة أم أنه : اأولً
؟اهل حيدث ذلك فعلً: اثاني!  
  !وأي دين يأمر مبثل ذلك العبث؟: اثالثً
وهل جاء خامت األنبياء واملرسلني حممد : ارابع  باإلسالم احلنيف وشريعته السـمحاء، 

ليأمر مبثل ذلك اهلراء، الذي به يصد الناس عن الدخول يف اإلسالم، بل ويصري معتنقيه أضحوكة 
  !مم من مشرقها ملغرا؟األ

  : على مثل تلك التساؤالت) اليت ال مرية فيها(واإلجابة 
أصيب بالدهشة ملا ذكرنا، فإنه ميكنه أن ما ذكرناه هو عني احلقيقة، وإذا كان القارئ قد 

ال سيما يف عصر الفضائيات واإلنترنت، وحينئذ لن يصـاب  ارؤية مثل تلك االحتفاالت عيان ،
وإمنا يصاب بالفزع إثر ما يراه من منظر الدماء بني الرجال والنساء، بل بـني   بالدهشة فحسب،
  .الصغار واألطفال

بيسري من اجلهد، التأكد من حدوث ذلك فعليا عرب  هلذلك، فإن القارئ ملا أشرنا إليه ميكن
  .شبكات اإلنترنت

  : واإلجابة على التساؤل الثالث، هي
أمر مبثل ذلك العبث، ولكنها األهـواء الـيت إن مل   أنه ال يوجد دين على وجه األرض ي

تحكم بضوابط شريعة اهللا جل وعال، فإا تسري بصاحبها يف عشوائية وختبط، حارفة إيـاه عـن   
  .راط اهللا املستقيمص



    
 ٥٢ 

  

 إلى الشيعة رسالة من أهل سنة الحبيب النبي محمد 

  : واإلجابة على التساؤل الرابع، هي
  .براء من مثل ذلك اهلراء الذي تدين به الشيعة ،أن اإلسالم احلنيف وشريعته السمحاء

مل يأت إال بالدين القومي والعبادات اهلادية الكرمية اليت تتوافق معها الفطر  فالنيب حممد 
 يستمسـك ، وتنسجم معها النفوس الزكية، وتقبلها العقول الراجحة الرشيدة، وذلك هو ما النقية

  .، داعني الناس إليهبه أهل سنة احلبيب النيب حممد 
، من مشـرق  اأفواج) اإلسالم(يف دين اهللا  ايسارعون دخولًومن مث نرى الكثري والكثري 

  .األرض إىل مغرا
  .فاحلمد هللا تعاىل على نعمة اإلسالم، واحلمد هللا تعاىل على نعمة اهلداية واإلرشاد



   

 إلى الشيعة رسالة من أهل سنة الحبيب النبي محمد 
 

 ٥٣ 

  ينة اليت تؤمن ا الشيعة، وموجز من الرد عليهاعقيدة الط
  وتوضيح بطالا

  :يف أمرين) الرافضة، وما على شاكلتها(ن ا الشيعة اليت تؤم الطينةونوجز توضيح عقيدة 
   :األمر األول

طينة قرب احلسني، والزعم بأن منها الشفاء، ومن مث ): الطينة(أن الشيعة الرافضة تقصد بـ
  .يتربك ا

ذ أن إإمنا هو شرك باهللا جـل وعـال،   ) الشيعة(وال شك، أن ذلك املعتقد الذي تزعمه 
تعاىل، لدفن  تعتقد النفع والربكة يف ذلك الطني من دون اهللا) على شاكلتهاالرافضة، وما (الشيعة 

  : احلسني بن علي فيه، ومبعىن أدق
) الرافضة، وما على شاكلتها(فإن الشيعة تعتقد النفع يف احلسني بن علي، وعلماء الشيعة 

  .هم من يدعون إىل مثل تلك الكفريات والشركيات وغريها
  .إمنا هو زعم منكر، ومعتقد باطل ومن مث، فإن ذلك الزعم

  .افاهللا سبحانه وتعاىل هو أغىن األغنياء عن الشرك، فال يقبل أن يشرك به شيئً

  : األمر الثاين
تزعم أن الشيعي خلق من طينة خاصة، والسني ) الرافضة، وما على شاكلتها(أن الشيعة 

ا يف الشيعي من معاصي وجـرائم  خلق من طينة أخرى، وأن م) أهل سنة احلبيب النيب حممد (
إمنا هو من تأثره بالطينة اليت خلق منها السني، وأن ما يف السني من صالح وأمانة إمنا هـو مـن   
تأثره بالطينة اليت خلق منها الشيعي، فإذا كان يوم القيامة فإن سيئات وموبقات الشيعة توضـع  

  .)١(على أهل السنة، وحسنات أهل السنة تعطى للشيعة

                                                
من كتـب  (ار علل الشرائع وحبار األنو: من نقالً ،عبداهللا حممد السلفي) / بتصرف يسري(عقائد الشيعة ) ١(

  ).الشيعة
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ـا،   اوقبل أن نثري بعضنـثري من التساؤالت اليت توضح بطالن مثل تلك الدعوة ونكار 
من التساؤالت اليت توضح العنصر األجنيب الدخيل يف مثل تلك األفكار واملعتقـدات الـيت    ابعض

لإلسالم من خالل بعض ممن ينتسبون إليه وال يعرفون له سبيال، وذلك كما  اتزعمها الشيعة، كيد
  : النحو التايل على

  !!بكل ذلك العداء؟ ملاذا ختص الشيعة الرافضة أهل سنة النيب حممد 
أصحاب املعتقدات الباطلة من وأين الطينة اليت قد خلق منها اليهودي والنصراين وغريمها 

  !!األخرى، واليت تكذب بأنبياء اهللا تعاىل ورسله؟
ال يقرون بوجود اإلله اخلـالق جـل    نالذيبل أين الطينة اليت قد خلق منها أهل اإلحلاد، 

أم أن األمر مقتصر فقط على أهل سـنة  !! طينة خاصة م قد خلقوا منها؟ اهل هلم أيض!! وعال؟
  !!؟احلبيب النيب حممد 

  .إىل غري ذلك من التساؤالت
من خالل معتقداا (أن غرس الكراهية يف نفوس الشيعة : يدل على الشك، أن ذلك كله

، إمنا هو أمر مدبر، وخمطط حمكم، ومكيدة من أعـداء  احلبيب النيب حممد ألهل سنة ) لةالباط
  .إليه، وهو احلبيب النيب حممد  اوسنة من جاء داعي اإلسالم للنيل منه، وملن استمسك دي،

الرافضة، ومـا  (من التساؤالت األخرى، واليت توضح بطالن معتقد الشيعة  ابعض نثريمث 
  : وتاا، وذلك على النحو التايل ، ونكارة دعوا وعظيم افتراءها)تهاعلى شاكل
  !أليس اهللا تعاىل هو اإلله احلق، الذي ال يظلم مثقال ذرة وال أصغر منها؟ -

بلى، فاهللا تعاىل هو اإلله احلق، والذي قد حرم الظلم على نفسه وجعلـه بـني   : اجلواب
  .الناس حمرما

أهل سنة احلبيب الـنيب   ، بأن)الرافضة، وما على شاكلتها(يعة فهل ذلك الذي تزعمه الش
  لعقيدة الطينية املزعومـة، يعـد مـن عـدل      اسوف حيملون أوزار وذنوب الشيعة تبع حممد 

  !!؟ااهللا تعاىل، الذي ال يظلم الناس شيئً
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  .بالتأكيد، كال: اجلواب
  !!تراء واجتراء على اهللا تعاىل؟أليس ذلك الذي زعمته الشيعة واختذته عقيدة هلا هو حمض اف

  .بلى: اجلواب
أليس الناس كلهم أمام اهللا تعاىل سواء، وال فضل لعريب على أعجمي وال ألعجمي علـى  

  !؟عريب إال بتقواه هللا جل وعال، وبالعمل الصاحل، كما علمنا النيب األمني حممد 
  .بلى: اجلواب

هلا سوء ظن باهللا جل وعال، وانتقاص  ادأال يعد ذلك الزعم الذي قد اختذته الشيعة معتق
  !!من صفاته وذم هلا؟

  .بلى: اجلواب
  : ، قوله جل وعال)القرآن الكرمي(أمل خيربنا اهللا سبحانه وتعاىل يف كتابه احملكم 

أي ال حتمل نفس وزر وذنب أي نفـس أخـرى    ]٣٨: النجم[ ﴾أَلَّا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى﴿
  !!يف إغوائها؟ اأو كانت سبب ليست مسئولة عنها

  .بلى: اجلواب
  !!؟ فعلى أي شيء يدل مناقضة الشيعة لكالم ربها جل وعال، وخمالفتها لتعاليم نبيها

 االقـومي، مقتـدي   وماذا إن حتول شيعي إىل صراط اهللا املستقيم، وسلك مسلك نبيه 
ديه، متبعأهل سنته  ا؟!!  

  !!؟فمن أي الطني تزعم الشيعة خلقته
  !!؟أمن طينة أهل التشيع، أم طينة أهل سنة النيب حممد 

  .غري ذلك من التساؤالت إىل
ومن مث، فإن من قليل ما قد أشرنا إليه يتبني جبالء عظم االجتراء واالفتراء من الشيعة على 

  .اهللا تعاىل، ومن مث نكارة دعوا وسوء معتقدها
  .هللا تعاىل على نعمة اهلداية واإلرشاد فاحلمد هللا تعاىل على نعمة اإلسالم، واحلمد



    
 ٥٦ 

  

 إلى الشيعة رسالة من أهل سنة الحبيب النبي محمد 

  ، وتوضيح بطالاعقيدة الشيعة يف كربالء
ـ  اأن قبور أئمتها املزعومة حرم) الرافضة وما على شاكلتها(لقد ادعت الشيعة  امقدس ،

  .ففد زعمت أن كربالء أفضل من الكعبة املشرفة مبكة ايضأو
  : يلوتساؤلنا يف هذه النقطة، كما على النحو التا

أليست الكعبة املشرفة هي من اختارها اهللا تعاىل لتكون أول بيت وضع يف األرض لعبادته 
  !!؟اوعدم اإلشراك به شيئً وتوحيده ،وحده

  .بلى: اجلواب
  !!ذلك أن يتصور أن مكة يعادهلا أي مكان آخر؟ فهل ميكن بعد

  .بالتأكيد، كال: اجلواب
لرسالته العاملية، اخلامتة  ابارك وتعاىل لتكون مهدأليست مكة املكرمة هي من اختارها اهللا ت

  !جلميع الرساالت السابقة؟
  .بلى: اجلواب

  فعلى أي شيء يدل ذلك؟؟
الشك، أن ذلك يبني جبالء عظم قدسية هذا املكان املبارك الطاهر، وأن مكة هي أحـب  

نـه ال ميكـن ألي   ، وأ)بذلك كما أخربنا ( البالد إىل اهللا تعاىل، ومن مث إىل رسوله حممد 
  .مكان آخر أن يعادهلا مرتلة

أليست الكعبة املشرفة هي من اختارها اهللا تعاىل قبلة للمسلمني، وارتضاها هلم، بعد أن كان 
  !!قبل حتويل القبلة من جهة بيت املقدس إليها؟) جتاهها(دائم الشوق للصالة إليها  رسول اهللا 

  .بلى: اجلواب
النبوية املطهرة مها من يعصمهما اهللا تبـارك وتعـاىل دون    أليست مكة املكرمة واملدينة

غريمها، من دخول املسيح الدجال إليهما، ومن مث عصمتهما من شره يف آخر الزمان، كما أخـرب  
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  !!؟النيب حممد 
  .بلى: اجلواب

  فعلى أي شيء يدل ذلك؟؟
  املكرمـة  الشك، أن ذلك يؤكد ما قد تبني من إجابة التساؤالت السابقة، من أن مكـة  

  .ال يعادهلا أي مكان آخر يف القداسة واملرتلة عند اهللا سبحانه وتعاىل
على أن من ناقض املعقول، وخالف حديث الرسول : اويدلنا أيض )  الذي أخربنا فيه بـأن

عن ما يقبلـه العقـل    ا، بل وجاء بقول يشذّ متام(مكة هي أحب البالد إىل اهللا تعاىل وأحبها إليه 
عن ما ينص عليه الثابت الصحيح، كأن يزعم قداسة مدينة كربالء، وأا أفضل من مكـة،  السليم، و

املدن، ليس يف فضلها أو قدسيتها حديث واحد يثبت عن الـنيب   رعلى الرغم من كوا مدينة مثل سائ
ى ، فإن ذلك يؤكد عظم االجتراء عل)اللهم إال ما قد اختلقته الشيعة من حمض كذب وافتراء( حممد 

  .، ومن مث نكارة مثل تلك الدعوة، وبطالن ذلك املعتقداهللا تعاىل، واالفتراء على رسوله 
املرسـلني، احلبيـب    احلمد هللا تعاىل على نعمة اإلسالم، وأن جعلنا من أتباع سنة خريف

  .حممد  األمني،
  .احلمد هللا تعاىل على نعمة اهلداية والرشاد
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  يف املهدي) الرافضة(عقيدة الشيعة 
  .املهدي عند الشيعة الرافضة حسب زعمهم هو ابن احلسن العسكري

ألن احلسن العسكري : وبداءة، فإن ذلك الذي تزعمه الرافضة إمنا هو حمض افتراء، وذلك
أنه اإلمام احلادي عشر هلا، مل يكن له ولد، حيث مل حتمل أي مـن  ) الرافضة(الذي تزعم الشيعة 

  .، بل وبعدهانسائه أو جواريه، وذلك إىل وفاته

اوبرهان ذلك أيض :  
ـ  اأنه مل ير أحد من الشيعة أنفسهم ذلك االبن املزعوم، املختلق كذب تانواملنصـب  او ،

اإمام.  
أن لذلك ) الشيعة الرافضة(عدم اكتشاف كذم وحقيقة أمرهم، زعموا  أجلبل إن من 

بني منه، وأخـرى كـربى،   املهدي كانت غيبتان، إحدامها صغري، حيث مل يره فيها سوى املقر
  .حيث اختبأ بداخل السرداب واختفى فيه عن أعني اجلميع مبا يف ذلك علماء الشيعة وفقهاءها

وال شك، أن ذلك كله حمض افتراء، ال ميكن لعقل سليم قبوله أو استساغته، ممـا يـبني   
  .من جذره) الرافضة(بطالن زعم اإلمامة الذي تزعمه الشيعة 

  : أكثر من ألف عام منذباختباء املهدي وغيابه ) الرافضة(الشيعة العلة الواهية لزعم 
والذي قد أشرنا (أن إمامها الثاين عشر حممد بن احلسن العسكري ) الرافضة(تزعم الشيعة 

ـ  ركس، حيث إن احلسن العاوتان ااختالق شخصيته كذب إىل )اسابقً  اي مل يولد له ولـد مطلقً
الزمان، أنه قد اختبأ وهو ابن مخس سنني، ألنه خيشى على نفسه ، واملُلقب بصاحب اليكون إمام

  .بالغار أثناء هجرته من مكة إىل املدينة ذلك على اختفاء رسول اهللا ) الشيعة(تل، ويقيسون قال
عن املعقول، ومباهته لضروريات العقل، إذ أن ذلك القيـاس   اوالشك، أن ذلك خروج

عـذرك أقـبح مـن    (، كمن يقال له اا هو قياس فاسد متامالذي قد بنيت عليه عقيدة كاملة، إمن
  : ، حيث إن الفوارق بني كال األمرين شديدة، ومنها)ذنبك

، امل خيتف عن أنظار العامل، وإمنا كانت دعوته يف بداية األمر سر أن النيب حممد : اأولً
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اهللا تعاىل، ال سـيما يف   بأمر من) بالدعوة(تؤيت بطيب مثارها، فما لبث أن جهر ا إىل أن بدأت 
  .مكان اضطهاده واضطهاد أصحابه مبكة

أخذ بكافة إال أن  باهلجرة من مكة إىل املدينة ما كان منه  وبعد أمر اهللا تعاىل لنبيه 
على اهللا تعاىل، فكان من مجلة هذه األسباب أنه ملا علم بطلب مكة له إثر  اأسباب اهلجرة متوكلً

اختبأ يف الغار هو وصاحبه أبو بكر الصديق رضي اهللا عنـه،  ، )املدينة إىل امهاجر(خروجه منها 
، )كما يف حال املهدي املزعوم للشيعة(ليال فقط وليس أكثر من ألف عام ) ٣(وذلك ملدة ثالث 

  .)١(هو وصاحبه اهلجرة إىل املدينة ليستكمل دعوته ورسالته مث استكمل 
أن النيب حممد : اثاني يرفقه صاحبه أبو بكر الصديق رضي اهللا عنـه   أثناء هجرته كان

  .)٢(وكان يساعدمها يف هجرما أشخاص آخرون
فلم يره أحد، ألنه يف ) وهو إمامها الثاين عشر(وأما بالنسبة للمهدي الذي تزعمه الشيعة 

  .)٣(ااحلقيقة ليس له وجود، كما أوضحنا سابقً
ظهر، حيث كان يعد للدعوة، ومـن  كان قد استقر من أجل أن ي أن النيب حممد : اثالثً

يساعدونه يف دعوته، ويؤازرونه ويناصرونه، وأما مهدي الشيعة فليست له دعوة  امث صار له أتباع
  .)٤(، ومن مث فليس له أتباع، ولذا فقد اختلقت الشيعة فكرة اختفاءه واختباءه بالسرداباأصلً

سـب للـذكاء    دتععة الرافضة، واليت ومن قليل من أشرنا إليه يتبني لنا العلة الواهية للشي
اإلنساين، وقدح يف العقل الذي منحنا اهللا تعاىل إياه، لنميز به بني الطيب واخلبيث، بـني اجليـد   

  .والرديء، بني الصحيح والسقيم
الثاين عشر،  هاحول إمام) الرافضة(ومن مجلة التعليقات اليت توضح بطالن عقيدة الشيعة 

  : للعقل السليم، ما على النحو التايل معارضتهابأه، ويتبني منها والذي تنتظر خروجه من خم

                                                
  .بو خليفة بن علي حممد القضييبأ/ ، بقلم)بتصرف) (ر آل البيتسخأمل والصحابة رحبت ) (١(
  .نفس املصدر) ٢(
  .نفس املصدر) ٣(
  .نفس املصدر) ٤(
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اآلن على شاشات التليفزيون، وحنـن  ) الذي تزعمه الشيعة الرافضة(ملاذا ال يظهر املهدي 
كما هـو  ) صوت وصورة(األقل يظهر يف شريط فيديو  يف عصر الفضائيات واإلنترنت، أو على
رب سية املعارضة اهلاربة، اليت ختاف أعداءها، والـيت حتـا  احلال مع الكثري من الشخصيات السيا

ـ  :أي ،، ويسلمه إىل األشخاص الذين يدعون بني احلني واآلخر أم التقوا بـه احلكام دون أن ب
  يسلمه بنفسه إذا كان خياف أعداءه وخصومه؟

خبصوص املهـدي، نشـط   ) الرافضة(فمن تلك القصة اخليالية، اليت قد ابتدعتها الشيعة 
رون لينالوا نصيبهم من ذلك احلظ الوافر، املتمثل يف غنيمة أموال اخلُمـس، ومـا يلقـى يف    آخ

السرداب من تربعات، واليت تجمع بزعم جتهيزها للمهدي عند خروجه بعد فتـرة طويلـة مـن    
  .سردابه، فادعوا أم نواب املهدي من أجل االستحواذ على تلك األموال الطائلة

ذي يناقض الفطر النقية والنفوس الزكية والعقول الرشيدة، أننا جنـد  ومن عجيب األمر ال
أن علماء احلوزة الشيعية حيرضون على نشر الفساد بأنواعه، والظلم مبختلف أشكاله، بـزعم أن  

  .ذلك يعجل خبروج ذلك املهدي املزعوم
اليم احلنيف، وال من تع يوالشك، أن ذلك ليس من التشريع الذي جاء به ديننا اإلسالم

مبفهـوم الشـيعة   ) اإلسالم(، إذا فُهم )اإلسالم(، بل إنه صد عن دين اهللا عز وجل نبينا حممد 
  ).الرافضة ومن على شاكلتها(

  .بالفساد والظلم افاهللا تعاىل هو احلق، فال يرضى مطلقً
قامة العدل إمن اإلصالح وعدم اإلفساد يف األرض، و ويشهد لذلك، ما أمرنا اهللا تعاىل به

  .ممن كفر به جل وعال أو جحد نبوة أحد أنبياءه ومرسليه ، سواء كانمع املسلمني وغري املسلمني

  :ما يقوم مهدي الشيعة بفعله، والرد على ذلك
حقيقة إن ما تزعمه الشيعة الرافضة من أفعال يقوم ا إمامهم الثاين عشر، امللقب بالقائم 

لغافل أن يستفيق من غفلته، وللعاقل أن يعمل عقلـه يف  حلري با ،)رافضةالاملهدي املنتظر للشيعة (
التحقق من صراط اهللا املستقيم، والذي ال ينبغي لصاحب فطرة سوية ونفس زكية وعقل رشـيد  

  .أن حييد عنه
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وها هي بعض من أفعال مهدي الشيعة اليت تنتظر خروجه من خمبأه، واليت تزعم صدقها، 
  :ومن مث االعتقاد ا، ومنوذج ذلك

املخبأ الذي (الرافضة تزعم أن إمامها الثاين عشر عند خروجه من سردابه  أن الشيعة -١
   .سوف يضع السيف يف العرب، ويقوم بقتلهم) فيه خمتفياًكان 

نكارة دعـوة   على ومن التساؤالت اليت توضح بطالن ذلك املعتقد اخلبيث، واليت تربهن
من األيدي اخلبيثة قد تالعبت م وبعقوهلم، منذ  ، وأن الكثري)الرافضة ومن على شاكلتها(الشيعة 

  : النشأة األوىل لتلك الفرقة على أيدي مؤسسيها، ما على النحو التايل
  ! ، عربيا؟آخر الزمان، والذي ختمت به مجيع رساالت السماء، حممد  نيبأمل يكن 

، هم صـحبه  وبدعوته ورسالته، وآزروه وناصروه)  النيب حممد(أمل يكن من آمنوا به 
  !الكرام، الذين هم من العرب؟

، هم اوغرب األيس من محل هم هذا الدين، ورفع لواءه العظيم، إىل أن جابوا به األفق شرقً
  !وتابعيهم بإحسان، هم من العرب؟) رضوان اهللا تعاىل عليهم أمجعني(الصحابة الكرام 

  !من العرب؟ أليس آل بيت النيب حممد 
  !؟ا علي رضي اهللا عنه عربيأمل يكن أمري املؤمنني
  !أليس املهدي عربيا؟

  .إىل غري ذلك من مثيل هذه التساؤالت
أال تقودنا هذه التساؤالت إىل االعتقاد بأن اهللا تعاىل قد اصطفى العرب عـن غريهـم   

  !ليخرج منهم من هم قادة العامل إىل صراط اهللا املستقيم؟
  !!ومن مث، فلماذا كل ذلك احلقد على العرب؟

  : وتتضح إجابة هذا التساؤل، عندما تتبني لنا احلقيقة الغائبة عن الكثري، وهي
أن العرب هم من أطاحوا  تنس، مل اأن بالد فارس واليت تتمثل بشكل كبري يف إيران حالي

، وذلك أثنـاء الفتوحـات   اتام اعن ملكه، بعد أن رفض اإلسالم رفض) فرسلملك ا(بكسرى 
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مـن مل  (العظيم من بالد فـارس   دومن مث كان احلق.  وحدانية اهللا تعاىلودعوم إىل اإلسالمية،
بعقول من ال وعي هلم، يف  العابثةاخلبيثة  على العرب، والذي قد استغلته تلك األيدي) يؤمن منهم

  .، من خالهلااخلروج بعقيدة مكيدة حملاربة أهل اإلسالم وأهل سنة احلبيب العدنان حممد 
والـيت يعـد   ) الرافضـة (ل هذه احلقيقة الغائبة إذا ما علم أن الشيعة وملاذا تستغرب مث

! قد خلصه اهللا من النـار؟ ) الكافر، الذي مل يؤمن(بإيران، تزعم أن كسرى  يمستوطنها الرئيس
  !؟فأي عقل راجح رشيد يقبل مثل ذلك اخلبط والعبث من الكالم

قاتـل عمـر بـن    ) الكافر(وسي قد أطلقت على أيب لؤلؤة ا) الرافضة(بل إن الشيعة 
) قرب أيب لؤلؤة اوسـي (عند قربه وجيعلونه  حيتفلون، وجعلوا )بابا شجاع الدين(لقب  ،اخلطاب

  .صرح مشيد لذلك االحتفال
  .حفظنا اهللا تعاىل من فساد العقول، والكرب واخلضوع هلوى النفس وأحقادها

 عشر، أنه سوف يعيد أبا بكـر  ومما تزعمه الشيعة الرافضة عند خروج إمامها الثاين -٢
أم (الصديق والفاروق عمر رضي اهللا عنهما ليصلبهما، وكذلك السيدة عائشة رضي اهللا عنـها  

  .، وغريهمالقتلها رمج) املؤمنني
ومن التساؤالت اليت توضح فساد ذلك املعتقد الذي تزعمه الرافضة، ونكـارة دعوـا،   

مـا   ،مؤداه م إىل مثل تلك اخلرافات واألساطريوتكشف عن احلقد الكامن يف نفوس أهلها، و
  : على النحو التايل

سوى اهللا جـل   بهل ميلك القدرة على البعث واإلحياء من بعد املوت للحساب والعقا
  !وعال، أم أن الشيعة تعتقد األلوهية يف إمامها املنتظر؟

للموتى إمنا هو بقـدرة  ) املزعوم(بأن إحياء إمامها ) الشيعة الرافضة(وإذا أجابت الرافضة 
من اهللا تعاىل، أليس فيما يقوم به من حساب وعقاب هلم اجتراء على اهللا تعاىل، ومنازعة لـه يف  

  !صفات ألوهيته، حيث إن الثواب والعقاب بيده جل وعال وحده؟
تفويض من اهللا تعاىل إلمامها املزعوم، والسماح مبشاركته له أم أن الشيعة الرافضة تزعم ال

  !يف ألوهيته؟
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الثواب (واالمتحان من اهللا تعاىل، واآلخرة هي دار اجلزاء  االختبارأليست الدنيا هي دار 
 أم أن الشيعة الرافضة قد ناقضت ذلك بدافع ما حتمله جتاه صحابة الـنيب حممـد   ! ؟)والعقاب

نبوة األطهار، من أحقاد قامت بترسيخها يف نفوس أهلها األيـادي العابثـة،   الكرام، وآل بيت ال
  !وتطوره؟) فكر التشيع(العاملة على نشأة ذلك الفكر 

وملاذا تزعم الشيعة الرافضة انتقام إمامها من الصحابة الكرام، وآل بيت النبوة األطهـار،  
  !األوثان؟دون اليهود أو النصارى أو غريمها من أهل اإلحلاد والشرك و

أال تقودنا مثل هذه التساؤالت إىل أن ما يزعمه الشيعة الرافضة من معتقـدات فاسـدة،   
من اإلسالم وأهله، وذلـك   انيلًإال نتيجة للمخططات املسبقة هي ما متناقضة منكرة،  وادعاءات

  !؟من خالل التكالب على أهل سنة احلبيب العدنان حممد 
أن هذه التساؤالت السابقة، وغريها تقودنا : بديل له، هواجلواب الذي ال حياد عنه، وال 

ما هو إال خمطط مسبق للنيل من اإلسالم، وذلك مـن  ) وما شاه(إىل أن الفكر الشيعي الرافضي 
  .خالل اإلطاحة بأهله، أتباع سنة احلبيب العدنان حممد 

، )بالقائم واملهديامللقب (ومما تزعمه الشيعة الرافضة عند خروج إمامها الثاين عشر  -٣
يهدم املسجد احلرام وكذلك املسجد النبوي،وأنه سوف حيول القبلة إىل الكوفة، وذلك  فوسأنه 

  .من مكة إليهابعد نقل احلجر األسود 
ومن التساؤالت اليت توضح بطالن ذلك املعتقد اخلبيث، ومن مث نكارة دعوة الرافضـة،  

ستار تلك الفرقة املارقة، واملؤسسة على يد ابـن  وتكشف عن املخططات اخلبيثة اليت تعمل حتت 
  : سبأ اليهودي، ما على النحو التايل

عز وجل على هذه األرض اليت حنيـا  كيف يهدم املسجد احلرام، وهو أول بيت وضع هللا 
  !عليها، بعلم واختيار منه جل وعال؟

للصـالة   اهللا  املسجد احلرام، وهو القبلة اليت طاملا اشتاق رسولوكيف ميكن أن يهدم 
  !حنوها، وذلك قبل أن يتم حتويل القبلة إليها، بعد أن كانت جتاه بيت املقدس؟

وكيف ميكن أن يهدم املسجد احلرام واملسجد النبوي، وقد صلى خامت األنبياء واملرسلني 
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  !لعظم األجر والثواب من اهللا تبارك وتعاىل؟ ما، بل ورغب يف الصالة فيهما حممد 
من قتل ألهل اإلسـالم وهـدم    ،)مهدي الشيعة(من قائمها  ا تنتظره الرافضةأذلك هو م

  !، بعد اختباءه ألكثر من ألف عام؟)اإلسالم(ودمار ملعامله 
، فما أشبهها بـاليهود  )من إمامها املزعوم(فإلن كان ذلك هو ما تنتظره الشيعة الرافضة 

  !!اوظلم اوجور ايف األرض فسادهو اآلخر  ثيليبعوانتظارهم للمسيح الدجال، والذي خيرج 
، إن ما تزعمه الشيعة الرافضة بإمامها الغائب الذي تنتظره لربهان قاطع لذوي الفطر احقً

النقية والعقول السوية على نكارة دعوة الشيعة الرافضة، ومن مث بطالن معتقداا، وذلك بعـد أن  
  .بعقول أهلهااخلبيثة عبثت األيدي 

امللقـب بالقـائم،   (عة الرافضة، عند خروج إمامها الثـاين عشـر   ومما تزعمه الشي -٤
  .، فال يسأل عن بينةاحي القرآن جانب، أنه سوف يقيم حكم آل داود، وين)واملهدي

ومن التساؤالت اليت توضح بطالن ذلك املعتقد الفاسد، واليت تربهن على نكارة دعـوة  
وبين إسـرائيل  ) الشيعة الرافضة(ة بني الرافضة الشيعة، ومن مث التجلية عن العالقة املشتركة اخلفي

، ما على النحـو  )يف معتقدات الشيعة الرافضة(، وذلك بعد أن دس اليهود مسومهم فيها )اليهود(
  : التايل

، والـذي  هل حقا ما تنتظره الشيعة الرافضة هو من آل خامت األنبياء واملرسلني حممد 
ومن مث يقيم حكمه، أم أن احلقيقة هي)القرآن الكرمي(ها علي اجاء خبامت الكتب السماوية مهيمن ، :

، والذي تنتظره اليهود، ومـن مث  )املسيح الدجال(الضاللة أن ما تنتظره الشيعة الرافضة هو مسيح 
  !!إقامة حكم آل داود؟

ا للمعطيات اليت قد ظهرت لنا، فإن الربهان القاطع منها يوضـح أن مـا   الشك، أنه تبع
ائبها الذي تنتظره، هو نفسه ما يترقبه اليهود من أفعـال مـن   ة الرافضة من أفعال غتترقبه الشيع

  .ينتظرونه خروجه
، وأن مـا  )كما أوضحنا ذلك يف السابق(ومبا أن ما تنتظره الشيعة الرافضة ال حقيقة له 

  : ينتظره اليهود من خروج للمسيح الدجال، هو حقيقة ال مرية فيها، إذن
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عة الرافضة إمنا هو يف احلقيقة املسيح الدجال، الذي يؤمن اليهود بـه،  فإن ما تنتظره الشي
ويكثر فيها القتلاوالذي سوف يعيث يف األرض فساد ،.  

  : تساؤل آخر
ملاذا تزعم الشيعة الرافضة، أن إمامها الثاين عشر سوف يقيم حكـم آل داود، ولـيس   

 امهيمن) القرآن الكرمي(، والذي نزل د القرآن الكرمي، الذي جاء به خامت النبيني واملرسلني حمم
  !!هلا؟ اعلى مجيع الكتب السابقة، خامتً

  !!؟)القرآن الكرمي(ما الذي جتده الشيعة الرافضة يف غري القرآن، ومل جتده به 
للقرآن الكرمي، ) الرافضة ومن شاها(ال شك، أن ذلك برهان قاطع على انتقاص الشيعة 

عليهـا، فيكـون    ابه مجيع الكتب السابقة، ومهيمن ا، خامتًمد الذي جاء به سيد املرسلني حم
عمل به إىل يوم الدين ادستوري.  

  : ونوجز ما أشرنا إليه يف تساؤل آخر مهم، وهو
هل ميكن ملسلم ذي فطرة نقية وعقل رشيد، أن يؤمن مبا تنتظره الشيعة الرافضة، وذلـك  

  !!بعد ما أوضحناه يف إجياز؟
  : مرية فيها، وال حياد عنها، هياإلجابة اليت ال 

أنه ال ميكن ملسلم ذي فطرة نقية وعقل رشيد أن يؤمن مبثل ذلك الذي تنتظـره الشـيعة   
عدالرافضة، حيث إن ذلك إضافة إىل ما أشرنا إليه، ي يف اهللا سبحانه وتعاىل، من حيث علمه  اقدح

  .وعدله وحكمته
وهدانا تبارك وتعاىل إىل الرشد والصـواب   أعاذنا اهللا تعاىل من فساد الفطرة والعقول،(

  ).ومجيع احلق
، )القـائم املنتظـر  (إىل غري ذلك مما تزعم الشيعة الرافضة وتنتظر فعله من إمامها املزعوم 

  .والذي ينايف املعقول، يف تناقض صارخ للفطر النقية السوية، والنفوس الزكية التقية
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خبصوص اإلمامة الـيت  ) افضة ومن شاهاالر(تنبيهات خطرية مهمة حول معتقد الشيعة 
  :بصفة خاصة) السرداب(وإمامها الثاين عشر الذي تنتظر خروجه من خباءه  تزعمها بصفة عامة،

الذي تزعمه الشيعة الرافضة، وهو إمامهـا  ) املهدي(لقد أشرنا يف السابق أن القائم  :اأولً
  .الثاين عشر، أنه ال حقيقة له، وأنه ليس له وجود

لفرقة الشيعة واليت تنتظر خروجه من السرداب ) اإلمام الثاين عشر(أن فكرة القائم  :ايثان
  :إمنا هي يف احلقيقة

  .)١(كناية عن قيام دولة إسرائيل
أثبتت وقد أشرنا يف السابق أن مؤسس تلك الفرقة هو عبد اهللا بن سبأ اليهودي،واليت قد 

، اوزور اكذب) الرافضة(نكاره من مشايخ الشيعة وجوده كتب الشيعة نفسها، ومن مث فال سبيل إل
تاناوافتراًء و.  

، الذي تنتظر اليهود )٢(كناية عن املسيح الدجال) اإلمام الثاين عشر(أو أن فكرة القائم  -
  .خروجه التباعه

  :ويربهن على ذلك
لـذي  املهـدي ا (كما أشرنا، فإا تزعم أن إمامها الثاين عشر ) الرافضة(أن الشيعة  -

، وامللقب بالقائم، سوف حيكم حبكم آل داود وليس القرآن، وذلك ما يعزم عليه اليهود، )تنتظره
  .ومن مث احلكم حبكم آل داود) إسرائيل(أن يقيموا دولتهم 

كما أشرنا، تزعم أن إمامها الثاين عشر إذا خرج من خمبأه فإنـه  ) الرافضة(أن الشيعة  -
عث منهم نيب آخر الزمان حممد سوف يقضي على العرب، الذين قد ب   على اختيار وعلم مـن

فقد كان اليهود ينتظرون خروج آخر األنبياء الذي قد أخربت به التوراة، وبشـر بـه   (اهللا تعاىل 
  ).املسيح عليه السالم، منهم كشأن الكثري من األنبياء الذين بعثوا فيهم

                                                
  .السيد حسني املوسوي/ هللا مث للتاريخ، لصاحبه) ١(
  .نفس املصدر السابق) ٢(
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د اختارهم اهللا تعـاىل ليبعـث   وذلك هو حلم اليهود، يف أن يقضوا على العرب، الذين ق
  .حممد  هو األمنيو ، منهم النيب اخلامت لألنبياء والرسل

إذا خرج، فإنه سوف يهدم قبلة املسـلمني  ) القائم(أن الشيعة تزعم أن إمامها الثاين عشر 
، مث يقوم دم املسجد النبوي، وذلك كله حلم لليهود جبانب عودم إىل يثـرب  )املسجد احلرام(

  .ملا نقضوا عهدهم وميثاقهم معه قد أخرجوا منها على يد النيب حممد اليت 
، وذلك العدد بالضبط ميثل عدد اقد اختارت هلا اثين عشر إمام) الرافضة(أن فرقة الشيعة 

مل تكتف بذلك فحسب، بل إا أطلقت على نفسها ) الرافضة(أسباط بين إسرائيل، بل إن الشيعة 
  .)١(العدد الذي ميثل عدد أسباط بين إسرائيل بذلكنا متي)االثىن عشرية(تسمية 

ربيل عليه السالم، أمني وحي السماء، وتلك هي صفة بين تكره ج) الرافضة(ة الشيعة قأن فر - 
  ): القرآن الكرمي(بقوله يف كتابه احملكم ) اليهود(فقد رد اهللا تعاىل عليهم  ذلك، ول)٢(إسرائيل

 برِيلَ فَإِنه نزلَه علَى قَلْبِك بِإِذْن اللَّه مصدقًا لما بين يديه وهدى وبشرى للْمؤمنِنيقُلْ من كَانَ عدوا لجِ﴿
 *رِينلْكَافل ودع يكَالَ فَإِنَّ اللَّهمرِيلَ وجِبو هلسرو هكَتلَائمو لَّها لودكَانَ ع ن٩٨ – ٩٧ :البقرة[ ﴾م[.  

 وذلك كله يوضح جليا العالقة اخلفية بني الشيعة الرافضة واليهود، واليت تفسر لنا كـثري 
، وأهـل  الستئصال املسلمني، أتباع خامت املرسلني حممـد   امع) الشيعة واليهود(تكالبهما  من

  .سنته، وأتباع صحبه الكرام من بعده

                                                
  .حسني املوسوي السيد) / بتصرف(هللا مث للتاريخ ) ١(
  .نفس املصدر السابق) ٢(
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  املهدي عند أهل سنة احلبيب النيب حممد 
وليس ( يف املهدي الذي أخرب به النيب حممد  نوجز هنا عقيدة أهل سنة النيب حممد و

ألحقادها جتاه العرب وأهل سنة النيب حممد  االذي اختلقته الشيعة تبع(أنه ، :  
  .، حيث يكون من نسل ابنته فاطمة رضي اهللا عنهارجل صاحل من آل بيت رسول اهللا 

 ،)يعين يف آخر الزمان(خليفة للمسلمني قرب قيام الساعة  وتكون والدة املهدي ومبايعته
  .وقبل نزول املسيح عيسى بن مرمي عليه السالم

  .حممد بن عبد اهللا، وهو نفس االسم للنيب حممد : ويكون اسم املهدي
عند (توىل حممد بن عبد اهللا املهدي خالفة املسلمني بعد أن يبايع له بني الركن واملقام وسي

، وحيكّم )السابقةالشريعة اخلامتة جلميع الشرائع (، وأنه سوف يقيم شريعة اإلسالم )ملشرفةالكعبة ا
  .حممد  ، النيبالقرآن، وحييي سنة خري األنام

فاملهدي سوف تنتشر يف عهده الفتوحات اإلسالمية، ويعمل على تنفيذ تعاليم اإلسـالم،  
  .اوظلم ابعد أن ملئت جور اوعدلً افيمأل األرض قسطً

وسوف يتعاون حممد بن عبد اهللا املهدي مع املسيح عليه السالم على قتل املسيح الدجال 
  .الذي آمنت به اليهود) ، املدعي لأللوهيةمسيح الضاللة(

توىف وياية املهدي أن ي شأنه يف ذلك شأن املسلمني أمجعني ،ى عليهصلَّمث تكون.  
  : تمها بتساؤل مهم، وهوفإننا خن ة،طوإذا ما أردنا أن خنتم هذه النق

حوله مـن خرافـات   أننا إذا ما علمنا معتقد الشيعة الرافضة يف املهدي، وما قد اختلقته 
، مصادمة بـذلك ألدىن درجـات   )العقيدا يف أئمتها، واليت قد أشرنا إليه سابقً اتبع(وأساطري 
املهدي، واليت ال جيد العقل  يف هذا معتقد أهل سنة احلبيب النيب حممد  وإذا ما علمنااملعقول، 

  الرشيد ا أدىن مصادمة له، 
  !!فما الذي تقبله كل من الفطر النقية والنفوس الزكية والعقول السديدة؟

  !!وعلى أي شيء يدل ذلك؟
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  : اجلواب الذي ال حياد عنه وال بديل له، وال مرية فيه، هو
قومي هو ما تقبله الفطر النقية، من معتقد سليم  أن ما عليه أهل سنة احلبيب النيب حممد 

  .وتتوافق معه النفوس الزكية، وال جتد العقول السديدة أدىن مصادمة له
، واستمسك به أهـل  وذلك كله يدلنا على أن احلق هو ما جاء به النيب األمني حممد 

  .سنته من بعده، داعني إليه إىل يوم الدين
  . تعاىل على نعمة اهلداية واإلرشادفاحلمد هللا تعاىل على نعمة اإلسالم، واحلمد هللا
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  موجز ملا عليه الشيعة الرافضة من معتقدات
  : ونوجز هذه النقطة يف توضيح ما يلي

، الضالة عـن  املارقةأن الشيعة الرافضة قد مجعت بني طياا فكر ومعتقد أخطر املذاهب 
  .القومي صراط اهللا املستقيم، وهدي نبيه حممد 

افضة بني فكر ومعتقد فرقة القدرية يف نفي القدر، ومجعت بـني  حيث مجعت الشيعة الر
  .فرقة اجلهمية يف نفي الصفات عن اهللا جل وعال، والقول خبلق القرآن

  .ومجعت بني فرقة الصوفية من خالل عقيدة الوحدة واالحتاد واالستغاثة بأهل القبور
  .ومجعت بني فرقة اخلوارج والوعيد يف تكفريها للمسلمني

أن حب علي رضـي اهللا عنـه   ) الشيعة الرافضة(بني فرقة املرجئة، حيث تزعم ومجعت 
  .)١(حسنة ال يضر معها سيئة

من نكارة دعوة، وفسـاد  ) لتهاكشاالرافضة، وما (مما يبني جبالء عظم ما عليه هؤالء الشيعة 
  .معتقد

  .رشادفاحلمد هللا تعاىل على نعمة اإلسالم، واحلمد هللا تعاىل على نعمة اهلداية واإل

                                                
  .ضياء الدين الكاشف. الشيعة شاهدين على أنفسهم، د) ١(
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  الشيعة وإباحتها لزواج املتعة، والرد على ذلك
جواز ما يسمى بزواج املتعة، بل ورغبت فيه أشد ما يكون ) الرافضة(لقد زعمت الشيعة 

، يف انتـهاك  به بأعلى صوا، خمالفة الثابت الصحيح من أقوال رسـول اهللا   فنادتالترغيب، 
  .صارخ حلرمات اهللا جل وعال

كشريعة باقية يعمل ا ) اخلاص بزواج املتعة(عاىل مل يشرع ذلك التشريع فاهللا سبحانه وت
  .إىل قيام الساعة، ملا ينتج عنه من أضرار كبرية ومفاسد خطرية

بزواج املتعة كشريعة يعمل ا املسلمون إىل أن  أن جييز ما يسمى ومل يكن لرسول اهللا 
، هو اإلله اخلالق احلكيم، اهللا النيب حممد تقوم الساعة، وذلك ألن مصدر التشريع الذي جاء به 

من الظلمات إىل النور) عباد اهللا تعاىل(به عباده  اجل وعال، الذي أرسله بالتشريع القومي، خمرج.  
وللتيسري  ،كإحدى الضرورات الفتراتومن مث، فإمنا كانت إجازة زواج املتعة يف فترة من 

م بعد ذلك حترميرا إىل قيام الساعة، وذلك ملا ينشأ عنـه مـن أضـرار     ايف بادئ األمر، مث حّأبي
ألنساب واختالطها، وعدم االستقرار األسري، ومـن مث عـدم   لومفاسد، وملا ينتج من ضياع 

  .استقرار اتمع ككل
  : ، والذي قال فيهويتبني صدق ما أشرنا إليه من حديث رسول اهللا 

ستمتاع من النساء، وأن اهللا قد حرم ذلـك  يا أيها الناس إين قد كنت آذنت لكم يف اال«
، فمن كان عنده منهن شيء )-من اهللا تعاىل بعد أن محلّال منه اأي صار حمرم –إىل يوم القيامة 

  ].سلممأخرجه [ »اا آتيتموهن شيئًفليخل سبيله، وال تأخذوا مم
، فيتبـين  وأما عن إجازة زواج املتعة يف إحدى الفترات من زمن الرسالة للنيب حممـد  

  : املغزى منها عرب ما نشري إليه على النحو التايل
افلقد كان الزنا منتشرتمع العريب وغريه قبل جميء النيب حممد  ا، جمهربه يف ا  بالرسالة

وما ا من مفاسد، ال سيما يف ) قبل اإلسالم(اخلامتة من اهللا تبارك وتعاىل، حيث كانت اجلاهلية 
  .حلارة، حيث تساعد على سرعة البلوغ وإثارة الغرائز اجلنسيةمثل تلك البيئة ا

بالرسالة واملسري باجليش اإلسالمي يف الغزوات تلو الغـزوات   مث بعد جميء النيب حممد 
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اعرب األيام الطويلة والشهور دفاع عنه يف مواجهة أعداءه، مـا جيعـل مـن     اعن اإلسالم، وصد
إىل تلك املدة الطويلة بعـد أن   ءسانغريزته الفطرية جتاه الاحتمال العريب على كبت شهوته ومنع 

عن طريق كثرة تعدد الزوجات، أو عن طريق ما (له يف أغلب األوقات  اميسر) ذلك األمر(كان 
من الزنا قبل جميء اإلسالم والتحرمي له اكان منتشر (ا عليه اقبل جميء اإلسالم أمرشاق.  

قبل (يف اجلاهلية  ايف إجازة زواج املتعة الذي كان مباح ومن مث كانت الضرورة والتيسري
  .إىل قيام الساعة أبديا احترمي ا، وذلك يف فترة من الفترات إىل أن صار محرم)اإلسالم

فكانت إجازة زواج املتعة أشبه مبا يسمى بالتدرج يف التشريع، كما كان يف اخلمر، حيث 
م  من عادات العرب وغريهم يف اكان أيضجاهليتهم قبل جميء اإلسالم، أن يشربوا اخلمر كشر

م املسكرات بشىت أنواعها حترميإىل أن جاء اإلسالم وحر ،اللماء أو أشد إىل قيام الساعة اأبدي.  
رم اخلمر مرة واحدة، حيث كان التيسـري  أنه مل حي: ولكن من حكمة التشريع اإلسالمي

محة بعباده، فكان التدرج يف حترميه، إىل أن صـار النـهي عـن    من اهللا تبارك وتعاىل والرأفة والر
، )أي ال يصلي من قد أُسكر وذهب عقله، لفقدانه لوعيه(الصالة يف حالة السكر وذهاب العقل 

وذلك أشبه بالنهي عن شرب اخلمر قرب وقت الصالة املفروضة لعدم فقدان الـوعي وذهـاب   
ه وشربه سواًء كان ذلك يف وقت الصالة أو قرـا  تناولن عقل، وإىل أن صار بعد ذلك منهي عال

اأو قليلً اأو يف غري وقتها، وسواًء كان ذلك املُسكر كثري.  
ـ  - افاإلسالم الذي هو شريعة الرمحن مل يغفل عن أن حيرم ما يسمى بزواج املتعة حترمي 

ا على لسان من جاء به، داعيحممد  ،إليه اأبديًوتعـاىل لألمـة    من اهللا تبـارك  ا، وذلك حفظ
  .اإلسالمية من رذيلة الزنا، وصيانة هلا من االنغماس يف وحلها

محراومما أشرنا إليه يتبني لنا أن زواج املتعة قد صار م احترمي ال يقول به إال أحد اثننياأبدي ، :  
ملـا حـرم اهللا    حترميهمن  إما أنه كان يغيب عنه ما ثبت وصح عن رسول اهللا : أوهلما

  .أبديا إىل قيام الساعة اىل من واج املتعة حترميتعا
املسمى بزواج املتعة كان قد مت يف عهد أيب بكر وعمـر  (أن ذلك الزواج : ويشهد لذلك

بتحـرمي  ) عمر بن اخلطـاب (حني مل يكونا قد علما بتحرميه بعد، ولكن ما إن علم أمري املؤمنني 
جازفترات، قام مبنعهيف فترة من ال اذلك الزواج بعد أن كان م.  
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حيث مل وال عجب يف أن يغيب عن أحد الصحابة العلم بأي من األحكام الشرعية لوقت ما، 
يذهب إىل عمله  من طوال الوقت، وإمنا كان منهم يكن مجيع الصحابة الكرام مالزمني للنيب حممد 

ايا واحلروب، ويظل يرسلهم يف السر ، ومنهم من كان النيب حممد مث يأت ليتعلم من رسول اهللا 
 البعض اآلخر يتعلم منه، أو إىل غري ذلك مما شاه ما أشرنا إليه، وقد كان أصحاب النيب حممـد  

يف أثناء غيام ويتدارسونه، ولكن قد ال يتطـرق ملسـألة    يتساءلون فيما بينهم عما قاله رسوهلم 
  .صة اكزواج املتعة، وما يتعلق ا من أحكام إال إذا حدثت حاالت خا

وأوامـر   ألوامر اهللا عز وجـل،  اوشهواته، رافض هألهواء اوإما أن يكون متبع: امثانيه
، ويتبين ذلك جليا يف الشيعة الرافضة، حيث قامت على أسس خبيثة قد وضعها ابـن  رسوله 

ا ومصاحلها اسبأ اليهودي، تبعملا يتوافق مع شهوا.  
أن ولد املتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة،  اكذب فنجد أن مشايخ الشيعة الرافضة تزعم

يف مثل ذلك الزواج الذي تنفر منه الفطر النقية السوية ويصطدم معه العقل السليم الصريح اترغيب.  
افال تشترط الشيعة يف الزواج باملتعة عدد امعين ـ  امن النساء، وال تشترط فيه شهود . اأو إنفاقً

أن زوجة املتعة ال تطلـق وال  ) من الكتب املعتمدة للشيعة(والتهذيب وقد جاء يف فروع الكايف 
  .ترث وإمنا هي مستأجرة

فكم تبلغ إهانة املرأة يف ظل املعتقد الشيعي الرافضي، وما ينطوي عليه من نكارة دعـوة  
  ؟وفساد تشريع؟

من علمـاء   ،وهل ميكن ألولئك الذين هم من أصحاب الدعوة إىل ذلك الزواج الفاسد
  ؟؟هلم ايخ الشيعة الرافضة أن يرتضونه لنسائهم ويقبلونهومش

  .، ال يغار على أهلهاال، فال يقبل مبثل ذلك الزواج إال خرتير: بالتأكيد
من علماء الشـيعة  ) املسمى بزواج املتعة(وندلّل على ذلك مبن يدعون إىل مثل ذلك الزواج 
لة بني صفوف اتمع الشيعي، حيث يأبون الرافضة أنفسهم وكذلك مشاخيهم وأصحاب املكانة واملرت

مثل ذلك الزواج لبنام ويرفضونه، وإمنا يبيحونه لغريهم من سائر فتيات ونساء اتمع الشيعي، ملـا  
  .جيدون يف ذلك من وسيلة رئيسية إلشباع شهوام ومطامعهم وغرائزهم اجلنسية خالهلا

ن أصحاب املكانة واملرتلة يستخدمون غريهم مو) علماء ومشايخ الشيعة الرافضة(أي إم 
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عرب ما يدعون  ،باقي صفوف اتمع الشيعي كوسيلة إلشباع غرائزهم اجلنسية من خالل نساءهم
على بنام، ويرفضونه ألمهام،  بونهأي، والذي )املسمى بزواج املتعة(إليه من ذلك الزنا الفاحش 

  : بعض ما أشرنا إليه، وهي على النحو التايلفهذه قصة واقعية، تبني جبالء  ،والواقع شاهد ذلك
وشيعي يف زواج املتعة، هـل هـي   ) أحد أتباع سنة احلبيب النيب حممد (اختلف سني 

  حالل أم حرام؟ 
ـ   عن النيب حممد  اصحيح االسني مبا ورد ثابت حيث يقول اوحترميه لزواج املتعـة حترمي 

إىل قيام الساعة، بينما يقول الشي اأبديألقوال علماء الشيعة ومشاخيهم اعي حبالله تبع.  
أحد مشايخ الشـيعة، فسـأله   ) اخلوئي(على أن يسأال ) الشيعي والسين(فاتفق الشابان 

  الشاب السني عما يقول يف املتعة، أحالل هي أم حرام؟ 
مث قال له أين تسكن؟ افنظر إليه اخلوئي وقد أوجس من سؤاله أمر ،  

  .اأسكن املوصل، وأقيم هنا يف النجف منذ شهرين تقريب: فقال الشاب السني
  أنت سني إذن؟: فقال له اخلوئي

  .نعم: فقال الشاب
يف فقه أهل (حالل، وعندكم ) يف الفقه الشيعي(املتعة عندنا : عن سؤاله افقال اخلوئي جميب

  .حرام) سنة النيب حممد 
غريب يف هذه الديار، فهال  انذ شهرين تقريبأنا هنا م): إياه اجماري(فقال له الشاب السني 

  زوجتين ابنتك ألمتتع ا ريثما أعود إىل أهلي؟
  .أنا سيد، وهذا حرام على السادة، وحالل عند عوام الشيعة: ، مث قال لههنيهةفحملق فيه اخلوئي 

لماء ع اقاصد( ا، وما لبث أن انفجر الشاب الشيعي قائلً)السني والشيعي(مث قام الشابان 
يا جمرمني، تبيحون ألنفسكم التمتع ببناتنا، وختربوننا بأنه حـالل، وأنكـم   ): الشيعة ومشاخيهم

  ؟تتقربون بذلك إىل اهللا، وحترمون علينا التمتع ببناتكم؟
أهل سنة احلبيب النيب ( )١(يسب ويشتم، وأقسم أنه سيتحول إىل مذهب أهل السنةوأخذ 

                                                
  .السيد حسني املوسوي/ ، بقلم)بتصرف(هللا مث للتاريخ / من كتاب) ١(
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  ).حممد 
مما (يتبني عظم نكارة ما تدعوا إليه الشيعة الرافضة وترغب فيه  ومن ذلك الشاهد الواقعي

  .، واستنكار الفطرة النقية والنفس الزكية هلا)يسمى بزواج املتعة
هو ) أمة النيب حممد (فالزواج الذي أقره اإلسالم وارتضاه اهللا تبارك وتعاىل هلذه األمة اخلامتة 

صحته أن يهدف املرء من زواجه االستقرار؛ ال أن يقصد  ما حيفظ هلا استقرارها، بأن يكون من شروط
بزواجه قضاء شهوته وإشباع غريزته يف وقت معني فحسب، غري آبه مبا يترتب على ذلك من تشريد 

  ).كما فيما يسمى بزواج املتعة(للذرية، وضياع هلا 
 اط شـهود ولو أن اإلسالم مل حيرم مثل ذلك الزواج املسمى بزواج املتعة، والذي ال يشتر

ف عن الزواج الـذي بـه   ز، لكان من املمكن أن نرى أن األغلبية العظمة تعاأو استقرار اأو إنفاقً
زواج (اتمع ككل، واستقامة البشـرية، إىل ذلـك الـزواج    ومن مث يتحقق االستقرار األسري 

  .، والذي ليس به أدىن مقومات االستقرار واالستقامة)املتعة
لنايتبني ، اومما أشرنا إليه موجز :  

أن ما يسمى بزواج املتعة والذي تزعمه الشيعة الرافضة، وتدعوا إليه، ما هـو إال زنـا   
إىل قيام الساعة، يف حكم ائي ناسخ ملا كان قبلـه   اأبدي احترمي فاحش، قد حرمه رسول اهللا 

  .الزنا، ومنع انتشارها رذيلةجذري للقضاء على كحل من أحكام جتيزه، 
يكـون   ا، فإن ذلك قطعقال قائل بأن زواج املتعة قد وقع بعد وفاة النيب حممد  وإذا ما

لـه، ال  ، ومل يصل إليه احلكم الشرعي اأبدي اغه حترمي مثل ذلك الزواج حترميعلى من مل يبل احممولً
 يف شىت) اإلسالم(سيما وأن ذلك الوقت كان املسلمون قد انشغلوا فيه مبهمة نشر دين اهللا تعاىل 

بقاع األرض، وذلك عن التدارس فيما بينهم للعلم الشرعي، ومل تكن وسائل االتصال متكنـهم  
  .حينئذ من االتصال السريع ببعضهم البعض

عن النيب حممد  ويفصل يف كل هذا ما ثبت وصح  والذي معه تستقيم الفطر النقيـة ،
  .والنفوس الزكية والعقول الرشيدة

  .هم أهل احلق وأتباعه ة احلبيب النيب حممد أن أهل سن: ومن مث يتبني لنا
  .فاحلمد هللا تعاىل على نعمة اإلسالم، واحلمد هللا تعاىل على نعمة اهلداية والرشاد
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  ، وتوضيح بطالا)اخلمس(عقيدة الشيعة يف 
  بدعة اإلمامة، كمعتقد أساس هلا، وزعمـت أن أئمتـها   ) الرافضة(لقد اختلقت الشيعة 

ا غالت فيهم، فها هو اخلميين يقول،وملااثين عشر إمامتكتف بذلك فحسب، بل إ  :  
)ـ  )ال يصله ال ملك مقرب وال نيب مرسل اإن ألئمتنا مقام أن  ا، بل وتزعم الشـيعة أيض

  .املنكرة االدعاءاتإىل غري ذلك من .... هؤالء األئمة هلم قوى خارقة ويعلمون الغيب
قد اختفى داخل السرداب  ههو آخر أئمتها، ولكن وتقول الشيعة بأن اإلمام الثاين عشر هلا

  .منذ ما يزيد على ألف عام، إىل حني خروجه ثانية يف آخر الزمان
  .ومن مث، فإن الشيعة تنتظر خروجه من ذلك السرداب الذي تزعم اختباءه به

اولكن الشيعة قد ابتكرت أسلوب من خالل تلك القصـة، حيـث ال ميكـن أن     اخمادع
، وذلك جلمع األموال الطائلة من جراء الزعم بأن مجعها إمنا هو لإلمـام الغائـب   يستسيغه عاقل
  .املنتظر عودته

 مجعهاومن مث، فقد قرر أصحاب املناصب الدينية الشيعية أخذ اخلمس من املكاسب حبجة 
  .ملن يزعمون اختفاءه منذ أكثر من ألف عام

ألنفسهم  حونهييبمعها جبانب ما ولكن احلقيقة أن تلك األموال الضخمة اليت يقومون جب
، يعـد  )له لتحرمي رسول اهللا (قيقته ليس إال إباحة للجنس حمما يسمى بزواج املتعة الذي يف 

  .أبرز ملذات تلك الدنيا القصرية الفانية، اليت قد اخندع ا أهلها

  : والتساؤل املهم
وإذا كان األنبياء واملرسلون إذا كان الشيعة يزعمون أفضلية أئمتهم على األنبياء والرسل، 

وال الضخمة أو أيا منها، ومع ذلك فقد أيدهم ونصرهم اهللا ممل حيتاجوا ملن جيمع هلم مثل تلك األ
همباألئمة الذين  فكيفيف هداية خلقه واإلصالح يف األرض،  اتبارك وتعاىل، وجعلهم سبب اتبع 

رسل، حيتاجون ألي من تلك األمـوال الـيت   ملعتقدات الشيعة أفضل مكانة وأرفع من األنبياء وال
  !!جيمعها علماء الشيعة؟
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  !!وإىل مىت يتم مجع مثل تلك األموال الضخمة؟
  !!وعلى أي شيء يدل ذلك؟

ال شك، أنه باإلضافة إىل ما ال تقبله الفطر السليمة والعقول الرشـيدة مـن معتقـدات    
  .ا يربهن على نكارا وبطالاتزعمها الشيعة، فإننا جند التناقض اجللي الواضح ا، مم

خالف ما ذكرناه من معتقدات تزعمها الشيعة، فإننا جند أن عقيدة أهل سنة النيب وعلى 
، عقيدة صافية ليس هلا أدىن تعارض أو تناقض، مما يربهن على أا احلق الذي جاء يدعوا حممد 

  .إليه املصطفى األمني حممد 
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  )ما على شاكلتها، والرافضة(من تناقضات الشيعة 
) الرافضة وما شاها(لقد دلّت الكثري والكثري من التناقضات اليت قد ختبطت فيها الشيعة 

  .على نكارة دعوا، ومن مث كانت الرباهني القاطعة على بطالن معتقداا
  :)الرافضة(ومن مناذج تلك التناقضات اليت تتخبط فيها الشيعة 

من أهل البيت، فال يعدون من  أزواج النيب حممد  ونيخرجأن الشيعة الرافضة  :اأولً
  .، وذلك بال شك اجتراء منكرآل بيت النيب حممد 

  : فالقرآن الكرمي قد خاطب أزواج األنبياء ووصفهن بأهل البيت، ومنوذج ذلك
ـ   -١ ا سـتلد غالمت السيدة سارة زوجة نيب اهللا إبراهيم عليه السالم بأشراعندما ب 

جبها من والدا مع كرب سنها، وكذلك كرب سن زوجها، فكان قـول  تع كانسحاق، يسمى إ
  : هلا يف ذلك املوقف) الذين أرسلوا إىل إبراهيم عليه السالم(رسل اهللا تعاىل 

قَالُوا أَتعجبِني من أَمرِ اللَّـه رحمـةُ اللَّـه    ﴿: هو ما سجله القرآن الكرمي، يف قول اهللا تعاىل
ربوجِيدم يدمح هإِن تيلَ الْبأَه كُملَيع ه١٣: هود[ ﴾كَات[.  

ومن مث، فإن ذلك يربهن على أن أزواج األنبياء إمنا هن من أهل البيت، بدليل خطـاب  
  .القرآن هلن ووصفهن بأهل البيت

 حني لنساء النيب املوجه ) كالم اهللا تعاىل احملفوظ(وكذلك خطاب القرآن الكرمي  -ب
، )ومن مث كان األمر والنهي جلميع نساء املؤمنني(أمرهن بأن يقرن يف بيون، واهن عن التربج، 

إِنما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ ﴿: ووصفهن بأن من أهل البيت، وذلك يف قول اهللا تعاىل
  .]٣٣: األحزاب[ ﴾الْبيت ويطَهركُم تطْهِريا

  .إىل غري ذلك من اآليات الكرميات اليت تبني ما أشرنا إليه
بتساؤل يوضـح  ) الرافضة وما شاها(وخنتم ذلك التناقض الفادح الذي ذلت فيه الشيعة 

  : على النحو التايلعظم افتراءها يف ادعاءاا الكاذبة، وذلك 
  !من أهل البيت؟) مد ابنة النيب حم(عد الشيعة السيدة فاطمة رضي اهللا عنها تأال 
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  .بلى: اجلواب
  !!؟اليت هي زوجة النيب حممد ) السيدة خدجية رضي اهللا عنها(فماذا يعدون أمها 

، إذ ال ميكـن  يعدوا من أهل بيت النيب حممد ) الشيعة الرافضة(البد وأم : اجلواب
ولكن البنت مـن أهـل   األم وابنتها، فيقول بأن األم ليست من أهل البيت  بني لعاقل أن يفرق

  .البيت، فذلك قول محال زعمه إال من جهول حاقد
هي من أهل بيته، فإن  إذن، فما دامت السيدة خدجية رضي اهللا عنها زوجة النيب حممد 

  .أهل بيتههن من ) ارضوان اهللا تعاىل عليهن مجيع )سائر أزواجه النيب حممد 

عت الشيعة  :اثانيالرافضة(لقد اد (ًاخبيثً اقول أن ألئمتهم : ، وهوامنكر)   االثـىن عشـر
  .قوى خارقة، ويعلمون الغيب، وأن الكون كله حتت سيطرم) إماما

تعاىل اهللا عز وجل عن مثل ذلك االدعاء الكاذب، واالجتراء املنكر، والكفـر البـواح،   (
اعلو اكبري.(  

عاة اومن مث فإن عليبن أيب طالب ميتلك مثل تلك الصفات املد وذلـك حسـب   ازور،
  ).علي بن أيب طالب(، وما ينسبونه إليه )افتراءات الشيعة الرافضة(افتراءام 

نفاق اخللفاء الراشدين لرسول اهللا  اوالشيعة الرافضة تزعم كذباً وزور وعلى رأسهم ،
لى يوضح عظم التناقض يف مثل ذلك االجتراء املنكر، وذلك ع تساؤالً نثريأيب بكر وعمر، ومن مث 

  : النحو التايل
إذا كان علي بن أيب طالب بتلك الصفات اليت تزعمها الشيعة الرافضة يف أئمتـها، فمـا   

يي عثمان بن عفان الذي أجربه على مبايعته أليب بكر الصديق مث الفاروق عمر بن اخلطاب مث احل
سبما تدعي الشيعة على اخلالفة، الواحد منهم تلو اآلخر، إذا كان يعتقد نفاقهم ح) ذي النورين(
  !!؟اوتان ازور) الرافضة ومن شاها(

اأهو الضعف، أم أنه قد حلّ به ما تزعمه الشيعة زور تانم؟ او ّمن النفاق ما حل!!  
  ! أميكن لعاقل أن يصغى بأذنيه ملثل ذلك اهلراء الكاذب الفاضح، الذي تدعيه الرافضة؟
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  وما داللة ذلك؟؟
كله إال داللة على بطالن ما تزعمه الشيعة من افتراءات كاذبة،  كال، وما ذلك: اجلواب

 جتعل مما عليه النصرانية اآلن، حيث) طبق األصل(وكفر بواح، حيث صاروا بذلك نسخة مماثلة 
لة، ال سيما عند يأقانيم اإلله، مث أظهرته مبظهر الضعف والعجز وانعدام احل أو أحد امن املسيح إهلً

  .اتراًء وتانصلبه حسبما تزعم اف
ا بن  ،اوأيضيب طالب يف صورة متناقضة بني الذلّة واخلوف وبني أفالشيعة قد صورت علي

  .العزة والشجاعة

  . اكان كافر اباطلً ابأن من بايع إمام تقول) الرافضة(وجند أن الشيعة  :اثالثً
ق أبـا بكـر   يف علي بن أيب طالب وقد بايع الصـدي ) الرافضة(إذن فماذا تقول الشيعة 

ومن  ،الرافضة(عت الشيعة دوالفاروق عمر واحليي عثمان، عندما تولّى كل منهم اخلالفة، حيث ا
  !؟ا، وافتراًء وتاناوكذب ا، زورنفاق كل من أيب بكر وعمر وعثمان) شاها

ا أحد هل ما زالت الشيعة الرافضة تنسب لعلي بن أيب طالب من الصفات ما ال ي نسب
  !!أم أا تقول بكفره حسب معتقداا؟ ، تعاىلسوى اهللا

وماذا نقول يف مبايعة احلسن واحلسني ملعاوية بن أيب سفيان، إذا مل يكونا يعتقدان بصحة 
  !خالفته؟

ذي فطرة نقية ونفس زكيـة،   تلزم كل عاقل،أن ذلك كله من التناقضات اليت ال شك، 
الذي تدعيه الشـيعة  (باطل، واالفتراء الكاذب كل ذلك اهلراء ال بأن يرفض ،متجرد هللا جل وعال

  .، وأن يسلك صراط اهللا املستقيم)الرافضة، ومن على شاكلتها
  .نعمة اإلسالم، واحلمد هللا تعاىل على نعمة اهلداية واإلرشادفاحلمد هللا تعاىل على 

عاءات الكاذبة للشيعة  :ارابعالرافضة(ومن مجلة التناقضات واالد :(  
روت روايات كاذبة تروى جنب على بن أيب طالب وتزعم صحتها ) لرافضةا(أن الشيعة 

  ).كما يف عجزه عن محاية أهله والدفاع عنهم(
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ومن التساؤالت اليت تبني جزًء من التخبط والتناقض الـذي تقـع يف دوامتـه الشـيعة     
  : ، ما على النحو التايل)الرافضة(

جز عن محاية أهله والـدفاع عنـهم   لإلمامة الصغرى، من حيث الع اهل من مل يكن أهلً
  !اإلمامة الكربى؟ب، يكون أوىل )حسبما تروى روايات الشيعة املكذوبة واليت تزعم صحتها(

  .كال: اجلواب
دعـوين والتمسـوا   : (بل إن روايات الشيعة تروى رفض علي بن أيب طالب لإلمامة وقوله

  ).غريي
  : والتساؤل هنا

ألمـر اهللا   افضرطالب حبسما تزعم الشيعة الرافضة، أال يعد ذلك الذي قاله علي بن أيب 
  !تعاىل فيما أوجبه عليه؟

  .بلى: اجلواب
على عظم التناقض الذي  اأثرناه من تساؤالت برهان مماومن مث، أال يعد ما قد استنتجنا جوابه 

  !لكذب؟لقناع اخلداع واالجتراء وا ا، وكشفً)الرافضة، ومن على شاكلتها(تنغمس فيه فرقة الشيعة 
  .بلى: اجلواب

  .فاحلمد هللا تعاىل على نعمة اإلسالم، واحلمد هللا تعاىل على نعمة اهلداية والرشاد

الرافضة، ومن على شاكلتها(ومن التناقضات اليت تقع يف دوامتها الشيعة  :اخامس :(  
روق والفا) اخلليفة األول لرسول اهللا (تقول بأن أبا بكر الصديق ) الشيعة الرافضة(أا 

  .قريشصنمي مها ) اخلليفة الثاين لرسول اهللا (عمر بن اخلطاب 

  ).أعاذنا اهللا تعاىل من ذلك اإلفك البين، وحفظنا منه(
ألويل األلباب والنهي، ملن كان له قلب نابض، وفطرة سليمة   ابسيطً ومن مث نثري تساؤالً

ـ سوية، ملن كان متجردا هللا تعاىل من أي عصبية أو محية أو ق اومية، ملن كان مبتغ للحق، رافض 
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  : للباطل، وذلك على النحو التايل
  !هو خامت األنبياء واملرسلني؟ أليس النيب حممد 

  .بلى: اجلواب
  !؟)اإلسالم(ألوامر اهللا تعاىل، وتعاليم دينه احلنيف  ممتثلهو خري  أليس النيب حممد 

  .بلى: اجلواب
و الذي جاء بالتوحيـد الكامـل اخلـالص هللا    ، وهامن الكفر شيئً أيرضى النيب حممد 

  !سبحانه وتعاىل؟
  .كال: اجلواب

أبا بكر الصديق وعمر بن اخلطاب، بل وقـام بتـزويج ابنتيـه     صاهر النيب حممد  يملأ
  !لعثمان بن عفان؟) بعد وفاا(الواحدة تلو األخرى 

  .بلى: اجلواب

  :وبعد
   بابنـة اج علي بـن أيب طالـب   مبصاهرة الكفار، وقد رفض زو أيرضى النيب حممد 

  !أيب جهل الكافر؟
  .كال: اجلواب

  !!بالكفر يف بيته؟ أيرضى النيب حممد 
  .كال: اجلواب

  !ابنته لكافر؟بأن يزوج  أيرضى النيب حممد 
ابنتيه، الواحـدة   ، وقد زوج النيب حممد )الرافضة ومن على شاكلتها(فما بال الشيعة 

  !!؟)لذي تزعم الشيعة كفرهوا(تلو األخرى لعثمان بن عفان 
  !إذن، فما الذي خنلص به من مثل هذه التساؤالت وغريها؟
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بلج، وأن الباطل متعـدد متنـاقض   أال شك، بأن ما خنلص به هو أن احلق واحد فصلٌ 
من ادعاءات واعتقادات إمنا هو كذب ) ومن على شاكلتها(وأن ما تزعمه الشيعة الرافضة . جللج

  .ان سوى قبولهحمض، ال ميكن إلنس
خمطط خبيث قدمي، قـائم   نِتاجالباطلة، ما هي  واملزاعموأن مثل تلك االدعاءات الكاذبة 

يف ظاهره على الطعن يف الصحابة الكرام وغريهم، ولكنه يف باطنه قائم على الطعـن يف القـرآن   
  . النبوية املطهرة ، ألن الصحابة الكرام هم سند القرآن والسنةالكرمي ويف سنة النيب األمني حممد 

قائم يف باطنه على الطعن يف النيب حممد  اوأيضقالوذلك حىت ي ، :  
بذلك الوصف املكذوب الذي افترته الشيعة الرافضة ومـن   إذا كان صحابة الرسول 

  .مثلهم) النيب حممد (على شاكلتها، فالبد وأن صاحبهم ومعلمهم 
الكرام وأزواجه األخيـار األطهـار بـذلك    وصحابته  معاذ اهللا أن يكون النيب حممد 

  .الوصف الكاذب الذي قد اختلقته الرافضة
  .فاحلمد هللا تعاىل على نعمة اإلسالم، واحلمد هللا تعاىل على نعمة اهلداية واإلرشاد

ا تقول)الرافضة ومن على شاكلتها(ومن التناقضات اليت تنغمس فيها الشيعة  :اسادسبأن : ، أ
  .الصديق، ألنه كان يصدق بأن النيب حممد ساحر بلقبوصف أبا بكر قد  النيب حممد 
  ).إنا هللا وإنا إليه راجعون(

  !فأي عقل سوي يستسيغ مثل ذلك العكر من الكالم ويرضى به؟
لنميز به بني الطيب واخلبيث، والصحيح والسـقيم، واجليـد    امل يهب اهللا تعاىل لنا عقلًأ
  !!؟والرديء

  .بلى: اجلواب
ال حنسن استغالل هذا العقل الذي منحنا اهللا تعاىل إياه، وحنسـن توطيفـه    ذااإذن، فلم

مع الفطرة  ابالتفكر فيما يروجه أعداء اإلسالم من ادعاءات وافتراءات ومعتقدات ال تستقيم مطلقً
  !!النقية السوية؟
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نيب ، فلماذا مل يصف الاصحيح) الرافضة، ومن على شاكلتها(فإذا كان ما تزعمه الشيعة 
  !!ر؟حسا يق هو اآلخر عندما زعم أن النيب أبا جهل بالصد حممد 

  !! فلماذا خصت الشيعة الرافضة أبا بكر الصديق مبثل ذلك االدعاء الكاذب؟
كان خيشى منه ويتقيه،  أليب بكر بذلك الوصف، أنه  وهل يعين وصف النيب حممد 

  !!كان ال يحسن الوصف؟ أن النيب حممد  :أم أن ذلك يعين! حسب معتقدات الشيعة الباطلة؟
ال شك، بأن مثل ذلك الذي تدعيه الشيعة الرافضة إمنا هو مباهته للعقول،واـام بـني   

  .للعقل الصريح
أليب بكـر   الفطرة السوية إذا مسع ذلك الوصف من النيب حممـد   وفاإلنسان العاقل ذ

يقصد من وراء ذلك  كان النيب حممد  ، فإنه وال شك، سيعلم من هذا الوصف أن)يقالصد(بـ
  .، وال ميكن أن يقبل غري ذلك من ادعاءات خمتلفة على اإلطالقخبريوصف أيب بكر 

الرافضة ومن على شاكلتها(ومن التناقضات اليت تنغمس فيها الشيعة  :اسابع :(  
  ).أم املؤمنني(أا تزعم كفر السيدة عائشة رضي اهللا تعاىل عنها 

املنكر، إمنا هو جراء خمططات خبيثة قامـت لتكيـد    مثل ذلك االجتراء وال شك، بأن
  .باإلسالم وأهله

عنه،  ، ونقلتهافالسيدة عائشة رضي اهللا عنها قد روت الكثري من أحاديث النيب حممد 
فترة طويلة، كان من خالهلا أن حدثت مبا روته  حيث عاشت رضي اهللا عنها بعد النيب حممد 

  .ته من أحاديثقبل وفا عنه 
أن أخرب بفضل أم املؤمنني عائشة على أمته من بعده، : وكان من معجزات النيب حممد 

فكان ما أخرب به، إذ أن األمة كلها قد انتفعت ذا العلم الغزير، الذي قد نقل إلينا عرب األسـانيد  
  .رضي اهللا عنها ، وذلك عن طريق أم املؤمنني عائشةالصحيحة القوية من أحاديث النيب حممد 

ومن علـى  (ولتوضيح بطالن مثل ذلك االدعاء الكاذب الذي قد افترته الشيعة الراقضة 
على كما من التساؤالت البسيطة، ألصحاب العقول النرية، والفطر السوية،  نثري بعضا، )شاكلتها
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  : النحو التايل
  !!كافرة؟يرضى بالزواج من  هل ميكن لعاقل رشيد أن يقبل بأن النيب حممد 

  .كال: اجلواب
إذن، فهل ميكن قبول مثل ذلك االدعاء القائل بكفر السيدة عائشة على الرغم من زواج 

ا زوجة له إىل وفاته،  ا بعد بعثته ورسالته وجميئه باإلسالم، واختياره ورضائه  النيب حممد 
  !!وأما للمؤمنني إىل يوم الدين؟

  .كال: اجلواب
  ؟؟مما قد استنتجنا جوابهلص به إذن، فما الذي خن

إىل وفاته، هـي أم   النيب حممد أن السيدة عائشة رضي اهللا عنها زوجة : اجلواب، هو
ومن على (، وأن كل ما أثري حوهلا من قبل الشيعة الرافضة أمجعني من أمة النيب حممد  للمؤمنني
  .اطل، ومعتقد بةمنكر واجتراءات، ةكاذب ادعاءاتليس إال ) شاكلتها

  .فاحلمد هللا تعاىل على نعمة اإلسالم، واحلمد هللا تعاىل على نعمة اهلداية واإلرشاد

ومن التناقضات اليت تنغمس يف وحلها الشيعة الرافضة: اثامن:  
القـرآن  (حتريف كتاب اهللا تعـاىل   اوكذب اتزعم باطلً) الرافضة ومن على شاكلتها(أا 

، وتقول بأن عليا بن أيب طالـب قـد كـتم    واملرسلني حممد ، املُرتل على خامت النبيني )الكرمي
ـ ) القرآن(اليوم، وأنه القرآن، والذي يبلغ حجمه ثالثة أمثال ما بني يدي املسلمني  اظلّ مكتوم 

طيلة قرابة ألف ومائيت عام، بل وألجل غري معلوم، وذلك عند القائم املزعوم غيبته وخروجـه يف  
  .آخر الزمان

تلك االدعاءات إمنا هي أشبه باألساطري واخلزعبالت، إذ أن ما يـدور   وال شك، أن مثل
  : يف ذهن قارئ مثل تلك االفتراءات من تساؤالت، ما قد يكون على النحو التايل

، والذي قد ختمت به مجيع الرساالت السـابقة، إذا مـا   فما فائدة رسالة النيب حممد 
) وما على شاكلتها(ليه، أو ظل حسبما تفتريه الرافضة حرف الكتاب الذي قد أوحاه اهللا تعاىل إ
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حسب االجتراء املنكر مـن  (طيلة أكثر من ألف سنة من السنني، بل وألجل غري معلوم  امكتوم
  !!؟)الشيعة الرافضة، وما على شاكلتها

أين العقول الناضجة السوية اليت تعظم من صفات اهللا جل وعال، فتعرف مشـول علمـه   
  كمته؟؟وكمال وبالغ ح

اأيبعث اهللا تعاىل نبيه حممد    ،بالكتاب املعجز، اخلامت جلميع الكتب السماوية السـابقة
تعهد حبفظه منه جل وعال ليكون منارة للعاملني، وهداية للحيارى والتائهني إىل واملهيمن عليها، واملُ

  !اية البشر أمجعني؟الصاحل هلد يوم الدين، ليكون بعد ذلك حتريفه وإخراجه عن إطاره الرباين
  .كال: بالتأكيد: اجلواب

وما الفائدة من رسالته اخلامتة حينئذ، إذا ما كان الزعم بضالل األمة قاطبة عن كتـاب  
  !!ألف ومائيت عام، بل وألجل غري معلوم؟ طيلةرا، ومن مث هدي نبيها، 

املنكـرة   أميكن أن يقبل ذو عقل راجح رشيد، وقلب ناضج واعٍ، مبثل تلك االجتراءات
  !!؟)وما على شاكلتها(من قبل الشيعة الرافضة 

  .بالتأكيد، كال: اجلواب
  وعلى أي شيء تدل مثل تلك االدعاءات الكاذبة، واليت قد اختذا الشيعة الرافضة عقيدة هلا؟؟

أن مثل تلك االدعاءات الكاذبة تطوي بني جنباا ما يشري : ن ذلك يدل علىأال شك، و
 ااخلبيثة اليت قد حاولت ترسيخ مثل تلك االدعاءات املفتراه بتحريف القرآن كيـد  إىل املخططات

اباإلسالم، وحقد املـرتل  ) القرآن الكرمي(هلم، ملا قد تعهد املوىل جل وعال حبفظ كتابه  اوحسد
 إليهم، ال سيما وقد وكِّل إىل اليهود من قبل حفظ التوراة، فحرفوها، مث اإلجنيل فكان التحريـف 

اوالتبديل والتضييع أيض.  
وكما أشرنا يف السابق، فإن مؤسس فرقة الشيعة الرافضة هو ابن سبأ اليهودي، ومـن مث  

  .فال غرابة فيما ذكرناه
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ومن التناقضات اليت تنغمس يف وحلها الشيعة الرافضة: اتاسع :  
لرغم من أنه تزعم أن يزيد هو من قتل احلسني، على ا) الرافضة، وما على شاكلتها(أا  

  : االدعاء، بأنه ذلك ال دليل على ذلك، ولكنها تعلّل مثل
  .ما دام أن احلسني قد قُتل يف ظل خالفته، إذن فيزيد هو من قتل احلسني

  : ، وهو على النحو التايلامهم اوللرد على مثل ذل االدعاء، نثري تساؤلً
ءه داخل السرداب، هو اإلمام الثاين واختبا غيبتهالذي تزعم الشيعة ) املهدي(أليس القائم 

  هلا، وأن إمامته سارية منذ أكثر من ألف عام، وحىت بعد غيبته؟) إمام آخر الزمان(عشر 
  .بلى، فالشيعة الرافضة تعتقد ذلك: اجلواب

أمل تحتل العراق من التتار يف عهد ذلك القائم الذي تزعم الرافضة غيبته، وقاموا بـذبح  
  املسلمني؟

  .لىب: اجلواب
ال يقتضي من ذلك، أن خيرج القائم املزعوم لدى الشيعة الرافضة من خمبأه، بعد أن قضى أ

  !!تار على اخلالفة العباسية؟تال
جماراة لالدعـاءات  (أال يعد ذلك القائم الغائب املزعون هو املسئول عما حدث يف عهده 

الرافضة من قتل يزيـد للحسـني    ، إذا ما قيس ذلك مبا زعمته الشيعة)املنكرة من الشيعة الرافضة
  لكون حدوث ذلك يف ظل خالفته؟؟

  .بلى: اجلواب
 املسـئول ، حيث تقول بأن يزيد هو الف ذلك بالنسبة للشيعة الرافضةوإذا كان األمر خب

عن قتل احلسني لكون حدوث ذلك يف ظل خالفته، ولكن األمر خبالف ذلك بالنسـبة إلمامنـا   
  ل ذلك؟؟القائم الغائب، فعلى أي شيء يد

الشك، وأن ذلك كله يبني جبالء عظم التناقض الصارخ الذي تتخبط فيه الشيعة الرافضة 
  .، يف ظل مثل تلك االدعاءات الكاذبة واملعتقدات الباطلة)وما على شاكلتها(
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ومن التناقضات اليت تنغمس فيها الشيعة الرافضة: اعاشر:   
اليت قد ادعتـها  (ين ال يكمل إال باإلمامة تزعم أن الد) الرافضة، وما على شاكلتها(أا 

اكذب(املزعومني بالنسبة هلا ا، وأن أئمتها هم أولئك االثىن عشر إمام.  
ضة، فإن مرتلـة النبـوة   فوبناًء على مثل ذلك االدعاء الباطل الذي قد افترته الشيعة الرا
، وطيلة فترة ة النيب حممد والرسالة أقل وأنقص من اإلمامة، وأن الدين مل يكمل طيلة فترة رسال

  .خالفة أيب بكر وعمر وعثمان، إىل أن جاءت خالفة علي بن أيب طالب
يف عهد خالفة علي بـن أيب   ابل إن حسب زعم الشيعة الرافضة فإن الدين مل يكمل أيض

دعوين والتمسـوا  : (أعرض عن املنصب اإلمامي، وقال حسبما تزعم الشيعة الرافضة هطالب، ألن
  .)١(ومن مث فإنه يكون بذلك قد ساعد على نقصان الدين لفترة أكرب، )غريي

  !!يقبله صاحب فطرة نقية وعقل رشيد؟ فهل ذلك اهلراء ميكن أن
  .كال: بالتأكيد

بعد أن  اأيظل الدين ناقصابعث اهللا تعاىل نبيه حممد ًللنبيني واملرسلني؟ ا، ليكون خامت!!  
  .كال: بالتأكيد

ىل نبيه ااهللا تع عد أن أرسلب اأيظل الدين ناقص  والذي ) القرآن الكرمي(بالكتاب املعجز
عليها؟ ابه ختمت مجيع الكتب السماوية السابقة، فصار مهيمن!!  

  .كال: بالتأكيد
) اإلمامـة (إذن، فمن أين تلك العقيدة الباطلة، القائمة على الزعم باإلمامة، ومل يذكرها 

، والذي تعهد حبفظه إىل يوم الـدين، والـيت مل   )لقرآن الكرميا(املوىل جل وعال يف كتابه احملكم 
  إىل على يد أولئك الرافضة يف ذلك الزمان؟؟) االعتقاد باإلمامة(بدعتها  تختلق

                                                
  .بتصرف) يلزم الرافضة(من كتاب ) ١(
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 ٨٩ 

من أعداء اإلسالم، الذين  اكاذب االشك، وأن مثل تلك العقيدة الباطلة، ليست إال اختالقً
 امنهم لإلسالم، وحقد اين به الشيعة الرافضة، كيدسامهوا يف نشأة ذلك الفكر الساقط، الذي تد

  .على أهله
  .جل وعال يأىب إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون املبطلون ولكن اهللا

  .فاحلمد هللا تعاىل على نعمة اإلسالم، واحلمد هللا تعاىل على نعمة اهلداية واإلرشاد



    
 ٩٠ 

  

 إلى الشيعة رسالة من أهل سنة الحبيب النبي محمد 

  من أوجه التشابه بني الشيعة الرافضة واليهود، 
  وبني النصارى) الشيعة الرافضة( وبينها

  : من أوجه التشابه بني الشيعة الرافضة وبني اليهود
وبـني اليهـود،   ) الرافضة(ليس من العجيب أن نرى التشابه البين بني معتقدات الشيعة 

حيث إننا قد أوضحنا يف نقاط سابقة أن نشأة هذه الفرقة املارقة كانت على يد عبد اهللا بن سـبأ  
  ).اتله اهللاق(اليهودي 

  : وبني اليهود) الرافضة(ومن أوجه التشابه بني الشيعة 
  ):رمحه اهللا(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -١
ال يصلح امللك إال : حمنة اليهود؛ وذلك أن اليهود قالوا) الشيعة الرافضة(أن حمنة الرافضة (

  .)إال يف ولد علي) اليت اختلقتها كذبا(يف آل داود، وقالت الرافضة ال تصلح اإلمامة 
أن اليهود من خمططام أن يقيموا دولة إسرائيل الكربى، وأن هذه الدولة البـد أن   -٢

  .يسودها حكم آل داود
امللقـب  ) املزعوم(بأنه إذا قام إمامها الثاين عشر : تقول) الرافضة(وكذلك، فإن الشيعة 

  .حيكم حبكم آل داود بالقائم من خمبأه يف سردابه، فإنه لن حيكم بالقرآن وإمنا سوف
أن اليهود تزعم أنه إذا خرج املسيح الدجال فإنه يثخن القتل يف املسلمني، وكـذلك   -٣

فإنه سـوف  ) املزعوم، امللقب بالقائم(فإن الشيعة الرافضة تقول بأنه إذا خرج إمامها الثاين عشر 
  ).أهل سنة احلبيب النيب حممد (يضع السيف يف العرب واملسلمني 

، وأن يهـدم  )قبلة املسـلمني (ليهود من مجلة خمططام أن يهدم املسجد احلرام أن ا -٤
  .املسجد النبوي الشريف

وكذلك، فإن الشيعة الرافضة تزعم أنه إذا خرج إمامها الثاين عشر املزعوم، والـذي تنتظـر   
سـنة   أهل(منذ أكثر من ألف عام، فإنه سوف يهدم قبلة أهل اإلسالم ) سردابه(خروجه من جحره 



   

 إلى الشيعة رسالة من أهل سنة الحبيب النبي محمد 
 

 ٩١ 

  .سوف يقوم دم املسجد النبوي الشريف ااملسجد احلرام، وأيض: ، وهي)احلبيب العدنان حممد 
٥- ود تبغض وتعادي أمني وحي السماء، امللك جربيل عليـه السـالم   ، فإن اليهاوأيض

ل ، وذلك ألنه يرتل بالتكاليف اليت قد أمره اهللا ج)أفضل وأشرف املالئكة عند اهللا تبارك وتعاىل(
  .وعال بالرتول ا على أنبيائه ورسله

الرافضة تقول بأن جربيل قد غلط وأخطأ يف نزوله بالوحي علـى   الشيعةوكذلك، فإن 
) األمني جربيل عليه السـالم (من علي، بل إن من طوائف الشيعة من تقول خبيانته  ابدلً حممد 

أن يـرتل ـا   ) ل عليه السالمجربي(، وتزعم أن من كان عليه لرتوله بالوحي على النيب حممد 
  .هو علي بن أيب طالب) الرسالة(

أن مثل تلك الدعوى الكاذبة إمنا هي اعتقاد فاسـد، يـورث الكراهيـة    : ومن مث يتبني
  .، وذلك مثل ما عليه اليهود)امللك جربيل عليه السالم(والبغض، بل واملعاداة ألمني وحي السماء 

شيعة الرافضة واليهود، واليت يتبين منها اتفاق الباطل إىل غري ذلك من أوجه التشابه بني ال
إىل جنب امع بعض، وتآلفه جنب.  

  .فاحلمد هللا تعاىل على نعمة اإلسالم، واحلمد هللا تعاىل على نعمة اهلداية واإلرشاد
  : من أوجه التشابه بني الشيعة الرافضة وبني النصارى

لـيس   النصارىبأمر الزواج، حيث إن  ولقد وافقت الشيعة الرافضة النصارى فيما يتعلق
ن متتع النسائهم صداق، وإمنا يتمتعون.  

حيث ال يشترط يف مثل ذلـك الـزواج   (وكذلك، فإن الشيعة الرافضة يتزوجون باملتعة 
  ).زواج املتعة( )١(، بل ويرغبون فيهويستحلونه) إنفاقالباطل شهود أو 

مع غريها من معتقدات أعداء ) الرافضة(لشيعة ومن قليل ما أشرنا إليه يتبني توافق عقيدة ا
  .اإلسالم، والكائدين ألهله، واحلاقدين عليهم

  . ومن مث، فإن ذلك يربهن على بطالن تلك املعتقدات اليت تزعمها الشيعة الرافضة
  .فاحلمد هللا تعاىل على نعمة اإلسالم، واحلمد هللا تعاىل على نعمة اهلداية واإلرشاد

                                                
  .عبد اهللا بن حممد السلفي/ ، مجع وترتيب)بتصرف(عقائد الشيعة ) ١(



    
 ٩٢ 

  

 إلى الشيعة رسالة من أهل سنة الحبيب النبي محمد 

  )الرافضة(يهود والنصارى على الشيعة ما فُضلت به ال
لقد أشرنا يف اجلزئية السابقة إىل بعض مما قد تشات فيه الشيعة الرافضـة مـع أعـداء    
اإلسالم من يهود ونصارى، ولكننا يف هذه اجلزئية سوف نوضح أن من خزي اهللا تعـاىل هلـذه   

لوا عليها يف اعتقـادام بأهـل   أن جعل اليهود والنصارى قد فُض) الشيعة الرافضة(الفرقة املارقة 
  .نصرة دعوة أنبيائهم

  من خري أهل ملتكم؟: فلئن سئل اليهود
  .أصحاب موسى: أجابوا قائلني

  من خري أهل ملتكم؟: ولئن سئل النصارى
  .حواري املسيح: أجابوا قائلني

ئل الشيعة اولكن على النقيض من ذلك متاممن شر أهل ملتكم؟): الرافضة(، إذا س  
  .)١(أصحاب حممد : لواقا

على الرغم من كفرهم وتكذيبهم للنيب حممد ، فإن كال من اليهود والنصارى اوأيض ،
إال أم يعتقدون صحة الكتاب الذي بني أيديهم، وذلك على الرغم من التحريف البين للتـوراة  

به املسـيح عليـه    اليت جاء نيب اهللا موسى عليه السالم، وعلى الرغم من ضياع اإلجنيل الذي جاء
اكاملً االسالم ضياع )حيث إنه عندما دو يف  ان، كُتب بلغة غري لغة الوحي، مما جعل ذلك سـبب
  ).، غري أن تدوينه مل يكن يف زمن املسيحاضياعه كاملً

تزعم حتريف الكتاب الذي أُنـزل  ) الرافضة، ومن على شاكلتها(ولكننا جند أن الشيعة 
  .على الرغم من تعهد اهللا تبارك وتعاىل حبفظه، وذلك إىل يوم الدين ، وذلكعلى نبيها حممد 

أعاذنا اهللا تعاىل من إفك الرافضة وحفظنا منه، وهدانا إىل صراطه املستقيم، وردنا إىل سنة 
  .اردا مجيلً حبيبه األمني حممد 

  .رشادفاحلمد هللا تعاىل على نعمة اإلسالم، واحلمد هللا تعاىل على نعمة اهلداية واإل
                                                

عن كتاب منهاج السنة، لشيخ  اعبد اهللا بن حممد السلفي، أخذً/ عقائد الشيعة، مجع وترتيب: كتاب من) ١(
  .اإلسالم ابن تيمية



   

 إلى الشيعة رسالة من أهل سنة الحبيب النبي محمد 
 

 ٩٣ 

  ، ممن هداهم اهللا تعاىل إىل هدي خري األنام حممد 
  واتباع أهل سنته

اهللا تبارك وتعاىل أن حيفظ دينه اإلسالم، على الرغم من كيـد أعـداءه لـه،     ءلقد شا
  .واحملاوالت إثر احملاوالت للنيل منه، فاهللا جل وعال هو متم نوره ولو كره الكافرون املبلطون

  . لج كالظلماتجلفالباطل متعدد 
ـ النور ا) احلق(وأما احلق فهو واحد فقط، واضح أبلح ال مرية فيه، فهو  ذي ميحـو اهللا  ل

  .تعاىل به الظلمات
وألن اهلداية من اهللا تبارك وتعاىل، فهو جل وعال أعلم مبن يوفقه هلذه النعمة العظيمة اليت 

  .ليه جلّ وعالإال تعادهلا نعمة أخرى، نعمة اهلداية 
 اهللا سبحانه وتعاىل أن يكون ممن قد هداهم إىل صراطه املستقيم وهدي نبيه  ءولقد شا

  .القومي، علماء من الشيعة الرافضة أنفسهم، ممن عرفوا احلق وكشفوا عن الباطل
  .ومن مث، فلم يعد للتقية اليت تعمل ا الشيعة الرافضة نفس األمهية اليت كانت هلا من قبل

 أن يفتضح أمر الشيعة الرافضة من خالل علماءهـا، وعلـى   وتعاىل اهللا تبارك ءفلقد شا
عن ما تنطوي عليه صدورهم وأنفسهم من نكـارة  ) العلماء واملشايخ(ألسنة مشاخيها، كاشفني 

  .غيوم الباطل عن عيوماد معتقد، وذلك إثر تبيان احلق هلم، واجنالء دعوة وفس
قيم، واتباع أهل سنة احلبيب األمـني  ومن هؤالء الذين هداهم اهللا تعاىل إىل صراطه املست

  : ، بل وصاروا داعني إىل هذا النور الساطع واحلق املبني، من على النحو التايلحممد 
  ).الشيعة والتشيع(أمحد الكسوري، صاحب كتاب  -١
  ).كسر الصنم(الربقعي، صاحب كتاب  -٢
  ).الشيعة والتصحيح(موسى املوسوي، صاحب كتاب  -٣

  



    
 ٩٤ 

  

 إلى الشيعة رسالة من أهل سنة الحبيب النبي محمد 

هللا مث للتاريخ، كشف األسرار وتربءة األئمـة  (املوسوي، صاحب كتاب السيد حسني  - ٤
  ).األطهار

ىل هدي نبيـه  إاهللا تعاىل إليه، وأرشدهم  وغري ما ذكرنا آخرون كثريون، ممن قد هداهم
  .وسنته حممد 

  .فاحلمد هللا تعاىل على نعمة اإلسالم، واحلمد هللا تعاىل على نعمة اهلداية واإلرشاد



   

 إلى الشيعة رسالة من أهل سنة الحبيب النبي محمد 
 

 ٩٥ 

  ،)الرافضة( ها الشيعة شبهات تروج
  وموجز من الرد عليها

موجز لشبة الشيعة الرافضة، الواهية الساقطة، وذلك قبـل أن   أن بداءة، نود نشري إيل رد
  :يف كل منها، وهو ايسري نفصل

أي من الشبهات، فإن جلّ اعتمادها يف ذلك يكون علـي   ةارثإأن الشيعة إذا ما أرادت 
لـه تلـك    تثارمن  جهل، ال سند صحيح هلا، مث االعتماد علي معتلّة اإلتيان بأحاديث موضوعة

  .الشبهة بالرد عليها
وكما هو املشهور واملأثور عن الشيعة الرافضة، فإم من أكذب خلق اهللا تعـايل علـي   

، فيعملون علـي تشـويه التـاريخ    )إال من رحم اهللا تعايل وهداه( رسوله صلي اهللا عليه وسلم 
لك جهدهم وعزمهم، مستغلني ما متيله عليه عقوهلم من شيت الوسـائل والسـبل   مستفرغني يف ذ

  -:اخلبيثة، مثل
  .االختالق والكذب - ١
 .استغالل تشابه األمساء - ٢

 .بقصد التشويه هلمالزيادة علي احلادثة أو النقصان منها حبسب ما يتراءي  - ٣

 .إبراز األخطاء، مبعين التغطية علي أية حماسن - ٤

 . حوادث تارخيية مكذوبة، ونسبها إيل فالن، افتراًء وتانا صناعة األشعار لتأييد - ٥

٦ - نسب كذبإيل فالن أو فالن، حسبما يـتالئم مـع    اوضع الكتب والرسائل املزيفة، واليت ت
 .كيدهم وخمططام

  .ومنوذج ذلك، كتاب ج البالغة، حيث إنه مطعون يف سنده ومتنه



    
 ٩٦ 

  

 إلى الشيعة رسالة من أهل سنة الحبيب النبي محمد 

الق قصة مكذوبة، قد متدح صـاحبها، يف  استخدام إسلوب الذم يف ثوب املدح، مبعين اخت - ٧
الظاهر، حىت إذا ما ابتلعها سامعها وصدق ا، جيدها منطوية علي ذمة، ومن مث يكون فريسة 

  .حليلتهم وخديعتهم
يف هذا العصر، عصر الفضائيات واإلنترنت، اليت تساعد علـي  (انتاج األفالم واملسلسالت  - ٨

 .ارهم ومعتقدامأفك تشويه التاريخ احلقيقي، ومن مث نشر

ومن مناذج تلـك   ،ملخططام ومكائدهم ابعد يوم تنفيذً ايوم يبتكرونهإيل غري ذلك مما  
   :املكائد لدي الشيعة لتنفيذ خمططام

  ).تاريخ الطربي( ببعض ما جاء يف  استشهادهم
بيـب  أنه ال حيدث إال باألسانيد، وبينما جند أن أهل سنة احل) تاريخ الطربي( إن مميزات 

) الرافضـة (األسانيد، جند أن الشـيعة   هالنيب حممد صلي اهللا عليه وسلم يأخذون الصحيح من هذ
ومطـامعهم،   هميأخذون السقيم من تلك األسانيد، ملا يتوافق مع أهـواء  البدعوغريها من أهل 

  .حيث جيدون فيه بغيتهم
أهل سنة احلبيب  والذي يشهد له علماء) نفسه( اإلمام الطربي  أن وذلك علي الرغم من

ار دون  التحقيق يف سـندها،  آث، قد نبه علي أنه ذكر يف كتابه كل ما روي من أخبار والنيب 
، فإن عالسام يستشنعهكان يف ما ذكره ما يستنكره القارئ، أو إن ، وأنه روااوأن مسندها إيل 

ذكر ما حدث بـه  ) ربيدور اإلمام الط( منا كان دورةإذلك ليس من قبله، وإمنا هو من رواته، و
  .دون التحقيق يف سنده، وأن علي القارئ متحيض ذلك السند

  :ومن مناذج هؤالء الرواة، الضعفاء الواهني، الغري معتد م يف روايام
لكذبه، وكذلك الواقدي،  ا، وقد صنفه علماء احلديث علي أنه من املتروكني، نظرالكليب

  .، وغريهمخمنفن حيي املُكين بأيب وسيف بن عمر التميمي، وكذلك لوط ب
  . تصنيفهم من علماء احلديث علي أم من املتروكنيمتحيث 

بني  للتمحيص ،وقد كان ذلك اجلهد العظيم من علماء أهل سنة احلبيب العدنان حممد 
  .الصحيح والسقيم، ومن مث التفرقة بني احلق والباطل



   

 إلى الشيعة رسالة من أهل سنة الحبيب النبي محمد 
 

 ٩٧ 

وكان األمر يتعلـق  )من روايات التاريخ كما يف كثري(سند للرواية يوجد، إذا مل اوفرض ،
الكرام، فيكفينا األصل الذي نسري عليه، والذي يشهد اجلميع به، وهو ثناء  بصحابة النيب حممد 

هلـم،   ، وكذلك شهادة رسوله حممـد  )القرآن الكرمي( اهللا جل وعال عليهم يف كتابه احملكم 
  .وثناءه عليهم يف أحاديثه الشريفة الصحيحة

الرافضة( مبن افترت الشيعة ا، إذا كان األمر متعلقًاوأيض (تان اعليها وهـي أم  اوكذب ،
القـرآن  ( املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها، فيكفينا يف ذلك تربءة اهللا جل وعال هلا بكتابة احملكـم  

هلا وثنـاءه عليهـا،    ويف سياق آيات تتلي إيل يوم الدين، وكذلك شهادة رسول اهللا ) الكرمي
مل يسلمن مـن طعـن    والاليت، وكذلك غريها من سائر أمهات املؤمنني، أزواج رسول اهللا 

  . الشيعة وافتراءاا
اهللا تبارك وتعايل، والرجوع إيل الصحيح املوثـق   ين، أن األصل هو الرجوع إيل كتابمبع

 اخ، وتأولها تأولًالثابتة عنه، مث النظر يف سند الروايات اليت قد ذكرها التاري من أحاديث النيب 
ون غلو فيه، وفقًاصحيحلألصل الذي عندنا، وهو كتاب اهللا تعايل، والصحيح من أحاديث  ا، د

  .يتضح لنا املراد الكامل منها كي، دون أخذ بعضها وترك البعض اآلخر، وذلك رسول اهللا 
ساقطة، نشري إيل وبعد أن أشرنا إيل رد شامل علي ما تثريه الشيعة الرافضة من شبه واهية 

  :بعض التفصيل يف الرد عليها، كما هو النحو التايل
ـ يف سبيل الطعن يف أصحاب النيب ) الرافضة( لقد قامت الشيعة  -١  ي، كجزء رئيس

، يف تعارض واضح مع صـريح  اباطلً امن معتقدها، بتأويل ما تشابه من آيات القرآن الكرمي تأويلً
  .ت من أحاديث الرسول اآليات احملكمات، والصحيح الثاب

  :وصدق اهللا تعايل، إذ يقول
لَّذين هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آيات محكَمات هن أُم الْكتابِ وأُخر متشابِهات فَأَما ا﴿

فتنة وابتغاَء تأْوِيله وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه والراسخونَ فـي  في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه منه ابتغاَء الْ
   : ]آل عمران[ ﴾الْعلْمِ يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ



    
 ٩٨ 

  

 إلى الشيعة رسالة من أهل سنة الحبيب النبي محمد 

نذكرها، ما يتضح من ثناء اهللا تعاىل على الـنيب  ، اليت سوف التاليةففي هذه اآلية الكرمية 
وأصحابه الكرام، ومدحهم بالعديد من الصفات احلسنة، وهذه اآلية اليت حنن بصددها،  حممد 

  : هي قول اهللا تعاىل
﴿ر ماهرت مهنياُء بمحلَى الْكُفَّارِ راُء عدأَش هعم ينالَّذو ولُ اللَّهسر دمحلًا مونَ فَضغتبا يدجا سكَّع

ف مثَلُهمو اةروي التف مثَلُهم كذَل ودجأَثَرِ الس نم هِموهجي وف ماهيما سانورِضو اللَّه نعٍ مرجِيلِ كَزي الْإِن
ي هوقلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآز طْأَهش جرـوا  أَخنآم ينالَّذ اللَّه دعو الْكُفَّار يظَ بِهِمغيل اعرالز جِبع

  .]٢٩: سورة الفتح[ ﴾وعملُوا الصالحات منهم مغفرةً وأَجرا عظيما
  : الكرام، بأم حيث يتبين منها، أن اهللا تعاىل قد امتدح أصحاب نبيه 

  .رمحاء بينهم -      أشداء على الكفار  -
يعبدون اهللا تعاىل وحده، فريكعون ويسجدون له جل وعال، راغبني فضله ورضـوانه   -

  .عليهم
  .وهذا الذي أشرنا إليه هو ظاهر اآلية الكرمية، وهو ما يفهم منها جبالء

، يف اعتماد منـها  أبت إال أن تطعن يف أصحاب النيب حممد ) الرافضة(ولكن الشيعة 
الصريح، احملكم البـين مـن اآليـات    للواضح طل ملا تشابه من اآليات، تاركة على التأويل البا

  .، ملا يتعارض مع أهواءها وخمططاا، وال يتماشى معهااألخريات
وعـد  ﴿: يف قول اهللا تعاىل) منهم(بكلمة ) من(قالت بأن ) الشيعة الرافضة(حيث جندها 

حاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذ االلَّهيمظا عرأَجةً ورفغم مهنم ٢٩: الفتح[ ﴾ات[.  
ا للتبعيض، مبعىن أن بعضمن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات سوف ينـالون املغفـرة    اأ

واألجر العظيم، بينما الباقون ليس هلم ذلك، قاصدين ما يسعون إليه جاهدين من تشويه لصـور  
أو  ٣من االعتقاد بارتدادهم وكفرهم عدا ) الشيعة الرافضة(الصحابة الكرام بالزعم الباطل لديها 

  .عنهم اأو ما يزيد قليلً ٥
  : وال شك، أن مثل ذلك إمنا هو اجتراء منكر، حيث



   

 إلى الشيعة رسالة من أهل سنة الحبيب النبي محمد 
 

 ٩٩ 

ليسـت  ) منـهم (يف كلمـة  ) من(أن : علماء التفسري للقرآن الكرمي عليه إن احلق الذي
  : لتالينيللتبعيض كما يدعي املبطلون، وإمنا هي على أحد املعنيني ا

  : املعىن األول -أ
  : من جنسهم وأمثاهلم، كما يف قول اهللا تعاىل: تعين) منهم(يف كلمة ) من(أن 
﴿..... ثَانالْأَو نم سجوا الرنِبت٣٠: احلج[ ﴾فَاج[.  

األوثان دون البعض اآلخر،  من بعضا جنتنبيلزمنا أن  هأن الكرميةحيث ال يفهم من اآلية 
  .أن يلزمنا اجتناب مجيع األوثان: منها وإمنا يفهم

  .)١(اجتنبوا الرجس من أمثال هذه األوثان: قد أتت هنا مبعىن) من(فتكون 
  : املعىن الثاين -ب

  : قد جاءت للتأكيد، كما يف قول اهللا تعاىل) منهم(يف كلمة ) من(أن تكون 
  .]٨٢: اإلسراء[ ﴾مؤمنِنيوننزلُ من الْقُرآن ما هو شفَاٌء ورحمةٌ للْ﴿

أن القرآن الكرمي كله شفاء ورمحة للمؤمنني، وليس أن يكون  :فتكون معىن اآلية الكرمية
  .)٢(بعض آياته شفاء ورمحة، والبعض اآلخر ليس كذلك

  .هنا للتأكيد) من(لذا، فإن 
لرافضة، وذلـك  ومما أشرنا إليه يتبني لنا بطالن تلك الشبهة الساقطة، املفتراة من الشيعة ا

احلاسم عليها، والربهان القاطع على بطال إضافة إىل ما قد أخربنا بـه القـرآن    ا،مبوجز من الرد
  .الكرمي من صريح اآليات الكرميات اليت تؤكد ما أشرنا إليه

يرد علي رجال أعرفهم ويعرفونين، فيذادون عن احلـوض،  «: لقد قال النيب حممد  -٢
  .)٣(»إنك ال تدري ما أحدثوا بعدكفأقول أصحايب، فيقال 

                                                
  .اخلميسعثمان / ، للشيخ)بتصرف(من التاريخ  حقبة) ١(
  .نفس املصدر) ٢(
  .صحيح البخاري) ٣(



    
 ١٠٠ 

  

 إلى الشيعة رسالة من أهل سنة الحبيب النبي محمد 

إين على احلوض حىت أنظر مـن  «: ومن الروايات األخرى هلذا احلديث النبوي الشريف
أما شعرت ما عملوا : كم، وسيؤخذ أناس دوين، فأقول يا رب مين ومن أميت، فيقاليرد علي من

  .)١(»بعدك، واهللا ما برحوا بعدك يرجعون على أعقام
طاعنني يأبون إال املتشابه من اآليات الكرميات، واألحاديـث النبويـة   وكاملعتاد، فإن ال

  .الشريفة، حبيث ميكنهم أن جيدوا بغيتهم يف ذلك التأويل الباطل
يف احلديث األول، وزعمت أن املراد ) أصحايب(على كلمة ) الرافضة(فلقد وقفت الشيعة 

عمر وعثمان، وإىل آخـر الصـحابة   ابتداءً من أيب بكر و ذه الكلمة هم أصحاب النيب حممد 
فيهم جراء الزعم بارتداءهم وكفرهم حسـبما تـنص عليـه     كطعنرضوان اهللا عليهم أمجعني، 

  .اخلبيثة) معلى شاكلته ن، وممعتقدات الشيعة الرافضة(معتقدام 
يف احلـديث  ) أصحايب(وال شك، أن ذلك االدعاء اخلاص بتفسري الشيعة الرافضة لكلمة 

ا هو قول باطل، واجتراء منكر، حيث يتعارض مع اآليات الكرميات الصرحيات، الواردة األول، إمن
ادعـاء الشـيعة   (يف فضل الصحابة الكرام، ويف رضا اهللا تبارك وتعاىل عليهم، إضافة إىل تعارض 

مع الصريح من األحاديث النبوية الشريفة، الثابتة عنه، واليت قد وردت يف عظيم فضـل  ) الرافضة
  .بة رضوان اهللا عليهم، وكرامتهمالصحا

وإضافة إىل اآليات الكرميات الصرحيات، واألحاديث النبوية الصرحية، اليت تـبني عظـم   
  : فضل الصحابة الكرام، وامتداح اهللا تبارك وتعاىل هلم، ورضاه عليهم، ما نبينه على النحو التايل

  .املنافقون: يف احلديث الشريف) أصحايب(أن املراد بكلمة  -١
وقلوم  حيث كان املنافقون يظهرون اإلسالم ويبطنون الكفر، فيصلّون مع النيب حممد 

  .)٢(فارغة من اإلميان واإلسالم

                                                
  .صحيح البخاري) ١(
  .ميسعثمان اخل/ ، للشيخ)بتصرف(حقبة من التاريخ، ) ٢(



   

 إلى الشيعة رسالة من أهل سنة الحبيب النبي محمد 
 

 ١٠١ 

أم من أصحابه، حيث مل يكن يعلـم   ومن هؤالء املنافقني من كان يظن النيب حممد 
وممـن حـولَكُم مـن    ﴿: نفاقهم، ومل خيربه اهللا تعاىل بذلك، ويدلّل على ذلك قول اله جل وعال

بهم مرتينِ ثُم يردونَ الْأَعرابِ منافقُونَ ومن أَهلِ الْمدينة مردوا علَى النفَاقِ لَا تعلَمهم نحن نعلَمهم سنعذِّ
  .]١٠١: التوبة[ ﴾إِلَى عذَابٍ عظيمٍ

، وماتوا أم هم الذين ارتدوا بعد وفاة النيب حممد  ):أصحايب(أن املراد من كلمة  -٢
  .على ذلك

أن ارتد كثري من العرب، وامتنعوا عن الزكاة، فحارم  فقد كان بعد وفاة النيب حممد 
  .من اخلليفة األول أيب بكر الصديق ، بأمرصحابة النيب حممد 

وا عن اإلسـالم، والـذين   هؤالء الذين ارتد): أصحايب(ومن مث فقد يكون املراد بكلمة 
  .)١()الصحابة الكرام(أم منهم ) املرتدين(، ويظن فيهم يحسبون على صحابة رسول اهللا 

 املعىن العام منها، وهو كل من صحب النيب حممـد  ): أصحايب(أن املراد بكلمة  -٣
  .)٢(حىت وإن مل يؤمن به ويتابعه

على هذا الطريق ولـو مل   حممد  كل من صحب النيب): أصحايب(أن املراد بكلمة  -٤
  ).أميت(يره، ويدل على هذا رواية 
سوف يعـرف   ، فقد تبني من حديث آخر صحيح أنه )أعرفهم( وقول النيب حممد 

  .أمته يوم القيامة من آثار الوضوء
دلّت عليه صـريح اآليـات    يؤكَّد مبا قدوكما أشرنا، فإن هذا التوضيح املوجز اليسري 

ريح األحاديث الصحيحة األخرى، اليت قد وردت يف فضل الصـحابة الكـرام،   الكرميات، وص
  .ومدح اهللا تعاىل هلم، ورضاه عنهم

                                                
  .عثمان اخلميس/ ، للشيخ)بتصرف(حقبة من التاريخ،  )١(
  .نفس املصدر) ٢(



    
 ١٠٢ 

  

 إلى الشيعة رسالة من أهل سنة الحبيب النبي محمد 

ـ   مـن   اومن مث يتبني بطالن تلك الشبهة الساقطة اليت قد اختلقتها الشيعة الرافضـة، نيلً
  .اإلسالم، ومن أهل سنة احلبيب العدنان حممد 

  .لبشرية بعد األنبياء واملرسلنيفالصحابة الكرام هم خري من عرفتهم ا
كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمنونَ ﴿: فقد قال اهللا تعاىل

  .]١١٠: آل عمران[ ﴾وأَكْثَرهم الْفَاسقُونَبِاللَّه ولَو آمن أَهلُ الْكتابِ لَكَانَ خيرا لَهم منهم الْمؤمنونَ 
صحابه الكرام هم مـن  أو ،ومن املعلوم أن هذه اآلية الكرمية قد نزلت على النيب حممد 

  .كانوا قد آمنوا به، ويوءازرونه ويناصرون دعوته
 األمر باملعروف حققتبأا خري أمة إذا  ومن احملال أن يصف اهللا تعاىل أمة النيب حممد 
مـن  (من أن مجيـع الصـحابة   ) الرافضة(والنهي عن املنكر، مث يكون االعتقاد مبا تزعمه الشيعة 

ارتدوا إال ثالثة، وذلك على الرغم من أن الصحابة هم خري منوذج تنطبـق  ) املهاجرين واألنصار
  .)١()ااملشار إليها سابقً(عليه هذه اآلية الكرمية 

يف اآلية الكرمية خـاص بثالثـة فقـط مـن     املذكور ) أمة(فهل يعقل أن يكون وصف 
  !!الصحابة؟

فهل هؤالء الثالثة الذين تزعم الشيعة الرافضة أم من ثبتوا على إميام وإسـالمهم دون  
  !!؟)أمة(غريهم، هم املقصودون بكلمة 

  .ال: اجلواب
يف تنفيـذ أجنـدة    افما يقول مبثل ذلك اخلبط من الكالم إال حاقد خبيث، ال يألوا جهد

باإلسالم وأهله اأجنبية ذات خمطط خبيث، كيد.  
ا الشيعة  اوختامعلى هذه الشبهة اليت قد أثار نذكر ما قاله ابن مسعود )الرافضة(للرد ،
  : على النحو اآليت ،رضي اهللا عنه

                                                
  .ميسعثمان اخل/ ، للشيخ)بتصرف(حقبة من التاريخ ) ١(



   

 إلى الشيعة رسالة من أهل سنة الحبيب النبي محمد 
 

 ١٠٣ 

خري القلوب، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه  إن اهللا نظر يف قلوب العباد، فوجد قلب حممد (
خري قلوب العباد،  أصحابهفوجد قلوب  ر يف قلوب العباد بعد قلب النيب حممد برسالته، مث نظ

  ).فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه
، وذلك بعـد أن  النيب حممد  أغضبوابأن الصحابة قد ) الرافضة(لقد قالت الشيعة  -٣

وينحـروا فلـم   عقد صلح احلديبية، مع قريش، حيث رجع ومل يعتمر، فأمر الصحابة أن حيلقوا 
يسـتحيل أن   بأن من يغضب الـنيب  ): الشيعة الرافضة(، ومن مث قالت يستجيبوا، فغضب 

  .يكون عدال
إمنا هو من سوء الظن، ) الشيعة الرافضة(وال شك، أن ذلك الكالم الذي تزعمه الرافضة 

  .ال صحة له ماوعدم الفهم، وادعاء 
به الكرام رضوان اهللا تعـاىل علـيهم   قدره كما عرف له أصحا فما عرف للنيب حممد 

  .أمجعني
مـا   اولتوضيح جزء مما يشهد بذلك، نذكر ما أخرب به عروة بن مسعود لقريش، موضح

  : يف يوم صلح احلديبية، حيث يقول بدا له من أحوال الصحابة مع رسول اهللا 
 ما أي قوم، واهللا لقد وفدت على امللوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، واهللا(

، واهللا إن تنخم بنخامـة إال  ايعظم أصحاب حممد حممد) كما(يعظمه أصحابه ما  طق ايت ملكًأر
وقعت يف كف رجل منهم فدلّك ا وجهه، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلـون  

ون النظر إليه تعظيمم، وما حيدله اعلى وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصوا.(...  
مـن تـأخر يف   ) رضوان اهللا تعاىل عليهم(أن ما ظهر من أمر الصحابة : مث يتبني لناومن 

باحللق والنحر، مل يكن على سبيل املعصية، وإمنا كان أمنية منهم أن  االستجابة ألمر رسول اهللا 
 ا، وذلك شوقًمكةرأيه، وأن يرتل عليه الوحي من اهللا تبارك وتعاىل بأن يدخل  يغري النيب حممد 

  .كان تأخرهم مث منهم إىل بيت اهللا احلرام، والطواف به،ومن



    
 ١٠٤ 

  

 إلى الشيعة رسالة من أهل سنة الحبيب النبي محمد 

فحلق وحنر هديه، علم اجلميع أن األمر قد انتهى، وال حمال  ولكن ملّا خرج النيب حممد 
اهللا تعـاىل   ، حىت أنزل)١(للرجوع فيه، فحلقوا وحنروا، مستجيبني ألمر اهللا تعاىل، وأمر رسوله 

لَّه عنِ الْمؤمنِني إِذْ يبايِعونك تحت الشجرة فَعلم ما في قُلُوبِهِم فَأَنزلَ السكينةَ لَقَد رضي ال﴿: فيهم قوله
  .]١٨: الفتح[ ﴾علَيهِم وأَثَابهم فَتحا قَرِيبا

علَى الْكُفَّارِ رحماُء بينهم  محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداُء﴿: وأنزل سبحانه وتعاىل قوله
لك مثَلُهم فـي  تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلًا من اللَّه ورِضوانا سيماهم في وجوههِم من أَثَرِ السجود ذَ

 طْأَهش جرعٍ أَخرجِيلِ كَزي الْإِنف مثَلُهمو اةرويظَ التغيل اعرالز جِبعي هوقلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآز
  .]٢٩: الفتح[ ﴾بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات منهم مغفرةً وأَجرا عظيما

ا ال صحة له، هو سبيل الطـاعنني يف  ومن مث يتبني أن سوء الظن وعدم الفهم، وادعاء م
  .اإلسالم، واحلاقدين على أهله

فيتبني أن ما قد افترته الشيعة الرافضة من اجتراءات منكرة يف خري الناس بعـد األنبيـاء   
  .واملرسلني، إمنا هو من سبيل البهتان والكذب

اهللا تعاىل ورسله  جبانب طعنهم يف خري البشر بعد أنبياء اآخر القد اختذ الطاعنون سبيلً -٤
)وهو سبيل الطعن يف أزواج رسول اهللا )مثلهم االذين مل تعرف البشرية قاطبة منوذج ،،  حيث

أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها، وكذلك أم املؤمنني حصفة رضـي  ) الشيعة الرافضة(قد قذفت 
  .سالماهللا عنها وغريها بتهمة خبيثة منكرة، وهي مة الكفر واالرتداد عن اإل

  : أن يف اآلية) الرافضة(حيث زعمت الشيعة 
وصـالح  إِنْ تتوبا إِلَى اللَّه فَقَد صغت قُلُوبكُما وإِنْ تظَاهرا علَيه فَإِنَّ اللَّه هو مولَاه وجِبرِيـلُ  ﴿

ظَهِري كذَل دعكَةُ بلَائالْمو نِنيمؤتدلون به على مثل ذلك القول اخلبيث، ما يس]٤: التحرمي[ ﴾الْم.  
إذن، فماذا كان استدالهلم النابع من اتباعهم ملا تشابه من آيات القرآن الكرمي، وتـركهم  

  للمحكم منه، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله؟

                                                
  .عثمان اخلميس/ للشيخ) بتصرف(حقبة من التاريخ ) ١(



   

 إلى الشيعة رسالة من أهل سنة الحبيب النبي محمد 
 

 ١٠٥ 

إمنا كان استدالل الشيعة الرافضة على مثل ذلك االدعاء اخلبيث، واالجتراء املنكر، مـن  
امليل إىل الكفر وال شك، أن ذلك إمنـا  : ، حيث يزعمون أا تعين) صغت(تعاىل خالل قول اهللا 

  .هو من األقوال الكاذبة، واليت قد بين علماء اإلسالم بطالا
أي مالت عن احلق يف هذا الفعل، فالفعل ): صغت(حيث إن الصحيح يف قول اهللا تعاىل 

  .ضة من الكفر املناقض لإلميانخطأ، ولكن ليس املعىن ما قد اختلقته الشيعة الراف
ملثل هؤالء الشيعة  ااحملكم من آيات القرآن الكرمي، والذي ال يدع جمالً: ويؤكد ما ذكرنا

  .للتأويل الباطل) الرافضة وغريهم(
الصحيح من أقوال رسول اهللا : اويؤكد ما ذكرنا أيضوالثابت عنه ،.  

يل القـارئ إىل أي مـن التفاسـري    وأما عن سبب نزول هذه اآليات الكرميات، فإننا حن
  .املعتمدة للقرآن الكرمي، كتفسري ابن كثري

هو االدعاء الكاذب للشيعة الرافضة وما قـد  : حيث إن ما أردنا إيضاحه يف هذه النقطة
  .اختلقته من اجتراء منكر

قد قال يف حق علي بـن أيب   لقد جاء يف جزء من حديث طويل، أن النيب حممد  -٥
  .]رواه احلاكم يف املستدرك[» من كنت مواله فعلي مواله«:  عنهطالب رضي اهللا

، فإن أصحاب األهواء يأخذون ويتركون من اآليـات الكرميـات،   اوكما أشرنا سابقً
  .واألحاديث النبوية الشريفة حبسب أهواءهم، وما يتوافق مع مرادهم من تأويالت باطلة

، ما يدل على أن عليا احلديث املشار إليه آنفًفقد زعمت الشيعة الرافضة أن يف هذا اجلزء من ا
  .أي السيد الذي جيب أن يطاع: ، وأن اخلليفة واملوىل مبعىن الوايلهو اخلليفة بعد الرسول حممد 

وال شك أن ذلك الفهم الذي قد ابتدعته الشيعة الرافضة ليس بالصحيح على اإلطـالق،  
عن ما ذهبـت إليـه الشـيعة     امتام ابة خاصة، بعيدإمنا كان له مناس إذ أن ما قاله النيب حممد 

يف احلـديث الصـحيح   ) خيهماعلماء الشيعة ومش(الرافضة من أمر اخلالفة والوالية، حيث زادوا 
  .ةق، لتعضد ما ذهبوا إليه من أقوال خمتلزيادات باطلة



    
 ١٠٦ 

  

 إلى الشيعة رسالة من أهل سنة الحبيب النبي محمد 

  : اثنان )حدثان( والصحيح، أن هذا احلديث سببه أمران
  : احلدث األول

 أرسل خالد بن الوليد إىل الـنيب حممـد   : بن الصحيب رضي اهللا عنه قالعن بريدة 
لريسل إليه من يقبض اخلمس، فجاء علي وقبض اخلمس، مث اختار جارية من اخلمس ودخل ا، 

، فقلـت  )يعين أنه قد اغتسل بعد أن دخل باجلارية(وكنت أبغض عليا وقد اغتسل : وقال بريدة
يـا  «: لربيـدة  ذكرت له ذلك، فقال النيب  ما قدمنا إىل النيب فل! أال ترى إىل هذا؟: خلالد
  .)١(»ال تبغضه، فإن له يف اخلمس أكثر من ذلك: نعم، فقال النيب : ؟ فقلتأتبغض عليا ،بريدة

  .من كنت مواله فعلي مواله: قال لربيدة ويف رواية الترمذي، أن النيب 
، )ملا كانوا يف اليمني(ن ركوب إبل الصدقة عن أيب سعيد أن عليا منعهم م: الثايناحلدث 
يف مكة، مث ملا أدركه يف الطريق إذا الذي أمره قد أذن هلم  ، وخرج إىل النيب اوأمر عليهم رجلً

  .بالركوب، فلما رآهم ورأى اإلبل عليها أثر الركوب، غضب مث عاتب نائبه الذي جعله مكانه
، )من الغلظة والتضييق(لقينا من علي ما  كرنا، ذفلما لقينا رسول اهللا : قال أبو سعيد

  أرادوا أن يلبسوها فمنعهم علي رضي اهللا عنه مـن لبسـها، فقـال     اويف رواية أا كانت حللً
بعض قولك ألخيك، فواهللا لقد علمت أنه ) وهو أبو سعيد(مه يا سعد بن مالك «: رسول اهللا 

  ).لى شرط النسائي، أخرجه البيهقي وغريهإسناده جيد ع: قال ابن كثري( »أحسن يف سبيل اهللا
من ذلك اجليش بسبب ) القيل والقال(إن عليا رضي اهللا عنه ملا كثر فيه : وقال ابن كثري

يف  منعهم إياهم استعمال إبل الصدقة، واسترجاعه منهم احللل اليت أطلقها هلم نائبة، قام الـنيب  
ه عل االناس خطيبا، ورفع قدره ونبأ علي٢(ى فضله ليزيل ما وقر يف قلوب كثري من الناسفرب(.  

) من كنت مواله فعلي مـواله ( ومن مث يتبني لنا أن الصحيح البين من قول النيب حممد 
  .مواالة النصرة واحملبة، وعكسها املعاداة: أن املقصود باملوااله

                                                
  .رواه البخاري) ١(
  .والنهاية من البداية عثمان اخلميس ، نقالً/ للشيخ )بتصرف(حقبة من التاريخ ) ٢(



   

 إلى الشيعة رسالة من أهل سنة الحبيب النبي محمد 
 

 ١٠٧ 

  : ويربهن على ذلك
تطلق على املالك واملنعم والناصر  أن كلمة املوىل قد يقصد ا الرب سبحانه وتعاىل، وقد

  .واحملب، واحلليف، والعبد، واملعتق، وابن العم، والصهر، كما بين ابن األثري
 اذإليس فيه ما يتعلق بأمر اإلمامة أو ما يدل على اخلالفة،  إضافة إىل أن حديث النيب حممد 

مة حتتمل كل تلك املعاين اليت أشرنا اخلالفة، فهل يتصور أن يأيت بكل اقاصد كان لو أن النيب حممد 
، أو )علي اإلمام من بعدي(أو ) من بعدي خليفيتعلي (من أن يأت ا صرحية، كأن يقول  إليها، بدالً

  !!؟)١(، لعدم حدوث اخلالف والرتاع والشقاق)مت فامسعوا وأطيعوا لعلي بن أيب طالب إذا أنا(
 ابـدلً ) وايل(بكلمة  مل يأت النيب حممد ) اقتدعيه الشيعة الرافضة حإذا كان ما (وملاذا 

ـ (كم، وأما كلمة احلهي اليت تشري إىل الوالية و) وايل(، حيث إن كلمة )موىل(من كلمة  ) وىلم
  ؟؟ )٢(فإا تشري إىل احملبة والنصرة

  .مل يأت بأي من تلك الكلمات الفاصلة فالنيب حممد 
  ه؟؟فما الذي حيمل الشيعة الرافضة على ما تدعي

  : وخنتم بتوضيح مهم، وهو
إِنما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنوا الَّذين يقيمـونَ الصـلَاةَ   ﴿: لقول اهللا تعاىل اأنه مصداقً

  . ]٥٥: املائدة[ ﴾ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعونَ
ملؤمنون الذين يقيمون الصالة ويؤتـون  موىل لنا، وا فإن اهللا تعاىل هو موالنا، ورسوله 

  .)٣(الزكاة، ومن بينهم علي بن أيب طالب، أولياء لنا
ومن مث يتبني لنا عظم افتراءات الشيعة الرافضة وكذم وتام، وعظيم اخـتالقهم ملـا   

به الصفوف، كيد شقات على أهله اباإلسالم ، وحقد.  
                                                

  .عثمان اخلميس/ ، للشيخ)بتصرف(حقبة من التاريخ  )١(
  .نفس املصدر )٢(
  .نفس املصدر) ٣(



    
 ١٠٨ 

  

 إلى الشيعة رسالة من أهل سنة الحبيب النبي محمد 

يف بعض من أحاديـث  ) حيث التأويل الباطل(بغيتها ) الرافضة(ولقد وجدت الشيعة  -٦
  .ا، ومن مث اختالق بدعة االثىن عشر إمامالنيب حممد 

، من أحاديث النيب حممد  ابعض ا، نذكر أولً)الرافضة(ولتوضيح بطالن ما قد زعمته الشيعة 
  : عليها الشيعة الرافضة للوصول إىل بغيتها، على النحو التايل ترتكزواليت 

  .)١(»كلهم من قريش ايكون اثنا عشر أمري :» قال رسول اهللا - ١

 .)٢(»خليفة كلهم من قريش اثين عشرإىل  اال يزال اإلسالم عزيز :»قال رسول اهللا  - ٢

 .)٣(»اا إىل اثين عشر رجلًمنيع اال يزال هذا الدين عزيز :»قال رسول اهللا  - ٣

عشر خليفة كلـهم جتتمـع    حىت يكون عليهم اثنا اال يزال الدين قائم :»قال رسول اهللا  - ٤
 .)٤(»عليهم األمة

أن ما تستدل بـه  ) الشيعة الرافضة(أن من خزي اهللا تعاىل لتلك الفرقة الرافضة : ونوضح
، إمنا هو يف ذاته دليـل  )حيث جتد بغيتها يف إمكانية التأويل الباطل( من أحاديث للنيب حممد 

  :لكدامغ على نكارة دعوا، وبطالن معتقداا، ومنوذج ذ
يف كل من األحاديث السابق ذكرها يبني أن الدين اإلسالمي احلنيـف   أن النيب حممد 

خبالفة اخلليفة األول لرسول اهللا  اغريز منيع، وذلك منذ أن أظهره اهللا تعاىل ونصر دعوته، مار 
ـ (، مث اخلليفة الثالث )عمر بن اخلطاب(، مث اخلليفة الثاين )أيب بكر الصديق( ، مث )انعثمان بن عف

  .ك إىل اثين عشر خليفةل، وذ)علي بن أيب طالب(اخلليفة الرابع 

                                                
  .صحيح البخاري ومسلم) ١(
  .رواه مسلم) ٢(
  .رواه مسلم) ٣(
  .رواه أبو داود، والطرباين يف الكبري) ٤(



   

 إلى الشيعة رسالة من أهل سنة الحبيب النبي محمد 
 

 ١٠٩ 

، اليت أسست معتقدها على الطعن يف أصحاب رسـول اهللا  ) الرافضة(ولكن الشيعة 
بـن   ايف فترة من سبق علي اأن الدين مل يكن عزيز: ، فقالتوناقضته كذّبت مبا قاله النيب حممد 

  .أيب طالب يف خالفته
  .ك، أن ذلك حمض افتراء، واجتراء منكر، معارض للصريح من أحاديث النيب حممد وال ش

أيب بكـر  ( بل إن األحداث التارخيية اليت قد متت يف عهد اخلليفة األول لرسـول اهللا  
، من انتصارات )عثمان بن عفان(، مث اخلليفة الثالث )عمر بن اخلطاب(، مث اخلليفة الثاين )الصديق

  .هلا اعلى بطالن ما قد زعمته الشيعة الرافضة واختذته معتقد الإلسالم لشاهد أيض وفتوحات، وعز
  :اأيضويتبين 

أو خليفة، الذين ذكرهم النيب حممد  اأن أوصاف االثىن عشر أمريكاآليت ، :  
  .أن يتولون اخلالفة -١
٢- يف عهدهم اأن اإلسالم يكون عزيز.  
  .أن الناس جتتمع على خالفتهم -٣
يف أحاديثه على أي ممن قد زعمت الشيعة  ال ينطبق أي شرط مما قد بينه رسول اهللا و

  .)١(الرافضة إمامتهم
قال هذه األحاديث الشريفة عالنية، معلما ا أصحابه وأمته  إضافة إىل أن النيب حممد 

  .من بعده
  ): املزعومة(ولكن ما قد تزعمه الشيعة الرافضة حول أئمتها 

بأن والية اهللا أسرها إىل جربائيل، ) الشيعة الرافضة(هم تكون سرية، حيث تقول أن واليت
، وهكـذا  .....)٢(وأسرها جربائيل إىل حممد، وأسرها حممد إىل علي، وأسرها علي إىل من شاء

  .حسب زعمها وافتراءاا

                                                
  .عثمان اخلميس/ حقبة من التاريخ، للشيخ) ١(
  .نفس املصدر) ٢(



    
 ١١٠ 

  

 إلى الشيعة رسالة من أهل سنة الحبيب النبي محمد 

إىل اإضافة أيض :  
احلادي عشر قد مـات دون   أن احلسن العسكري، واليت تزعم الشيعة الرافضة أنه إمامها

  !ذرية، ومن مث فأين إمامها الثاين عشر؟
الذي ليس  ،إمامها الثاين عشر( هوإذا ما اختلفت الشيعة الرافضة قصة خيالية موهومة حول

للواقع، من قبيل االستخفاف بـالعقول، واملباهتـة    ا، فإن ذلك يكون خمالفً)له يف احلقيقة وجود
  .ألدىن درجات املعقول

شاكلة ما قد أوردناه يف إجياز، من شبه قد اختلقتها الشيعة الرافضة، وروجت هلا،  وعلى
سائر ما ختتلقه الشيعة من شبه واهية ساقطة، ال أدىن مصداقية هلا حيـث تعتمـد الشـيعة     تدور

الرافضة يف ذلك كما أشرنا، على غري الثابت الصحيح من األحاديث، وأخذ وترك ما تشاء مـن  
  .حسبما يتوافق مع تأويالا الباطلة، وخمططاا اخلبيثة الرسول  اآليات وأقوال

على يد العلمـاء  ) الشيعة(ولكن كما أشرنا، فإن حمصلة ذلك كله اخلزي والفضيحة هلا 
الصادقني، الذين باعوا أنفسهم هللا جل وعال، رافعني لواء احلق، داعني إليه، مع كشفهم للباطـل  

  .حمذّرين منه
  .ىل على نعمة اإلسالم، وأن جعلنا من أتباع سنة احلبيب العدنان حممد فاحلمد هللا تعا

  .واحلمد هللا تعاىل على نعمة اهلداية والرشاد



   

 إلى الشيعة رسالة من أهل سنة الحبيب النبي محمد 
 

 ١١١ 

  مع بعضه البعض هالباطل وصوره املتعددة، وتآلف
  : بداءة، نوضح

  .أن الباطل متعدد، يتآلف مع بعضه البعض،ومن مث فإن صوره كثرية، فهو كالظلمات
  .فقط، ال ميكن أن يتآلف مع غريه من باطل اس إال واحدوأما احلق فلي

  : فاحلق كالنور الذي ميحو اهللا تعاىل به الظلمات، ومنوذج ما ذكرنا، اآليت
إىل مـا شـابه   .... أننا قد جند السارق والقاتل، وشارب اخلمر، والزاين، وآكل الربا، 

تزاج ببعضهم البعض، ومـن مث فـال   ذلك، جتمعهم عالقات خمتلفة، نابعة من التآلف بينهم واالم
اغرابة يف أن جتمعهم جمالس خمتلفة جتمع بينهم مجيع.  

ـ اقدر ولكننا ال جند إنسان تقي نقي، يعرف هللا حقا، ولرسوله   ا، ولتعاليم دينه امتثالً
السارق، والقاتل، وشارب اخلمر، والزاين، وآكل (، جتمع بينه وبني هؤالء السابق ذكرهم اوتطبيقً

  .اأو من على شاكلتهم، أية عالقة نابعة من التآلف فيما بينه وبينهم، فال جند ذلك مطلقً...) لرباا
جيمع بينه وبني أي منهم، فإن النفـوس سـرعان مـا تسـتغربه      سوإذا ما شوهد جمل

  .، ويفسر ذلك بأنه لعله أمر عابر اضطراري لعلة ماوتستنكره
أهل (أن ذلك الباطل بصوره املختلفة قد جيمع أهله ، فإننا جند )سبحان اهللا تعاىل( اوأيض

  ).غرفة السجن(غرفة عقاب واحدة مشتركة ...) الباطل من قاتل وسارق 
وهديه،  شخص ما بسبب التزامه ومتسكه بدينه وسنة نبيه ) اعتقل(وأما  إذا ما سجن 

وأهلـه، فإنـه ال   أو جهاده بكلمة حق يستمسك ا، وذلك من قبل سلطة ما معادية لإلسالم، 
ومن (يف غرفة واحدة مشتركة، ولكنه يكون ...) من سارق وقاتل(يجمع بينه وبني أهل الباطل 

  .يف غرفة مستقلة عنهم) على جه
  : وخنلص مما ذكرنا، إىل ما نود إبرازه وإلقاء الضوء عليه، وهو
اسدة، جتمع بينـها  ف ادعاءاتأن الشيعة الرافضة مبعتقداا الباطلة، وما تنطوي عليه من 

وال غرابة يف ذلك، إذ أنه كمـا أشـرنا فـإن    (عالقات سرية خفية ) بين إسرائيل(وبني اليهود 



    
 ١١٢ 

  

 إلى الشيعة رسالة من أهل سنة الحبيب النبي محمد 

جتمع بينهم وبني الصليبيني عالقات سرية، وتواطؤ خفي،  ا، وأيض)مؤسسها هو ابن سبأ اليهودي
على أهلـه   اوحقد من غري املسلمني، وذلك كله كيدا لإلسالم،) غري اليهود والنصارى(وغريها 

  .الذين هم أهل سنة احلبيب النيب حممد 
الشيعة الرافضـة،  (إذا ما وجدوا مثل ذلك احلليف ) املعلنني(ومن مث، فإن أعداء اإلسالم 

هل يضيعون من بني أيـديهم مثـل تلـك    ! فهل يدعونه دون استفادة منه؟) وما على شاكلتها
  !الفرصة؟

  .كال: اجلواب
ر جبالء عدم وض مثل تلك الدول املعادية لإلسالم، الكائـدة لـه   وما أشرنا إليه يفس

) اليت يقطنها الشيعة بنسبة كـبرية (حنو إيران ) وغريها –بريطانيا  –الواليات املتحدة األمريكية (
م لإلسالم، وشوكة يف حنور أهله د، وذلك لتكون معول ه)وحنو ذلك(وإفشال براجمها العسكرية 

الكيـد  (، فاملخططات مشتركة واألهـداف واحـدة   بيب النيب حممد الذين هم أهل سنة احل
  ).-الذين هم أهل سنة احلبيب النيب حممد  –باإلسالم وأهله 

إذا ما رأوا بزوغ نور ) املعادية لإلسالم(وعلى نقيض ذلك، فإننا جند مسارعة تلك الدول 
وهديه، إىل اطفاء نوره  مد املستمسكني بسنة حبيبهم ونبيهم حم ،اإلسالم احلقيقي على يد أهله

  .واستئصال شأفته، ولكن يأىب اهللا تعاىل إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون املبطلون
  : ومما يشهد ملا ذكرنا

- اأن الشيعة هم من كانوا عون يف إيقـاع بـالد اإلسـالم     اللتتار على املسلمني، وسبب
  .تل ألهله، والتاريخ شاهد على ذلكوالقه، والذبح ربأيديهم، ومن مث اخلراب والدمار لديا

وأن الشيعة هم من تواطئوا مع األمريكان إلسقاط أفغانستان، وإيقاعها حتت احـتالل   -
  .الواليات املتحدة األمريكية

- حتت احتالل  اوأن الشيعة هم من تواطئوا مع األمريكان إلسقاط العراق، وإيقاعها أيض
  .الواليات املتحدة األمريكية
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 ١١٣ 

  : يف اعترافهم بذلك، حيث يقولون اال جيدون حرج) الشيعة( وهم
وال بغداد عاصمة العراق، وذلك يعين ) عاصمة أفغانستان(لوال إيران ما سقطت كابول 

  .يف أيدي األمريكان
إىل غري ذلك من صور حتزب الشيعة مع أعداء اإلسـالم، يف إطـار عالقـات خفيـة     

هباإلسالم وأهل اوتواطؤات سرية، كيد.  
  .فمؤسس الشيعة هم ابن سبأ اليهودي

لشـأفته  اباإلسالم، واستئصالً اوعلى نقيض الشيعة وتواطؤها مع الكفرة واملالحدة كيد ،
  .يأبون إال نصرة اإلسالم وإعالء رايته جند أهل سنة احلبيب النيب حممد 
مـن اليهـود   (ملا يريده أعداء اإلسـالم   امناقض) أهل اإلسالم(ومن مث، فإن ما يريدونه 

  ).والصليبيني وامللحدين
أهل سـنة  (لذا، فإنه ال توجد أية خمططات مشتركة أو تواطؤات خفية بني أهل اإلسالم 

  .وبني هؤالء األعداء) احلبيب النيب حممد 
، )أهل سنة احلبيب النيب حممد (غايتهم إعالء راية اإلسالم، ورفع راية التوحيد  منفهل يتفق 
  !!اء نور اهللا تعاىل والكيد باإلسالم، وتنكيس رايته؟مع من غايتهم إطف

  !هل يتفق احلق مع الباطل؟
 .، وال ميكن أن يتفق مع الباطل الذي كله ظلمـات اكال، فاحلق ليس إال واحد: اجلواب

  .فاحلق هو النور الذي ميحو اهللا تعاىل به الظلمات
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 إلى الشيعة رسالة من أهل سنة الحبيب النبي محمد 

  إىل الشيعة من أهل سنة احلبيب النيب حممد رسالة 
سست عليها الشـيعة،  جزًء من املعتقدات اليت قد أُضمن هذا البحث اليسري املوجز لقد ت

ومن مث كانت رسالتنا املوجزة املوجهة إىل أهل التشيع، متضمنة ملا سوف نذكره علـى النحـو   
  : التايل

أال جيـدوا علينـا يف   ) الشـيعة (نود منهم ) سنة احلبيب النيب حممد أهل ( أننا: بداءة
  .للباطل اللحق وإبطالً ا، ملا قد بيناه من حقائق األمور، إحقاقًانفوسهم شيئً

أهل السنة احلبيب النيب حممد (أننا  :اثاني ( ندعوهم)إىل التجرد من العصـبية  ) الشيعة
سبة هللا تعاىل، وذلك عند قراءة مثل هذا البحث اليسري إىل ما شابه ذلك، ح... واحلمية والقومية

الكتب القيمة، واليت قد بينت باستفاضة احلقائق من األمور، وميـزت بـني   ن املوجز، أو غريه م
  .الصحيح والسقيم من املعتقدات،مع رد شاف واف ملا يتعلق مبا يثار من الشبهات

إىل حسـن اسـتخدام   ) الشـيعة (ندعوهم ) أهل سنة احلبيب النيب حممد (أننا  :اثالثً
عم، ال سيما نعمة العقل، وأن مييزوا بـه بـني الصـحيح    وتوظيف ما قد منحنا اهللا تعاىل من ن

  : يف تساؤالت بسيطة كما على النحو التايلوالسقيم، بني اجليد والرديء، 
أي من املعتقدات يرتضيها العقل السوي السليم؟ وأي من األفكار ميكن أن يتقبلـها؟ أي  

  من املعتقدات أفضل؟
  ؟)عقلمع صريح ال(أي من املعتقدات ال تتصادم معه 

ا أي من التناقضات؟  اأي من املعتقدات واألفكار ال جيد العقل  
  .إىل غري ذلك من مثل هذه التساؤالت

أهل سنة احلبيب النيب حممد (أننا  :ارابع ( ندعوهم)مـا قـد   إىل العودة إىل ) الشيعة
ن مـن التغـيري   ، قبل ما كا) فكل مولود يولد على الفطرة(فطرهم اهللا تعاىل عليه عند والدم 

  : والعبث ا، وذلك، يف تساؤالت بسيطة كما على النحو التايل
  أي من املعتقدات واألفكار ترتضيها الفطر النقية والنفوس الزكية؟



   

 إلى الشيعة رسالة من أهل سنة الحبيب النبي محمد 
 

 ١١٥ 

  شيء تنكره؟ أدىن أي من املعتقدات واألفكار ال جتد فيها الفطر النقية والنفوس الزكية أو
ما قد فُطرت عليه من توحيد خـالص،   النقية فيها الفطرأي من املعتقدات واألفكار جتد 

  وإجالل كامل هللا سبحانه وتعاىل؟
  .إىل غري ذلك من مثيل هذه التساؤالت

أهل سنة احلبيب النيب حممد (أننا  :اخامس ( ندعوهم)إذا ما خـالط احلـق   )الشيعة ،
هذا احلق الذي هداهم  ال خيافوا يف اهللا لومة الئم، وندعوهم إىل العزمية على اتباعأبشاشة قلوم، 

اهللا تعاىل إليه، والصرب على ما قد يواجهونه جراء اتباعهم له ومتسكهم به، وأال جيدوا يف أنفسهم 
اء تركهم للباطل  احرجوختليهم عنه، مستعينني يف ذلك باهللا ) آلباء واألجداداالذي عليه (من جر

  .ىل مث مبن هداهم جل وعال إليه، وأرشدهم إىل سبيلهاتع

أهل سنة احلبيب النيب حممد ( ناأن :اسادس ( ندعوهم)بعد ما أن عرفوا طريق )الشيعة ،
احلق، سالكني إياه، أن يصريوا داعني إليه، شاكرين اهللا تعاىل على نعمته العظيمة يف هدايتهم إليه، 

يف ذلك  ، راغبني لغريهم اهلداية من اهللا تبارك وتعاىل، ساعنيوإىل سنة حبيبه ومصطفاه حممد 
  .ما استطاعوا إليه سبيال

أهل سنة احلبيب النيب حممد (أننا  :اسابع ( أن نعلمهم نود)أنه كما وأن هدانا ) الشيعة
لغرينا مثل هذا واتباع سنته، فإننا ال نكره  اهللا تبارك وتعاىل إليه، وإىل هدى حبيبه ونبيه حممد 

اعني اهللا جل وعال أن يرد عباده إليه ردا مجـيال،  لو أن اجلميع قد اهتدى إليه، د وددنااخلري، بل 
  .ثانيةهداية ال رجعة بعدها إىل الضاللة  وأن يهديهم إليه وإىل سنة حبيبه ونبيه حممد 

إىل الشـيعة، بعـد   ) أهل سنة احلبيب النيب حممـد  (هذا ما أردنا أن تتضمنه رسالتنا 
للحقائق، وكشف للباطل، عن طريق  ن تبياناالطالع على ما قد أوردناه يف هذا البحث املوجز م

  .إثارة لبعض من التساؤالت اليت تعني على ذلك
  .ناب ونسأل اهللا تعاىل أن جيعلنا هادين مهديني، وأن يهد
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 إلى الشيعة رسالة من أهل سنة الحبيب النبي محمد 

اختام  
، والـيت  )الرافضـة (لقد أشرنا يف النقاط السابقة جزًء مما تنطوي عليه معتقدات الشيعة 

من مثيل ) الرافضة ، أو ما شاها(س على علم مبا عليه الشيعة تربهن على بطالا، ولكن الكثري لي
ال استقامة هلا مع الفطر النقية والنفوس الزكية  واجتراءات منكرة، ادعاءات كاذبةما ذكرناه من 

منها براء، ومن مث فقد ينخدع هـؤالء البسـطاء    والعقول الرشيدة، واهللا تعاىل ورسوله حممد 
هلا، حبيث تـبطن   االيت جتيدها الشيعة، وتتخذها عقيدة ومنهاج) التقية( حتت ستاربفكرة التشيع 

بالفريسة املختارة، يف استغالل منـها   انقيض ما تظهره من عذب الكالم، ومجيل األفعال، إيقاع
  .جلهلها، وعدم وعيها حبقائق األمور) الشيعة(

يف سبيل توعية مثل هؤالء  اجهدأال نألو  ولذا، فإنه جيب علينا أهل سنة احلبيب النيب حممد 
، ال سيما يف هذا العصر، عصر )الشيعة(ا عليه تلك الفرقة املارقة مبالبسطاء الذين قد ينخدعون بسهولة 
  .مسومها وشبهاا عرب القنوات اخلاصة ا) الشيعة(الفضائيات واإلنترنت، حيث تبث 

 مستفرغنين يرفعوا لواء العلم، ، ال سيما العلماء، أوعلى أهل سنة احلبيب النيب حممد 
ال سـيما  (وسهم وطاقام يف أحسن استغالل وتوظيف ملا بني أيديهم من وسائل تقنية حديثـة  

ملا عليه تلك الفرقـة الضـالة    ابيانللباطل، ت اللحق، وإزهاقً ا، تبيان)وسيليت الفضائيات واإلنترنت
ملا تثريه من شبهات ساقطة يف  امعتقد، تبيانمن نكارة دعوة، وفساد ) الشيعة الرافضة وما شاها(

مستفيض عليها، تبيان ارد  باإلسـالم   املا بينها وبني أعداء اإلسالم من أجندات وخمططات كيـد
  .إىل غري ذلك... وأهله 

، وال يستطيع الباطل بكل جللجومن مث يكون إزهاق الباطل وحموه، فاحلق أبلج، والباطل 
  .تمر إذا ما سلِّط نور احلق وضياءه عليهما فيه من ظلمات أن يس

، وذلك بعد ما مت إيضاحه من تفرقة بني احلق والباطل، وهو امهم ا، نثري تساؤلًاخلتامويف 
  : على النحو التايل

  جردة هللا تبارك وتعاىل؟؟تما الذي تقبله الفطر النقية والنفوس الزكية، امل
  يرضى بسواه؟؟وما الذي يقبله العقل الراجح الرشيد، وال 
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 ١١٧ 

واليت قد بينا جزًء من نكارا، حيث  ،)الرافضة، وما على شاكلتها(معتقدات الشيعة أ
وكراهـة أحـد   ) كما يف عقيدة البداء وغريها(االنتقاص من اإلله اخلالق جل وعال : تقوم على

نبيـاء  بل أفضلهم، وهو األمني جربيل عليه السالم، املكلف بالرتول بالوحي علـى األ ( مالئكته
) الكربى للنيب حممد  واملعجزةخامت الكتب السماوية، (، والتكذيب بالقرآن الكرمي )واملرسلني

بقذف زوجته أم املؤمنني عائشـة  ( والزعم بتحريفه، والقائم على الطعن يف عرض رسول اهللا 
 وهـم (ني ، والقائم على سب ولعن الصحابة الكرام رضوان اهللا تعاىل عليهم أمجع)رضي اهللا عنها

، والقائم على إباحة اجلنس من خالل الـزواج الـذي   )وناصروا دعوته الذين آزروا الرسول 
من (، والقائم على أكل األموال بالباطل )املسمى بزواج املتعة( حرمه اهللا تعاىل وحرمه رسوله 

 –لـوهم  كما يف غ(، والقائم على الكفريات والشركيات )خالل اخلمس املزعوم لإلمام الغائب
إىل غري ذلـك مـن   ).... لألئمة املزعومة، واالستغاثة م من خالل األضرحة –الشيعة الرافضة 

االفتراءات واالدعاءات اليت قد بينا بطالا، ومناقضتها للفطر النقية، ومناقضتها ألدىن درجـات  
بة فيـه وال  من معتقد نقي صايف، الشـائ  أم ما عليه أهل سنة احلبيب النيب حممد املعقول، 

والقائم على اإلميـان  تعظيم اهللا جل وعال واالعتقاد بكمال صفاته، : عكرات ، حيث يقوم على 
أمني وحي (جبميع املالئكة وعدم االنتقاص منهم، وأن أفضلهم وأشرفهم هو جربيل عليه السالم 

ارك وتعاىل إىل يوم املكلّف بالوحي، والقائم على اإلميان بالقرآن الكرمي وحفظه من اهللا تب) السماء
األخيار األطهار، ومعرفة قدرهم، مبا فيهم أزواج  الدين، والقائم على حب آل بيت النيب حممد 

واليت قد برأها اهللا تعال من ) أم املؤمنني( ، ومن بينهن السيدة عائشة رضي اهللا عنهاالنيب حممد 
، والقائم على سيد املرسلني حممد  فوق سبع مساوات مما افتراه عليها الكاذبون، ومن مث إجالل

فهم أول مـن  (، ومعرفة حقهم وفضلهم )رضوان اهللا تعاىل عليهم أمجعني(توقري الصحابة الكرام 
وآزروه وناصروه حىت انتشرت دعوته ورسالته، مث محلوا لواء هـذا الـدين    آمنوا برسول اهللا 

، والقائم على حترمي الزنا واإلباحات اجلنسية )اوجنوب ا، مشالًاوغرب االعظيم، وجابوا به األفق شرقً
، والقائم على عدم أكل )مما يسمى بزواج املتعة(من خالل حترمي ما حرمه اهللا تعاىل وحرمه رسوله 

ملا عليه الشيعة ة تأموال الناس بالباطل، والقائم على التوحيد الكامل اخلالص هللا جل وعال، ومن مث مناقض
  !يات، والقائم على موافقته للفطرة النقية وموافقته لصريح العقل السليم ؟؟كفريات وشرك من وغريها
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  : اجلواب الذي ال حياد عنه وال بديل له، وال مرية فيه، هو
أن الفطر النقية السوية، والنفوس الزكية التقية، املتجردة هللا تعاىل، والعقـول الراجحـة   

من معتقد نقي صـايف، ال   احلبيب النيب حممد  ا عليه أهل سنةمبالرشيدة، ال ميكن أن تقبل إال 
  .شائبة فيه وال عكرات، فال ترضى بسواه على اإلطالق

  :وخنتم هذه النقطة ذا التساؤل الذي نترك إجابته للقارئ، كما على النحو التايل
وبالكتاب اخلامت املرتل  وماذا علي كموحد هللا تعاىل ومؤمن خبامت أنبياءه ورسله حممد 

 إن رحبت الصحابة الكرام وفزت حببهم، ومل أخسر آل بيت النيب حممـد  ) القرآن الكرمي(عليه 
  !!األخيار األطهار ومل أجتاهل قدرهم ومرتلتهم؟

، فاحلمد هللا تعاىل على نعمة اإلسالم، وأن جعلنا من أهل سنة حبيبه العـدنان حممـد   
  .احلمد هللا تعاىل على نعمة اهلداية والرشاد

تعاىل أن يوفقنا ويهدينا ألحسن األعمال، وأن يعيننا عليهـا، وأن يسـتعملنا   ونسأل اهللا 
وهو راض عنا، وأن يتقبل منا ومـن  ) اإلسالم(يف نصرة دينه ) أهل سنة احلبيب النيب حممد (

اجلميع سائر األعمال، وأن جيعل ا القبول يف الدنيا واآلخرة، وأن ينميها لنا، فهو تبارك وتعـاىل  
  .والقادر عليهويلّ ذلك 

ل بيته األخيـار األطهـار،   آ، ووصل اللهم وسلم وبارك على حبيبك ونبيك حممد 
  .وصحبه الكرام، وكل من اقتفى أثره واهتدى ديه واسنت بسنته إىل يوم الدين

  .واحلمد هللا رب العاملني
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  الفهرس
  الصفحة  املوضوع

  ٢  ..................................................................مقدمة

  ٤  .....................مؤسس الشيعة الرافضة، وبداية نشأة تلك الفرقة وظهورها

  ٥  ...............بطالاتوضيح ، ومن عقائد الشيعة يف اإلله اخلالق سبحانه وتعاىل

  ٨  ........................، وتوضيح بطالاعقيدة الشيعة يف مالئكة اهللا عز وجل

  ١١  ....................، وتوضيح بطالايف القرآن الكرمي) الرافضة(عقيدة الشيعة 

  ١٤  .وتعتقده، وبيان نكارة ذلك وبطالنه من مناذج ما تنسبه الشيعة إىل النيب حممد 

  ٢٠  .............، وتوضيح بطالايف أزواج النيب حممد ) الرافضة(عقيدة الشيعة 

، وتوضـيح  )الصحابة الكرام( يف أنصار رسول اهللا ) رافضةال(عقيدة الشيعة 
  ................................................................بطالا

٢٤  

يف التقرب إىل اهللا تعاىل من خـالل السـب واللعـن    ) الرافضة(عقيدة الشيعة 
  ..................................، وتوضيح بطالاالكرام ألصحاب بيته 

٣٠  

  ٣٣  ...............، وتوضيح بطالاعقيدة الشيعة يف األئمة، واختالق عقيدة الرباء

  ٣٨  ، والرد عليهايف الوصاية ويف نزول الوحي بعد النيب حممد ) الرافضة(عقيدة الشيعة 

  ٤١  .......عقيدة الرجعة اليت تزعمها الشيعة، وموجز من الرد عليها وتوضيح بطالا

  ٤٣  ..........................موقف الشيعة من القبور، ومن مث اإلشراك باهللا تعاىل

  ٤٦  تعظيم الشيعة ألصحاب القبور واالستغاثة م، واختاذهم وسيلة للتقرب إىل اهللا تعاىل

  ٤٧  ...............واعتقادها النفع يف غري اهللا تعاىل) الغري املشروع(الشيعة والتربك 
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  الصفحة  املوضوع

  ٤٩  .................................ذج تطبيقي من العقائد الشركية للشيعة منو

  ٥١  ................................................من الشعائر الدينية للشيعة

  ٥٣  .......عقيدة الطينة اليت تؤمن ا الشيعة، وموجز من الرد عليها وتوضيح بطالا

  ٥٦  ...................................، وتوضيح بطالاعقيدة الشيعة يف كربالء

  ٥٨  .........................................يف املهدي) الرافضة(عقيدة الشيعة 

  ٦٨  ................................................املهدي عند الشيعة الرافضة

  ٧٠  .................................موجز ملا عليه الشيعة الرافضة من معتقدات

  ٧١  ...............................الشيعة وإباحتها لزواج املتعة، والرد على ذلك

  ٧٦  .................................، وتوضيح بطالا)اخلمس(عقيدة الشيعة يف 

  ٧٨  .............................................. )الرافضة(من تناقضات الشيعة 

  ٩٠  وبني النصارى) الشيعة الرافضة(من أوجه التشابه بني الشيعة الرافضة واليهود، وبينها 

  ٩٢  ........................ )الرافضة(ما فُضلت به اليهود والنصارى على الشيعة 

  ٩٣  ..............واتباع أهل سنته ممن هداهم اهللا تعاىل إىل هدي خري األنام حممد 

  ٩٥  ...................................... .شبهات تروجها الشيعة، والرد عليها

  ١١١  ..............................الباطل وصوره املتعددة، وتآلفه مع بعضه البعض

  ١١٤  .........................إىل الشيعة من أهل سنة احلبيب النيب حممد  رسالة

١١٦  .................................................................اختام  

  ١١٩  ................................................................الفهرس
  


