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 المقدمة
ِ  منن اتدد  بداه  :أَنالا بعد. امدد  هللا  مالَّالم  مالسالم  لى  سول  اهللا  ملى  للِ محبه

فهـــذه دساوـــة لـــن الشـــيعة مالدشـــيُّع  نلثالقـــة بإوـــناد أَقـــلا  الشـــيعة الرافضـــة منـــذاتههم  ملسائهـــم  إىل 
ـــِ فــــر  دلـــلتم إىل  نَّـــادستم  مالع َدـــد   ىالـــ  ل ََ ُ  اسســـىم حقيقـــة الشـــيعة َمــََد   نـــذتههم  نـــن المــــا ععـــر

أ�ــا وــىم لىدهشــري بالدشــيع : الدقرعــ  لىــ  مهههــا  َمعههــر دفــ  نقَّــدتا  مااعــة اساالهــة بــا  مبــا المحــدِ
ت دلـل  حمهـة ل  بيـت الرافضة ماإلنانية ماإلثنا لشرعة ماجلعفرعـة  حتـ: منشره   إطاس نذت  الشيعة مع قا 

ِّ حى  اهللا لىيِ موىم ماسنادا  بشعاسات  .ههاد اليهلد: الناليب 

َفَّــــْغت  تــــذه اخلمحــــة نــــن كدــــ  اســــذت  . إخل... محــــد  الَّــــف اإلوــــمني. لــــرباء  نــــن الـفالــــاس 
ليســـهل اندشـــاستا   األَقاـــاس  حـــىت ال عنخـــدع أَتـــل اإلوـــم  بالـــدلل  الهاطىـــة   : الشـــيعي ذاــــِ بلسقـــات

حقيقدهـــا  اسزالرفـــة بـــاألَقلا    ظاترتـــا  مأَ�ـــا حتدـــل   حقيقدهـــا نَّـــائ   منَّـــائ   ننهـــا الشـــرك بـــاهللا  
لعن حبابة سول  اهللا حـى  : مالدبرعف لـم  اهللا  مالاعن   ونة سول  اهللا حى  اهللا لىيِ موىم  مننها

ـفـريتم  إىل اــري ذلــك ممـا عنــاقض أحــل  اإلوـم  أَساد الدلوــع ماللقـُل لىــ  مجىــة  منــن . اهللا لىيـِ موــىم ـم
كهري  نن نَّادس الدلثيق فىريهع إىل كد  لىداء أتل السنة نن شىت اسـذات  اَألسبعـة  الـيت كشـفت حقيقـة 

ا   ااعة اَألمهية  منا تذه النهذ  إال طىيعة ـا (الشيعة  محقيقة دللتم إىل الدقرع   فإ�ال
0F

 .مإليَك الهيان )١

 

 مصطفى األزهري 

                                                 

اخلاــلط العرعضــة الــيت قــا  لىيهــا دعــن الشــيعة اإلنانيــة اإلثــين لشــرعة  ماوــدبالة الدقرعــ  بيــنهم مبــ  : مممــا كدــ    كشــف دلــل  الدقرعــ ) ١(

عن اخلايـ   مقـد طهعـت نـراساً  مامدـد هللا سب العـاس أحل  ا كدـاب باـمن لقائـد : مانهـر. إلوم     مجيع نذاتهِ مفرقِ  لىعمنة حم  الدِّ
مكدـاب نسـألة الدقرعـ  . الشيعة  مبيان يع  نعدنقيهـا منفيعـاتم لىـ  اإلوـم  لىشـيخ حمدـد لهـد السـداس الدلنسـلي سئـيس أتـل السـنة بهاكسـدان

 ..متل نهم هّدا. يعة مأتل السنة لىشيخ ناحر القفاسيب  الش
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 ات مهمة تنبيه

 التنبيه اَألول

تذه الروالة  ال حتلي مجيع نا لـد  الرافضـة نـن أ حـل  فاوـد  ـنابـذ اإلوـم   متـد  أَسكـان اإلميـان  
(معرفضها العقل  فىدعهم أ حـل  أ الـر 

1F

(  مَالهَـاالٌت فيهـا  م  الفـرمع)٢
2F

  لــن فيدـا ذ ك ـَر نـن الاـاللا  داللـة )٣
 . لى  نا بقي

 التنبيه الثاني

ــــدمن   الع دــــد نــــن َملْ أ   ــــد  بعضــــهم نــــن لساء ال عىدقــــي لىيهــــا لىدــــاؤتم  ممل ـ م نــــا ل َمحِّــــل أ حـــــل
 . نذتههم  ممببل الرض  مالقهل  نن لاندهم

 التنبيه الثالث

قهىهــا لــدد نــن أتــل الســنة  اسدبدســ  للحــد  الَّــف  نــن الــدلاعات الــيت نشــرتا بعــض الرافضــة ـم
دقي فيها شيعة اليل  نـع شـيعة اَألنـس  مأن لقـل  الشـيعة   تـذا دللاتم أن تذه األ حل  ال عى: اإلومني

ة الفاهر  َّ  ...العَّر ــََرقالت لن تذه األ حل  الهائد  الف

متذه دلل  عـذبا اللاقع؛ إذ كدههم مماقعهـم اسعاحـر شـاتد حـدق لىـ  كـذب تـذه الـدلل   مأَّن 
م  مفرملهم  ملعاتم هـاط قـائم لىـ  َأش ـدِّه    الرافضة اليل  تم سافضة اَألنس بأ حـل   منراهعهم  م أَن االـس

 : الرفض مفرملِ  ملى  تذا أَدلة ننها

 وحدة المصدر في التلقِّي والتمذهب

محد  اسَّدس   الدىقِّي مالددـذت  ندسىسـًم نـن بـذس  الدشـيُّع األ مىل إىل شـيعة العَّـر اماضـر : أَمالً 
 :فيدا عىي

                                                 

م  . أحل  الـا  لىـىيين  ااس األنلاس لىدَىسي  بل عـفيك نهر    لنامعن أَبلابا فقط: ساهع   ذلك كدههم اسعددد  لندتم  ننها) ٢(

 ..دقادات لىدَىسي  أمائل اسقاالت لىدفيداالل: م  االلدقاد. سها  الـشي: ـفسري القدي  مالعياشي  م  ـرامجهم: ـفاوريتم
  محــاهي الىيفــة   كشــف )٨/١٢٠(مقــد مجــع طائفــة ننهــا ابــن اجلــليي   اسنــدهم . االندَّــاس لىدـرضــي: انهــر لــن شــذمذتم   الفــرمع) ٣(

  منا ٢٠٧ص : (لشرعة لآلللويخمدَّر الدبفة اإلثين : الهنلن لى  وهيل الدعَ  مالدندس  ماَألوف لى  فرقة ـدعن اهللا بذا الشذمذ  مانهر
 ).بعدتا
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 كتب أسالفهماعتمادهم في التلقي والتعلم على  

ـــي مالـــدعىُّم مالدعىـــيم لىـــ  كدـــ  َأوـــمفهم  مأَن الـــانع الثدانيـــة نـــا يالـــت تـــي  -١ الددـــادتم   الدىقِّ
 .كدا قرسه أاا بزسك الاهراين   الذسععة ماريه. ل دد اسذت  الرافضي لىدعاحرعن

 نشاطاتهم بإشراف علمائهم

حىت العَّر اماضر  مبا فيها نـن طـلا  نشاطهم بإشراُ لىدائهم   طهع منشر كد  َأومفهم  -2

ممثنيـــة مشـــرك مطعـــن موـــ  ملعـــن لَّـــبابة سوـــل  اهللا حـــى  اهللا لىيـــِ موـــىم  مال جتـــد الدعقيـــ  لىـــ  تـــذا 
 ! ننهم

 تأكيد شيوخهم المعاصرين على مصادرهم

ـأكيــد شــيلالهم اسعاحــرعن لىــ  نَّــادستم  مَأن نــا فيهــا ندــلاـر  نــع نــا فيهــا نــن اىــل مضــم   -3

 .نه 

وم قي م اسخالفة لإل   ا  شعائرتم الدعهدُّعة لى  أ حـل

وم  نن كل مهِ -4 م اسخالفة لإل   . قيا  شعائرتم الدعهدُّعة لى  أ حـل

 علماؤهم المعاصرون َيشدُّْوَن على هذه اُألصول 

ْمَن لىــــ  تــــذه األ حــــل   معــــدافعلن لنهــــا  معنشــــرمن نللفــــاتم   : ثانيــــاً  لىدــــاؤتم اسعاحــــرمن َعشــــدُّ
 :ـأعيدتا  مالدلل  إليها   جمدللة نددابعة نن الدآليف  مالدمسعات  مالنشرات  مننهم

لهــد اهللا اسانقــاين   ـنقــيح اسقــا   محمدــد هــلاد نغنيــة   نللفــات كثــري  أههــد نفســِ فيهــا  محمدــد 
يـزان   لحف احملسين   حراط امق  محمدد حس  ل  كاشـف الغاـاء   أحـل الشـيعة  مالاهاهـائي   اس

ـفســـري القـــرلن  ماخلراوـــاين   اإلوـــم    ضـــلء الدشـــيُّع  محســـ  النـــلسي الاربوـــي حـــاح  كدـــاب فَّـــل 
اخلااب   إثهات حترعف كداب سب اَألسباب م  نسددسك اللوـائل  محمسـن األنـ    الشـيعة بـ  امقـائق 

 .ماَألمتا 

َد الضــم  اسهــ    كدــههم ــدال ََ   مخباحــة يلــيدهم اخلديــين   كدهــِ كشــف مث هــاءت دملــة اآلعــات  فـََد
األوراس محترعر اللويىة مامـلنة اإلومنية منَّـهاح اإلنانـة مدسمس   اجلهـاد مالـرفض إىل لالرتـا  مبـا فيهـا 
نــن اىــل ممثنيــة  ماوــديمء ننــِ لىــ  حــمحيات نهــدعهم اسندهــر  الــيت مينبهــا الرافضــة ـــذا اإلنــا  اسعــدم  
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متــذه اللثهــة ننــِ لىــ  حــمحيات نهــدعهم اسندهــر  تــي الســاسعة . ِ   اَألنَّــاسالغائــ  لــن األبَّــاس  الدائــ
 .مالعة الفقيِ: لدعهم اليل  باوم

دوـدلس اجلدهلسعـة اإلوـمنية   : دودلس دملدهم الفاسوية اللوية الرافضـية: ملالر لقد لدملة اآلعات
 .إعران

ســـىم  فاإلنــــاس مالـددـــان لنـــدتم مث تـــم   تـــذه الـدـــ  خمدىفـــلن نضـــاربلن  فـــم ـســـدنـر أعهـــا اس
 .دعن  ماإلحراس دعن

 ):٤٨٥/ ص(ففي أحل  الـا  لدعهم 

ــم لىــ  دعــن نــن كددــِ أَلــزّه اهللا  منــن : [لــن وــىيدان بــن الالــد  قــا  أبــل لهــد اهللا لىيــِ الســم ( إنـال
 ].أَذالِ أَذلِ اهللا

 التنبيه الرابع

اهللا  ماليـل  اآلالـر  معـلنن باإلوـم  دعنـاً  الدلل  اليت أمهههـا بعـد  مإنَّـاُ إىل كـل نسـىم عـلنن بـ
ممببدـــد حـــى  اهللا لىيـــِ موـــىم نهيـــاً مسوـــلًال  َأال حيــــم لىـــ  الرافضـــة  مال لىـــ  دملـــدهم ممتســـبهم باوـــم 
م مفرملهم منعدقـداتم نـن كدـههم اسعددـد  لـدعهم نهاشـر   أم بلاوـاة  اإلوم   إال بعد اللقُل لى  أ حـل

 .العزم إليها نن أتل السنة

منا   تذه الروالة تل المحة جل  لِّ نا لدعهم  ننقللة بَأنانـة نـن نَّـادستم  منـن أَساد الدلوُّـع فعىيـِ 
 :بـداب

نســـألة الدقرعـــ  بـــ  أتـــل الســـنة مالشـــيعة ؛ ليقـــف نـــن المــــا بســـهللة لىـــ  ـلثيـــق تـــذه األ حـــل  
انيــــة  الــــيت عســــدل�ا الــــانع ماسقــــلالت   نَّــــادستم اَألحــــىية مالعدــــد   نــــذتههم  الوــــيدا   كدــــههم الثد

 :الثدانية  متي

 ). تـ٣٢٩(الـا   لىـىيين اـالك ونة  -1

 ).تـ٣٨١(نن ال حيضره الفقيِ  لـابن بابلعِ القدي  اـالك ونة  -2 

 .تذع  األحـا  -3

 ).تـ٣٦٠(االودهَّاس  كممها لـَأيب هعفر الالوي  اـالك ونة  -4



 

 التبشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير بالتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيع
 

٦ 
 

 دليــل البــاحثين عــن الحقيقــة -موقــع البرهــان 
 

www.alburhan.com 

 :نن القرن امادي لشر فدا بعد  متيمث الانع اَألسبعة اسدأالِّر  

 ). تـ١٠٩١(اللا   لىـاشاين اـالك ونة  -5

 ). تـ١١١١(ااس األنلاس اجلانعة لدسس َأالهاس األَئدة اَألطهاس لىدَىسي  اـالك ونة  -6

 ). تـ١١٠٤(موائل الشيعة  لىعانىي اـالك ونة  -7

حاح  كداب فَّـل اخلاـاب   إثهـات ). تـ١٣٢٠(نسددسك اللوائل  لىاربوي  اـالك ونة  -8

 .حترعف كداب سب اَألسباب
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 دعوة التقريب 

 :تاريخها

سا انقدحت شـراس   الدالشـيُّع   النَِّّـف الثـالاين نـن القـرن األم  اـَـري  كانـت داليـَة ـَّـدع   محـد  
ــل  بَــْل نـَْقــ((: الَّــف اإلوــمني  ـــذا قابىهــا الَّالــبابة  سضــي اهللا لــنهم بالســهيل األقــل  ُ  ب ــامَْقِّ َلَىــ  اْلَهاط  ذ 

ِ  فَإ َذا ت َل يَات قٌ    فـان بيان امقِّ نن الهاطل  بالدالالئل   مسنلتم بِ لن قـلس ماحـد   ]١٨:األنهياء)) [فـََيْدَنغ 
مَأضـب  محىـة الدالشـيُّع نغىـلب     لزلـة لـن مجـاتري اسسـىد ؛ . فق د َعت مح َّرت الضالملة    َأضـيق  ناـاق

ِ  نن العىداء ماللال  ماحملدسه لهه يقظ ح رالاو  َِّل الدالاسعخ ملىم السِّـري . لس اإلوم  بَّفائِ  ـم ملىيِ فىم عس
 . الرباً ماحداً عدلل اسدشيعلن بِ أتل السنة إىل الدالقرع 

منض  حدس األ نـة موـىفها لىـ  تـذا  ممل عسـَل الدـاسعخ بعـد القـرمن األ مىل إال حمـامالت لىـ  متـن 
ممل نرتا   نشاط نـثف إال   القرن الرابع لشر اـَري  سا بدأ ايـاب القـدم    حـفُل . ٍف َمـَق يالةَمضعْ 

َد امَّـــاس لىـــ  لىـــل   ـــدِّ ـــة كافالـــة  مضـــعف اإلوـــم  بَّـــفائِ   نفـــلس هـــمٍّ افـــٍري نـــن أتـــل الســـنة  َمش  األ نال
 ... الشرععة  ماحنسرت لن امـم اللالئي  مالقضائي

 قريبمراحل دعوة الت

مميـــــن ـَّــــنيف القــــل  لــــن دلــــل  الدقرعــــ  بداسخيهــــا  منراحىهــــا  محقائقهــــا  مأ طرتــــا  م  أَتــــدافها 
 : لى  نا عىي -منا تل الارعق اَألوىم  نع َأااث أ الر . مأَبعادتا

 المرحلة األولى

ا األ   ــة  ننادعــة بلحــد  اَألدعــان مالعقائــد  متــذه دلــل  ـرهــع   أ حـــل مىل إىل َدسِّ دلــل  الدالقرعــ  العانال
  :اـــــم  الشـــــيعة تـــــذه الـــــدلل  بـــــاسزج بـــــ  اإلوـــــم  ماَألدعـــــان األ الـــــر   كــــــاليهلدعة  مالنَّـــــرانية  أَم اللثنيـــــة

 .كـاللوية  ماليلنانية  مث اـالسعت الداللل  إليها لى  أَعدي الهاطنية  مإاللان الَّفا  مالقراناة

فـدمال القضـاء لىيهـا مإيتاقهـا إىل علننـا تـذا   متـذه اسـيـد  لإلوـم   حتاالدـت لىـ  عـد أتـل السـنة  
 .مهللا امدد -بمد اسسىد 

إال إفــراي لدىــك الــدلل  ) الغــرب(القــائم اآلن   ) امــلاس اإلوــمني(منــا ع ســد  ) جمدــع اَألدعــان(منــا  
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 . مق  اهللا اسسىد  شرالتا. اآلمثة

 المرحلة الثانية

  ـفســريه الدهيــان مث ) تـــ٦٠(ي الرافضــي اـالــك وــنة متــي نــا وــىـِ الالوــ. دلــل  الدقرعــ  العىديــة
    ـفسريه جمدع الهيـان إْذ الددـدا   ـفسـريعهدا )تـ٥٤٨(ـابعِ لى  ننهَِ الاربوي الرافضي اـالك ونة 

 .لى  نَّادس الشيعة مالسُّنة

 .م  تذا كسر ماهز الّنفر  ب  الفرعق   مطرعق لىدزج ب  الَّّف 

  أَن تــــذا اسســــىك   )تـــــ١٣٢٠(  الشــــيعة متــــل ابــــن طــــاممس اـالــــك وــــنة لـــــن عــــر  َأحــــد سهــــا 
داسا  لـأتل السنة اسخالف 

 
 .الدفسري  لى  أ وىلب الدالقيالة ماس

يِّ نْشر سذت  الرافضة ب  مجاتري اسسىد   .ملى  َأيِّ حاٍ   ففي تذا اسسىك العدىي اسْزه 

قاسنة(أتل السنة باوم مانهر أَثره بعد  كيف اجنرال إىل لدد نن 
 
 . معأيت) الدساوات اس

 ماذا بعد هاتين المرحلتين

: ف ـــَرق  مَأشـــياع  نـــنهم: تـــم أتـــل الســـنة  مَنـــن وـــلاتم -أتـــل الســـنة -نضـــت القـــرمن  ماسســـىدلن 
 ). اسخالفات الهدلية(فهم الرافضة نعرمفلن بسيداتم  .الشيعة الرافضة

ماحــد ال عدعــّدد  معناىــق نــن : امــّق  مامــّق   كــل أَنــر فَدــاتري اسســىد  نلننــلن مبــا تــم لىيــِ نــن
ــنالة: (َأحــىيِ ف ــَرق مَأحــزاب  عقربــلن نــن الَّــراط اسســدقيم  معهدعــدمن  بقــدس  نــا : فدــن وــلاتم). الـدــاب مالسُّ

هعدتم لن مجالة اسسىد   .لدعهم نن أَتلاء مب دَع  مخمالفات  ـنا  وىلك الَّراط  ـم

لســــنة ثــــابدلن لىــــ  طرعــــق  اإلوــــم   مأَتــــل اَألتــــلاء  نــــن الشــــيعة ماــــري ت م  فَدــــاتري اسســــىد  أتــــل ا
 . َلاضُّْلن لى  أَتلائهم  عَّنعلن ـا لَهلس اإلوم   نع نهذ  أتل السنة ـم نهذ الّنلا 

ــنالة مأَتى هــا  ممفــر  ح رالاوــها؛ لـنهــا     تــذا اجلــل  مل عـــن لىشــيعة أَن ـــدلل إىل الدالقرعــ ؟ لههــلس السال
عدل لى  ـرفيض أتل السنة  موىـت ـذا ط رقاً كان  :ت لى  قد  مواق  ـقيم الدلل  سذتهها  ـم

 .الدزامج ب  السُّنالة مالشيعة -

 .اإلاراء اسايل -

 .الدقية -
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 .دلل  حمهة ل  الهيت -

 .الاعن   نذت  أتل السنة -

دعـــة  ماإلاـــراء اجلنســـي الشـــهلاين  ماإلباحيـــة باوـــم اسدعـــة الدم  -
 
سعـــة  مباوـــم لاسعـــة الفـــرج  كدـــا   اس

لىعــانىي  مإباحــة الىلاطــة بالنســاء  متــل االديــاس اخلديــين  كدــا   كدابــِ ) 537-7/536(موــائل الشــيعة 

 .حترعر اللويىة

 .سفع الدـاليف  مأَن ح  ال لىيٍّ سضي اهللا لنِ حسنة ال عضر نعها ويئة -

م موائل كثري   حىت قا  الدتىلي سمحِ اهللا ـعاىل  !!إن ـم موائل ال ـدسي اليهلد بعشرتا :ـم

 .عددهعلن بذه العلانل نلاقع اجلهل  منضاسب الفقر  فدالىلا با إىل بالن العشائر مالقهائل

نــن  : َمَنـْن َنهَــَر   كدـاب لنــلان الــد لىبيـدسي العراقــي  حيـث  ذكــَر فيــِ القهائـل العربيــة الـيت ـرفالضــت
نــن قــرَأَ ذلــك ـقاالعــت نفســِ حســراٍت لىــ  انـســاس سأس  ... اــريتمكعــ   ملدــاس   مبــين ال   ماخلزالــل  م 

نا  أتل السنة بسى  تذه القهائل نـن حـفلفها  ملىـ  الغفىـة اآلمثـة نـن حتَّـ  القهائـل نـن حهائـل الـرفض 
 .مالدالشيُّع

ذا   بـمد نـا مساء منا انقىهت العراق نن أَكثرعالة و نيالة  إىل أَقىيالـة و ـنيالة أَكثرعـالة شـيعيالة إال بـذلك  متــ
 .النهر  مالراوان  مإعران  ماريتا نن بمد العَم

م  لَّرنا  ههش د لا  الرافضة   أَلقاب الثلس  اإلعرانيـة  إىل أَداـا   أَفرعقيـا  حيـث اجلهـل  مالفقـر  
 . يمنسدَّبه  ـىَك العلانل الرافضية  فاويفضت مجالات مأَفراد  فمحل  مال قل  إال باهللا العزعز امـ

 المرحلة الثالثة

لقـد نــلمتر النَــف لىـ  عــد َأحــد يلدــاء أتـل الســنة  الشــيخ لهــد اهللا السـلعدي العراقــي  اسدــلىف وــنة 
 .سمحِ اهللا ـعاىل) تـ١١٧٤(

فعقــَد نــع لىدــاء . فــإنال الشــيخ لهــد اهللا الســلعدي كــان بأوــاً لىــ  الرافضــة  لاسفــاً مبخهــآت نــذتههم
إن   : راُ اسىــك نــادس شــاه  حيــث اوــددل  لهــد اهللا الســلعدي  مقــا بإشــ) تـــ١١٥٦(الشــيعة نــلمتراً لــا  

 ...فرقة ــفِّر اإلعراني   مأ الر  ــفِّر تلالء  متـذا -ـركسدان  مأَفغان -ممىـيت 

فعقد اسلمتر   النَف مكان النالَّر فيِ ألتل السنة  مكان علناً نشـهلداً  لــن الشـيعة متـم الرافضـة  
  نا لهث أَن ـهخالر تذا اجلهد  ملـادت الرافضـة إىل لقائـدتا لمثـة  مل عدغـري ننهـا شـيء )الدقية(لدد  دعنهم 
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 . ع ذكر

 المرحلة الرابعة

َشـه َد النَِّّــف الثالــاين نــن القـرن الرابــع لشــر اـَــري نشــاطاً نـن لىدــاء الشــيعة  منهــادسات ندعــدد    
رفيض األ نالة حتت اااء دلل  الدقرع   :فددثىت فيدا عىي الدلل  إىل الدشيُّع ـم

  أَنشــــأتا بــــاطين إمســــاليىي ) ١٩٣٧(  قهــــة الغــــلسي بـــــدَّر لــــا  : مجالــــة األالــــل  اإلوــــمنية -1

 .باكسداين  مال لمقة ـا جبدالة اإلاللان اسسىد  اليت أَنشأتا الشيخ حسن الهنا

  .بـهريمت) تـ١٣٦٦(ـأوست لا  : داس اإلنَّاُ -2

قــــــا  بــــــا الرافضــــــي حمدــــــد ـقــــــي القدــــــي لــــــا   .نية بـــــــدَّرداس الدقرعــــــ  بــــــ  اســــــذات  اإلوــــــم -3

 ).تـ١٣٦٤(

: فَّـدس ننهـا) تــ١٣٩٨(إىل لـا  ) تــ١٣٦٨(َأحدست جمىـة باوـم سوـالة اإلوـم  حـدست ننـذ لـا  
 .جمىداً ) ١٦: (لدداً   ) ٦٠(

طالــــ  :   قـــا  بـــا)تــــ١٣٩٥(ـأوســـت بــــدَّر لـــا   :داس أَتـــل الهيـــت  أم مجعيـــة أَتـــل الهيـــت -4

 .ملنها اتدم بنشر كد  الرافضة مإحياء نلامسهم. مسيين الرافضيالرفالي ا

ــــدمء -5  ــــلن ماالب ــــاد  الفد ــــة الغ ــــم  تــــم اآلالــــرمن  سفعــــلا شــــعاس : نــــن يع أَن بعــــض طلائــــف الهاطني

ـــــ   فهـــــلالء الـــــدسمي سفعـــــلا شـــــعاس الدقرعـــــ  لـــــا   مدلـــــت النَّـــــريعة إىل الدقـــــاسب لـــــا  ). تــــــ١٣٥٨(الدقرع
 . بعض احملاضرات   ذلك متي ناهللة  محدس لىاائفد  )تـ١٣٥٧(

 طالب الرفاعي الحسيني

مالرافضة َلقً  ننهلذ األ حل  مالفرمع  م  لزلة لن مجالة اسسىد   حـيانة . نضت الري  القرمن -1

 .لىدىالة لن نداالىة اَألتلاء مالهدع ماالحنرافات مالشذمذ

َِّل الدالـاسعخ َأيال محـرالاس ال. متذا عـل  كـان امـقُّ حّقـاً  مالهاطـل  بـاطمً  شـرععة قـائد  لىيهـا  لـذا مل عسـ
 .)الدقرع (حماملة ـذا الغااء اللمهي 

ــــة اسســــىد  نلاقــــع اجلهــــل مالفقــــر  فغــــزما  -2   تــــذه امقــــ  نــــن القــــرمن  اوــــدغل الرافضــــة   لانال
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م بالدال  عن لىـ  أ حــل قيـة  فـدالل   الـرفض العشائر  مالقهائل بالدزامج  ماسا   مدلل  حمهة ل  الهيت  ندسيِّ
 . المئق   الرافدعن  منا مساء النالهر نن بمد العَم

ليّع قيادتم  ماياب حتــيم الشالـرععة  مههـل كثـٍري نـن لىدائهـا  -3   حا  ضعٍف نن اسسىد   ـم

لرابـع لشـر مبا لىيِ الشيعة الرافضة نن أ حلٍ  مفـرمع َختْـر ق  حَـ  الشـرععة  شـهد النَِّّـف  الثـالاين نـن القـرن ا
 .فـان إنشاء أَسبع دمس لى  أَسض نَّر ؟اـَري نهادسات دللعالة لىدقرع  نن الشيعة

ك ـلُّ تــذه الـدُّْمس  نهــادسات نـن الشــيعة  لـيس فيهــا نهـادس  ماحــد  نـن أتــل السـنة  مكىُّهــا   دعــاس   -4

 .أتل السنة  ال علهد ننها داس ماحد  أ قيدت   دعاس الرافضة

 :لدُّمس الشيعية الرافضية باوم الدقرع   اودَاب ـا فرعقان نن العىداءسا نشأت تذه ا -5

ـــرفيض لأل نـــة  لىـــ  شـــاكىة : َأحـــدمها الدهشـــري (َأحســـن النيـــة بـــا  مث ـهـــ ال لـــِ بعـــد أ�ـــا دمس خترعـــ  ـم
 :ولاء؛ ـذا نفضلا أَعدعهم ننها  متَنلتا  مأَلىنلا براءتم ننها  مننهم) بالدنَّري

لشــيخ حمدــد لرفــة  مالشــيخ طــِ حمدــد الســاكت  محمدــد الههــي  َمأَنالــا حمدــد سشــيد الشــيخ الســهـي  ما
سضا فقد كان ننفدح اخلاطر لـدلل  الدقرعـ   مث نسـفها َمَمّالَتـا ظهـره؛ سـا سأ  نـنهم نـا سأ  نـن الغـيظ لىـ  

بقىدـِ   الري القرمن  مالدبرُّق لنشر اسذت  الهاطين القرناي  مالَّدمد لن نـذت  أتـل السـنة  فلاهههـا 
 .جمىة اسناس مكشف خمهآتا

ـــا الفرعـــق الثـــاين متـــم اسســـدفيدمن نادعـــاً  نـــن ضـــعاُ النفـــلس مالعىـــم  فهقـــلا عســـدىدلن هراعـــاتم : أَنال
 .معدأكىلن   ظل تذه الدُّمس  حىت انقرض بعضها  مَأحهَح الهعض اآلالر هسداً السمح فيِ

ال   دعـاس أتـل السـنة  مال   دعـاس الرافضـة  بيندـا  تـذه الـدُّمس مل ـنشـر علنـاً كدابـاً لــأتل السـنة  -6

 .نشرت العدعد نن كد  الدشيُّع   دعاس أتل السنة

الزتــراء   ثمثــة َأهــزاء نشــره لىدــاء النَــف  مقــاللا فيــِ لــن أَنــري : مكــان نــن إحــداساتم كدــاب امســِ
 ).إال ناء الرها إنِّ كان ن هدى  بداء ال عشفيِ : (اسلنن  لدر بن اخلااب سضي اهللا لنِ

 .إىل لالر نا فيِ نن أَقلا  قذس  خمدىقة  برمح جنسة مفَلس نذتيب

م  جمىــة سوــالة اإلوــم  الــيت ـَّــدستا داس الدقرعــ  بـــالقاتر  نقالــة   لــددتا الرابــع نــن الســنة الرابعــة 
ّن النالـيبال حــى  أَ : بقىـم سئـيس احملـدــة الشـرلية الشــيعية   لهنـان  مفيهــا نقـل لــن َأحـد جمدهــدعهم) ٣٦٨/ص(

جيـ  ـَّـدعقِ  مإذا َأالـرب لـن األ نـلس ... اهللا لىيِ موىم إذا َأالرب لن األحـا  الشرلية نثل نلاقض اللضـلء
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نثــل الىــق الســدلات ماَألسض  إىل لالــر نــا فيــِ نــن كفــر حــراح بآعــات القــرلن . الغيهيــة  فــم جيــ  الدــدعُّن بــِ
 !ِ موىم اسخرب  بذلكالعهيم  مَأحادعث الناليبِّ الـرمي حى  اهللا لىي

 ! فهل عرعدمن الدقرع  باإلميان بذه اسهاي ؟

متــذه الــدُّمس مدلــا  الدقرعــ   مل عنشــرما علنــاً ـَّــبيباً َألي أحــل لقــدي  فضــمً لــن سهــللهم  -7

 .لن و ِّ الَّبابة ملعنهم سضي اهللا لنهم

أنـــِ ال : متـــيأ وســـت دلـــل  الدقرعـــ  لىـــ  قالـــد  حتَـــ  لـــن األنهـــاس بـــاطىهم   األ حـــل    -8

ـف  نـا قـرسه لىدـاء اسىالـة . المُ عذكر ب  الشيعة  مالسنة  إال   بعض اسسـائل الفرليـة ـذِّب  َمـنس  ـَ متـذه ـ 
وـم   مَأّ�ـا نـن اَألمتـا   بـل  م اسّىيـة اسخالفـة لإل  الىفاً لـن وـىٍف   ــاسعخ الف ـَرق  ماسقـاالت نـن بيـان أ حــل

 اإلوــم   منــا الدســي لىــ  اخلــمُ الهاطــل  إال طرعــق الوــدفبالِ ال تــذه الــدلل  فدــل  بنســهة الهاطــل إىل
َّــدُّ لـــن النهـــر   تـــذه األ حـــل  . إللغائـ ـِ مإّن الـــدلل  لىدقرعـــ  بـــدءاً بــالفرمع تـــي دلـــل  ـنـــاقض الفاـــر   ـم

 . الناقضة لع ر  اإلوم  لرم  لرم 

 هدفها الوحيد وبعدها الخطير

 :فيدا عىينن تذه امقائق نسدخىص تدفها اخلاري 

دلل  بنيالة ن هيالدة ـسدهدُ الدهشري بالرفض  َألالـذ اسسـىد  : أَن دلل  الدالقرع    تدفها مأَبعادتا -ا
َّــفية لــِ  بعقيــد  الــرمافض  ماقدناحــهم   حهائــل الهاطنيــة  مث ال الللــلج   س دال  شــانىة لــن اإلوــم  بَّــفائِ  ـم

 .نن أَتىِ

ــــا حتــــت الغاــــاء  -2 ـســــدهدُ اوــــدغفا  بعــــض لىدــــاء أتــــل الســــنة ؛ ليدخــــذمتم  -الدقرعــــ -مَأّ�

نايـــــة لنشـــــر الـــــرفض  محَـــــة   مهـــــله ههىـــــة : بفدـــــاماتم  منشـــــاسكاتم  ماوـــــدـدابم  مدساوـــــاتم اسقاسنـــــة
فهــي اــقٍّ . اسســىد   فيَّــهح لىدــاء أتــل الســنة  منــن مسائهــم أتــل الســنة  ضــبيالة ـقيالــة الرافضــة مالــدالهم

 .ض مالدالهشري بِمتداي أتل السنة لنشر الرف

 .محاعة الشيعة نن الدالاىُّع سذت  أتل السنة -3

 . لى  السُّنالة مأَتىها -اسدعدِّد اللهله- الدسي لى  اـَل  الرافضي -4

 الدالئل
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ما  مبـدالللا   -1 لويع الشُّـقالة  مبـا َأحـدثلا  ماـريال إنال الرافضة أَنفَسهم تم الذعن عدبّدىلن ك َرب الف رقة  ـم

عندهم  مننابذتم لـأتل السنة  ميسع الضالـغينة ــممبل  ممبـا َأحـرُّما لىيـِ نـن أ حـل  ـنـاقض . اقع نن ـعَّههم ـم
ـفــري الََّــبابة سضــي اهللا  ســدثري شــعلس مجــاتري اسســىد   الوــيدا   وــ ِّ ملعــن ـم أ حــل  نىالــة اإلوــم   ـم

(لــنهم وــل  بضــعة نـََفــرٍ 
3F

نة عيضــلن لــن تــلالء الَّــبابة سضــي ماسســىدلن أتــل الســ:   حســها�م اخلاوــر )٤
 .اهللا لنهم ملن وائر الَّالبابة سضي اهللا لن اجلديع  مععرفلن ـم قدستم مننزلدهم

أَن عدـىالدــلا معـدهــلا معنشــرما الدشــيُّع مالــرالفض  مأَن عســـت أتــل  :إنال الدالقرعـ    نفهــل  الرافضــة -2

 !محد  اسسىد    الار؟: قٍّ قاللامإن مسع تلالء الرافضة كىدة ح. السنة لن بيان امقّ 

نن َأ�ا ـقابل نن الرافضـة أَنفسـهم  بـل نـن شـيلالهم   -الدقرع -مال أَد  لى  كذب تذه الدلل   
م الفاود  السُّـنالة . القرلن حمـرُال: بالدالعنُّت مالدعَُّّ  لىرالفض   أ حللِ مفرملِ  مإال فأَعن سهللهم لن أ حـل

ـفري تموّ  . قل  اسعَّلن  فقط  .إخل... الَّبابة ـم

 .إّن حقيقة الدقرع  أَن علافقهم أتل السنة  ال أَن علافقلا أتل السنة -3

ّـــِ ظهـــر   النَـــف مإعـــران دلـــا  لىدقرعـــ  ممحـــد  اسســـىد     الاـــههم : عزعـــد تـــذا مضـــلحاً  -4 أَن

عة   حـقِّ الَّـبابة  سضـي منقاالتم منللفاتم  متم أَنفسهم م  نفس اللقت عللِّفلن الـدـ  الهشـعة الشالـني
 .اهللا لنهم مشدم أتل السنة  منشر اليتات ماألَباطيل   هل نعَّلنهم

 .اخلالَّي  ملهد امس  اسلولي: نن تلالء

م اقٍّ د لا  الدقرع  بالىسان  مدلا  الف رقة بالَقَىم  مالعدل  ماجلَنان  .إ�ال

نـاتض دلـل  الروـل إنال الدلل  لىدقرع  بدءاً بالفرمع  دلل  ـناقض  -5 الفاـر   مالنقـل  مالعقـل  ـم

شييد أَسكان اسىالة  ...مالامتهم حمدد حى  اهللا لىيِ موىم  الذي قا    فلاـح الروالة بالدلل  إىل الداللحيد  ـم

 !كيف ن شّيد الفرمع مأَندم خمدىفلن خمالفلن   األ حل ؟: عا تلالء

حـــل  الـــيت ـرهعـــلن إليهـــا باطىـــة   اس ىالـــة  ضـــم    كيـــف ـــــلن الـــدلل  إىل الدالقرعـــ  بـــالفرمع  ماأل  
م مفــرملهم مبسـالك الدعَُّّــ  . االلدقـاد مالسُّـىلك ــا دلـل  ن َغىالَفـة ـســدهدُ اـق َنْسـَف أتــل السـنة بأ حــل إ�ال

                                                 

كدــاب وــىيم بــن ) ٤٤٠  ٣٥٢  ٣٥١  ٢٢/٣٤٥: (اــاس األنــلاس) ٢٤٤  ٢/٢٢٤: (الـــا : انهــر نــثمً   ــفــريتم لىَّــبابة الثمثــة) ٤(

  )١/٣١٩: (  ـفســـري الربتـــان)١/١٩٩: (  ـفســـري العياشـــي)١١-٦/ص: (سهـــا  الـشـــي) ٥-٤/ص: (االالدَّـــاص) ٧٥-٧٤ص: (قـــيس
فسري نلس الثقى )١/٣٠٥: ( الَّا ـفسري  ..  ماريتا نن كدههم اسعددد  لندتم)١/٣٩٦: (  ـم
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تان  .مالىَاج  ال بامَة مالرب 

ـا  ساذا ال عفدح الرافضة دمس الدقرعـ    بمدتـم  معنشـرمن كدـ  أتـل السـنة   -6 أَموـاطهم  أَ  أ�ُّ

 !!؟)ـرفيض أتل السنة(م) الدهشري بالرفض(دلل  ـسدهدُ 

 . مث سا فشىت   بمد أتل السنة فدبلتا نلالراً   بمدتم

 أدلة اإلحراس

مإذا كانــت تــذه الــدالئل   حســاب العقــمء اسدَــردعن نــن العَّــهية ماـــل  كافيــة   كشــف حقيقــة 
 .لى  ظهلس أتل السنة) الدهشري بالرفض(متلعِ لىلحل  إىل دلل  الدقرع   مَأّ�ا ا ااء م 

ــا أَدلــة اإلحــراس لىــ  اســذت  الرافضــي بأ حــللِ  فخــذما لالــر اَألدلــة اسادعــة الـاشــفة ـــذا اـــدُ  إ�ال
 :مفرملِ  الَّادس  بالدودلس الرمسي لـَدهلسعة إعران الرافضية فدن تذه اسلاد

 :نن الدودلس ١٢/ نص اساد  -1

متـذه اسـاد  اـري قابىـة لىدغيـري إىل . اإلوـم  ماسـذت  اجلعفـري اإلثـين لشـر: الرمسي لــإعران تـل الدعن(
 .انده ) األَبد

نص اساد  -2  : نن تذا الدودلس ٢/ ـم

 .انده  )النها  عقل  لى  َأواس الـداب مونة اسعَّلن (

نص اساد  -3  :ننِ ٦/ ـم

 :ا  اسهــدي  لَــل اهللا فرهــِ   مجهلسعــة إعــران اإلوــمنيةــــلن مالعــة اَألنــر  ماألنــة    ايهــة اإلنــ(
 .انده  )لىفقيِ العاد   نيابة لن اإلنا  اسعَّل 

لىخديـــين  الـــذي ط هـــَع نـــراساً ) ٥٢/ص: ()امـلنـــة اإلوـــمنية(مَأالـــرياً  اقـــرأ تـــذا الــــم  نـــن كدـــاب 
نا  نقاناً حمدلداً : (قا  نا نَِّ: بالىغد  العربية  مالفاسوية   مدسهة وانيًة  مالمفـًة ــلعنيـة  ختضـع فإن لإل 

 .للالعدها مويارتا مجيع َذسّات تذا الـلن

اندهـ  نــن طهعــة ) أن ألئددنــا نقانــاً ال عهىغـِ َنىَــٌك ن قـرالب  مال نــيب نروــل: مإّن نـن ضــرمسعات نـذتهنا
 . ننشلسات اسـدهة اإلومنية الـرب 

 طائفة من أصول الرافضة الجعفرية اإلثني عشرية
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مفد  :ن أ حـل

مكدـههم طافبـة بـذا . متذا َأحل إمـادي عقاـع قائىـِ نـن الَّـىة باإلوـم . القل  بدبرعف القرلن -ا
ــــرده بالدــــأليف حســــ  الاربوــــي اـالــــك وــــنة  بـدــــاب ناهــــلع وــــنة ) تـــــ١٣٢٠(اَألحــــل اإلمــــادي  بــــل أَف

 .فَّل اخلااب   إثهات حترعف كداب سب اَألسباب:   إعران امسِ) تـ١٢٨٩(

اإلنـا  تـل القـرلن النـاطق  : ن القرلن ليس اَة إال ب َقيِّم  متل َأحد األَئدة اإلثين لشـر  حـىت قـاللامأَ 
(مكداب اهللا تل القرلن الَّانت

4F

٥(. 

الدفســري الهــاطين آلعــات القــرلن الـــرمي مبــا عضــبك ننــِ العقــمء  متــل ـفســري   ااعــة الدبرعــف  -2

(دعة  دسج فيها لى  لثاستم الرافضةلىـىم لن نلاضعِ  مالدبرعف الهاطل الىة عهل 
5F

٦(. 

م لـــل لعــة وــهعة باــلن  مث طاشــت ـقــدعراتم : أن لـــل لعــة نعــىن باطنيــاً  مث قــاللا: منــن فهيــع قـــل
(لـل لعة وهعلن باناً : فقاللا

6F

٧( !! 

(ـنز  كد  إـية لى  أئددهم بعد القرلن -3
7F

٨(. 

مطعــنهم القهــيح   حمــدِّثي األ نــة  .الرافضــةإنـــاس الســنة النهلعــة إال لــن اسعَّــلن  منــن َأوــانيد  -4 

(محفالاظها
8F

٩(. 

(أَن أقلا  أئدة الرافضة كأقلا  اهللا مسوللِ -5
9F

١٠(. 

أَن الناليبال حى  اهللا لىيِ موىم كدم هزءاً نن الشرععة أَمدلِ لىيّـاً سضـي اهللا لنـِ كـاجلفر ماجلانعـة   -6

(منَّــبف فاطدـــة
10F

إنـــِ : بـــن امســن العســــري  الـــذي عقللـــلنمتـــي حمفلظـــة لنــد اإلنـــا  اسندهـــر حمدـــد . )١١

                                                 

 ..لىشيخ ناحر القفاسي): ١٣٠٤-٣/١٣٠٣(أ حل  نذت  الشيعة اإلنانية اإلثين لشرعة ) ٥(

 )..١/٢١٦: (الَّلالق اسروىة لـابن القيم) ٦(

 ).٣/١٣٠٤: (أحل  نذت  الشيعة) ٧(

:   االحدَـــاج لىاربوــــي)١٨/ص: (  االودنَّـــاس لىـراهــــي)٣٠٤-٣٠١/ص: (إكدـــا  الـــدعن البــــن بابلعـــِ) ١/٢٣٨(الــــا  : انهـــر) ٨(

)٨٧ -١/٨٤..( 
 )..٢/٥٢٥: (الَّلالق اسروىة: انهر) ٩(

 )..٢٧٢-٢/٢٧١: (شرح هانع لى  الـا  لىدايندساين: انهر) ١٠(

 )..٢٤٠-١/٢٣٨: (نعة منَّبف فاطدةانهر الـا  كداب امَة  باب فيِ ذكر الَّبيفة ماجلفر ماجلا) ١١(
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 .متل ابن أَسبع ون   مويخرج   لالر الزنان: ااب   ورداب وانراء  قا  بعضهم

(سفضهم حَية اإلمجاع  مال إمجاع لندتم إال قل  اسعَّل  -7
11F

١٢(. 

دعن سضـي مالسِّرُّ   سدِّتم اإلمجاع  تل سدتـم إلمجـاع الَّـدس اَألم  لىـ  المفـة اخلىفـاء الثمثـة الراشـ
 .اهللا لنهم

... إذا: [مأن خمالفــة أتــل الســنة فيهــا الرالشــاد  ففــي أحــل  الـــا   وــلا  ألحــد أئدــدهم  عقــل  -8

نــا : ماآلالــر خمالفــاً ـــم  بــأي اخلــربعن علالــذ؟ فقــا  -أتــل الســنة : ععــين-مهــدنا أحــد اخلــربعن نلافقــاً لىعانــة 
ع نهــر : ىــت فــداك  فــإن مافقهــا اخلــربان مجيعــاً؟ قــا ه ع -القائــل الــرامي-: الــالف العانــة ففيــِ الرشــاد  فقىــت

فإن مافـق حــانهم اخلـربعن مجيعـاً؟ : إىل نا تم إليِ أَنيل  حـانهم  مقضاتم  فييك  مع لالذ باآلالر  قىت
إذا كــــان كــــذلك فأسهئــــِ حــــىت ــَْىَقــــ  إنانــــك  فــــإن اللقــــُل لنــــد الشــــههات  الــــري نــــن االقدبــــا    : قــــا 

 .)12F١٣(]اـىـات

-نعدــة اهللا امســيين اجلزائــري : ذه اسقللــة اسىعلنــة ألكــرب شــيلالهم   القــرن الثــاين لشــرمانهــر إىل تــ
) ٢/٢٧٨(  كدابــِ األنــلاس النعدانيــة ). تـــ١١١٢(الشــيعي الرافضــي اـالــك وــنة  -نســهة إىل هزائــر الهَّــر  

 :طهع شركة هاب  ـربعز  إعران نا نَِّ

ـــا مل جنددـــع نعهـــم ( ِ   مَلىـــ  نـــيب  مال َلىـــ  إنـــا ؟ مذلـــك أ�ـــم َلىـــ   -نـــع أتـــل الســـنة : أي-إن ـــ إل
محنــن ال نقــل   .أبــل بـــر: إن سبــم تــل الــذي كــان حمدــد حــى  اهللا لىيــِ موــىم نهيــِ  مالىيفدــِ بعــده: عقللــلن

) أبـل بــر  لـيس سبنـا  مال ذاك النـيب نهينـا: إن الـرب الـذي الىيفـة نهيـِ: بذا الرب  مال بذاك الناليب  بـل نقـل 
 .الـافر   اليت تي   ااعة الضم  اسه   مالغ ّل اسه   مالقذاس  اندهت تذه اسقللة

فـانهر  كــأن أتــل الســنة لنــدتم أَتـل كدــاب  نــأنلس مبخــالفدهم  بــل تـم شــر نــن اليهــلد لنــدتم  بــل 
13F(P)الاِّينة(نن لقائدتم السرعة لقيد  

١٤( 

ـــذا فالـــدلل   .بـــأن حســـنات أتـــل الســـنة لىشـــيعة  منلبقـــات الشـــيعة لىـــ  أتـــل الســـنة: الـــيت ـقـــل  ـم

                                                 

 )..١٦/ ص: (  اسرهعية الدعنية العىيا)١٥٣: (/   أمائل اسقاالت)٧٠/ص: (تذع  اللحل : انهر) ١٢(

 )..١/٤٣٤: (مأحل  نذت  الشيعة: ماريه) ٦٨-١/٦٧: (أ حل  الـا ) ١٣(

هـر  اسـزج بينهدـا فدـا   الشـيعي نـن نعاحـي تـل نـن ــأثري أن الشيعي الىق نن طينة الاحة  مالسينِّ ال ىـق نـن طينـة أالـر   م : نعناتا) ١٤(

): ٦-٢/٢(الــا  لىـىيـين : انهـر. طينة السين  منا   السين نن حمح تل نن ـأثره باينة الشيعي  ملى  تذا أكثر نن ود  سماعـة لنـدتم
 )..٩٨٩-٢/٩٨٢(لىشيخ ناحر القفاسي  :أحل  نذت  الشيعة اإلنانية اإلثين لشرعة: منَّادس أالر   . باب طينة اسلنن مالـافر
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حترعر اسسـَد امـرا  نـن أتـل السـنة  محترعـر اسسـَد األَقَّـ  نـن اليهـلد  : لندتم قائدة لى  حترعر الق هىد 
مقــد لــُر لىــ  نــد  الدــاسعخ ـــآيس الرافضــة نــع كــل لــدٍم ظــاتٍر لىــ  اسســىد  أتــل الســنة  منــا ماقعــة ابــن 

اَألذتان؛ ملـن نن َحَفر لأل نة قىيهاً مقع فيِ قرعهـاً  فقـد العىقدي   نهاتر  الدداس لى  اسسىد  بهعيد  لن 
 .َحزُّما سأوِ فلس فعىدِ

فعىــ  اسســىد  الدــيـالقُّظ نــن أن ننــاداتم بدبرعــر اسســَد األَقَّــ   تــل شــعاس عســبرمن بــِ اسســىد  
هم ضـــد ليفيضـــهم  كدـــا أن ننـــاداتم بضـــرام  ضـــد أتـــل الســـنة   امـــرن   ماريمهـــا؛ أل�ـــم شـــَ    حىـــلق

م النالـراء  مفعمتم الشنعاء  .)14F١٥(.أحـل

عن  بــل تــي الــركن اَألم   ماَألحــل العهــيم لنــدتم: نســألة اإلنانــة -9 (أّ�ــا سكــن نــن أَسكــان الــدِّ
15F

١٦(  

(مننـرتــا كــافر
16F

  مَأ�ــا لىدعَّــل  اسندهــر الثــاين لشــر نــن أئدــدهم اسعَّــلن  نــن ملــد لىــي بــن أيب طالــ  )١٧
ــذا فَديــع امـلنــات اإلوــمنية نــن بعــد مفــا  النــيبِّ حــى  اهللا لىيــِ موــىم إىل علننــا تــذا   سضــي اهللا لنــِ ـم

لدا ونلات امـم لـعىي بن أيب طال  سضي اهللا لنـِ  حـلنـات اـري شـرلية بـزلدهم  مال جيـلي لشـيعي أن 
... طعدعن ـا باللالء  مإمنا عداهيها ـقيـة  فهـي حـلنـات نغدَّـهة  مإمنـا تـي لألئدـة اإلثـين لشـر نـنهم فقـ

ال ـَّـىح  :مقالـت الرافضـة. ال عَّـىح اسىـك   ل  دامد :محمنة الرافضة تذه تي حمنة اليهلد  قالـت اليهـلد(
مقـد اوـدلىل  -مأن النيابة لنـِ لىفقيـِ العـاد   حـىت خيـرج اسندهـر نـن السـرداب. )17F١٨()اإلنانة إال   ملد لىي

لا با لى  شيعدهم  معرعدمن ندال هنـاحهم لىـ  تلالء النلاب لن تذا اسندهر اسعدم  لى  حمحياـِ  فيأو
العــامل اإلوـــمني  مأَن ألئدــدهم لنـــد اهللا نـــن اسقانــات نـــا ال عهىغــِ نىـــك نقـــّرب مال نــيب نروـــل  مأَن نـــلت 
األَئدـــة باالديـــاستم  مَأّ�ـــم ععىدـــلن الغيـــ   مَأّ�ـــم ال عـَْنَســـلن  مال َعْســـهلن  مال خيائـــلن ننـــذ مالدتـــم مطيىـــة 

ىدهـــم بارعـــق الـــلحي القدوـــي  مأَن أئدـــدهم اإلثـــين لشـــر تـــم بـــاب حاـــة  ال عغفـــر إال ســـن لدـــرتم  مأَن ل
دالىها  مأ�م أَلىم نن األنهياء  مأَفضـل نـنهم  معقـدسمن لىـ  إحيـاء اســل   ملنـدتم كدـاب فيـِ أمسـاء أَتـل 

لنــــاس  مث لــــلدتم ظهــــلس األَئدــــة بعــــد نــــلتم لــــهعض ا: مننهــــا لقيــــد  الههــــلس أي. اجلنالــــة مَأمســــاء أَتــــل النالــــاس

                                                 

 )..٢٨/٤٧٨: (متل نهم  جمدلع الفدام ) ٧٣-١/٧٢: (نداسج السالـ  البن القيم: انهر) ١٥(

 )..٢٢  ٢/١٨(الـا  : انهر) ١٦(

  ٢٧/١٤٤(  )٨/٢١٨: (  اـاس األنـلاس)٢٩٣/ ١: (  ـفسري الربتان)١٧٨/ ١: (  ـفسري العياشي)٣٧٣  ٢٧٢/ ١(الـا  : انهر) ١٧(

 )..٢٣٩-٢١٨  ١٩٧  ١٨١منا بعدتا   ١٥٧
 ).٢٥-١/٢٤: (ننهاج السنة) ١٨(
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(لقهلستم
18F

١٩(. 

أن اآلالــــر  لإلنــــا   مأَن اجلنــــة َنْهــــر  فاطدــــة سضــــي اهللا لنهــــا  مأَن األَئدــــة : منــــن لقائــــدتم   األَئدــــة
نيا  مأَّن حساب اخلىق إىل األَئدة عل  القيانة  . عأكىلن نن اجلنة   الدُّ

 .مامرا  لألَئدة اإلثين لشر مع فسِّرمن لعات القرلن   الدلحيد  ماإلوم  ماإلميان  مامم  

 . متـذا نن حفات ـَّل إىل حدِّ النهل  حيناً ماإلـية حيناً لالر  سراهعهم ملعاتم

ــذا فــإّن الرافضــة إذا ذكــرما أئدــدهم عَّــىلن لىــيهم بَأمســائهم مال عَّــىلن لىــ  اــريتم  ممــن تــل الــري  ـم
(لفلا   تذا الشعاسننهم مَأح  إىل سول  اهللا حى  اهللا لىيِ موىم  فينهغي أن خيا

19F

٢٠(. 

مأَم  نــــن االــــيع ـــــم تــــذه العقيــــد  . الدقـــاد العَّــــدة ألئدــــدهم نــــن اخلاــــأ مالســــهل مالنســـيان -10

شـياان الاـاق  : تل ذاك اخلهيـث اآلالـر  الـذي عسـديِ اسسـىدلن: لهد اهللا بن وهأ اليهلدي  مقيل: الضالّة
  نـن اـم  )تــ٦٠(حمدـد بـن لىـي بـن النعدـان األحـل  اـالـك حنـل : نـلنن ل  حمدـد مامسـِ :معسدِّيِ الشيعة

(نن فرق اسعدزلة الشياانية َلدالتا اسقرعزي: الشيعة  ـنس  إليِ فرقة ع قا  ـا
20F

٢١(. 

لقيـــدتم بـــردال  الَّـــبابة سضـــي اهللا لـــنهم مإمـــاق نســـدقهح اَألمحـــاُ ماألَفعـــا  بـــم  وـــل   -11

ــذا فــإذا  .وــىدان  ماسقــداد  مأبــل ذس  ملدــاس: سماعــاتم أَسبعــة  م  بعضــها وــدة  نــنهم ثمثــة  م  بعــض ـم
 .ملن حبابدِ اسندَه : ـرّضلا لن الَّبابة ععنلن بم تلالء سضي اهللا لنهم  مننهم نن عقيد فيقل 

ـــِ موـــىم : منـــن كـــم  السالـــىف امـــقّ  َفَســـهالهم إّن اهللا أنـــَر باالوـــدغفاس َألحـــباب حمدـــد حـــى  اهللا لىي
(الرافضة

21F

٢٢(. 

م   الَّـــــبابة سضـــــي اهللا لـــــنهم (أنـــــِ ال مالء إال بـــــرباء: منـــــن أحــــــل
22F

ال مالء لإلوـــــم   إال : أي )٢٣
 . اجلهت مالااالت: بالرباء  نن أيب بـر ملدر سضي اهللا لنهدا َمع َسدُّْلنـَه َدا

متـذا إباــا  . سُّـنالة النالهلعـالةمتـذه العقيـد  اخلهيثـة النــراء  طعـن   الارعـق الناقـل سَّـدس الدشـرعع نـن ال
                                                 

/ ٢: (لىشـيخ ناحـر القفـاسي...) أحل  نذت  الشيعة: (  نع نَّادس ـم أ الر   )٣٠٤-٢٧/٣٠٣: (ااس األنلاس لىدَىسي: انهر) ١٩(

٩٦٣ -٩٦١..( 
 )..٢٧٨/ص: (همء األَفها  البن القيم) ٢٠(

 )..٦/٢٧١(: األلم  لىزسكىي) ٢١(

 ).٢/٢٨٥(  )١/١٥١: (إلم  اسلقع : مانهر.   مبنبله لن لائشة سضي اهللا لنها كدا   حبيح نسىم)٥/٢٣٤: (ننهاج السنة) ٢٢(

 )..٥/٣٨٩: (مموائل الشيعة) ٩١-٩٠/ص: (االلدقادات لىدَىسي: انهر) ٢٣(
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ذا قَّرما حَيدها لى  سماعة اسعَّلن  نن طرعقهم  .مَية السُّنالة النهلعة  ـم

ــــدعن كـــــدسيىدة مَأحــــبابِ (متــــم جبانــــ  ذلــــك عــــدافعلن لــــن اسـر
23F

(ماسخدــــاس الثقفــــي )٢٤
24F

مينادقدــــِ   )٢٥
(منَّــري الشــرك الالوــي

25F

ىيفــة لدــر بــن اخلاــاب سضــي اهللا مأضــرابِ  معىقهــلن أبــا لللــل  اللوــي  قاـــل اخل )٢٦
(لنِ بىق  بَابَا شَاع الدعن

26F

 ....عل  الربكة. معسدلن عل  قدل لدر سضي اهللا لنِ عل  العيد اَألكرب .)٢٧

معفسرمن لعات الشرك مالـفر  مالفبشـاء  ماسنــر  مالهغـي  بالَّـبابة نـن اسهـاهرعن ماألنَّـاس ممـن 
 .سضي اهللا لنهم مسضلا لنِ  بنص القرلن

ــئ َل لــن نــهش قــرب حــاحيب النالــيبِّ حــى  اهللا : َالهيــث وــخافاتم أن أنيــنهممنــن  لهــد احملســن الرشــيت و 
ــْ   تــل ع َّــىهان محي ْرقــان؛ أل�دــا وــه  ضــم  األ نــة؟ فَأهــاب تــذه نســألة : لىيــِ موــىم  مإالراههدــا حيـال

(للعَّة هـّداً  ملـيس لنـدي شـيء عرفـع تـذا اإلشــا  مَأحادعثنـا حـع  نسدَّـع 
27F

اهللا لىـ  تـذا   لعنـة )٢٨
 .الَلسَع الَليغ

 .محدق متل كذمب إن حدعثهم حع  نسدَّع ؛ ألنِ عناقض الفار   معهاعن اسنقل  ماسعقل 

إن حـــدعثنا ـشـــدئز ننـــِ القىـــلب  فدـــن لـــُر : (مقـــد حـــرحلا بنبـــل تـــذا   لانـــة َأحـــادعثهم  فقـــاللا
 .)28F٢٩()فزعدمتم  منن أنـر فذسمتم

شــــاتدتم  مأَن ـربــــة كــــربمء مالعدهــــات اسقدوــــة أشــــُر بقــــاع الغىــــل   قهــــلس أَئدــــدهم مامــــج س -12

 .اَألسض

 :معنشدمن معىقنلن الَّغاس

ْعَهة ـَ ْـَهة  َمن ْن َحد عث  َكْرَبم مال ربم بَاَن ل ى لُّ الرـُّ  لـ 

مأنـا قـم فىهـا . أن امـج إليهـا أفضـل نـن امـج إىل بيـت اهللا امـرا  لالُ اسـرات: منن اسندشر لنـدتم
 .نة  مأَتل قم ال حيشرمن كسائر الناسباب إىل اجل

                                                 

 )..٢٧٣-٢٧١ص : (  مساهع اسندق )١٩  ٤  ٣ص: (اإلنا  امسيين لىعمعىي: انهر) ٢٤(

اسعخ الـلفة) ٤٧٥/ص: (السرائر البن إدسعس: انهر) ٢٥(  )..٦٢/ص: (ـم

 )..١٢٨/ص: (مامـلنة اإلومنية لىخديين). ٣٩١-٦/٣٠٠: (سمضات اجلنات لىخلنساسي: انهر) ٢٦(

 ).٢/٥٥: (الـىن ماألَلقاب لىقدي: انهر) ٢٧(

 )..١/٣٨٤: (ةأحل  نذت  الشيع:   مانهر)٢/١٩٢: (ااس األنلاس لىدَىسي) ٢٨(

 )..١/٣٨٤: (  مأ حل  نذت  الشيعة)٢١٢-٢/١٨٢: (ااس األنلاس لىدَىسي: انهر) ٢٩(
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ليس تناك حـلنة شرلية ول  حـلنة اإلثين لشرعة  مأَن نن ماهـههم فـدح نــة ماسدعنـة ؛  -13 

 .لدـلن حتت مالعة إومنية نائهة لن اسعَّل  حىت خيرج  مأن حـلنة امرن  اآلن شرذنة أشد نن اليهلد

ــرال : (اإلميــان بالرهعــة  مع قــا  -14 ـَ مقــد مسد فيهــا أكثــر نــن نــائيت حــدعث   أكثــر نــن مخســ     )ال

نيا    حـلستم الـيت كـانلا : كداباً نن كدههم اسعددد  لندتم محقيقدها أن اهللا ععيد قلنـاً نـن اَألنـلات إىل الـدُّ
هدـِ   اإلميـان   لىيها  مذلك لند قيا  نهدي ل  حمدد حى  اهللا لىيِ موىم  لـن ال عرهع إال نـن لىـت ـس

الىيفدــا -م  سأس اَأللــداء الــذعن عرهعــلن لمندقــا  نــنهم . ااعــة الفســاد  مث عَّــريمن بعــد إىل اســلت أم بىــ 
 .أبل بـر  ملدر سضي اهللا لنهدا -سول  اهللا

ملقيـــد  الرهعـــة . بالرهعيـــة: مقـــد اشـــدهرت فرقـــة نـــن الشـــيعة بالـــدلل  إىل تـــذا االلدقـــاد  حـــىت مسيـــت
قدنت نسألة اإلنانة برقم اسلقدة لند قيا  نهدي ل  حمدد  اري لقي  ).٩(د  الههلس ألَئددهم  ـم

متذا حملس الدشيع مَأواس اسذت   فىـل وـقات فــر  الغيهـة مل عهـق نـن  :اإلميان بغيهة اسهدي -15

 .عسد  بـاإلنانية اإلثين لشرعة

تــل إنــانهم امـــادي لشــر  ممل ععقــ  ملــداً  مســـا  ) تـــ٢٦٠(ذلــك أن امســن العســـري اسدــلىف وـــنة 
  بادِّلـاء مهـلد ابـن )تــ٢٨٠(نت ايهة اإلنا  حملساً لىدشيع  قـا  لثدـان بـن وـعيد العســري اـالـك وـنة كا

لىبسن العسـري االدفـ  ملدـره أسبـع وـن   امسـِ حمدـد  مكـان االدفـاؤه   وـرداب وـانراء أي   بىـد وـر 
ــذا عقفــلن بعــد نغــرب كــل عــل  لنــد بــاب الســرداب  عه ـرعــت  ـم دفــلن بامســِ عدللنــِ نــن سأ  بــ  بغــداد ـم

اسهــدي  امَــة  القــائم  اخلىــف  الســيد  الناحيــة اسقدوــة  الَّــاح   : (لىخــرمج  ملــِ أَلقــاب لنــدتم تــي
منـن َأحالـك لىـ  اائـ  مل عنَّـفك  فـيـف مبـن أحـا  . )حاح  الزنان  حاح  العَّر  حاح  اَألنر

(ماإلنَّاُ لزعز  فدعلذ باهللا نن اجلهل ماـل ! لى  نسدبيل؟
29F

٣٠(. 

ماســرأ  إذا اــاب لنهــا مليهــا  يمالههــا امــاكم أم الــليل :   شــيخ اإلوــم  ابــن ـيديــة سمحــِ اهللا ـعــاىلمقــا
اماضـر؛ لـئم ـفـلت نَّـىبة اسـرأ  بغيهـة الـليل اسعىـل  اسلهـلد  فـيـف ـ َضـيالع نَّـىبة األ نـة  نـع طـل  تـذه 

(اسد   نع تذا اإلنا  اسفقلد
30F

٣١(. 

إذاً : إذا فسـد الزنـان  قـا  السـين: نـىت خيـرج تـذا الغائـ ؟ فقـا : منن الىاائف أن و نياً قا  لشـيعي
 .أـَْدل ْلَن بفساد الزنان حىت ع فرج لنِ
                                                 

 )..١٣/١٢٠(السري لىذتيب ) ٣٠(

 )..١/١٢٣: (ننهاج السنة) ٣١(
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ــن خيـــالفهم  متـــي َأحـــل َأحــيل ســـذتههم  محقيقدهـــا النفـــاق : الدالق يالــة -16  كددـــان امـــقِّ لنـــدتم لدال

(مالــذب
31F

: يء أحــ  إليــِ نــن اخلــ ء  ماخلــ ءنــا ل ه ـد اهللا بشــ: اخلــ ء  معقللــلن: ماسداتنــة  معســدل�ا )٣٢
ـقــي : ال دعــن ســن ال ـقيــة لــِ  منــن اَألمســاء الشــائعة لنــدتم: معقللــلن. بــل تــي ـســعة ألشــاس الــدِّعن. الدقيــة

نــأاللذ نــن الدقيــة ال نــن الدقــل   فيدفــاءللن مبــن عســد  بــِ أن عـــلن باسلــاً   الدقيــة  فبّقــاً حــاس ـــم حــّق 
 .االندياي   الـذب

ـذا  فىيأ  ــا ـم نــة أم اريتـا فإمنال م اسدقدِّ الـذ اسســىم   الدهـاسه إذا مهــد شـيعياً عنـــر أي أحـل نــن أ حــل
تل ـقية؛ ليبهط احملاهة  معَّيد السين   الشراك  مالدـرب تـذا   كثـري نـن ـناقضـاتم  فدـا تـي بدناقضـات 

 . ماأل حل  تي كدا لىدت. لـنها الدقية

أ�ــم لنــد ظهــلس امَــة لىــيهم باوــدعدا  الدقيــة  : متــي ـقيــة الدقيــة: منــن ـنــاقض الدنــاقض لنــدتم
 .عزلدلن اندهاء ند  الَّمحية لىعدل بالدقية  متذا ااعة   اإلاراق مالـذب مالدسي لى  الدقية

مكىدـا كـان الرافضـي نـلامً بالدقيـة كىدـا   :القل  بإوم  أتل السنة سمحًة بــالشيعة: منن الدقية لندتم
 .كرب قدسه ملم نقانِ

(إمنا قىناه ـقية ماللفاً : مإمنا مضعلا الدقية حىت إذا ــىدلا بالهاطل مث الالفله قاللا 
32F

٣٣(. 

ىالة  ماألَقلا  الـفرعة  و ْرب َىْت باوم اإلوم  مأ كسهت الشرلية بالرماعـات اسخدىفـة   ض 
فهذه األ حل  اس

ساً  فــم حـاست َنْعـَرباً لىفسـلق لـن اسـذمبة  مح نع ـا االندساب اســذمب إىل نـن ادُّل يَـت ــم العَّـدة يم 
اإلوــم   مبابــاً جلَال بــِ المئــق بالزندقــة ماإلمــاد؛ َألنال ـَّــلعر تــذه الهلاطيــل نــن اإلوــم    نلاههــة نــن ال 

 .ععرض لىيهم اإلوم  إال نن طرعقهم  وه  لىشالكِّ فيِ  فإنالا هللا مإنالا إليِ ساهعلن

: ملـــذا قـــا  الشـــعيب سمحـــِ اهللا ـعـــاىل. نـــا ال حيـــيط بـــِ محـــف مأَنـــا   الفـــرمع فىـــدعهم نـــن اخلهـــاالت  
 . بفرمع ال أ حل  ـا: أي )33F٣٤()عأالذمن بَألَاي ال حدمس ـا(

 :وسائل نشر الرفض والتشيع

ــىلك : إذا كانــت دلــل  الدقرعــ  تــي الهدلــة الـــرب  لنشــر الدالشــيُّع  مبــا فيــِ نــن احنــراُ   الفـــر مالسُّ
                                                 

  سضــي اهللا لنــِ   بيــان أ�ـم بــذلك أعضــاً أفسـدما كثــرياً نـن لىــم اخلىيفـة الرابــع الراشــد لىـي بــن أيب طالـ) ١/٢١(إلــم  اسـلقع  : انهـر) ٣٢(

 ..بالـذب لىيِ
 )..١٥/٣٦٠: (اللا  باللفيات لىَّفدي) ٣٣(

 )..٨/٣٥٥: (ننهاج السنة النهلعة) ٣٤(
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قىــلب أتــل الســنة  مخيــدللن بــا نــن ال ععــُر حقيقــة نــذتههم  ممل عقــف تــي أقــرب موــيىة عســدعافلن بــا 
ة  العدىيالة لدلل  الدالقرعـ    نراحىهـا اسدقدنـة  ََ فـإنال مثـة جمدللـة نـن اللوـائل الـيت  -ــرفيض األ نالـة-لى  النالد ْي

ـــدعر حــفل دعــاس أتــل الســنة  بإدالــا  الدالشــيُّع مالــرالفض  فيهــا  منــن تــذه عهغــلن نــن المـــا نشــر الــرفض  ـم
 :اللوائل

 . مقد ـقدال  بام�ا. دللاتم أنِ ال المُ ع ذكر ب  السنة مالشيعة إال   نسائل فرمليالة -1 

ندعــامن فيدــا اـفقنــا لىيــِ  مععذسبعضــنا بعضــاً فيدــا : (اإلــــاء لىــ  نــا علحــىِ كــلُّ خمــالف بــدلي -2

 ).االدىفنا فيِ

 .تذه نن َأالار اللوائل ل َددِّ سماق الَدشيُّعإلدا  الدالزامج ب  السنة مالشيعة  م  -3

الـــــدلل  إىل الـــــرالفض بارعـــــق دلـــــلاتم حمهـــــة ل  الهيـــــت مالنَُّّـــــر  ــــــم  فيبركـــــلن نشـــــالر العانـــــة  -4

القيـا  بألدـا  متثيـل سأوـا  كـربمء  بَّـلس  نـن االضـاهاد آل  الهيـت  منـا : منن تذه اَأللدـا . مللاطفهم
لـن اجلديـع  محسـهنا اهللا لىـ  نـن كـذب ملذ  ل  النالـيب حـى  اهللا لىيـِ مقهم نن ظىم الَّبابة سضـي اهللا 

 .موىم محبهِ سضي اهللا لنهم مأَسضاتم

الدساوـات الفقهيـة اسقاسنـة بـ  لساء : نن أولأ ظلاتر الدقرع  اليت اوددرأتا لدد نن أتـل السـنة -5

 .أتل السنة  ماسذت  اجلعفري  فياهللا كم ـا ن ْن أثٍر نشلم 

ح أتـــــــل الســـــــنة لىرافضــــــة باسداسوـــــــة العىنيـــــــة لشــــــعائرتم منـــــــلامسهم الهدليـــــــة    اسســـــــاهد مســــــا  -6

 .مامسينيات  ماريتا

رمجيِ   دعاس أتل السنة -7 ليععِ ـم  .السالداح ـم باهع منشر الـداب الشيعي  ـم

ــــلَ  -8  الدالهشــــري بــــالرالفض لــــن طرعــــق فــــدح اسسدشــــفيات  ماسسدلحــــفات  مسعــــاض اَألطفــــا   كدــــا ل د 

 .بـدَّر

 . نشر العدالة الرافضية   دعاس أتل السنة لرب الدعىيم  مالددرعض  ماإلداس  ماريتا -9

قـــدمي دساوـــات لـــن نـــراهعهم  -10 إقانـــة نـــدمات ـدبـــدث لـــن ل  الهيـــت نـــن ننهـــلس سافضـــي  ـم

م مكدههم  بع  الرضا مقىم القهل   .ملعاتم  مأ حـل
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ىقـــ  الفـــرمع الـــيت  -11 ال خيـــالفلن فيهـــا أتـــل الســـنة  حـــىت إذا كســـرما امـــاهز الهـــدء نـــنهم بنشـــر ـم

 .النفسي ب  السُّينِّ مالشِّيعي  محىلا القىلب باأل ّحل  الشيعية الضالالة

الـــداللل  إىل االلـــياُ مبســـألة اإلنانـــة لنـــدتم  مَأّ�ـــا نيابـــة لـــن اسعَّـــل  اسندهـــر  متـــذا ننبـــىن  -12

 .هالا دعين ضا  الاري  عسدعافلن بِ السُّذالج نن اجل  

 .مجيىهلن السُّذالج كذلك  باإلاراء اسايل نن اخلدس اليب لىدعَّل  اسندهر -13

نفاهـــأ  نـــن جيهـــل حقيقـــة نـــذت  الشـــيعة نـــن لىدـــاء أتـــل الســـنة  ماودَّـــداس فدـــام  نـــنهم  -14

 ). تـ١٣٦٨(مبشرملية الدالعهد باسذت  اجلعفري  كدا حَّل اوددساج شيخ اَأليتر شىدلت بذلك لا  

اوــدـدابم ـــذا النـــلع  مســن   قىــلبم اىهـــة الشــهل  لىبيــا  الـــدنيا  بالدقــدمي مالدقــرعظ لـــهعض  -15

 .نللفات الرافضة

 .االدمق ـقاسعظ منقدنات لهعض كد  الرافضة  ننسلبة َألمساء ونية ال مهلد ـا -16

ـــنّياً  كدـــا حَّـــل قرعهـــاً بـــاالدمق كدـــاب األ -17 ناـــاكي االـــدمق قَّـــة لـــامل ـشـــيع بعـــد أن كـــان و 

 . مالدناقِ الدشيُّع  متل شيء ال مهلد لِ

ــيعي  -18 الـــذب لىــ  بعــض نشــاتري أتــل الســنة  بَّــدمس فدــل  أم نناقشــة  اندهــت باندَّــاس الشِّ

 .لى  السُّينِّ  متـذا

ـــْىَعاء  نـــن لهـــد امســـ  اسلوـــلي الرافضـــي  لىـــ  شـــيخ األيتـــر وـــىيم  مكـــان ننهـــا ـىـــك الـذبـــة الَّال
 .ا اندهت بإقراس الشيخ الهشري سذت  الرافضة  مبامن نذت  أتل السنةالهشري  مبراومت بينهد

نشــر اليايــ  بشــراء مإحــراق ننهــاج الســنة النهلعــة لـــابن ـيديــة  مالَّــراع بــ  اإلوــم  ماللثنيــة  -19

 .ماريتا نن الـد  اليت ـفضح الرفض مالرافضة  حىت ـغي  لن األولاق الـد  اليت ـفضبهم

ـــــذالج  ماوـــــدثاس  العلاطـــــف  مالشـــــعلس اإلوـــــمني  م  لَّـــــرنا ام -20  اضـــــر  يادما   اوـــــددالة السُّ

ماوــددساج نــن ال عــزن حياـــِ َمَوــيـْرَه   الــدلل  مبــنهج األنهيــاء موــري  الســىف الَّــاحل  يادما   موــائل نشــر 
الـــرفض مالدشـــيُّع؛ بنَّـــ  شـــعاسات ظاترتـــا حـــق حمـــض  مباطنهـــا دلـــل  إىل الـــرفض  مالدىَّـــص إىل نعاقـــل 

 .ـم مالفديا مالقضاء   دعاس أتل السنةام



 

 التبشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير بالتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيع
 

٢٤ 
 

 دليــل البــاحثين عــن الحقيقــة -موقــع البرهــان 
 

www.alburhan.com 

 :منن تذه الشعاسات اليت عضىىلن با

 .اسنادا  مبعادا  أنرعـا  مههاد اليهلد

ال ـثـريما اخلـمُ بـ  اسسـىد    :اسنادا  بدلحيد الَّف اإلومني  محيبدهم   أَمواط أتل السنة
 . نرات اَألنرعـيةفاإلثاس  الدنة لىدخااات الَّهيلنية  َمَلَداَلة نع اسلا

متــي شــعاسات حــق أسعــد بــا باطــل  شــأن أتــل اَألتــلاء مقــد ال ــد َع بــذا كثــري ممــن ع ســدلن بــاسثقف  
الـــذعن عقـــل نَّـــيههم نـــن العىـــم مالفقـــِ   الـــدِّعن  ملىـــ  هانـــ  كهـــري نـــن اجلهـــل اهائـــل اسنـــافق   موـــهيل 

  نـذتههم؛ ليقفـلا لىـ  حقيقـة نـا تـم لىيـِ  الرن  منـر الـرمافض مالـدالهم  ممل عقـرؤما كدـههم اسعددـد  
 .ممل عقرؤما نا سد بِ أتل السنة لىيهم  بعد  مإنَّاُ

م  الــيت  أال ععىــم أتــل الســنة  أن محىــة تــذه الشــعاسات نــن الرافضــة    اللقــت نفســِ  عنشــرمًن أحـــل
 .ننها نا ـقد   مَأضعافها  مما عأباه اهللا مسوللِ ماسلننلن

أن الرافضــــة ننــــذ انشــــقاقهم لــــن مجالــــة اسســــىد   إىل علننــــا تــــذا    َدَأٍب   أال ععىــــم أتــــل الســــنة 
ىقينهــا    احملافــل مالنــدمات  مالــدسمس ماسللفــات  مالنشــرات   م  مفــرملهم  ـم مههــد هاتــد   نشــر أحـــل

ـأليفهم  :   امـج  ماسشـاتد -لاندهم ملىدـاؤتم-مَأ�م إىل علننا تذا عسدَّبهلن  نناوـك نـن حـنعهم ـم
أيب بــــر  ملدـــر  ملثدـــان سضـــي اهللا لـــنهم  : فيهـــا لشـــرات الَّـــفبات  بىعـــن اخلىفـــاء الراشـــدعن بأمســـائهم

نفدــاح : ملعــن لائشــة  محفَّــة سضــي اهللا لنهدــا ماــريتم  موــههم  مسنــيهم بالعهــائم  مننهــا نــا   كدــابم
  .اجلنات

اسـلنن   معنابـذ كدـاب  نـن الـذي عثـري اخلـمُ الهاطـل  معَّـد لـن وـهيل: فيا أعهـا العقـمء اسنَّـفلن
ــلس  معهعــث لنشــره   َ اهللا  موــنة وــيد اسروــى  حــى  اهللا لىيــِ موــىم  إال نــن عســلِّغ تــذه اسهــاي   متــذا الف 

 .الدلا    اسشاسق ماسغاسب

متـل عهقـ  سسـىم فيـِ نســة نـن لقـل أن عنخــدع بنَّـ  تـذه الشـعاسات  فدـا تـي إال نــانن فيهــا 
  لـد  أنـلس   ) ٥١  ٤٨/ص(راستم لىـ  تـذه اسـاعـد ماأل حـل  الفاوـد  نـاعد  مقد قدنت لك أدلة إحـ

 .كان نن لالرتا نا هاء   نص دودلس حـلندهم اخلدينية الرافضية الفاسوية اسعاحر 

ــلأ  دلــل  : تــذه جمدللــة نــن موــائىهم لنشــر الــرفض   األ نــة  ـدقــدالنها الهدلــة الـــرب   مالدقيــة السُّ
 . هللا أن عفدنلك لدا أنت لىيِ نن امقالدقرع  فاحذستم عا لهد ا

 الدقرع  ب  امق مالهاطل: الارعق للحد  اسسىد  مالدبذعر نن الهدلة الـرب 
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اسددهــع سهــادسات الرافضــة  بــدللات الدقرعــ  النشــاة  جيــدتا نقَّــلس  لىــ  دعــاس أتــل الســنة   العقــد 
للات  أَم فردعــة  جيــدتا قــد بــاءت بالفشــل الثــاين  نــن القــرن الرابــع لشــر اـَــري  مجاليــة كانــت ـىــك الــد

ــ ــْنبَ  الــذسعع    حــفُل العىدــاء العــانى   مطهقــة اسثقفــ  نــن مجالــة اسســىد  أتــل الســنة ؛ أل�ــا دلــل  َملْ 
ــنالة  منناشـد  امــّق نــن نشـــاتدا  مإيتــاق الهاطــل بنلسمهــا   لىـ  االلدَّــا  بــاللحي  الشــرعف  الـدــاب مالسُّ

ـــا ــشـــف لـــن ــــى ْليل: لنـــلان الـــادع م إمنال ـــمه  اَألحـــل العقـــدي السال ـــَهئيُّ الرافضـــي: الدقرعـــ  أَْن : النفـــاق  مث السال
الدقيـة  تادفــاً إىل ـــرفيض األ نــة  عرنــي أتــل الســنة   جماتـل الدشــيُّع مالــرفض  بــدءاً بــالفرمع  مالســـلت لــن 

مكســر امــاهز اســـىِّي  بــ  الســين  األ حــل   مإجلــا  أتــل الســنة لــن امــدعث بفــلاقر الدشــيُّع  ماوــددراء ذلــك 
ندـسـه  بـذا ) الدقرعـ (اللالء مالـرباء  مالدخـدعر بـذا العنـلان اخلـادع : مالشيعي  أال متل أمثق لر  اإلميان

احملافهـة لىـ  الرافضـي نـن الىبـلق   سكـاب . إلهاوِ الشـرلية   نهـر وـلاد األ نـة: الغااء اللاتي لد  أ نلس
اق الدشــيُّع بيفــيض قــدس كهــري نــن أتــل الســنة  إىل لالــر نــا متىيــِ تــذه اسهزلــة ماأل ضــبلكة َنــدُّ س مَ  .أتــل الســنة

لىـ  نـنهج الـلحي  الشـرعف  لىـ  عـد . لى  أتل السنة نن اليبص بم  ماودثداستا   حد اسد اإلوـمني
نيا  . أتل السنة ماجلدالة  اسدناني مهللا امدد   أَسهاء الدُّ

َكلالنَـْت ــم ارفـة قيـاد    دعـاس أتـل السـنة  ممداـ  نـن ) الدقرعـ (الهدلة الــرب   مباجل دىة فإنال تذه
شاء اهللا ننهم ل ىَددِّ  بغزم فـري  سافضـي  ستيـ   َداَالـَل نـا عىـيهم نـن باـلن العشـائر مالقهائـل  ساحىـ  بـِ 

اب القـدم  السُّـنيالة إىل بعض حفُل األفاسقة  متـذا  نددهع  بدللتم نلاقـع اجلهـل  منضـاسب الفقـر  مايـ
 .الَّامة

منعهلد لى  ند  الداسعخ  جتـامب تـذا الَّـنف نـن النـاس  َألي دلـل  ـأالـذتم لىـ  ههـل َما ـرال    
 .مإللاي نع إاراء  ماياب لىقدم   ماحنساس   ند الدلل  اإلومنية نن أتل السنة  لى  نداسج النهلال 

ا  األ نــة  بيفــيض َهــمٍّ افــري ننهــا  فـيــف لــل قيــل االنـســاس الهىيــ    سأس نــ -عــا سلــاك اهللا-فــانهر
 !!بشرلية تذا الدقرع ؟؟

ان : ملىيِ فهذه ماحد  نن أَفان  الَّد    تذا العَّر لـن اإلوـم  امـقِّ    نقـدندها تاــان الـدلـل
 :اآلمثدان

َن الشرععة  فانهرتـا اسنادا  بالدقن  ماإلحراس لى  حتـيم اجلاتىية بالقلان  اللضعية  حىت ـ قنال : األ مىل
ـّا  بدبـيم الشرععة  .َنـيد   ااعدها مويىة سداطىة ام

عديم الرفض مالدشـيُّع: الثانية ـذا فنقـل  . دلل  الدقرع  إّ�ا َنـيد   ااعدها َنَّْيد  ليفيض األ نة ـم ـم
 :بـل اطدئنان
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نـة  َمسَأب  حـدلها  إنال دلل  الدقرع  مقد ــشفت حقيقدهـا  ليسـت موـيىة حـامة اـا  لدـأليف األ  
مإحمح ذات بينها  مإّمنا تي دلل  لىرفض  نهنية لى  اميىة مالدآنر  لىدقرع  بـ  امـق مالهاطـل  حـىت إذا 
عديـق هـذمس اخلـمُ  محينئـٍذ  متـنت تذه اسلانر  اخلاري  نن نَّاسع أتل السنة  نفخت بدأهيج الفنت  ـم

 .  األ نة   مهة نلقدةـربي األ حل  الشيعية اسسي   تيئة إلشعا

أعيــدتا  مالددـــ  ـــا   اَألسض  مماهــ  لىــ  العىدــاء كشــفها  : فبــرا  ماهللا النــداء بــذه الــدلل   ـم
عن الهاطل  ماَألحل الفاود  محد يحفهم الفــري لـن  بعد مقلفهم لى  حقيقة الرافضة  منا لدعهم نن الدِّ

ن بــمد العــامل اإلوــمني  لــد  الددـــ  لــدللتم مدلاتــا  اسسـىد   مماهــ  لىــ  أ ميل األنــر   َأّي بىــد نــ
ــنالة  مالشـفقة لىــيهم  مإّمنـا تـل اإلوــم  محـده بَّــفائِ  منـلسه  منفـي نــا عناقضـِ  مالعدــل لىـ  أمبـدهم إىل السُّ

 . ماهللا عدلىل الَّام  نن لهاده. نن لذاب الفرقة

 !ناذا بعد؟

نــا الارعــق لدبقيــق محــد  األ نــة اإلوــمنية ): رعــ الدق(مإن وــألَت بعــد إعَّــاد تــذا الهــاب اسخــادع 
أليفهــا  ممجــع كىددهــا  مسأب حــدلها  َمَلّدَهــا بعــد شــداتا  َمَشــدِّ لحــر  الدــآالي بينهــا  فإليــك الهيــان لىــ   ـم
ننهـــاج اإلوـــم  متدعـــِ  مَأوـــاس دلـــل  الروـــل لىــــيهم الَّـــم  مالســـم  مجيعـــاً إىل لالـــرتم  مالـــامتهم نهينــــا 

 .د اهللا اساىيب اـامشي حى  اهللا لىيِ موىممسوللنا حمدد بن له

ــثيــف اجلهــلد بنشــر اإلوــم  امــّق لقيــد  مشــرععة  ماروــِ   النفــلس  مذلــك عــأيت بنهــلض : أَمالً 
ـريٍَ  أَنَـا ((: أتل السنة ماجلدالة  مقيانهم بالدلل  إىل اهللا لىـ  بَّـري  ِ  َلىَـ  َبَّ  قـ ْل َتـذ ه  َوـه يى ي أَْدل ـل إ َىل الىالـ

 ].١٠٨:علوف)) [ْن اــالهَـَعين  َمو ْهَباَن الىالِ  َمَنا أَنَا ن ْن اْلد ْشر ك  َ َمنَ 

حتقيقــــاً لـىدــــة الدلحيــــد  ماروــــاً سقدضــــاتا   النفــــلس  فهــــي قالــــد  االناــــمق  منفدــــاح الدقـــــاسب 
ــا  ال اــري  فهــذه الهداعــة مالنهاعــة  لىــ  ننهــاج النهــل   إميانــاً  مقــلالً  منــن .   ملدــمً مالدــآلف  مااللدفــاُ حـل

لحيـد االـهـاع  محمـل اللثنيـات  مسوـل  الضـمالت  مالهـدع ماخلرافـات   تذا اسناىق حتقيـق ـلحيـد األ للتيـة  ـم
محمــل هاتىيــة امـــم بغــري نــا أنــز  اهللا  محمــل ظىدــة اجلهــل بنــلس العىــم الشــرلي اســلسمث لــن النالــّيب حــى  اهللا 

اَألنـر بـاسعرُم  مأَلهدـِ الدلحيـد  : حـل الـدِّعن مالمفـة النهـل أ: مأَن عـلن شغل األ نة الشاال. لىيِ موىم
 .مالنهي لن اسنـر  مأَسذلِ الشرك

ُ  ب ــامَْقِّ ((: ــثيــف اجلهــلد نــن الــدلا  إىل اهللا لىــ  بَّــري   لدبقيــق قــل  اهللا ـعــاىل: ثانيــاً  بَــْل نـَْقــذ 
ــْم الْ  ـ  ــٌق َمَل ــَل يَات  ِ  فَــإ َذا ت  ــل  فـََيْدَنغ ــ ــف لنَ َلَىــ  اْلَهاط  ختىيَّــاً لأل نــة نــن كــل بدلــة ] ١٨:األنهيــاء)) [َلْعــل  مم الــا ـََّ 

زعيفهـا  مالي  تــذا سحـد نـلاطن الضـعف   األ نـة  منــانن الدمـــا  مضـملة  مذلـك بالدَّـدِّي لـشـفها  ـم
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 .الندشاـا إىل حيا  إومنية حافية نن اَألقذاس ماَألكداس  مالضمالت ماَألمتا 

النهــلض مبلاههــة الــدللات اسنبرفــة بهيــان نــا فيهــا نــن احنــراُ  منيــل :  تــذامنــن نهدــة اسهدــات  
ـدعُّنهم نـن أ حـل  َأهنهيـة لـن اإلوـم   نـدالت بـم لـن  مشاط  مننها بيان نا بىن لىيِ الرافضـة نـذتههم  ـم
ا  حـــراطِ اسســـدقيم  بيانـــاً بعـــد  مإنَّـــاُ  نلثقـــاً نـــن نَّـــادستم مكدـــههم  الـــيت نـــا يالـــلا عســـدخرهلن خمهآتـــ

ا ا  متم لاكفلن لى  َضمـ   . معـثفلن طهالدها منشرتا  مالدهاكي لى  اإلوم  حتت ظ مـ 

مبيـــان نلاقـــف لىدـــاء اإلوـــم  نـــنهم لىـــ  ـاـــام  القـــرمن  حـــىت عنـشـــف نـــذتههم لىعيـــان  َمــ َعـــرال  
 اهللا مسوـللِ  مالـرّد خمهآتم أَنـا  األنهـاس  حتَيدـاً سـذتههم   االنشـقاق  بـل لىقضـاء لىيـِ  مالرهـلع بـم إىل

إىل الق رلن مالسُّنة  ماَألمبة إىل اجلدالة  مجالة اسسىد   سمحة بم  ممحاعة لأل نة نـن االحنـراُ مالعـدم  لـن 
 .الَّراط اسسدقيم

اسنـادا  بلحـد  اسسـىد    ظ ـلِّ اَألحـل  : بذ  اجلهـد اجلاتـد   حتقيـق ل ْقـد  نهـا  تـذا الارعـق: مثالثاً 
ـ   ــنالة  اإلوــم  بَّــفائِ منــلسه  وــىيداً ممــا َلَىــَق بــِ نــن أَمتــا  مأَفـــاس ضــالة    طائفــة نــن اجلــانع ال دــاب مالسُّ

: أَنـراض الشـههات مالشـهلات  ماالحنـراُ مالشـذمذ  متـذا تـل حقيقـة اَألنـر بااللدَّـا   كدـا قـا  اهللا ـعــاىل
يعاً َمال ــََفرالق لا(( َْهل  الىالِ  مجَ  د لا ا  َمــََعـاَمن لا ((: مَأواس الدعـامن  كدـا قـا  وـهبانِ] ١٠٣:لدران ل )) [َماْلَدَّ 

ــ  الْــرب ِّ َمالدـالْقــَل  عــاىل] ٢:اسائــد )) [َلَى ــإ ْن ــَنَــاَيْلد ْم    َشــْيٍء ((: ماسىَــأ لنــد الدنــايع  كدــا قــا  وــهبانِ ـم َف
 ].٥٩:النساء)) [فـَر دُّمه  إ َىل الىالِ  َمالرالو ل   

 اسسـىد    الــدلل    محـد  هانعــة  ـضــم نـا ـنــاثر ننهـا لىــ  أوــاس فـإىل شــد لحـر  الدــآالي بــ  
الـدــاب مالســنة  لىــ  َأوــاس قالــد  اسىــة  مأَمثــق ل ــَر  اإلميــان : سوــلخ محــد  االلدقــاد  اسناىــق   اإلوــم 

 . اللالء مالرباء  اللالء لىسُّنة مأَتىها  مالرباء  نن الهدلة مَمحَىدها

 :ملىيِ

ىل اإلوم  سااهة اللحد  نع مجالة اسسىد   متي ممسـة بأ حل  بدليـة نضـىة  فـل فرقة ـندس  إ
نقـض لإلوـم   : لاضالٌة لىيها  دالية إليها  متي ـناقض اإلوم   مَألم  متىة  فإن االودَابة ماما  تذه

 .بدنزعل اللالء ننزلة الرباء -اللالء مالرباء-ميلزلة لإلميان  متد  لقالدـِ 

الرافضــة كيــف عـــلن الدقرعــ   مالدقــاسب نعهــم  متــم َلاضــْلن لىــ  نــلاقض : لىــ  تــذامالــذ نثــاالً 
لإلوم   لاكفلن لى  نشرتا  مالدلل  إليها جبان  دللتم لىدقرع   أال إ�ا نـلانر  لىـ  اإلوـم  امـق   

 .نع أتل السنة فاحذسما -الدقرع -قال  

ي   حـلاس    نهبـث نـا  قهـل أن عدفـق نعـك ال ـقـع نـع سافضـ: قهـل اخلدـا  -عا لهـد اهللا-مإعقاظ  
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م : لى  األحل األحيل لىدرد لند الدنايع الـدـاب مالسـنة معسـىم لـك مثيقـة اإلقـراس بدـا  مالـرباء  نـن أحــل
ـــِ   دعـــاسه مألىنهـــا   أتىـــِ مالاحـــدِ  -مننهـــا نـــا ـقـــد  -اسناقضـــة لإلميـــان بدـــا  مأن عــــلن قـــد نشـــر براءـ

. .ري بك   وراب علحىك إىل محأ  الرفض  ممداياً الدقيـة حتـت لنـلان الدقرعـ ملىداء شيعدِ  مإال فإنِ جي
 .الىهم تذا الهمغ  ملىيك الدـمن  مال حل  مال قل  إال باهللا العزعز امـيم

 اسللف

 نَّاف  األيتري 

 . تَرعة1411

* * * 
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