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 وشعبا   حكومة مصر ألهلوتحذير  نصيحة

 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 مجادى من 7 املوافق ،(95221) الـ عددها يف" األوسط الشرق" جريدة نشرت
 بني اخلالفات يشعل« طهران مع التقارب»: "بعنوان مقالا ( هـ9141) عام من اآلخرة

 ".بالقاهرة ومسؤولني (9)مشرعني

 :منها طيرةخ أمورا   المقال تضّمن وقد

 للدراسة مصري طالب( 52222) لستقبال للقاهرة طلبات قّدمت إيران أن -9
 .اإليراين النظام نفقة على طهران يف

 تستقبل أن السخي العرض هذا وراء من إيران هدف عرفتم هل وشعباا  حكومة املصريون أيها
 .نظامها نفقة على مصري طالب ألف عشرين

 ؛مصر به تغزو خطري، رافضي جيش إىل اهلائل العدد هذا لحتوي الطلب هذا من هدفها إن
 .رافضي وشعب رافضية دولة إىل لتحويلها

 تلك الرافضي، الثوري واحلرس وخامنئي اخلميين خبطط معرفة أدىن عنده من يدركه أمر وهذا
 .رافضي عامل إىل وحتويله اإلسالمي العامل على لالستيالء اجلهنمية اخلطط

 لتنفيذ أوىل خطوات إل البلدان من وغريها واليمن وسوريا لبنان ويف عراقال يف نشاطها وما
 .الرافضية اخلطط هذه

 .بغريه وعظ من والسعيد

                                                           
 .من صاحب هذا املقالجسيم إل على اهلل، فهذا خطأ " التشريع"لفظ ل جيوز إطالق  - 9
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 ويرميهم الكرام الصحابة ُيكفِّر الروافض معاقل من معقل إىل مصر تتحول أن أترضون
 بالبوائق؟

 السابقني وأئمتهم السنة أهل ُيكفِّر الروافض معاقل من معقل إىل مصر تتحول أن أترضون
 والالحقني؟ منهم

 للبشر؟ املؤهلني الروافض من مصر أهل يصبح أن أترضون

 .الكون ذرات من ذرة كل على تكوينية سلطة لألئمة أن يعتقدون حيث

 .والوثنيون والنصارى اليهود منه يأنف الفظيع والشرك الغليظ الكفر وهذا

 ؟،(الكون أمر) األمر يدبر ومن اهلل،: فيقولون ؟،واألرض السماوات خلق من الوثنيون ُيْسأل
 من ذرة كل على تكوينية سلطة ألئمتنا إن: يقول من وبني بينهم املسافة فكم اهلل،: فيقولون

 .الكون ذرات

 ونقل علمائهم، ومن منهم كان من بشهادة السنة أهل إىل ونظرهتم عقائدهم بعض وهاكم
 حيث املوسوي، حسني السيد وهو أل املعتمدة هممصادر  من املوثقة الشهادة هبذه وأدىل
 :قال ،(15-34ص) من" للتاريخ مث هلل" كتابه يف الشهادة هبذه أدىل

 :السنة أهل إىل الشيعة نظرة"

 أهل هم للشيعة الوحيد العدو أن جند وجمتهدينا فقهائنا وأقوال املعتربة كتبنا نطالع عندما
 وما ،(النواصب) ومسوهم العامة، فسموهم اء،بأمس ومسوهم بأوصاف وصفوهم ولذا ،السنة

 أحدهم شتم وإذا دبره، يف ذيالا  السنة أهل من فرد لكل أن الشيعة معاشر عند العتقاد زال
 لنجاسة وذلك ،(أبيك قرب يف سين عظم: ) له قال الشتيمة يف له يغلظ أن وأراد اآلخر
 .جناسته عنه ذهبت اومل طهر ملا مرة ألف اغتسل لو درجة إىل نظرهم يف السين
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 من وجعلوه ،زيرـواخلن واملشرك بالكافر السين قرنوا فقهاءنا إن إذ مجيعاا، الشيعة اعتقاد وهذا
 :وهلذا النجسة األعيان

 عليه للرضا قلت:  قال أسباط بن علي عن الصدوق روى فقد: معهم الختالف وجب -9
 من أستفتيه من فيه أنا الذي البلد يف وليس معرفته، من بداا  أجد ل األمر حيدث:  السالم
 خبالفه فخذ  بشيء أفتاك فإذا أمرك يف فاستفته البلد فقيه أحضر":  فقال:  قال ؟ مواليك

 . [طهران ط( 9/572) الرضا أخبار عيون] "فيه احلق فإن

 بقولنا اآلخذون ألمرنا املسلمون :شيعتنا: )  قال أنه الرضا عن خالد بن احلسني وعن
 . [قمط ( 552) املهمة الفصول](  منا فليس كذلك يكن مل فمن ، ألعدائنا املخالفون

 بعروة متوثق وهو شيعتنا من أنه زعم من كذب: )  قال أنه جعفر عن عمر بن املفضل وعن
 ([.552) املهمة الفصول](  غرينا

 : طريقتهم ويوافق (9)العامة يوافق مبا العمل جواز عدم -5

 : فقال "الشيعة وسائل" كتابه يف مليالعا احلر عقده باب وهذا

    احلديثني يف -السالم عليه- الصادق قول ذلك فمن..  متواترة ذلك يف واألحاديث
 أخبارهم خالف وما فذروه أخبارهم وافق فما ، العامة أخبار على اعرضومها:  املختلفني

 . فخذوه

 ".القوم خالف مبا فخذوا خمتلفان حديثان عليكم ورد إذا: " -السالم عليه- الصادق وقال

 " .الرشاد ففيه العامة خالف ما:  وقال العامة خالف فيه مبا خذ: " -السالم عليه- وقال
                                                           

 .ل السنة، وعلى رأسهم الصحابةأه: مراد الروافض بالعامة - 9
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 فيه أنتم مما شيء على هم ول ، فيه هم مما شيء على واهلل أنتم ما: " -السالم عليه- وقال
 ". شيء على احلقيقة من هم فما ، فخالفوهم ،

 خالف وافقنا من وإن غرينا اتباع يف ةخري  ألحد اهلل جعل ما واهلل":  -السالم عليه- وقوله
 " .منه حنن ول منا فليس عمل أو قول يف عدونا وافق ومن عدونا

 وافق وما ، القوم خالف مبا خذ: " املختلفني احلديثني يف -السالم عليه- الصاحل العبد وقول
 ". فاجتنبه القوم

 منهما خيالف ما إىل فانظروا متعارضان خربان عليكم ورد إذا: " -السالم عليه- الرضا وقول
 " .فدعوه أخبارهم يوافق مبا وانظروا ، فخذوه العامة

 استقبال إل احلق من شيء أيديهم يف بقي ما واهلل: " -السالم عليه- الصادق وقول
 . [(453 ،452 ) املهمة الفصول انظر]. (9)"القبلة

 املتأخرين بعض من فالعجب ، التواتر حد جتاوزت قد: )  بأهنا األخبار هذه عن احلر وقال

 ( . واحد خرب هنا الدليل أن ظن حيث

 األصولية القواعد أكثر بطالن املتواترة األحاديث هذه من يظهر أنه واعلم: )  أيضا وقال
 .[ 453 ص املهمة الفصول](  العامة كتب يف املذكورة

                                                           
 .برأ اهلل أهل البيت الشرفاء النبالء من هذه األقوال الرافضية اليت افرتاها عليهم أئمة الرفض والزندقة: أقول - 1

 



 5 

 جنتمع ل إنا: )  اجلزائري اهلل نعمة السيد قال:  شيء على السنة مع جيتمعون ل إهنم -4
 إن:  يقولون أهنم وذلك ، إمام على ول نيب على ول إله على – السنة  مع أي – معهم
 . بكر أبو بعده من وخليفته نبيه حممد كان الذي هو رهبم

 ليس كرب أبو نبيه خليفة الذي الرب إن:  نقول بل النيب، بذلك ول الرب هبذا نقول ل وحنن
 اإلمامية دين حقيقة يف نور باب،  5/573 اجلزائرية األنوار] (9)( نبينا النيب ذلك ول ربنا

 . [العامة تقوله ما خبالف األخذ جيب أجلها من اليت والعلة

 : فقال الشرائع علل يف الباب هذا الصدوق عقد

 : -السالم عليه- اهلل عبد أبو قال:  قال رفعه اإلرجاين إسحاق أيب عن

 ؟ العامة تقوله ما خبالف باألخذ أمرمت مل أتدري"

 . ندري ل :فقلت

، أمره إلبطال إرادة غريه إىل األمة عليه خالف إل بدين اهلل يدين يكن مل علياا  إن: ) فقال
 جعلوا أفتاهم فإذا ، يعلمونه ل الذي الشيء عن -السالم عليه- املؤمنني أمري يسألون وكانوا

 . [إيران طبع (249ص])(  الناس على ليلبسوا عندهم من ضدا له

 : اآليت السؤال األذهان إىل ويتبادر

 أجابين قوهلم؟ خبالف نأخذ أن علينا أجيب ما مسألة يف العامة مع كان احلق أن فرضنا لو
 خبالف األخذ ألن قوهلم، خبالف األخذ جيب نعم: "فقال مرة الصدر باقر حممد السيد

                                                           
ومن املؤمنني باهلل ورسوله، فأي   -صلى اهلل عليه وسلم-فهذه براءة منهم من اهلل تعاىل ومن رسوله حممد : أقول - 9

 !!كفر هذا؟
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 تلك يف عندهم احلق وجود افرتاض على موافقتهم من أهون فهو خطأ كان وإن قوهلم
 " .املسألة

 هي بل ، املعاصرين بالسنة ختتص ول ، اليوم وليدة ليست السنة ألهل الشيعة كراهية إن
 أبو وهم منهم ثالثة عدا ما الصحابة وأعين ، السنة ألهل األول اجليل إىل متتد عميقة كراهية

 بعد ردة أهل الناس كان: )  قال جعفر أيب عن الكليين روى وهلذا ، وسلمان واملقداد ذر
 الغفاري ذر وأبو الفارسي وسلمان األسود بن املقداد ثالثة إل -وسلم عليه اهلل صلى- النيب

 . [3/513 الكايف روضة]( 

 ؟ ملتكم يف الناس أفضل هم من:  اليهود سألنا لو

 . موسى أصحاب إهنم:  لقالوا

 ؟ أمتكم يف الناس أفضل هم من:  النصارى سألنا ولو

 . عيسى حواريو إهنم:  لقالوا

 ؟ وعقيدتكم نظركم يف الناس أسوأ هم من:  الشيعة سألنا ولو

 : -وآله عليه اهلل صلى- حممد أصحاب إهنم:  لقالوا

 بكر أبو بالذات وطعنهم ولعنهم الشيعة لسب تعرضاا  الناس أكثر هم حممد أصحاب إن
 صنمي دعاء يف ورد هلذا ، -عليه اهلل صلوات- النيب زوجتا وحفصة وعائشة وعثمان وعمر
– وابنتيهما وطاغوتيهما وجبتيهما -وعمر بكر أبو – قريش صنمي العن اللهم: ) قريش

 اإلمام وكان ، املعتربة الكتب يف عليه منصوص دعاء وهذا(  إخل...  - وحفصة عائشة
 . يوم كل صبح صالة بعد يقوله اخلميين
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 -السالم عليه- اهلل عبد أيب عند بكر أيب بن حممد ذكرنا:  قال أنه الطيار حممد بن محزة عن
 ابسط:  األيام من يوما املؤمنني ألمري بكر أيب بن حممد قال،  عليه وصلى اهلل رمحه: ) فقال
 طاعته ُمفتَـَرض   إمام أنَّك أشهد:  فقال يده فبسط،  بلى:  قال ؟: .. فقال،  أبايعك يدك
 . [39ص الكشي رجال].  النار يف( أباه بكر أبا يريد) أيب وأنَّ 

 من جنيب وفيهم إل بيت أهل من ما)  :قال -السالم عليه- اهلل عبد أيب عن شعيب وعن
 . [39ص الكشي](.  بكر أيب بن حممد سوء بيت أهل من النجباء وأجنب،  أنفسهم

 ". (9)...عمر وأما

 اجلندي غرار على مشهداا ( فني باغي) تسمى منطقة يف اإليرانية كاشان مدينة يف أنَّ  واعلم
،  اخلطاب بن عمر الثاين اخلليفة قاتل اجملوسي الفارسي فريوز لؤلؤة أليب ومهي قرب فيه اجملهول
 لقب هو الدين شجاع وبابا( الدين شجاع بابا مرقد) بالعربية معناه ما عليه أطلقوا حيث

 بالفارسي املشهد هذا جدران على كتب وقد طاب،اخل بن عمر لقتله لؤلؤة أيب على أطلقوه
 ، بكر أليب املوت:  بالعربية ومعناه(  عثمان بر مرك،  عمر بر مرك،  بكر أبو بر مرك) 

 األموال فيه وتُلقى،  اإليرانيني ِقَبلِ  من يـُزَار املشهد وهذا.  لعثمان املوت،  لعمر املوت
 باشرت قد اإليرانية اإلرشاد وزارة كانتو ،  بنفسي املشهد هذا رأيت وقد،  والتربعات

 الرسائل إلرسال تستخدم كارتات على املشهد صورة بطبع قاموا ذلك وفق وجتديده بتوسيعه
 . واملكاتيب

 فارقا -وعمر بكر أبا-الشيخني إنَّ :) .. قال -عنه اهلل رضي- جعفر أيب عن الكليين روى
 اهلل لعنة فعليهما،  -السالم عليه- ؤمننيامل بأمري صنعا ما يذكرا ومل،  يتوبا ومل الدنيا

 .[3/513 الكايف روضة](  أمجعني والناس واملالئكة

                                                           
1
 .هنا كالماا خبيثاا ل يطاق حذفتُ  - 
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 املستقيم الصراط]. " (9)... عثمان كان:  البياضي يونس بن علي فعن عثمان وأما
5/42]. 

 ." (5...)من ديناراا  أربعني مجعت عائشة إنَّ :)  الربسي رجب ابن قال فقد عائشة وأما
 . [33ص اليقني أنوار مشارق]

 عليه- املؤمنني أمري بايعهم فِلمَ  الصفات هبذه الثالثة اخللفاء كان إذا:  أتساءل وإينِّ 
 . اهلل معاذ ؟ خيافهم أكان ؟ خالفتهم مدة طيلة لثالثتهم وزيراا  صار وملَِ  ؟(4)-السالم

 فكيف،  اجلزائري يدالس قال كما...  (1)ُمصاباا  اخلطاب بن عمر الثاين اخلليفة كان إذا مثَّ 
 خافية الداء هبذا إصابته أكانت ؟ كلثوم أم ابنته -السالم عليه- املؤمنني أمري زوَّجه إذن
 أكثر إىل حيتاج ل املوضوع إنَّ ! .. اجلزائري؟ السيد وعرفها -السالم عليه- املؤمنني أمري على
 . للحظات العقل استعمال من

 . [3/942 الروضة](  شيعتنا خال ما بغايا أو زنا دأول كلهم الناس إنَّ )  : الكليين روى

 عليه- اهلل عبد أليب قلت:  قال فرقد بن داود فعن،  وأمواهلم السنَّه أهل دماء أباحوا وهلذا
 فإن،  عليك تقيأ ولكين،  الدم حالل: )  فقال ؟ النَّاصب قتل يف تقول ما:  -السالم
 الشيعة وسائل]( .  فافعل عليك يشهد لكيال ماء يف تغرقه أو حائطاا  عليه تقلب أن قدرت

 . [(57/549) األنوار حبار، ( 93/134)

                                                           
 .هنا كالماا خبيثاا ل يطاق حذفتُ   - 9

 .هنا أيضاا كالماا خبيثاا ل يطاق حذفتُ  - 5

 .-صلى اهلل عليه وسلم-أسوة بإخوانه من أصحاب حممد  ،"رضي اهلل عنه: "ليقا - 4

 .وسهنا كالماا خبيثاا خيجل من قوله اليهود والنصارى واجمل حذفتُ  - 1
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 إلينا وابعث فخذه ماله تأخذ أن استطعت فإن:)  بقوله هذا على اخلميين اإلمام وعلَّق
 ( . باخلمس

 من مجاعة حبسه يف اجتمع الرشيد وزير يقطني بن علي إنَّ :)  اجلزائري اهلل نعمة السيد وقال
 مخسمائة وكانوا كلهم فماتوا احملبوسني على احملبس أسقف وهدموا غلمانه فأمر ، خالفنيامل

 . [(4/423) النعمانية األنوار](. رجل

ثُنا  جمزرة أكرب ارتكب فإنَّه،  فيها هولكو دخول عند بغداد يف جرى عمَّا التاريخ كتب وحُتَدِّ
 فأهنار  ،  السنَّة أهل من قتل من لكثرة راألمح باللَّون دجلة هنر صبغ حبيث ، التاريخ عرفها

 األزرق باللَّون أخرى مرَّة وصبغ،  أمحر فصار لونه تغريَّ  حىت دجلة هنر يف جرت الدماء من
 العلقمي بن وحممد الطوسي رينصال الوزيرين بسبب هذا وكل فيه ألقيت اليت الكتب لكثرة
 هولكو وبني بينهما جتري وكانت شيعيَـنْي  وكانا،  العباسي للخليفة وزيرين كانا فقد

 اليت العباسية اخلالفة وإسقاط،  بغداد بدخول هولكو إقناع من متكَّنا حيث سريَّة مراسالت
ا اخلالفة تلك يرتضيا مل ولكنَّهما،  احلكم يف الطوىل اليد هلما وكانت،  فيها وزيرين كانا  ألهنَّ
 حىت لبثا ما مث،  العباسية اخلالفة وأسقط،  بغداد هولكو فدخل،  السنَّة أهل مبذهب تدين
 . وثنياا  كان هولكو أنَّ  مع هلولكو وزيرين صارا

 به قاموا ما ويعترب والعلقمي والطوسي يقطني ابن على يرتضى اخلميين اإلمام فإنَّ  ذلك ومع
 . اإلسالم لدين اجلليلة اخلدمات أعظم من يـَُعد  

 اهلل نعمة السيد قول الباب هذا يف وجامعة ةشامل وهي أخرية بكلمة الباب هذا وأختم
م)  :فقال( السنَّة أهل) النَّواصب حكم يف اجلزائري  الشيعة علماء بإمجاع أجناس كفَّار إهنَّ
م،  اإلمامية  عليه علي   غري تقدمي الناصيب عالمات من وإنَّ ،  والنَّصارى اليهود من شر   وإهنَّ

 . [527-523/ النعمانية األنوار](.  اإلمامة يف

 : يأيت مبا يتلخَّص السنَّة أهل يف الشيعة حكم أنَّ  نرى وهكذا
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م  ل ، أمواهلم وأخذ قتلهم جيب ، بغايا أولد ، والنَّصارى اليهود من شر   ، أجناس، كفَّار إهنَّ
 أو قول   يف موافقتهم جيوز ول،  إمام   يف ول نيب   ول رب   يف ل شيء يف معهم اللتقاء ميكن

 يف عليهم تعاىل اهلل أثىن الذين أولئك األوَّل اجليل وبالذات وشتمهم لعنهم جيب ، مل  ع
 فقل ،وإل وجهاده دعوته يف -عليه اهلل صلوات- اهلل رسول مع وقفوا والذين ، الكرمي القرآن

 مع خاضها اليت املعارك كل يف -عليه اهلل صلوات- النيب مع كان الذي من :عليك باهلل يل
 إىل يلتفت فال وجهادهم إمياهنم صدق على دليل كّلها احلروب تلك يف فمشاركتهم ار؟الكفَّ 

 . فقهاؤنا يقوله ما

 اخلميين (5)اإلمام وَتسلَّم (9)اإلسالمية الثورة قيام إثر على إيران يف هبلوي آل حكم انتهى ملَّا
 لقيام العظيم النَّصر اهبذ اإلمام وهتنئة زيارة الشيعة العلماء على توجب ، فيها األمور زمام
 . الفقهاء حيكمها احلديث العصر يف شيعية دولة أوَّل

 فزرت اخلميين باإلمام الوثيقة لعالقيت غريي من أكثر شخصياا  عليَّ  يقع التهنئة واجب وكان
 ، باريس منفاه من عودته إثر طهران اإلمام دخول من -أكثر ورمبا - ونصف شهر بعد إيران

 .العراق يف الشيعة علماء وفد زيارة عن منفردة زياريت وكانت ، كثرياا  يب فرحَّب

 صلوات- األئمة وصايا لتنفيذ األوان آن حسني سيد: يل قال اإلمام مع خاصَّة جلسة ويف
 أحداا  نرتك ولن نساءهم، ونستحيي أبناءهم نقتل النَّواصب دماء سنسفك، -عليهم اهلل

 مكة وسنمحو ،البيت أهل لشيعة الصةخ أمواهلم وستكون ، العقاب من يُفلت منهم
 تكون أن بُد   وال ، الوهَّابيني معقل صارتا املدينتني هاتني ألنَّ  ؛األرض وجه من (4)واملدينة

                                                           
 .ليست بإسالمية، بل هي ضد اإلسالم واملسلمني - 9

 .هو إمام الرفض والزندقة - 5

 .نه ألهل السنة واحلرمنيبيتو وهذه حقيقة دين الروافض ومعتقداهتم، وهذا ما ي - 4
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 حلم بذلك وسنحقق الصالة في للن اس قبلة المقدسة المباركة اهلل أرض كربالء
 . -السالم عليهم- (9)األئمة

 !! التنفيذ إل بقي وما إقامتها أجل من طويلة سنوات جاهدنا اليت دولتنا قامت لقد

 أجاز وهلذا ، له مثيل ل حقد -السنَّة أهل- العامَّة على الشيعة حقد أنَّ  اعلم:  مالحظة
 ووصفهم عليهم والفرتاء ، هبم الكاذبة الت هم وإلصاق السنَّة أهل على الكذب فقهاؤنا

 . بالفضائح

 ُعليا مراجع من صدرت توجيهات على بناء حاقدة نظرة السنَّة أهل إىل الشيعة ينظر واآلن
 وخباصة ومؤسساهتا الدَّولة أجهزة يف التغلغل بوجوب الشيعة أفراد إىل التوجيهات وصدرت

 صفوف عن فضالا  5املهمَّة املسالك من وغريها واملخابرات واألمن كاجليش منها املهمَّة
 . احلزب

 حيث السنَّة أهل على والنقضاض اجلهاد إلعالن رالصف ساعة- الصرب بفارغ اجلميع وينتظر
م الشيعة عموم يتصوَّر  ونسوا -عليهم اهلل صلوات- (4)البيت ألهل خدمة يُقدِّمون بذلك أهنَّ

 .                      اهـ..[  الكواليس وراء يعملون أناس هذا إىل يدفعهم الذي أنَّ 

 
 :ومن عناوين هذا الكتاب ما يأتي: أقول

 .الطعن يف رسول اهلل  -9"
 .-رضي اهلل عنها-الطعن يف فاطمة  -5

                                                           
 .دقة هؤلءمن األدلة على أهنم ليسوا من أهل القبلة اليت شرعها اهلل، وبرأ اهلل األئمة من رفض وزنوهذان القولن  - 9

2
 .بلدان اإلسالميةوهذا صار أمراا واقعاا يقوم به الروافض يف ال - 

 .ة اليت يبيتوهنا ضد املسلمنيفليستيقظ املخدوعون بالروافض هلذه اخلطط اجلهنمي - 4
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 .الطعن يف احلسني  -4
 .الطعن يف احلسن  -1
 . الطعن يف اإلمام الصادق  -2
 .الطعن يف عقيل والعباس وابنيه  -3
 .رمحه اهلل (9)الطعن يف علي زين العابدين -7
 (.عبة سبعني مرة ومن مل يتمتع فهو كافرمن متتع فكأمنا زار الك)  املتعة وما يتعلق هبا -3
 . (5)من متتع أربع مرات فدرجته كدرجة الرسول -1

 .اخلميين والتمتع بالطفلة والرضيعة -92
 .إعارة الفرج  -99
 .عبد احلسني شرف الدين وإباحة اللواط -95
 .اخلمس -94

 
 .(4)القول بتحريف القرآن -91

                                                           
هلل صلى ا–وهذا الطعن يف رسول اهلل وأهل بيته من أوضح الرباهني على أن الروافض من ألد األعداء لرسول اهلل  - 9

 .زندقتهملسرتاا لولء هلم إل كذباا وفجوراا و حب أهل البيت وابه من وأهل بيته، وما يتظاهرون  -عليه وسلم

عليها هذه الفضائل ويرتبون ، والروافض يستبيحوهنا، -صلى اهلل عليه وسلم-املتعة حرمها اهلل على لسان رسوله  - 5
 .-صلى اهلل عليه وسلم-ىل درجة الرسول إمستحلها اليت يفرتوهنا، واليت يرون أهنا توصل 

أهنم حرّفوا القرآن، ومن أفجرها   -صلى اهلل عليه وسلم–للروافض مؤلفات كثرية يدَّعون فيها على أصحاب حممد  - 4
للنوري الطربسي، الذي افرتى فيه ألفي حديث، يزعم أن الصحابة قد قاموا فيها بتحريف " فصل اخلطاب"كتاب 

 .ذا كله من أكاذيب وافرتاء أكذب خلق اهلل الروافضالقرآن الكرمي، وه

 .وبرأ اهلل الصحابة الكرام، الذين حفظوا لنا القرآن والسنة، وبلغومها لألمة تبليغاا أميناا، ل نظري له

صلى اهلل -رسول اهلل رفض السنة الصحيحة الثابتة عن بوالواقع يشهد بأن الروافض هم الذين قاموا بتحريف القرآن، و  
ومن أراد أن يتأكد من هذا التحريف احلقيقي، فعليه أن يراجع على األقل تفسري القمي والعياشي، ليجد . -ليه وسلمع

 . فيهما التحريف الكفري، الذي خيجل منه اليهود والنصارى
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 .نظرة الشيعة ألهل السنة -92
 .عن يف اخللفاء الراشدين ويف أمهات املؤمننيالط -93
 .إباحة دماء أهل السنة -97
 .زيارة خاصة للخميين -93
 .أثر العناصر األجنبية يف صنع التشيع -91
 ."اإلمام الثاين عشر -52

 

 اهلل صلى- حممد ألصحاب وتكفريهم وعقيدهتم دينهم من كثرية صور من قليل فهذا: أقول
 ونظرهتم بيته، وأهل -وسلم عليه اهلل صلى- النيب يف والطعن بل همفي والطعن -وسلم عليه

 ،ومن استباحة دمائهم وأمواهلم ،وطعون وشتائم تكفري من هلم يكنونه وما السنة ألهل
 . وتربصهم الدائم لالنقضاض عليهم وعلى بلداهنم

 مستعد مسلم وأي ،!!الدين؟ يف إخواننا إهنم الروافض يف يقال أن وغريه هذا بعد يصح فهل
 !!.الدين هذا يف ملؤاخاهتم

 :المذكور المقال في ورد ومما -5

 ببث هلا السماح مصر من إيران طلب حقيقة املقرتحة املناقشة موضوعات تتضمن كما" 
 مصانع تأهيل على العمل وكذا القاهرة، من انطالقا اإليرانية الفضائية القنوات من عدد

 ".مبصر أخرى إيرانية انعمص وإقامة طهران، نفقة على مصرية

 ؟مصر على الرافضي السخاء هذا ما: أقول

 السخاء؟ هذا كل يصدر منطلق أي فمن
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 راية لريفع الشعب هذا تقدم به ويريدون ،؟اهلل وجه به يريدون مصر أهل يف حب هذا أكل
 لأه هبا رونكفِّ يُ  اليت الرافضية عقيدهتم إىل الشعب هذا حتويل يف طامعون أهنم أم السنة
 ؟وأمواهلم دماءهم ويستحلون والالحقني، السابقني السنة

 خطرية رافضية أهداف لتحقيق إل هو ما مصر، أهل على له مثيل ل الذي السخاء هذا إن
 .وشعباا  حكومة صرم أهل ذلك فليدرك آنفاا، ذلك رناذك كما معروفة

 :يأتي ما المقال هذا في ورد ومما -3

 اإلعالم لوسائل التصرحيات من بعدد زعزوع، هشام ،املصري السياحة وزير وأدىل" 
 والتعاون اإليرانيني السياح عودة يف مصر رغبة على فيها شدد األخرية، األيام خالل اإليرانية،

 إعادة بشأن لسانه، على اإليرانية« فارس» وكالة أوردته ما ونفى عاد أنه إل طهران، مع
 .بالقاهرة املقدسة والعتبات« البيت آل رمسا» عن قدمي مصري مشروع إحياء يف النظر

 أولويات من ليس( «البيت آل مسار» إحياء) املشروع هذا إن املاضية، قبل الليلة الوزير وقال
 طويلة أو القصرية سواء الوزارة، خطة على مدرج غري» وإنه الراهنة، املرحلة يف السياحة وزارة

 ".«األجل

 .املصري الشعب على داا ج خطريان إليران مشروعان وهنا: أقول

 هذه يف والتسلي التلهي جمرد ورائه من اهلدف ليسو  اإليرانيني السياح مشروع: األول
 .اهلدامة ومبادئهم وعقيدهتم رفضهم نشر هو اهلدف وإمنا السياحة،

 -العوام وخاصة- الناس جيذبون كيف يعرفون وماليل دعاة أهدافهم لتحقيق وسيختارون 
 .األلباب أويل يا فانتبهوا املدمرة، همومبادئ عقيدهتم إىل

 آل مسار مشروع إحياء على حرصهم -الروافض نواياهو من أخبث و - :والثاني
 الناس، هبا يتصيدون اليت املصايد وأعظم غاياهتم، وأعظم أهدافهم أقوى من هو الذي البيت
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 قد بأنه ويشعر ،ضعف فيه ،" الراهنة املرحلة يف السياحة وزارة أولويات من ليس هإن": والقول
 .األولويات أعظم من الروافض عند وهو سيما ل ،قادمة مرحلة يف األولويات من يكون

 :المذكور المقال في ورد ومما -4

 جملس يف سلفي كتيار كلنا»: أيضا السلفي النور حزب يف قيادي وهو املهدي، وقال" 
 .«وكبرية جودةمو  إيران من التخوفات.. اإليرانية السياحة نعارض الشورى

 حني»: وأوضح مصر، من تبث تلفزيونية قناة افتتاح من بالفعل متكنت إيران أن وأضاف
 املصرية احلكومة ردت خليجية، دولة جنسية حيمل إيراين ميلكها اليت القناة هذه بغلق طالبت

 ".«ذلك ميكنها ل بأنه

 سياحةال نعارض الشورى جملس يف سلفي كتيار كلنا: "المهدي قول: أقول
 ".وكبرية موجودة إيران من التخوفات.. اإليرانية

 بالكتاب الكامل اللتزام مجاعة حزب النور على الواجب: المناسبة بهذه أقول
 ودعوة ،اسيةيوالس واملنهجية العقائدية اجملالت كل يف الصاحل السلف ومنهج والسنة

 اجلاد الوقوف إىل ملصريا والشعب احلكومة دعوة مع ذلك، إىل املصري والشعب احلكومة
 كل رفض بل فقط، السياحة جمال يف ل ،خططهم وإحباط ،كلها الروافض أهداف ضد

 من جمال أي يف قدم موطئ هلم يكون ل حبيث والسياسية، والصناعية التعليمية عروضها
 .اجملالت

 بالكتاب للتمسك وحكومته املصري الشعب ومنهم ،مجيعاا  املسلمني اهلل وفق 
 .وأخالقهم هتماوسياس وعباداهتم عقائدهم يف ةوالسن

 .شئوهنم من شأن كل يف أعينهم نصب والسنة الكتاب صو نص جيعلوا وأن

 (.َتذَكَُّرونَ  َما قَِليالا  ۗ   َأْولَِياءَ  ُدونِهِ  ِمنْ  تـَتَِّبُعوا َوَل  َربُِّكمْ  ِمنْ  إِلَْيُكمْ  أُْنزِلَ  َما اتَِّبُعوا: )تعاىل قال
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 ِمنْ  اخْلِيَـَرةُ  هَلُمُ  َيُكونَ  َأنْ  أَْمراا َوَرُسولُهُ  اللَّهُ  َقَضى ِإَذا ُمْؤِمَنة   َول ِلُمْؤِمن   َكانَ  اَومَ : )تعاىل وقال
 (.ُمِبيناا َضاللا  َضلَّ  فـََقدْ  َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  يـَْعصِ  َوَمنْ  أَْمرِِهمْ 

 ريب إن اآلخرة، يف وسعادهتم الدنيا يف عزهم بأسباب لألخذ املسلمني يوفق أن اهلل أسأل
 .الدعاء لسميع

 .وسلم وصحبه آله وعلى حممد نبينا على اهلل وصلى

             

 كتبه     

 املدخلي عمري هادي بن ربيع     
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