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تحذير من انتشار دين الّروافض في الجزائر وغيرها من بلدان  
 المسلمين 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه 

 : أما بعد
 

بف  , ّّما يؤسف  لفه أّفّد ا سف  أن ا فلها الرااملفّم ا فدّمر  فد أاسف  لفه ا فالإّن 
 و د انتشر اعال وبكثااة, سالميةالت لينتشر يف ربوع البالد العربية اإلا ا

وآيات إيران ومالليه ا عادين لإلسفالم , ومن وراء هلا االنتشار حّكام إيران الفارسية
يرااففو كلفف  , ايبففللون  فف  وففال ونفففيذ لنشففر هففلا ا ففلها, واحلففو وللتوحيففد وأهلففه

 .ان اإلسالم  لها محاس ّديد وختطيط رهيا للسيطرة على بلد

 : وهبلا ا لها ا دّمر اللي يقوم على

 أصحاب حممد صلى اهلل عليه وسلم تكفري -

 ّّنففا ءففاءت عففن صريففو أصففحاب  راففس سففنة حممففد صففلى اهلل عليففه وسففلم وعلففى  -
 الصاد ني ا مناء , حممد صلى اهلل عليه وسلم
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اقني علفففى أصفففحاب يف الكّففففار ويف ا نفففا هوتنزيففف  نصوصففف, وعلفففى فريففف  القفففرآن -
 .حممد صلى اهلل عليه وسلم 

, عليفففه وسفففلمو فففلا تنزيففف  نصفففوب الوعيفففد بالنفففار علفففى أصفففحاب حممفففد صفففلى اهلل  -
 والسيما أبابكر وعمر 

 ثناء والوعد عليهم وعلى آل البيتوتنزي  آيات ال -

بفففرّأ اهلل آل البيفففت مفففنهم ومفففن مفففلهبهم الرفففال وأصفففوىم الكفريفففة القا مفففة علفففى هفففلا  
 .ر الكف

}  : والّدالة على ألوهيتفه مثف   ولفه تعفاىومن ضالىم أّّنم ينزّلون آيات توحيد اهلل  
 !على أ متهم { و ال اهلل ال تّتخلوا إىني اثنني إمنا هو إله واحد 

 و م حّراوا من نصوب القرآن  

, ومن ّاء أن يعرف حقيقتهم دينهم اليقرأ مراءعهم ا ساسفية مثف  الكفايف للكليفي
 !اليت اا ت ايه اليهود والنصارى يف التحري  , سري القّمم وتفسري العّياّموتف

اقفد  رأنفا , أن ينتشر هلا ا لها المّلال ا دّمر يف اجلزا ر, ومّما يمأل القلب كمدا
وأن عفددا مففنهم , ومسعنفا أن أعفداد  بفرية مففن هفلا الشفعا  فد اعتنقففوا عقيفدة الفّراس

 امليةم يدرسون يف مدينة  ّم الرّااليو 

 وإن  ان هناك  مقاومة من احلكومة ومن بعس العلماء اإّّنا ضعيفة  
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وأين هم الررية على القفرآن ! اأين هم الررية ا طلوبة منهم على اإلسالم والتوحيد ؟
 !وأين هم الررية على أصحاب حممد صلى اهلل عليه وسلم ؟! والسنة ؟

عبا  –أيّها اجلزا ريون ايا   م عفن انتشفار تيّفار هفلا ا فلها إّن سكوتك –حكومة ّو
ويف آةففرتكم حففني تلقففون , وسياسففتكم, ودنيفا م, لفه واهلل عوا ففا وةيمففة يف ديففنكم

 .وأ رب ا ةطار على دينكم ودنيا م ,  ّنكم سكّتم عن أ رب ا نكرات, رّبكم

ومفن أهفّم , م  واءهفة هفلا ارطفر ا فدّمرأسأل اهلل أن يو ظ مشاعر ا سلمني وعقفوى
 حجا موا عهم اليت تبث الشرور والمّلالالت الكربى , هونه بهما يواء

 

 الّرافضة أصول بعضل بيان

 

 يعفرف ال الفلي لإلسفالم هفدم وهفلا ايهم والطعن الصحابة تكفري أصوىم من – 1
     يام أحسن بتبليره  اموا وللا,  صريقهم عن إالّ 

 اأصفول,  مفنهم وّ ولف وهفلا, الفّدين أصفول مفن عندهم اإلمامة أن أصوىم ومن – 2
  اإلمامة ايها وليذ وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بّينها  د الّدين

   اار جيهلهم واللي الدين أصول من عندهم عشر االثي ا  مة ومعراة – 3

, والنسفففففيان السفففففهو مفففففن حفففففّ   بففففف  الفففففلنوب مفففففن معصفففففومون عنفففففدهم وا  مفففففة – 4
  وا رسلني ا نبياء على ويفمللوّنم
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 كرّات مففففن كرّة  فففف ّ  يف ويتصففففّراون الريففففا يعلمففففون أّّنففففم ا  ّمففففة يف ونويعتقفففد – 5
 وتصففري  الريففا علففم يف هلل أنففدادا ا  مففة ءعلففوا إك الكفففر أعظففم مففن وهففلا, الكففون
 . الكون

 - لعلفففمّ  بارالافففة أوصفففى وسفففلم عليفففه اهلل صفففّلى اهلل رسفففول أنّ   فففلبا ويفففّدعون – 6
 أ ففلب مففن الففدعوى وهففله, منففه صففبوهااوت الصففحابة أنّ  ويففّدعون – عنففه اهلل رضففم

 . إيّاهم ولعنهم ىم وتكفريهم الصحابة على بريهمو  ضالىم أص  وهم, الكلب

 يف وهففففو ينتظرونففففه البيففففت آل مففففن مهففففديّا ىففففم أنّ  وأسففففاصريهم ةرااففففا م ومففففن – 7
 وءففود وال عشففر الثففاي اإلمففام أنّففه ويففّدعون, سففنة ومففا يت ألفف  مففن أ ثففر مففن سففرداب

 وسففلم عليفه اهلل صففلى اهلل رسفول ك ففره الفلي وا هففديّ , ا هفدي هففلا خيلفو مل بفف , لفه
 ءعففر بفن موسفى عفن أساصريهم ويف الّروااس يزعمه اللي هلا هو ليذ ولكن حوّ 
 تعيشففوا إن: "  عاصففره لففن  ففال أنففه  , الففّروااس زعففم يف أ ّمففتهم أحففد(  183 ت) 

 ا دلّففة مففن وهففلا,  ر وهيففد ومل سففنة 1241  الوعففد هففلا علففى مففرّ  و ففد " اسففتدر ونه
  . هلا موسى على و لبوا,  ارية أنّه على

  ففال,  ففاار ديففنهم يف اهففو هبففا يففؤمن ال والففلي بالرءعففة اإلميففان أصففوىم ومففن – 8
 ا مفوات أن السفنة أه  ملها: )   " 221 – 222:  ب عشرية االثىن التحفة خمتصر" اآللوسم

 ا ةفرى الففر  وبعفس  اصبفة اإلماميفة  التو , القيامة يوم  ب  الدنيا يف ىم رءعة ال
 عليفففه اهلل صففلى النفففي أن يزعمففون افففإّنم, ا مففوات بعفففس برءعففة أيملفففا الففروااس مففن

 ومففروان ويزيففد ومعاويففة الثاثففة ارلفففاء يعففي – وأعففداءهم والسففبطني الوصففمّ  و وسففلم
, ا هفففديّ  ظهفففور يعفففد حييفففون و فففاتليهم اآلةفففرين ا  مفففة و فففلا – وأمثفففاىم زيفففاد وابفففن
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 حييفون مث, ميوتفون مث, مفنهم ويقتص ا  مة ظلم من    الدءال حادثة  ب  ويعّلب
 . الّروااس اهلل اقات (    القيامة يوم

 وحاّفففا, القفففرآن حّرافففوا أّّنفففم الصفففحابة علفففى اّدعفففا هم عقا فففدهم أسفففذ ومفففن – 1
 مففن واحففدة  لمفة حيّراففوا أن عفنهم ورضففم وسفلم عليففه اهلل صفلى اهلل رسففول اصفحاب
, ومعانيفه القفرآن  لفاظ فريفهم أ ثر وما الّروااس هم حّراوه اللين وإمّنا اهلل  تاب
 علفففى ينزلوّنفففا وا نفففااقني الكّففففار يف واآليفففات والوعيفففد الوعفففد آليفففات ففففريفهم وأ ثفففر

 . وأهلها هبا أحو الّروااس أي وهم وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أصحاب

 ال  فن ديفن وال الّدين أعشار تسعة عندهم وهم:  التقّية أصوىم أعظم ومن – 12
 إالّ  دينففه يف ولكففم لنففا عّزوءفف  اهلل أىب: "   ففال أنّففه ءعفففر أيب إى وينسففبون, لففه تقيففة
 تقيّفة ال  فن إميفان وال آبفا م وديفن ديفي من التقّية"  : يقول أنه إليه وينسبون"  التقية
 ( 218 – 217/  2 للكليي الكايف انظر) "  له

 حوىففففا والطّففففواف – أ ّمففففتهم  بففففور والسففففيما – القبففففور تشففففييد ديففففنهم نومفففف – 11
 ا عمففال وهففله, لعتبا فا والقففرابني والنفلور الطّا لففة ا مففوال وتقفدم بأهلهففا واالسفتعانة

  الشرك أنواع أعظم من

 اهلل صففلى اهلل رسففول ايففه رّةففص والففلي:  ا تعففة نكففا  ديففنهم مهّمففات ومففن – 12 
 اهلل صفففلى اهلل رسفففول لسفففان علفففى اهلل نسفففخها مث والملفففرورة احلاءفففة عنفففد وسفففلم عليفففه
 ورووا الشيعة ااستباحها – عنه اهلل رضم – علمّ  ا تعة فرم رّواة ومن,  وسلم عليه
 :   وىم مث  والعق  الشرع يراملها روايات امللها يف
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 عفففن الصفففدو  روى و فففوىم" مفففرّة سفففبعني الكعبفففة زار  أمّنفففا مؤمنفففة بفففامرأة متتّفففع مفففن"
 بفديننا عمف  هبفا عمف  امفن آبفا م وديفن ديفي ا تعفة إنّ : "  ال السالم عليه لصاد ا

 " ديننا برري واعتقد ديننا أنكر أنكرها ومن

 . تار ها يكفر اليت ا صول أعظم من عندهم الصورة هبله وا تعة

 احلسفني  درءفة درءتفه  انت مرة متّتع من: "  ومنها عندهم الروايات بعس وهناك
 ثفال  متتّفع ومفن, السفالم عليه احلسن  درءة ادرءته مرّتني متّتع ومن, سالمال عليه
 ادرءتفففه مفففرّات أربفففع متتّفففع ومفففن,  السفففالم عليفففه علفففمّ   درءفففة درءتفففه  انفففت مفففرّات

 إن مففنهم الواحففد يف يقففال أن واحلففو, تعففابريهم مففن السففالم عليففه و لمففة"   ففدرءيت
 ايفه يقفال أن بعفدهم امفن ابعنيالتف مفن  فان وإن عنفه اهلل رضم:  الصحابة من  ان
  اهلل رمحه: 

 . جمّلدات متأل  فريا مو  املالىم وإالّ , الّروااس دين عن موءزة حملة اهله

  

 ربيع بن هادي عمري ا دةلم:  تبه 
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