الروافض في الجزائر وغيرها من بلدان
تحذير من انتشار دين ّ
المسلمين

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه .
أما بعد :

فدمر فد أاسف لفه ا فال ,بف
إ ّن ّّما يؤسف لفه أّف ّد ا سف أن ا فلها الراامل ّفم ا ّ
ا االت لينتشر يف ربوع البالد العربية اإلسالمية ,و د انتشر اعال وبكثااة
ومن وراء هلا االنتشار ح ّكام إيران الفارسية ,وآيات إيران ومالليه ا عادين لإلسفالم
واحلففو وللتوحيففد وأهلففه ,ايبففللون ف وففال ونفففيذ لنشففر هففلا ا ففلها ,يرااففو كل ف
محاس ّديد وختطيط رهيا للسيطرة على بلدان اإلسالم لها .
دمر اللي يقوم على :
وهبلا ا لها ا ّ
 تكفري أصحاب حممد صلى اهلل عليه وسلم وعلففى راففس سففنة حممففد صففلى اهلل عليففه وسففلم ّّنففا ءففاءت عففن صريففو أصففحابحممد صلى اهلل عليه وسلم ,الصاد ني ا مناء
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 وعل ففى فريف ف الق ففرآن ,وتنزيف ف نصوصف فه يف الك ّف ففار ويف ا ن ففااقني عل ففى أص ففحابحممد صلى اهلل عليه وسلم .
 و ففلا تنزي ف نصففوب الوعيففد بالنففار علففى أصففحاب حممففد صففلى اهلل عليففه وسففلم,والسيما أبابكر وعمر
 وتنزي آيات الثناء والوعد عليهم وعلى آل البيتبف ّفرأ اهلل آل البيففت مففنهم ومففن مففلهبهم الرففال وأصففوىم الكفريففة القا مففة علففى هففلا

الكفر .

ينزلون آيات توحيد اهلل وال ّدالة على ألوهيتفه مثف ولفه تعفاى { :
ومن ضالىم ّأّنم ّ

و ال اهلل ال تتّخلوا إىني اثنني إمنا هو إله واحد } على أ متهم !
حراوا من نصوب القرآن
وم ّ

ومن ّاء أن يعرف حقيقتهم دينهم اليقرأ مراءعهم ا ساسفية مثف الكفايف للكليفي,
القمم وتفسري العيّاّم ,اليت اا ت ايه اليهود والنصارى يف التحري !
وتفسري ّ
دمر يف اجلزا ر ,اقفد رأنفا
ومما يمأل القلب كمدا ,أن ينتشر هلا ا لها ّ
ّ
الملال ا ّ
ومسعنفا أن أعفداد بفرية مففن هفلا الشفعا فد اعتنقفوا عقيفدة ال ّفراس ,وأن عفددا مففنهم

الرااملية
اليوم يدرسون يف مدينة ّم ّ

اإّنا ضعيفة
وإن ان هناك مقاومة من احلكومة ومن بعس العلماء ّ
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اأين هم الررية ا طلوبة منهم على اإلسالم والتوحيد ؟! وأين هم الررية على القفرآن
والسنة ؟! وأين هم الررية على أصحاب حممد صلى اهلل عليه وسلم ؟!
ايا أيّها اجلزا ريون – حكومة وّعبا – إ ّن سكوتكم عفن انتشفار تيّفار هفلا ا فلها

لفه واهلل عوا ففا وةيمففة يف ديففنكم ,ودنيفا م ,وسياسففتكم ,ويف آةفرتكم حففني تلقففون
ربّكم ,نّكم سكتّم عن أ رب ا نكرات ,وأ رب ا ةطار على دينكم ودنيا م .
فدمر ,ومفن أه ّفم
أسأل اهلل أن يو ظ مشاعر ا سلمني وعقفوىم واءهفة هفلا ارطفر ا ّ
الملالالت الكربى
ما يواءهونه به ,حجا موا عهم اليت تبث الشرور و ّ

الرافضة
بيان لبعض أصول ّ

 – 1من أصوىم تكفري الصحابة والطعن ايهم وهفلا هفدم لإلسفالم الفلي ال يعفرف
إالّ عن صريقهم  ,وللا اموا بتبليره أحسن يام
 – 2ومن أصوىم أن اإلمامة عندهم مفن أصفول الف ّدين ,وهفلا ولف ّو مفنهم  ,اأصفول
ال ّدين د بيّنها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وليذ ايها اإلمامة

 – 3ومعراة ا مة االثي عشر عندهم من أصول الدين واللي جيهلهم اار
 – 4وا مف ففة عنف ففدهم معصف ففومون مف ففن الف ففلنوب ب ف ف ح ف ف ّ مف ففن السف ففهو والنسف ففيان,
ويفمللوّنم على ا نبياء وا رسلني
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كرات
كرة م ففن ّ
 – 5ويعتق ففدون يف ا ّم ففة ّأّن ففم يعلم ففون الري ففا ويتص ف ّفراون يف ف ف ّ ّ
الكففون ,وهففلا مففن أعظففم الكفففر إك ءعلفوا ا مففة أنففدادا هلل يف علففم الريففا وتصفري
الكون .
 – 6وي ف ّدعون ففلبا أ ّن رسففول اهلل ص فلّى اهلل عليففه وسففلم أوصففى بارالاففة لعلف ّفم -

رضففم اهلل عنففه – ويف ّدعون أ ّن الصففحابة اوتصففبوها منففه ,وهففله الففدعوى مففن أ ففلب
الكلب ,وهم أص ضالىم وبريهم على الصحابة وتكفريهم ىم ولعنهم إيّاهم .
 – 7وم ففن ةراا ففا م وأس ففاصريهم أ ّن ى ففم مه ففديّا م ففن آل البي ففت ينتظرون ففه وه ففو يف
سففرداب مففن أ ثففر مففن ألف ومففا يت سففنة ,ويف ّدعون أنفّفه اإلمففام الثففاي عشففر وال وءففود

فدي الفلي ك ففره رسفول اهلل صففلى اهلل عليفه وسففلم
لفه ,بف مل خيلفو هففلا ا هفدي ,وا هف ّ
الروااس ويف أساصريهم عفن موسفى بفن ءعففر
ّ
حو ولكن ليذ هو هلا اللي يزعمه ّ

( ت  ) 183أحففد أ ّمففتهم يف زعففم الف ّفروااس  ,أنففه ففال لففن عاصففره  " :إن تعيش فوا
اسففتدر ونه " و ففد مف ّفر علففى هففلا الوعففد  1241سففنة ومل يففدر وه  ,وهففلا مففن ا دلّففة
على أنّه ارية  ,و لبوا على موسى هلا .

 – 8ومففن أصففوىم اإلميففان بالرءعففة والففلي ال يففؤمن هبففا اهففو يف ديففنهم ففاار ,ففال
اآللوسم" خمتصر التحفة االثىن عشرية ب " 221 – 222 :

 ( :ملها أه السفنة أن ا مفوات

ال رءعة ىم يف الدنيا ب يوم القيامة ,و الت اإلماميفة اصبفة وبعفس الففر ا ةفرى
مففن الففروااس أيملففا برءعففة بعففس ا م فوات ,اففإّنم يزعمففون أن النففي صففلى اهلل عليففه
وسففلم و الوصف ّفم والسففبطني وأعففداءهم – يعففي ارلفففاء الثاثففة ومعاويففة ويزيففد ومففروان

فدي,
واب ففن زي ففاد وأمث ففاىم – و ففلا ا م ففة اآلة فرين و ففاتليهم حيي ففون يع ففد ظه ففور ا ه ف ّ
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ويع ّلب ب حادثة الدءال

من ظلم ا مة ويقتص مفنهم ,مث ميوتفون ,مث حييفون

الروااس .
يوم القيامة ) اقات اهلل ّ
حراف فوا الق ففرآن ,وحاّ ففا
 – 1وم ففن أس ففذ عقا ففدهم ّادع ففا هم عل ففى الص ففحابة ّأّن ففم ّ
حيرافوا لمفة واحففدة مففن
اصفحاب رسففول اهلل صفلى اهلل عليففه وسفلم ورضففم عفنهم أن ّ
الروااس وما أ ثر فريفهم لفاظ القفرآن ومعانيفه,
حراوه هم ّ
تاب اهلل وإّمنا اللين ّ
وأ ثففر ف فريفهم آليففات الوع ففد والوعي ففد واآليففات يف الك ّفففار وا نففااقني ينزلوّنففا عل ففى

الروااس أحو هبا وأهلها .
أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهم أي ّ
 – 12ومن أعظم أصوىم التقيّة  :وهم عندهم تسعة أعشار ال ّدين وال ديفن فن ال

عزوءف لنففا ولكففم يف دينففه إالّ
تقيففة لففه ,وينسففبون إى أيب ءعفففر أنفّفه ففال  " :أىب اهلل ّ
التقية " وينسبون إليه أنه يقول  " :التقيّة من ديفي وديفن آبفا م وال إميفان فن ال تقيّفة
له " ( انظر الكايف للكليي ) 218 – 217 / 2

 – 11وم ف فن ديف ففنهم تشف ففييد القبف ففور – والسف ففيما بف ففور أ ّمف ففتهم – والطّف فواف حوىف ففا
واالسفتعانة بأهلهففا وتقفدم ا مفوال الطّا لففة والنفلور والقفرابني لعتبا فا ,وهففله ا عمففال

من أعظم أنواع الشرك
رةففص ايففه رسففول اهلل صففلى اهلل
مهمففات ديففنهم نكففا ا تعففة  :والففلي ّ
 – 12ومففن ّ

عليففه وسففلم عنففد احلاءففة والملففرورة مث نسففخها اهلل علففى لسففان رسففول اهلل صففلى اهلل
علم – رضم اهلل عنه – ااستباحها الشيعة ورووا
عليه وسلم  ,ومن ّرواة فرم ا تعة ّ
يف امللها روايات يراملها الشرع والعق مث وىم :
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"م ففن متتّففع ب ففامرأة مؤمن ففة أّمن ففا زار الكعب ففة س ففبعني م ف ّفرة "و ففوىم روى الص ففدو ع ففن
الصاد عليه السالم ال " :إ ّن ا تعفة ديفي وديفن آبفا م امفن عمف هبفا عمف بفديننا
ومن أنكرها أنكر ديننا واعتقد برري ديننا "
وا تعة هبله الصورة عندهم من أعظم ا صول اليت يكفر تار ها .
وهناك بعس الروايات عندهم ومنها  " :من متتّع مرة انت درءتفه درءفة احلسفني
مرتني ادرءته درءة احلسن عليه السفالم ,ومفن متتّفع ثفال
عليه السالم ,ومن متتّع ّ

مف ّفرات ان ففت درءت ففه درء ففة علف ّفم علي ففه الس ففالم  ,وم ففن متتّففع أرب ففع م ف ّفرات ادرءت ففه
ففدرءيت " و لمففة عليففه السففالم مففن تعففابريهم ,واحلففو أن يقففال يف الواحففد مففنهم إن
ان من الصحابة  :رضم اهلل عنفه وإن فان مفن التفابعني امفن بعفدهم أن يقفال ايفه
 :رمحه اهلل
الروااس ,وإالّ املالىم و فريا م متأل جملّدات .
اهله حملة موءزة عن دين ّ

تبه  :ربيع بن هادي عمري ا دةلم
 / 21مجادى اآلةرة 1432 /
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