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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
َّ
َّ
َّ
َحد َدو "
داَ أ َ
سد َّدو * َوالدديخ دَد َّدد َر وَد َى د َد * َوالدديخ أَ َلد َدر َ
ل ال ََم َر َع د * وَ َج َعلَددهغ ثغاَد ح
الحمددد هلل العلددع ا عل د "الدديخ َللَد َدَ وَ َ
ا عل  ،2:5وأشىد أن ال إلده إال اهلل وحددال ال شدرله لده ،للدَ ادممدع مدط د درذ ودو ا دو حدع لسدع وريدده بدالعي يط
ويددميخه مددط للهدده وليرتدده ولليلدده ،ال بددع المص د م والرلددو
لغبصددر بىمددا المسددع  ،وأشددىد أن محم د حدا عبدددال ورلددوله َ

ولدلم لدا
ومدط كدان لىدم ح
تبعدا َ
المجتب  ،اللىدم يد ع عليده وعلد ولده وأيواصده وأيدحابه ،نجدوم الددص ومصدابي الىدد َ

كايرا ،أما بعد:
رب ا عليىم
ح
تسليما ح

مائمددا وأبد حدا وددع
وددولوتع وددع اهلل ..ألددواتع وددع اهلل ،أغشددىد اهلل أنددع أحددبكم وددع اهلل وألدأله عددو وصد أن لجمع ددع بكددم ح
سط أولئه روي حها.
الدنيا عل طاعته ووع ادلرذ وع مار كرامته مع ال بييط والصدلهيط والشىداَ والصالحيط َ
وح غ

أحبتع وع اهلل ،عو ٌم حمي ٌد إل برنامجكم رلالة ،ولر رلالة تودم ا ع د ا وع اللهاَ الماضع كانت تحت ع دوان " ديا
دلحا املحدا مىدددلحا راش د حدا مرش د حدا لهومنددا بددالهرون ول هددام إل د الهددرون
دالحا مصد ح
ئيس دا يد ح
ال درئيا الدديخ نرلددد" اللىددم ب ددا ر ح

ولح حالله ولح عرم حرامه ولأمر وي ا بكتابه وبس ة رلوله يل اهلل عليه وللم ،اللىم وميط .
يال الليلة المباركة معكم رلالة صدلدذ صعلتىا تحت ع وان..

ألىا الشيعة أويهوا
ع ددوان الحلهددة "ألىددا الشدديعة أويهددوا" ،الباعد ا و علد

صميعدا نعددرأ أن اهلل عددو وصد أرام بورامتدده
دديال الرلددالة أن ددا ح

الكونية الهدرلة أن لتمرق المسلمون إل شيع وأحواب وإل ميا ب شت  ،كديا تعلم دا مدط غلد ة رلدو اهلل يدل اهلل

صميعدا إن التلم دا ودع شدعَ ،إن ت ايع دا ودع شدعَ أن ندرمال إليده صد صاللده وإلد رلدوله يدل
عليه وللم ثم أمرنا رب دا ح
الر غلددو إن غك ددتغ َم تغد َنم غددو َن باللَّدده َوالَيَ د َدوم
داي َعتغ َم وددع َشد َدعَ وَد غدر خموالغ إلَد اللَّدده َو َّ
اهلل عليدده ولددلم وهددا عددو مددط دائد " :وَددون تَدَد َ
س غط تَأَو حلال" ال ساَ25:
َادلر َل َ
ه َل َيد ٌر َوأ َ
َح َ
ولىيا كان مط الواصب عل صميدع العلمداَ وعلد صميدع الددعاذ أن لعملدوا ليد نىدار علد َصمدع أمدة محمدد يدل اهلل
"وا َعتَص غموا ب َح َب اللَّده َصم حيعا َوَال تَد َم َّردغوا"
الس ة عمالح بهو رب ا عو وص َ
عليه وللم عل الهرون وعل غ
و عمران 301:ومط يا الم لَ كانت ديال الحلهدة لعل دا نجتمدع علد مدا لغرضدع اهلل عدو وصد  ،لعد دنالَ الديلط
الس ة.
تشيَّعوا إ ا لمعوا يا الكالم لراصعوا أنمسىم ولعومون إل نور الهرون وإل دالة غ
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المدد الشديعع الر يدر الديخ لوحدن ليد نىدار بدأموا ال غرمدا وبدأموا شديعة
ديا اللهداَ :دو ديا َ
المد الشيعع اليخ بدأ ل م لمومه وع مصدر ،المدد الشديعع الديخ طدار إلد بدالم أ د
السَّةَ ،
غ

المددد
السدَّة مدددعوم بددأموا ال غرمددا و ددع بالمليدداراو ،مدددعوم بددأموا شدديعة الرلدديج و ددع بالمليداراو والماللدديط ،دديا َ
غ
البد أن نهن له بالمريام وأن نواصىه بالحجة الدامغة.
يا اللهاَ :أن وال حدا مط أ

مصدر صداَ إل َّدع وَو حعدا لهدو  :أمرك دع ،إن ولددخ ددد تشديَّع ،إن ولددخ

الباع الاال عل
َّ
السدَّة والجماعددة ،لددرل مددط ال ددور إلد يلمدداو التشدديع
التمدت عليدده امدرأذ شدديعية مددط لددارل مصددر ولايددم م ىددال أ د غ
وأمرك ع ،لك يال ا لباب ولغير ا كان يا اللهاَ.
حوار مع الشيعة
ٌ

ع مددع الشدديعة ،نرلددد مددط ك د أحددد مددط الشدديعة لرانددع ادن أو لدديرانع بع د غد مددط لددال
دوار ددام ٌ
أحبتددع وددع اهلل ،دديا حد ٌ
اإلنترنت بعد تسجي يال الحلهة وباىا ،وأرلد مط ك أحد لولدو لده أحدد حتد لتشديع أن لسدمع بتجدرم وبونصداأ

وأن لغحضر صوابحا عل

يال ا لئلة.

أحبتع وع اهلل ،لوعم الشيعة أن ا ئمة معصومون مط الجى ومط الر أ ومدط ال سديان ومدط صميدع الدينوب ،ولعتهددون
أن ا ئمددة علمىددم غمحددي  ،ولعتهدددون أن ا ئمددة لعلمددون الغيددب الم لددَ ،ألددم أدد لكددم أن الشدديعة لروعددون ا ئمددة وددوق
رلددو اهلل محمددد يددل اهلل عليدده ولددلم؟ وإال وددال بع نسددع ،ودددا لمددا لددى " :إنمددا أنددا بشددر أنسد كمددا ت سددون ،وددو ا
نسيت ويكرونع" يحي مسلم
ومم عليه السالم نبع ورب ا دا ع ه " :وَدَس َع َولَ َم نَج َد لَهغ َع َوحما" طه332:

الشدديعة لعتهددون أن ا ئمددة معصددومون مددط ال سدديان ومدط الر ددأ ومددط الجىد ومددط كد الددينوب ،ولعتهدددون أن علمىددم
محي وأنىم لعلمون الغيب الم لَ ،وأنا أتساَ ألئلة ،أغلائلىم بعدذ ألئلة:

السنا ا و :
ضدا بحدَ ،تعتهددون أن عليًّدا
أدو أنتم تعتهدون أن عليًّا رضع اهلل ع ه إمام و و رأ أئمتكم ،و و إمدام د السد ة أل ح
رضع اهلل ع ه معصوم؟ ليهولون :نعم ،كيدن لده وأندتم مدط لدال كتدبكم تهولدون أن عليًّدا رضدع اهلل ع ده َيَّول اب تده أم
كلاوم شهيهة الحسط والحسيط لعمر بط الر اب مع اعتهامكم الباط بأن عمر كاور مط الكمار؟ وى َيَّول علدع اب تده

وليذ كبدال ،ثمرذ ونامال مط رص كاور؟ وألط العصمة؟ ألط العصمة ودد َيَّول اب ته – بكيبكم -لرص كاور؟

يوال عمر رضدع اهلل ع ده مدط أم كلادوم اب دة علدع وواطمدة وألدت الحسدط والحسديط أثبتده شديوش الشديعة ،أثبتده ال غكليمدع

وع ودرو الكداوع صدوَ  6يدمحة  ،332أثبتده ال ولدع ودع تىديلب ا حكدام صدوَ  8يدمحة  ،348الشديعة لعترودون
أن عليًّا َيَّول اب ته لعمر مع اعتهام م أن عمر كاور ،يا ليغلومكم بأمرلط أحال ما غمر:
أيها الشيعة أفيقوا من سلسلة "رسالة إلى" ..
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ا مر ا و  :أن عليًّا ليا بمعصوم ودد أل أ ع دما َيَّول اب ته بوعمكم مط كداور و ديا لىددم ألدا المدي ب ع ددكم،
ب ولترتب عليه أن بهية ا ئمة ليسوا بمعصوميط ن عليًّا ليد م وأوضلىم رضع اهلل ع ه.

يوصدا الب تده ،ومدا رألكدم
ا مر الاانع :أن عمر رضع اهلل ع ه منمط كام اإللمان ولديله ارتضداال علدع رضدع اهلل ع ىمدا ح
وع يا السنا ألىا الشيعة؟ ما ا تهولون ويه؟

السنا الاانع:
الس دَّة ،ألددأ الشدديعة ،ألددأ ك د إنسددان لرانددع ادن مددا رألكددم لددو َل دم
أنددا ألددأ ك د مسددلم لرانددع ادن ،ألددأ أ د غ

أحدكم أب اَال بألماَ أعدائه؟ مدا رألده لدو ددا لده اب ده لدا أبدع لهدد أكرم دع اهلل وريد دع الولدد ،لدترم عليده وتهدو مدا

شاَ اهلل ما ا لتسميه؟ ويرم عليه لألميه شارون ،والمولوم التالع لألميه نتط لا و أو نَتط لا و ،لع دع أيد الَدتط،
ا لانا المامذ الرام بتاعة ال تط ،ولألمع الب ت إن ريد ع اهلل ب تحا صولدمائير ولألمع الولد الرابع بيجط.
بربه لا مسلم لو دا له أحدد أنده ليسدمع أب داَال بألدماَ أعدائده مدط لىدوم إلدرائي مدا ا لدوأ تمعد بده؟ لدتهو لده
أص ت؟ أوهدو يدوابه؟ أندتم تعتهددون أن كد الصدحابة غك َّمدار
أمج ون أنت؟ تسمع أب اَك بألماَ أعدائه؟ أتىيخ؟ غ

عدددا  6أو  7علد ا كاددر ثددم نجددد أن عليًّددا رضددع اهلل ع دده لددم بعدض أوالمال بددأبع بكددر وبعمددر وبعامددان ،توعمددون أن
الصحابة الرلماَ الاالثة اثتصبوا الرالوة مط علع اثتصدبوال حهده ودع الرالودة ولدانوال ووعلدوا ووعلدوا ثدم نجددال لسدمع

أب اَال بألمائىم.
السنا

دا :إن كدان الصد عدلَ والمداروق وعامدان أعدداَ لعلدع وىد مدط المعهدو أن لسدمع علدع أوالمال وَلدياو أكبدامال

بألددماَ أعدائدده؟ لددم ول د حدا مددط أوالمال أبددا بكددر ولددم ثددانع مددط أوالمال عمددر ولددم ثال د مددط أوالمال عامددان ،ومددط

المعلوم أن عليًّا رضع اهلل ع ه توول بعدد مدوو واطمدة مدط عددذ نسداَ ،تدوول علدع بعدد واطمدة رضدع ع ىدا مدط أم الب ديط
ب ت حوام بط مارم وأنجب م ىا عبا بط علع وعبد اهلل بط علع وصعمر بط علع وعامدان بدط علدع ،وتدوول علدع رضدع

اهلل ع ه مط ليل ب ت مسعوم الدارنية وأنجب م ىا عبد اهلل بط علع وأبا بكدر بدط علدع ،وتدوول علدع مدط أم حبيبدة ب دت
ربيعة وأنجب م ىا ردية ب دت علدع وعمدر بدط علدع ،ديا الكدالم لديا ودع كتدب أ د السد ة وهد بد ودع كتدب الشديعة،
كر يا ياحب كتاب كشن الغمة وع معروة ا ئمة الجوَ الاانع يمحة .66
السدنا

ددا :كيدن لسددمع علددع أب داَال بألددماَ أعدائدده كمدا لددوعم الشدديعة؟ ثدم د تعلمددون ألىدا الشدديعة أن أو

اشددمع

لم ول حدا مط أوالمال بأبع بكر و علع؟ أو واحد مط ب ع اشم عل اإلطالق لسمع واحد مط عيالده بدأبع بكدر دو

علدع رضدع اهلل ع ده ،السدنا ددائم ،كيدن لسدمع عيالده بألدماَ أعدائده؟ ودون دلدتم وعلىدا تَهيدة ،دل دا ديا عغدير أددب مدط
نب ،و يا اتىام مير المنم يط وحاشاال ثم حاشاال بالجبط والروأ والريالن.

وعلع ع د أ

الس ة ب

صسور شجا ال لرش إال اهلل وال لىاب إال اهلل ،تهولون لم ولدال بعمر لووحا مط عمدر؟

ويَّول اب تده لكداور ودع يعمكدم لووحدا
ولم ولدال بأبع بكر لووحا مط أبدع بكدر؟ ولدم ولددال بعامدان لووحدا مدط عامدان؟ َ
أيها الشيعة أفيقوا من سلسلة "رسالة إلى" ..
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مط عمر؟ ثم ما ا تهولون ودع أن معمدم دنالَ ا والم غريق بىدم علدع بعدد مدوو أبدع بكدر وعمدر وعامدان؟ تَهيدة مدط َمدط
و و أمير المنم يط ،لم أوالمال بعمر وبأبع بكر وبعامان و و الرئيا و و أمير المنم يط ،مط َمط كان لراأ؟

ثم ما ا تهولون وع الحسط ووع الحسيط ،ليدنا الحسط ع دال ولدال المه أبو بكر بط الحسدط وع ددال ولدد الدمه عمدر
بددط الحسددط وع دددال ولددد الددمه طلحددة بددط الحسددط ،لدديدنا الحسدديط ع دددال ولددد الددمه أبددو بكددر بددط الحسدديط وع دددال ولددد
المه عمر والتشىد معه ،عمر بط الحسيط.
وكيله لم علع بط الحسيط بط علع أوالمال بأبع بكر وعمر وكيله وع علع يلط العابددلط ،ومولد الكدايم لدم
اب تدده عائشددة ،وكدديله وعد علددع الىددامخ ،وكدديله وعد الحسدديط بددط يلددد بددط علددع ،كد

لدده ثابددت وددع كتددب الشدديعة،

ثابت أن ليدنا علدع وإن لديدنا الحسدط والحسديط والكدايم والىدامخ أئمدة الشديعة مدط أ د البيدت أو ا ئمدة مدط أ د
البيت لموا أب اَ م بألماَ عمر وعامان وأبع بكر ،وع أخ كتب الشيعة ثابت يا الكالم؟
ثابت وع اإلرشام المميد يدحمة  354وودع م تىد ادمدا صدوَ  3يدمحة  540وعمددذ ال الدب يدمحة  83وصدالَ
العيون للمجلسع يمحة  285وكشن الغمة صوَ  5يمحة  503واإلرشام للمميد صوَ  5يمحة 22
وثير له كاير مط المصامر الشيعية.
إ ن ليدنا علع ما لم أب ائه بدأبع بكدر وعمدر وعامدان ،لديدنا الحسديط لدم لسد عم اب ده ا و بدأبع بكدر والادانع بعمدر،

لدديدنا الحسددط لددم لسد عم بددأبع بكددر وعمددر ،الكددايم لددم لسد عم ب تدده عائشددة إال نىددم لحبددون الصددحابة ولددودرون الصددحابة
ولبجلون الصحابة ولم لكط بي ىم وبيط أبع بكر وعمر وعامان وعائشة وطلحة إال الوم والحب والرير ك الرير.

السنا الاال :

لوعم الشديعة أن كد الصدحابة َّ
كمدار عددا َ ،7م َدط ؟ علدع رضدع اهلل ع ده والحسدط والحسديط ولدلجدة وواطمدة والمهددام

وعمار وللمان وأبو ر ،نالَ وه ع د الشيعة م المنم ون وبهية الصحابة ع دد الشديعة كداورون ،لرمدون عائشدة إلد
ويور يا ودا
ادن وع عرضىا ،ودد لرل لالر الرسيا غ

يا وع ل دن والدنيا كلىا لمعت ورأو.

معاَ االلتمتاح وع الصالذ ع د الشيعة الشيعع لهو اهلل أكبر اللىم العط ي مع درلش أبا بكر وعمر ،معاَ الدتمتاح
السد ة والشديعة ،الشديعة
الشيعع لب بع بكر وعمر وعائشة ،عشان أيحاب العمائم اللع ع دنا لهولدوا ال ودرق بديط غ

مدي ب لداما ودع اإللددالم ،أرلدد أن أمسده واحدد مددط دنالَ وأددو لده أنددت تدر لدا يداحب العمامددة أنده لديا دداك
الس ة والشيعة إ ن أ عمط عل معائع اللىم احشرال مع الرمي ع.
ورق بيط غ

أال لوصد ورق بي ا وبي ىم؟ رب ا لحشدرك مدع الرمي دع ،إن ك دت رصد دد ومديط ،لدي ك

علد عهبيده؛ نده لعدرأ أنده

لسيعا الدلط ولميعع الدلط وال حو وال دوذ إال باهلل العميم.
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المددارق بي ددا وبدديط الشدديعة كالمددارق بدديط السددماَ وا ر  ،لرتلمددون ع ددا وددع العهائددد ،وددع العبدداماو ،وددع الش درلعة ،وددع
الحال  ،وع الحرام ،كين نتهارب معىم والرالأ بي ا وبي ىم وع ا يو ؟ الشيعة لك عمرون كد الصدحابة ،وىد أندت
الس ع؟ وتهو تهارب؟!
تغ َك عمر عمر وعامان وتك عمر الص عدلَ ألىا غ
لوعم الشديعة أن صميدع الصدحابة غك َّمدار عددا  7ودع حديط نجدد أن كاي حدرا مدط الصدحابة أيدىروا إلد أ د البيدت وتووصدوا
البيت وتوول أ

مط أ

توول أ

البيت م ىم ليما الشيريط،

البيت مط نساَ كداوراو؟ د

يول أ
َّ

البيت ب اتىم لرصا كمرذ؟

ديا دو يد كم بأ د البيدت ألىدا الشديعة؟ رلدو اهلل محمدد لديد ا ولديط

وادلرلط ،رأ ب ع اشدم ،ويل دة الددنيا ولديد الاهلديط تدوول عائشدة اب دة أبدع بكدر ،د تدوول ال بدع مدط كداورذ؟! وتدوول
مط حمصة اب ة عمر،

ويَّول اب تيده رديدة وأم كلادوم مدط عامدان ولدم تجتمدع اب تدان ل بدع تحدت
توول ال بع مط كاورذ؟! َ

رص أب حدا إال لعامان ،وىد أع د ال بدع لحمده وعرضده لرصد كداور؟! وإن أل دأ ،وحاشداال ،ودألط الدوحع الديخ لسدتدرك

عليه؟

الجدواب أن ال بدع مدا تددوول مدط عائشدة وحمصددة إال نىدا ودع دمدة اإللمددان وال ىدر وال هداَ ،مددا أع د اب تديط لعامددان إال
ندده لدديد مددط لدداماو أ د اإللمددان ،مددط لدداماو الصددحابة ،ب د لمددا ماتددت الاانيددة دددا ال بددع" :لددو كددان ع دددخ ثالاددة
لووصتىدا لدده لددا عامددان" ثددم دديا أبددان بدط عامددان بددط عمددان تددوول مددط أم كالددوم ب دت عبددد اهلل بددط صعمددر بددط أبددع طالددب،
و يا مروان بط أبان بط عامان توول مط أم الهالم ب دت الحسدط بدط الحسدط بدط علدع ،و ديا يلدد بدط عمدرو بدط عامدان
توول مط لكي ة اب ة الحسيط ،و يا عبد اهلل بط عمدرو بدط عامدان تدوول مدط واطمدة اب دة الحسديط بدط علدع ،و ديا عمدر
ومدط أرام الولدامذ وليرصددع
بدط الر داب تدوول مددط أم كلادوم اب دة علدع وواطمددة وألدت الحسدط والحسديط ،وثيددر م كايدرَ ،
إلد كتددب الشدديعة تابددت دديا ،وليرصددع إلد كتدداب الدددر الم اددور مددط تدرات أ د البيددت  ،للمهيده الشدديعع اإلمددامع عددالَ
الدلط المدر ويه ث ية ويلامذ عل ما كرو.
البيت وشباب أ

البيت تووصوا مدط ب داو الصدحابة ومدط يدحابياو ،أندتم

السنا ا :توول الصحابة مط ب او أ
ألىا الشيعة تهولون ك الصدحابة غك َّمدار عددا  ،7وىد تدوول أ د البيدت مدط كمداراو؟ وىد أع د أ د البيدت أعراضدىم
لرصا غك َّمار؟ أم أن يال المصا راو تد وال شه عل الحب المتبام بيط الصحابة وبيط أ البيت؟
أنددا كددان لددع محاضددرذ وددع دديال اله دداذ المباركددة تحددت ع ددوان "و البيددت ا طىددار والصددحابة ا بدرار" صمعددت ويىددا ث دداَ
الصحابة عل أ
أ

البيت وث اَ أ

البيت مط نساَ الصحابة ودو

البيت عل الصحابة ويوال بعض الصحابة مدط نسداَ أ د البيدت ويوال رصدا مدط
نالَ وع نالَ ،للص ا إل أن الصحابة لم لكط بي ىم وبيط أ

البيت إال الدوم

والحددب والتهدددلر والتددودير ومددط أ د البيددت َمدط اصتمعددت ويدده الصددحبة ،لدديدنا علدع يددحابع ومددط أ د البيددت ،لدديدنا
الحسط ،ليدنا الحسيط ،يحابع ووع نما الودت مط أ

أيها الشيعة أفيقوا من سلسلة "رسالة إلى" ..
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السنا الرابع:
كر الكلي ع ،يا ع د م كالبردارخ ع ددنا ،كدر الكلي دع ودع الكداوع الجدوَ ا و يدمحة  528والحدر العدامرخ ودع
المصو المىمة يمحة  322ما ا دالوا ،يا اعتهام الشيعة ،ما ا دالوا؟
"إن ا ئمددة لعلمددون متد لموتددون وأنىددم ال لموتددون إال بالتيددار مد ىم ".مددا مددط إمددام مددط أئمددة الشدديعة لمددوو إال بمواصدده
دموما"
ولعرأ مت ليموو وألط ،ثم كر المجلسدع الشديعع ودع كتابده بحدار ا ندوار" :لدم لمدت إمدام إال مهتدوالح أو مس ح
لهو ال لوصد أحد مط أئمة أ

والسنا

البيت اإلث ع عشر إال وماو مهتو أو مسموم.

ا :إ ا كان اإلمام لعلم الغيب وسيعلم وال شه أن ال عام المهدم إليه ويده لدم وعليده ع دد ا أال لأكد م ده،

تحرا والم تحر مىدم بجى م ،ال بع ألبر بديله ،وىد تعتهددون ألىدا الشديعة أن
وون َعلم أن ويه لم وأكله وهد ماو م ح
ا ئمة عيا حا باهلل وع ال ار نىم دتلوا أنمسىم؟ انتحروا؟ لعروون مت ليموتون وألط ليموتون ولعروون الغيدب الم لدَ

دموما"
وال لموو أحد إال بالتيارال وبعد له لهو كبيركم المجلسع وع بحار ا نوار "لدم لمدت إمدام إال مهتدوالح أو مس ح
و لعرأ الغيدب ولعدرأ كيدن لديموو ومتد ثدم لدأتع لده ا كد ويده لدم د لشدربه؟! د لجدوي لده لده؟ أم واصدب

عليه أن لتج به؟ وون شربه و و مسموم ولعلم أنه ليهت بده مداو م تحدر ،وال بدع ددم الم تحدر بجىد م ،وىد تعتهددون
أن أئمتكم وع ال ار؟ نحط ال نعتهد له ،ب
نالَ أئمة أ

م أليامنا ،ليدنا علع ولديدنا الحسدط ولديدنا الحسديط ولديدنا البدادر

الس ة و م براَ مط يال الروعبالو التع ألصهتمو ا بىم.

السنا الراما:
كر الكلي ع وع كتابده الكداوع صدوَ  3يدمحة  515عدط أبدع بصدير ددا  :ددا أبدو عبدد اهلل عليده السدالم- ،لهصددون
الحسدديط -د دا إن ع دددنا لمصددحن واطمددة دددا دلددت- ،أبددو بصددير لهددو لدده -دددا دلددت ومددا مصددحن واطمددة دددا
مصحن ويه ماد ددرونكم ديا ثدالت مدراو ،مصدحن واطمدة لعدد مصدحمكم الديخ بديط ألددلكم  1مدراو  ،ثدم ددا
واهلل ما ويه مط درونكم حرأ واحد.
الشيعة -ألىا الم امون بالتهارب بيط الس ة والشيعة -لعتهدون أن المصحن اللع بيط ألدل ا ليا ويده حدرأ مدط كدالم
اهلل ،لعتهدون يا ،وأخ تهارب؟! الرالأ وع ا يو  ،الرالأ وع العهيددذ ،دنالَ كدأنىم علد ملدط ولدر ،ونحدط ال
كمرا ونحدط ال نكمدر م إال بعدد إدامدة الحجدة علديىم أوالح ،أنمدر مدا ا لهولدون،
كمرا ولمعلون ح
نغك عمر عوام الشيعة ،لهولون ح

لهولون ع دنا مصحن واطمة لعد مصحمكم اليخ بيط ألدلكم ثالت مراو ال لوصد حرأ ويه مط كتابكم،
والسنا

ا :ألىا الشديعة أويهدوا ،د كدان رلدو اهلل لعدرأ مصدحن واطمدة أم ال؟ لدنا لدا ل ،ال بدع محمدد يدل

اهلل عليه وللم كان لعرأ مصحن واطمة ديا أم ال؟ إ ا دلدتم كدان لعروده إ ن وهدد ألمداال عدط أمتده ،إ ن أندتم تتىمدون
ده َوإ َن لَد َدم
ال بدع بأندده لدان ا مددة بأندده لدم لبلعدغ الرلددالة ،واهلل تعدال لهددو " :لَددا أَلخد َىدا َّ
ده م َدط َربعد َ
الر غلددو غ بَدلعد َغ َمدا أغنَددو َ إلََيد َ

ت ر َلالَتَهغ" المائدذ67:
تَد َم َع َ وَ َما بَدلَّغَ َ
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وإن دلددتم كددان لعددرأ مصددحن واطمددة ،إن دلددتم كددان لعرودده وألمدداال إ ن لددان ا مانددة وحاشدداال ،وإن دلددتم كددان ال لعرودده
أدو وكين عرأ أ

البيت شيئحا وع اإللالم لمع عل ال بع و م مون ال بع؟!

أنا أرلد أن ترتاروا إصابة مط االث يط وكال ما مر ،مصحن واطمة ال لوصد به حرأ مط الهرون لدا مسدلميط ،د ال بدع
كان لعرأ مصحن واطمة أم ال؟ نعم لعروه! ولما ا لم لربرنا به؟ ألماال؟ ما بلعغ الرلالة؟ لان ا مانة؟
ال لم لعروه وأ

البيت و م مونه وع المض كانوا عارويط! لمع شدعَ ودع ملدط اإللدالم عدط ال بدع محمدد وعروده مدط

و مونه؟! ال لهو بىيا إال المجانيط.
السنا السام :
وع الجوَ ا و مط كتاب الكاوع للكلي ع كر ألماَ الرصا اليلط نهلدوا للشديعة أحاملد رلدو اهلل ،دنالَ الشديعة
ال لعتروددون بالبرددارخ وال بمسددلم وال بأحمددد بددط ح بد وال بالترمدديخ وال بددأبع ماوم وال بددأبع شدديبة وال بكدديا وال بكدديا،
م لىم أحاملاىم ،والكلي ع كالبرارخ ،وع أو صوَ وع كتابه كر ألماَ الرصدا الديلط نهلدوا ا حاملد للشديعة عدط
رلو اهلل محمد ونهلوا أدوا أ

البيت لبهية الشيعة ،ما ألماؤ م التع كتبىا الكلي ع وع كتبىم بالحرأ ،مدا ألدماَ

رواتىم؟
أرعددونع انتبددا كم ،ممضد بددط عمددر ،أحمددد بددط عمددر ،عمددر بددط أبددان ،عمددر بددط أيل ددة ،عمددر بددط عبددد العولددو ،إبدرا يم بددط
عمر ،عمر بط ح ملة ،مول بط عمر ،العبا بط عمر،
و الم عمر لواَ كان الم الراوخ أو الم أبيه.
والسنا

ا :ولما ا تسم

الحمتم شيئحا؟ واضد صد حدا أن الجدامع بديط ديال ا لدماَ

نالَ بالم عمر إن كان الشيعة لحكمون عل عمر بأنه صبت بأنه ال داثوو  ،بأنده كداور

بأنه ثصب الرالوة ؟ لما ا كانوا لسموا أب اَ م بالمه؟ لما ا؟
نىم لعتهددون وضدله لعتهددون أنده المداروق الملىدم المحددت الديخ حكدم وعدد وأتعدب الحكدام مدط بعددال الديخ ودت
اهلل به المتوح ومصر به ا مصار.
كمرا إال بعد إدامة الحجة عليىم.
كمرا أو وعلوا ح
لعوام الشيعة وإن دالوا ح
اتصاالو اتمية:
ال نرلد أن ل تشر المي ب الشيعع وع مصر
المتص  :السالم عليكم ورحمة اهلل
الشيخ :وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته تمض
المتصد  :ال نرلدد أن ل تشدر المدي ب الشديعع ودع مصدر نده ماد مدر

السدرطان لبددأ ودع صدوَ بسدي ثدم لتغلغد وددع

الجسم عاوانا اهلل وإلاك ما ما حص وع السعوملة بدؤوا بشعَ بسي وع م هة الشردية.
الشيخ :المع الجواب ..الشيعة أموا الرما تعم  ،ل مهدون مليداراو ،العدراق لحكمىدا ادن شديعة وأيدلىم إلراندع،
حوب الالو "حوب اهلل" الشيعع بلب ان دسم لب ان نصميط ،شيعة البحرلط لحدثون المشاك وع البحرلط ،شيعة
أيها الشيعة أفيقوا من سلسلة "رسالة إلى" ..
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الم هة الشردية لحدثون المشاك  ،اك ال صيرلون وع لورلا ليبحون أ

الس ة ومعىم ويلَ بدر العرادع الراوضع

ومعىم رواوض إلران ومعىم حوب الالو ،أنا أعرأ يا.
كين نحصر يا المد؟ نتعلم مل ا ،وما تسمعه ادن تتعلمه و يال الحلهاو ت بع عل ال واناو وتوي و اك
لصويدا ،ويعو دا واحديروا مدط ديا الشدر ومدط ديا المدد ،المصديبة أن التشديع
ضا ويعو ا عل طلبة الجامعة
كتب أل ح
ح
دد لدل إل بعض أ مصر عط طرلَ التصدوأ ،لسدتغلون العاطمدة الدل يدة ولدووم ال ي دة بَدلَّده ،تجدد عمدائم كبيدرذ مدع
ا لن تهو ال وارق بيط الس ة والشيعة واهلل المووَ وحسابىم ع د اهلل ثهي .
البد أن نعلعم ال ا ل ر الشيعة
المتص  :السالم عليكم ورحمة اهلل
الشيخ :وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته ،تمض .
المتص  :بال سبة لموضو الشيعة ك ا نسمع يمان عط الشيعة أنىم ويلوا مصر وحكمو ا "الماطمييط" ألربو ا.
الشيخ :ألربو ا بال بع،ك ما وع مصر مط بد ع مط عىد العبيدليط ،الماطمييط وواطمة م ىم برلئة.
المتص  :نعم يددت شعب ا ودع مصدر شدعب طيدب لحدب و البيدت أندا رألدت ب مسدع شديعة عدرادييط مدط َمدط أتدوا إلد

مصددر لصددلوا وددع مسدداصد لألدديون ص بحدا لوحددد م وال ددا ت مددر علديىم ال أدددو بوعجدداب بد بالددتغراب لكددط لددم ل كددر
عليىم أحد ن ال دا ال تعدرأ ،وأندا اعتهدد واهلل أعلدم أن دا لدو علعم دا ال دا الشديعة مدا ا عملدوا ودع مصدر ودع المدائتع
ل ة التع حكموا ويىا وكين دداموا بهتد علمداَ السد ة مدط المغدرب إلد مصدر مدط المنكدد أن دا لدوأ نسدت يع إوىدامىم
َمط نالَ وما ا لرلدون.
الشدديخ :و دديا مور العلمدداَ والدددعاذ ،دديا مور العلمدداَ والدددعاذ وموركددم وال ب دع دددا "بلغددوا ع دع ولددو ولددة" يددحي
البرارخ لع ع ال تكط للبع تهن وع ين المتمرصيط وأنت لغ لب م ه عم بارك اهلل ويه.
الم ايراو بيط أ

الس ة والشيعة

الشيخ :السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
المتصد  :وعلدديكم السددالم ورحمددة اهلل وبركاتدده ،ع دددخ ادتدراح لددا شدديخ ادتدراح وهد ت مدديم م ددايراو بدديط الشدديعة وأ د
الس ة عل د اذ الرحمة.
نعر

ا مر عل اإلمارذ ،لكط أنا أبشرك اك م ايراو كايرذ دامت بيط الشيخ الدكتور عامان الرميا مداالح وبعدض

أئمددة الشدديعة وأوحمىددم ويىددا والحمددد هلل وأنددا أنص د ك د مددط لشددا دنع ادن إ ا أرام أن لعددرأ ملددن الشدديعة كددامالح
بالصدوو والصددورذ وتمايددي التمايددي أن لتددابع د داذ يددما ودع دديا الملددن وأن لتدابع د دداذ ويددا ودع دديا الملددن وأن
لتددابع حلهدداو المشددالخ ددا و دع دديال اله دداذ لددع حلهددة ددا الددمىا "مددا ا تعددرأ عددط الشدديعة" موصدومذ عل د مودددع د دداذ
الرحمددة وحلهددة ألددر ع وانىددا "و البيددت ا طىددار والصددحابة ا ب درار" و دديال حلهددة ثالاددة تحددت ع ددوان "أويهددوا ألىددا
الشيعة" وليكون لىا توابع إن شاَ اهلل.
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الصووية ليسوا كالشيعة
المتص  :السالم عليكم ورحمة اهلل.
الشيخ :وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته ،تمض .
المتص د  :بال سددبة للصددووية ددم را الشدديعة وددع مصددر ن الصددووييط ددم أدددرب للشدديعييط م ددا لع دع حددوب الشدديعييط
ضددا ل ددر علد مصددر و ددم مددط أمللددوا
أكاددر مددط أ د السد ة نىددم معتهدددلط أنىددم لحبددوا أ د البيددت أكاددر م ددا ،وىددم أل ح
الشيعة مصر.
الصووية ليسوا كالشيعة أب حدا ،الصووية لحبون ك الصحابة ،أنا ال أتري أن الصووع لسمع أح حدا لشتم عمر ولسدكت
ليضربه ب عله لكط المصيبة أن نالَ لدللون مط باب العاطمة الدل ية ودد للبسون عل عوامىم والحير الحير.

السنا السابع:
الجماعة الشيعة لهولون الرلدالة ودع ا يد كاندت لسديدنا علدع وأل دأ صبرلد وأع ا دا لسديدنا محمدد ،صبرلد أل دأ!
ددب أن صبرلد أل ددأ ولمددا ا أددرال اهلل عددط الر ددأ؟ أمددر عجددب! وكيددن لر د وددع علددع ولع يىددا لمحمددد والرلددالة وددع
ا ي لما نولت عل ال بع محمد يدل اهلل عليده ولدلم كدان لديدنا علدع رضدع اهلل ع ده يدبع ابدط تسدع لد يط وال بدع
عامددا؟
رصد ع دددال أربعدديط لد ة د ممكددط أن لر د أحددد وددع اث دديط ا و وددع التالددعة مددط عمدرال والاددانع ع دددال أربعدديط ح
الشك مرتلن ليدنا علع كان إل الهصر أدرب م ه إل ال دو وكدان لده ب دط يدغير وكدان أيدلع ولده شدعيراو لع دع

وع رأله.
ليدنا محمد كان ربعة ،طو بعر له لحية كاة ،لده شدعر طولد إلد شدحمة أ نيده ،كيدن أل دأ؟ ال لوصدد شدبهٌ بي ىمدا
يا لهبله عاد ؟ أن اهلل دا لجبرلد أعد ع الرلدالة لعلدع وأل دأ صبرلد وأع ا دا
أب حدا ال وع السط وال وع الشك ،
لسيدنا محمد يل اهلل عليه وللم ،ألط أنتم ألىا العهالَ؟

َّ
ثددم ألددتم أدددو  :ألىدا الشدديعة إن اهلل تعددال لهددو " َوبَ ع
َيددابَد َتد غى َم غمصدديبَةٌ دَددالغوا إنَّددا للَّدده َوإنَّددا إلََيدده
شددر َّ
لط إ َا أ َ
لط * الددي َ
الصددابر َ

َراصعغو َن" البهرذ326:322

يط الَبَأَ " البهرذ377 :
ودا " َو َّ
َلاَ َوالض َّ
لط وع الَبَأ َ
َّراَ َوح َ
الصابر َ
ورو شدديخ الشدديعة المله ددب بالصدددوق ابددط بابول دده الهم ددع و ددع مددط ال لحض درال المهي دده صددوَ 34ي ددمحه573و575
وكيله العامرخ وع ولدائ الشديعة يدمحة 532والبحراندع ودع الحددائَ ال ضدرذ صدوَ 4يدمحه  345ددا رلدو اهلل
"ال ياحة مط عم الجا لية" و يا الحدل لصححه أ

الس ة أخ ديا حددل لصدححه الشديعة والسد ة ،ال ياحدة مدط

عم الجا لية.
كددر يدداحب نىددج البالثددة ص 276ومسددتدرك الولددائ صددوَ  5ص 442أن علدع بعددد وودداذ ال بددع دددا مراطبحدا إلدداال

يل اهلل عليه ولدلم لديدنا علدع لهدو لل بدع بعدد أن مداو "لدوال أنده لدا رلدو اهلل نىيدت عدط الجدو وأمدرو بالصدبر
أيها الشيعة أفيقوا من سلسلة "رسالة إلى" ..
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نمد ددينا عليد دده مد دداَ الشد ددنون" و كد ددر يد دداحب الرصد ددا للصد دددوق ص  653وولد ددائ الشد دديعة صد ددوَ  1ص570
_لددامحونع عل د اإلطالددة ليكددون الكددالم مديددَ_ أن علددع دددا "مددط ضددرب لدددال ع ددد مصدديبة عل د وردديال ولهددد حددب
عملدده" دديال أحاملد الشدديعة روو ددا ودددا يدداحب م تىد ادمددا أن الحسدديط دددا
أحلمه باهلل أن تحاومع عل
بالول والابور عل شىامتع".

لتدده يل ددب وددع كدربالَ "لدا ألتددع

يا الحلدن إ ا دتلدت أال تشدهع عل َّدع الجيدب وال ترمشدع وصىده با يمدار وال ت دامخ

السنا الاامط:
بعددد كد

دديال الروالدداو التددع روا ددا الشدديعة عددط ال بددع أندده حد َّدرم ال دددب واللَّ ددم وال ياحددة لمددا ا لرددالن الشدديعة كد

دديا

الحَ اليخ صاَ ع د م وواوهونا ويه عليه؟ لما ا لل مون الردوم لوم عاشوراَ لما ا لشهون الجيدوب لمدا ا لضدربون
الددرؤو ؟ لمددا ا لضددربون ا صسددام بالسالل د ؟ لمددا ا لجرحددون ا ممغددة وددع عاشددوراَ؟ َم دط الدديخ أمددر م بىدديا إن كددان

ومط نصدق؟
رلو اهلل وعلع والحسيط ل ىون عط لهَ ،
نصدق أئمة أ

البيت ليدنا علع والحسط والحسيط أم نصدق الماللع أيحاب العمائم السوماَ؟ ثدم لمدا ا لدم

لل م علع لما ماو ال بع يل اهلل عليده ولدلم؟ ثدم د ل دم الحسدط ع ددما مداو علدع؟ ثدم د ل دم الحسديط ع ددما
ماو الحسط؟
مط ألط صئتم بىيال الباللا؟ ومط ألط الترعتم يال الباللا وكتبكم تهو لكم حرام عليه أن تمعلوا يا؟
حتما "ألىا الشيعة أويهوا".
ا لئلة كايرذ ولبدو أن الحلهة الهاممة لتكون ح

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
تم بحمد اهلل

شا دوا الدر لل شر عل ال ت وع دسم تمرلغ الدرو تمضلوا ا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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