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لفضيلة الشيخ :مسعد أنور
رابـط الــمادةhttp://www.way2allah.com/khotab-item-58412.htm :
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
الحمددد هلل ،الحمددد هلل الواحددد ااحددد الصددرو الدددمد وألددإد أهلل و دلدده دو اهلل وحدددت و لدرة لدده مددا ات د

دداح ة وو

ولد ،ليس له ل يه وو نظير وو مثيل ولم ةكن له كصوا أحد وألإد أهلل محمدا ع دت ورسوله و دصيه مدن قل ده وقليلده،
قيددر م دن قددام هلل وركددج وسددرد ولددكر وحم دد ،اللإددم ددل عليدده وعلدده ولدده وأوواحدده وأ ددحابه نرددوم الدددحه ومدددابي
الإدى ومن ت عإم بإحساهلل دله ةوم الدةن وسلم ةا ربنا عليإم تسليما كثيرا .أما بعد:
فددإقوتي ف دي اهلل ،أقددواتي ف دي اهلل أح د كم ف دي اهلل وأس د ا اهلل ع د وحددل أهلل ةرمعن دي بكددم وا م دا وأبدددا ف دي الدددنيا علدده
طاعته وفي اآلقرة في وار كرامته مج الن يين والددة ين والشإداء والدالحين وحسن أولئ رفي ا.
أح تي في اهلل عووا حميدا دله برنامركم "رسالة" ،ورسالة الليلة تحت عنواهلل:
حوار هاوئ مج الشيعة
أح تي في اهلل تعلموهلل أهلل الن دي  -دله اهلل عليده وسدلم -علمندا أهلل هد ت اامدة سدتصترق علده الدالو وسد عين فرقدة كلإدا
في النار دو واحددة وهد ت الواحددة تتمسد بمدا كداهلل عليده رسدوا اهلل وبمدا كداهلل عليده أ دحابه رادواهلل اهلل علديإم ،واهلل
ع وحل أمرنا أهلل نعتدم بح له المتدين وأهلل نكدوهلل حميعدا علده قلدر رحدل واحدد ف داا عد مدن قا دل "وا ْعت ِ
د ودموا بِح ْ ِدل
الل ِده ح ِميعا وو تدصرقووا" وا عمراهلل301 :
ةح وك ْم" اانصاا 64:
وح رنا رب العالمين من التناوع ف اا ع من قا ل "وو تدناوعووا فدتد ْصشلووا وت ْ هر ِر و

فددال بددد أهلل تتوحددد هد ت اامددة علدده كلمددة التوحيددد وكلمددة التوحيددد ق ددل وحدددة الكلمددة وبددد أهلل تتد ل ال لددوب ،وبددد أهلل

تتعددانا اارواع علدده كتدداب اهلل نلت دي علدده كتدداب اهلل ،علدده سددنة رسددوا اهلل ،علدده منإدداف سددلصنا الدددال مددن الدددحابة
ومن التدابعين ومدن أت داع التدابعين ،مدن قيدر حيدل لدإد لده الن دي بدال ير وأمرندا أهلل نت سده بده ونستمسد بمدا كدانوا عليده
وعله ذل فالواحر عله كل نا

أمين ةحدر اهلل عد وحدل وةحدر رسدوله  -دله اهلل عليده وسدلم -وةحدر ال يدر

امة الن ي محمد  -له اهلل عليده وسدلم  -أهلل ةعمدل علده دوالدة أسد اب الصرقدة والشدحناء وال الداء والتددابر ومدن هندا
كانت ه ت الحل ة حعلتإا تحت عنواهلل حوار هاوئ مج الشيعة.
ال دد ااوا منإا أهلل ة واو ال ةن ومندوا دةماندا ،ال ددد الثداني منإدا هداةدة اللدالين ودرلداو الحدا رةن ودفحدام ال ددوم
بالحرة ال الاة والكلمة الداماة.
حوار هادئ مع الشيعة من سلسلة "رسالة إلى" ..
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وأس ا اهلل ع وحل أهلل ةرري الحا عله قل ي وعله لسداني وأهلل ةنصعندي والمشداهدةن برميدج مدا أقدوا فدي هد ت الليلدة
الم اركة.
حوار هاوئ مج الشيعة أرةد من كل ليعي أهلل ةنحي العد ية ،أهلل ةتررو ،أهلل ةسمج بع ل واع وبإنددا الدم ةحكدم بعدد
والكالم من كتر الشيعة..
السؤاا ااوا :لماذا اللطم عله ال دوو ولا الريوب؟ بمن ت تدوهلل؟
دددي ةُ قددالووا دِنددا لِل د ِده ودِنددا دِل ْيد ِده ر ِ
اهلل تعدداله ة ددوا "وبش د ِر الدددابِ ِرةن * ال د ِ ةن دِذا أ ددابد ْتد وإم بم ِ
احعو دوهلل" ال ددرة 314:311
وة وا ع من قا ل "والدابِ ِرةن فِي الْ ْس ِاء واللر ِاء و ِحين الْ ِ
ْس" ال رة 311:
وروى ليخ الشيعة المل ر بالددوق ابن بابوةه ال مي في كتاب من و ةحلرت الص يدد حد ء 36دصحة111 _113
وك ل روى اإلمام الشيعي العاملي في وسا ل الشيعة صحة  511وال حراني في الحدا ا النلرة ح ء 6
ددصحة  365أ مددة الشدديعة رووا حدددةثا للن دي قدداا رسددوا اهلل _ ددله اهلل عليدده وسددلم_ "النياحددة علدده الميددت مددن أمددر
الراهلية" ححه اال اني وه ا الحدةث حي عند أهل السنة و حي عند أ مة الشيعة.
ك ل ذكر احر نإج ال الغة صحة  114ومستدرك الوسا ل ح ء  1صحة  661قداا علدي رادي اهلل عنده بعدد
وفاة الن ي – له اهلل عليه وسلم -وهو ة اطر الن ي  -له اهلل عليه وسدلم" -لدوو أند نإيدت عدن الرد ع وأمدر
بالد د ر انص د نا علي د مدداء الشددئوهلل" ،ةعن دي سدديدنا عل دي ف دي كتددر الشدديعة ةددروي أهلل الن دي نإدده عددن عدددم الد د ر ،عددن
الر ع ،عن النياحة.
وذكر احر وسا ل الشيعة ح ء 1صحة  110أهلل عليا راي اهلل عنه قاا "من ارب بيدت عندد مددي ة علده ف د ت
ف د ح ط عمله" ،وقاا احر منتإه اآلماا الشيعي أهلل الحسين راي اهلل عنده قداا اقتده وةندر فدي ةدوم كدربالء "ةدا
أقتي أستحلص باهلل أحلص باهلل علي ِ أهلل تحافظي عله ه ا الحل دذا قتلت فال تش ي علده الريدر وو ت مشدي
وحإ ب ظصارك ووتناوي بالوةل والث ور عله لإاوتي"
كد ا ذكدر اإلمدام الشديعي الكدوليني فدي فروعده حد ء  1دصحة  111أهلل الن دي – دله اهلل عليده وسدلم -أو ده فاطمددة
راي اهلل عنإا ف اا "ةا بنيدة دذا أندا مدت فدال ت مشدي وحإدا وو ترقدي لدعرا وو تنداوي بالوةدل وو ت يمدي علده نا حدة"
وي أحاوةث في كتر الشيعة نإه الن ي فيإا عن لطم الوحه وعن لا الرير وعن النياحة.
والسؤاا هنا لكدل لديعي بعدد كدل هد ت الرواةدا مدن كتد كم أةإدا الشديعة لمداذا ت دالصوهلل كدالم الن دي الد ي ن لتمدوت فدي
كت كم؟ لماذا تلطموهلل ال ددوو وتشد وهلل الريدوب وتطيندوهلل الدرتوس وتلدربوهلل ااحسداو بالسالسدل وتررحدوهلل الدرتوس
بالسدديو فدده ةددوم عالددوراء؟ ومددن الد ى أمددركم بإ د ا؟ روى أ مددتكم أهلل الن دي محمددد حددرم ه د ا وراوي الحدددةث عل دي
وراوي الحددةث الحسدن وراوةدة الحددةث فاطمدة ،الن دي وعلده والحسدن وفاطمدة ةنإدوهلل عدن هد ا وةحرمدوهلل هد ا ،لمداذا
حوار هادئ مع الشيعة من سلسلة "رسالة إلى" ..
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تلطموهلل وتش وهلل الريوب وتصرحوا الدنيا عليكم؟ من أمركم بإ ا دهلل كاهلل الن ي وعلي والحسدن وفاطمدة نإدوا عدن هد ا؟
فمن نددق؟ نددق وا ال يت أم نددق الماللي أ حاب العما م السوو؟
الم أقِروندي هدل لطدم الن دي ةدوم أهلل ماتدت قدةردة؟ هدل لطدم الن دي ةدوم أهلل مدا الحمد ة؟ هدل لطدم الن دي ةدوم أهلل مدا
ولدت دبراهيم؟
الددم أقِروندي هددل لطددم علدي ةددوم أهلل مددا الن دي؟ هددل لطددم علدي ةددوم أهلل ماتددت فاطمددة؟ هددل لطم دت فاطمددة علدده مددو
الن ي؟ هل لطم الحسين عله مو الحسن؟ أق روني مدن الد ي أمدركم بإد ؟ الدم لمداذا و ت يمدوهلل نياحدة فدي ةدوم مدو
الن ي؟ والن ي أعظم من الحسين؟ ولماذا و ت يموهلل ةوما تلطموهلل فيه عله مو الحسدن؟ والحسدن أعظدم مدن حسدين،
الحسدين! ،وهد ا حدرام علده أي أحدد حدرام مدن
ولماذا و تلطموهلل فدي ةدوم مدو علدي؟ وعل ُدي أفلدل مدن الحسدن ومدن و
كت كم أةإا الشيعة.

السؤاا الثاني :من تع دوهلل ح ا؟

ديعي أندا
أةإا الشيعة أوليست الع ووةة هلل ،أقِروني من تع دوهلل؟! من و
رب العالمين ال ي تع دونه عندكم ،سي وا كدل ل ُ
و أع د دو اهلل ،أقوا له أحسنت ..الع ووةة هلل ،قاا تعاله "ب ِل الله فا ْع و ْد" ال مر44 :

والسؤاا هنا دهلل كنتم و تع دوهلل دو اهلل ،فلماذا ةتسمه بعلكم بع د الحسين وبع د الحسن وبع د علدي وبع دد ال هدراء
وبع د فاطمة؟ دهلل كنتم و تع دوهلل دو اهلل بتسموا أوووكم ع د الحسين ليه؟ وع د ال هراء ليه؟
الم تعالوا وهنا ..دذا كاهلل ه ا ةروو لماذا لم ةوسمي اا مة أبناءهم بإ ت ااسماء؟ أولستم ت تددوهلل ب مدة وا ال يدت ،هدو
الحسددين؟! ،هددو
الحسددين سددمه ابندده ع ددد الحسددن؟! ،هددو ال دداقر سددمه ابندده ع ددد و
الحسددن سددمه ابندده ع ددد عل دي؟! هددو و

الداوق سمه ابنه ع د ال هراء؟! ،من أوسوتكم؟ من قدوتكم؟ من سلصكم في ه ا من وا ال يت؟
سي وا بعد

الحسدين ةعندي قاومده ولديس معندات ع ددت ،أقدوا
الشديعة و و ةدا لديخ أندت فداهم غلدط دحندا قدددنا ع دد و

الحسددين بمعندده قدامدده ،طيدر وبعددد استشددإاو
الحسددين ..ف لنددا ع ددد و
طيدر هد ا ةكدوهلل فدي حياتدده ،واحددد لددااا ة دددم و

المتسددمه بإ د ا اوسددم ةو دددم الطعددام
و
المسددمه و
الحسددين ،مددا معندده أهلل توسددمي واحدددا بإ د ا اوسددم؟ الددم هددل ةوع ددل أهلل و

الحسين حته ةدير قاوما له ،أنا ب س لكم ..ه ا سؤاا ،مررو سؤاا.
والشراب و
وةدر ماء الواوء عند ق ر و
السؤاا الثالث :لماذا باةج سيدنا علي سيدنا أبو بكر وعمر وعثماهلل راي اهلل عنإم أحمعين؟

ومندوص عله ذل وبال فدل ،ةعندي أوا واحدد ةحكدم
دهلل كاهلل علي راي اهلل عنه ةعلم أنه قليصة من اهلل لرسوا اهلل
ُ

دوص عليدده فددي ال ددروهلل وفددي السددنة ،دهلل كدداهلل ذلد
اامددة بعددد الن ددي سديدنا علدي هكد ا ة ددوا الشدديعة ،وة ولدوهلل هد ا مندد ُ

ك ل  ..فالسؤاا لماذا باةج علد ُي أبدا بكدر؟ ولمداذا بداةج عمدر؟ ولمداذا بداةج عوثمداهلل؟ فدإهلل قولدتم كداهلل وقتإدا عداح ا ،قلندا

العدداح و ةدددل لةمامددة ،اهلل اإلمامددة و تكدوهلل دو لل دداور علدده أع ا إددا ،ودهلل قولددتم بدداةج الددددةا وعمددر وعوثمدداهلل ت يددة

ةؤتمن علده الرعيدة ،وحالدات الدم حالدات رادي اهلل
أقوا ه ت قيانة ..وال ا ن و ةدل دماما ،وال ا ن و
وقوفا منإم ،و
و

عنه أهلل ةكوهلل عاح ا أو ح انا.
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لم ة ا أمامكم دو أهلل ت ولدوا بداةج لدددةا والصداروق ولعوثمداهلل رااديا وم تدارا وح دا وكرامدة ،هد ا سدؤاا ،مردرو سدؤاا ،دهلل
كدداهلل هددو ربنددا نددإ علدده دمامتدده بعددد الن ددي ،فلمدداذا بدداةج الددددةا؟ لمدداذا واددج أةدددت فددي أةدددي عمددر ؟ لمدداذا بدداةج سدددنا
دل
عوثمدداهلل ؟ دهلل قولددتم عدداح فإد ا سددر لسديدنا علددي ،ودهلل قولددتم قددا أةلدا هد ا سددر لسديدنا علددي ،وعلد ُدي عندددنا بطد ُ
ماوار كرار و ة شه في اهلل لومة و م ،ما باةج دو وح ا وكرامة وراه راي اهلل عنه.
ُ
السؤاا الرابج :هل ةد أهلل ةتناوا اإلمام المعدوم عن ال الفة لرحل كافر كما ت عموهلل؟
ة عم الشيعةو أهلل معاوةة راي اهلل عنه كاهلل كافرا ،بيكصروا كدل الددحابة مدا عددا سدتة أو سد عة علده ااكثدر ،ةوكصدروهلل أبدا
بكر وعمر ،ةوكصدروهلل العشدرة مدا عددا علدي ،ةوكصدروهلل كدل ووحدا الن دي مدا عددا قدةردة ،ةكصدروهلل كدل الددحابة مدا عددا

والحسين وقدةرة وأبو ذر.
سلماهلل والم داو وعلي وفاطمة والحسن و

طيدر سددؤاا ..ةد عم الشدديعة أهلل معاوةددة راددي اهلل عندده كدداهلل كددافرا الددم نرد ود الحسددن بددن علددي راددي اهلل عندده ةتندداوا عددن
ال الفة لسيدنا معاوةة وهو اإلمام المعددوم عندد الشديعة ،مدا أ مدة الشديعة معددوموهلل مدن ال طد والنسدياهلل والمعا دي،

سيدنا الحسن اإلمام الثاني باةج بال الفة وتناوا عن ال الفة لسيدنا معاوةة ،فإ ا ةول مكم أهلل ت ولوا دهلل الحسن تنداوا
بال الفددة لرحددل كددافر وه د ا وم ددال لعدددمته وه د ا طعد ُدن فددي دمامتدده وفددي دمامددة م دن س د ه وفددي دمامددة م دن لح دده ،اهلل
الشيعة ة ولدوهلل دهلل اإلمدام ةو دي بدالعين لةمدام الد ي مدن بعددت ،دواي دمدام معددوم ،و ة طدئ ةوحكدم علده اامدة راحدل

كافر؟ كي ه ا؟!

الددم دهلل الحسددن رادي اهلل عندده تندداوا عددن ال الفددة وهددو فددي منعدة وهددو فددي قددوة معدده عشدرا اآلو مددن الدددحابة ومددن
أت اعإم من التابعين لح ن وماء اامة ،ه ا ةعندي أنده تنداوا وهدو فدي قدوة ومنعدة عدن ال الفدة إلمدام ومسدلم ،وحالدات أهلل
ةترك اامة في ةد رحل كافر؛ اهلل ه ت قيانة.

أةإددا الشدديعة ه د ا سددؤاا ..أورةددد الرددواب عليدده ،ت ولددوهلل س ديدنا الحسددن دمددام معدددوم ،نعددم ،وأنددتم أةل دا ت ولددوهلل س ديدنا
معاوةددة كددافر ..ط عدا! كيد ةتندداوا اإلمددام المعدددوم عددن حكددم اامددة لرحددل كددافر؟ هد ت قيانددة ،تلددييج لألمانددة ،الددم هددو
تناوا في قوة ومنعدة ،و ة دي دو حدواب واحدد أنده تنداوا طواعيدة وهدو فدي قدوة ومنعدة لح دن ومداء اامدة رادي اهلل عنده
الناس عليه في ه ا العام وسماتو أهل العلم بعام الرماعة.
وتناوا و
لمسلم ،لمعاوةة راي اهلل عنه ،بل احتمج و
السؤاا ال امس :أةن المدح

الح ي ه ال ي ت عمونه؟ ولماذا أقصات سيدنا علي راي اهلل عنه؟

المدددح الد ي معنددا الددالو
ةد عم الشدديعة أهلل المدددح الح ي ددي ومدددح فاطمددة ،وأهلل ومدددح فاطمددة حرمدده مثددل و
المدح ؟!
مرا وو ةوحد فيه حر ُ من ومدحصنا ،أةن ه ا و
قالوا توارالدهو أبنداء علدي رادي اهلل عنده ،كلمدا مدا دمدام وِرالده دمدام ،أةدن هدو اآلهلل؟ هدو مدج محمدد بدن الحسدن العسدكري
المنتظر في السرواب في سامراء وسي رف به في وقر ال ماهلل ..وت معت د الشيعة.
المإدي و

علي راي اهلل عنه عن اامة كتاب اهلل وترك اامة تعيش في االا؟! قالوا ت يا ،كاهلل
والسؤاا هنا ..لماذا أقصه ُ
حوار هادئ مع الشيعة من سلسلة "رسالة إلى" ..
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در لإدم ،أقددوا هد ا عود ُر أقد مددن ذنددر ،اندده اتإددام لسديدنا
قا صدا مددن أبددو بكددر وعمددر وعثمدداهلل والدددحابة ،اهلل فيدده سد ُ
تإام له بالر ن وال و  ،وحالات لم ةكن ةوما ةكتم الحا ،لم ةكن ةومدا ة دا فدي ِ
اهلل
علي بتلييج اامانة وكتمإا وا ُ
لومة و م ،لم ةكن ةوما ح انا راي اهلل عنه.
ِ
المددح الد ي ةحتدوي علده سدر لل لصداء مدن ق دل ،و ةوظإدرت فدي ومداهلل أبدي بكدر..
والسؤاا ااهم هنا لم لم ةوظإر و
هدو أميدر المدؤمنين لمداذا أقصدات؟!
احتماا ،وفي وماهلل عمر ..ممكن  ،وفي وماهلل عثماهلل ..لم ةلر ،لكن عندما أ

عندما أ

هو الر يس لماذا أقصات؟! عندما أ

سيدنا الحسن أمير المؤمنين لماذا أقصات؟!

هل عندكم حواب عله ه ا أةإا الشيعة؟
ِ
المتعة أم حرمه كمدا حرمده ال و لصداء الثالالدة مدن
الم أق روني هل عندما توله عل ُي راي اهلل عنه أمر اامة هل أباع نكاع و

ق له؟ ،هل رو أرض فاطمة التي أق ها الددةا اهلل الن ي قاا" :و نوورو ما تركنا دقة" حي ال اري
دط ابنتده عا شدة ولدم ةع ِ
ف ق الددةا ميراو الن ي وووعه عله المسداكين لدم ةع ِ
دط أي ووحدة منده ونصد و دية رسدوا اهلل
و
و
– له اهلل عليه وسلم.-
أنا ب س ا ب ه بت ولوا سيدنا الددةا سلر فاطمة أراإا ..عندما أ
المتعة؟ هل عمم في اآلذاهلل حي عله قيدر العمدل؟ هدل حد
أباع و

سيدنا علي ال ليصة هل رو هد ت اارض؟ هدل
مدن وذاهلل الصردر الددالة قيدر مدن الندوم كمدا ةصعدل

الشيعة؟ هل فعل ذل كله ؟

الردواب و والندديحة هندا للشديعة أهلل عليدا لمدا تدوله اامدر سدار سديرة ال لصداء الرالددةن الثالالدة مدن ق لده فليسدعكم مدا
وسعه دذهلل ،أولستم ت تدوهلل به وتتمسحوهلل فيه؟ دما أهلل تت عوت وةسعكم مدا وسدعه ودو فد نتم تتإمونده ب ياندة ااماندة ودو
ف نتم ت الصونه وتحاوونه وعندها هو بريء منكم ،ه ا سؤاا ف ط مررو سؤاا.
السؤاا الساوس :أةن هو المإدى المنتظر؟ ولماذا لم ةظإر دله اآلهلل؟
الشيعة ة عموهلل أهلل س ر غياب المإدي المنتظر فدي سدرواب سدامراء فدي العدراق هدو ال دو مدن الظلمدة كدل كدام ةدوم
أو كل وقصة أمام السرواب اقرف ةا مإدي ،اقرف ةا مإدي اظإر وباهلل علي ااماهلل لماذا هو م تصي؟
قالوا قا

من الظلمة.

والسددؤاا هنددا للشدديعة ولمدداذا اسددتمر غي ددة المإدددي رغددم وواا ه د ا ال طددر ب يددام ووا ةحكمإددا الشدديعة علدده مدددار
التارةخ كالدولة الدصوةة وال وهية والنديرةة بتاعة كلر ااسدد؟ هدو أةلدا لديعي ،مدن الد ي ةحكدم دةدراهلل اآلهلل؟ الشديعة
وولة ،لماذا و ة رف؟ من أي ليء هو قا ؟
م دن ال د ةن ةحكم دوهلل الع دراق اآلهلل؟ لدديعة دة دراهلل كلإددم ح د ورهم دةرانيددة ،ددار لإددم ووا ،طي در قدداة مددن دةدده اهلل
ةكددرمكم ةددا لدديعة قولددوا لدده اقددرف وبدداهلل عليد اامدداهلل قددالص ال ع ددج مشدده قددالص ،نعددم نحددن ندؤمن ك هددل السددنة بد هلل
هناك المإدي وسي رف وةددل اامدة لكدن مإددةنا غيدر مإددي الشديعة أبددا أبددا اعت داوهم فيده اعت داو باطدل ةعت ددوهلل
حوار هادئ مع الشيعة من سلسلة "رسالة إلى" ..
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أهلل المإدددى هيإددد الكع ددة وةإددد مسددرد الن دي وة ددرف حسددماهلل الددددةا وعا شددة والصدداروق وةدددل إم وة تددل العددرب
وقرةش وةحكم بكتاب واوو ،وت معت د الشيعة في المإدي ولن ة رف لإم دو الدحاا.
أمددا المإدددي ال د ي نددؤمن بدده نحددن ك هددل السددنة فرحددل مددن أهددل بيددت الن دي اسددمه ك سددمه واسددم أبيدده كاسددم أبيدده ةعمددل
بدال روهلل وبالسدنة وة ووندا دلده بيدت الم ددس نعدم ة دوا لد مسدت ي مدن الظلمدة طيدر الشديعة ب دت لديإم ووا دةدراهلل،
العراق ،الدولة الدصوةة ال دةمة ،ال وهية ،لماذا و ة رف؟ لماذا و ة رف حته اآلهلل؟ ليه مش عاة ة رف؟
الشيعة ةستطيعوهلل ندرت بالمالةين ،ه ا سؤاا ةحتاف دله حواب أرحو مدن كدل لديعي ة دوا لدداحر العمامدة السدوواء
عندددت واهلل أةإددا اآلةددة -بيسددموهم اآلةددا  -هددو قدداة مددن دةدده لحددد ولوقددت هددو دةدده اللدي م وفدده قولددوا لدده اظإددر وبدداهلل
علي ااماهلل.
السؤاا السابج :هل ح ا سيدنا عمر ة ا

سيدنا علي راي اهلل عنإما؟

ةدعي الشيعة أهلل عمر راي اهلل عنه كاهلل ة ا

عليا وةكرت عليا الم نرد عمر راي اهلل عنه لما قدرف مدن المدةندة دلده

فلسطين وستالم مصاتي ااقده وله عليا واست ل عليا فد ي بواد  ،الدم عنددما طعدن عمدر حعدل ال الفدة مدن بعددت
في ستة ة تار المسلموهلل واحدا منإم كاهلل عله رأسإم سيدنا علي ،ف ي بوا ؟!
الم ووف علي راي اهلل عنه ابنته أم كلثوم من سيدنا عمر ف ي بوا ؟!
الم لو كاهلل الصاروق قد غدر ال الفة من علي كاهلل بوسج علي وهو دمام عله المدةنة في غياب عمر أهلل ةددعد علده
المن ددر وة ددوا أةإددا الندداس دهلل عمددر غدد ني ال الفددة ودهلل اهلل و دده لدي بإددا فدي كتابده وو دده لدي بإددا رسددوله ،فلمدداذا لددم
ةصعل؟
ه ت أسئلة تحتاف دله حواب عاة لوةة ع ل أةإا الشيعة مش عاة هوى ،عاة تر برو ،عاة دندا .
السؤاا الثامن :أةن دنراواتكم؟
من ال ي حرر المسرد ااقده؟ عمدر بدن ال طداب ،ومدن الد ي حدررت بعدد عمدر بدن ال طداب؟ دالع الددةن ااةدوبي
ال ا د السني ،من ال ي ه م الصرس؟ سعد بن أبي وقاس اللي الشديعة بيكصدروت ،مدن الد ي هد م الدروم؟ قالدد بدن الوليدد
اللي الشيعة بيكصروت ،من الد ي فدت أسد انيا؟ قا دد سدني ،مدن الد ي فدت الددين؟ قا دد سدني ،مدن الد ي هد م المادوا؟
قا د سني.
ه ت دنراوا أهل السنة ،ف ةن دنراوا الشيعة؟! فتحتوا بلد؟ كسرتوا عدو اعداء اامة؟ أةن دنرداوا الشديعة؟ هدل
فتحتم ل را من اارض هلل ع وحل هل نك تم عدوا من اأعداء المسلمين؟ أبدا ،ال ارئ فدي تدارةخ الشديعة ةردد الاددر
وال يانددة والسددواو ،واهلل مددا سد طت ال الفددة الع اسددية علدده ةدددي الماددوا دو ب يانددة الشدديعة ،دو ب يانددة الطوسدي وابددن
أب دي الحدةددد الددووةر العل م دي وابددن أب دي الحدةددد دددةا هووكددو العل م دي ،واهلل مددا وقلددت أمرةكددا دلدده أفاانسددتاهلل دو
بمسدداعدة مددن لدديعة دة دراهلل ،مددا وقلددوا دلدده الع دراق دو بادددر مددن لدديعة الع دراق ،فد ةن دنردداواتكم؟ فتحتددوا بلددد؟ كس درتوا
التتار؟ كسرتوا الدلي ين؟ رفعتم لةسالم راةة؟ حررتم ل ر من أرض المسلمين؟ أبدا.
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السؤاا التاسج :أهو ح ا المإدي كما ت عموهلل أم المسي الدحاا؟!
ة عم الشيعة أهلل المإدي وه ا سؤاا الح ي ة أنا ب تعرر ،واهلل الشيعة ،علماء الشيعة في كتد إم ة عمدوهلل أهلل المإددي
عندما ة درف فدي وقدر ال مداهلل سيددال اليإدوو وسيددال النددارى وسدي تل حميدج العدرب وة ددأ بإفنداء قدرةش وةحكدم
بكتاب واوو ،والسؤاا هنا ولماذا ة تل المإدي العرب وةصني قرةشا أوليس الن ي محمد – له اهلل عليه وسدلم -مدن
العرب؟ أوليس وا ال يت هدم رأس تداف العدرب؟ ،لمداذا ةصندي العدرب وهدو واحدد مدن وا ال يدت عربدي اسدمه محمدد بدن
ع د اهلل وة دأ ب رةش لماذا؟!
ولم دداذا ةحك ددم بكت دداب واوو؟! أو ةعر دده لد درةعة محم ددد  -ددله اهلل علي دده وس ددلم -ةحك ددم ب ددالتوراة المحرف ددة وةرمد دي
وو دةه؟
ال روهلل! ،أنا ب س ا الشيعة بس لماذا المإدي هيحكم بكتاب واوو؟ أنا عاة أعر بس انتو ةإوو ّ

تدالحوا اليإوو وت بحوا قرةش وةإ ّد الكع ة ،هد ا لديس المإددي ،هد ا المسدي الددحاا ،المإددي عنددنا ة ديم الددةن،

ةنشددر اإلسددالم ،ة اتددل غيددر المسددلمين وو ة ددل مددنإم ح ةددة دمددا اوسددالم ودمددا السددي هد ا مددا عندددنا ،دنمددا عنددد الشدديعة

ةصندي العددرب وةصندي قدرةش وةإد ّد الكع ددة وةحكددم فدي اامددة بكتدداب ن دي اهلل واوو لمدداذا و ةحكددم بالشدرةعة اإلسددالمية؟

هو كدت ،أنا ب ساا ولماذا و ةحكدم بدال روهلل؟ الدم أليسدت لدرةعة اإلسدالم ناسد ة لشدرةعة واوو عليده السدالم؟ ،واهلل وت
سؤاا عاة عاقل من الشيعة ةرو علي.
السؤاا العالر :ما رأي أ مة الشيعة في أبو بكر وعمر راي اهلل عنإما؟
تروي بع كتر الشيعة عن حعصر الداوق وت في كتر الشيعة تروي بع كتدر الشديعة عدن حعصدر الدداوق أنده قداا

ومددرأة سد لته عددن أبدي بكددر وعمددر أأتووهمددا ،ت ددوا إلمددام مددن اا مددة اإلالندده عشددر حعصددر الددداوق مددن وا ال يددت أتددوله
الددةا والصاروق؟ قاا نعم ،قالدت فد قوا لربده دذا ل يتده أندت أمرتندي بإد ا؟ قداا نعدم ،مداوام هدو هكد ا لمداذا الشديعة
ةكصروا عمر والددةا؟ لماذا؟ دهلل كاهلل في كتاب رواة الكافي ح ء  8صحة  303فدي كتدر الشديعة حعصدر الدداوق
أمر امرأة تحر الددةا وتتووت وتحر عمدر وتتدووت وتل ده اهلل بإد ا ،اي سد ر تكصدرهم الشديعة ،بيكددبوا علده أ مدة
وا ال يت ليه؟! وه ا من كت إم!
وتروى كتر الشيعة أةلا أهلل رحال من أ حاب ال اقر سمعه ة وا عن أبدي بكدر ب نده ددةا ف داا الرحدل لةمدام ال داقر
وتدصه ب ل ؟ ف اا ال اقر نعم هو دةا ومن لم ة ل دنه دةا فال دق اهلل له قوو في اآلقرة.
أةن ه ا الكالم من التط يدا؟! فدي كتدر الشديعة ،أةإدا الشديعي افدت كت د واقدرأ انظدر دلده كتداب كشد الامدة حد ء 1
صحه 140ما رأي الشيعة ب بي بكر وعمر بعد قوا ال اقر وبعد قوا الداوق؟.
السؤاا الحاوي عشر :بالدليل ال اطج وحر علي والحسين ابي بكر فلماذا ةكصرت الشيعة؟

ذكر أبو الصرف اا صإاني في كتداب م اتدل الطدال يين دصحة  88و 351و 388وااربيلدي فدي كشد الامدة حد ء 1
صحه  44والمرلسي في عيوهلل ااق ار صحة  181وغيرهم ةعني وت من كتر الشديعة بدالحر ذكدروا أهلل أبدا بكدرا
ابن علي راي اهلل عنه أبو بكر ابن مين؟ ابدن علدي! ات هدو سديدنا علدي كداهلل مسدمي ابنده بد بي بكدر ،ط عدا ذكدر كتدر
حوار هادئ مع الشيعة من سلسلة "رسالة إلى" ..
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الشدديعة التددي ذكددر أهلل أبددا بكددر بددن علددي قتددل فددي ك دربالء مددج أقيدده الحسددين ،وأهلل أبددا بكددر بددن الحسددين قتددل مددج أبيدده
الحسددين فددي كدربالء ،والسددؤاا فلمدداذا ت صددي الشدديعة هد ا اامددر وتركد ف ددط علده قتددل الحسددين والسد ر هددو أهلل أقددو
الحسددين اسددمه أبددو بكددر وابددن الحسددين اسددمه أبددو بكددر وهد ا وليددل علده حددر علددي والحسددين ابددي بكددر فلمدداذا ةكصدر
الشيعة أبا بكر؟.
السؤاا الثاني عشر :كي لإم أهلل ةتإموا الطاهرة العصيصة أم المؤمنين راي اهلل عنإا؟
ةصتري بع

الشيعة عله عا شة وةتإمونإا بما اتإمإا به المناف وهلل ،وهدي الم درأت مدن فدوق سد ج سدماوا  ،لدصنا ةاسدر

ال سيس اللي طلج في لندهلل ةرمي ستنا عا شة –راي اهلل عنإا -في عرادإا ،هد ا ال سديس ،وعا شدة ددة ة بندت
دةا وطي ة بنت طير وتحت ووف طير.
السؤاا هنا ب ي دهلل كانت عا شة قد وقعت في اإلف كمدا اتإمإدا الشديعة فلمداذا لدم ةو دم رسدوا اهلل عليإدا الحدد وهدو

ال ا ل "لو أهلل فاطمة بنت محمد سرقت ل طعت ةدها" حي ال اري

طير ةترك امرأته وقد وقعت في اإلف من غير أهلل ة يم عليإا الحد وةسكت وةعيش معإا ،ةراده لنصسده بد ل  ،هدل
ةراه أي رحل منا أهلل ة اا أهلل امرأته ونت الم ةعيش معإا؟! هؤوء ةس وهلل رسوا اهلل واهلل ةس ونه.
الم بعد مو الن ي وأبي بكر وعمر وعثماهلل لما سيدنا علي ب ه الدرةس لدم ةوِدم عليإدا الحدد ليده؟ وهدو الد ي و ة دا
في اهلل لومة و م ،وبعد مو سيدنا علي ..الحسن لدم ة ِدم عليإدا الحدد ليده عنددما أ د أميدرا للمدؤمنين؟ وهدو الد ي
و ة ا في اهلل لومة و م ،وت سؤاا بس مررو سؤاا للشيعة.
السؤاا الثالث عشر :أةإما م طئ وأةإما مدير؟
ةد عم الشدديعة أهلل اا مدة معدددوموهلل ،وقددد قددال الحسددن عليدا فددي قروحدده لم اتلدة المطددال ين بدددم عثمدداهلل وو لد أهلل
واحدا منإما مددير واآلقدر م طدئ سديدنا الحسدن قداا و ن داتلإم وسديدنا علدي قداا ن داتلإم ،وأندتم ت ولدوهلل الحسدن
دمام معدوم وعلي دمام معدوم ،واحد قاتل وواحد لم ة اتل ول أهلل واحد

وواحد غلط ،واحدد مددير وواحدد

م طددئ ،الددم قددال الحسددين الحسددن فددي قلددية الدددل وتناولدده عددن ال الف دة لسدديدنا معاوة دة ،وأنددتم ت ول دوهلل الحسددن
معدوم والحسين معددوم وبدد أهلل واحددا منإمدا مددير واآلقدر م طدئ فمدن منإمدا المددير؟ ومدن منإمدا الم طدئ؟
الحسن أم علي ،الحسين أم الحسن ،وأةن العدمة؟ ،ه ا سؤاا أحتاف منكم عليه حوابا.
السؤاا الرابج عشر :لماذا عليا ولم ةكن ابن أم مكتوم أو عثماهلل راي اهلل عنإم؟
ة عم الشيعة أهلل من أولة وحوب قالفدة عليدا للن دي بدال فددل أهلل الن دي اسدت لصه علده المدةندة فدي غد وة ت دوك وقداا لده
"أما تراه أهلل تكوهلل مني بمن لة هاروهلل من موسه" حي مسلم
هد ا وليددل ،والسددؤاا ..الن ددي -ددله اهلل عليدده وسددلم -اسددت ل ابددن أم مكتددوم ااعمده ..فإددل لدده الحددا أهلل ة ددوا أنددا
ال ليصه؟! ،الن ي  -له اهلل عليه وسلم -است ل عثماهلل ..فلماذا لم ة ول وأنا أةلا ح ي فدي ال الفدة؟! ،الدم سديدنا
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هاروهلل لم ة ل سيدنا موسه عله بني دسرا يل بل قلصه في حكمإم ةولج بن نوهلل علده الدراح  .هد ت أسدئلة تحتداف
دلي حواب.
السؤاا ال امس عشر :هل تراه أهلل ت وف ابنت من كافر أو تت وف أنت من كافرة؟
دذا قلنا اي واحد من الشيعة ،الشيعي اللدي لداةصني ولوقدت أو اللدي هيشدو الحل دة بعدد كددت علده اإلنترندت ،أقدوا
له ألم ةدعنا رسوا اهلل عند ال واف وقتيدار الددالحا  ،الطداهرا  ،العصيصدا  ،الطي دا ة دوا لدي :بلده ،أقدوا لده ألدم
ةدددعنا رسددوا اهلل – ددله اهلل عليدده وسددلم -دل ده مددداهرة ااطإددار ،ااب درار ،الك درام ة ددوا ات ط ع دا الن دي قدداا لنددا لمددا
تت وحوا اقتاروا الدالحة ،لما تحط اةدك في اةد راحل عاة تاقد بنته وور علي راحل لرة  ،عصي  ،نظي .
والسؤاا هنا هل تراه لنصس أةإا الشيعي أهلل ت وف ابنت لرحل كافر؟ هل تراه لنصس أهلل تت وف من امدرأة كدافرة
بنت كافر؟ ة وا و ط عا.
أقددوا لده فلمدداذا ت عمدوهلل أهلل عمددر كدداهلل مددن الكصددار وقددد ووحدده علددي مددن ابنتدده؟ ،فإددل أعطده علددي عرادده ولددرفه ولحمدده
لرحل كافر؟! ه ا سؤاا.
وهل ت وف الن ي مدن امدرأة كدافرة؟ مدن عا شدة وهدي كدافرة ووقعدت فدي الصاحشدة بد عمكم؟ وحالداها ،ومدن حصددة وهدي
كدافرة عندددكم؟! أندا أرةددد حدواب أرةددد مدنكم حددواب ،أتددروا الن دي ةددداهر أبنداء ال نددا؟! ،أتدروا رسددوا اهلل ةعطدي ابنتدده بعددد
ابنته لكافر؟ ،ووف بناته واحدة بعد واحدة لسيدنا عثماهلل..
الرددواب :أهلل علي دا را ده وبنتدده طدداهرا كرةم دا عمددر وأهلل الن ددي را دي لدده ربدده أهلل ةت د وف مددن الطدداهرا  ،الطي ددا حصدددة
وعا شإة وراي الن ي وبنتيه الطاهر الكرةم عثماهلل ،وو حواب مع وا غيدر هد ا ودو فد نتم تسد وهلل وا ال يدت وتسد وهلل
رسوا اهلل  -لي اهلل عليه وسلم.-
السؤاا الساوس عشر :هل ةولي الن ي الكصرة والمناف ين وال ناة حكاما لألمة؟
لددو قيددل لد أهلل رحددال مددن اامددراء أو ال دداوة الدددالحين قدرب مندده الكصددرة والمندداف ين وال نددات وال ثدداء وووهددم علده أمددر
اامة في حياته ،وله واحد منافا عله الريش وواحدد كدافر علده بيدت المداا وواحدد واندي علده كد ا ،مداذا سدت وا فدي
ه ا ال ا د ال ي أبعد الناس الطي ة وقرب ال ثاء؟ ال ا د ال ي وله علده اامدة كصدرة ووندات وفردرة وقوندة مداذا سدت وا
عنه؟ ت وا عنه ه ا رحل من أفسد ال اوة ومن أسوأ ال اوة.
الن دي محمددد  -ددله اهلل عليده وسددلم -ولده عمددرو بدن العدداص علده الرديش وقالددد علده الردديش وة ةدد بددن أبددي سددصياهلل
وك ا وك ا وك ا في حياته ،وله أسامة بن وةد عله الريش ،لماذا أنتم تكصروهلل كل هؤوء؟ هدل الن دي قدرب ال وندة منده
واستعمل ال ونة عله اامة؟ وأةن الوحي؟ وأةن العدمة؟! ه ا سؤاا نحتاف له عله حواب.
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السؤاا السابج عشر :هل الظالم ةشاور أهل الحا أم ةست د برأةه؟
الشدديعة ةعت دددوهلل كمددا ةعت ددد أهددل السددنة ،أهلل سدديدنا عمددر كدداهلل ةشدداور عليدا -راددي اهلل عندده -فددي أمددور كثيددرة مددن أمددور
الحكم ه ا ما نؤمن به وسيدنا عمدر كداهلل ة دوا كثيدرا "لدوو علدي لإلد عمدر ،أعدوذ مدن معلدلة لديس لإدا أبدو الحسدن"
والشدديعة ة ول دوهلل ذل د أهلل سدديدنا عمددر كدداهلل ةشدداور سدديدنا علددي فددي أمددور كثيددرة ،الددم ة د عم الشدديعة أهلل عمددر كدداهلل كددافرا،
ظالما! وأنا أسد ا هدل الظدالم ةشداور أهدل الحدا أم ةسدت د برأةده؟ الظدالم و ةطلدر الحدا وو ةرةددت انده ب سداطة ظدالم،
معنه أنكم ت ولوهلل أهلل سيدنا عمر في كل ك يرة و ايرة ةشاور سيدنا علدي وا هد ا علده عدالدة عمدر-رادي اهلل عنده-
سيدنا عمر كاهلل ةشاور سيدنا علي وت الشيعة قالوا كدت أةوت راحج كتاب نإج ال الغة صحة 111و صحة .160
السؤاا الثامن عشر :كي انتشر اإلسالم؟ ومن ال ي نشرت في كل أرحاء اارض؟
دذا كاهلل أهل النصاق والروة في الددحابة بإد ت الكثدرة ،قداا لد كدل الددحابة كصدرة دو سد عة ،وي ع يددة الشديعة ،ف ندا
أس ا فكي انتشر اإلسالم؟ ،هو مين اللي نشر اإلسالم؟ ،مدين اللدي فدت الد الو؟ ،دنإدم الددحابة ،هدو فلسدطين مدين
اللي فتحإا؟ مش عمر ،هو بالو الشام مين اللي فتحإا؟ مش أبو ع يدة وة ةد بن أبي سصياهلل وقالدد بدن الوليدد وعمدرو
بن العاص ،هو مدر مين اللي فتحإا؟ مش عمرو بن العاص ،دذا كاهلل كل الدحابة كصار ومرتدوهلل ما عدا سد عة ،كيد
انتشر اإلسالم ،ومن ال ي نشر اإلسالم؟ ،وكي سد طت فدارس وكيد سد طت الدروم وعلدي ةدد مدن؟ اإلحابدة علده ةدد
الدحابة الكرام ال ةن ت عموهلل أنإم كصار.
السؤاا التاسج عشر :هل ةرسل عليا أوووت لتكوهلل أرواحإم فداء كافر كما ت عموهلل؟
ذكر احر نإج ال الغة وابن أبي الحدةد ح ء  30صحة ،183وذكر المسعووي احر تارةخ المسعووي وهد ا
بوحماو  ،أبوحماو كاهلل بيريدر لد مدن تدارةخ المسدعووي بيريدر مدن
رحل ليعي عشاهلل كاهلل عندنا م ةج اسمه أ ّ
كتر الشيعة ،ذكدر المسدعووي فدي تارة ده حد ء  1دصحة  ،166أهلل أهدل الصتندة لمدا حا دروا وار عثمداهلل -رادي اهلل
عنده -وافددج عندده علدي وطددرو الندداس عندده وانصد دليدده ولدةدده الحسددن والحسدين وابددن أقيدده ع ددد اهلل بدن حعصددر للدددفاع عندده
ولوو أهلل عثماهلل ع م عليإم أهلل ةدعوا أسلحتإم وةل موا بيوتإم ح نا للدماء لماتوا وونه ومن أحله.
سيدنا علي كاهلل راة ةمو فداء لعثماهلل أرسل أوووت وابن أقوت الحسدن والحسدين وع دد اهلل بدن حعصدر ةت طعدوا فدداء
لعثمداهلل ،أفددال ةدددا هد ا أةإددا الشديعة علده حددر سدديدنا علددي لسدديدنا عثمداهلل؟ ،فكيد ت عمدوهلل أهلل عليدا كصدر عثمدداهلل وأهلل
عثماهلل قاهلل عليا وعلي ةصدةه مج أوووت بروحده ،دهلل وا هد ا -وهد ا فدي كتد كم -فدال ةددا دو علده الحدر الد ي كداهلل
بين الدحابة اابرار ووا ال يت ااطإار رغم أنوفكم.
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السؤاا العشروهلل :هل ه ا وليل كافي؟
ة د عم الشدديعة أهلل علي دا ةسددتحا ال الفددة بعددد رسددوا اهلل  -ددله اهلل عليدده وسددلم -لحدددةث "أمددا ترا ده أهلل تك دوهلل منددي
بمن لة هاروهلل من موسه" حي مسلم ،الم نرد أهلل هاروهلل ما قل موسه عله الراح  ،بل ال ي حكم في بني
دسرا يل من بعدت ةولج بن نوهلل ،فليس ه ا بدليل.
السؤاا الواحد والعشروهلل :لماذا كصر الرواف
وحدنا الشيعة الرواف

ال ةدةوهلل؟

والنديرةوهلل ومن ل لصديصإم ةكصدروهلل الشديعة ال ةدةدة ،والشديعة ال ةدةدة أقدرب الشديعة دلدي أهدل

السددنة ،لدديعة دةدراهلل والعدراق وال حدرةن الط ددم وت كلدده ةكصدروهلل الشدديعة ال ةدةدة المنسددوبوهلل لةمددام وةددد بددن علددي ،مددج أهلل
ال ةدةة ةوالوهلل وا ال يت ،أفال ةدا ه ا عله أهلل العندد عندد الدرواف

هدو باد

الددحابة و مح ده وا ال يدت ،هدو وةدد

بدن علدي كداهلل ةتراده علده أبدي بكدر وعلده عمدر وكد ا وكد ا ،فإدم رفلدوت ولد ل سد ّدموا روافد  ،ة ده العمددة عندددهم

مش الحا ،العمدة عندهم سر الدحابة وليس حر وا ال يت.

السؤاا الثاني والعشروهلل :كي لكم تتإموهلل من اقتارهم اهلل لرف ة ن يه الكرةم؟
لو س لت الندارى من أفلل ناس عندكم بعد سيدنا عيسه؟ ة ولوا ل أ حاب عيسه الحوارةدوهلل ،والحوارةدوهلل ووا
أسياونا وسيدنا عيسه سيدنا وتاف راسنا ع د اهلل ورسوله سيدنا وتاف راسنا عليه وعله ن ينا السالم.
ولددو سد لنا اليإددوو مددن أحسددن ندداس عندددكم بعددد اان يدداء ة ولددوا لد أ ددحاب موسده ط عدا عليدده السددالم ،سدديدنا موسده
سدديدنا وتدداف راسددنا ،لددو رحنددا س د لنا الددرواف

وو حسددن ندددر
ووبتددوع ه د ا ال د الء الم ددين ّ
وو بتددوع دة دراهلل ّ
بتددوع الع دراق ّ

الال والع ى وقلنا لإم ما رأةكم في أ حاب الن ي محمد ة ولوا ل مرتدوهلل كافروهلل ما عدا س عة.

السؤاا هنا أوليس في ه ا طعن في حكمة اهلل وطعن في رسوا اهلل – دله اهلل عليده وسدلم ، -ب ده ربندا ة تدار للن دي
ناس تكوهلل أ حابه وأ إارت وأندارت وووراتت قونة ومرتدوهلل وكصار ،واهلل ه ا سر للن ي محمد.
العرب ة ولوهلل :قل لي من اح

أقل ل من أندت ،ة دوا لد واحدد مت ددم ل نتدي أقدوا لد ألد بركدة ت دوا لدي وا

حارك أقوا ل مين؟ ت وا لي ااسطه حسن حسدين أو ع داس محمدد أو ع دد اهلل ع دد الدرحمن أي اسدم ةعندي ،أقدوا
ل ما اعرفإوش ،ت دوا لدي ةدا راحدل وا مدداحر ع داس ومدداحر ع دد اهلل ومدداحر عمدر ومدداحر كد ا ااسدماء
اللدي اندت قلتإدالي وي كلإدا ب ده واحدد بتداع م ددرا وواحددد واعدر بتداع وندا وواحدد بياكددل ربدا وواحدد بلطردي وواحددد
س اب وةن ،ة ي أنا عرفته ة ه واحد فاسد من أفسد الناس دهلل كاهلل ووا أ حابه.
فالشدديعة لمددا بيتإمددوا الدددحابة بال ياندة بيشددتموا ربنددا ،بيشددتموا الن ددي ،ولد ل اإلمددام مالد قدداا هددم ةرةدددوهلل أهلل ة ولددوا
رحل سوء ح ه قوم سوء ،سر الدحابة سر للن ي محمد.
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السؤاا الثالث والعشروهلل :لماذا لم ةكتمونه؟
ةدعي الشيعة أهلل النإ عله دمامة علي الابت في ال روهلل ،أةن؟ ،فدي أةدة وةدة؟ ،قداا لد الددحابة حد فوا اآلةدة وي مدن
المدح  ،والرواب ومدن الد ي روى حددةث الكسداء اللدي هدو مدن أولدتكم أةلدا أوليسدت عا شدة فلمداذا لدم تكتمده،
ومن الد ي روى حددةث غددةر قدم أوليسدوا الددحابة الد ةن تكصدرونإم؟ فلمداذا لدم ةكتمونده؟ ،انإدم و ةكتمدوهلل الحدا
وو ةك بوهلل وو ةادروهلل وو ة ونوهلل ،كل الدحابة عدوا راي اهلل عنإم.
السؤاا الرابج والعشروهلل :أةن العدمة ةا ساوة؟
ة عم الشيعة أهلل اا مة معدوموهلل ،الم نرى أهلل الحسدن تنداوا بال الفدة لمعاوةدة -رادي اهلل عنده -ومعده حديش اانددار
وحيش المإاحرةن وةستطيج موا لة ال تاا وتح يا الندر ،الم ومج ذلد كلده تنداوا وهدو المعددوم ،الدم ندرى الحسدين
راددي اهلل عندده -قددرف فددي قلدة عددو وعوددو وكدداهلل ةمكندده الموا مددة والمسددالمة ،فددال ة لددو أهلل ةك دوهلل أحدددهما أ ددابحرار واتنداوا وواحدد معدات قِلدة فدي
وأحدهما حان ه الدواب ،ف ةن العدمة؟ من ال ي أقط فيإم؟ ،واحد قوي وحيش ّ
العدو وقاتل ولم ةتراحج ،ه ا معدوم وه ا معدوم ،من ال ي أ اب منإمدا ومدن الد ي حان ده الددواب وكالهمدا دمدام
مرتإد؟ وأةن العدمة؟! ،العدمة وفنت ةدا سداوة مدج رسدوا اهلل  -دلي اهلل عليده وسدلم -المعددوم محمدد رسدوا اهلل
ف ط  -له اهلل عليه وسلم.-
السؤاا ال امس والعشروهلل :كي ةراه اهلل ع وحل ل ليله أهلل ةودفن في حررة امرأة كافرة كما ت عموهلل؟

كي ةراه اهلل ع وحل ل ليله ومدطصات محمد  -له اهلل عليه وسلم -أهلل ةودفن في حررة امرأة كافرة ،وانية؟

-وحالدداها -كمددا ة ددوا عنإددا الشدديعة المرددرمين ،ب دده ربنددا ةرادده للن ددي -ددله اهلل عليدده وسددلم -أهلل ةوددفن ف دي غرفددة

واحدة كافرة الم ةراه له ب هلل ةكوهلل حثمانه بين رحلين كافرةن بين أبي بكر وعمر –راه اهلل عنإما.

وأةن سيدنا علي من ه ا كله؟ لمداذا سدكت؟ كداهلل قا صدا ة دوا هد ا ابدي بكدر! كداهلل قا صدا مدن عمدر! كداهلل قا صدا مدن
عثمدداهلل! ،تتإموندده بددالر ن وهددو ال ط دل ،عندددما أ د هددو الددر يس ،لمددا أ د هددو أميددر المددؤمنين لمدداذا لددم ةايددر ه د ا
الواج؟ ،وأةن وا ال يت وهم باآلآل وأندارهم بعشرا اآلآل ؟ أفال ةدا وحوو ق ر الن دي محمدد فدي بيدت عا شدة
ووفندده برددوار الصدداروق والددددةا علدده أهلل اهلل لددر عا شددة ورادي عنإددا ولددر الددددةا وراددي عندده ولدر الصدداروق
وراي عنه رغم أن الشيعة ،سؤاا مررو سؤاا.
السؤاا الساوس والعشروهلل :كي توكصروهلل من راي اهلل عنإم؟

و ةستطيج الشيعة أبددا أهلل ةنكدروا أهلل أبدا بكدر وعمدر وعثمداهلل قدد بداةعوا رسدوا اهلل تحدت الشدررة ،فدي دل الحدة يدة
سدديدنا الن ددي أرسددل سدديدنا عثمدداهلل لمكددة ولمددا تد قر ظنددوت قددد قوتددل ،ف دداةج الدددحابة الن ددي تحددت لددررة الراددواهلل علدده

ال تداا وقدداا الن ددي هد ت ةدددي عددن عثمدداهلل وواددعإا وواددج الددددةا ةدددت وواددج عمددر ةدددت وواددج فددالهلل ةدددت وفددالهلل ةدددت
ةعني أهل السنة والشيعة ةتص وهلل عله أهلل أبا بكر وعمر وعثماهلل باةعوا تحت الشررة ،طيدر ربندا قداا " ل د ْد ر ِ
ادي اللدهو
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ع ِن الْم ْؤِمنِين دِ ْذ ةد اةِعون تحدت الشدررةِ فدعلِدم مدا فِدي قودلودوبِ ِإم فد ن ا الس ِ
دكينة عل ْدي ِإ ْم وأالدابد وإ ْم فد ْتحدا ق ِرة دا" الصدت 38:
ْ
و و
ْ
و
وكدداهلل فدديإم أبددو بكددر وعمددر وعثمدداهلل ،مدن نددددق أةإددا الشدديعة مدن نددددق؟ ،نددددق رب العددالمين أم نددددق أ ددحاب
العما م السوواء؟ ك لوبإم السوواء ،نددق من اهلل أم حسن ندر الال ِ والع ى؟ ،أق روني!.
السؤاا السابج والعشروهلل :لماذا راي سيدنا علي بإ ا الواج؟
اقتددار عم ددر -را ددي اهلل عن دده -س ددتة أل د اص للش ددورى بع ددد وفات دده علد ده أهلل ة تددار المس ددلموهلل واح دددا م ددنإم لحك ددم
المسلمين سيدنا سعد ،ع د الرحمن بن عو  ،عثماهلل راي اهلل عنه ،عله راي اهلل عنده ،ال بيدر ،طلحدة ،فتنداوا الالالدة
وب دي الالالددة ،سدديدنا طلحددة تندداوا وسدديدنا سددعد تندداوا وال بيددر تندداوا ،وب دي الالالددة عثمدداهلل وعلدي وابددن عددو -راددي اهلل
عنإم -تناوا بن عو عله أهلل ةحكم بينإما فراي له ب ل .
السؤاا هنا دهلل كاهلل عمر ة ا

سيدنا علي فلماذا حعله في هدؤوء السدتة؟ ،ولمداذا لدم ةد كر علدي بعدد مدو عمدر ب نده

مو ي له بال الفة؟ ت ولوهلل كاهلل قا صدا مدن عمدر ،وعمدر مدا  ،لمداذا لمدا قعدد مدج ال مسدة لدم ة دل لإدم ةدا دقوانندا أندا
ربنا في ال روهلل أو ه لي بال الفة بعد الن ي والن ي محمد أو ه لي بال الفة وعندي الشدإوو ،لمداذا سدكت؟ ولمداذا
راي بإ ا الواج؟ أق روني أنا ف ط أحتاف دله حواب.
السؤاا الثامن والعشروهلل :هل تمتج اا مة؟
الشيعة ة يحوهلل المتعة التي حرمإا اهلل ،ةا سالم عارفين ةعني دةه المتعة؟ ،ةعني الواحدد ةتردوو واحددة لد من محددوو دذا
ان له ال من ان له ال واف ،ة وا لإا اترووك ةومين ت وا له مواف ة ة وا لإا دةه رأة أترووك أسد وع ت دوا لده علده
بركة اهلل ة وا لإا دةه رأة ه ترووك ساعتين ،ت وا له سدو اهلل رمي بوركت.
أنا ب س ا أي عاقل لاةصني ولوقت لو أنا رحت ل يت أي راحل لاةصني ولوقت قولت له ةدا عدم الحداف أندا عداة أتردوو

بنتد قدداا لددي ةددا أهددال ةددا أهددال ةدداوي الإنددا ةددا وي الإنددا ،قولددت لدده قددد بالد ه ترووهددا سددتة ألددإر ،هد تروو بنتد سددتة
ألإر بس ،أو ه ترووها أس وعين ،هيعمل دةه لو أنا واحد قداا لدي كددت ه ادربه بالح مدة هدو اندت مد حر عرلدة ةدا عدم

الحاف؟! هتترووها ةومين ،أس وعين وت ونا وعارة.
الشيعة ةعت دوهلل حواو نكاع المتعة عله غسل واحد ةعني أقوا دةه ،ةعندي ةترووهدا ندإ سداعة ،سداعة ومدن علده غسدل
واحد بل رت وا عله نكاع المتعة الدواب أعظدم مدن الرإداو ،بي دوا لد مدن تمتدج مدرة فدي حياتده ل دي اهلل بد حر الحسدين
ومن تمتج مرتين أق كثواب الحسن ومن تمتدج الالالدا أقد كثدواب علدي ودذا اغتسدل مدن حنابدة مدن المتعدة قلدا اهلل لده
بكل قطرة من غسل الرنابة س عين أل مل ةستاصروهلل له دله ةوم ال يامة! ،ةا ولدد أندا ب سد ا السدؤاا ب ده هدل تمتدج
اا مة؟ سيدنا الحسين كاهلل ةنك نكاع المتعدة؟ ،هدل تمتدج وا ال يدت الرحداا مدن بنداتإم؟ ،سديدنا الحسدن أعطده بنتده
متعه احد؟! ،أق روني من ِمن أبناء وا ال يدت نكد بالمتعدة؟ ،الردواب و أحدد ،الشديعة ة ّدروهلل بد ل  ،أفدال ةددا هد ا
عله أنإم كانوا ةحرموهلل ما حرم رسوا اهلل  -له اهلل عليه و سلم.-
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السؤاا التاسج والعشروهلل :هل تؤلإوهلل اا مة!؟
ة ددوا الشدديعة أهلل اا مددة ةعلم دوهلل مددا كدداهلل ومددا ةك دوهلل وو ة صدده علدديإم ل ديء وأهلل علي دا -راددي اهلل عندده -بدداب العلددم،
معدددوم ،علددم مددا كدداهلل ومددا ةكدوهلل وو ة صدده عندده لديء ،والسددؤاا فكيد حإددل -راددي اهلل عندده -حكددم المد ي وبعددث
الم داو؟ ةس ا رسوا اهلل فيه وه ا موحوو في كتر الشيعة ،الم من الد ي علدم مدا كداهلل ومدا ةكدوهلل؟ ربندا سد حانه ،اندتم
ترعلوهلل اا مة ولإة؟! نعم ةؤلإوهلل اا مة!.
السؤاا الثالالوهلل :كي تحللوهلل الك ب؟
الشدديعة ة ولدوهلل تسددعة أعشددار الدددةن فددي الت يددة ةعندي فددي الكد ب ،ةعندده دةدده الت يددة؟ أهلل ةوظإددر اإلمددام غيددر مددا ةود طن وقددد

ة ددوا غيددر الحددا وقددد ة ددوا الكد ب ،ومدن ةسددتعمل الت يددة وةكد ب هددل ةكدوهلل معدددوم؟ ،كد اب معدددوم؟! ،الكد ب
معدية بل ك يرة فكي ت عموهلل أهلل اا مة من وا ال يت من الك ابين وأي عدمة لك اب؟!
السؤاا الواحد والثالالوهلل :هل ةسمي عاقل أبناءت ب سماء أعدا ه؟
الشيعة ةعت دوهلل عددمة اا مدة مدن ال طد والسدإو والنسدياهلل وكدل الد نوب وةعت ددوهلل أهلل علمإدم محديط وأنإدم ةعلمدوهلل
الاير المطلا ،وبعد ذل ةعت ددوهلل أهلل عليدا ووف ابنتده لعمدر وة ولدوهلل دهلل عمدر كداهلل مدن الكصدار ،أندا ب سد ا ب ده دمدا أهلل
سدديدنا علدي غيددر معددوم اندده أقطد لمددا ووف ابنتدده لكددافر ،وهد ا ةإدددم أسدداس المد هر عندددكم ،ودمددا أندده رادي وبنتدده
ال من الدالحين ،ف ماذا ترووهلل؟
أنا أس ا سؤاا لكل واحد لاةصني ،رأةكم دةه ةا مسلمين لو واحد أنرر وسمه ابنه ااوا لاروهلل وسمه ابنتده التانيدة
حولد ما ير وسمه ابنه الثالث حورف وبليو بوش وسمه ابنه الرابج بيرين وسدمه ابنده ال دامس ندتن نتنيداهو ندتن ةداهو،
لو واحد مسلم سمه عياله كدت ت ولوا عنه دةه مرنوهلل تسمي أبناءك ب سماء أعدا

ةا مرنوهلل؟!.

طير انتم ت ولوهلل كل الدحابة كصرة وغد وا ال الفة من وا ال يت وغدروا بإم الدم نردد سديدنا علدي عنددت ولدد اسدمه
أبو بكر وعندت ولدد اسدمه عمدر وعنددت ولدد اسدمه عثمداهلل ،تد وف مدن أم ال ندين بندت حد ام ف نردر منإدا ع داس بدن علدي
وع د اهلل بن علي وحعصر بن علي وعثماهلل بن علي ،وتد وف علدي مدن ليلده بندت مسدعوو الداليميدة أنردر منإدا أبدو بكدر
بن علي ،وت وف من أم ح ير بنت ربيعة ف نرر منإا عمر بن علي ،ه ا كله الابت في كتر الشيعة ،في كتداب كشد
الامة في معرفة اا مة ح ء  1صحة 44
كي ةسمي أبناءت ب سماء أعدا ه! ،فإهلل قلتم كاهلل ت ية كاهلل قا صا ،أقدوا لكدم أهلل معظدم أوووت أنرد إم بعدد مدو أبدي
بكر وعثماهلل وعلي ،والحسن -راي اهلل عنه -عندت ولد اسدمه أبدو بكدر وولدد اسدمه عمدر ،سديدنا الحسدين عنددت ولدد
اسددمه أبددو بكددر وولددد اسددمه عمددر ،وةددن العابدددةن فعددل كد ل  ،موسدده الكدداظم عندددت بنددت اسددمإا عا شددة هد ا الابددت فدي
كتر الشيعة.
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ه ا دهلل وا فال ةدا دو عله أهلل حميج الددحابة كدانوا ةح دوهلل وا ال يدت وعلده أهلل وا ال يدت كدانوا ةح دوهلل الددحابة،
اهروهم وووحوهم وووحوا بناتإم للدحابة وت وحوا من بنا الدحابة ،ةدا ذلد علده أهلل الددحابة أقيدار ،أطإدار،
أبرار ما كاهلل بينإم وبين وا ال يت دو الوو والحر.
اللإم ارض عن وا ال يت ااطإار وعن الدحابة اابرار ،أح كم في اهلل.
أقوا قولي ه ا واستاصر اهلل لي ولكم ،وعله موعد دهلل لاء اهلل بعد رحدوعي مدن السدصر دهلل لداء اهلل فدي حل دا مإمدة
حدا أس ا اهلل أهلل ةنصعني ودةاكم بإا.
أح كم في اهلل ،والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
تم بحمد اهلل
لاهدوا الدرس للنشر عله النت في قسم تصرةغ الدروس تصللوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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