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 بسمميحرلا نمحرلا هللا  
 

 PM 12:46  2017 يونيو 04/  ىـ  ادلوافق1438 رمضان 9يف  " صحيفة سبق اإلكًتونية"يف 
، وىو يتكلم على صاحل بن عواد ادلغامسي، قال "مع القرآن"وبصوتو يف فديو منتشر ضمن برانمج 

": أن أىل السنة والشيعة واإلمساعلية واألابضية؛ مسلمون ومؤمنون"
 
فقدر الناس واحد وليس ذلم أال يتعاضدوا ويعُت بعضهم بعضاً، ويعلموا أن مثة أشياء جتمعهم وأن "

الصاحل العام ذلم، أبال يكون بينهم من الضغائن واالقتتال وسفك الدماء والتجرؤ عليها؛ ما جيعلهم 
!. يهلك بعضهم بعضا

وإن كانت كل طائفة تكّفر األخرى ابلكلية وتستبيح دماءىا، وحتّرض شباهبا على أن ينتقموا من أولئك، 
، "فف تـَْرِ ُعوا بـَْعدي ُكفَّارًا َيْضِرُا بـَْعُضُكْم رِقاَا بـَْع ٍ ": قال- ملسو هيلع هللا ىلص - فلن تقوم لألمة قائمة، والنيب 

 كفره استباح دمو واستحلو وقتلو، فف ينجم عن ذلك إال كما ىو فإذاأن أحدكم يكّفر اآلخر : وادلعٌت
". حاصٌل يف زماننا من ضعف األمة، وتكالب األمم عليها، واخًتاق العدو ذلا حىت وقع ما وقع

 
: فأقول مستعيناً ابهلل تعاىل

. يف كفم ادلغامسي تلبيس شديد على ادلسلمُت
"! وليس ذلم أال يتعاضدوا ويعُت بعضهم بعضاً : "فقولو (1

: كيف يتعاضد أىل التوحيد مع أىل الشرك؛ كما بّينا يف مقاٍل سابق بعنوان
ذكران كفرايت وشركيات الشيعة الرافضة من كتبهم أنفسهم، واليت يعرف " رسالة إىل الشيخ ادلغامسي

أهنا شرٌك أكرب؛ عجائز أىل السنة، واحلمد هلل، وخفي ذلك عن صاحل ادلغامسي، فأدخل الرافضة يف 
! دائرة اإلديان وليس اإلسفم فحسب

  
ويعلموا أن مثة أشياء جتمعهم وأن الصاحل العام ذلم، أبال يكون بينهم من الضغائن واالقتتال : "قولو (2

". وسفك الدماء والتجرؤ عليها؛ ما جيعلهم يهلك بعضهم بعضا
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ما ىو العامل ادلشًتك الذي جيمع أىل السنة واجلماعة مع الشيعة الراف ؟ 
ُهَما وتكفَتمها؟  ىل ىو سب أبو بكر وعمر َرِضَي هللاُ َعنـْ

؟ أم جيمعهم تكفَت مجهور الصحابة 
أم رمي أم ادلؤمنُت عائشة ابلزان؟ 

أم ابعتقاد أن علي ونسلو يتصرفون يف الكون واجلنة والنار ومغفرة الذنوا؟ 
أم جيمع أىل السنة واجلماعة ابلشيعة الرافضة عبادة قبور آل البيت ودعائهم من دون هللا، واالستغاثة 

هبم يف قضاء احلوائج مما ال يقدر عليو إال هللا؟ 
 
 

أبال يكون بينهم من الضغائن واالقتتال وسفك الدماء والتجرؤ عليها؛ ما جيعلهم يهلك :"قولو (3
". بعضهم بعضا

 
 أقول :
يف نواحي دمشق، والسخنة واالركة  (ىـ277)سنة " أىل السنة"من الذي سفك دماء ادلسلمُت  

والزيتونة وخناصرة من أعمال حلب، ودخل ىذه ادلواضع عنوة وهنب ما فيها من األموال والسفح؟ 
من الذي أفسد ابلشام وعاث يف بفدىا وغلب على أطراف محص، ومحاه ومعرة النعمان وغَتمها من 
البفد، فقتل أىلها والنساء واألطفال من أىل السنة، مث  اء إىل سلمية؛ وغدر هبم وقتل اذلامشيُت 

 1؟أمجعُت هبا، مث قتل الر ال مث البهائم مث الصبيان مث خرج منها وليس هبا عُت تطرف
 

من احلُّجاج خلقا كثَتاً يف رحاا مكة وشعاهبا، ويف ادلسجد احلرام، ويف  (ىـ317)من الذي قتل سنة 
 وف الكعبة، ويف الطواف يف يوم الًتوية الذي ىو من أشرف األايم، فجمعوا ثفثة آالف  ثة حاج 
 2.وطمروا هبا بئر زمزم، وردموه ابلكلية، وُدفن كثَتاً منهم يف أماكنهم من احلرم، ويف ادلسجد احلرام

 
                                                           

 .البن أبي جرادة (927 / 2)" بغية الطلب في أخبار حلب"انظر -  1
2

 .البن كثير (1717 / 6)البن الجوزي، والبداية  (281 / 13)" المنتظم: "انظر-  
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ىذه أفعال القرامطة، وليست الشيعة؟ : يقول قائل
. القرامطة ىم من حتت عباءة الشيعة الرافضة، فمن مل يدر؛ فليدر: فنقول

 
وقد استأمنو " ادلعتصم ابهلل"الذي خان وغدر ابخلليفة العباسي صاحل بن عواد ادلغامسي َمن اي 

. اخلليفة وقربو حىت صار وزيره اخلاص
 ذلم حقيقة احلال وكشف ذلم افكاتب ىذا الوزيُر التتاَر وأطمعهم يف أخذ البفد وسهل عليهم ذلك وحك

، وأن يقيم "الرافضة"ابلكلية وأن يظهر البدعة " السنة"ضعف الر ال وذلك كلو طمعا منو أن يزيل 
. خليفة من الفاطميُت وأن يبيد العلماء وادلفتيُت أىل السنة

، فدخلوا بغداد وقتلوا اخلليفة العباسي شر ِقتلو؛ رفسا وىو يف "ىوالكو خان"فاستعان بسلطان التتار 
. والرؤساء واألمراء وُأوىل احلل والعقد ببفدهاألكابر معو من سادات العلماء والقضاة و.  والق 

وكان الر ل ُيستدعي بو من دار اخلففة من بٍت العباس فيخرج أبوالده ونسائو فيذىب بو إىل مقربة 
اخلفل جتاه ادلنظرة فُيذبح كما ُتذبح الشاة ويؤسر من خيتارون من بناتو و واريو، وقُتل اخلطباء واألئمة 

 .ومحلة القرآن، وتعطلت ادلسا د واجلماعات واجلمعات مدة شهور ببغداد
 

وبعد قتل اخلليفة؛ مالوا على البلد، فقتلوا مجيع من قدروا عليو من الر ال والنساء والولدان وادلشايخ 
 وأماكن احلشوش وقٌت الوسخ وكمنوا كذلك أايما ال اآلابر والكهول والشبان ودخل كثَت من الناس يف 

يظهرون وكان اجلماعة من الناس جيتمعون إىل اخلاانت ويغلقون عليهم األبواا فتفتحها التتار إما 
حىت جتري ابألسطحة ابلكسر وإما ابلنار مث يدخلون عليهم فيهربون منهم إىل أعايل األمكنة فيقتلوهنم 

ادليازيب من الدماء يف األزقة فإان هلل وإان إليو را عون وكذلك يف ادلسا د واجلوامع والربط ومل ينج منهم 
 سوى أىل الذمة من اليهود والنصارى ومن التجأ إليهم وإىل دار ذلك الوزير دمحم بن أمحد بن أحد

. العلقمي الشيعي الرافضي؛ الذي َدبَّر ىذه ادلكيدة إلابدة ادلسلمُت
بلغت القتلى ألفي : وقيل. يف بغداد ألف ألف ومثامنائة ألف" أىل السنة"وقد بلغ القتلى يف ادلسلمُت 

.  يوماً أربعُتألف نفس، وكان دخول التتار إىل بغداد يف أواخر احملرم وما زال السيف يقتل أىلها 
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وأراد الوزير ابن العلقمي قبحو هللا ولعنو أن يعطل ادلسا د وادلدارس والربط ببغداد ويستمر ابدلشاىد 
 3.وزلال الرف  وأن يبٍت للرافضة مدرسة ىائلة ينشرون علمهم

 
فهذا حال الشيعة الرافضة؛ تربص وكيد أبىل السنة يف كل زمان ومكان واترخيهم يشهد عليهم أبهنم 
ال زالوا ولن يزالوا يف خططهم ومكرىم وتدبَتىم ادلستمر يف الكيد ألىل اإلسفم أىل السنة والوقيعة 

. هبم وإزالة دولتهم
 

ىل تعلم هبذا التاريخ القبيح القذر للشيعة الرافضة، وسكت تدليساً : سؤال مو هة لصاحل ادلغامسي
 ؟وتلبيساً على ادلسلمُت

. أم أنك كنت جتهلو ؟      أحفمها؛ ُمرٌ 
 وإْن كنَت َتْدِري فادلصيبُة أْعَظمُ  ... فإْن كْنَت ال تدِري فتلَك ُمصيبةٌ 

 
 
 

الشيعة "دماء : أىل السنة حقنوا الدماء ادلعصومة، ومنهاأنيت اليوم وتتكلم عن حق الدماء؟ 
!! ، فهل الرافضة حقنوا دماء أىل التوحيد؟"الرافضة

اليوم يف العراق وسوراي واليمن، بل كان عليك أن " الشيعة الرافضة"كان األوىل أن تتكلم عن  رائم 
"!!!! األحواز"تتكلم بكلمة حق وُنصرة يف اضطهاد الرافضة إلخواننا أىل السنة يف 

 
. أما أن تلبس على الناس دينهم؛ فلن نسمح لك وال لغَتك، بل ندحر ابلبيان والربىان

 
 
 

                                                           
3

 (.203 / 13)" البداية والنهاية: انظر-  
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 صاحل ادلغامسي يف أىل السنةأفعاذلم بع  من اتريخ الرافضة الذي دُييع أعماذلم ونكمل  :
 

، (ىـ907)يف بداية القرن العاشر تقريبا سنة " الدولة الصفوية الشيعية الرافضية اجملوسية الفارسية"قامت 
بعد أن كان معظم أىل إيران من أىل السنة، أليس كان قيام ىذه الدولة للقضاء على مذىب أىل 

السنة؟ 
فارتكبوا مذابح يندى ذلا اجلبُت حبق أىل السنة، ومت فرض ادلذىب الشيعي على إيران، وادلناطق اليت 

وأمر أبو ادلظفر شاه إمساعيل اذلادي الصفوي  سيطر عليها الصفويون ابإلكراه واجلرب على الشعوا،
أشهد أن عليا ويل هللا، )" الشيعة"اخلطباء وادلؤذنُت أن يتلوا تشهد " الصفوية الرافضية"مؤسس الدولة 

إين ال أخشى أحدا، وإذا ما حدث واعًتضت الرعية؛ :  وقاليف األذان، (حي على خَت العمل
 4.فاين سوف أ رد سيفي من غمده وإبذن هللا لن ادع احد منهم حيا

وىو يف ادلسجد أن يطلبوا من ادلصلُت يوم اجلمعة إعفن التربؤ  اجلنود وطلب إمساعيل الصفوي من
 "التربؤ من اخللفاء الراشدين الثفث، وإعفن ادلوالة لعلي بن أيب طالب: "وادلوالة
 
 ومن امتنع؛ تدحرج رأسو بُت قدميو، قاموا مبذحبة شنيعة يف ادلدينة مل تسلم منها جنا،فمن فعل؛    

نبش قرب السلطان يعقوا آق قويونلو الًتكماين وقبور سائر إىل كما أهنم عمدوا . النساء واألطفال
 .األمراء يف ادلدينة وحرقوا بقااي  ثثهم

ومذحبة الشَتوانيُت وإحراق  ثت شيخهم، إيران يف غرا " شکی"يف مدينة " أىل السنة"وأما مذابح 
مبذحبة  إمساعيل وىجوم على قلعة ابكو وقام  نود الصفوي، وبنوا منارة من مجا م القتلى يف ادلدينة

آق  فجيعة بُت أىايل القلعة، وإحراق  ثث ادلوتى، وأابدت مثانية عشر ألفا من  يش األمَت عثمان
 5. قويونلو بعد استسفمهم

 
 

                                                           
 (.64- ص )" عالم آراء الصفوية"كتاب : انظر-  4
 ".أحسن التواريخ"، وكتاب (408ص )منوچهر أميري : ترجمة" سفرنامه ونيزيان در ايران: "انظر-  5



 أليب فرحيان احلارثي.......... ملَّ الّشمل، وحقن الدماء: التدليس والتلبيس على ادلسلمُت بثويب الزور

7 
 

 
وإن كانت كل طائفة تكّفر األخرى ابلكلية وتستبيح دماءىا، وحتّرض شباهبا على : " قول ادلغامسي-4

"!! أن ينتقموا من أولئك، فلن تقوم لألمة قائمة
 من -ِمن خفل االستعراض ادلختصر  داً أعفه؛ َمن الذي استباح دم اآلخر  :فأقول

، وَذبح شر ِذحبة اي صاحل بن عواد ادلغامسي ؟؟ -أىل السنة، والشيعة الرافضة: الفريقُت
ومن الذي ال يريد أن تقوم قائمة ألىل السنة وابألدلة؟ 

إّما أنك تعلم ىذا وتلبس على ادلسلمُت اتريخ الشيعة الرافضة لشيء يف نفسك، وإما أنك 
.  اىل ال تستحق أن تتصدر للناس

 
 

 كفره استباح دمو واستحلو وقتلو، فف ينجم عن ذلك إال كما ىو حاصٌل يف فإذا : "قول ادلغامسي (5
" زماننا من ضعف األمة، وتكالب األمم عليها

!! سبحان هللا
أىو عمى، أم تعامي؟ 

! ؟"أبو بكر وعمر"َمن الذي كفر اآلخر بف حجة وال برىان، بل رلرد عداء أىوج للشيخُت العظيمُت 
دماء أزكى البشرية بعد األنبياء وادلرسلُت؟ استبح َمن الذي 

. ىذا فيما خيص الرعيل األول من الشيعة الرافضة
 

أىل "َمن الذي أضعف أمة اإلسفم وغدر وخان، وخطط وخيطط على إابدة : أما يف عصران احلاضر
يف ادلعمورة ؟ " السنة

 أليست ىي دولة قائدة الرف  والتشيع يف ىذا العصر؟
 

فِلَم التلبيس والتدليس على ادلسلمُت، وإخفاء احلقيقة، وزلاولة التطبيع والتقارا مع الشيعة الرافضة، 
. بلباس ملّ الشمل وحقن الدماء
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؛ فحقوقهم حفظتها دولة التوحيد مبو ب الكتاا والسنة وتطبيقهم شرع إْن كنَت تعٍت َمن يف بلدان
التوحيد "هللا على اجلميع، فهم آمنون مطمئنون بيننا وىم كمواطنُت يعيشون حتت ظل حكم دولة 

ابلعدل وادلساواة يف احلقوق، مل ينكر حقوقهم ومل ينتقصها - حفظها هللا ورعاىا وأيدىا بنصره" -والسنة
أحد، ومل يكن بينهم وبُت أىل السنة قتال وال شجار، إال ما كان من الشرذمة الذين يريدون زعزعة 
األمن مبفرقعاهتم اليت ديوتون هبا، ومن قتلوه هبا حنسبو شهيدًا، والدولة تؤدبو وتقتص منو يف احملاكم 

 .الشرعية
 حفظو هللا ورحم هللا والده أمَت دمحم بن انيف ويل العهد برد الشبل ابن أسد السنة؛ األمَت وُأذَكَِّركَ 

": القديح"السنة وانصرىا، عندما قال لو ذاك ادلواطن من القطيف عقب تفجَت قرية 
.. إذا احلكومة ما تقوم بدورىا ؛ فهي شريكة يف ىذا! امسح يل مسو األمَت

 

: ؛ قائفً العهد دمحم بن انيف بن عبد العزيز آل سعودرد األمَت البطل حامي العرين ويل 
الدولة قائمة بدورىا، وأي أحد بيحاول يقوم بدور الدولة؛ فسوف حياسب، لن الدولة "

 ".الدولة ستبقى دولة، ستضبط األمن مع من خيالف؛ كان َمن كان .أتخذىا يف هللا لومة الئم
 

!! فف حا ة أن تُنظِّر، وتطلع على األكتاف 
اكتفي ابلشيء القليل الذي ذكرتو عن الشيعة الرافضة وما فعلوه أبىل السنة يف القرون ادلاضية، 
 وأما العصر احلاضر فف أحتاج أن أذكر أفعاذلم؛ ألن العهد بو قريب، وتعرفو عجائز أىل السنة قبل 

 .غَتىم من ادلثقفُت وأىل العلم
 

 .فاللهم اىدي ضال ادلسلمُت، واكفنا شر حلّي اللسان قليل اإلحسان
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