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  طانـيْ ـنا الشَّ ة قرْ ـوفيَّ ـعة والصُّ يـالشِّ 

إنَّ احلْمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من 
يهده هللا فال ُمِضلَّ له، ومن ُيضلل فال هادَي له، وأْشهد أنَّ ال إله إال هللا وحده ال شريك له، 

  ُه. وأشهُد أنَّ حممداً عبُده ورُسولُ 
أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا اتَّقُوا َهللا َحقَّ تُقَاتِِه َوالَ  يَا  َّ يَا  ﴿  ١٠٢آل عمران: َوأَْنتُْم ُمْسِلُمونَ  تَُموتُنَّ إِال

َكثِيًرا  َما ِرَجاالً أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن نَْفٍس َواِحدٍَة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنهُ 
أَيَُّها الَِّذيَن  يَا﴿  ١النساء: َونَِساًء َواتَّقُوا َهللا الَِّذي تََساَءلُوَن بِِه َواألَْرَحاَم إِنَّ َهللا َكاَن َعلَْيكُْم َرقِيبًا

كُْم ذُنُوبَكُْم َوَمْن يُِطِع َهللا َوَرسُولَهُ يُْصِلْح لَكُْم أَْعَمالَكُْم َويَْغِفْر لَ  َسِديدًا آََمنُوا اتَّقُوا َهللا َوقُولُوا قَْوالً 
     ٧١-٧٠األحزاب  ﴾فَقَْد فَاَز فَْوًزا َعِظيًما

ا، وكلَّ ا بعد: فإنَّ أْصَدَق احلديث كتاب هللا، وخَري اهلَُدى ُهَدى حممد أمَّ  ، وشرَّ األمور حمدثا
  حمدثٍة ِبْدَعة، وكلَّ بدعٍة ضاللة، وكلَّ ضاللٍة يف النار.

ة عن جزء مستقطع من كتاب "نقض املوسوعة اليوسفية يف بيان أدلة هذا املوضوع عبارَ ف
وقد نقضت يف هذا اجلزء املستقطع دعوى من يقول أن  ١-اجمللد األول القسم اخلامس -  الصوفية"

ايف  النيب  أقوالاململكة العربية السعودية هي املقصودة من    قرن الشيطان)). (( (جند) وأ
ى متقاربة جدًا؛ رأيت أن أفصل هذا اجلزء من الكتاب رَ تْـ ن الساحة العاملية اليوم تعج بفنت تَـ ومبا أ

أرفقت إىل هذا اجلزء أحداث و  وخاصة الساحة السورية. ألمهيته، ولتعلقه مبوضوع الساحة اليوم،
يف  أرجو من هللا تعاىل الفهم. الربيع العريبم) وما يسمونه اإلعالميون: ٢٠١٢و ٢٠١١(  عام

  هناك:  فقلت الدين، والفقه يف واقع العاملني.

                                                 

، الألديانالقسم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس عبارة عن نقض آراء الشيخ يوسف القرضاوي في التقريب بين  ١)
وغيرها من تبني بعض اآلراء  والطعن في السلفية ن السنة والشيعة، والدعوى إلى الديمقراطية والتعددية الحزبيةوالتقريب بي

 االعتزالية و.. و.. الخ.. 
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أحد من املسلمني أن احلقيقة دائمًا ناصعة وإن كانت يف أعني املَُلبَّس عليهم مظلمة،   يشكَّ ال
فاجلهل قد يكون سببه العناد وقلة العلم والرُّشد، وهذا السبب كافيًا لبناء التحريف والتغيري 

عنهم مراد النصوص الشريفة املطهرة من فكر املعاندين واملناوئني هلا، والتشهري بأناس مظلومني مل ي
ر، والََكه الكثري من الذين مل يؤتوا  رَ ثُـ قد كَ  ١فحديث قرن الشيطان فيه الكالم يف هذا الزمان املتأخِّ
 بالبغي والعدوان والزور - ا يف الدين، فأخذوا هذا احلديث الصحيح الصريح علماً وال رشداً وال فقهً 

من غري مأخذه ومورده ِرَوايَة وِدرَايَة، فسلطوه على أهل التوحيد الرافعني لرايته يف هذا  -والبهتان 
الزمان، فكذبوا على هللا وعلى رسوله؛ بغيًا وعدوانا منهم، وفسادًا ونكاية مبا عندهم من سوء 

وا إن قرن الشيطان هي املعتقد على أناس مل يعنهم الرسول األمني علية الصالة وأمت التسليم، فقال
 رمحه هللا تعاىل حيث خرج منها شيخ اإلسالم احلق حممد بن عبد الوهاب ٢جند اليمامة السعودية

الذي أخرج بدعوته العباد من عبادة العباد إىل عبادة ربِّ العباد، ومن عبادة األوثان إىل عبادة 
كما   - دعوة القبورِيِّني الوثنية الرمحن، ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم، فلما حارب الشيخ 

ا خري الربية  حارب الوثنيون دعوَته باختالق األحاديث املكذوبة، وحتريف األحاديث  - حار
  .. ٣الصحيحة
ن الشيطان على هذه ة بغض الصوفية والرافضة للتوحيد؛ جعلوا األحاديث اليت فيها قرْ دَّ فمن شِ 

م الفاجرة الكاذبة، ووضعهم أحاديَث وأهلها املوحدين، وملئ - السعودية –البالد  وا الدنيا بدعايا
ا على العوام قليلي العلم وسيِّئي الفهم.. عن النيب    يكذبون 

ْنَصّب على آل سعود وأتباعهم، فيلقون  وقالوا: إن األحاديث الواردة عن قرن الشيطان إمنا تـَ
م الفارغة، ومعتقدا ويال م الزائفة و م اخلاسرة، فيكتمون احلق عن الناس، على الناس تأويال

  ويلبسون عليهم بالباطل و القول العاطل، وهم كما قيل عنهم: رمتين بدائها وانسلِت..    
                                                 

قرن الشيطان يعني القرنان الذي في جانبي رأس الشيطان، لهذا جاءت بعض األحاديث أن رأس الكفر نحو المشرق، فذكر  ١)
الرأس، فالشيطان يغري الناس بالضالل بواسطة قرونه، فيحرك الناس بين قرونه ليتسلط عليهم، الرأس، والقرنان في 

والقرون دائما ما تكون شديدة، فهي تضرب في الناس وتوجههم وتسير بهم إلى ما ال يُحمد عقباه من األمور، فكل من يتبع 
تن العظيمة والبدع السقيمة والحروب الغاشمة العاتية قرن الشيطان فسوف يقوده إلى شيعته، وشيعتُه هم المتلبسون في الف

 الشديدة.. وهذا ما سنبينه قريباً إن شاء هللا.. 

، ٥٠٩/ ٢، وصاحب "تاج العروس" ٢٦٥/ ٥وإن كانت اليمامة من نجد، ونجود العرب كثيرة ذكرها صاحب "معجم البلدان"  ٢)
ة، وهي نجد العراق كما ذكر ذلك أهل اللغة والحديث، وقالوا: كل ما إالَّ أن المقصود منها نجد المشرق من جهة المدينة النبوي

  في األحاديث اآلتية قريباً..  وراء الخندق الذي خندقه كسرى إلى الحرة فهو نجد العراق، وهي التي قال عنها الرسول 

 يان في هذا قريباً إن شاء هللا..وقد تقدم الكالم في هذا اإلمام ودعوته في القسم األول من هذا المجلد وسيأتي زيادة ب ٣)
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يف الصحيحني ويف مسند اإلمام أمحد ويف موطَّأ اإلمام مالك ويف الكثري  حديث قرن الشيطانف
م، ففي البخاري يف كتاب الفنت بإسن اده إىل ابن عمر رضي هللا عنهما أنه من كتب السنة ومصنفا

لفتنة هاهنا، من حيث يطلع قرن  قال: أن النيب  لفتنة هاهنا، ا قام إىل جنب املنرب فقال: ((ا
الشيطان)) أو قال: ((قرن الشمس)) ويف حديث آخر يف البخاري أيضاً عن ابن عمر رضي هللا 

يف َشاِمَنا، اللهم بارك لنا يف َميَِنَنا)) قالوا: يا عنهما أنه عليه الصالة والسالم قال: ((اللهم بارك لنا 
ا يطلع قرن الشيطان))   رسول هللا! ويف جندنا، فأظّنه قال: يف الثالثة: ((هناك الزالزل، والفنت، و

وقد ذكر البخاري هذا احلديث يف كتابه اجلامع الصحيح يف عدة مواضع، فذكره يف كتاب 
((الفتنة من ِقَبل  ل والفنت، وكتاب: الفنت: باب قول النيب االستسقاء: باب ما قيل يف الزالز 

املشرق))، وذكره مسلم يف صحيحه يف كتاب الفنت وأشراط الساعة، باب: الفتنة من املشرق من 
  حيث يطلع قرن الشيطان، بسنديهما عن نافع عن ابن عمر..

شرق، يقول: ((أال إن ، وهو مستقبل املويف مسلم عن نافع عن ابن عمر أنه مسع رسول هللا 
  الفتنة هاهنا؛ من حيث يطلع قرن الشيطان)) 

وجاء يف مسند اإلمام أمحد رمحه هللا بإسناده عن شيخه: أبو هشام الكويف عبد هللا بن منري 
اهلمداين الثقة شيخ أصحاب الكتب السبعة، عن شيخه احلافظ الثقة الثِّقة احلجة: حنظلة بن أيب 

خ أصحاب الكتب السبعة وغريها، عن شيخه العابد الفاضل الثقة الثبت: سفيان اجلمحي املكي شي
سامل بن عبد هللا بن عمر أحد الفقهاء السبعة من تابعي أهل املدينة املعتد بإمجاعهم الذين قال عنهم 

  العراقي يف أَْلِفيِِّته: 
  عروةُ ثم   القاسمُ  خارجــةُ       الفقهاءُ  السبعةُ وفي الكبار  

  والسابـعُ ذو اشتبــاهِ  بيـــــدُ هللاِ      سعيدُ ـمـــانُ عُ سليثـــم 

(خالفٌ قائــمُ رأبــو بكـأوْ ف      سـالـمُ أو  أبــو  سلمـــة ا ـإمَّ   
١

(  
فسامل رجل سامل، ومن رجال الكتب الستة، يروي هذا احلديث عن أبيه الصحايب اجلليل عبد هللا 

، إن الفتنة ا: ((ها أن الفتنة هاهنالعراقيشري بيده يؤم    بن عمر الفاروق، قال: رأيت رسول هللا
   ٢هاهنا، ثالث مرات، من حيث يطلع قرن الشيطان))

                                                 
  نافع، ابن كثير المكي، عاصم، الكسائي، أبو عمرو، حمزة، وابن عامر. أما القراء السبعة فهم: ١)

  على شرط الشيخين كما تقدم ٢/١٤٣المسند  ٢)
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قال: ((اللهم بارك لنا يف مكَّتنا، اللهم بارك لنا يف مدينتنا، اللهم بارك  أن رسول هللا  وعنه 
نا) ، عراقنا) فقال رجل: يا رسول هللا! ويف لنا يف شامنا، اللهم بارك لنا يف صاعنا، وبارك لنا يف مدِّ

ا الزالزل عراقنافأعرض عنه، فرددها ثالثًا، كل ذلك يقول الرجل: ويف  ، فيعرض، فقال: ((
يج الفنت،  وجاء عنه  ١والفنت، وفيها يطلع قرن الشيطان.)) بلفظ: ((إن فيها قرن الشيطان و

   ٢وإن اجلفا باملشرق))

ن طريق إمساعيل بن مسعود قال: حدثنا عبيد هللا بن عبد هللا بن عون، م ٣ويف الطرباين يف الكبري
عن أبيه، عن نافع عن ابن عمر بلفظ: ((اللهم بارك لنا يف شامنا، اللهم بارك لنا يف ميننا)) فقاهلا 

ا الزالعراقنامرارًا، فلما كان يف الثَّالثة أو الرَّابعة، قالوا: يا رسول هللا! ويف  زل ؟ قال: ((إنَّ 
ا يطلع قرن الشيطان))    والفنت، و

يا رسول هللا؟! قال: ((من مثَّ يطلع  العراقيف آخر احلديث:..فقال رجل: و  ٤وكذا يف األوسط
يُج الفنت))   قرن الشيطان، و
! ما أْسَأَلكم عن العراق: (يا أهل ٥؛ فقال سامل بن عبد هللا بن عمروهذا ما فهمه الصحابة 

يقول: ((إن الفتنة  عبَد هللا بن عمر يقول: مست رسول هللا  كبرية، مسعت أباصغرية، وأركبكم الال
من حيث يطلع قرنا الشيطان)) وأنتم يضرب بعضكم  -وأومأ بيده حنو املشرق -جتيُء من هاهنا 
    ٦رقاب بعض..)

                                                 
، ١٢٠/ ١كر ، وابن عسا١٣٣/ ٦، وأبو نعيم في "حلية األولياء" ٧٤٨-٧٤٦/ ٢أخرجه الفسوي في "المعرفة والتاريخ"  ١)

  بإسناد صحيح ، وغيرهم، كلهم عن سالم عن أبيه عن النبي ٤٢٥٦والطبراني في "األوسط"

، وأخرجه الحافظ الثقة الحجة أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي المتقدم بإسناد صحيح في ١٣٥/ ١٤"كنز العمال" ٢)
 ٦٠٧ة الحفاظ انظر ترجمته في تذكر ٢/٧٤٦كتابه البارع المفيد "المعرفة والتاريخ" 

 بإسناده جيد ١٣٤٢٢ ٣)

، و"بغية ١٣٢/ ١لعلي الحراني، وابن عسكر في "تاريخ دمشق"  ١٤٥) ط.الحرمين وانظر "تاريخ الرقة" رقم ٤٠٩٨(    ٤)
  وتفصيل الكالم فيه ٢٧-٢٥، و"فضائل الشام" للربعي وتخريجه لأللباني رحمه هللا ص ١/٣٤٢الطلب" البن العديم 

 مع النووي شرح مسلم ١٨/٢٢فتن وأشراط الساعة رواه مسلم في ال ٥)

ومراد سالم رحمه هللا: أن أهل العراق سألوا عن دم البعوض في اإلحرام، فقال لهم (انظروا إلى هذا يسأل عن دم البعوض،  ٦)
اري في المناقب ) انظر جامع الترمذي في المناقب. قال الترمذي: هذا الحديث صحيح. وهو البخوقد قتلوا ابن بنت رسول هللا 

فقال: ابن عمر: (أهل العراق  -وفي رواية البعوض –واألدب أيضاً أن رجالً محرم من العراق سأل ابن عمر عن قتل الذباب 
: ((هما ريحانتاَي في الدنيا)). هكذا أهل العراق يحرصون ، وقال النبي يسألون عن الذباب! وقد قتلوا ابَن ابنة رسول هللا 

الشيء اليسير، ويفرطون في الشيء الجليل. وهذا دليل على أن الصحابة كانوا يعلمون أن المشرق هي على السؤال عن 
العراق، حتى أن رواية البخاري في كتاب األدب سأل ابن عمر السائل: ممن أنت؟ فقال من أهل العراق.. فتأمل وال تتأول 

 وال تكتم الحق األبلج، وال تتدثر بالباطل اللجلج.       بتأويالت أهل البدع الزائفة، وال تتلبس بتلبيساتهم الباطلة،
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ر،  وهو على منرب الكوفة: (بلغين أن قوماً يفضلوين على أيب بكر وعم   وقد قاهلا من قبل عليٌّ 
ولو كنت تقدمت يف ذلك؛ لعاقبت فيه، ولكين أكره العقوبة قبل التقدمة، ومن قال شيئاً يف هذا 

أبو بكر مث عمر،  ، وبعد رسول هللا فهو مفٍرت، عليه ما على املفرتي، إن خرية الناس رسول هللا 
اليت جرَّت الكثري إىل   فتنة التفضلوهذا األثر فيه أن  ١وقد أحدثنا أحداثاً يقضي هللا فيها ما أحب.)

الفنت بدأت من عند أهل الكوفة، فبدأ الروافض بتفضيل عليٍّ على أيب بكر وعمر وغلوا يف حبه، 
وأطروه مبا ليس فيه كغلو اليهود والنصارى، حىت أوصلهم اإلطراء ببغض باقي الصحابة وتكفريهم، 

ذه العقيدة.    بل وبتكفري كل من ال يؤمن 
من بلد قرب الكوفة ُتدعى (حروراء) مث  -يف العراق  ٢اخلوارجشأت فرقة كما أنه باملقابل ن

ت  -جعلوا البصرة مركزًا هلم تته مبا ليس فيه حىت كفَّرته وقتلته يف الكوفة، فشا أبغضت علياً و
توا أمه اليهود الذين أبغضوا عيسى  أنه قال: (يهلك يفَّ رجالن:  ، وقد جاء أثرًا عن عليٍّ ٣و

  .  ٤يف حيب، ومفرط يف بغضي.)مفرط 
، فأهل العراق هم الذين غلوا يف عليٍّ وأبنائه، حىت أرداهم غلوهم يف الوقيعة يف أصحاب النيب 

  ٥فسبوهم.) فقالت الصديقة عائشة رضي هللا عنها عن الغالة: (أُِمروا باالستغفار ألصحاب حممد 
  ٥فسبوهم.)

طًا من األنصار إىل الكوفة: (أنكم تأتون حني بعث ره وقاهلا من قبل عمر بن اخلطاب املُْلَهم 
، فيسألونكم عن الكوفة، فتأتون قومًا هلم أزيز بالقرآن، فيأتونكم فيقولون: قدم أصحاب حممد 

أراد اخلروج إىل  (أن عمر بن اخلطاب  ٧وجاء يف رواية ٦.)احلديث. فأقلوا الرواية عن رسول هللا 

                                                 
  .بإسناد حسن كما قال األلباني رحمه هللا ٩٩٣"السنة" البن أي عاصم  ١)

: ((يخرج أناس من ِقبَل المشرق ويقرءون القرآن ال يتجاوز تراقيهم..)) رواه البخاري في كتاب التوحيد باب قراءة قال  ٢)
أنه  وفيه عن سهل بن حنيف  ١٩٣٤حديث رقم  ٢٩٠/ ١٢وأيضاً في باب قتال الخوارج  ٥٣٥/ ١٣اري الفاجر، انظر فتح الب

  .وأهوى بيده قِبل العراق: ((يخرج منه قوم يقرءون القرآن ال يجاوز تراقيهم)). فوقع الخبر كما أخبر  سمع النبي 

  يامنا هذه يتمركزون في الكوفة وبالد العراق..وهذه الفرقة قد انقرضت وهلل الحمد، أما الرافضة فما زالت إلى أ ٣)

: (فيك مثل بإسناد حسن كما قال األلباني رحمه هللا، وقال: وقد روي مرفوعاً..قال لي النبي  ٩٨٤"السنة" البن أبي عاصم  ٤)
لك فيَّ رجالن: مثل من عيسى؛ أبغضته اليهود حتى بهتوا أمه، وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليس به. ثم قال: يه

، ومبغض يحمله شأني على أن يبهتني.) قال األلباني: أخرجه عبد هللا بن أحمد( ) ١٦٠/ ١محب مفرط، ويقرضني بما ليس فيَّ
 . ١٠٠٤) وإسناده ضعيف "السنة"١/١٥٦وأبو يعلى (

 قال األلباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين. ١٠٠٣"السنة" البن أبي عاصم  ٥)
 ١/٣١٣لبالغة" للشاه ولي هللا الهندي "حجة هللا ا ٦)
  ٢/٢٧"سيرة النعمان"  ٧)
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ا تسعة أعشار السحر (يعين الشر)  إىل العراق، فقال له كعب: ال خترج إليها يا أمري املؤمنني، فإن 
ا الداء العضال.) ا فسقة اجلن، و   . وقاهلا من بعد احلسن بن علي رضي هللا عنهما.١و

وجهته ورمسه حنو (املشرق) ليكون ُسْخَنة يف ) العراق(هكذا ُمَصرَّحًا ُحمَدَّدًا املوضع بامسه وعينه 
اء السنة الذين يطيلون ألسنتهم بالسوء والنفاق والشقاق على رافعي راية أعني اجلهلة واألغبياء أعد

  اإلسالم الذي أكمله هللا وأمت به النعمة ورضيه للناس ديناً..
، ولكل قطعة من األرض جند يف اللغة: الرفعة والعلو، ويقال لكل شيء عال )نجد(أما معىن 

، وهو خالف جندت وغلظت ُتسمى مرتفعة عما حواليها وأشرفت من األرض وارتفعت وصلب
  .  ٢الغور

بادية العراق ونواحيها، وهي  جنده: ناحية املشرق، ومن كان باملدينة كان جندقال اخلطايب: (
امة كلها من الغور، النجدمشرق أهلها، وأصل  : ما ارتفع من األرض، والغور: ما اخنفض منها، و

، يف أكثر ما يروى الدَّجَّالو يأجوج ومأجوج ها خيرج ومنها مكة، والفتنة تبدو من املشرق، ومن ناحيت
  اهـ  ٣من األخبار.)

والغور: (ومن كان  النجدوقال الكرماين يف شرحه على صحيح البخاري بعد تبيينه وبيانه يف معىن 
٤بادية العراق ونواحيها، وهي مشرق أهلها) جندهكان   -صلى هللا على ساكنها –باملدينة الطيبة 

   

لفتنة تكون من تلك قال القسطالَّ  ين: (وإمنا أشار عليه الصالة والسالم إىل املشرق؛ ألن ا
وما ورائها جند يف أرض  اخلوارج، مث ظهور وقعة صفني، و وقعة اجلملالناحية، وكذا وقعت، فكانت 

   ٥من املشرق.. وهذا من أعالم النبوة.)
هي  جندن العلماء يعلمون أن .. دليل على أجنديف أرض  اخلوارجفقول القسطالين: ..مث ظهور 

  العراق، لكون اخلوارج ما خرجوا إال من ناحيتهم.. 

                                                 

  وفيه (.. وباض إبليس وفرخ) ١٤/١٨٣، و"كنز العمال" ١/٦٩١"موطأ اإلمام مالك  ١)

، ٥٠٩/ ٢، و"تاج العروس"١٩/ ٥، و"النهاية" البن األثير٤١٣/ ٣، و"لسان العرب" ٣٤٠/ ١انظر "القاموس المحيط"  ٢)
  ٥/٢٦١و"معجم البلدان"

 ٢٤/٢٠٠ط.المغربية، وانظر "عمدة القاري" للعيني  ٢/١٢٧٤"إعالم السنن" أي "أعالم الحديث"  ٣)

 من قول ابن بطال عن الخطابي    ١٠/٤٤، ٢٤/١٦٨ ٤)

  ١٠/١٨١"إرشاد الساري"  ٥)
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 قال احلافظ ابن حجر العسقالين رمحه هللا يف آخر حبثه: (.. قال املهلب: إمنا ترك الدعاء 
ألهل املشرق؛ ليضعفوا عن الشر الذي هو موضوع يف جهتهم، الستيالء الشيطان بالفنت... إىل أن 

أن الفتنة تكون من تلك الناحية،  ل غريه: كان أهل املشرق يومئذ أهل كفر، فأخرب قال: وقا
، وأول الفنت كان من ِقَبل املشرق، فكان ذلك سبباً للفرقة بني املسلمني، وذلك فكان كما أخرب 

  ١نشأت من تلك اجلهة.) البدعمما حيبه الشيطان ويفرح به، كذلك 
ط عليهم قرن الشيطان من أول الزمان؛ بعد مقتل اإلمام فأهل العراق قد طلع ومتركز وتسل

، الذي كان هو الباب دون الفنت، وليس مث فتنة وعمر حّي، كما قال الراشد عمر بن اخلطاب 
لرجل قاله له: اتق هللا، فإن الفنت قد ظهرت، فقال  ذلك الصحايب اجملاهد اجلليل خالد بن الوليد 

  .  ٢ا تكون بعده..)له خالد: (وابن اخلطاب حي؟! إمن
، حىت  سرى وقد تتابع هذا القرن يف أهل العراق يف أوقات خمتلفة، وأزمنة متغرية، وبصور شىتَّ

، وعمت البلدان كلها، فلم يسلم منه إال من عصمه هللا تعاىل، كما دلَّت عليه قرنه إىل سائر اجلهات
نة، وشواهد القرون املاضية الغابرة، الروايات احلديثيَّة املوثقة، واحلقائق التارخيية املاضية ا ملدوَّ

واألحداث املرئية احلاضرة الواقعة، واألحداث املتوقعة، كل ذلك وغريه يشهد ويظهر منها صدق 
ضت يف تلك األرض الفرق    .. ٣األخبار بعد اإلخبار، ويستحيل يف اإلخبار عدم الوقوع فقد 

م الفنت وامل الحم موج البحار، وال نزال ننتظر باقي ما أخرب به الضالة اليت زلزلت الناس وَماَجت 
النيب الصادق املصدوق يف أحاديثه يف الفنت وأْشراط الساعة وأشواطها، فكان مفتاح الفتنة ومنبعها 

، فكانت عثمان الشهيد قتل  أول ما قاموا بهومركز مثارها وفساد ذات البني من العراق؛ فقاموا 
كان   النَّهروان، بل إن القتال يف امتداد لفتنة مقتله  كربالء  تنةوف  صفنيوحماربة  اجلمل  موقعة

بسبب التحكيم بصفني، فكل قتال وقع يف ذلك العصر إمنا تولد عن شيء من ذلك أو عن شيء 
  تولد عنه..

الصماء العمياء ما زال الناس يدورون حتت رحى فتنتها  -أي فتنة مقتل عثمان  –وهذه الفتنة 
ا هي الطعن على إمرته  إىل هذا الزمان، ، مث عليه بتوليته بل وإىل آخر الزمان، وكان أشد أسبا

                                                 
 ١٣/٤٦الفتح  ١)

) بسند حسن في ٣٨٤١ي (رقم) والطبران٤/٩٠: أخرجه أحمد (١٦٨٢قال األلباني في السلسلة الصحيحة تحت حديث رقم  ٢)
  المتابعات والشواهد 

  !.حدود العراق المراد ذكرها في األحاديث أوسع من حدودها الجغرافية المعتمد في الوقت الحاضر فتنبَّه ٣)
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: هلم، وأول ما نشأ ذلك من العراق، وهي من جهة املشرق من املدينة النبوية.. حىت قال ُحَذيْـَفُة 
  . ١أول الفنت قتل عثمان، وآخرها الدجال

  .. ٢راً بارزاً يف ظهور كثري من الفرقأث  فكانت لفتنة مقتل اخلليفة الراشد احليي عثمان 

! فهو خارج من العراق، ولكن من عراق إيران، فأخرج ابن أيب َشْيَبة يف مصنفه بسند الدَّجالأما 
صحيح إىل سعيد ابن املسيب قال: قال أبو بكر: هل بالعراق أرض يقال هلا ُخَرَسان؟ قالوا: نعم. 

  .  ٣قال: فإن الدجال خيرج منها

حاديث الكثرية، واآلثار الوفرية على خروج الدجال من ُخَرَسان وأْصَبهان، وهبوطه وقد دلت األ
  .. ٤خوز وكرمان، وهي مجيعها اآلن يف إيران

: ((ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا خوزًا وِكْرمان من األعاجم، محَر الوجوه، فطس األنوِف، وقال 
    ٥م الشعر.))صغار األعني، كأنَّ وجوههم اجملان املطرَقة، نعاهل

الذين مزقوا وحدة العقائد اإلسالمية قد خرجوا وابتدءوا ونبغوا ونبعوا  فالفرق الضَّالة وأهل البدع
وفروعها قد  واملرجئة  القدريةقد خرجوا من هناك، وفرق  والشيعة  فاخلوارجوانبعثوا من العراق؛ 

ن اإلسالم إمنا خرجوا ونبغوا الذين أخرجهم كثري من السلف م واَجلْهِميَّةخرجت أيضا من هناك، 
؛ وما تواتر عن أصوهلم اخلمسة اليت خالفوا فيها معتزلةمن  -أي اجلهمية –بالعراق، وما تفرخ منها 

 أشاعرةمن  -أي املعتزلة –أهل السنة واجلماعة، قد خرجوا من هناك، وما تفرخ منها وتفرَّع 
ْعَبالِتيَّة اليت ضاهت قول النصارى يف اُخلزَ  والصوفية؛ فقد تأصلت وتأسست من هناك، وماتريدية

املسيح من وحدة وجود وحلول واحتاد وفناء يف توحيد الربوبية الذي جعلوه غاية يسقطون به األمر 
والنهي؛ إمنا نبغوا وظهروا بالبصرة، وكانوا وجًها واحداً لشر الفرق كلها، وهم الشيعة الرافضة الغالة 

ـوـسائــر اــألــئــمة اــإلــثــين عــشر،ــ ـوـسبهم  قولــة اــلــشنيعة يفــ عــلي ـوـاــلــقائــلني اــملــ يفــ أــهــل بــيت اــلــنيب 
للصحابة الكرام، فكلهم ظهروا من هناك، فكانت العراق هي منبع الكفر والفساد، وبؤر اإلحلاد 

                                                 
 في ترجمة عثمان  ٤٥٩"تاريخ دمشق"  ١)

لعربي ٢) ا "البن  لقواصم ا و لعواصم  في "ا لك  ذ تفصيل  نظر  تيم١٧٣ا بن  ا فتاوى  و"مجموع  و"فتح ٣٢/ ١٣ية"،   ،
  ١٢/٢٨٣الباري"

  ط. دار الفكر ٨/٦٥٤ ٣)

وقد تقدم الكالم عن الدجال في أول القسم الثالث من المجلد األول من "نقض الموسوعة اليوسفية" في وقفة عاجلة،  ٤)
 كان منبعها أعجمياً من هناك..   فراجعها تزدد علماً.. وال ننس أن فتنة مقتل عمر 

 حمد) رواه البخاري وأ٥
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) الغامشني، واملغول  التَّتاروالعناد.. بل وما حل باملسلمني من التقتيل من ِقَبِل الرتك بين قنطوراء (
عراق والشام ومصر، وعاثوا فيها الفساد، وصبوا على أهلها العذاب، فكانوا هم عندما خرجوا إىل ال

وإعانة الشيعة الروافض الظاملة هلم يف تقتيل املسلمني من  هـ٦٥٦املقوضون لدولة بين العباس سنة 
م؛ كلهم خرجوا من هناك ، ومزقوا وحدة اخلالفة اإلسالمية، ١أهل السنة، وحتريق بالدهم وممتلكا

  دت حرارة اإلميان من قلوب املسلمني. وأمخ
خيربون ويقتلون، إىل أن   -أي املغول والتَّتار –ومل يكتف األمر إىل هذا احلد؛ بل قام بقايا منهم 

) الذي طرق الديار الشامية، وعاث فيها، وحرق دمشق، حىت َمتُر لنك األعرجكان ما كان من (
  ..   ٢صارت خاوية على عروشها

، وما سوف يقع ال حمالة يف آخر الصدَّاميالزمان من فتنة البعث االشرتاكي وما حصل يف هذا 
ر الفراتالزمان، وال يسما عند  ، واحنساره عن جبل أو جزيرة أو تّل أو كنز من ذهب، جفاف 

ر النيل والطمع  ء؛ باالعتدااخلراب مبصرفيقتتل الناس عنده مقتلة عظيمة، وبعد الفرات يقع  على 
وارد يف األخبار اليت وردت يف أحداث ما قبل ظهور املهدي، وكذا أعظم فتنة خترج من  به، كما هو

، وهي اليت قالو عنها: الداء العضال واهلالك يف ومأجوج يأجوج، مث فتنة الدجالالعراق؛ فتنة 
الدين، حىت أننا نستطيع أن نقول: أن منبع الفنت ونبوغها كلها من تلك اجلهة الغري حممودة، حيث 

ا املثل بقرين الشيطان، فكانت كما ُضِرب به  خرج قرن الشيطان فيها، وضرب رسول هللا 
  املثل؛ يف افرتاق كلمة املسلمني، وفساد نِيَّات كثري منهم إىل يوم القيامة.. 

  حق ال ريب فيه وال مرية، فال جدال..  ٣((رأس الكفر حنو املشرق)) فكان قول النيب 
، والقالقل واحملن، وهذا القول مقررًا يف أذهان السلف على مر العصور، فالعراق هي أرض الفنت

  وانقضاء الدهور، فال راد حلكم هللا، وال معقب ألمره، يفعل ما يشاء، وحيكم ما يريد.. 
، يتكرر خروجه يف كل عصر وحنيفلم خيرج قرن الشيطان من هناك يف عصر واحد فقط، وإمنا 

ظاملة غامشة فتاكة أثيمة، وحنن اآلن نعيش ونرى الفنت اليت يف العراق، وما ويرتىب هذا القرن على أيِد 
حسني، الذي أوصل الغرب إىل اخلليج، يف أوائل القرن الواحد  صدامفعله الطاغية العراقي 

                                                 
ط.هجر،  ٣٥٦/ ١٧وما بعدها، و"البداية والنهاية" البن كثير ٣٧٤/ ٣انظر "منهاج السنة النبوية" البن تيمية رحمه هللا  ١)

  ٤/٤١١، ٢/٤٧٧و"الروضتين في أخبار الدولتين" ألبي شامة
 ) ولن ينس المسلمون ما فعله الحجاج األثيم في سفك الدماء المعصومة.   ٢
 ) متفق عليه٣
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والعشرين امليالدي، فكان صدام هو املعني للقرن الشيطاين املتسلط على تلك الديار يف هذا القرن 
ا الغرب إىل بالد أميا تسلط، ال ذي أنتج الفساد العريض، والفنت العاصفة املهلكة، اليت َعبَـَر 

  املسلمني، فنعوذ باهلل من تسلط الشيطان وأعوانه علينا وعلى املسلمني اآلمنني...  
اخلليفة الراشد احلق والدمها وقتلوا ، رحيانيت النيب احلسن واحلسني قتلوا فأهل العراق هم الذين 

، فأهل العراق هم القتلة الظلمة الغامشني على مر العصور إال أبا احلسن علي بن أيب طالب  الرابع
على يد اخلارجي ابن ملجم املرادي كانت أكرب فتنة سوداء  فمقتل علي من رحم هللا، وقليل ما هم.. 

لك الوقت ُمظلمة فتاكة رهيبة مرت باملسلمني، بل هي أشد فتنة وقعت يف موضع قرن الشيطان يف ذ
كان يف   -كرب وبالء  –بن علي رضي هللا عنهما يف أرض كربالء العراق  مقتل احلسنياملظلم. وكذا 

ظلمًا وعدوانًا وخيانًة ونقضًا للعهود واملواثيق اليت وعدها إياه  موضع قرن الشيطان، حيث استشهد 
الزمان إىل آخره، فكان يوم  شيعته يف العراق، وكان ما كان من فتنة يدور حتت رحاها الشيعة من أول

اليت وهو املوافق لفتنة اخلليج الثانية  هـ٦١من سنة  -عاشوراء –استشهاده يف احملرم يف اليوم العاشر 
ا صدام حسني طاغية العراق يف احملرم يف احلادي عشر من سنة فارتكب يف الشهر  هـ١٤١١ قام 

تَـَلُة احلسني من القبائح البش عة، واجلرائم الشنيعة، كل ذلك نابع من موضع قرن احلرام ما ارتكبه قـَ
بن عبيد الثقفي املدعي النبوة، مث األلوهية، وما  املختار، وفتنة األشعث ابن.. وكانت فتنة ١الشيطان

بن يوسف الثقفي من القتال، وسفك الدماء املعصومة ما كال تدوينه، كل ذلك  احلجاججرى يف والية 
اخلوارج يف البصرة؛ الذين خرجوا يف سنة سبع ومخسني  الزنجْنس فتنة نبع وثار من العراق.. ومل تُـ 

، فقاموا على القتل واإلحراق، ومئتني، إىل سنة سبعني، وهم أحفاد اخلوارج الذين خرجوا على علي 
على املنابر، وبيع العلويات بأمثان خبسة دراهم  وسب عثمان وعلي ومعاوية وطلحة والزبري وعائشة 

ىت قُتل رئيسهم اللعني سنة سبعني ومئتني، لعنه هللا؛ فقد ادعى النبوة، مث علم املغيبات.. معدودة، ح
بالكوفة؛ أصحاب الفنت الصماء العمياء يف العراق، ومن العجب أن تعجب  القرامطةويف زمنه ظهرت 

م الفظيعة، واليت وقع يف فخاخ باطلهم وفساد معتقدهم الر  وافض؛ لكون من أفعاهلم الشنيعة، ومعتقدا
الروافض أقل الناس عقوًال، وأجرأهم يف الدخول يف الفضائح القبيحة الفظيعة، وأسرعهم يف اتباع كل 

  .. ٢ناعق

                                                 
 عن مقتل الحسين  ١/٣٣٥ما ذكره ابن حجر في "اإلصابة"  انظر ١)

 ٨٧شاعة" ، و"اإل٣/٢٨لترى ما فعل القرامطة، و"وفيات األعيان" البن خلكان ١١/٦١انظر "البداية والنهاية" البن كثير  ٢)
 .ط.دار الهجرة للبرزنجي
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هلي أشد وأنكى، قد نبعت من موضع قرن الشيطان على يد القرمطي  القول خبلق القرآنوفتنة 
بري من العلماء والعامة، وما بن غياث املريسي، وهذه الفتنة قد ذهب ضحيتها اجلم الك راخلبيث بش

ا الشيطاين يف كثري من دعاة الضاللة يف هذا الزمان.. وفتنة  فتنة  احلالجزالت هذه الفتنة حترك قر
ا ١عريب  وابن  الغزايلعراقية أنتجت  ، وهم فتنة لكل مفتون إىل آخر الزمان، وهي فتنة فرحت بكثر

ا وطرقها الزاحفة على قلوب الكثري من املسلمني، حىت جتا وز بغيها احلد بأن تعددت فرقها وأحزا
وأفكارها وعقائدها جل أوطان املسلمني، وكل حزب مبا لديهم فرحون، فكان كل ذلك نابع من قرن 

  الشيطان..
القائمة على  الطائفة املنصورةيف الشر أن أصله من املشرق، وأن  وقد استفاضت السنن عن النيب 

وما يغرب عنها، فكان أهل املدينة يسمون أهل الشام أهل املغرب،  ٢الشاماحلق من أمته باملغرب وهو 
فيقولون عن األوزاعي أنه إمام أهل املغرب، ويقولون عن سفيان الثوري وحنوه إنه مشرقي إمام أهل 
املشرق، لكون الشام عندهم تنتهي عند الفرات، وهو على ُمساَمَتِة مكة؛ وهلذا كانت قبلتهم أعدل 

م يستقبلون الركن الشاميَّ ويستدبرون القطب الشاميَّ من غري احنراٍف إىل ذات اليمني  القبلة، مب عىن أ
عناية بفتح الشام أكثر من  ، وال إىل ذات الشمال كأهل الشام، فكان أليب بكر قكأهل العرا

يف  كذلك عمر : (َلَكْفٌر من ُكُفوِر الشام أحبُّ إيلَّ من فتح مدينة بالعراق.) و العراق، حىت قال 
خالفته كان يفضل أهل الشام على أهل العراق، حىت أنه قدم الشام غري مرَّة وامتنع من الذهاب إىل 

طُِعَن أدخل عليه أهل املدينة  االعراق، واستشار؛ فأشاروا عليه أنه ال يذهب إليها، وكذلك حني وفاته مل
ام، مثَّ أدخل عليه أهل العراق، وكانوا آخر من أوًال وهم كانوا إذ ذاك أفضل األمِة، مثَّ أدخل أهل الش

دخل عليه، هكذا يف الصحيح، فلم يكن العراق يوماً أفضل من غريه غري الزمان الذي كان فيه أمري 
، وهلذا ملا ذهب عليٌّ ومات؛ ظهر منهم من ٣، وذاك كان أمرًا عارضاً املؤمنني علي بن أيب طالب 

يكن معروفاً قدمياً أن أهل جند املعروفة بالسعودية اآلن هم املعنيون يف  الفنت والنفاق والردة والبدع، ومل
األحاديث، وإمنا أحدث هذا الفهم وابتدعه هم الشيعة والصوفية يف آخر الزمان حماربًة لشيخ اإلسالم 

  حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا..

                                                 
  -وقد تقدم ذكرهم في القسم األول من المجلد األول  -) ١
  الشام ودمشق" للحافظ الربعي  ) انظر "فضائل ٢
) وكذلك أيضاً ال ريب أن من أعيان أهل العراق من العلماء والصالحين من هو أفضل من غيرهم في زمانهم كابن مسعود ٣

وعمار وحذيفة ونحوهم وممن جاء بعدهم من األئمة كأحمد وغيره في زمانه..وهذا ال يمنع اختصاص طائفة بأمر راجح على 
  ة الجملة وترجيحها. وسيأتي الكالم في هذا قريباً إن شاء هللا..   أخرى في مقابل
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  حديث أبي هريرة الذي شهد عليه لحمه ودمه

عياناً يف هذا  ؛ نرى ما قاله الذي شهد عليه حلمه ودمه أيب هريرة  حديثوحنن عندما نتذكر 
الزمان، بل وإذا قرأنا التأريخ؛ نرى أن هذا احلديث قد تكرر يف كثري من األزمان، وهو حديث 

، قال: عظيم يف دالئل نبوة الرسول الصادق املصدوق عليه الصالة وأمت التسليم.. فعن أيب هريرة 
َعِت العراُق درَمهها وَقِفيَزها، ومنعت الشاُم ُمْدَيها ودينارها، ومنعت مصُر قال رسول هللا  : ((َمنـَ

ا ودينارها، وعدمت من حيث بدأمت، وعدمت من حيث بدأمت.)) قال أبو هريرة:  َّ شهد على ذلك ( إرَد
  .  ١)حلُم أيب هريرة ودُمه

أَتَى أَْمُر قوعها، كقوله تعاىل: : ((منعت)) بصيغة املاضي؛ داللة على حتقق حصوهلا وو فقوله 

ا يُْشِرُكونَ  ِهللا َفالَ  : ، ويؤكد حصول ذلك؛ قوله ١النحل:  تَْستَْعِجلُوُه سُْبَحاَنهُ َوَتعَاَلى َعمَّ
((وعدمت من حيث بدأمت))، وهذا فيه مبالغة يف اإلشارة على وقوع ذلك ال حمالة، كقوله سبحانه 

وهللا أعلم؛ أن هذه املناطق: العراق  ومعىن احلديث، ٢٩األعراف:   دُونَ َكَما َبدَأَُكْم تَعُووتعاىل: 
والشام ومصر، مينعون ما عليهم من اخلراج واجلباية بعدما تـُْفَتح، وهذا املنع يف وقت حصول الفنت 
هم وال بد، والفنت ما تأيت إال بعد انتهاك ذمة هللا، وذمة رسول هللا، واستئثار األمراء لألموال، واختاذ

مال هللا دوًال، مما يشّد هللا على قلوب أهل الذمة، فيمنعون ما يف أيديهم من اخلراج وغريه، بل 
وـميــتنعونــ مــن أــحــكامــ اــإلــسالمـ اــلــيت كــانــت جتــريــ عــليهم،ــ فـيتسلطونــ عــلى اــملــسلمني بــعد أــنــ تــقوى 

وُنظمهم شوكتهم، ويستولون على معظم ديارهم يوماً بعد يوم، ويسيطرون عليها، ويضعون قوانينهم 
ا على من كان حتت أيديهم من املسلمني..   مكان األحكام الشرعية اإلسالمية، ويلزمو

فاملسلمون هناك اليوم ُتقطَّع أوصاهلم، وتنثر دولتهم، ويُتحّكم يف أرزاقهم ومعاشهم، وُسلب ما 
ا الكبرية الكثرية الوفري  -كالبرتول وغريه-عندهم من اخلريات  ة، وحوصروا فمنعت التوسع يف خريا

ــم  اـقـتصادـيـاً ـوـسياسياً،ـ فـمنعواـ عـنها اــألـمـواـلـ ـوـاـلـغذاـءـ ـوـاـلـدوـاـءــ؛ـ إلـجـبارـهــم عـلى اـخلـضوعـ إلــرـاـدـ
م..   وسيطر

                                                 

، ٢٢٧، وفي "الخراج" له واللفظ له رقم ٦٠٢، وأبو عمرو الداني في "الفتن" رقم ٢٨٩٦أخرجه مسلم في صحيحه  ١)
  والقفيز والمدي واإلردب: مكاييل معروفة عند أهل بلدانها..  
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وهذا مل حيصل مرة واحدة يف التأريخ! بل حدث أكثر من مرة، وهو اآلن حيدث بشكل أوضح 
  .. ١األمر من قبل ومن بعد هِ لَّ لِ وأوسع، فَ 

بدأمت، وعدمت من حيث بدأمت.)) فيه دقة متناهية، فهو يدل على  : ((وعدمت من حيثوأما قوله 
  : ((..من حيث..)) و"حيث" ظرٌف للمكان.. املكان الذي بدأ منه، وسوف يعود إليه، هلذا قال 

ويف قوله: ((وعدمت من حيث بدأمت))؛ إشارة إىل استحكام (: ٢رمحه هللا محود التوجيريقال الشيخ 
قال: ((إن  ىل مقره األول؛ كما يف احلديث الصحيح: أن رسول هللا ، ورجوعه إغربة اإلسالم

. ويف رواية ألمحد: ((إن اإلسالم ليأرز إىل ٣اإلميان ليأرز إىل املدينة كما تأرز احلية إىل جحرها))
  املدينة كما تأرز احلية إىل جحرها)) 

ريباً كما بدأ، وهو يأرز إىل قال: ((إن اإلسالم بدأ غريبًا، وسيعود غ عن النيب  وعن ابن عمر 
   ٤املسجدين؛ كما تأرز احلية يف جحرها))

: وقد تقدمت األحاديث يف باب غربة اإلسالم، وما ذكر فيها من -أي التوجيري –مث قال 
  اهـ )انضمام اإلميان إىل املدينة وما حوهلا مل يقع إىل اآلن، ويوشك أن يقع، وهللا املستعان.

ت غربة يف أول اإلسالم، والدين احلق يف قلة من الناس، وستعود وهذا الذي حصل؛ فقد كان
الغربة إىل ما كانت عليه: غربٌة يف اإلسالم، وغربة يف اإلميان، وغربة يف العلم، وغربة يف السنة، وغربة 
يف الدعوة، وغربة يف الشرائع، وغربة يف االهتمام، وغربة يف االجتاه، حىت صار الغرباء هم الغرباء 

هم أهل هللا، وأهل سنة رسول هللا؛ املستجيبون القابلون هلم قليل، واملخالفون العاصون هلم   الذين
كثري، فهم قد عادوا من حيث بدءوا، وإىل املدينة، حيث بدأ اإلسالم فيها يف آحاد وقلة من 

حيارب الناس، وهللا املستعان.. بل حىت صارت الغربة يف داخلها غربة؛ حبيث ترى من أهل الغربة من 
  ويطعن يف أهل غربته! وهللا املستعان..       

وجاء يف صحيح مسلم، عن أيب نضرة، قال: كنا عند جابر بن عبد هللا، فقال: (يوشك أهل 
ا: من أين ذاك؟! قال: من ِقَبِل العجم، مينعون ذاك. مث نَ لْ  ُجيْىب إليهم قفيز وال درهم. قُـ العراق أن ال

                                                 
  تحقيق الصالح    ١/٢٢٦قيم انظر "أحكام أهل الذمة" البن ال ١)
  ٢/٢٣٩في "إتحاف الجماعة"  ٢)
  .رواه اإلمام أحمد، والشيخان، وابن ماجة؛ من حديث أبي هريرة  ٣)
 رواه مسلم ٤)
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ىب إليهم دينار وال ُمْدي. قلنا: من أين ذاك؟! قال: من ِقبل قال: يوشك أهل الشام أن ال ُجي 
    .١الروم..)

وهكذا ُقطع أهم مصدر يصدر ومورد لبيت مال املسلمني، ومنعت تلك البلدان أهم مورد 
إسالمي، بسبب استيالء الكفار لديار املسلمني يف عصور خمتلفة، وأزمنة متفرقة، وها هم يف هذا 

ا الكثري من دول املسلمني، وأسقطوا اخلالفة اإلسالمية وأبعدوها، وأبعدوا الشريعة الزمان؛ قد احتَـلُّو 
احملمدية عن احلكم وأسقطوها، وفككوا الدولة اإلسالمية إىل دويالت مستقلة، وانعدم بيت املال، 

  ومنعت البلدان اإلسالمية اخلراج الذي كان يؤدَّى لبيت املال..
ْعَرُك  وقال: (ليوشكن  ٢العراق َعْرَك األدمي، وُتفتُّ مصر فتَّ البعر.)قال كعب األحبار: (َستـُ

   ٣العراُق يعرُك عرَك األدمي، وُيشقُّ الشاُم شقَّ الشعر، وتُفتُّ مصُر فّت البعرة، فعندها ينزل األمر)

لتمكن، مث  لفتنة من املشرق، واستقر الضرر فيها ومتكن منها كل ا نعم! فقد بدأت ونبعت ا
َفتَـَقْت أخرى من ناحية أخرى، وهللا حتولت الفتنة  والضرر إىل املغرب؛ فال تُرفع فتنة من ناحية، إال انـْ

  املستعان..
فكان العراق هو احملل لبداية احلروب الطَّاِحَنة، واملعارك الَعرَِكة، ففي زماننا هذا يتداعى إليها 

تُعرك عرك األدمي، ومتور مور الناس من مجيع أحناء العامل من أجل خريات ظهرت فيها، فها هي اآلن 
، اليت تسبق خروج املهدي، ونزول عيسى  وإرهاصات املالحمالبحار، الذي عندها تكون بدايات 

  وخروج الدجال الضال، ويأجوج ومأجوج، فكلهم يف عصر واحد..
وفتنة : فتنة السراء، الفنت أربعٌ يقول: ( فقد جاء عن عبد هللا بن ُزَرْير الغافقي أنه مسع علياً 

هللا على يديه  حُ لِ ، ُيصْ ، مث خيرج رجل من عرتة النيب معدن الذهبالضراء، وفتنة كذا، فذكر 
  وهذا األثر فيه دليل على إرهاصة؛ وهي خروج املهدي آخر الزمان، فتأمل!  ٤أمرهم.)

عن : ((يوشك الفراُت أن َحيِْسَر : (فذكر معدن الذهب)! فقارن بينه وقول النيب وتأمل قوله 
كنز، ويف رواية: عن تّل، ويف أخرى: عن جبل من ذهب، فإذا مسع به الناس ساروا إليه، فيقول من 

ل من كل مائه تَ قْ عنده: وهللا لئن تركنا الناس يأخذون منه لُيذهنب به كله، فيقتتلون عليه، حىت يُـ 

                                                 
 ٢٩١٣رقم صحيح مسلم  ١)
 ٢/٢١٥تاريخ دمشق البن عساكر ٢)
 ٥٨٥ذكره نعيم بن حماد في "الفتن" رقم ٣)
 بإسناد جيد٩٤مأخرجه نعيم بن حماد في "الفتن" رق ٤)
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م ينجوا)) ويف أخرى: ((فمن حضره  فال يأخذ منه تسعٌة وتسعون.)) ويف رواية: ((كلهم يرى أ
    ١شيئاً))

مث إذا تأملت هذا، فال تنس أن تتأمل يف األثر بعد ذكر املعدن، أن املهدي سوف خيرج بعد 
احنسار الفرات وجفافه! وعلى ذلك جزم احلافظ ابن حجر العسقالين فقال بعد ذكره حلديث 

على أنه يقع عند  االحنسار: (فهذا إن كان املراد بالكنز فيه: الكنز الذي يف حديث الباب، دل
  اهـ        ٢ظهور املهدي، وذلك قبل نزول عيسى، وقبل خروج النار جزماً، وهللا أعلم.)

؛ حيث وجه املسلمني بأن ال ففي حديث االحنسار فائدة عظيمة، وهي نصيحة عزيزة من النيب 
يث جتر هذه الفتنة حيضروا هذا االحنسار، وبأن ال يغرتوا يف هذا املعدن الذي هو فتنة حبد ذاته؛ حب

اـالـقـتتالـ اـلـكثري،ـ وـاـملـنازـعـة اـلـكبريةـ،ـ فـمن اـمـتثل اـلـنهي اـلـنبويـ؛ـ سِلم يفـ نـفسه،ـ وـسِلم مـنه غـريهــ، 
  فاحرص يا عبد هللا! على اإلقتداء، وتثبت يف الفنت، فمدعي العلم قد كثروا، وهللا املستعان.. 

والفضة، فيجيء القاتل : ((تقيء األرض أفالذ أكبادها، أمثال األسطوان من الذهب قال 
ْلُت، وجييء القاطع فيقول: يف هذا َقَطْعُت رمحي، وجييء السارق فيقول: يف هذا  فيقول: يف هذا قَـتـَ

((. ا ال ٣ُقِطعت يدي، مث يَدعونه فال يأخذون منه شيئًا تؤدي إىل الندم، وحمصال ..فالفنت دائماً 
ا، كما جاء يف األثر: ((إن الساعة ال تقوم    ..٤حىت ال يقسم مرياث، وال يفرح بغنيمة.))يُنتفع 

ا،  فاألرض سوف تقيء ال حمالة بفلذات أكبادها من الكنوز الوفرية، حىت يأيت زمان فال يُنتفع 
ا برجله، ويقول: يف هذه كان يـَْقَتِتُل من كان قبلنا، وأصبحت اليوم ال يُنتفع  وحىت مير الرجل فيضر

  .. ٥ا

                                                 

واألحاديث فيه كثيرة في الصحيحين والمسانيد والمصنفات، تل، أو كنز، أو جزيرة، أو جبل؛ معاني مترادفة بمعنى الكثرة  ١)
وهللا أعلم، وهنا ينبغي أن ننبه على من ظن أن الذهب هو البترول، وسماه بالذهب األسود! وهذه مجازفة خطيرة ترد هذا 

في غير محله، وخاصة أن البترول ليس جبالً بارزاً، وإنما هو ُمستخرج من باطن األرض، ومن  الحديث الصحيح، وتضعه
مسافات بعيدة، ثم إن البترول موجود في أماكن متعددة في العالم، وليس مخصوصاً في الفرات، وهو معدن سائل، وليس جامداً 

ي تأويل األحاديث واآليات بالتحريف على حسب ما يحلو كالذهب! انظر رد الشيخ حمود التويجري رحمه هللا على من تجرأ ف
لهم في كتابه: "إيضاح الحجة في الرد على صاحب طنجة" وكتاب للشيخ أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين: "تحذير ذوي الفطن 

  من عبث الخائضين في أشراط الساعة والمالحم والفتن"..       
 ١٣/٨١) "الفتح"٢
  الزكاة   ) أخرجه مسلم في كتاب٣
    ٤/٢٢٢٣) مسلم٤
   ٦٨٥٣) انظر صحيح ابن حبان "اإلحسان" ٥
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ناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب، مث ال جيد أحداً يأخذها : ((ليأتني على القال 
  ..١منه، ويُرى الرجُل الواحد يتبعه أربعون امرأة يـَُلْذَن به؛ من قلة الرجال وكثرة النساء.))

فهكذا مآل الفنت دائماً؛ احلسرة والندامة، فالقتال الذي حصل وحيصل، والذي سوف يفىن فيه  
وف يندم عليه الناس، والذي من أجله قاتلوا؛ سوف يركلونه بأرجلهم لعدم كثري من الرجال، س

ودخول الغرب يف قرن االنتفاع به.. وحنن يف هذا الزمان، وما نراه يف العراق وواقعه السخيف، 
، وما يلقونه يف روع عامة املسلمني: بأن دخوهلم فيها بدعوى إخالئه من أسلحة الدمار شيطانه

العامة، وتعززها منظمة األمم املتحدة، وما كل هذا إال فوائد نستطيع أن الشامل! فيصدقها 
  نستنبطها: 

  إن دخول الغرب يف العراق، ومن قبله إىل أفغانستان، واستيالئهم هلما بالسالح القهري؛ إمنا
 هو مبدأ عدوان، أراد أن يزيل اليد احملقة، ويقرر يده املبطلة، وهو خرم ألصل احلق والعدل، مما

سوف يؤدي إىل اضطراب األمن يف العامل كله، وسوف ميتد إىل باقي دول العامل اإلسالمي املتمركزة 
  يف الشرق األوسط.. فاللهم سلم سلِّم..

وحنن إذا قلنا: استيالء قصري! يعين ذلك: وجب على املسلمني مجيعًا دفع عدوان املعتدين 
يَّةواضحة غ ٢باجلهاد املايل والنفسي حتت راية واحدة ، ترفع املعىن احلقيقي لإلسالم ٣ري ُعمِّ

  حبذافريه..
  َواْقتُلُوهُْم َحْيُث ثَِقْفتُُموُهْم َوأَْخِرُجوهُْم ِمْن َحْيُث أَْخَرُجوُكْم َوالِفتْنَةُ أََشدُّ ِمَن القَتِْل
 البقرة   

  خليط  يف األحاديث املتقدمة دليل على أن املانعني خلريات العراق هم العجم الذين هم
وأمشاج من الناس جتمعهم الُعْجمة، وأن املانعني خلريات الشام هم الروم اإلفرنج، وهم بين األصفر، 
م سوف خيتلفون، فتنتقل القيادة من العجم إىل الروم، وهذه هي بداية امللحمة الكربى اليت  وأ

                                                 
  متفق عليه ١)
  ..فنحن ندعو المسلمين إلى هذه الراية في نقضنا للموسوعة اليوسفية الصوفية ٢)

لمون تحت كما هو حاصل اآلن؛ ال يُعرف قائد وال يُعرف أمير، والنصيحة قبل الخسارة في الدنيا واآلخرة: أن يجاهد المس ٣)
والمرجع في الميزان هو راية إسالمية واضحة المعالم واالستقامة الحقة، موزونة بميزان أهل السنة المقسط الغير مجحف، 

الذين يقيمون بالتقييم الصحيح، والحكم الشرعي الصريح، فال يجوز للجهال وأنصاف المتعلمين الذين علموا شيئاً  العلماء
يٍَّة؛  يغضب : ((من وفاتهم أشياء، قال  خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات؛ مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عُّمِ

لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة فقُتِل؛ فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي؛ يضرب برها وفاجرها، وال يتحاشى 
      .مسلم وأحمد والنسائي من مؤمنها، وال يفي لذي عهد عهده؛ فليس مني، ولست منه.)) أخرجه
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سوف يكون  -ةوال حمال -سوف تكون بني املسلمني وغريهم من العجم والروم، فإذا وقع هذا 
  .. ١عالمة الحنسار الفرات عن الذهب، وأمارة لظهور املهدي املنتظر

                                                 

 ..تزدد علماً وفهماً وقناعةً  مافراجعه الرابع والخامسيعة وقد تقدم التفريق بينهما في القسم نة ال الشِّ مهدي السُّ  ١)
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  الدجال معالخوارج 

وال تزال الفنت يف هذا املوضع الذي طلع فيه قرن الشيطان متسلسلة، آخذة كل حلقة منها 
ذا النيب الدَّجالبأختها، حىت تصل إىل  ال عند ، قال: ذُكر الدج؛ فعن حذيفة ، كما أخرب 

، فقال: ((ألنَا لفتنة بعضكم أخوُف عندي من فتنة الدجال، ولن ينجَو أحٌد مما قبلها رسول هللا 
   ١صغريٌة وال كبريٌة إال لفتنة الدجال)) –منذ كانت الدنيا  –إال جنا منها، وما ُصِنَعت فتنٌة 

ذه الصراحة الواضحة اجلليَّة، يف أن الفنت إمنا هي إرهاصات خلر  وج الدجال آخر الزمان، هكذا 
، حىت خيرج يف أعراضهم الدجال، كما أخرب ويرتأسها اخلوارج يف كل زمانوال تزال الفنت خترج، 

الصادق املصدوق عليه الصالة والسالم بقوله: ((ينشأ نشٌئ يقرؤون القرآن، ال يتجاوز تراقيهم،  
   .٢ُكلََّما خرج فـَْرٌق ُقِطع، حىت خيرَج يف أعراضهُم الدَّجال))

؛ حيث أخرب عليه الصالة والسالم عن خروج هكذا يف احلديث الذي هو من دالئل نبوة النيب 
هؤالء وظهورهم بني الفنية والفنية من الزمان، فكلما خرجت واحدة منهم؛ ُقطعت، فُيقطعون 

لكثري باحلجة والبيان بالربهان، فلما كان أول خروجهم، قام عليهم ابن عباس باحلجة البيان؛ فرجع ا
الذين مل يرجعوا يف النـَّْهَروان، وفرقهم على شر حالة، حىت كاد أن  منهم بالربهان، وقاتل علي 

  يقضَي عليهم..
، فجمعوا حوهلم السذج أن أبقى ثلة منهم أفلتوا من قبضة علي  -الكوين –قدر هللا وكان من 

اجليوش؛ فقاتلوهم،  هم عليٌّ فأرسل إلي –كما هو احلال يف مجيع األزمان   -والغوغاء من الناس 
وقـَتَـُلوُهْم، تقربًا إىل هللا، فهم شر قتلى حتت أدمي السماء، ومن قتلهم له األجر العظيم من رب 

يف شهر رمضان  األرض والسماء يوم القيامة، وبقيت منهم شّر شرذمة، وهي اليت قتلت عليًا 
  املبارك سنة مثان وثالثني من اهلجرة..

يف  ، فلو مل يفلتوا من قبضة النيب ، كما أفلتوا من ابن عمه؛ رسول هللا لي هم أفلتوا من ع
مر  أن نيبَّ هللا  حينه وعهده؛ َلَما وجدت فتنة بعدها، ففي مسند اإلمام أمحد، عن أيب بكرة 

 فقضى الصالة، ورجع عليه وهو ساجد، فقام النيب  - وهو ينطلق إىل الصالة –برجل ساجد 
يقتل هذا؟)) فقام رجل فحسر عن يديه فاخرتط سيفه وهزه مث قال: يا نيب هللا! بأيب فقال: ((من 

                                                 
   ٣٠٨٢أخرجه أحمد  وصححه األلباني في الصحيحة  ١)

 ٢٤٥٥أخرجه ابن ماجة بإسناد صحيح، انظر الصحيحة  ٢)
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أنت وأمي كيف أقتل رجًال ساجدًا يشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدًا عبده ورسوله؟ مث قال: ((من 
يا يقتل هذا؟)) فقام رجل فقال: أنا. فحسر عن ذراعيه واخرتط سيفه وهزَّه حىت ارتعدت يده فقال: 
: نيب هللا! كيف أقتل رجًال ساجدًا يشهد أن ال إله إال هللا، وأن حممدًا عبده ورسوله؟ فقال النيب 

   .١((والذي نفسي بيده، لو قتلتموُه لكان أول فتنٍة وآخَرها.))
، فقال: يا رسول هللا! إين أن أبا بكر جاء إىل رسول هللا  ويف رواية: عن أيب سعيد اُخلْدِري 

ٌع حسن اهليئة يصلي، فقال له النيبُّ مررت بو  : ((اذهب أليه ادي كذا وكذا، فإذا رجٌل ُمَتَخشِّ
، فاقتله)) قال: فذهب إليه أبو بكر، فلما رآه على تلك احلال كره أن يقتله، فرجع إىل رسول هللا 

ر، قال: لعمر: ((اذهب فاقتله)) فذهب عمر فرآه على تلك احلال اليت رآه أبو بك فقال النيبُّ 
عاً فكرهت أن أقتله، قال: ((يا  فكره أن يقتله، قال: فرجع، فقال يا رسول هللا! إين رأيته ُمَتَخشِّ
علي! اذهب فاقتله))، قال: فذهب علي فلم يره، فرجع عليٌّ فقال: يا رسول هللا! إنه مل يره، فقال 

 الدين كما ميرق السهم من : ((إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن ال يتجاوز تراقيهم، ميرقون من
    .٢الرمية مث ال يعودون فيه، حىت يعود السهم يف ُفوِقه، فاقتلوهم، هم شر الربيَّة.))

بعد رجوع أيب بكر وعمر رضي هللا  قال لعلي  ، أن النيب ويف رواية: من حديث أنس 
(أقتلت الرجل؟)) قال: : ( عنهما: ((أنت له إن أدركَته)) فذهب عليٌّ فلم جيده، فقال رسوُل ِهللا 

: إن هذا أول قرن خرج من أميت، لو قتلته ما مل أدِر أين سلك من األرض، فقال رسول هللا 
   .٣اختلف من أميت اثنان.))

، مث ولكنها سنة هللا الكونية اليت تبني خالهلا كثري من األمور الشرعية، فأفلتوا من يد رسول هللا 
الراشد الرابع للمرة الثانية، فكانت هذه الفلتة سبباً يف قتله، فلو أفلتت بقية منهم من يد اخلليفة 

تِّلوا من آخرهم؛ ما اختلف من أمة حممد  رجالن، ولكن ال بد من خروج الدجال الذي ما  قـُ
ُصنعت فتنٌة منذ كانت الدنيا صغرية وال كبرية إال لفتنة خروجه يف آخر الزمان، فهي فنت متسلسلة 

ا حىت تص ل إليه، فكانت أول ما خرجت من ضئضئ ذاك الرجل، الذي لو ُقتل، لكان يف حلقا
ذا الصادق املصدوق عليه الصالة والسالم..      أول فتنة وآخرها، كما أخرب 

                                                 
 ٢٤٩٥لة الصحيحة ، السلس٥/٤٢المسند  ١)

  وصححه األلباني في المصدر السابق  ٣/١٥أخرجه أحمد  ٢)

  بسند فيه ضعف نفس المرجع السابق    ١٠٢٠ -٣/١٠١٩أخرجه أبو يعلى  ٣)
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هو مسرح أحداث هذه الفتنة الصماء العمياء، اليت ُترسم يف الليايل الظلماء،  العراقوكان 
، فقامت الثورات املتعددة املتكررة من شررها إىل معاوية  لُتَسفَّك فيها دماء األبرياء، حىت وصل

اية الدولة األموية سنة أربع وستني، وبعد هذه السنة اشتدت شوكتهم  سنة إحدى وأربعني، إىل 
بالبصرة، فُقطعت، مث قامت الثورة مرة أخرى سنة اثنتني وسبعني، خرجوا مرات عديدة، وُدِحُروا يف  

م بقية يف العراق يف عهد الدولة العباسية، وقاموا بعدة ثورات يف خالفة كل املرات، حىت بقيت هل
    ١الرشيد، وُدحروا، وهكذا..

نرى واقع اخلوارج؛ فهم وهللا ما قاموا إال ويفرقهم هللا على شر حال، وما  هذا الزمانوحنن يف 
؛ــ إــالــ ـوـقــسمه هللاــ.ــ.ــوــحنــن نــراــهــم اــآلــنــ يفــ هــذاــ اــلــزمــانــ؛ــ قــد غــلبت  ْرقــٌ عــلى نــفوسهم ظــهر مــنهم فـــــَ

الشبهات، وظهرت من فلتات ألسنتهم الشهوات، حىت صارت فيهم من معاين اخلمر؛ أن من ذاقها 
م  ا أمعن، فرفع الغوغائيون رؤوَس قاد الذين ال  -أدمن، وفيها من آفات امليسر؛ أن من جرَّ

ال، ومع ذلك كله؛ الذين من آثارهم؛ تفريق الشمل، وتبديد امل -يُعرف عنهم خرب، وال ُوجد هلم أثر
م قط، وهذا من لطف هللا عز وجل، وشأن سنته سبحانه  فهم مل جيتمعوا على رجل واحد من قاد
وتعاىل يف أهل الباطل، فلو أمكن هللا هلم وِلرْأيهم؛ لفسدت األرض، وقطعت السبل، وبَـُعَد األمن 

، ولتصارع رؤوس اخلوارج على واالستقرار يف البالد، ولعاد أمر اجلاهلية، وتفكك اجملتمع اإلسالمي
اخلالفة ألدىن شهوة، ولكفَّر املسلمون بعضهم البعض بأدىن شبهة، ولقامت بعدها احلروب الضروس 
حتت مسمى اجلهاد والقتال يف سبيل هللا؛ إلزالة املنكرات وإقامة العدل بزعمهم، وهي أبعد ما تكون 

ساقوهم باسم  -خوارج  –سليم األنفس لقادٍة عن أحكام الدين احلنيف اعتقاداً وعمًال، وإمنا هي ت
  الدين، ال يعرف عنهم خرب، وال ُوجد هلم أثر...

اليت فسرها هلم شيخهم يف كتابه "الظالل"؛ فال  احلاكميةوحقٌّ أن يقال فيهم: أرادوا الدين يف 
ال يقيسون األمور إال من خالل ما فسره شيخهم، وال يقيِّمون األشخاص إال على ضوء فكره، و 

يف احلياة سوى الوصول إىل هدفه، بل وزادوا فيه من الغلو أشكاًال، ومن التطرف  حيملون هدفاً 

                                                 
، "الفصل في الملل واألهواء والنحل" البن حزم ١٠/٣٠٦، "البداية النهاية"٦١٣، ٥/٣١٣انظر "تاريخ الطبري"  ١)
٤/١٩٠   
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ذا حكموا بغري ما أنزل هللا، فأولئك هم الكافرون الظاملون الفاسقون، على ميزان أهل  ألوانا، فهم 
   ...١السنة واجلماعة، على مر العصور، وانقضاء الدهور

                                                 
، ١٨٣، و"العدالة االجتماعية" له ٢١٢٢، ٢٠١٠، ٤/٢٠٠٩، ٣/١٧٣٥، ١١٢٥، ٢/١٠٥٧ل القرآن" انظر "في ظال ١)

، وتمجيده للمارقين في تكفيره المسلمين، وطعنه في خالفة الخليفة الراشد عثمان  ٨٤، ٦٣و"معركة اإلسالم والرأسمالية
  من فالسفة وممثلين ومغنيين..    
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  وأهل الباطل أهل الحق بينشتَّان 

وأما احلق؛ فال يعرفه إال أهل احلق املنشرحة صدورهم له، الثابتون عليه، الذين يعرفون مظاهر 
ا، على  الفنت اخلداعة، وخاصة عند بروزها، وظهور خمايلها قبل وقوعها، ومتكن خمالبها وقرو

ا عند انقضائها، وانصرافها، هلذا  نرى أهل احلق الثابتون عليه العكس متاما من اجلُهَّال؛ فهم يعرفو
ا الباطلة، وينصحون األمة  ا السيئة، وتأويال حيذرون املسلمني من شبه الفنت الفاتنة اآلمثة، واجتاها
على الصرب الذي هو أصلح األمور للعباد يف املعاش واملعاد، فيأخذون على أنفسهم بإقامة احلق، 

جادته، فـَُيْحِكُمون البدايات؛ لتسلم النهايات،  وما حيتاجون إليه يف إقامته، وإزالة الشبه عن
ويضبطون املصطلحات؛ ليتقوا االنزالقات، فيكونون هم السياج أو مثابة السياج املنضبط املُْحكم 

م إىل سائر األمم من جهة أخرى...    الذي حيفظ بيضة األمة من جهة، ويبلغ دعو
عرف احلق، وبدين احلق يُقصد اخلري ويُعمل ، فباهلدى يُ فهم على دين احلق الذي بُعث به حممد 

به، فهم يعلمون احلق وقصده، هلذا هم يْقدرون عليه؛ فأحيوا دين أنبيائهم، وأخرجوا الكثري من 
الناس من ظلمات املمارسات الشركية الوثنية، والعبادات البدعية الضاللية، والضالالت األشعرية 

ية، والتََّكتُّالت احلزبية املتفرقة، مما بعث التفاؤل واالستبشار التلبيسية، واخلرافات الصوفية اخلزعبالت
  يف احملصلة يف املستقبل القريب إن شاء هللا...

على منهج  لفشتان بني ما يؤسس على املاء واهلواء وال حقيقة له إال اهلباء، وبني تأسيس الفحو 
ا مثرات له أصول ثابتات راسخات شاخمات، وفروع باسقاٍت ظاهرات طاهرات،  حاملة على غصو

ا عز وجل؛ لتسلِّمها ملن بعدهم ناصعة جلية، على  األمانة النقية، اليت تأيت أكلها كل حني بإذن ر
  ..   ١مر العصور وانقضاء الدهور

دــاــئــماً خــداــعــة،ــ متــنع مــعرفــة اــحلــق ـوـقــصدهــ،ــ فــهي متــنع اــلــقدـرـةــ عــليه،ــ فــهي دــاــئــماً حمــمَّلة  فــالــفنت
بالباطل، فال يتميز للكثري من الناس، حتمل معها اندفاعات العواطف بالشبهات اليت تلبس احلق 

                                                 
كتاب والسنة، فبهما تنصب أعينهم وتنصت آذانهم وتطمئن قلوبهم وتنطق ألسنتهم، ويعدون فأهل اإليمان يحبون العمل بال ١)

طاعة هللا وطاعة رسول هللا من أكبر أسباب النجاح والفوز والفالح، فهم أهل السنة الذين ال يلتفتون إلى قول أحد وال لرأي وال 
البدعة والضالل؛ فهم بعيدون عن الحق، وخاصة أهل العراق قياس حيث وجدوا الدليل من الكتاب والسنة، على العكس من أهل 

منبع الفتن والبدع، فأكثرهم أهل رأي وقياس، فهم يبنون الحوادث عليهما، ويقدموهما على آحاد األخبار. فأهل الرأي لم يكن 
يث.. انظر "مقدمة ابن عندهم من األحاديث واآلثار ما يقدرون به على استنباط الفقه على األصول التي اختارها أهل الحد

، و"سنن ٤٥/ ٢للقاضي عياض، و"الملل والنحل" للشهرستاني ٧، "الماع في تقيد الرواية والسماع" ص٣٧٢/ ١خلدون" 
  .    ١/٥٤الدارمي"
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اجليَّاشة، واحلماسات الشبابية العاصفة، ودندنة اخلطباء املقلدين امللفقني املتعاملني احلماسيني أنصاف 
صاحل املتعلمني؛ الثـَّوَّارون للعنف، املتلبسون مبقدماته، املسوغون ألحداثه، الذين ال حيسنون تقدير امل

ا مبيزان املقاصد امللزمة، وال الضوابط املعتربة، فتطيش عندها الفنت وتُثار بثورة  واملفاسد، وال يزنو
هوجاء، وتندلع برغبات ورعونة مثل هؤالء احلماسيني الغوغائيني، الذين مل يعرفوا قدرهم، وواجب 

ة استدراج عدوهم، وال ما يكاد هلم، وقتهم، وتقدير َمَكَنتهم، بل ومل يتعدُّوا طورهم، ومل يعرفوا حقيق
م عن معرفة احلق وقصده، فتشتعل النريان قلوب الكثري من الناس عند حدوثها،  بل وُمنعت قلو
ويظهر الغضب العام، وُتقتحم املهالك، ويفلت الزمام من بني أيدي العلماء والعقالء من الناس، 

هلها، ويَـْفِقد عندها العقل دوره وسيطرته فيعجزون عن دفع السفهاء، وإطفاء نار الفتنة، وكف أ
ا إال من عصمه هللا، وأكثر من يدخلها؛ السذج  على جمريات األحداث، ومل يسلم منها والتلوث 
والبسطاء واملغفلون واألشرار، ومن ليس له بصرية جتاهها من الغوغاء والدمهاء؛ الذين مل حيصل 

كسائر أخطاء أهل األهواء   -ذي بدأ برأي خطأ مبتدع بفعلهم صالح، بل هو َخَور الفساد بعينه، ال
ا   -والبدع، الذين يعاقبون من خالفهم يف بدعهم..  - اآلراء الفاتنة املبتدعةأي  –وبعد استحسا

واالغرتار بظواهرها، وعقد اآلمال عليها، وتعشعش يف القلوب والعقول بالؤها؛ اجتمع عرس 
ْن فرخت الشيطان بتزاوج عناصرها، وُضِرَب الط ْخَلِتها؛ أ ! فما لبثت بعد ُد بل عليها يف عرسها

ا! وإذا بالناس يصحون بعد غفلتهم على هول الكارثة اليت  وولدت الشر العقيم، وسقته من لبا
ــا اـملــنهجية اــلــفكريـة اــلــعقديــة  أـظــهرتــ حـقيقتها اــملــبطنة بــالـشر اــملــستطري،ــ وـكــشفت عــن ساقـ مــشاـرـ

اخلروج عن مجاعة بالتعلق يف االختالف واالفرتاق املوصل إىل املتمردة، واليت بدأت أول بدايتها 
املسلمني بعامة، وإمامهم خباصة، فتتحول تلك آمال إىل مآس وأحزان، وتفجرت على أيديهم أحداث 
م الذي كانت مادة لبانه:التكفري، ووسيلة  الفنت من أحداث األسنان، الذين مل يُفطموا من لبان شيطا

بقوالبها احلزبية، فكانوا هم الثمرة   : املقاالت البدعية، واألطروحات الفكرية،توصيله إىل أجوافهم
الذين شاركوا يف الفتنة بتمرد، على منهج أهل احلماسات واخلروج، وأدعياء فقه الواقع، املتسرت مبذهب 

النصوص جبهل وقلة علم وإميان، وأخفوا ما خيالف   فأبرزوا ما يشهد لبدعهم من -زعموا –السلف 
منهجهم من النصوص وكتموها، فضخموا زالت املخالفني بدون سلطان وال حجة، وانتقصوا العلماء 
الربانيني، وقطعوهم عن العامة واألتباع، وطعنوا يف األحكام الشرعية املستفادة من نصوص الشرع، 

بفوضى  فوجدوا موضع اخلروج، فكفَّروا، وخرجوا، فأريقت بسبب ذلك كله الدماء املعصومة الربيئة
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واضطراب، وُهتِّكت األعراض، وتالعب مبصاحل العباد، مث الويالت بعد ويالت؛ اليت انكشفت فيها 
  العواقب الوخيمة، فلم تقم ديناً، ومل تـُْبِق ُدنْيا..

فسرعان ما متوت وتتالشى، بعد ما خلَّفت تلك اِخلْلَفة الشيطانية املتنوعة األحداث، املتداخلة 
ت، املمزوجة بالتلبيسات واملالبسات والتمويهات؛ اليت كانت بدورها أن فجرت املتناقضة يف الرغبا

امات واالنقسامات واالنشقاقات،  اخلالفات، وهتكت األستار، فاشتد بينهم الصراخ، وأعقبه اال
ا من صنع تلك الذرائع اليت سوغت  فكانت اهلزمية اهلزيلة اليت سامها كل مفلس، والذي فرح 

م؛ فهم أعانوهم يف مقصدهم، ألهل الكفر ال تسلط على أهل اإلسالم وإذالهلم، واستغالل خريا
م، فليس ُجرماً يف  م، ومقدسا وفتحوا على املسلمني وبالد اإلسالم ثغرًا هلم، فتسلطوا على بلدا
حق األمة أكرب من هذا اجلرم.. ومل يدفع الثمن إال السذج أحداث األسنان املغفلني، الذين شربوا 

لبان الشيطان الذي كاد هلم فاستدرجهم، فلم يشعروا مبغبة أمرهم، ومآل أحواهلم العاطفية  من
املزاجية، فيهلكون وليس هلم عاقبة، بل زائل أجرهم، فاٍن ذكرهم، مأزورين غري مأجورين، وشر قتلى 

  حتت أدمي السماء، والواقع خري شاهد..
يل هلم من يوم احلساب الفظيع املخيف، فهم فويٌح هلم من فكرهم املزعج املستكرب العنيف، وو 

م كالب أهل النار..  ُعرضة بأن يكونوا كما أخرب النيب    عنهم؛ أ
م  فندعوهم من هذا املنرب، إىل التوبة إىل هللا من جهالتهم، وإن كانوا قد أخطئوا باجتهادا

م، أو أغفلوا توجيهات وتقريرات علمائهم وعقالئهم، فغفلوا عن املعرفة الشرعية احلقيقية  وتأويال
لقوم سألوه يف قتل عثمان: (إن تفعلوا؛ فبيضاً  للفنت، فنحن نقول هلم مقولة أمري املؤمنني علي 

   ١فـَْلتـُْفرُخنَّه.)، ويف رواية: (إن أبيتم؛ فبيض، فليفرخ)
ل ْيض الذي يفرخ، مث ُيقطع، إىل أن تصلوا إىل ا داء فإياكم أن تغرتوا حبماسكم، فتكونوا البـَ

العضال؛ الدَّجال ومن معه! فهذا الذي ال ُحيمد عقباه، ومل ميدحه الشرع وما ارتضاه، بل يستحيل 
  .. ٢أن يقر الشرع جبين مثرات الفنت، فالفنت مفسدة، واعتزاهلا قربة إىل هللا تعاىل

                                                 
    ٣/٦٥، وابن سعد في "الطبقات" ٢/٢٠٣"الغريب" للخطابي  ١)

  (انظر رسالتي: جواب على أسئلة في المنهج)   ٢)
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دَّاِميَّة   الدَّمويَّة الفتنة الصَّ
يَّةـوـمــا غــابــت ـوـلــن تــغيب فــتنة ـزـمــانــنا  اــمــِ اــمــيةاــ  اــلــصَّدَّ ،ــ عــلى يــد اــلــسفاكــ اــلــذيــ متــثل فــيه قــرن ١لــدَّ

دون رمحة وال  الشيطان يف هذا الزمان، وكانت فتنته توافق تأريخ فتنة مقتل احلسني بن أيب طالب 
شفقة يف شهر هللا احلرام، فقام الطاغية العراقي باخليانة نفسها، وبالغدر ونقض العهود واملواثيق، 

رام نفسه، وقطع اليد اليت كانت تساعده، وتشد أزره؛ مالياً، فاعتدى على جريانه يف الشهر احل
              ومعنوياً، ولكن كما قيل:

ا اْستَدَّ  مـايَــةَ كُـّل يـوٍم         َفَلمَّ ُمــه الّرِ أَُعلِّ
  ساِعدُهُ َرَمانِي.. ٢

؛ فقتل منهم وكان قبلها قد طغى وجتربَّ على أهل بلده الذين حكمهم باحلديد واجلالميد والنار
القتل اجلماعي باآلالف املؤلفة، ظلماً وعدواناً ونكاية باملسلمني، رجاًال ونساًء وأطفاًال، وكان قتلهم 
مجية هوجاء، وغوغائية نكراء، وجبرأة فاجرة، تقشعر منها  بطرق منكرة قبيحة، وبأعمال مشينة، و

ر الوحشية، واملواد الكيماوية اجللود، وتضطرب فيها النفوس والضمائر، فاستخدم فيهم اجملاز 
احملرمة، ورماهم يف القبور اجلماعية، فهلك فيهم احلرث والنسل، يتمثل به رأس الشيطان وقرنه 
وأصله، ويؤيده على هذه النزعة الشيطانية بعض خفافيش العرب، الذين ناصروه وأيدوه، وقدَّموا له 

يق، وال فكر سديد، بل ِجبََعاِجَع وُشبهات الغايل والنفيس مببادرات جنونية وهرائية، دون نظر دق
دنيَّة، فخيَّمت عليهم الفتنة، وظهرت شجاعة املسلمني على بعضهم البعض، وهم أذالء جبناء مع 
عدوهم األصل، الذي بذر فتنته فيما بينهم، حىت صاروا مضطربني، خمتلِّي التوازن، ضاقت صدورهم 

                                                 
دود شاسعة وواسعة مع إيران، وفيها المزارات المقدسة التي تُشد إليها الرحال، بل وُيحج إليها، فتُعتبر العراق لها ح ١)

العراق لدى الشيعة عازًال يعزلهم عن إخوانهم النُّصيريين في الشام وفي جبل عامل في جنوب لبنان، وفي سهل البقاع، 
السيطرة على العراق، لكون العراق مركز قوة من الصعب جداً أن يسيطر فالشيعة في إيران لن يتمكنوا من دول الخليج إال بعد 

اإليرانيون عليه، فكان الشيعة على مر العصور يحاولون السيطرة على العراق، وإشعال نار الفتن فيه، ليعود كسرى بزي 
نوا الجب هات، وأصدروا الكتيبات. ومع أن إسالمي، ليس له من اإلسالم إال االسم، فوزعوا النشرات المنادية بالثورات، وكوَّ

العراق كان من الدول التي اعترفت بالثورة الخمينيَّة ورحبت بها، إال أن الثوار قابلوا هذا االعتراف بالهجوم والتشنيع على 
مع النظام حكام العراق، وقدموا لهم ُخَمْينِياً اعتبروه مرجعاً لهم في العراق، وهو دمحم باقر الصدر، فكانوا يستعدون لمعركة 

د الممتد من إيران إلى سوريا ولبنان،  نوا الهالل الرافضي الُمَوحَّ البعثي العراقي، ويتهيئون لكل فرصة ليضموا العراق، ليكّوِ
ً  –موصوًال  بالعراق، وتكون عاصمتهم بغداد، وقائدهم الهالك حافظ األسد السوري البعثّي النُّصيري، فقامت  -ليس مقطوعا

العراقية باعتقال عدد كبير منهم، ومعهم مرجعهم، بعد ضبطهم لمؤامرات انقالبية كانت تُعد في الظالم، الحكومة البعثية 
أي  –وعندها انقطعت العالقات السورية العراقية، وبالمقابل تضخمت العالقات السورية اإليرانية، والتي كان لها الدور الكبير 

ة، ومن المعلوم أنَّ سوريا لها موقع جغرافي هام جدًا، وتضخم العالقات في الدعم بجميع أشكاله للثورة اإليراني -سوريا
اإليرانية السورية يعني السيطرة الشاملة على بالد الشام كلها، وخاصة أنَّ إيران لها وحدة خاصة مع النصيريين في سوريا، 

إيران، وخاصة السعودية والكويت، فانضمت الشيعة في لبنان، ومن الطبيعي بعد ذلك أن تتوتر األجواء السياسية الخليجية مع 
دول الخليج مع بعضها البعض، ومعها العراق؛ لتكون جيشاً واحداً متعاوناً ضد أي عدوان عليه، وأي عدوان على أي دولة 

عظم منها؛ يعني االعتداء على الكل، وهذا ما لم تكن إيران تتوقعه أو تحسبه! فضالً بالمعاهدات المبرمة مع دول الخليج وم
  دول العالم!  

د وليس شديد الساعد.  ٢) ) كما يظنه األغلبية من الناس! فشدة الساعد ليست كتسديده. فالهدف يصيبه الُمَسدِّ وليس (اشتدَّ
  فتأمَّل! 
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اِمِهم جتم يع شياطني العامل كله يف جيبه وجعبته؛ ليطبقوا معه النَّزعة بني بعضهم البعض، فتمثل ِبَصدَّ
  اإلْبليسيَّة اجلشعة البشعة الغاِمشة الفاجرة، اليت كاد أن ينساها الناس يف فتنة اخلليج احلالية.. 

فنقول للمناصرين له: هل الذي تريدونه هو اإلسالم؟! وهل اختذ صدام حسني قرارًا حبل حزب 
تــه مــنه لــيحكِّم شرعــ هللاــ،ــ وــهــل اــألــفــعالــ اــلــيت فــعلها اــلــطاغــية اــلــعراــقــي مــن اــلــبعث ـوـأــعــلن عــن بــراــءــ

ليها اإلسالم؟! أين عقولكم، هل منكم رجل  اإلنسانية والفضيلة الرجولة والشهامة اليت دعا إ
ما الذي تريدون؟! آلظلم تريدون؟! أم الفساد والبغي يف األرض تؤيِّدون؟! أم العدوان   رشيد؟!

ربوت تنشرون؟! وهل هذا إال تفسري: نصرة الظامل على املظلوم؟! وهو املعىن والقهر والبطش واجل
هلؤالء الناس الذين طغوا وبغوا، ونشروا الفساد  هلذا مل َيْدُع النيبُّ   احلقيقي لإلرهاب وتفسريه..
  .. ١البشع اللئيم اجلبان يف األرض

ِة الدُّْنيَا َوُيْشِهدُ َهللا َعلَى َما  َوِمَن النَّاِس َمْن ُيْعِجبَُك َقْوُلهُ قال هللا تعاىل:  ِفي الَحيَا

َلدُّ الِخَصامِ  ِفيَها َوُيْهِلَك الَحْرَث   ِفي َقْلبِِه َوُهَو َأ َذا َتَولَّى َسعَى ِفي اَألْرِض ِليُْفِسدَ  َوِإ
اتَِّق َهللا َأَخذَْتهُ الِعزَّ   الفََسادَ  َال ُيِحبُّ َوالنَّْسَل َوُهللا  َجَهنَُّم َوِإَذا ِقيَل َلهُ  ُة ِباِإلْثِم َفَحْسبُهُ 
     البقرة َولَبِئَْس الِمَهادُ 

؛ فهي غاية الغايات عند الغرب األمريكي لبسط جناحه واستعالئه فتنة الخليج الثالثةأما يف عن 
على العامل بأسره، والعامل اإلسالمي خباصة، وعلى الشرق األوسط بوجه خاص، وعلى قلب العامل 

  مته املقدسة بوجه أخص..اإلسالمي وعاص
فهي فتنة التَّهارش والتَّخاصم والضنك واخلبال،  -كما نشاهدها اليوم  –ففتنة اخلليج الثالثة 

والتَّصارخ واخلبال، والشتم والعويل والوبال، مث القتل دون أي سبب معقول، حىت صار القاتل ال 
ا إال التَّهارش والتفجري، والتخاصم والتدمري، يعلم ملاذا قَـَتل، وال املقتول ملاذا ُقِتل! فال ُيسمع فيه

صارح بالعويل، وطلب اإلنصاف، فالكل يريد أن ينجو بنفسه وبفكره، وقد شريد، والتَّ تم والتَّ والشَّ 
  يـُْغِرق الواحد منهم غريه لينجو هو..

                                                 
ليهم، فجاء في المسند لم يدع النبي  ١) ، وفي أبي داود في كتاب ١١٠/ ٤لجند العراق، ولم يحث الناس إلى الذهاب إ

: ((سيصير األمر أن تكونوا جنوداً مجندًة؛ جندٌ بالشام، قال: قال رسول هللا  بإسناد صحيح: عن أبي َحوالة ١٠/ ٣الجهاد
: ((عليك بالشام؛ فإنها خيرة هللا في وجند باليمن، وجندٌ بالعراق)) فقال ابن َحوالة: ِخْر لي يا رسول هللا إن أدركت ذلك! فقال 

َ◌ل –إن أبيتم؛ فعليكم بيمنكم، واسقوا من غدوركم، فإن هللا عز وجل توكل أرضه،؛ يجتبي إليها من عباده، ف لي  -أي تكفَّ
عن العراق فيه إشارة  : رواه الطبراني ورجاله ثقات. قلت: سكوت النبي ٥٩/ ١٠بالشام وأهله.)) قال الهيثمي في "المجمع"

 إلى أنها مصدر الفتن ومنبع الزالزل والمحن...   
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 ةفــاألــمــر ـوـاــضح ـوـضوحــ اــلــشمس يفــ ـرـاــبــعة اــلــنهارــ،ــ فــهي لــعبة الــعــب،ــ ـوـسخريــة ساخــر،ــ ـوــرـهــين
واخلطة قد نـُفَِّذت خطوة خطوة، وحياكة املؤامرة ُفصلت على قدِّ املقاس، ببذلة انفرجنية  استبداد،

شوهاء ناقصة، ُلبست من أول يوم على أسوأ ما ُيعرف من التناقض، وأشنع ما ُيعلم من التحكم 
لعامل والعنصرية اهلمجيَّة، فقد دخل الغرُب الشرَق األوسط حبمالته الصليبية الغامشة، ويف وقت وا

مضطرب اقتصاديًا، ومفكك ماليًا، فال ضابط له، وال ميزاَن صحيح يعدله، فجاء األعداء الَغربيُّون 
والشَّرقيُّون إىل العراق ليكملوا اخلطة اليت حيكت ألجل أن تكون العراق هي املنفذ إىل باقي دول 

  العامل اإلسالمي، الغين بثرواته الطبيعية، وخمزوناته احليوية..
استخدموا هذا الطاغية قد ُخطَِّط من زمن بعيد بأن تكون العراق هي املنفذ الرئيس؛ حبيث وكان 

فكان هو لقيط مصيدة أستاذه اليوناين ميشيل عفلق  ،(صدام) المحتال لصنع هذه الفجوة والثغرة
ْعِثّي االشرتاكّي) مبزالِ  وانينه العقابية يف قه املعروفة، وأطروحاته اخلطرية، وقفتبنَّاه، وأسس به حزبه (البـَ

حزباً آخر مساه (القوميني العرب)، وأسس رجل  -جورج حبش  -ذبح األمة، كما تبىن نصراين آخر
خالد حزباً ثالثاً مساه (احلزب القومي السوري)، وحزباً رابعاً أسسه  -أنطون سعادة  –نصراين ثالث 

د بلفور إلسرائيل، حصلت وتأسست بعد وعباسم (احلزب الشيوعي)، كل هذه األحزاب  بكداش
ْنكي باملسلمني، فامتصت الشباب العرب املسلم، وأنشأته على املبادئ  لفتأسست هذه األحزاب للتـَّ

راعات الطبقية؛ اليت  اخلبيثة، واالجتاهات العلمانية الرزية الرديئة امللحدة، حىت أدخلت مبجموعها الصِّ
وإخراجهم عن اإلسالم الذي هو عزهم أول ما استهدفت إىل إفساد العقائد والضمائر والقلوب، 

وشرفهم ومتكينهم يف األرض، وكان طاغية العراق قد سيطر على كرسي وسّدة احلكم هناك ظلماً 
، فكان هو الشر الذي أخرب به النيب الصادق املصدوق  قرن الشيطانوخيانة وغدرًا وقهرًا، ليكون 

سالح رمونا به بعد االستعمار،  كِ تَ أفْـ ييب كَ املستطري على األمة اإلسالمية، واستخدمه الغرب الصل
فكان هو الضربة القاضية اليت رمسها وخططها الغرب ومعهم اليهود للدخول يف قلب العامل اإلسالمي 

  من خالل العراق قرن الشيطان..  
امفكان  هو املنهج والقرن الشيطاين واُملَخطَّط الرهيب، الحتالل الدول اخلليجية   حسني  صدَّ

ا الغنية، وحصار أهلها ومنعهم من خريات بالدهم، فلمَّا خذله هللا؛ قام كلها،  والسيطرة على ثروا
بفعلته الذميمة اخلسيسة بأن سكب ماليني الرباميل البرتولية الكويتية اخلام يف مياه اخلليج، ليفسد 

م، مث قام بفعل أغشم منه بأن حرَّق بع ض آبار البرتول، حىت على احليوانات الربية والبحرية حيا
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ليفسد األجواء على كل املدن اجملاورة، حىت وصل الضرر إىل مئات الكيلومرتات، فتضررت كل 
  املخلوقات احمليطة بتلك املساحات الشاسعة...

وقد أراد هللا تعاىل أن يهلك هذا الطاغية بصانعيه، ويزيل وجوده بأناس فجرة كفرة ال خالق هلم، 
تكوينه وتنشئته، ليكون هو اجلسر البشري، والقرن الشيطاين هلذا  هم كانوا السبب الرئيس يف

العصر الذي خططوا به دخول الشرق األوسط، وقد صار الذي كان قد ُخطِّط، بفضائح يندى هلا 
، ليذوقوا من الوبال الذي هو يف حقيقته وباء، فدخل الغرُب والشرُق قرَن الشيطاناجلبني خجًال، 

  لبة برَّاقش!.َفَجَنْت على نفسها الك
فكان ما أراده هللا تعاىل كوناً، ليتبني للناس خالل هذه الفتنة الكثري من األمور الشرعية، فدمَّر هللاُ 
طاغية العراق يف هذا الزمان، وأهلكه بصفة قد شاهدها الناس مجيعًا، وال إرادة وال قوة ألحد على 

هللا تعاىل كل االختيار يف اختيار سبيل العدل  ما أراده هللا تعاىل من هذا الظامل السفاك، وقد أعطاه
أو الظلم، وأعطاه من الكنوز اليت حتملها أرض العراق، وسهل له السبل عن طريق جريانه األوفياء، 
ولكنه اختار سبيل البغي والغّي والفساد والظلم واخليانة والعدوان، وقطع الصلة اليت بينه وبني ربه 

غ ري اإلسالم للكسب واإلنفاق من كنوزه، وفصل العقيدة اإلسالمية وبني جريانه، واختذ منهجاً 
الصحيحة القوية عن طريقته، إىل طريقة حزب البعث االشرتاكي، حىت صار كرسيه عامًال قوياً يف 

هو قرن  -بقدر هللا الكوين  -إفساد الرجولة والعقيدة والدين، وإمراض العزائم واإلرادات، ليكون 
ان، والَعَالَمة البارزة على صدق الرسول عليه الصالة والسالم؛ الذي أخرب الشيطان يف هذا الزم

مسبقاً بوحي من هللا العليم اخلبري عن وقوع الفنت املظلمة، والزالزل الرهيبة وطلوع قرن الشيطان يف 
أزمنة خمتلفة، وأوقات متعددة يف أرض العراق، وليكون هذا احلديث النبوي الشريف قرة أعني 

 املوحدين، وُسْخَنة أعني اجلهلة األغبياء الكذبة البغاة اجلناة الذين اختذوا هذا احلديث املسلمني
ذريعة هلم يف الطعن والنكاية ألهل احلق واإلسالم، فحرفوا معناه  -جهال منهم أو عناداً  –الشريف 

  ن النار وبئس القرار.مقاعدهم م اوغريوا مراده وبدلوا روايته وأوَّلوا درايته فكانوا من الذين قد تبوؤو 
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  –زعموا  هللا حزب –فتنة حزب الالت 
ال شك أن اخللط واخلبط يف األزمات يشتد، والسيما يف أحكام اجلهاد يف سبيل هللا، فكانت 

، وكان الغرب حيارب من بـُْعد، فاألسلحة من ١؛ وهي حرب العراق ضد إيرانفتنة الخليج األولى
فال حجة هلم يف الدخول جسديًا إىل منطقة األطماع االقتصادية  عنده، واألرواح من عند املسلمني!

  والسياسية، سواء كانت يف اخلليج أم يف بالد األفغان!.
؛ وهي فتنة احتالل الكويت من ِقَبِل العراق، ودخول القوَّات الغربية الصليبية الخليج الثانيةمث 

 العامل، فطلبت اإلذن بالدخول إىل منطقة يف شبه اجلزيرة العربية، حبجة محاية املصاحل املشرتكة يف
  !٢اخلليج
؛ اليت دخل فيها األمريكان بالد األفغان والعراق، حبجة أن املسلمني كانوا وراء تفجري الثالثةمث 

ذه  برجي التجارة العاملي، فكوَّنت هلم القواعد العسكرية اليت ما استطاعوا دخول املنطقة إال 
م بعد سقوط برجي التجارة العاملي احلجج الواضحة لكل ذي علم  وبصرية..! والدليل على ذلك أ

بوقت قصري كان األمريكان جاهزين لدخول أفغانستان، وتبلور مشروع احلرب ضد اإلرهاب يف فرتة 
، غايتها إخضاع منطقة الشرق األوسط لنفوذها (األمريكي الصهيوين)، ٣زمنية أقصر من القصرية

  ..٤ائم جليوشهاملنطقة إىل مقر داوحتويل 

                                                 
  ير من هللا للطاغية صدام ليواجه الطاغية الخميني...وهذه الحرب تسخ ١)

وهذه أعظم فرصة تاريخية لواشنطن لتوسيع قواعدها العسكرية في الخليج؛ حتى تكون المرحلة الثالثة لحرب الخليج  ٢)
 جاهزة.   

وبسياسة َنفٍَس طويلة، لن يستطيع األمريكان دخول العالم اإلسالمي إال بهذه الحجج، فهي كعادتهم: طبخة بنار هادئة،  ٣)
للسيطرة على الخليج مصادر النفط، فخطط الغزو كانت على طاولة الجنراالت في (البينتاجون)، فهم أرادوا بها الوصول إلى 
دام، فمن قبل كانوا يساعدون األفغان وابن الدن بالسالح بصورة غير مباشرة؛ لكونهم لن يستطيعوا اإلتيان بأنفسهم  نقطة الّصِ

   ..تطاعوا اإلطاحة باالمتداد الروسيالفترة، وإالَّ كانت حرباً عالمية مع الروس، ولكنهم بهذه الحجج اسفي تلك 

وكذا نقول في الثورة الُخَمْينِيَّة التي هم صنعوها فساعدوا العراق ضدها، ثم القضاء على البعث العراقي الذي هم صنعوه أيضاً 
لعمل على القضاء على إيران الحليفة التي تريد اجتياحاً باطنياً مجوسياً لدول الخليج بمساعدة إسرائيل للخميني ضد العراق، ثم ا

ً لليهود على  وبالد الشام...،  ونحن هنا ال نريد عرض تحليل سياسي لألحداث اإليرانية التي هي امتداد لفترة طويلة يدا
ن االهتمام  بالكالم الظاهر، ويحتاج إلى أدلة وأرقام، ال المسلمين، وهذا الموضوع يحتاج إلى دقة في الكالم بين السطور أكثر م

إلى مجامالت وعواطف؛ لكونه يتعلق بالمؤامرة الصهيونية التي تصور لنا العالقات اإلسرائيلية اإليرانية األمريكية طيلة نصف 
   قرن من الزمان        

 لكيان الصهيوني وفرض ثقافته. ) أعظم غرض رئيسي في هذه الخطة هو احتالل منابع النفط وحماية ا٤
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 ٢دخول حزب الالت -١وأنا أكتب هذه الورقات -وأخريًا، وليس آخرًا؛ ففي هذه الفرتة احلالية 
يف حربه مع يهود يف معركة قدَّم فيها هذا احلزب بالَد لبنان قرباناً ملصاحل إيران،  ٣الشيطاين الرافضي

اإلقليمي الشيعي الوثين الرافضي وكبش فداء وأضحية وفريسة وأداة كيد لتحقيق مراده يف التوسع 
، الذي متتد ٥الفارسية اجملوسية الفاشلة جلميع أحناء العامل ٤وتصدير ثورته اخلَُمْيِنيَّة -اهلالل اإليراين –

                                                 

 وقد كتبتها في العام الماضي وضممتها في هذا الجزء الرتباطها به.. ١)
) حزب الرافضة ليس حزب هللا، وليسوا من حزب هللا يوماً أبداً، وذلك لما تقدم عن عقائدهم والتي منها أنهم يكفرون حزب ٢

يف يكون حزب الرافضة الذي رفض دين حزب هللا الذين نقلوا لنا القرآن هللا الحقيقيين من صحابة وكل من تابعهم بإحسان، فك
والسنة؟! وكيف يكون حزب الشيطان اللبناني الرافضي حزباً هلل وهو يشرك مع هللا بدعاء األئمة اإلثني عشر، وغير ذلك من 

 الشركيات التي بينا بعضها في نقض الرافضة؟!  

زعموا) من أحضان حركة أمل الشيعية الرافضيَّة في لبنان التي أنشأها آيتهم موسى  نشأ حزب الالت الشيطاني (حزب هللا ٣)
الصدر اإليراني الذي ُمنِح الجنسية اللبنانية، ولموسى الصدر عالقة وصلة وثيقة مع الخميني، ومع النصيريين في سورية، 

نية وشيعية قبل أكثر من ثالثين سنة، معلناً الذي شق المؤسسة الدينية اإلسالمية في لبنان إلى س -أي موسى الصدر -وهو
نية  للبنا ا ات  لقوَّ وا لعربي  ا لبنان  جيش  خاضها  معركة  من  فما  لحالي،  ا لمأساوي  ا لطائفي  ا لمسلسل  ا انطالق  رسمي  بشكل 

في الفلسطينية إال ووجدوا ظهورهم مكشوفة أمام الشيعة، وكان السيستاني هو المرجع الروحي األعلى لمليشيات بدر وصوالغ 
العراق، وهذه المليشيات هي التي نقلت حرب أمل على مخيمات الفلسطينيين من أطراف بيروت إلى أطراف بغداد، حيث تتداخل 
خيام فلسطيني العراق مع مخيمات إخوتهم السنة في الصحراء، وكان لحركة أمل الدور الكبير في ذبح أهل السنة في لبنان 

نهم من الباطنية، وذلك يعرفه القاصي والداني، حتى أن مجلة "االيكونومست" البريطانية باالشتراك مع اليهود والمارون وأعوا
م أقرت بأن مقاتلي أمل انضموا إلى قوات مليشيا سعد حداد النصراني، حتى أن "وكالة ١٩٨٢في نهاية الشهر السابع من سنة 

السالح لقتل الفلسطينيين السُّنة، وحركة أمل لم م ذكرت أن الصهاينة تعاونوا مع حزب أمل ومدوهم ب١٩٨٢/ ٧/ ١رويتر" في 
مثقفاً لبنانياً معظمهم من النصارى، وكان  ١٨٠م كان من ِقبَل ١٩٧٥تكن حركة دينية؛ فميثاق الحركة قد تم صياغته في عام 

ح المسلمين السنة ذكر هذا (نبيه بري) وكيل أعمال حافظ األسد في بيروت والمشارك لحركة أمل في ذب -يلغي النظام الطائفي، 
م أعلن المفتي الجعفري عبد األمير قبالن باسم المجلس الشيعي األعلى (أن حركة أمل هي العمود ١٩٨٣وفي عام  -في لبنان

الفقري للطائفة الشيعية، وإن ما تعلنه أمل يُتمسَّك به كمجلس شيعي أعلى، ومن ثم فإن ما يعلنه المجلس الشيعي تتمسك به 
وبعد الحضور الفعلي  -حزب هللا فيما بعد -ا التأييد للحركة بعد االنشقاق الذي خرجت به "أمل اإلسالمية" الحركة)، وجاء هذ

"لحزب الالت" على أرض الصراع، وكان حسين الموسوي عندما كان رئيساً لحركة أمل قد أعلن عن انشقاقه عن منظمة أمل 
حسن نصر الالت؛ فهو األمين العام لهذا الحزب المتمركز في الجنوب  وأعلن "أمل اإلسالمية" التي تحولت إلى :حزب هللا" أما

اللبناني الذي ُخِدع به الكثير من السذج بشعاراته المخدرة للمغفلين التي تنادي بزعمه أنها تريد القضاء على اليهود وإزالتهم 
هم أن يردوا الدَّين الذي عليهم.. وفي من الوجود. ويدعي أنه يضحي من أجل الوطن، والوطن والمواطنين دائنين لهم، وعلي

ك ويصرخ ويقاتل بوقود إيرانية شيعية صبيانية ال عالقة لها بحسابات العالم اإلسالمي وال العربي  حقيقته أنه يعمل ويتحرَّ
 ومصالحه.  

لطريق اإلمام وفكر  يقول حسن نصر الالت في كلمته بعنوان "اإلمام الخميني في قلوبنا": (سنبقى لإلمام الخميني أوفياء ٤)
اإلمام ونهج اإلمام وعزم اإلمام، ولن يكون أمامنا سوى االنتصار الذي وعدنا به اإلمام منذ بدايات الطريق.) وقال في "خطاب 

أي المهدي المنتظر، ومعنى (عج) أي عجل  -: (إذا أردنا اآلخرة فآخرتنا مع ولي أمرنا نائب الحجة ( عج) ٥٩عاشوراء" ص
وأزيدكم إذا أردنا عز الدنيا وشرفها وكرامتها فلن ننالها إال مع ولي األمر حتى هذه المقاومة الكبيرة التي نعتني   -هللا خروجه

بها والتي هي الشيء الوحيد في هذا العالم العربي الذي نرفع رأسنا به ونعتز به وبوجوده لوال رجل اسمه روح هللا الخميني 
وال رجل اسمه علي الحسيني الخامنائي لما استمرت المقاومة) فهذا قوله بلسانه، وبيانه لما كان لها وجود في لبنان، وبعده ل

ببنانه! فهو قدَّم لبنان قرباناً لمصالح إيران اإلقليمية، وإذا قلنا غير ذلك؛ لكان هو القربان الذي جنى على نفسه وعلى لبنان في 
ا هو الحال مع شيعة األحواز، والعشائر الشيعية في العراق، وال ننس كم –آن واحد، فإيران الفارسية ال تقبل حتى شيعة العرب 

فحسن نصر الالت وحزبه الشيطاني قد قبل  -شيعة أذربيجان الذين اصطفت إيران ضدهم في نزاعهم مع األرمن لكونهم أتراك
تبيعه إيران ضمن صفقة إقليمية  بأن يقوم بدور الذراع إليران، وأدوار الوكالة التي ال تخدم المحيط الذي يوجد فيه؛ ولسوف

 شاملة، وتتركه للدمار مقابل مكافأة أكبر، أقرب إليها، وأبعد عن الكيان الصهيوني، هي العراق.   

) ليكون لهم قدم في لبنان لنشر الرفض في الربوع  ٥) أنشأ حزب الشيطان هذا الشيطان الكبير الخميني ومعه شياطين (ُقْم
 . فكان هذا الحزب في الثمانينيات كفصيل لبناني يرفع شعار المقاومة بدعم من إيران وسوريااللبنانية بدال من السنة.

والحرس الثوري اإليراني ليكون ذراعها الطولى العسكري هناك، ولتأمين أيضاً خطاً عسكرياً ساخناً بين طهران وجنوب لبنان.. 
: (نحن إيران في لبنان، ولبنان في إيران، ونحن شريان -األمينإبراهيم  –حتى يقول قائلهم الناطق باسمهم في ذلك الوقت 
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من إيران، لرتتبط معها بالعراق وسوريا ولبنان، مث إىل ما هللا به عليم من باقي األوطان! الذي جعل 
ىل لبنان، وبناء القواعد يف تلك املنطقة احلساسة اليت تربط بني للغرب حجة أخرى يف الدخول إ

ليهود والغرب يف آن واحد! م لصاحل هذا احلزب  ١مصاحل ا ـَُقدَّ لفتاوىوي اليت تقلدها  ةاجلائر  ا
رة ملثل  القرضاوي بتياره، وغريه من األصناف اليت اختذت وسائل اإلعالم مؤسسات وهيئات مصدِّ

ليت مل تـَُربَّ على األسس الصحيحة للتصورات الشرعية يف الوحيني الشريفني املنغلقة ا الفتاوىهذه 
ا تاريخ اإلنسانية عامة،  املشرقني وآثار الصحابة ومن تبعهم بإحسان؛ الفامهني للعوامل اليت تَـَغريَّ 

ا  م،  -أي أصحاب التيار –واإلسالمية خاصة، ولكنها ربَّت أصحا على ما ارتبطت به شخصيا
م على الوجه العموم  ومدى أفهامهم وأوهامهم على احلوادث، وما قارفها من ظروف أحاطت 

م قد عملوا قامساً مشرتكاً بينهم وبني احلركات  واخلصوص يف آن واحد.. وهم علموا أم مل يعملوا؛ أ
   ..٢واجلنس العاملية املاسونِيَّة والشيوعية اللتان تناديان باملؤاخاة واملساواة دون النظر إىل الدين

اليت ُصدِّرت يف امليدان؛ فيها من التناقض الشديد، والعقم الذي  الفتاوىوالعجب الُعجاب، أن 
، ٣يعزل الناس عن التتبع والكشف عن اجملهول، وعزهلم عن واقع اجملتمعات والفرق واجلماعات

ائن املكانية، واألحداث متعالية على النصوص، ومتعالية على احلقائق التارخيية، والقر  فتاويهمفجعلوا 
الواقعية، فرتى االختالف ناتج على حسب البلدان، وعلى سلبية وهوى الفرق واألحزاب، حبيث 

                                                                                                                                                                  
لهما في لبنان) فهم يحملون بندقية المقاومة بيد، وبوقاً باألخرى ينعت به  اً مميتاً  الحياة ألمريكا وإسرائيل في العراق، وسمَّ

ء)، هكذا بعمى ألوان ال يميز، وإفاقة نظامه الطائفي اإلقليمي الذي يقول: (نحن رجال الثأر وثورتنا لم تمت في رمال كربال
قصيرة ال تمعن، ونوم عميق ال يشعر، وبغشاوة سياسية ال ترى في الحقيقة.. فيا أيها السذج المغفلين! لقد غركم ضجيج 

داء الحزب األجرب الخرب، فمأل إعالمه الدنيا ضجيجاً يدعي فيه الوحدة اإلسالمية، ويطلق العنان في الوقت نفسه لعمائمه السو
 ١٤٠٠منذ أكثر من  والبيضاء وُجبَبِه الداكنة األلوان في الحسينيات طعنا بكل رمز إسالمي توحيدي كان حول الرسول دمحم 

عام، ثم يشعل حرائق الفتنة في الفتات سوداء في شوارع بيروت في عاشورائه التي عاش وراءه.. ثم يجعل منابر الحسينيات 
أبواَق تحريض مذهبي رخيص استجداء لبكائيات وندب ولطم تنفر وال تقرب، تسيء وال  القليلة في العاصمة تحت سيطرته

د. فالمضامين تجاه المنطقة واحدة ال تتغير ولم تتبدل، لذا يلزم من المسلمين في كل أنحاء العالم أن يعوا  تحمد، تفرق وال توّحِ
مات صفراء، فينبغي علينا أن نكون حريصين على مصالحنا األمر، وأالَّ ينساقوا وراء شعارات براقة وكلمات مخادعة وابتسا
 الدينية والدنيوية، فهي معبرنا إلى اآلخرة وهللا المستعان.           

 ) وكل هذا من مخططات كانت قد دُبرت منذ عقود من الزمن.. فهي اآلن نراها تنفذ بمرأى من العين.١
للظروف، وما يحيط بها من مستجدات للمخططات! وقضية المساواة والمؤاخاة هذه ) هكذا تَُصدَّر الفتاوى دون ِدقَّة أو مراعاة ٢

التي ينادي بها القاديانيون! فيقولون: أننا نريد إقامة دولة عادلة تؤاخي بين اليهود والنصارى والمسلمين والبوذيين وكل أديان 
 " العربية.. فتشابهت قلوبهم..   mtaالعالم.. وهذا الذي سمعناه منهم بأفواههم في قناتهم (األحمدية) "

) ونحن وإن كنا نقول أن اليهود هم ألد أعداء هللا ورسله، وأشد عداوة للذين آمنوا، فال يرعون حقاً، وال يوفون عهدًا، ٣
هود، وأيديهم ملطخة بدماء األنبياء قبل عامة الناس، إال أن الرافضة المجوس الخبثاء فال يقل كفرهم وخبثهم وإجرامهم عن الي

فهم منافقون، والمنافقون هم شر من وطئ الحصى، وأكفر من ُعِرف في الورى، فهم رؤوس النفاق، وشذَّاذ اآلفاق، فهم 
ن بالكذب وبدون أدنى األمانة، فهم قتلة عمر الفاروق وعثمان  مجوس حاقدون، وشيعة فتانون، تاريخهم مسطر بالخيانة، ومدوَّ

تي النبي، وباقي ما ذكرناه من الخيانات التي أودت بدماء أهل السنة في أعاله، تعاوناً مع جامع الذكر، والحسن والحسين ريحان
الكفار وجميع الملل ضدهم، والذي يقول غير ذلك؛ فهو أعمى البصر وميت البصيرة، بل ومن أجهل الناس، وأقلهم فهماً، بل إن 

  عقله ورأيه قد طغى على الشرع والوحي..  
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تدور مع مصاحل ما ينتمون إليه، دون النظر إىل مآالت األفعال، ودون تْقعيدات العلماء وأصوهلم، 
م علماء  –ليه ودون استدعاء النصوص اليت تفحص املكان والواقع الذي تـُنـَزَّل ع وهم يزعمون أ

هلذا ترى القوم يف هذه الفتنة صرعى يف التحمس والتـََّوثُّب والتذبذب؛ الذي كان قائدهم  -الواقع
فيه اُخلطب الرَّنَّاَنة من دعاة األحزاب، وأصحاب زينة البيانات احلزبية، الذين مل ينهضوا بواجب 

سنام الصحيح، فضال بأن يوصلوهم إىل الرتبية الشرعية وقتهم، ومل يـُْوِصلوا أمتهم يوماً إىل ذروة ال
  ..١اجلادة املوصلة إىل الوالية هلل ورسوله واملؤمنني.. فهم على ما قيل: ضغثاً على إبالة

نريد من علمائنا وطلبة وحنن يف هذه الفتنة احلالية، ويف احلقبة الزمنية احلرجة اليت نعيش فيها؛ 
ليًال شرعياً، وبدراسة َحتِْليِليَّة قيِّمة؛ نابعة من املبادئ القرآنية واألحاديث حتليل الفنت حت العلم األكفَّاء

النبوية واآلثار السلفية، مع االهتمام بالعلوم االجتماعية واإلنسانية والنفسية، والتصورات اإلسالمية 
ا األصيلة، وبنظرة موضوعية مشولية تكاملية، ومن مثََّ خترجيها على تلك األصول الكلي ة، وحتليل غايا

يف بناء الشخصية اإلسالمية اليت تفهم املقاصد احلقيقية للشريعة اإلسالمية، وربطها مبا جيري من 
واقعات، مع البحث والتنقيب يف األسباب احلقيقية، والعوامل اخلفيَّة التارخيية اليت ُتَسريِّ حركة شغب 

رية املسوغة للواقع، واملنخدعة باخلائضني اجلدد، الواقع املرير، مع التحذير من املزالق الفكرية اخلط
اخلائضني يف األحداث دون أساس، وال أهلية، وال كفاية، وال إثبات يف االستنباط، فكانوا سببا يف 

  .. ٢الفوضى يف االستدالل، ومسايرة اهلوى باسم الشرع، فوقعوا يف الفنت احلالقة للدين والدنيا معاً 
                                                 

عقيدة هي محرك قوي جداً للقضايا السياسية، فلما رأى حزب الشيطان بقيادة نصر الالت أن حربه عقيدية؛ ) ال يشك أحد أن ال١
فال بد له حينئذ من أن يتخذ الخيانة الرافضية وسيلة له للحصول على مآربه، فقرار حربه تمت دراسته وإصداره من طهران، 

ن يقاتل أحدهما اآلخر لوجود المصالح المشتركة ضد عدوهم المشترك وصدر قرارا الرد من واشنطن، فكال الدولتين ال يمكن أ
أال وهو السنة، والذي يحصل اآلن إنما هو نفسه الذي حصل من صدام والخميني ومن قبلهما شاه إيران وجمال عبد الناصر في 

هلكى يتساقطون، وسوف  مدعاوى (مقاومة االستكبار) وكان لكل واحد من هؤالء عالقة قوية مع من يزعم العداء معه، فه
يسقط كل واحد من هؤالء كما سقط الذين من قبلهم. فحال الحرب بين حزب الالت وإسرائيل كحال قافلة اختلفت على سرقتها 
عصابتان؛ فهم يقتتلون عليها، وكل منهما يطمع في الغنيمة، وأقولها صريحة: فوز أي من أحد هاتين العصابتين خطر على 

ا! فالرافضة ال تريد أن تقيم دولة إال على أنقاض دَُوِل أهل السنة، فالرافضة لم يُعرف عنهم قتال ضد أهل أهل السنة! فأفيقو
 الكتاب عبر التاريخ، ولكن لهم السبق في الخيانة والغدر ضد أهل السنة على مر العصور وانقضاء الدهور..       

ر العلماء وطلبة العلم  -ميل، وهللا المستعان..والذي نراه ونخشاه ) وأنا أعلم أن هذا يأخذ جهداً ووقتاً كبيراً، فصبر ج٢ إْن تأخَّ
هو أن الشعوب اإلسالمية هذا الزمان في نوم عميق، وضرب من الغفلة سحيق، وعندها فراغ علمي كبير، فهي  -عن البيان

عادي ألهل السنة، فتقاد األمة إلى شعوب مكشوفة، والذي أخشاه هو أن هذا الفراغ قد يملؤه المشروع الصَّفوي الخطير الم
التهلكة بسبب التقاعس عن كشف حقيقة هذا المشروع وتوضيح أهدافه، فحماية األمة هي مخطط علماء السنة، فلنسد نحن 

 ىيمسخ التراث اإلسالمي ويقضي عل الثغرة قبل أن تَُسد بجسر يتخذننا به الصفيون إلى تنفيذ مشروعهم الخبيث الذي
نه بإعمال السيف في رقابنا ورقاب أبنائنا. فتبيين حال الرافضة واجب شرعي متعين على العلماء، والرد عليهم عقيدته ودي

والتحذير منهم واألخذ على أيديهم واجب على الدول اإلسالمية جميعها، فالمسألة فيها مصير األمة وتعريض قوام هويتها 
وخاصة أنه دين باطني يحمل في طياته جميع أصناف الزندقة، فضالً عن  للخطر، فالرافضة أخزاهم هللا أشد األعداء خطورة،

أنه يجمع بدع الجهمية والقدرية والمرجئة، وخاصة بدعة الخوارج في أعلى غلو في التكفير، فيكفرون كل من ال يؤمن 
يصحبها الطغيان السياسي،  يمزجه التعصب البغيض، واألحقاد الشعوبية المقيتة، -أي كل العالم السني –باإلمامة الرافضية 

  واإلفالس الحضاري، والتمرد بأعلى صفاته...     
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، الذي هو بذل اجلهد ١ي يف الفهم الصحيح ملعاين اجلهاد يف اإلسالمويتجلى هذا التحليل الشرع
ا ِإْعَمار  ) ال إله إال هللا( إلعالء الكلمة الطيبة  بيقني جازم وبعقيدة ثابتة، هذه الكلمة هي اليت 

ا بريئة من كل العيوب والنقائص مهما كانت الظروف، فهي كلمة ال تعتذر  الكون وإصالحه، لكو
ا تقتبس أبدًا بالو  دف، لكو اقع السَّيِّئ، بل هي كلمة متفاعلة مع احلياة، فهي تأخذ وتعطي وتبين 

من نور هللا، تسري على خطى األنبياء واملرسلني، وكذا اجملددين على مر العصور، وانقضاء الدهور، 
ه، لكون عرب تاريخ املسلمني الطويل، فهذه اُخلطى اليت رمست لنا الطريق الذي جيب أن نسري علي

  .. ٢الدالئل عليه كافية، والنتائج فيه حتمية قاطعة

وال يشك مسلم تقّي نقّي أن الفتنة الرافضية فتنة أشد من القتل، يصل فيها املكلف إىل سلبيات 
  ؟! ٣قاتلة؛ حبيث يصل إىل مستوى عدم القدرة حىت على تغيري نفسه، فكيف مبجتمعه

                                                 
) الجهاد فرض عين على أهل البلد التي داهمها العدو، إن لم يكِف أهل تلك البلد لدفع العدو؛ امتدَّ الوجوب إلى البلدة التي تليها ١

ذا إلى أن يعم الوجوب العيني على جميع المسلمين في كل وتجاورها، فإن لم يْكفوا؛ وجب على التي تليهما في المشاركة، وهك
أنحاء األرض، هذا ما قاله الفقهاء.. ولكن تطبيق هذا في الواقع وفقه النوازل؛ يجب التأمل في كيفية التطبيق، ليكون التوافق 

ج عن مناط التكليف، فالعجز في العلم والعمل والحكم والحكمة، فالعلة القائمة هي النصرة ودفع العدو الصائل بقدرة ال تخر
يشمل البدن والمادة، لكون الجهاد في سبيل هللا لم يقم على هلكة النفس والمال في سبيل هللا، وإنما هذا يقوم في ساحة القتال، 
ا أما الهلكة بدون قتال، فلم يكن ذلك من حكمة الجهاد في شيء، فإحدى الحسنين ال تتأتى بدون الجهاد في ساحة المعركة، كم

الطرق الموصلة إلى ساحة الجهاد منقطعة أو فيها تهلكة وأذى، أو هناك مانع أو حائل يحول بين العبد  -مثالً  –لو كانت 
م الحكم في الجهاد  والجهاد؛ فهذا األمر يُعتبر من مسقطات اإلثم، فأحكام الجهاد تختلف باختالف األشخاص واألحوال، فال يُعمَّ

مية ال تنفك أبداً عن عللها، فالحكم له ِحْكَمة؛ وهي تحقيق المقصود، ففي نوازل هذا الزمان نقول على الجميع، فاألحكام اإلسال
أن صور الجهاد وآالته وموازين القوى قد تغيرت عن الماضي، فالحروب القائمة اآلن بآليات حديثة أكثر من قيامها على تكثير 

إلسالمية قد قسَّمت نفسها من الداخل إلى مدنيين وعسكريين، لكل منهم له عدد األفراد بدون تحصيل تلك اآلليات، ثم إن الدول ا
أنظمته، فالعسكر له تنظيمه وتجهيزه الخاص، وهذا يختلف عن الماضي؛ بحيث كان كل شخص معه سالحه الشخصي الخاص.. 

أحكامه وعلله ومقاصده بدقَّة وعلى العموم أن المقصود من الجهاد هو إلحاق الهزيمة بالخصم، وهذا يعني أننا يلزمنا فهم 
وتأني، دون تعجل أو اندفاع أو تعميم.. فمقاومة العدو الصائل تنطلق من أسس واضحة ومنطلقات شرعية صحيحة تسعى لطرد 
المحتل، وعودة األرض ألصحابها، وتُعلي كلمة هللا وتطبق شريعته، دون أن يكون لها تعلقات مشبوهة وارتباطات مريبة بوعي 

عي.. فراجع كتب أهل السنة التي تكلمت عن الجهاد بالتفصيل قبل اتخاذ أي رأي قد يكون دخيالً، فيكون بعدها الواقع أو بال و
  وبيالً.وهللا أعلم.             

  وهذه هي السلفية بعينها التي ندعو الناس إليها..  ٢)
فيه األمة في السبعينيات وما قبلها، حتى ما بعدها، ) نحن ال نعيب على الشباب! فهم لم يواجهوا الواقع المرير الذي وقعت ٣

فبعضهم لم يكن قد ُولد، واآلخر لم يبلغ سن التمييز، فمثل هؤالء؛ شفاء عيِّهم السؤال، ولكن العيب في المغفلين من أبناء 
حين باأللقاب الشرعية،  والمتقلدين المناهج والتيارات جلدتنا الكبار في السن من القادة والمرشدين المتزينين بالعمائم، والمتوّشِ

من الذين َعِلُموا ودسوا على الناس، فغشوهم فدلسوا عليهم بقولهم أن حرب حزب الشيطان كان نصراً  -بزعمهم-الوسطية 
عظيماً وفتحاً للمسلمين، وسوف يفاجأ القارئ عندما نقول أن هذا إغالق ألبواب العقول، وفتح ألبواب اإلرهاب الفكري الذي 

اعد أعدى أعداء أهل السنة للنيل منا، وهذا هو الحاصل اآلن، وهو ال يخفى على العيان؛ فأهل السنة ال يلقون إال سوف يس
 الكبت والتنكيل واالضطهاد، وحرمانهم من األنشطة اإلعالمية والسياسية واالقتصادية والثقافية من غالب الحكومات، حتى

غالبها للجهات التي تحاد هللا ورسوله والذين آمنوا، فلو نظرنا في الجانب صارت المساعدات المالية والمادية تكون في 
االقتصادي واالجتماعي في حزب الشيطان بقيادة حسن نصر الالت؛ لوجدنا أنفسنا أمام دولة وليس أمام حزب، حتى أنا وقد 

ئية برامجها لمشاهدة خطابه، وال أحد ينكر رأينا لو أن خطاباً لقائد حزب الشيطان مباشر على الفضائيات؛ لقطعت القنوات الفضا
عليه لما يدلي بحديثه وعقيدته والكالم عن مهديِّه الذي داخل سردابه وهو يقول (عجل هللا خروجه) وهو ينتظره ليقيم ما يريده 

فيقوا قبل أن فأ -وقد تقدم الكالم في المهدي الذي يعتقد الشيعة خروجه وترتيباته -الشيعة من أهل السنة على مر العصور 
 يفيقكم حزب الشيطان بدالء الدماء التي تقول: من قتل سنياً دخل الجنة..         
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يهم هذا الواقع الضرير باالنصياع ملطالب الشيعة فالناس اآلن يف واقعهم املرير، يضغط عل
الرافضة، والغرق يف حبور أوحاهلا وأحواهلا، فيتعاملون مع الشيعة بالتَّْسويغ املتقاعس هلم وملنهجهم 
م، فهم يف هذا الدور املزري ينتشلون البشرية قاطبة إىل هوة سحيقة ينحدرون إليها، فهم  وعقيد

أو جتاهلوا حقائق الشيعة الكثرية، وغفلوا عنها، ومل يربطوا العلة باملعلول، نسوا أو تناسوا، أو جهلوا 
ومل يعاجلوا املستجدات من أصول علمية؛ فوقعوا يف الفنت، واحنطُّوا فيها، وبل ومهَّدوا هلا، وساعدوا 

هل السنة من على نشوئها واستمرارها، فاللهم َسلِّْم َسّلم، فهم قد رَِكُبوا مركباً ال عهد ألحد به من أ
  ..١قبل، فاللهم لطفك وحنانيك باملسلمني

ومما ينبغي أن ُيعلم! أن حقيقة الرافضة معلومة لدى أهل السنة على مر العصور، والدراسات 
ا كثرية جدًا، وقد ُسِربت أحداثها وُفِحصت، وبان ما ُأحتف فيها من أمور، وما خفي فيها  املتعينة 

  .. ٢ائب منها بالشاهد، واحلاضر بالذاهبمن نوايا وخمططات، وقاسوا الغ

                                                 
ً من الناس تجذبهم طباعهم في تناول القضايا إلى التحدث من زاوية واحدة ١ ) من باب ربط العلة بالمعلول نقول: إن كثيرا

عن المنطلقات العقدية والشرعية التي ينبغي أن تهيمن على  ينطلقون فيها بعواطف مجردة مغيبة عن عبرة التاريخ، وبعيدة
فِي بِْضعِ ِسنِيَن هلِل األَْمُر  َوهُْم ِمْن بَْعِد َغلَبِِهْم َسيَْغِلبُونَ  :الرؤى والمواقف، فمثال؛ نحن نعلم أن هللا تعالى قال لما غُلبت الروم

وم: بِنَْصِر هللاِ  نُونَ ِمْن قَْبُل َوِمْن بَْعدُ َويَْوَمئٍِذ يَْفَرُح الُمْؤمِ  ً بأن يقفوا بوجه اإلمبراطورية  }٥-٣{الرُّ فهذا الفرح لم يكن فيه مانعا
الرومانية المتسلطة، فنحن اآلن إذا أحسن بعض الناس الظن بحزب الشيطان كونه حارب الصهاينة، فنقول له: إن أحسنت 

زب الالت للصهاينة المحتلين بحسب رؤيتك؛ فإننا نريد منك أن الظن؛ فأحسنه للفعل ال للفاعل، فيجب عليك إن اعترفت بقتال ح
تضع هذا القتال في إطاره الصحيح، دون مسخ للحقائق واالستهتار بعقول أبناء األمة، فيجب عليك أن تعرف أن قتال هذا 

خواطر، فتجد نفسك يوماً ما الحزب بجانبه السياسي ال ينفك أبداً عن  الجانب العقدي له، فال تتدغدغ بالعواطف، وال تنجرف بال
وأنت في مصاف الهجوم المسف على أهل السنة، ولعلنا نراك تقول يوماً: هذا وهللا هو اإلسالم الشيعي، وهؤالء هم القادة 
والعلماء، فال تستغرب من قولي هذا! فقد أيَّدَْت جماعات إسالمية سنية ثورة الخميني، ووقفوا بجانبها ضد أهل السنة الذين 

ا من ثورته، وها نحن اليوم نسمع والماليين تسمع من قادات بعض الجماعات تأييداتهم لحسن نصر الالت، حتى أن حذرو
بعضهم وصفه بأنه مجدد العصر وقدوة شباب اإلسالم وأنه صالح الدين زمانه، وما علم هؤالء الجهال أن الشيعة ال يحبون 

صالح الدين األيوبي رحمه هللا هو كاسر شوكة الرافضة، ومبيد دولتهم.. صالح الدين، وال يريدون إصالح دينهم المأفون.. ف
ً  - وصالح الدين رحمه هللا  فاتحاً له، وال يمكن أن يفتح بيت المقدس من يسب  كان فاتحاً لبيت المقدس كما كان عمر  -أيضا

ً أننا نقف مع العد و الصهيوني أو نسكت عن جرائمه أو نغض عمر وصالح الدين، ونحن هنا لما نقول هذا القول؛ ال نعني أبدا
الطرف عنه أو نسوغ له عدوانه، فنحن قد بينا في قسمين من هذا المجلد عن حقيقة هؤالء، ولم نسكت عنهم وال عن عقائدهم 

  الوثنية، فحذرنا ونصحنا، فلله الحمد والمنة..        

السنة ال تزال محدودة، وأتمنى أن تكون قنوات لدعوة الشيعة إلى  والذي ذكرناه عنهم فشيئاً قليالً، وهنا أقول: إن جهود أهل ٢)
الدخول في اإلسالم، وخاصة أن الكثير منهم ال يعرف السنة ولم تبلغه الرسالة الدمحمية على الوجه الصحيح، فهم يحملون إسالماً 

فة، بل وال يعترف بدين اإلسالم الذي جاء به خ ، وإنما دينهم دين آخر له مشروع ير األنام مزيفاً يزيف حقيقته المشرقة المشّرِ
عدواني لديه االستعداد لخيانة أمتنا بالوقوف مع كل الدينات الوثنية والتعاون معها ضد أهل السنة، وأتمنى أن تكون هناك 

 جهود مؤسساتية وحكومية لمعالجة خطر الشيعة المتسلط في جسد األمة الذي ال يريد إال الغزو الفكري في أسوأ
مشاريعه التخريبية؛ بحيث يستهدف ثقافة األمة حتى في أصول عقيدتها اإلسالمية، نعم! لقد أحدثت المناظرات التي جرت في 
قناة المستقلة بين السنة والشيعة أثراً بالغاً، فهدى هللا الكثير من الشيعة، فدخلوا السنة، وأنا أشكر الدكتور الهاشمي في إتاحة 

ت، وأنا أعلم أنه ال يريد التقريب بيننا وبينهم، وإالَّ لقبل أو سكت على األقل عن عقائد الشيعة المخالفة الفرصة لهذه المناظرا
للدين اإلسالمي الحنيف، ولكنه ردها، وهذا ليس من التقريب في شيء، ولكنه النصرة للسنة وحامليها، والتقرب إلى هللا 

 بمحاربة كل من طعن في الصحابة الكرام..      
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، ومناصب خداعة اغرتوا بأثارة من علم حصلوهامن الذين  -يف زماننا هذا  املعاصرينولكن 
م، وحادوا عن جادة الصدق، وغالطوا الواقع، ومل  -تقلدوها م األقدام كعاد قد عثروا وزلَّت 

ايريه، وال حكَّموا النظر والبصرية يف التأريخ، يعرضوه على أصوله، وال قاسوا أشباهه، وال سربوا مع
وكما قيل: عند بعض املواقف تغيب املوازين ويُفقد التفكري، فكثر فيهم اللغط والغلط يف هذه الفتنة 

مما أدى إىل التقليل من خطر الرافضة األعمى اجلائر،  -إال من رحم هللا منهم، وقليل ما هم  –
م الكفرية، والتجاوز عن زللهم، بالتهور وا لكذب، بل وظهور بوادر منهم بقبول مذهبهم وعقيد

م يقولون  فَـيُـْرِغُمون النصوص الربانية على أن حتمل معاين وتأويالت بعيدة  (ال إله إال هللا)حبجة أ
ا الشرعية، فهم مبجرد ظهور بوادر ألحداث سياسية أو عسكرية؛ حملية، أو عاملية    –عن مدلوال

تراهم تستخفهم الُبداءات، وتستفزهم االنفعاالت، وتثريهم الفتاوى اجلريئة  -نكما هو احلال اآل
ا حمكمة دلت على املراد بغري التباس، فتأيت  م كأ ا وجعاجعها، اليت جعلت تومها اجلائرة برتها

ورهم بعكس ما يشتهون، وعلى غري ما يتوقعون، بوجٍه ظاهٍر للعيان   ..١عجلتهم و
َو هَو؛ البعد السحيق عن منهجية العلم، وطريق العلماء، الذين رمسوا املعامل أما عن السبب! فهُ 

  اليت تضبط السَّْري على الصراط املستقيم، ويف املنهج القومي..
هو استعراض هذا احلزب عمله الدعائي، الذي استدرَّ عطف العامل اإلسالمي  والسبب اآلخر

  .. ٢قائق الواقعيةاملخدوع، فله قنواته الفضائية اليت زيفت احل

                                                 
وفي المقابل؛ فهناك علماء عرفوا حقيقة المشروع الصفوي المجوسي الكافر الجائر البائر الخائر، واستعرضوا تاريخ  )١

فَض الجبناء، وتبين لهم  ت على هذه األمة المنكوبة وراء هؤالء الرَّ معلوماتهم، وشريط ذكرياتهم، وفندوا المآسي التي مرَّ
ً من المشروع الصهيوصليبي، فقرروا مواجهته، ورأوا خبثهم وعظيم خطرهم، بل وتبين لهم أن ا لمشروع الصفوي أشد خطرا

أن مواجهته واجب شرعي، وهتك سره ومخططاته فرض عليهم، وتبصير المسلمين بأبعاد مؤامراته من الجهاد في سبيل هللا 
لهذا قائمون مشمرون، يتقدمون بكل الذي ال يجوز التنازل وال التخلي عنه، ورأوا أن ترك سد ثغرته من أكبر الجرائم، فهم 

ثقة، ال يهولهم صياح المخدوعين، وال طبال المبهورين، وال صفيق المتخاذلين، وال سحر اإلعالميين، وال نفاق المندسين في 
صفوف الصفويين، فوأد الفتنة ورد مخططاتها، وحماية المسلمين من إفكها واجب على الكل، وكٌل على قدر استطاعته 

وهللا المعين، ونحن عليه متوكلون، فهو حسبنا ونعم الوكيل، فحسبنا هللا على جميع أعدائه من الصهاينة  ومقدرته،
  والصليبيين، والرافضة المنافقين، ومن عاونهم وسكت عنهم وداهنهم، وهللا نعم المولى، ونعم النصير.    

ً بين كفرة ومشركين٢ ً وراء مصالح ومكاسب دنيوية، فأطماع الحزب  ) ما الحرب بين حزب الشيطان واليهود إال حربا جريا
الشيطاني هو نشر المذهب الرافضي الكافر المشرك في لبنان، وإقامة المشروع الصَّفوي الرافضي الباطني الذي يمتد من إيران 

 دولتهم ويسابقون مروراً بالعراق ولبنان وينتهي مؤقتاً بسوريا، ثم إلى باقي األوطان، وهو مشروع قديم يريد الفرس إقامة
الزمن من أجل تحقيقه، أما اليهود فلهم أطماع قديمة أيضاً إلقامة مشروعهم التوسعي وإقامة مملكتهم (أورشليم) وهي أيضاً 
أطماع معلنة يجاهر بها كبار الساسة اليهود، والضحية هم أهل السنة في جميع مواقع المعركة، وهذه الضحية هي ما اختلف 

ً لدولة -كما نقوله في المثل –عليها الحرامية  ً بأنه ليس من الالزم علينا أن كل من كان عدوا . ونحن ال بد لنا أن نعي تماما
يهود يكون صديقاً لنا، فنحن نعادي اليهود، ولكن بدون ترك مبادئنا أو التخلي عن عقائدنا، فكما أن اليهود هم أعداء، فكذلك 

هم بإحسان هم أعداء، فنسأل هللا أن يسلطهم على بعضهم البعض، وأن ينزل بأسه ومن تبع الذين يكفرون أصحاب رسول هللا 
   عليهم، وأن يرنا فيهم عجائب قدرته، وأن ينصر من نصر دينه، وقاتل لتكون كلمته هي العليا..     
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م قلَّبوا صفحات التاريخ، ووقائع األحداث الثابتة قدميًا وحديثاً، وطبقوها على تطبيقات  فلو أ
وتأصيالت العلماء الثقات الربانيني، واستعملوها مقياساً؛ لوجدوا اإلرهاصات واملقدمات ملنهج 

ها -الرافضة الذي يوافق الواقعات  ُن للناظر شدة االنطباق، فيزول بل سوف يـََتبَـْرهَ  -أو يشا
م،  الشك، ويذهب كل ما انقدح يف أذهان املستعجلني، أو جرى على أفهامهم وأوهامهم وتصورا
فيتذكروا عندها األسباب عند ذكر املسببات، فتتصل احللقات ببعضها، ويتضح عندها أسباب 

إلسالمي، الذي ما حصلت فتنة االرتباط يف هذه احللقات اليت ربطت كل املناسبات عرب التاريخ ا
   -كما تقدم الكالم يف أعاله-إال وهي تصنع للدجال أسباب خروجه 

ينية قبل هجوم األيام الدنيئة  وصدق املناوي رمحه هللا عندما حث على اقتباس العلوم الدِّ
  .. ١الرديئة

  ونقول هنا: 
، وحزبه ٢دة حسن نصر الالتإذا أراد املسلمون ثورة الرافضة، ويعينوا جيشها يف لبنان، بقيا

أن يأمروا أولياء احلزب الشيطاين يف العراق أن يتوقفوا عن قتل أهل  فيجب عليهم؛ ٣الشيطاين
السنة هناك، فإنه مل يعد خافيًا على أحد التقتيل واإلبادة اجلماعيَّة على كل من عارض التوسع 

الشيطاين وأعوانه يف إيران والعراق  بز أيضًا أن يأمروا هذا احل وعليهم..٤اإليراين الحتالل العراق
                                                 

 قال أبو ماجد: فكأننا اليوم نصيح في واد، وننفخ في رماد. ٢/٤٤٤) انظر"فيض القدير" ١
م، عُيِّن ١٩٦٠هللا: هو حسن عبد الكريم نصر هللا خميني العرب وعدو الصحابة وأمهات المؤمنين، من مواليد ) حسن نصر ٢

م لتحصيل العلم الديني ١٩٧٦مسئوالً عن حركة أمل في بلدة البازورية في قضاء صور، وسافر إلى النجف في العراق عام 
عن إقليم البقاع، وعضواً في المكتب السياسي  -مود الفقري للطائفة الشيعيةالع –اإلمامي، وعُيِّن مسئوالً سياسياً في حركة أمل 

م، ثم عضواً في ١٩٨٥م، ثم ما لبث أن انفصل عن الحركة وانضم إلى حزب الالت، وعُيِّن مسئوالً عن بيورت عام ١٩٨٢عام 
ً عل١٩٨٧القيادة المركزية وفي الهيئة التنفيذية للحزب عام  ً عاما ى إثر اغتيال األمين العام السابق عباس م، واختير أمينا

م (هذه الترجمة في مجلة "الشاهد ١٩٩٥و١٩٩٣م مكمالً والية سلفه، ثم أعيد انتخابه مرتين عام ١٩٩٢الموسوي عام 
م.) فحسن نصر الالت في حقيقته صاحي الفرقعات اإلعالمية التي ١٣/١/١٩٩٩في  ١٤٧السياسي" في حوار معه في العدد

ً لعباءة المفتي، وتارة أخرى يلبسها تسيطر على عق ول الدهماء النتزاع إعجابهم، فهو يتحدث تارة كسياسي محترف خالعا
كوكيل معتمد للحوزة العلمية في قم، فتراه دائما في خطبه المنبرية متهجماً ومتطاوالً على القيادات العربية واإلسالمية السنية 

محاوال صرف النظر عنها، لظنه األجوف بأنه هو وشيعته الذين يناصرون القضية  ويشكك في نواياها تجاه القضية الفلسطينية،
ويحمون أهالي فلسطين! فهو ينطبق عليه المثل القائل: يقتل القتيل ويمشي في جنازته.. فهل ينكر حسن نصر الالت عمليات 

       التقتيل والتشريد التي شارك فيها حزبه ضد أهل السنة الفلسطينيين في لبنان؟   

حسن نصر الالت وحزبه اللبناني الشيطاني هم من غالة الرافضة، وأسيادهم علماء إيران، وكل ما يعلنه المجلس الشيعي  ٣)
تتمسك به الحركة وال تحيد عنه قيد أنملة، ويؤمنون بجميع أفكار الهالك الخميني؛ فيكفرون الصحابة، ويطعنون في أمهات 

اذبة، وبالتقية الفاجرة، وبالعصمة التافهة، وهي نفس األفكار التي طرحها ابن سبأ اليهودي المؤمنين، ويؤمنون بالوصية الك
الفاجر، فهو حرباً ضروساً على أهل السنة في جنوب لبنان، وحرباً شعواء على السنة في شمال فلسطين. فالحزب عبارة عن 

في المنطقة العربية تستطيع من خاللها أن تكّوِن نفوذاً لها فصيل أو أداة إيرانية مجوسية غير مباشرة تهدف إلى إيجاد قدم لها 
  يساعدها على التدخل في الشئون العربية وقضياها السياسية.    

علم هؤالء المساكين أن هذا الحزب يخدم مخططات إيران الرافضية في بالد المسلمين، وترسيخ لقواعد إيران في أَما؟  )٤
سن نصر الالت في لبنان إال بوابة إيران إلى البلدان العربية، وأنَّ الممول للحزب هو قادته لبنان، وما حزب الشيطان بقيادة ح
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م الرافضيَّة، فهم ُيسامون سوء العذاب، بل وأشد من  بأن يطلقوا كل املساجني املعتقلني يف سجو
  ..١عذاب املعتقالت الصليبية

أن يأمروا هذا احلزب وأعوانه باجلهاد ضد احملتل احملتال، بدًال من العمل مع احملتل   عليهموأيضاً  
م على مالذ اجملاهدين السُّنة وقتلهم كجواسيس  بل وأن يقفوا  -٢يف العراق وأفغانستان –يدلو

م ودسائسهم ضد أهل يكفُّوا عن قتل أهل السنة بأنفسهم منذ قدوم احملتل، بل وأن  عن مؤامرا
  .. ٣السنة يف إيران ولبنان وخارجهما

قتال حزب الالت لتحرير فلسطني؛ اجلبهات القتالية يف جنوب بفتح  فليسمح وإن كان حقاً 
لبنان، بدون اشرتاط للخضوع هليمنة احلزب، وهذا دليل قوي على أن هذا احلزب مل يعلن جهاداً 

                                                                                                                                                                  
ا لبنان؛ فقد وجدت فيه إيران  في إيران؟ فهذا الحزب األجرب ما هو سوى أحد المؤامرات الخمينيَّة على العالم اإلسالمي، أمَّ

ير أرضه لمؤامراتها، مستفيدة من الوجود الشيعي في الجنوب، ووجود هدفاً مهماً استراتيجياً لتحويله إلى أحد توابعها، وتسخ
آخر في باقي الجهات؛ كالوجود الدرزي، وقوات حزب أمل الشيعي، والقوات المارونية في الشمال، وهذا الوجود ال بد من 

  استغالله وتوظيفه حتى يكون جيوشاً شيعية وموالية في دولة داخل دولة.
ة ومنهم حزب الشيطان قد َعملُوا على محاولة القضاء على المقاومة السنية ضد االحتالل في العراق؛ ؟ علموا أن الشيعأَما

فارتكبوا المجازر البشعة وصنعوا السجون التي هي أكبر من سجون صدام حسين وحشدوا بها اآلالف من األحرار، وزادوا بأن 
السنة؟! فلم تكن الحرب في العراق إال مقدمة لحروب كثيرة  برعوا باالغتياالت التي ما سلمت منها منطقة من مناطق أهل

أوكلت إليها القيادات الخمينيَّة الشابة التمهيد لفرج المهدي صاحب الزمان من غيبته الكبرى بزعمهم.. لهذا ما ترى خطبة من 
نحوها من الكلمات التي ربما  إال ويذكر هذه العقيدة ويقول: عجل هللا خروجه، أو -عدا النزر اليسير –خطب حسن نصر الالت 

  لم يلق لها السامع السني لها بال..      
؟ علم العاطفيون السذج من المسلمين الذين تشدقوا بحسن نصر الالت أن عالقته كانت وطيدة مع من ذبح الفلسطينيين من أَما

  أهل السنة، فكيف يصدقونه اآلن وهو يزعم كذباً أنه ينافح عن قضيتهم ويناصرهم؟! 
فإذا كان حسن نصر الالت حريصاً على سالمة لبنان وسيادته قوالً وفعالً؛ فلماذا يوجه اإلهانة للجيش اللبناني فيمنعه من حماية 
حدود بلده، فإذا كان يدعي أن المليشيات عبارة عن دفاع للوطن؛ فأين حكومة لبنان الشرعية، ولكن مع األسف والكثير من 

ً لكل من حمله، حتى أننا نرى أن المليشيات قد تعدَّت سيادة قوانين الدول بنزعاتها القرف أن نرى السالح صار متر وكا
وأهدافها، فصارت الدولة الواحدة متعددة الحكم بمليشيات سالحها بيدها، ويد تمويلها من الخارج. (انظر ما كتبته في موقف 

         اإلسالم من التعددية الحزبية في القسم الثالث من هذا المجلد)   
ً واحدة مع السيستاني ومقتدى الصدر وقوات فيلق بدر يسومون أهل السنة  ١) فحزب الشيطان بقيادة حسن نصر الالت يدا

والجماعة في العراق سوم العذاب. فحزب الشيطان بقيادة حسن نصر الالت قد أثنى على مواقف المراجع الشيعية في العراق 
  ف متخاذلة شهدها الجميع.  من الحرب األمريكية، وقد كانت مواق

) يقول (بريمر) حاكم العراق السابق في مذكراته: (شجع السيستاني أتباعه على التعاون مع االئتالف منذ التحرير) وأكد ٢
ً كثافة  (بريمر) أنه على اتصال دائم بالسيستاني لالستفادة منه في السيطرة على الشعب العراقي.. ومما يدل على ذلك أيضا

ات مقتدى الصدر، حتى كثر رجال الوجود  ات (القدس)، ومستشارو قوَّ اإليراني في العراق وخاصة (فيلق بدر الثوري) وقوَّ
الدين الشيعة أهل العمائم السوداء والبيضاء بصورة واضحة، وكذا الوجود اإلسرائيلي وتعدد أوجه نشاطه، فمن بينهم فرق 

لم يجيء عفوياً أو  -اإليراني اإلسرائيلي -اريين واالقتصاديين..، فهذا الوجود المخابرات (الموساد) والخبراء العسكريين والوز
ات األمريكية المحتلة! ولكننا نقول: هكذا الرافضة على مر العصور وقد تقدم الكالم في هذا..  من غير ترتيب أو تنسيق مع القوَّ

 فال أطيل.  
سلمة السنية الفلسطينية في بالد الرافدين، وهذا ال يستطيع أحد أن ولهذا الحزب الشيطاني دور معروف في هدر الدماء الم ٣)

ينكره. فالنظام العنصري اإليراني في لبنان بقيادة نصر الالت عندما يلقي بصواريخه على الصهاينة، فهو يلقي ضرباته على 
لوقت يغطي على مذابحه في العراق في فصيل آخر من نفس الجيش العنصري، فهو يلقي الصواريخ  على اليهود، وفي نفس ا

مشروعه في مكان آخر، فاإلخطبوط واحد، يبني أعشاشه في أماكن مختلفة يمدها بسالحه الغادر الجبان، فيفرخ في عشه الفتن 
في بالد المسلمين، وهذه الخدعة لم تنطلي على البصيرين بالواقع، ولم يخفى على هللا نجواهم بين "قم" وطهران وتل أبيب 

        .}٣٠{األنفال: َويَْمكُُروَن َويَْمكُُر هللاُ َوهللاُ َخْيُر الَماِكِرينَ دما تناجوا على أمة اإلسالم باإلثم والعدوان..وواشنطن عن
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، فهو مل يدُع األمة لذلك البتة، ولو حقاً ٢، ومل يتحرك لتحرير فلسطني١إسالمياً ضد احملتل الصهيوين
يف اجلنوب اللبناين من املسلمني أهل  ٣صهاينةفعل؛ لوجب عليه أن يفتح اجملال ملن يريد أن يقاتل ال

، ويسهل هلم الوصول، وهذه هي أمنية املسلمني اجملاهدين أهل السنة، الذين تطاردهم مجيع ٤السنة
الدول حول الكيان الصهيوين لتمنعهم من الوصول إىل ضربه وسحقه، وهللا املستعان، وحزب حسن 

  ). النصر أو الشهادةاملنشود: (مينعهم من الوصول إىل املراد  ٥نصر الالت
                                                 

) فالحزب الشيطاني ال يسمح بأن يدخل من يريد قتال اليهود ولو خفية لنصرة أهل فلسطين عبر الشريط الحدودي لفلسطين ١
نوب اللبناني، فإن كانوا يدَّعون بغضهم وكراهيتهم للصهاينة وحبهم ألهل فلسطين؛ فليفتحوا باب الذي يشرف عليه في الج

الجهاد لهؤالء..فالفلسطينيون لهم الحق األول في الدفاع عن شعبهم الذي يقتَّل كل يوم.. وباقي المسلمين لهم الحق في ذلك 
ستطيعون استخدامه في الحرب ضد يهود، فالقضية ليست قضية فلسطين أيضاً، وعندهم القدرة الكافية، وفي أيديهم الكثير مما ي

وال القدس، وال شيء غير تنفيذ المشروع الصفوي الطائفي على حساب خراب لبنان، وفي نفس الوقت هو نفس المشروع 
الذي يتاجر بقضية الذي الموازي له في العراق الذي يقوم بتفتيت العراق ونهب ثرواته وتمزيق أواصره، وهو نفسه المشروع 

فلسطين، وفي نفس الوقت يذبح الفلسطينيين ويستبيح دماءهم وأعراضهم وأموالهم في بغداد، كما حصل من قبل في لبنان، 
  فهو مشروع واحد يسير وفق المشروع الممول من إيران لتحقيق الحلم الفارسي القديم..  

أفضل من مكانة من مكة المكرمة والمدينة النبوية، فما بالنا بالنسبة  ) الذي ينبغي التَّنبه إليه؛ أن كربالء في نظر الشيعة٢
للقدس؟!. فقضية القدس ما هي إال ورقة يستخدمها الشيعة كمرحلة لتنفيذ مشروعهم الصفوي الفارسي الطائفي، والذي أخذ 

ني، والكل منهم يتواطأ مع اآلخر لتحقيق مساراً تنفيذياً متسارعاً منذ بدء اجتياح العراق واحتالله أمريكياً بلباٍس صفويٍ صهيو
أحالمه التاريخية واالقتصادية والدينية، ويبني نفوذه وسيطرته على المنطقة العربية واإلسالمية، ومع األسف باستغالل اللعب 
ا بعواطف الجماهير والشعوب واألحزاب والحركات اإلسالمية، والتي اُستخدمت ورقة في أيدي أصحاب المشروع يحركونه

كيفما شاؤوا، وحيثما أرادوا، فتقاسم العدو المشترك الساحات، ورتبوا األدوار، وكل واحد منهم له مخططاته الخاصة، وأهدافه 
الخسيسة، للسيطرة على أوطاننا اإلسالمية، والتحكم بثرواتنا االقتصادية، والعمل إلزالة أهل السنة من الواقع العالمي، ابتداًء 

نطقتي الخليج العربي وشمال أفريقية، كل ذلك ضمن أهداف توسعية خطيرة تعيد أمجاد الصفويين الفرس، من العراق، ثم إلى م
والرومان الصليبية، واليهود الصهاينة، فكل منهم يتفق في كثير من العقائد والمبادئ والتصورات، كما بينا الكالم في ذلك في 

  القسمين الثاني والثالث من هذا المجلد..    
علوم لدى كل من علم الواقع أن إسرائيل ليست إال كياناً صهيونياً دخيالً في المنطقة العربية واإلسالمية زرعه الغرب في ) وم٣

قلب العالم العربي واإلسالمي لتحقيق أهدافهم، والتي من أعظمها التجزئة والفرقة والتشتت واالحتقان، والحيلولة دون قيام 
وأرجو من  -من البحر إلى النهر –ة، وعليه: يجب محاربته وإخراجه من حيث أخرج المسلمين دولة ذات مرجعية إسالمية سنيَّ 

 كل مسلم أن يراجع نفسه، فحلقات التآمر تعمل متصلة لمحاربة السنة وأهلها..   
إال سالح حزب  ) من الصالحيات التي مارسها النظام السوري (النَُّصْيري) في لبنان هو نزع سالح جميع األحزاب والمليشيات٤

الشيطان، ومنعت جميع الجماعات واألحزاب الوطنية في الجهاد الجنوب اللبناني، مع العلم أن هذه الجماعات واألحزاب قد أدت 
أدواراً هامة في مقاومة االحتالل، وأوقعت خسائر فادحة في العدو المحتل، وقدمت أعداداً كبيرة من الشهداء، ولكنهم منعوهم 

السنة في لبنان. فالخطة هي نفسها التي رسمها الخميني في إيران، وهي تصدير الثورة، ولبنان خير أمل لهم  لكونهم من أهل
أنها إيران في لبنان، ولبنان في إيران..كما كان الُمَخطَّط له من قبل بأن تكون لبنان دولة  -كما يكررون –لتصدريها، ولبنان 

سني العربي، ولكن الثورة قد أخذت عنهم هذا العناء، حتى ولو أقاموا دولة مارونية تتحالف مع إسرائيل ضد اإلسالم ال
مجوسية في لبنان؛ فهي تحفظ إلسرائيل االستقرار وتُوِقف االستنزاف...فالصراع ما هو إال صراعاً صهيوصليبي صفوي في 

المنطقة إنما هو كيد يكيد هللا به المسرح اللبناني العاهر، وعادة العاهر أنها تورط وتفشي المرض، والذي يحصل في واقع 
  لإلسالم وأهله، فصبر جميل يا أهل السنة، وهللا المستعان..    

لكونه حزباً باطنياً يحمل مشروعه الصَّفَوي الفارسي الذي يريد به المتاجرة بقضية فلسطين، والمشروع هذا يأخذ مساراً  ٥)
منذ اجتياح العراق من المحتل، ف متسارعاً  هذا الحزب قد دخل مع المحتل في تشجيع المليشيات الصفوية العراقية تنفيذياً 

وتدريبها، وهذه المليشيات هي نفسها التي تقوم بعمليات إبادة للفلسطينيين وأهل السنة في العراق، والدليل على ما أقول أنه تم 
الفلسطينية في هذا التحالف، ومن تحالف استراتيجي إيراني سوري أعلنته سوريا، وُضمَّ حزب الشيطان وبعض الفصائل 

   المعلوم أن من أهم مظاهر هذا المشروع الشعوبي الصفوي هو التطهير العرقي والمذهبي ضد أهل السنة في العراق،
والعمل على التغلغل الفارسي الصفوي في العراق، وهذا الذي نراه اآلن رأي العين من التعاون الكامل مع المرجعيات الشيعية 

قية خاصة ذات األصل الفارسي منها الخاضع للدعم العسكري اللوجستي من قِبَل المحتل األمريكي، حتى أننا نرى في أيامنا العرا
هذه المنح السورية بتجنيس العراقيين الشيعة، بخطة تشييع سورية التي غالبية أهلها سنيون.. إلى غير ذلك من األدلة.. 

ياً في دول الشرق األوسط؛ لكونه يوافق عقائدهم الوثنية، ويحذرون أشد التحذير من فأمريكا وحلفاؤها يريدون إسالماً شيع
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ليس حترير فلسطني، وال لتمكني دين أمة اإلسالم وحضارة  اهلدفوحنن نقول: لن يكون هذا، ف
لرافـضة  أهله، وال لتأمني اـألمن هلم، وإمنا هـو إشعال حرب جموسية خالصة تـريد توسيع نطاق ا

صيب، إىل سوريا ولبنان، فلو كان غري اإلقليمي الذي ميتد من إيران اجملوسية، ومرورًا من العراق اخل
ْيِين اــلــعربــ –هــذاــ؛ــ لــسمح اــلــراــفــضي حــسن نــصر اــلــالتــ  بــفتح جــبهة إــسالمــية ُسنِّيَّة جتــاهــد  -مخــَُ

، ٢، ولضرب املنشئات احليوية كمصفاة حيفا وتل أبيب اللتان تقعان ضمن مدى صوارخيه١الصهاينة
ــم  -عــن أــغــلى شيءــ ميــلكونــه  ـوـلــكنه اــخلــبث اــلــراــفــضي اــلــذيــ يــريــد مــن اــلــسنة أــنــ يــتناـزـلــواــ عــقيد

ـوـيــصريـوـاــ حتــت إــمــرتــه،ــ ـوـيــُنفذ بــأجــندةــ شيعية،ــ حتــقق مــكاسب سياسية لــلثوـرـةــ اــإلــيــراــنــية  -ـوـاــنــتمائــهم
اخلَُمْيِنيَّة، فرييد من املسلمني أن يسلِّموا هلذه الثورة، وتكون العمليات ُتصب هلذا اهلدف السياسي 

  . ٣اخلبيث ال غري

                                                                                                                                                                  
ويعنون بالوهابية أي أهل السنة والجماعة على  -أي بعد أحداث برجي التجارة العالمي -(الوهابية) في مصطلحها الحديث 

اء السنة يفعلون ما يريدون بحماية أمريكية مختلف مذاهبهم وبلدانهم وهذا المصطلح بالذات تردده دوائر الشيعة..فكل أعد
مطلقة، وبعْجٍز عربي واضح، فهذا هو الحال؛ فالكل يعجز عن تغيير هذه المعادلة المخجلة، والعْجز هذا يتمركز بحب الدنيا 

بإذن  -الذي يمكننا بها وكراهية الموت، وإالَّ فنحن لدينا السالح االقتصادي الهائل، بل ولدينا األسلحة التي أُنفق عليها الكثير، و
من التمكن من إنقاذ أنفسنا في الدنيا واآلخرة،  ولكن الذي يهمنا اآلن من هذا الكالم وقبل كل شيء هو حماية األمة من  -هللا

اإلنجرار بسذاجة إلى المشروع الصفوي وما يحمله من خطر بالغ على العقيدة، فالثورة الفارسية المجوسية لها نظرية في 
والتنفيذ، فتبدأ من دول الجوار، وإسقاط النظم الحاكمة في الدول العربية، وإقامة نظم أخرى موالية تأخذ التوجيهات  التصدير

، ٧٩٣١من قادة الثورة، فالرؤوس النووية اإليرانية هي موجهة لدول الجوار العرب، كما أقرت ذلك "جريدة األنباء العدد
شفرتها لذبحكم تحت شعار: من قتل سنياً فكأنما صافح  -تحد –نة!. فالرافضة تجحذ الالوس أنجلس تايمز..فأفيقوا يا أهل الس

  علياً، ومن صافح علياً دخل الجنة، وكفر من لم يقتل وهابياً..             
) ليست قضية فلسطين مجرد قضية تعود لشعب، فهي قضية ال يجوز لمسلم عربي وال أعجمي أن يتخلى عنها ما بقيت فيه ١

تطرف، فرجال فلسطين هم المسلمون في جميع أنحاء األرض وأقطارها، هم األماجد األخيار األبطال، الذين ألقى هللا في عين 
روعهم العزيمة على الرشد في مقاصد الجهاد الشرعية، والثبات على أمر اإليمان الذي جاء به الرسول اإلمام دمحم بن عبد هللا 

د دمائهم لهذه القضية، ال الذين اتخذوا هذه القضية لتحويلها إلى مشروع طائفي ساساني ، فهم مستعدون برسم أرواحهم ومدا
صفوي سبأي يفقد كل قيمة إسالمية يعادي بها األخيار األبطال األماجد. فاللهم ألهم ما فيه صالح جهاد هؤالء األبطال األخيار 

أهلل عظيم، والنصر مع صبرنا، والفرج مع كربنا، والعسر مع األماجد، وأعنهم في صعوبة أحوالهم وضيق حالهم، فاألمل بك يا 
  اليسر، وهللا المستعان، وحسبنا هللا ونعم الوكيل، نعم المولى، ونعم النصير.  

) وقد طلبت وزيرة الخارجية األمريكية من إيران الضغط على حزب الشيطان بعدم قصف الهدفين.. مما يدل على أن مقر ٢
ر الالت هو طهران مع األمريكان وهذا المقر عبارة عن قناة مفتوحة على الدوام.. ولكن بالحذر نفسه العمليات لحزب حسن نص

الذي عاشته أمريكا مع صدام حسين، ونظرية (إذا كبَّرت كلبك؛ فانتبه ال ياكلك).. وهذه هي نفس القضية مع المفاعل النووي 
 اإليراني. فتأمل!. 

أن يطلق وسائل إلنجاح مشروعه الصفوي؛ منها: إطالقه شعارات متهافتة بالدعوة  ) كان ال بد من حسن نصر الالت من٣
إلزالة إسرائيل، وإعالنه للتحالف مع سورية وإيران ومع بعض المنظمات الفلسطينية، وإعالنه عن تقديم المساعدات المالية 

يصل إليهم شيء، وهذا ال يُستغرب من عقيدتهم  إليها في محنتها، مع أن هذا الزعم األخير قد كذبه الفلسطينيون أنفسهم، فلم
في التقية، فهم قوم من مقتضي عقيدتهم الصَّفَِويَّة: عدم تقديم أي مساعدات للسنة مهما كانت الظروف، لهذا تراهم أشد على 

المتحالف   الصفويالسنة من اليهود والنصارى، فأهل السنة في سورية قد عانوا األمرين من نظام البعث الرافضي النَُّصْيِري 
والمتعاون مع الصهاينة لتصفية السنة من سوريا.. فحزب الشيطان حزب تابع وليس متبوعاً، وهو يؤدي دوراً يخدم مصالح 

 التحالف الدنس، ولكن هذا الدور البد وأن يُغلَّف بغالف البطولة والنصر والفداء.      
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مل يقل أنه جاهد ضد االحتالل، وإمنا زعم أنه أسر صهاينة ليحرر  مث هو نفسه حزب نصر الالت
لفلسطني، حىت ُيقال أنه يستعني باألسرى لقتال الصهاينة، مع أنَّ ١أسراه . فالقضية ليست حرباً 

.. فآلة الثورة ٢جهاد الصهاينة واجب قبل األحداث وبعدها، وال عالقة له بالثورة اُخلَمْيِنيَّة أصالً 
اليت استولت على إيران؛ هي ثورة سياسية عنصرية الروح، تنزع إىل التعصب السياسي  ٣يَّةاُخلَمْينِ 

                                                 
ي السجون السورية؟! وهذا العمل في أسر الجنديين اليهوديين ال ندري ) أقول: كم يبلغ عدد األسرى السياسيين المعتقلين ف١

كيف تم؟! ولكن الغاية هي الغاية، والوسيلة هي الوسيلة، وإالَّ فكيف يقوم الحزب الشيطاني بعملية هو يعرف تماماً أنها ستمس 
الالت قد قدَّم لبنان كبش فداء اتخذ قرار  لبنان كله، وستكون عواقب العملية وخيمة على البالد، ونحن نقولها صريحة: أن حزب

راً  المواجهة والتنفيذ من األراضي اللبنانية بأوامر من إيران وسورية دون علم من الحكومة اللبنانية ليظهر حزبه حزباً محّرِ
نان الذين ما ومنقذاً، وأنه هو الوحيد الذي يعمل في الساحة ضد اليهود، فترتفع ورقة الرافضة على حساب المسلمين في لب

ضرب اليهودُ إال هم، فهاهي قرى الجنوب اللبناني باتت خاوية على عروشها؛ كقرية عيترون والعرقوب وشبعا ودحيرجات 
وكفر شوبا ومروحين وكفر حمام وقسم من مرج عيون التي كانت قواعد صواريخ حزب الشيطان تضرب من أسطح بيوتها 

اً يفتتح به سوق الضربات اليهودية، فتهلك النساء واألطفال وباقي المدنيين من كافة ومن بين أحيائها السنيَّة، لتدفع عربون
الطوائف دون حزب الشيطان، ثم ما هو حجم الخسائر مقابل الجنديين، وهل أقام الحزب حرباً مفتوحة مع اليهود كما وصفها 

يرية طويلة األمد، أم هي كما رأينا؛ انتهت باتفاقية الكذاب حسن نصر الالت؟ ثم ولو كانت حرباً مفتوحة، فهل ستكون حرباً تحر
أمنية، ليس لها عالقة بمصالح األرض التي دار عليها القتال والتي صارت خراباً يباباً، والذي تحقق هو تحكير المنطقة للحزب 

د سقوط العراق بالمشاركة الشيطاني اإليراني الحقير، وهذا ما تسعى إليه سوريا وإيران لتحقيق المستقبل الذي بدأ يتحقق بع
اإليرانية المعلنة إلسقاطها هي وأفغانستان، والذي سهل انفتاح الممر الجغرافي من خرسان شرقاً إلى شواطئ المتوسط غرباً، 

المنطقة. فاللهم سلِّم سلم. ومع األسف! أن من القنوات التي  -إيران سوريا وحزب الشيطان –بحيث بدأ دخول المحور الثالثي 
فالقنوات مثل هذه  -أنها سنية دافعت عن هذا الحزب كقناة "الجزيرة" الجائرة وغيرها، وأعطته أكبر من حجمه بكثير تدعي

والغريب أن كثيراً من الجماعات اإلسالمية أيدته  -هي بال شك تحت السيطرة التامة من ِقبَل أعداء السنةوغيرها الكثيرة 
، وبجهلها بعقيدة هذا الحزب وأعماله الخبيثة داخل لبنان، وما ذلك إال لفقدها حقيقة ونفخت في بوقه لجهلها بعقيدة أهل السنة

عامل الوالء والبراء، ونوم جماعي سحيق، وما هذه الحالة إالَّ حقيقة الحمقى الذين يُضحك عليهم بسهولة.. وهي حقيقة مزمنة 
 ها..       فاقدة للمصداقية، وعاجزة عن الدفاع عن قضاياها وعلى رأسها عقيدت

ونحن نفرح بقتل إخوان القردة والخنازير على يد أيٍ من أهل األرض، ونحن مع كل عمٍل يؤذي الكيان الصهيوني الغاصب  ٢)
ويُضعفه ويضع هيبته.. ولكن ليس على حساب التنازل عن عقيدتنا والطعن في حملتها على مر العصور، وال على أن تندرج 

أهداف المشروع األخطر من المشروع الصهيوني؛ أال وهو المشروع الصفوي والنظام الطاغي، العملية هذه في مسلسل تحقيق 
وال على حساب المتاجرة بقضية فلسطين واللعب بورقتها التي لم ُيعرف عن حزب الشيطان وحزب أمل إال االستباحة لدم 

ة في العراق وسورية ولبنان وغيرها من الفلسطينيين وأعراضهم وأموالهم في العراق ولبنان، وال على حساب أهل السن
البلدان، وال على حساب الوقت الذي يبنون به قنبلتهم النووية اإليرانية الصفويَّة التي تريد خدمة المشروع الصفوي الحاقد 

له أمة على أهل السنة.. أبمجرد دخول حزب الشيطان الصفوي في مواجهة مع العدو اإلسرائيلي يجعلنا نعطيه العطايا، ونسخر 
اإلسالم مجاناً، فنقف معه في مشروعه الذي يغذي مؤامراته على األمة؟! كيف يكون ذلك وهو نفسه هو هو الحزب الذي سفَّك 
دماء األمة، وقتَّل أبناءها، وعبث بمقدراتها، وعمل الوهن فيها، ومزقها، وجلب إليها العار، ومكر بها مكر السوء؟! وما زال 

بإق الدسائس  فقه يكيد ويصنع  فيا للعجب من  لية الصفوية.  إلى مرتع لإلمبريا وتحويلها  أمتنا،  غريب على  مشروع  حامه 
مع  -المتحمسين الحزبيين األجوف!! فهل َعِلَم هؤالء أن مواالة الطاغوت الصفوي هو نفسه مواالة الطاغوت الصهيوصليبي؟! 

وهل َعِلَم هؤالء أن منطلقات الطاغوت الصفوي التي  -يرأن كال الطاغوتين خطرهما شديد، ولكن األول أشد، لخفائه على الكث
بها يرسم حزب الشيطان سياسته، ويحد أهدافه؛ إنما هو طاغوت يهدد األمة، وهل َعِلَم هؤالء أن هذا الطاغوت الذي يدَّعي 

نة! واقرءوا الحرص على لم شمل األمة؛ هو الذي مبلغ نصحه متواصل مع ابن العلقمي والطوسي؟! فاحذروا يا أهل الس
التاريخ، فأنتم في نفس الفخ، وفي نفس الجحر، فالمؤمن ال يُلدغ من جحر واحد مرتين..فكراهية الشيعة ألهل السنة ليست 
وليدة اليوم، وال تختص بالسنة المعاصرين، بل هي كراهية عميقة تمتد إلى الجيل األول ألهل السنة، فهم متواصلون عبر 

             األزمان في هذه الكراهية..

الثورة الخمينية ثورة فاشلة رغم انخداع الكثير من مؤيديها، وهنا أذكر حادثة مهمة ربما غفل عنها المغفلون؛ فنحن نتذكَّر  ٣)
انتصار األفغان السنة على الشيوعية في آخر الثمانينيات، فحقدت الرافضة على المنتصرين كعادتهم الخبيثة؛ فوظفوا (سلمان 

"آيات شيطانية" في نفس الزمن الذي انتصر فيه السنة في أفغانستان؛ لغرض إشغال الناس عن هذا االنتصار رشدي) وكتابه 
العظيم الذي ما استطاعت الثورة تحقيق معشاره أو حتى بعض معشاره، فقام الخميني المنكسر المنهزم في ثورته بإصدار فتواه 

وحيدون الذين تصدوا (لرشدي) الضال، وبالفعل! انشغل الناس بهذه ضد (سلمان رشدي)؛ حتى يقول الناس أن الشيعة هم ال
الفتوى الملفقة عن االنتصار الذي حققه األفغان السنة، وصاروا هم واإلعالم يرددون هذه الفتوى، رغم أن (سلمان رشدي) 

  الدهور..        ، فالرافضة هم الرافضة على مر العصور وانقضاءيوافقه الشيعة في كثير من طعناته في الرسول 
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، ليحقق مكاسب لثورة هلا مشروعها العنصري اخلاص، وتوظف التشيُّع ألطماع توسعية ١البغيض
ذات أهداف خبيثة يف غاية اخلطورة على األمة اإلسالمية، حيمل يف طياته نقض الدين، ويضرب 

، كما أسردناه يف ٢ائط بأهداف األمة وغايات دينها، ليثبت دين الفرس اجملوسي الباطينعرض احل
مقدمة الرد على الرافضة، وما سوف تراه قريباً إن شاء هللا. فاللهم إنا نشكو إليك عجز الثقات، 

لعب  وَجَلد أهل النفاق والشقاق.. فاجليش اإليراين يف لبنان الذي ميثله حزب الالت إمنا هو ورقة
ا إيران ا، فكانت  ٣تلعب  يف تنافسها مع الغرب الصلييب على اهليمنة على األمة وحماربة عقيد

ــا عــلى  إــيــراــنــ تــريــد أــنــ تــستعمل أـــوــرـاــقــ اــلــلعب لــتحوزــ عــلى صفقة مــع اــلــغربــ ـوـاــلــصهايــنة حتــصل 
اب ، لتحقق هيمنتها على اخلليج، ولتخدم أطماعهم التوسعية على حس٤أطماعها يف العراق وغريه

  ..  ٥أهل السنة، بعد تقدمي دماءهم مثناً، ووحدة العراق قرباناً 
م  ٦وقد قدمنا سلفاً  عن عقائد الرافضة املنحرفة يف القرآن، والغلو يف آل البيت لدرجة عباد

إياهم مع هللا، أومن دون هللا، وحقدهم الدفني وتطاوهلم القبيح على الصحابة الكرام وتكفريهم 
                                                 

) ولما أرسلت المملكة العربية السعودية مساعدات للمتضررين؛ رفضها الشيعة الرافضة؛ كون السعودية دولة سنية ترفع ١
شعار أهل السنة والجماعة، حتى قال حسن نصر الالت: مال السعودية مال خبيث، مما يدل على أنهم عنصريون يتغلغل 

 مفاصلهم. التعصب الرافضي في كل مفصل من
قد تقاسمت فيها األدوار؛ إلنجاز مخطط الرافضة الصفوي الشعوبي الخطير، فيبدأ  -العراق سورية لبنان -) فهاهي الساحات ٢

من إيران إلى لبنان مروراً بالعراق وسوريا.. فهل استوعب القرضاوي مقولته التي قال فيها: (لماذا ال يسعى المسلمون إلى 
الصادرة عن مركز ١٣مهما تكن القضايا التي بينهم) "مجلة الفجر" ص -أي مع الشيعة الرافضة –ق نوع من التعايش والوفا
 هـ ١٤١٩شهر شعبان  ٤٤اإلعالمي بالدنمرك العدد

لهذا لما سُئل أحد قيادات حزب الالت عن حزبه: (هل أنتم جزء من إيران؟) فكان الجواب: (بل نحن إيران في لبنان، ولبنان  ٣)
م فهذه المقولة بحد ذاتها تشرح لنا الواقع الذي يجري على األرض حقيقةً! ١٩٨٧/ ٣/ ٥انظر "النهار اللبنانية" في إيران) 

فتأمل!! فحزب الشيطان ليس سيد قراره، بل هو خادم ألسياده في إيران وسورية، وهذا يُعتبر قاعدة ال بد من استصحابها كلما 
حزب ليس إال أداة لتحقيق السياسات اإليرانية السورية في مناوشاتها الكالمية، مر موقف لحزب الشيطان يريد التصريح به، فال

فكل ما يردده الحزب الشيطاني إنما هو دعم إليران ومشروعها اإلقليمي، فحربه ما هي إال لتحقيق أهداف معينة، فإذا تحققت 
أمريكي إيراني، يعني فارسي رومي، يدفع  في إطار حدود معينة؛ توقفت الحرب.. فالحرب في لبنان إنما هي معركة لصراع

لبنان فاتورة صراعه بالضحايا من المدنيين األبرياء..فالخاسر أوًال وأخيراً هو المواطن اللبناني الذي خسر األرض والبنية 
  التحتية لخدمة قيام الدولة الفارسية المجوسية..    

يد كامل الصفقة في العراق ويتنافس مع أسياده، وسوف ترى كيف فانظر رحمني هللا وإياك! إلى التيار الصدري! كيف ير ٤)
يضربه سيده الذي رباه والذي تعاون معه لضرب أهل السنة هناك، فاللهم سلط األعداء على األعداء، واقتلهم بسالحهم الذي 

 قتلوا به أهل السنة في جميع بقاع الدنيا، واجعل بأسهم بينهم شديد.  

راضي السنية في لبنان، فاشتروا نصف أراضي الجنوب ابتداًء من الجيه فصيداً وصوالً إلى صور وما فهاهم قد اشتروا األ ٥)
قوية  إلى الحدود السورية.. وهذا ما يجعل لليهود أرضاً  بعدها، وكذالك في بيروت ونواحيها وفي البقاع من شتورا وصالً 

م من المسلمين السنة نقطة تماس مباشرة، فتكون بعيدة عن وأمنية لها، وال يكون لعدوها الحقيقي من الفلسطينيين وغيره
جغرافية المواجهة الحقيقية، وبعبارة أخرى: أن اليهود بحاجة إلى حزام أمني طائفي يعزلها عن محيط المناوئين الحقيقيين 

اذه من تعبيد اليهود وأصحاب المنطلقات اإلسالمية الصادقة التي لها غاية واحدة، وهي نشر التوحيد وتعميمه للعالم إلنق
والنصارى وباقي الوثنيين.. فاتخذت حزب الشيطان المشرك الوثني المضاهي لعقيدتهم، وإن كان له أطماعاً في إقامة مشروعه 

 اإليراني الشعوبي الفارسي الوثني الذي هو أهون من اإلسالم الحقيقي لدى يهود..    
وكان البن السوداء [ابن سبأ]  ين السنة والشيعة منذ مقتل عثمان بن عفان ) حيث قدَّمنا حقيقة العداء العقدي المستحكم ب٦

 ، ثم مقتل الحسن والحسين بن علي رضي هللا عنهما، ومنذدوراً بارزاً في هذا، ثم تال ذلك الفتنة الكبرى بين الصحابة 
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ن وطعنهم يف عرض النيب  -بل وأقل -تجاوز عدد أصابع اليدين فقط إياهم إالَّ ماال ي ، وزعم أ
َر مجيع أجياهلم ، إْذ هو تاريخ متوارث عندهم للخيانة ١خانوه بعد وفاته، فجعلوا كل هذا تارخياً َعبـَ

م ، فالدين ال يُؤخذ إال من علي وفاطمة واحلسن واحلسني وذّرِيااألوىل يف ترك عقد الوالية لعلي 
من األئمة اإلثين عشر إىل صاحب السرداب املتخندق يف جحره الذليل؛ ينتظرون خروجه من 

، وما سوى هذا الدين؛ فضالل مبني عندهم، ناهيك عن دورهم ٢سردابه الذي عشعش فيه الدبابري
يهود اخلطري اخلبيث عرب التاريخ القدمي واحلديث يف التآمر على أهل السنة مع أعداهم من التتار وال

  .. ٣والصليبيني، وما سقوط بغداد عنا ببعيد
فحزب نصر الالت؛ حزب إيراين يف لبنان، كما أن هناك أحزاب كثرية غريه؛ منها يف اجلزيرة 

ا اجلوفاء -ترتبص بنا الدوائر ةالعربي فهي متحالفة مع اليهود والصليبية  -ختدع املنخدعني بشعارا
، بصفقة ليس هلا ٤لعراق، تكون بني إيران وسوريا ولبنانعلى أهل السنة لتكوين دولة هلم يف ا

حدود، وال يردعها أي رادع، فهي ال تستشعر يوماً يف تأرخيهم بأي انتماء لعقيدتنا ومنهاجنا، بل 
  ..  ٥تناقضه متاماً 

                                                                                                                                                                  
بكثير من الخطب والمقاالت التي تؤجج  ذلك الوقت وآيات الرافضة يشعلون نار الحقد في قلوب أتباعهم، وقد تسامع الناس

الحقد، وقد شاهد القاصي والداني الحقد الصَّفَِوي الرافضي يظهر في العراق، فقد ذُبح السنة بالهوية بطرق وحشية ال يصدقها 
  إالَّ من رواها بعد أن رآها.. 

اعة األباطيل والخرافات فيه، والقول بعقيدة فهذا هو ركن الشيعة الرئيس؛ وهو القيام بتشويه الدين اإلسالمي الحنيف، وإش ١)
التقية، ونشر الفساد المذهبي القائم على نشر ما يُعرف لديهم بمصحف فاطمة، وزواج المتعة، وتأليه األئمة اإلثني عشر، وشتم 

المسلمين أهل  ، وتحريف القرآن الكريم والسنة المطهرة، وتكفيرالصحابة األجالء الكرام البررة، والتعرض في عرض النبي 
السنة، وغيرها الكثير من مشاريع الحقد التاريخية التي تقوم بدور خبيث ال يقل خطورة عن الدور الذي قام به ابن العلقمي 
والطوسي، فهم في هذا الزمان تواطئوا مع أمريكا الحتالل أفغانستان والعراق، حتى أن دمحم علي أبطحي نائب الرئيس اإليراني 

   له: لوال إيران لما احتلت أمريكا العراق.. ولوال إيران لما احتلت أمريكا أفغانستان..   السابق صرح بقو

) والذي يعتقده الشيعة في مهديهم المنتظر: أنه سوف يضع السيف في العرب، وُيسالم اليهود والنصارى، ويهدم المسجد ٢
م حكم آل داود وسليمان، ويلغي القرآن.. وغير ذلك الكثير الحرام والمسجد النبوي ليبني بدالً منهما في كربالء والنجف، ويقي

  من التآمر األسود المنظم ضد أهل السنة، وقد تقدَّم الكالم في هذا، فال أطيل.  

) وهذا هو عين المشروع الصَّفوي الشيعي الذي يشبه المشروع الصهيوني في معظم وجوهه، بل وأخطر؛ كونه مشروعاً ٣
سياً مذهبياً متطرفاً يخطط بإبادة أهل السنة إبادة تامة، لهذا كان على المسلمين مقاومة المشروع الصَّفَِوّي استيطانياً قومياً فار

  الذي هو أشد على المسلمين من المشروع الصهيوني واألمريكي..
 ) بل تريد االنطالق إلى منطقة الخليج وشمال أفريقية لتعيد أمجاد الصفويين والفاطميين.. ٤

ا قائل: لندع أمر العقيدة جانباً، ولننظر إلى ما تحقق في الساحة وأرض الواقع! فنقول له: هل انخدعت بأراجيف قد يقو٥) 
وزيف كالم الثعالب الذين تسربلوا بمسوح التقوى والصالح؟! فما الذي تحقق في أرض الواقع غير الخيانة وقتل أهل السنة 

بل وحتى مساجدهم كما في إيران والعراق ولبنان، فهؤالء المجوس في  وتشريدهم واستباحة دمائهم وأموالهم وأعراضهم،
بناِئهم اليوم في غاية التنظيم والترتيب والجمال في ظاهر واجهته، ولكن أساسه في غاية الضعف والتهالك والتآكل، فهل يكون 

د على هذه العلة وانضم إليها أنه يقدم ارتفاع المبنى بهذه الحالة يقنع مرتاديه وسكانه؟ الجواب بال شك: ال! وخاصة إذا زا
لمرتاديه األطعمة الملوثة التي تُسقى بماء فاسد ملوث، يفسد العقل وصفائه قبل الجسد، لهذا نقول للعاطفيين: ال تحرككم 

هم عواطفكم بنواعق مفكريكم بولوج هذا المبنَى المبنِي على شفا جرف هار، فإنه سوف ينهار بال محالة على رؤوسكم ورؤوسِ 
هة،  لة بالتوجيهات المشبوهة المشوَّ ومعكم رؤساؤكم الناعقون فيكم، وأنتم تحملون أوزار الرافضة العفنة مع أوزاركم المحمَّ

  لقلة مصادركم النظيفة، الغير محصنة ولو بحد أدنى بالعلم الشرعي، فلهذا نراها منفلتة بعقل ال خطام له وال زمام..      
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اجملوسية اليت قتلت مئات األلوف  ١فمساعدة ومساندة حزب الالت إمنا هو إنقاذ لثورة اخلميين
ْبح والتقتيل جيري إىل ساعتنا هذه، ال يفرقون بني األطفال الرضع، وال من أهل ال سنة، ومازال الذَّ

الشيوخ الركع، فهذا احلزب جزء من الثورة اخلمينيَّة الباطنيَّة اخلبيثة اليت هي أشد على اإلسالم من 
خلمينيَّة اليت ظهرت أحفاد القردة واخلنازير، فكل معونة ومساندة هلذا احلزب إمنا هي مساندة للثورة ا

خيانتها لألمة، وهي امتداد للخيانات الرافضية الغابرة اليت اجتاحت األمة على مر العصور، ومل 
  تصّب يوماً يف مصلحة اإلسالم وال األمة اإلسالمية..

ا إىل كتلة من هلب، وما فعله  فهل َنِسَي املسلمون حتول املخيمات الفلسطينية الضواحي احمليطة 
   .ألسد النَُّصْريي ضد الفلسطينيني واللبنانيني املسلمني؟!حافظ ا
نسوا ما فعله الصدر عندما غدر وانضم إىل اجليش النُّصريي عند دخوله لبنان، وأمر منظمة  وهل

  .؟!٢أمل الشيعية اليت تعمل يف جيش لبنان باالنضمام إىل اجليش السوري
لسنة الذين يَـْفصلون احلدث عن ماضيه، وأنا أستغرب! كم هي ضحالة فكر املغفلني من أهل ا

م مل  فنراهم يصفقون للذين قتلوا باألمس رجاهلم ونساءهم وأطفاهلم، حىت األجنَّة يف بطون أمها
لواقع كيف يتناسون  م علماء ا تسلم من البطش واجلربوت!!. وأستغرب من الذين يزعمون أ

صفاً واحدًا يتزعمه األمريكان يف هدف  ويتغافلون عن تعاون هؤالء األوباش مع اليهود ووقوفهم
  ؟!!.   ٣استئصال الوجود السين من لبنان ليأمن الكيان الصهيوين وينام قرير العني

، ٤وحنن هنا ال نريد تقدمي دراسات تارخيية مفصلة، فهذا موجود يف مرسوم الكتب ملن التمسها
موجزًا، نورد فيه باألدلة القطعية أن الفرس واجملوس مل يتخلوا عن الكيد  ولكننا هنا نعرض عرضاً 

                                                 
ميني المجوسي الفارسي المعلقة فوق رأس حسن نصر الالت في مكتبه. ثم ال تغفل كما غفل الذين ) وال تغفل عن صورة الخ١

هللوا للخميني الذي زعم أن قيام الجمهورية الفارسية هو أول خطوات تحرير المسجد األقصى، فكان أول ما قام به هو 
قوه على يد الشاه، حتى باتت إيران وال مسجد واحد االضطهاد والتقتيل والتشريد والتهجير ألهل السنة أكثر بأضعاف ما ال

 للسنة فيها، بينما فيها العديد من الكنائس النصرانية والمعابد اليهودية والمعابد المجوسية..   
) وننحن نقول لألحزاب اإلسالمية لتي رفعت شعار حزب الالت الشيطاني: هل نسيتم عواطفهم الفائرة بجمال عبد الناصر ٢

نانة التي غدت مغادرة مصراً هباباً يباباً، ثم تعلقكم بالخميني وأردتم رفع شعار ثورته إلى العالم وشعاراته  وخطبه النارية الرَّ
السني، ثم ذهب الضال وهلك وهو يتجرع سم أحقاده وتعصبه، بل أقول: هل نسيتم ما فعله العبيديون الفاطميون بكم؟! ثم أنتم 

عواطفكم الفائرة البائرة الخائرة المائرة الفاجرة بشيخ يتلقى أوامره وإمداداته من إيران وسوريا تعاودون الكرة اليوم فتتعلقون ب
لينفذ مشروع الهالل اإليراني والمد اإلقليمي المجوسي العبيدي الصفوي الواسع، فال أدري! كم مرة سيندم هؤالء الحزبيون، 

  ؟!.                 وكم مرة يغفلون بغفالت ليس لها عقل وال أساس من الدين
ات النصيرية ٣ ) العدو المشترك طوال الحروب الدموية والمجازر الجماعية هم أهل السنة الذين تناوب في حربهم اليهود والقوَّ

قة فيما بينها علنياً وميدانياً، وقد يكون هناك  والموارنة وحركة أمل بدعم قوي من الشيعة والدروز، فهذه القوى متعاونة ومنّسِ
  سطاء من طريق غير مباشر، وأقواهاً، وأكثرها فاعليه الوسيط األمريكي عن طريق مبعوثهم الدائم في المنطقة..  و

ففي الساحة اإليرانية: التطهير الواسع ألهل السنة والتنكيل بهم واستباحة أموالهم وأعراضهم ومساجدهم، حتى أن طهران  ٤)
 العراقية: تهجير أهل السنة واتباع عمليات اإلبادة، والتعاون مع األمريكان ليس فيها وسجداً واحداً سنياً. وفي الساحة
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لديننا اإلسالمي يوماً واحدًا، فضًال عما يربون عليه أجياهلم من محل األحقاد على أمتنا، والرتبص 
ــا  ــا لــالنــتقامــ،ــ فــلهم خمــططاتــ نــريــد كــشفها،ــ ـوـكــشف أــسالــيبها اــملــبطنة اــملــتناقــضة،ــ ـوـكــشف تــأـوـيــال

  .. ١ة اجملوسيَّة الَغرِيَبةالباطنية املغلَّفة احململة بالعقائد املنحرف
منا، وسنقدم بدورنا قصدًا موجزًا يشمل تقدمي مراحل من التاريخ الذي برهن لنا أن كل  وقد قدَّ

أي  –الِفَرق، وعلى رأسها الشيعة؛ قد تأثرت باليهود والنصارى والبوذيني، الذين هم بدورهم 
أساليب  نن يف العراق ولبنان يستخدمو يتعاونون مع أكثر الفرق يف املؤامرات، فرتاهم اآل -الشيعة

العنف والبطش والتفجري والتدمري واالغتياالت يف املواطنني، قبل العدو األول احملتل الغاصب لبالد 
املسلمني.. فال جيوز ألحد كائناً من كان أن خيدع املسلمني بالتكتم على حقيقة هذه الثورة وتصدير 

سواء كانت يف إيران أو العراق أو سوريا أو  -م أن هذه الثورة أهدافها، أو يزيِّف وعي املسلمني بزع
ختوض حرباً لصاحل األمة، فُيدعى هلا بالعون والدعاء واملساندة، فقائل ذلك؛  -لبنان أو يف غريها

لبلبلة والغش واخلداع  مغايرًا للحقائق، فيه ا لبتة، بل غاش هلا، فيصف واقعاً  غري ناصح لألمة ا
لواجبة شرعًا، إذ إنَّ قوله يكذبه الشرع ويناقضه الواقع، وخيالفه التأريخ حلقيقة املناقض للنصيحة ا

احلزب الرافضي الشيطاين اجملوسي، ويناقضه حقيقة وجوده يف العامل بأسره، فيا لألسى على أمة 
ا خري سند ألعدا أعداء اإلسالم   !!  ٢جعلت لسا

                                                                                                                                                                  
في تجزئة العراق، وتزوير النسبة المئوية لسكان العراق بزعم أنهم أكبر نسبة من السنة، فقاموا باجتياح فارسي استيطاني في 

في العراق لدرجة أكبر من معاناتهم مع الصهاينة.  العراق لتكثير النسبة، وقاموا بحمالت مكثفة ضد الفلسطينيين المستوطنين
وفي الساحة السورية: قام النظام السوري بتجنيس الشيعة الوافدين من العراق وإيران وتوطينهم وتوظيفهم لتغطية التبشير 

للتآمر على للدين الشيعي المنحرف في البالد مع تصفية الشعب السوري السني وقمعه والتضييق عليه، وجعل البالد قاعدة 
: اللعب بورقة المقاومة المزيفة -التي تعتبر بوابة إيران إلى البلدان العربية واإلسالمية -لبنان واألردن. وفي الساحة اللبنانية 

من قبل حزب الالت، والخلط في األوراق السياسية لصالح الحلف الصَّفوي الفارسي، فقاموا باستفزاز اليهود لضرب لبنان 
لك لتكوين دولة شيعية وتشكيلها في لبنان، أو ولو على األقل في داخل لبنان.. كل ذلك من أجل تحقيق الهالل ووحدتها، كل ذ

  الشيعي الصَّفوي..         

فتراهم اشتراكيون مع الدول االشتراكية، ورأسماليون مع الدول الرأسمالية، ودعاة لإلسالم مع اإلسالميين، فهم في المكان  ١)
  وفي باطنهم أصل يؤمنون به، ويعتقدونه!!  الذي يناسبهم،

من الدهر، ولم يكن لها على مر تاريخ الصراع بين  فال ينَس المسلمون  ٢) على الكفار يوماً  أن الرافضة لم تخض حرباً 
ي التاريخ المسلمين واليهود على بيت المقدس قديماً وحديثاً أي مشاركة في الجهاد المقدَّس، فلن يجد المسلمون حرفاً واحداً ف

، وعوناً للكفار على أهل يفيد ذلك، ولكنها على مر العصور منشغلون بتأليف الكتب التي يتهجمون فيها على أصحاب النبي 
السنة، فنحن وهلل الحمد في هذا البحث والرد على من يظن بالرافضة الخير أردنا أن نقول للناس: إن َغْدر الرافضة قد عمَّ، 

بهم وُهتِكت أستارهم، فهاهم يريدون تجديد ذكرى خيانة الطوسي وابن العلقمي وغيرهما من أعالم ولكن قد انكشفت أكاذي
أجل   التاريخ الشيعي، فانكشف في العصر الحاضر عنهم الغبار؛ فهاهم يتعاونون مع األمريكان في واشنطن ولندن وجنيف من

ئب لرئيس إيران للشئون القانونية والبرلمانية دمحم علي أبطحي تسهيل احتاللهم للعراق وتسليم الحكم فيه للشيعة.. حتى أن النا
أن بالده قدَّمت الكثير من العون لألمريكيين في حربهم ضد أفغانستان والعراق، وأكد أنه لوال  -وقد تقدم الكالم -قد اعترف 

عد أفغانستان حصلنا على مكافأة وأصبحنا التعاون اإليراني لما سقطت كابول وبغداد بهذه السهولة... ثم استدرك قائالً: (لكننا ب
ضمن محور الشر، وبعد العراق نتعرض لهجمة إعالمية أمريكية شرسة) وأدلى بكالمه هذا في ختام مؤتمر الخليج وتحديات 

م، وهذا ٢٠٠٤/ ١/ ١٥المستقبل الذي نظمه مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية بإمارة أبو ظبي مساء الثالثاء 
ات اإليرانية قاتلت طالبان،٢٠٠٢/ ٢/ ٨كالم يؤكد كالم علي أكبر هاشمي رفسنجاني في جامعة طهران ال  م: (إن القوَّ
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  الفتنة أكبر من القتل وأشد
م قد وصلوا املتتبع ألنشطة الرافض م يف العامل اإلسالمي، يرى أ م ووسائل نشر دعو ة وخمططا

إىل التمكن يف كثري من األماكن، وضموا إليهم الكثري من األحزاب اإلسالمية املتفرقة، بل وإىل 
م، كما فعل  بعض الدول اليت جعلوها ركائز حلركتهم الباطنية! ليبتلعوا باقيها يف مستقبل خمططا

م يف معظم اجملوس قد يف بسط نفوذهم؛ بعدما قويت شوكتهم، واستفحل أمرهم، فرفعوا رايا مياً 
بلدان العامل، حىت وصلوا إىل أنطاكية واليمن والرَّها ودمشق وبيت املقدس واإلسكندرية، إىل أن جاء 

وهم برسالته اجلامعة اخلالدة اليت أوقفت الزحف الفارسي اجملوسي، ومن معهم من عرب وال النيب 
وانضموا معهم، واحنطَّ أمرهم سفًال وذًال ووهناً برجال أوفوا وصدقوا مبا عاهدوا هللا عليه، منهم من 
لوا تبديال.. أما يف زمننا  قضى حنبه، ومنهم من ينتظر إحدى احلسنيني؛ النصر أو الشهادة، وما بدَّ

                                                                                                                                                                  
اتهم في قتال طالبان؛ لغرق األمريكيون في المستنقع األفغاني... ثم تابع قائالً: يجب  وساهمت في دحرها، وأنه لو لم تساعد قوَّ

اإليراني الشعبي؛ ما استطاعت أمريكا أن تسقط طالبان.) أنظر موقع "مفكرة اإلسالم"،  على أمريكا أن تعلم أنه لوال الجيش
فهم يريدون الشيعة أن ترابط في جميع الدول  -منهم الشيعة -فهذا هو المخطط الذي تريد بناؤه أمريكا وحلفاؤها التابعون لها
من التركيبة التي وضعتها الواليات المتحدة في العراق؛ لكون اإلسالمية، فالتيارات الشيعية اإليرانية التي في العراق هي جزء 

هذا البناء هو الذي يضمن مصالحهم ومصالح إسرائيل، فهم ال يريدون عودة السنة أو العودة إليهم، لكون هذا يعني عندهم 
ات التحالف تريد استمرار مرابطة حزب الشيطان في الجنوب اللبناني؛ لكون  وقف ما يسمونه مسيرة السالم مع إسرائيل، فقوَّ

هذه المرابطة تعني الحرس الحدودي إلسرائيل، وعدم عودة العمليات الفدائية التي تقلق يهود، ولكنهم يريدون منهم انضباطاً 
أكثر لالستجابة لمطالبهم، وهذا الذي سوف يستجيبون له ال محالة؛ لكونه هو واقع مبادئهم الثابتة التي لن تتغير،  فأمريكا هي 

لالعب السياسي، أحببنا أو كرهنا، فهي التي تحرك المائدة كيف تشاء، وهي التي تفرض الشروط وفرض األمر الواقع، حتى ا
أنها لم تتعاطى بدبلوماسية مع أحد حتى مع أصدقائها، حتى مع حلفاءها في يوم من األيام، فهي تستطيع اآلن أن تجتاح أي بلد 

من مع  حتى  لفها  وبتحا بجبروتها  بخططهم  عربي  لمسلمين  ا بلدان  لى  إ لدخول  ا لهم  فيسهلون  مسلمون؛  نفسهم  أ يسمون 
العسكرية، حتى أنهم اعترفوا بأنهم لوالهم لما دخل األمريكان أفغانستان والعراق، هكذا بعنتريات إرهابية فيها ماضي التجربة، 

لدى النخب العربية والرأي العام العربي.. فنحن اليوم مما جعل العالم العربي واإلسالمي ينهزم انهزاماً رسمياً كبيراً، وإحباطاً 
بات كل شيء ممكناً ومتوقعاً يجعل الحليم منا حيران!!،  فالرافضة هم الذين عبَّدوا الطريق لألمريكان وخدموهم في العراق، 

ة المجوسية الفارسية؛ وأفتى شيخهم السيستاني اإليراني بوجوب طاعة أمريكا وخدمتها في العراق، وعندما وصل األمر للدول
أفتى بوجوب الجهاد في حال تعرض طهران لهجوم أمريكي! فتعبيد السيستاني الطريق ألمريكا للوصول إلى بغداد، إنما هو 

هـ ٦٥٦شبيه فعل نصير الدين الطوسي وابن العلقمي في تعبيدهم الطريق لتيار التتار إلسقاط الخالفة اإلسالمية في بغداد عام 
ر من مليوني مسلم سني، فأعقب ذلك انهيار الحضارة اإلسالمية وانتقالها للغرب بعد سقوط دار العلم ببغداد بيد حتى قُتل أكث

المغول، ولهذا نرى الخميني يترحم على الرافضيَّْين الطوسي والعلقمي، ويدعي أنهما قدما خدمة جليلة لإلسالم، ونحن نرى 
صليب في العراق على نفس المنهج الذي قدماه الطوسي ابن العلقمي للمغول في التاريخ يعيد نفسه؛ فيقدم الشيعة الخدمة لل

نفس المكان وبنفس المقال، وال ننسى التاريخ ما فعله القرامطة الباطنيين، وما زال أحفاد وتالمذة القرامطة المجوس يقومون 
شاركوا عبر تاريخهم فتوحات إسالمية، وال نشر بأشنع صور اإلرهاب، ال يبالون ببلٍد حرام وال بدم معصوم، ومع ذلك كله لم ي

إسالم سماوي، بل كان شرهم شوكة في خاصرة الدول اإلسالمية على مر العصور، حتى أن الدولة العثمانية قد انشغلت عن 
لعثماني يتغلغل فتوحاتها في أوروبا بحروبهم الدامية معها، حتى انحسر المدَّ اإلسالمي في أرجاء أوروباً، حتى لما كان الخليفة ا

بجيوشه في النمسا، إلى أن دخل قلب فينا، وكادت أوروبا تدخل في حضيرة اإلسالم؛ زحف الرافضة إلى دولة الخالفة، مما أدى 
إلى اضطرار الجيش العثماني إلى االنسحاب والرجوع لدحض ودفع الرافضة وخطرهم الصفوي لعنهم هللا، وقبل ذلك كانوا من 

يالء النصارى على بيت المقدس حتى استنقذه المسلمون منهم. واآلن قد تحقق قول الخبير عن الرافضة أعظم األسباب في است
وهو يصيغ لنا بعقليته الربانية ما يمكن أن يحدث في  ٣/٣٧٨شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية حيث قال في "منهاج السنة النبوية" 

ه؛ تكون الرافضة من أعظم أعوانهم، فهم دائماً يوالون الكفار من المستقبل: (وكذلك إذا صار لليهود دولة في العراق وغير
المشركين واليهود والنصارى، ويعاونونهم على قتال المسلمين ومعاداتهم.) وبعد أكثر من سبعمائة سنة نسمع ونشاهد واقع 

 كلمات هذا الشيخ الرباني السلفي رحمه هللا.            
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ز بني الرافضة والسنة مؤقتاً؛ هذا؛ فقد كانت بداية حركة الرافضة يف العصر احلايل هي إزاحة التميي
  لنشر ما يريده الرافضة من خمططات يف املستقبل، واليت يف حقيقتها مرتبطة بعقائد الفرس القدمية..

تة اـلـيت شارـكـ يف تـصميمها وـتـنفيذهـا وـتـضخيمها فـرنـسا  اـلـثورـةـ اـخلـَُمْيِنيَّةفقامـت  لفارـسية اـملـتزمـِّ اـ
املغلوب على أمرها، وبعواطفها احلماسية اهلوجاء وأمريكا، ومع األسف قامت األحزاب اإلسالمية 

ــا ثــوـرـةــ إــسالمــية،ــ تــرفــع شعارــ اــإلــسالمــ،ــ ـوـتــريــد إــعــادــةــ اــلــرتاــث  بــتأيــيدهــا ـوـاــلــنفخ يفــ بــوقــها،ــ حبــجة أــ
م، فأحنوا رؤوسهم هلم، ليعيدوا دولتهم  اإلسالمي املفقود، فقاموا بإعانة الرافضة يف تصدير ثور

ْيِديَّ  الذي به    ة الفاطميَّة الُقرمطيَّة، اليت ما قامت إال بعد قتلهم عمر الفاروقاجملوسية الباطنية الُعبـَ
أهل الشرك واجملوس، الذين ِمْن تشيُّعهم شتم عمر وسبه، لكونه هو الذي طهَّر  لَّ اإلسالم، وذَ  زَّ عَ 

  . ١األرض من ظلمهم، وأطفأ بيوت نارهم
ْيِديَّة اجملوسيةثورة القرامطة و فأهل السنة على مر العصور يعلمون أن  قد تظاهرت برفع شعار  الُعبـَ

ا ترفع شعار حب آل بيت ا تنتمي إىل اإلسالم، وأ لثغرة النيب  ٢اإلسالم، وأ ، ومن هذه ا
استطاعوا قتل الكثري من املسلمني بدون رمحة وال شفقة، فأحلدوا يف احلرم إحلادًا مل يسبقهم إليه 

ا ويف املسجد احلرام ويف جوف الكعبة مأحد، وال يلحقهم فيه أحد، فقتلوا يف  ا وشعا  نمكة ورحا
م هدموا زمزم، ودفنوا فيه القتلى، وقلعوا باب الكعبة، وقلعوا احلجر  املسلمني اخللق الكثري، حىت أ

، فأخذوا احلجر إىل بالدهم، ) أين الطري األبابيل، أين احلجارة من سجيل( األسود، وهو يقولون: 

                                                 
ف الناس به؛ هو القضاء على الدولة . قلت١٩٠/ ٤) انظر تاريخ الطبري ١ : وأول عمل أظهر صالح الدين األيوبي وعرَّ

 الفاطمية العبيدية الرافضية المجوسية الكافرة. 
) أيُّ آل بيٍت يريده الرافضة؟! أهو ما ُيسمى بالوصية وحق المعصوم وآل البيت؟! أهو بيت النار المجوسية التي أطفأها ٢

رفض القرآن والسنة؟! واليوم بعد أن كشف الناس عورات الرافضة الحاقدين في العراق وفي إيران الصحابة الكرام؟! أهو بيت 
ولبنان وسوريا وغير هذه البالد، وعلموا خيانتهم وتواطؤهم مع اليهود والصليبين في قتل خيار أهل السنة كما فعلوا في 

بلس الشام وتل الزعتر وصبرا وشاتيال وفي الفلوجة سوريا في مدينة حماة وحلب وجسر الشغور وتدمر وغير ذلك وفي طرا
والرمادي وبغداد والبصرة والمحمودية وبعقوبة وأبو غريب والقائم وغير ذلك من بلدان السنة المطهرة، عندما كشف كل ذلك 

على أيدي أهل السنة  سّخر الدهاقنة ثعلبهم الفتعال هذه المواجهة التي دمرت بلدًا بكامله، عامة ما فيه من مصالح للناس بُنِيَ 
وبأموال أهل السنة وإخوانهم المؤمنين، بينما موارد حزب الشيطان خاصة لطائفته. فيا أهل السنة! أفيقوا.. فال تصفقون 
للرافضة الماكرة، فلن تجنوا شيئاً بهذا التصفيق إال فقدان عامل الوالء والبراء الذي هو قوام الدين، فهل تصفقون لمن يعتبركم 

 ً ، ويعتبر أمهات المؤمنين زواني فجاراً، وأصحاب النبي وحواريه خواناً، والقرآن شيطاناً. فيا أيها المصفقون! لو كنتم في كفارا
. بل لكنتم مع أبي زمن ابن سبأ لكنتم له مناصرون، ولكنتم متعاونون معه ومشاركون في قتل شهيد الدار عثمان ذي النورين 

لشاركتم اليوم في زيارة قبر أبي لؤلؤة المجوسي الوهمي في كاشان وترحمتم عليه كما يفعل لؤلؤة المجوسي قاتل الفاروق، و
الرافضة ويسمونه بابا شجاع الدين. ويا أيها المصفقون! سوف تصفقون مع الرافضة لما ترونهم يقتلون أهل السنة تحت 

على إبادة السنة في العراق   بايعوا (بريمر)هل صفقتم لهم لما شعار حب الحسين، وتحت شعار (غش السنة تدخل الجنة)، ف
أهل  -حسن نصر الالت -وهدم مساجدهم؟! وهل صفقتم عند قتلهم للفلسطينيين الالجئين في العراق، وهل صفقتم لما منع 

السنة من حمل السالح من أجل المقاومة ضد إسرائيل على الحدود مثل أهل مرواحين وأهل البستان؟! وهل صفقتم لما رأيتم 
راياتهم فوق مساجد السنة التي اغتصبوها في العراق مكتوب عليها: (نصرت يا قائم آل كسرى)؟!! نعم، أقولها بكل أسى: ليس 

  حالكم إال كحال من استمالته الريح أينما مالت..        
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وعشرين سنة، وما محلهم على هذا الصنيع إال الكفر والزندقة، وكانوا قبل  ومكث عندهم اثنتني
إحلادهم يف احلرم؛ قاموا مبذابح كبرية يف الكوفة، وتعرضوا قوافل احلجاج، فيقتِّلون الرجال، ويسبون 

  ..١النساء، ووضعوا السيف يف أهل البصرة
سلمني من الوقوع يف فتنتهم اليت هي يعيد نفسه، فنحذر امل خوحنن يف هذه الفرتة نرى أن التاري

  .. ٢أشد من فنت اليهود والنصارى، بل شر من فتنة اجملوس أنفسهم عبدة النريان واألوثان

، الذي جعلوه شعاراً راحبًا، وورقة رائجة، ) حب آل البيت( ! يُرفع نفس الشعار؛ ويف وقتنا احلاضر
يدخلوا من خالله إىل ترويج عقيدة اجمل واسعاً  باً  وس اليت تتألف من احللول ووحدة الوجود وبا

  وعصمة الشهود املقدسني عندهم.. 

كما تقدم الكالم يف هذا يف أعاله،   يقوم بتأليه عليٍّ  دين الرافضةوال خيفى على أهل العلم أن 
يف عيسى ابن مرمي عليهما  والنصارىيف يوشع بن نون، عقيدة اليهود وهذه العقيدة هي نفس 

التناسخ والرجعة بعد املوت عند اجملوس، وهي نفسها اليت أخذها  عقيدةي نفسها السالم، واليت ه
ا  الصوفية لباطن، وعلم اآلفاق واألنفس، فهي كلها جبوهرها ومضمو لتأويل وا يف علمهم يف ا

ا لنشر الواحد، وإن اختلف األمساء واملسميات،  فالتشيع والتصوف عبارة عن ستارة يتسرتون 
م اجمل   وسية..معتقدا

سابقًا، وال نريد أن نطيل، ففتنته أكرب فتنة مرَّت على األمة اإلسالمية،  ابن سبأوقد تكلمنا عن 
  وقد امتدت يف كل العصور، وهللا أكرب واملستعان.. 

قد أنشأ هيئة  -وهو املهدي العباسي –ولكن أهل السنة كانوا عليهم باملرصاد، حىت أن بعضهم 
م، وجعل هلا رئيسًا مساه (صاحب  الزنادقة التنقيب والبحث عنمهمتها  وتتبعهم، والبطش 

الزنادقة)، وقام بأمر تصنيف الكتب ليقيم الرباهني على املعاندين، ويرد على امللحدين واجلاحدين 
  .. ٣، فأوضحوا رمحهم هللا احلق للشاكِّنيلدين سيد املرسلني 

                                                 
 الجزء الحادي عشر  -انظر "البداية والنهاية" البن كثير المجلد السادس ١)

كفر اليهود والنصارى، ألن اليهود والنصارى كفار أصليون، أن كفر أهل السنة أغلظ من  ئن هللا يدَّعونوالشيعة عليهم لعا ٢)
وأهل السنة كفار مرتدون، وكفر الردة أغلظ باإلجماع من الكفر األصلي، ولهذا السبب يتعاونون مع الكفار على الجمهور من 

  ان دينهم، بل وتسعة أعشاره.     المسلمين. ثم ال ننسى أن التقية والنفاق ركن من أرك
 عن الرافضة: (إنهم ٢٨/٤٨٢الفتاوى، ولهذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية في ١/١٤٠أنظر "ضحى اإلسالم" ألحمد أمين  ٣)

 شر من عامة أهل األهواء، وأحق بالقتال من الخوارج.).  
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املسلمني من شرورهم صالح الدين  وهذا كان قبل ظهور القرامطة والعبيديني، الذين خلص
، ولكن لظهورهم اجلديد الكثري من اإلرهاصات اليت حنن نعايشها  هـ٥٦٨األيويب رمحه هللا يف عام

الضرب من حديد على يد كل من عهد بين أمية ، والتاريخ يعيد نفسه، فكان ١اليوم يف هذا الزمان
يعملون يف الظالم، وبشدة   -أي اجملوس  –أراد التخطيط إلقامة دولتهم اجملوسية، حىت صاروا 

  كتمان..
؛ فقد ظهرت حركات فارسية كثرية، أظهروا الكثري من الشعائر الفارسية العهد العباسيأما 

اجملوسية، بل ومتكنوا من قيادة اجليوش العباسية، وصاروا وزراء توصلوا إىل أعلى املناصب، واقتسموا 
ندقة يف كل مكان وطأته أقدامهم، بل ومتكَّنوا من تزويج الواليات اإلسالمية ونشروا الكفر والز 

م للخلفاء، فنشأ جيًال ربَّاه األخوال على معتقدات وثنية فارسية، تنشر الرتاث اجملوسي، حىت  بنا
قال املأمون خبلق القرآن، وما هي إال فلسفة فارسية جموسية؛ جاءت من تربية أخواله الفرس اجملوس 

  ملعتقدات اجملوسية..القائمني على أساس ا
الذي قتل أبا مسلم  املنصور، ك٢ومع ذلك؛ فقد أطفأ الكثري منها أهل السنة يف ذلك الوقت

العباسي فأنشأ هيئة  املهديمث جاء  هـ١٣٢اخلُرساين الذي أسس حكم الفرس يف ُخرسان عام 
ثلها منلك الدنيا واآلخرة ، واليت حنن بأمس احلاجة إىل مثل هذه اهليئة؛ واليت مب٣التنقيب اآلنفة الذكر

  معاً.. 
ولكن الفنت اجملوسية مل تنتِه! فاملؤامرات على مر العصور، واملخططات على انقضاء الدهور، 

نفسها إىل تقسيم الدولة اإلسالمية يف العصر العباسي إىل دويالت،  استطاع اجملوس من ُخرسانف
رسان، وكان طاهٌر هذا هو الذي قتل األمني لبالد خُ طاهر بن احلسني وكان هذا بعد تولية املأمون ل
                                                 

سبق لهم غزو عليهم، فهم يعلمون أن من أصول مذهبهم في هذا الزمان ال مشكلة لدى الغرب مع المذهب الشيعي؛ ألنهم لم ي ١)
المنحرف تحريم الجهاد إال تحت راية المهدي المنتظر، ورغم القوة التي تمتع بها الشيعة في بعض األزمان مثل الدولة 

ة وسط الغربيين، الفاطمية والعبيدية والصفوية، فهم لم يفتحوا شبراً من أرض، وال حرروا ذراعاً محتالً، وليس لهم دعوة جارف
على العكس من أهل السنة تماماً، فكان للشيعة على مر العصور إلى عصرنا هذا فضل على الغرب في شق المسلمين 
ومحاربتهم وإشغالهم عن الغرب، ومساعدة الصليبيين وغيرهم من الوثنيين على أهل السنة، ومن ناحية أخرى؛ فالغرب 

ال المبادئ، فعندما تتفق المصالح؛ تراهم متعاونون، فمهدوا للغرب دخول أفغانستان والفرس في هذا الزمان تحكمهم المصالح 
والعراق، ولما اختلفت المصالح في السالح النووي ونفط الخليج، وهددت أمريكا بمس سالح الفرس الصفوي؛ كان التهديد كل 

ئيل ربيبة الروم إن لزم األمر، ال من على حسبه، حتى أن الفرس المجوس هددوا بضرب المصالح في الخليج، وضرب إسرا
أجل تحرير البقاع المقدسة، وإنما الختالف المصالح التي ليس فيها أي مبادئ، مستغلة التعثر األمريكي في العراق وأفغانستان، 

الخارجية وغيرها من الجبهات المعادية مثل كوريا الشمالية، وفنزويال، وغيرها الكثير من التعثرات والمشكالت الداخلية و
وارتفاع أسعار النفط، والخوف من اشتعال كارثة إذا ما ضربت إيران المصالح النفطية في الخليج، والذي تُعتبر الرئة العالمية 

  لجميع النشاطات االقتصادية.      
ت والكدرة ) أهل السنة على مر العصور لديهم تمييز بين الحق والنور والصفاء والخير، بين البدعة والباطل والظلما٢

 والشر..على العكس من غيرهم الذين لم يفرقوا بين الثريا والثرى.. 
قت بين ضياء الصدق وظلمات الفجور. ٣  ) هيئة التنقيب التي فصلت الذهب اإلبريز عن البُرا، وفرَّ
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، فأسس دولته الطاهرية اليت قامت يف مرو ونيسابور، واستمرت حىت عام هـ١٩٨أخو املأمون عام 
مث قامت بعدها باقي دول فارس من قرامطة يف اإلحساء والبحرين واليمن وُعمان ويف بالد  هـ٢٥٩

وفارس وسائر املشرق، والُعبيديون يف مصر والشام، الشام، وجنوب العراق، والبويهيون يف العراق 
، َصْريِيَّة، وإمساعيلية، ودرزيةوهم كلهم خليط مع سائر الفرق الباطنية، احلالية املعاصرة من نُ 

رة، وغريهم يف خمتلف البلدان؛ من إيران  ائيَّة، وبابيَّة، وقاديانيَّة أمحديَّة، وحشَّاشون، و وصفويَّة، و
  .. ١وأوربا ان واهلند والقطيف وجنران، وحىت يف أفريقيوالشام ولبنا

واحللول ووحدة وجود،  خفكان لكل منهم دعاة يف كل قرية، يبشرون مبعتقدات اجملوس؛ كالتناس
وهم يعملون مبا يوحى إليهم من أوامر وأنظمة، كما هو احلال اآلن يف واقعنا احلاضر، وهو أقوى 

   ..٢شاهد، وأوضح برهان

ذه الفرق على مر العصور عونا للحروب الصليبية والتتارية واملغولية ضد املسلمني، وقد كانت ه
وسببا يف احتالل النصارى لبالد الشام يف احلروب الصليبية، ويف سقوط بيت املقدس، وما دخلت 

يف الشام،  فرنسا إىل بالد الشام يف مطلع هذا القرن إال من طريق النَُّصْريِيَّة، فصنعوا للُنَصْريِيني دولة
خيططون من خالهلا القضاء على اإلسالم واملسلمني، بإقامة باقي دوهلم يف باقي مناطق الشام، 

  ! ٣بالدعم والتعاون مع إسرائيل وإيران واألمريكان
م متطوعون يف جيش الدفاع اإلسرائيلي، ويعمل منهم مع العدو  الدروزحىت أن  قد ُعلم منهم أ

اتصال مستمر مع الصهاينة إلقامة دولة هلم يف سوريا ولبنان،  الصهيوين كجواسيس، فهم على
والتاريخ يعيد نفسه، فقد دخلت فرنسا وغريها من دول الغرب يف هذا العام إىل لبنان عن طريق 
حزب الالت، الذي قدم شعب لبنان كبش فداء هلذا املخطط؛ والذي يريدون به التوسيع اإلقليمي 

  ..   ٤للرافضة

                                                 

أين الرأس من وكل هؤالء ليس بينهم وبين آل البيت أي نسب باتفاق أهل العلم، فأين الفردوس من هاوية الجحور، و ١)
َوَما يَْستَِوي  الصراط المستقيم من عمى القلب؟! الرجلين، وأين التاج من النعلين، وأين جيد الغزال من ذنب الكلب، وأين

لُّ َوالَ  َوالَ  النُّورُ  الظُّلَُماُت َوالَ  َوالَ  األَْعَمى َوالبَِصيرُ  اُت إِنَّ هللاَ يُْسِمُع َمْن يََشاُء َوَما أَْنَت األَْموَ  َوَما يَْستَِوي األَْحيَاُء َوالَ  الَحُرورُ  الّظِ

 .}٢٢- ١٩{فاطر: بُِمْسِمعٍ َمْن فِي القُبُورِ 

كان لإلنجليز مد يد العون والدعم لكثير من هذه الفرق وال حول وال قوة إال باهلل. انظر "المذاهب اإلسالمية" ألبي زهرة،  ٢)
 م ذكر بعضها في أعاله.. وكذا مؤلفات الشيخ إحسان إلهي ظهير، وقد تقدَّ 

 انظر "المنتقى من منهاج االعتدال" للذهبي بتحقيق محب الدين الخطيب.  ٣)

ب قواعدها في البحر األبيض إلكمال الحلقة التي تدور حول القصعة.. ٤)   ولسوف تدخل أمريكا لتنّصِ
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  البهلوي دإيران في عه
لنرجع قليًال إىل الوراء؛ لنذكر أحداثاً صنعت أحداث اليوم، ولنبني أن التنظيم الباطين الرافضي 
بالزعماء قدميًا، فتحالفهم مع الكفار من يهود ونصارى وغريهم من  العاملي كان وال يزال مرتبطاً 

وليس بعيدًا، فهو مرتبط باملاضي  الوثنيني قدمي جدًا، ولكننا هنا نرجع إىل تاريخ عصرنا احلاضر قليالً 
ة واحلافر باحلافر، ف ة بالُقذَّ لويـ(حذو الُقذَّ ؛ نصَّبته بريطانيا ملكاً على بالد فارس عام ) رضا خان 

م، وكان لتنصيبه مصلحة حيوية هلا، مع خوفها من الزحف الروسي الذي امتد على كثري من ١٩٢٥
  الدول اجملاورة له..

ضا خان أحكام الشريعة اإلسالمية، ووضع قانونًا وضعيًا مبين على م ألغى ر ١٩٢٧ويف عام 
أساس القانون الفرنسي، متهيدًا له بطريق معبَّد إلعادة جمد كسرى، وإرجاع الدين اجملوسي يف 

  املنطقة، والكيد لدين اإلسالم.. 
ذا يقتفي ُخطَا١٩٣٠ويف عام  صديقه  م فرض اللغة الفارسية بدال من اللغة العربية، وهو 

ما الفساد يف العامل اإلسالمي، وراجت فيهم )كمال أتاتورك(احلميم  ، ومها اللذان راجت 
  املخدرات، واالحنالل، وتفشي اإلحلاد..  

م غري اسم الدولة، فأصبحت إيران بدًال من فارس، منفذًا لسياسة اإلجنليز يف ١٩٣٥ويف عام 
ا لإلسالم واملسلمني، حىت أبعده أسياده ا ملكاً  ١م واختاروا ابنه حممد رضا١٩٤١حللفاء عام حر

بإسرائيل، وإقامة عالقة قوية ووثيقة  فإليران، وكان هذا على تربية بريطانية وثيقة، أوصلته باالعرتا
  معها، ففتح هلم أوسع اجملاالت يف اجليش، واالقتصاد الواسع يف إيران.. 

مريكان محاية الشاه؛ فقدموا له السالح توىل األ –م ١٩٥٠أي بعد عام  –أما يف اخلمسينيات 
واخلرباء واجلند، وجعلوا إيران مركزًا حلماية مصاحلهم يف شبه اجلزيرة العربية، فموقع إيران موقع 
إسرتاتيجي مميز ومهم، فهي تطل على حبار عاملية تربط الشرق بالغرب، وجتاور دوًال كربى كاالحتاد 

وللغربيني اق غربًا، وهي من أكرب الدول تصديرًا للبرتول، السوفييت مشاًال، ودول اخلليج والعر 

                                                 
م صارت لهم صالت أقوى وأوثق مع الثورة ال ننَس أن النصيريين لهم صالت تاريخية مع شاه إيران المخلوع ونظامه، ث ١)

  الُخَمْينِيَّة.
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ــة هــناكــ ــئــيل مــصاحلــ حــيوي ــسرا ـإ ــة وـ ــقــتصادــي ـا ــعاهــداــتــ سياسية ـو ـم ــ ـو ــربــطهم عــالقــاتــ محــيمة، ـت ــ ـو ،
  ..  ١وعسكرية

ـوـلــكن اــلــشاهــ بــعد متــكنه يفــ اــملــنطقة؛ــ صارــ يــطالــب بــأطــماعــه اــلــتوسعية يفــ اــخلــليج بــعد اــنــسحاب 
م باحتالل اجلزر العربية أبو موسى، وطنب الكربى والصغرى، م؛ فقا١٩٧١اإلجنليز من اخلليج عام 

م   .. ٢ليَكوِّن ضمان حريَّة املالحة يف منطقة اخلليج، ولتكون منوطة 
ساءت عالقات الشاه مع الواليات املتحدة األمريكية، لكون الشاه راح خيرج عن الدور  ذفعندئ

َصنَـَعه، بل  نْ يكية، فأخذ بكربيائه يتحدى مَ املدعوم واملرسوم له من قبل الواليات املتحدة األمر 
وربط مصريه به؛ فرفع أسعار النفط، فراحت أمريكا تبحث عن بديل للشاه، فكان اخلميين املنفي 
من العراق إىل فرنسا هو صاحب البطولة اليت استخدمته أمريكا، فكانت ثورة اخلميين بإحياء 

، ومل يكن َهّم ٣ول وراء خلع الشاه وجميء اخلميينأمريكي، واليت كانت أمريكا هي صاحبة الدور األ
، ولكن البحث القائم عندهم هو احملافظة على مصلحة أنفسهم، وخاصة ٤أمريكا شخصًا بعينه

مقابل املد الشيوعي الذي بدأ يف تلك اآلونة يف نشاطه، وكان هذا املد منتفع من نظام الشاه، 
رئب بالغدر واخليانة املستمرة؛ لكونه هو التيار الغالب يف فاستغلت أمريكا التيار الديين الشيعي املش

م مطايا ألعداء اإلسالم يف كل عصر ومصر، وميكنهم احتوائه والسيطرة به  إيران، وهم يعلمون أ
  ! ٥على العامل، فكان ال بد هلا من البحث عن شخصية تصلح للقيام بتغيري النظام

                                                 
 هم الغرب ومعهم أمريكا وإسرائيل أهل االحتراف في صناعة المؤامرات واالنقالبات واإلرهاب في العالم.. ١)

جزر أخرى  انظر "تاريخ الشعوب اإلسالمية" لبروكلمان، و"الصراع بين الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية" للندوي، وهناك ٢)
محتلة كجزيرة صرى الواقعة بين الشارقة وأبو ظبي، وجزيرة هنجام قرب رأس الخيمة، وجزيرة الغنم التابعة لعمان وتقع في 

  مضيق هرمز، والمؤامرات في احتالل الجزر مستمرة.. 

ني صالت أقوى وأوثق، مما كما قلت أن النظام النصيري السوري له صالت وثيقة مع الشاه المخلوع ونظامه، وله مع الخمي ٣)
  يدل على أن المهم عندهم هو التحالف واالنتصار للقيادة السياسة اإليرانية مهما كانت هويتها، وللزعامة الدينية في (قم)..  

وكذا نقول أنه ليس للخالفات بين البهلويين واآليات الشيعية وال األحزاب المعارضة أي تأثير على سياسة إيران الخارجية  ٤)
وأطماعها في جيرانها، فنظام الشاه واآليات الرافضية متفقة على إقامة اإلمبراطورية الفارسية الكبرى، فشاه إيران قد احتل 
الجزر العربية بزعم أنها فارسية، واآليات زعموا نفس الزعم، وزادوا بالمطالبة بدول الخليج كلها بزعم أن الخليج فارسي، 

يج عربي، بل يزعمون نفس الزعم بأنه فارسي، حتى امتدت أطماع الفرس إلى المطالبة وحتى الغرب ال يقولون أن الخل
 بالعراق ومكة والمدينة وجنوب لبنان، ثم إلى باقي العالم اإلسالمي حتى يكون تحت قيادتهم الفارسية..      

الجهاد، وما فعلته في تكوين وتفخيم والحظ أن في نفس الفترة قام الجهاد األفغاني ضد الروس، والدور األمريكي في هذا  ٥)
 قادة الجهاد هناك!
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  (الخميني)كسرى الجديد 
 أراد أمرًا فقدره تقديرا؛ فقد قامت الثورة اخلَُمْيِنيَّة الِكْسَرِويَّة اإلماميَّة اإلْمساعيِليَّة ولكن هللا تعاىل

! فأطاحت بنظام الشَّاِهْنَشاِهي وأقامت نظام ١اجلعفريَّة الرافضيَّة الصفويَّة اجملوسيَّة الوثنيَّة الفاشلة
لشيطان، وقد كانت هذه الثورة ُتعد من مجهوري يف إيران ال يقل عن ديكتاتورية الشاه يف قرن ا

َفى اخلميين نوفل لوشاتل) ومن هناك كانت التوجيهات واألوامر، وأيضاً من أمريكا اليت  فرنسا (َمنـْ
مـن مــبادـئــها اـملــصلحة اـلــذاـتــية،ـ ـوـاـلــتعامــل مـع كــل بـلد؛ــ لـتبقى مــصاحلـها مــضمونـة،ــ مـهما حــصل مــن 

  تغيريات وانقالبات ألعز األصدقاء هلا..
قد امتدت على خطوط احلركات اإلسالمية يف  -أي اخلميين –اية التصدير لثورته فكانت بد

مصر واهلند وباكستان وإندونيسيا، وقد تأثرت هذه احلركات باخلميين الذي ظن به الناس أنه يريد 
حتكيم الشريعة اإلسالمية، والرجوع إىل أصالتها، وحماربة النفوذ األجنيب، وتدمري قواعد الطغيان 

هذه الثورة رغم فشلها، ويركضون خلف مقولة اخلميين  جرب، هلذا تراهم إىل اآلن يركضون خلفَ والت
أن وحدة املسلمني لن تتحقق إال بتأييد هذه الثورة، وما علموا أن الثورة إمنا هي ذر للرماد يف 

ا نشر الطائفية، والتوسع اإل قليمي الرافضي يف العيون، واختاذها َتِقيَّة لتنفيذ خمططات رهيبة؛ تريد 
العامل، فال بد من التحذير من هذه الثورة وفروعها وجنودها، اليت هي يف حقيقتها مؤامرة خطرية قد 
أــعــدَّهــا اــخلــميين اــملــرتبــص بــاملــسلمني دــاــئــرةــ اــلــسوءــ أــكــثر ـوـأــشد ممــا يــفعله اــلــكفارــ،ــ ـوـيــستمر أــتــباعــه 

، فاحلذر ٢وجزيرة العرب وغريهابتكميلها؛ لتوسيع نطاقهم اإلقليمي على اخلليج والعراق والشام 
احلذر من أعوان القردة واخلنازير، فعليهم مجيعاً دائرة السوء، وغضب هللا عليهم، ولعنهم، وأعد هلم 

  عذاباً أليما..آمني. 
، وإمرباطورية إماِميَّة جعفرية إمساعيلية ِكْسَرِويَّة كربى اخلميين الدَّجَّال الضَّال ينادي حبكومة شيعيَّةف

هلا خلفيات وخطوط عريضة، فهو يف كتبه ال يطرق أي  -نقول إسالمية كما يقوله البعض وال -
موضوع ينادي بالتعاون مع السنة واالندماج معهم، لكونه يعلم أن السنة ال توافق مذهبه البتة، هلذا 

                                                 
جذور الرافضة جذور اشتراكية قديمة؛ ليس في عقيدتهم أصول تمنعهم من المحرمات أو تردعهم من فعل المنكرات، فهم  ١)

قاحة عقيدتهم أن فغالب أنسابهم بغاة زناة، ومن و -المتعة -أكذب الخليقة على وجه البسيطة، ال تمنعهم عقيدتهم من الزنى 
 واالفتراء عليهم. وهذا من أصول عقيدتهم المدونة في كتبهم، والمنفذة بمنهجهم..    سهلت عليهم شتم صحابة رسول هللا 

والتوسع هذا ينادي باحتالل مكة والمدينة قبل تحرير القدس؛ ليعيدوا أمجاد القرامطة والعبيديين والزنج، وليثأروا من  ٢)
 الذي هدم مجد فارس وهزم كسرى وكسر سلطانه وأطاح بدولته الوثنية..  اني عمر الخليفة الحق الث
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هم املسئولون  -اإلمام الغائب –فهو يف حكومته الشيعية يوجب أن يكون نواب اإلمام املهدي 
ا ما تكون إال من منطلق عقيدته الشيعية وأصوهلا، كما يف  ف يها، وأن الوحدة اإلسالمية اليت ينادي 

كتبه اليت سطر فيها معتقداته وآرائه: "والية الفقيه" و"احلكومة اإلسالمية" وكتاب "من هنا املنطلق" 
وظلمة، ويرى أن  وكتاب "جهاد النفس" و"حترير الوسيلة" فهو يرى أن غري هؤالء النواب كفرة

هي احلكومة الشرعية، وغريها ملغية، جاهلية، غري  وعلي بن أيب طالب  احلكومة يف عهد النيب 
ا، وهي عبارة عن ثغرة بني احلكومتني حكومات ملعونة كما  ، واحلكومة اليت بعد علي ١ُمعرتف 

  قال يف كتابه: "جهاد النفس": 
   .٢نه مل يكسب لنفسه سوى لعنة الدنيا، وعذاب اآلخرة.)(معاوية ترأس قومه أربعني عاماً، ولك

رغم تصرحيات اخلميين إسالمية وليست طائفية؟! فهل يبقى البسطاء من الناس يقولون أن ثورة 
   .!!٣اخلميين نفسه بأن ثورته شيعية املنطلق

ية، أما أصول ؛ فهو ال يذكر إال املصادر الشيعاإلسالمية القواننيفهاهو اخلميين عندما يتكلم عن 
ا أصال، وأن ما خالفها فهو  ومصادر أهل السنة؛ فال يذكرها البتة، بل يلمح على أنه ال يعرتف 

بصراحة ووقاحة: (وإن من  -مثال -الرشاد، حىت لو كان ظاهر احلق عند أهل السنة، فيقول 
    ٤ضروريات مذهبنا؛ أن ألئمتنا مقاماً ال يبلغه ملك مقرَّب، وال نيب مرسل..)

                                                 
خطة إلحباط المؤامرة؛  علم بخيوط المؤامرة من الصحابة الذين يسمونهم المنافقين، فدبَّر النبي  يدعي الشيعة أن النبي  ١)

ابة لتخلوا المدينة من عصابة النفاق في زعمهم؛ وإلحاق كبار الصح وذلك بأمره في مرض موته بتجهيز جيش أسامة بن زيد 
حتى يتم أخذ البيعة للوصي واإلمام، وهذه العقيدة نقلها ابن أبي الحديد في "شرح نهج البالغة" عن الشيعة، وقرره الرافضي 

م "منهاج السنة" ابن المطهر الحلي صاحب "منهاج الكرامة" الذي رد عليه شيخ إسالمنا ابن تيمية رحمه هللا في كتابه العظي
 -أي علياً  -: (وكانت إمامة أمير المؤمنين ١٣١. وقال في ص٦٩وأشار بذلك الخميني في كتابه "الحكومة اإلسالمية" ص

بعد النبي (ص) ثالثون سنة، منها أربع وعشرون سنة وستة أشهر ممنوعا من التصرف في أحكامها، مستعمال للتقية 
ً بفتن والمداراة، ومنها خمس سنين وستة  ً بجهاد المنافقين من الناكثين والقاسطين والمارقين ومضطهدا أشهر ممتحنا

ً ال يتمكن من  الضالين، كما كان رسول هللا  ً ومطرودا ً وهاربا ً محبوسا ً من أحكامها خائفا ثالثة عشر سنة من نبوته ممنوعا
ة عشر سنين مجاهداً للمشركين ممتحناً بالمنافقين، إلى جهاد الكافرين وال يستطيع دفعاً عن المؤمنين، ثم هاجر وأقام في الهجر

  أن قبضه هللا جل اسمه إليه وأسكنه جنات النعيم.)  
 ١٣٢، ٣٣، و"الحكومة اإلسالمية" ص١٨) ص٢

 فليس بين كسرى الجديد والقديم إال لقب آية هللا! وبمثل هذه األلقاب كانت عند القرامطة، وكان التظاهر بالزهد والتقوى هو ٣)
بداية دعوتهم، وتقدموا للناس بأنهم دعاة إلى هللا، وثوار بوجه الطغاة العباسيين، فما لبثوا بعد التمسكن بأن تمكنوا، وقتلوا من 

 أهل السنة ما ال يُحصى وال يُعد.. 
 اإلسالم" ويحيل في كتابه "الحكومة اإلسالمية" إلى الكتاب األكبر لإلسماعيلية "دعائم  ٥٢) "الحكومة اإلسالمية" ص٤
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تُلقن للميت قبل موته، وُكتب  ، وجيعلها كالشهادتني١من أركان دين الشيعة ركنعنده  فاإلمامة
على أكفانه، وال ميكن أن يكون املسلم مسلمًا حىت يكون اإلميان بالوالية جزء ال يتجزأ من اإلميان، 

ت الكون، ال سهو فيهم فلألَِئمَّة العصمة واملقام احملمود، والدرجة السامية، يسيطرون على مجيع ذرَّا
فهم عنده أنوار، وهلم مع هللا حاالت ال يسعها ملك مقرب وال  -أي ال ِسَنة وال نوم –وال غفلة 

، جيب تنفيذها، فهي كالوحي اإلهلي، ولفاطمة مثل هذه ٢نيب مرسل، وهلم تعاليم كتعاليم القرآن
   ..٣املنزلة

                                                 
ً معيناً  ) هم يعتقدون باإلمامة لكونهم يعتقدون أن الرسول ١ لم يبلغ كل ما أوحي إليه من ربه، وإنما أخرج في حياته قدرا

لديهم  أنهم لم يتلقوا اإلسالم كامالً، فالشيعة اإلمامية - بزعمهم -  حسب حاجة الناس، وأودع الباقي في أوصيائه، فالصحابة 
هـ: (إن حكمة التدرج اقتضت ١٩٧٣ند األئمة! فيقول دمحم حسين آل كاشف الغطاء المرجع الشيعي إلى عام الباقي المودع ع

 بيان جملة من األحكام وكتمان جملة، ولكنه سالم هللا عليه أودعها عند أوصيائه، كل وصي يعهد بها إلى اآلخر ينشره في
ويقول الخميني الهالك عن الغائب المنتظر: (لقد جاء األنبياء  .٧٧انظر أصل الشيعة وأصولها ص اهـ.الوقت المناسب له.)

جميعاً من أجل إرساء قواعد العدالة لكنهم لم ينجحوا حتى النبي دمحم خاتم األنبياء الذي جاء إلصالح البشرية.. لم ينجح في ذلك 
لك بمناسبة ذكرى مولد المهدي في . من خطاب ألقاه الخميني الهااهـوإن الشخص الذي سينجح في ذلك هو المهدي المنتظر)

م: (إني ٩/٨/١٩٨٤هـ ويقول أيضاً في خطاب ألقاه في ذكرى مولد الرضا اإلمام السابع عند الشيعة بتاريخ ١٤٠٠شعبان ١٥
متأسف ألمرين أحدهما أن نظام الحكم اإلسالمي لم ينجح منذ فجر اإلسالم إلى يومنا هذا، وحتى في عهد الرسول صلى هللا 

بعدم تبليغ الرسالة كما ينبغي يقول في كتاب   . بل ويتهم الخميني النبياهـلم ولم يستقم نظام الحكم كما ينبغي)عليه وس
: (وواضح أن النبي لو كان قد بلغ بأمر اإلمامة طبقاً لما أمر هللا به وبذل المساعي في هذا المجال لما ٥٥"كشف األسرار" ص

. وقال اهـختالفات والمشاحنات والمعارك، ولما ظهرت خالفات في أصول الدين وفروعه)نشبت في البلدان اإلسالمية كل هذه اال
ه (ال يتصور فيهم . ويصف أئمتهم بقولاهـ: (وباإلمامة يكتمل الدين والتبليغ يتم)١٥٤أيضاً: في كتاب"كشف األسرار" ص

. ١١٣. "الحكومة اإلسالمية" صاهـاليم القرآن). ويقول: (تعاليم األئمة كتع٩١"الحكومات اإلسالمية" ص اهـ.السهو والغفلة)
ات الكون) . اهـوينسب لهم صفة األلوهية فيقول: (فإن لإلمام مقاماً محموداً وخالفة تكوينية تخضع لواليتها وسيطرتها جميع ذرَّ

ه سيبعث في آخر الزمان أما األنبياء فيصفهم بالعجز فيقول: (ونقول بأن األنبياء لم يوفقوا في تنفيذ مقاصدهم وأن هللا سبحان
  . يقصد بهذا الشخص إمامهم الغائب الُمتسردب في سرداب أصغر من سرداب الفأر!. اهـشخصاً يقوم بتنفيذ مسائل األنبياء)

فباهلل ماذا نقول للقرضاوي وهو يحاول التقريب بيننا نحن أهل السنة وبينهم أهل الرفض لدين الرب تبارك وتعالى؟! فيقول 
، فهو خالف على أمور إن منبع الخالف بين السنة والشيعة هو موضوع الخالفة، ومن أحق بها بعد رسول هللا متساهالً: (ف

كما نراه بشطحاته وافتراءاته،  -أي الخالفة –وكأن الخالف فقط على أمر الخالفة، وأمرها قال! هكذا  اهـانتهت تاريخياً..)
قضية واحدة، فالخالف بيننا وبينهم جذري، ولو قلنا جدال أنه فقط في  ونحن نعرف أن الخالف أكبر من ذلك وال ينحصر في

الخالفة! فهل هذا الخالف عصمهم عن باقي الخالفات الجذرية األخرى، أم مدهم نفس هذا الخالف إلى ما نراه في سائر مسائل 
السنة في مسائل اإلجماع، فخالفهم  العلم وأصوله وفروعه الغير معتبرة عن أهل السنة بحال على مر العصور، حتى لو وافقوا

  ال يُعتبر وال كرامة، وال يُذكر من جملة الموافقات األخرى، فكيف بالخالفات والمخالفات؟!     
لت  َال َيأِْتيِه البَاِطُل ِمْن َبْيِن َيدَْيِه َوَال ِمْن َخْلِفِه تَْنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميدٍ أما القرآن الكريم الذي  ٢) فهو محرف بالتواتر  ٤٢: فّصِ

عندهم، حتى بلغت أحاديث الشيعة الُمفتراة أكثر من ألفي حديث ذكرها عالمهم وعلمهم نعمة هللا الجزائري، حتى أن كبير 
) قال: (أقول إن األخبار قد جاءت مستفيضة عن ٤١٣علمائهم (المفيد) الذي يلقبونه بركن اإلسالم وآية هللا الملك العالم (ت

من لهدى  ا ئمة  ن) أ لنقصا ا و لحذف  ا من  فيه  لمين  لظا ا بعض  ثه  حد أ ما  و لقرآن  ا الختالف  با ص)  ) دمحم  ل  هـآ ئل  ا ا و "أ
المطبعة الحيدرية النجف، وقدم لهذا الكتاب عالمهم المعاصر الزنجاني الملقب بشيخ اإلسالم. بل ونقل المفيد  ٩٨المقاالت"ص

على أن أئمة الضالل خالفوا  -أي اإلمامية –قال: (واتفقوا أن الشيعة مجمعة على هذا ف ٥١السالف الذكر في نفس المرجع ص
في كثير من تأليف القرآن، وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي (ص) وأجمعت المعتزلة والخوارج والزيدية والمرجئة 

"كشف األسرار وأصحاب الحديث على خالف اإلمامية) اهـ هكذا باعترافه بأنه مخالف لجميع الفرق. وقال الخميني في 
": (إن الذين لم يكن لهم ارتباط باإلسالم والقرآن إال ألجل الرئاسة والدنيا، وكانوا يجعلون القرآن وسيلة لمقاصدهم ١١٤ص

الفاسدة، كان من الممكن أن يحرفوا هذا الكتاب السماوي في حالة ذكر اسم اإلمام في القرآن، وأم يمسحوا هذه اآليات منه، 
وهذه العقيدة يعتقدها المتقدمون والمعاصرون من الشيعة، وقد تقدم   اهـ.المسلمين.)العار هذه على حياة وأن يلصقوا وصمة 

  الكالم في هذا، فال أطيل..         
  ١١٣، ٥٣، ٥٢، ٢٤، ٢٠أنظر "الحكومة اإلسالمية"  ٣)



55 
 

الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا الذي   فهل بقي ملثل هؤالء إسالم؟! هلذا هم حياربون دعوة
  .. ١كفر من قال مبقولتهم هذه

، ابتداًء من عهد الصحابة وجيلهم األول، إىل آخر الزمان، وإن  نواصبعند اخلميين  السنة فأهل
م احلديثيَّة ما ينفي ذلك، لكون أئمته كانوا ينفون أن يكون أهل السنة  كان يف جماميعهم ومصنفا

البيت! فعنده أن من يرفض التلقي عن أئمتهم عن طريق كتبهم، وعلى رأسها "الكايف" حميب آلل 
فهو بال ريب عندهم ناصيب، بل وكافر مرتد أكفر من اليهود والنصارى، وال جتوز ذبيحته، بل وال 
م جتوز له الصدقة، وال الصالة عليه، وإن كان من األقربني، وجيب إحلاقه بأهل احلرب، فُيباح ما اغتن

.. ويؤيد ويوثق اخلميين ٢منه، وجواز أخذ ماله أينما ُوِجد، وبأي حنو كان، مع وجوب إخراج مخسه
 الضال األثيم كتاب الشيعة "ضياء الصاحلني" ويف هذا الكتاب السب والشتم ألصحاب النيب 

أبا بكر  –: (من قال: اللهم العن اجلبت والطاغوت الذِّكر الذي يتعبدون بهوأمهات املؤمنني، فمن 
كل غداة مرة واحدة؛ كتب هللا له سبعني ألف حسنة، وحما عنه سبعني ألف سيئة، ورفع له   - وعمر

سبعني درجة، وعن محزة النيسابوري أنه قال: ذكرت ذلك أليب جعفر الباقر فقال: ويُقضى له 
 ُيكتب سبعون ألف أْلف حاجة، إنه واسع كرمي.. مث ردد: كل من لعنهما كل غداة مرة واحدة؛ مل

فاخلميين . ٣عليه ذنب اليوم حىت ميسي، ومن لعنهما يف املساء مل ُيكتب عليه ذنب حىت يصبح..)
، فيفيت بإباحة دمائهم، يكفر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدينعليه من هللا ما يستحق 

                                                 
 انظر "الرد على الرافضة"  ١)

... فأي تجاوب يريده أصحاب التيار ٣٥٢، ١٤٦، ١٣٦، ١١٩، ١١٨، ١١٦، ٩١، ٧٩/ ١"تحرير الوسيلة"للخميني  ٢)
على التقريب بين المذاهب  الوسطي طيباً، وحرصاً  لما يقول شيخهم القرضاوي: (زرت إيران منذ أشهر، ووجدت تجاوباً 

أصحابه  هـ فهل ملك القرضاوي حصافة الرأي في التعامل معهم، أم انخدع١٤١٩شعبان  ٢٤اإلسالمية..) "مجلة الفجر" العدد
ومؤيدوه بهذا الشعار األجوف الذي يرفع شيخهم شعاره، أم هو تخدير للذين يجهلون حقيقة الشيعة ومقاصدهم؟؟!! فاللهم 

 غُْفراً!  

هـ هكذا يبيحون ألنفسهم عمل الذنوب والفجور من زنا ولواط وكذب وخداع، ثم إذا لعنوا أبا بكر ١٣٨٩ط.عام ٥١٣ص ٣)
ت عنهم الذنوب، وُرفعت لهم الدرجات.. فلعنة هللا على الكفرة الفجرة عدد ما خلق. والغريب وعمر رضي هللا عنهما ُمحي

العجيب لما سُئِل القرضاوي في برنامج على قناة الجزيرة الفضائية من أحد المشاهدين في السويد يُدعى بأبي فاطمة: كيف 
ائشة والصحابة؟ كيف تواخي بينهم وبين المسلمين للشيخ القرضاوي أن يواخي نفسه وبين الشيخ الشيعي الذين يسبون ع

الذين يجاهدون في سبيل هللا؟! فرد الدكتور القرضاوي على سؤاله بقوله: (أنا أريد أن أقول لألخ: نحن لسنا في محاكمة 
ي يقوله األخ هو للمذهب الشيعي أمام السنة أو العكس، نحن اآلن نريد المصالحة، ال نريد أن نزيد النار اشتعاالً، الكالم الذ

في طريق التصعيد، نحن ال نريد التصعيد، الشيعة لنا انتقادات عليهم، ولكن ليس معنى هذا أنه ليس هناك موضوع  أيضاً 
، للقاء، أنا أقول هناك موضع لقاء) اهـ هذا ما قاله القرضاوي بحرفه! فهو يريد التقريب على حساب النيل من عرض النبي 

ا لما علمنا أنه يريد أن يالقي المسلمين مع اليهود والنصارى؛ لكون أن هناك موضع لقاء بيننا ولكن العجب يزول عندن
وبينهم، وأنه توجد بيننا وبينهم أصول مشتركة؛ فهم مسلمون في الحضارة والثقافة، وإن كانوا يختلفون معنا في العقيدة 

 والطقوس.      
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م أجناس، ويعرتف بأنه على ديٍن يغاير دين الصحابة ومن تبعهم ، لدرجة أنه يكفر وحيكم عليهم بأ
  !  ١من يضع اليمىن على اليسرى يف الصالة

يف خري الناس، ويفرتي على أتقى الناس، ويشتم  يطعن  عندما فاخلميين عليه من هللا ما يستحقه،
على ما فعله  فرتاه يثين ويشيدأطهر الناس، جتده يف املقابل يثين على شر الناس على وجه البسيطة؛ 

طوسي والعلقمي يف أمة اإلسالم! فيقول: (ويشعر الناس باخلسارة أيضاً نصري التتار والشرك ال
   ٢بفقدان اخلواجة نصري الدين الطوسي وأمثاله ممن قدموا خدمات جليلة لإلسالم.)

وقال: (وإذا كانت ظروف التقية تلزم أحدًا منا بالدخول يف ركب السالطني، فهنا جيب االمتناع 
 قتله، إال أن يكون يف دخوله الشكلي نصر حقيقي لإلسالم عن ذلك حىت لو أدى االمتناع إىل

    ٣واملسلمني، مثل دخول علي بن يقطني، ونصري الدين الطوسي، رمحهما هللا.)
اإلمساعيلي امللحد مستشار التتار وقاضيهم املسئول عن املذحبة  الطوسيوقد تقدَّم الكالم عن 

الوثين بتحريض وتسهيل  هوالكويف بغداد على يد  اليت مل ُيسمع مبثلها يف كل العصور، واليت قامت
والعلقمي، الذين اختذهم اخلميين قدوة له، وأن النصر احلقيقي الذي الطوسي منه ومن مستشاريه 

                                                 
حتى أنه في "تحرير الوسيلة" كفَّر الشيعة الذين ال يسبون الصحابة فقال: ) انظر :كشف األسرار" و"تحرير الوسيلة" له، ١

(غير اإلثنى عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصب ومعاداة وسب لسائر األئمة الذين يعتقدون بإمامتهم طاهرون، 
سه بالكفر في قوله في "كشف األسرار" وأما مع ظهور ذلك منهم؛ فهم مثل سائر النَّواِصب.) ولم يكتف بذلك! بل وحكم على نف

: (إننا ال نعبد إلهاً يقيم بناًء شامخاً للعبادة والعدالة والتدين، ثم يقوم بهدمه بنفسه، ويجلس يزيداً ومعاوية وعثمان ١٢٣ص
لذي يريد عبادته وسواهم من العتاة في مواقع اإلمارة على الناس، وال يقوم بتقرير مصير األمة بعد وفاة نبيه.) فإله الخميني ا

  هو إله يلبي طلباته وأمانيه في اإلمامة! وإالَّ فلن يعبده..

بعد أن تسلم الخميني  -التائب من التشيع -، وقد جلس مع الخميني الشيخ حسين الموسوي ١٢٨"الحكومة اإلسالمية" ٢)
ئمة صلوات هللا عليهم، سنسفك دماء زمام األمور بعد آل بهلوي، فقال الخميني له: سيد حسين! آن األوان لتنفيذ وصيا األ

النواصب ونقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، ولن نترك أحدًا منهم يفلت من العقاب، وستكون أموالهم خالصة لشيعة أهل 
البيت، وسنمحو مكة والمدينة من وجه األرض؛ ألن هاتين المدينتين صارتا معقل الوهابيين، وال بد أن تكون كربالء أرض هللا 

باركة المقدسة قبلة الناس في الصالة، وسنحقق بذلك حلم األئمة عليهم السالم، لقد قامت دولتنا التي جاهدنا سنوات طويلة الم
  .من أجل إقامتها، وما بقي إال التنفيذ. (انظر موقع "طريق اإلسالم" في النت)

ت التي نراها ال شك أنها في زوال، والذي يبقى قال أبو ماجد عفا هللا عنه وعن والديه وعن جميع المسلمين: إن الدكتاتوريا
ً لدستوره الذي ال يتغير؛ قرآن وسنة على فهم سلف األمة، وهذا  هو اإلسالم بسلطته وسيادته دون تعددية ودون خرقا

هو الذي بقي على مر العصور، لم تخرمه البدع وال أي شيء من  -إن صح التعبير باستخدامنا لهذه الكلمة –(الدستور) 
لمحدثات، فكل البدع لم تبق محفوظة مع عظيم المنافحة عنها، فهي تندرس باندراس أصحابها، على العكس من الدين ا

ْكَر َوإِنَّا لَهُ القويم؛ فهو باق وإن حاول الخلق بخيلهم ورجلهم على تغييره، وهذا مصداق قوله تعالى ْلنَا الذِّ إِنَّا نَْحُن نَزَّ
 لذكر هو القرآن والسنة، وهما اللذان تكفل هللا بحفظهما مهما كانت الظروف برجال قال هللا عنهم:) فا٩(الحجر: لََحافِظُونَ 

 ََما بَدَّلُوا تَْبِديالً ِمَن الُمْؤِمنِيَن ِرَجاٌل َصدَقُوا َما َعاَهدُوا هللاَ َعلَْيِه فَِمْنُهْم َمْن قََضى نَْحبَهُ َوِمْنُهْم َمْن يَْنتَِظُر و :٢٣األحزاب   

 ١٢٨المرجع السابق  ٣)
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يراه هو التذبيح ألهل السنة، بالتعاون مع أعداء اإلسالم، هلذا تراه قد أجاز خدمة الطوسي 
  ..١ومستشاريه للتتار الغزاة

عن وزير املالحدة؛ النَّصري  "إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان"م رمحه هللا يف قال ابن القي
وملا انتهت النوبة إىل نصري الشرك والكفر املُْلِحد، وزير املالحدة، النصري الطوسي وزير (الطُّوسي: 

ن هوالكو، شفا نفسه من أتباِع الرسول وأهل ِدينه، فَعَرَضهم على السَّيف، حىت شفا إخوانه م
مني،  َقى الفالسفة، واملنجِّ املالِحَدة، واْشتَـَفى هو، فقتل اخلليفة والُقضاة والفقهاء واحملدِّثني، واْسَتبـْ
والطبائعيِّني، والسََّحَرة، ونقل أوقاف: املدارس، واملساجد، والرُُّبط إليهم، وجعلهم خاصته وأولياَءه، 

ر صفات الرب جل جالله: من علمه، وقدرته، ونَصَر يف كتبه ِقَدم العامل، وبطالن املعاد، وإنكا
وحياته، ومسعه، وبصره، وأنه ال داخل العامل وال خارجه، وليس فوق العرش إلٌه يُعبد البتَّه. واختذ 
للمالحدة مدارَس، ورام جعل إشارات إمام امللحدين ابن سينا مكان القرآن، فلم يقدر على ذلك. 

. وذلك قرآن ال عوام. ورام تغيَري الصالة، وجعلها صالتني، فلم يتمَّ له فقال: هي قرآن اخلواصِّ
األمر، فكان ساحرًا يعبد األصناَم. وصارع حممٌد الشهرستاينُّ ابَن سينا يف كتاب مساه: "املصارعة"، 
أبطل فيه قوله بقدم العامل وإنكار املعاد، ونفي علم الرب تعاىل قدرته، وخلقه العامل. فقام له نصري 

نصر فيه: أن هللا  -ووقفنا على الكتابني –، ونقضه بكتاب مساه: "مصارعُة املصارعة" اإلحلاد وقعد
تعاىل مل خيلق السماوات واألرض يف ستة أيام، وأنه ال يعلم شيئاً، وأنه ال يفعُل شيئاً بقدرته واختياره، 

  وال يبعث من يف القبور. 
كافرين باهلل، ومالئكته، وكتبه، وُرُسله، وباجلملة فكان هذا امللحُد هو وأتباُعُه من امللحدين ال

واليوم اآلخر. والفلسفة اليت يقرؤها أتباُع هؤالء اليوم هي مأخوذة عنه وعن إمامه ابن سينا، وبعُضها 
  -مع قّلته وَغثاَثته وركاكة ألفاظه -عن أيب نصر الفارايب، وشيء يسٌري منها من كالم أرسطو، وهو

  انتهى كالمه رمحه هللا تعاىل.   ٢).كثُري التطويِل، ال فائدَة فيه
م  أحفاد نصري التتاروحنن ال ننسى استمرار  باخليانة، فقد استخدم النصارى الشيعَة يف حرو

ْيِديــَّة اــجملــوسية كــل مــا تــقدرــ عــليه مــن أــجــل تــثبيت أــقــداــم  اــلــصليبية اــملــشهوـرـةــ،ــ ـوـعــملت اــلــدـوـلــة اــلــُعبـــَ
اليون واإلجنليز ضد الدولة العثمانية، وهاهم اليوم الصليبيني يف مصر والشام، كما استخدمهم الربتغ

                                                 

راعات المذهبية  ١) فال تستغرب بعدها إذا قلنا أن الخميني متعاون مع فرنسا وأمريكا، وحتى مع الشيطان؛ لتحريك الّصِ
والدينيَّة، التي هي مصلحة مشتركة بينهم!! وباألخص فرنسا؛ فهي القريبة ميدانياً، فهي التي جعلت أرضها ميداناً للتآمر على 

  اه، بحركات الخميني التي فجرها من خالل فرنسا!  صديقها الش
 ط.دار الكتاب العربي٢/٣٢٤) ٢
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 -إىل إسرائيل، فالواليات املتحدة األمريكية  ناألمريكان يستوردون البرتول من إيران، وتورده إيرا
هــي ـرـاــعــية اــلــثوـرـةــ اــخلــمينيَّة،ــ وــهــي اــلــيت يــتلقى اــخلــميين مــنهم  -اــلــيت هــي أــكــثر يــهودــيــة مــن اــلــيهودــ
م الشعارات اُخلَمْيِنيَّة؛ اليت ُرفعت تقيَّة بأن التوجيهات، رضي أم أىب أهل ف قه الواقع، الذين غر

أمريكا وراء االضطهاد لشعوب العامل اإلسالمي! فما لبث العامل بأن فوجئ بأن الواليات املتحدة 
األمريكية كانت من أول الدول اليت اعرتفت بالنظام اخلميين اجلديد يف طهران، فأظهرت ما كان 

ما عميالن متقامسان، قد يتظاهر به  ما متخاصمان، متنافران، ويف احلقيقة أ الشقيقان تقيَّة؛ بأ
  .!١احتويا الثورة اليت هي أعدى ثورة لإلسالم واملسلمني

 ٢وأعوانه، فعندما جنحت ثورته؛ سارع البابا يوحنا بولس الثاين البابافللخميين عالقات قوية مع 
يسلِّم على رجال الدين النصارى ويدعوهم للدعاء لثورته، ويدَّعي بتأييد الثورة، فقد كان اخلميين 

م حيملون تعاليم عيسى ابن مرمي عليهما السالم، ويريد التقارب إليهم   ! ٣أ
: إن إميان النصارى بعيسى ابن مرمي ال خيتلف عن إميان الرافضة مبحمد عليه الصالة نقولوحنن 

م الوثنية، والسالم، فريجو اخلميين الدعاء من القا ئلني بأن هللا ثالث ثالثة، وينتظر الفرج من صال
م!!  م وأوثا ت قلو   فتشا
، بل اعتربت ثورته ٤، فلم يتضرر السوفيت من ثورة اخلميينالسوفيتبل وللخميين دور مع 

ت معها يف تقتيل  تعادل الثورة املاركسية اليت جعلت شعارها حرب هللا والرسل واليوم اآلخر، فتشا
جيتمع  هكذا، وسب حواريي النبيني، والطعن يف محلة الدين إىل يوم الدين.. ٥املسلمني باملاليني

                                                 
ال شك أننا نحن أهل السنة في مواجهة استراتيجية أوسع مما يُرى بالعين المجردة، فاالستراتيجية الحالية اليوم ترتكز على  ١)

مشترك اليوم يصرح بهذا دون أي رادع، فتصريحات أعيانهم النظرية التي تريد إلغاء السنة وتحطيم نموها وفعالياتها، فالعدو ال
  تُذاع في كل مذياع صوتي ومرئي وقلمي، وسوف نورد هذا بالدليل الحقاً في هذا الجزء من هذا القسم إن شاء هللا تعالى.  

م عليه القرضاوي عفا هللا عنا وعنه وتقدم الكالم في هذا.. ونحن لن نستغرب وال ٢ نستبعد أن يحاول التيار ) وهو الذي ترحَّ
ة التي  ة الفجَّ الوسطي بأن يقرب بين المسلمين والهنادكة والبوذيين وكافة األديان والمذاهب في العالم ويتَِّحد معهم بنفس الحجَّ
مع  لمقاربة حتى  لتيار ا حاول هذا ا فيه! قد  نتفق معهم  والنصارى، ولو بحد أدنى  ليهود  لتقريب بيننا وبين ا ا حاول بها 

  يوعيين والرأسماليين، فال نستغرب وال نستشرق وال نستبعد من تيار هذا حاله يكون هذا مآله!!. الش

وهذا يدحض كل من زعم أو ادعى بأن الغرب الصليبي واليهود يناصبون إيران العداء، فهم أصحاب عالقات حميمة فيما  ٣)
لمسلمين من أهل السنة لتعطيل قدراتهم ككل، ولم يكن بينهم، فلكل منهم مصالح استراتيجية وتسليحية عسكرية ضد العرب ا

هذا خافياً على أحد البتة، فقد فاقت أيام الشاه أضعافاً مضاعفة، وهذا ال يخفى على مثل التقريبي (القرضاوي)، فهو عالم بواقع 
  المسلمين كما يدعي الكثير من المغفلين المنغلقين..

الفتوى ضد (سلمان رشدي) لينشغل الناس عن االنتصار السني على الشيوعي في  ) وقد تقدم الكالم في أن الرافضة اخترعت٤
 أفغانستان..

فالشيوعية لم تقتل إال أهل السنة، ولم تقتل شيعياً واحداً، فالمؤامرة ضد اإلسالم ال غير.. فأرجو من المسلمين أن يوسعوا  ٥)
 ؛ لطال بنا المقام، فصبر جميل وهللا المستعان..  صدورهم، فالكالم يطول في نقاشنا لهذا، ولو أردنا االسترسال
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اخلميين الضال يف ثورته مع النصارى والشيوعيني؛ ليربهن للناس أن ثورته هي نفسها ثورة ابن سبأ 
  ر..اليهودي اجملوسي الوثين، والذي ما أنشأ ثورته إال من وراء الكيان اليهودي الفاج

وراء كل بالء يعيش فيه املسلمون يف هذا الزمان، فهم الذين أعطوا لليهود  فاليهود والنصارى
فلسطَني بوعد بلفور، وهم الذين مكَّنوا إليران احتالل اجلزر العربية اإلسرتاتيجية الثالث قبل 

م من اخلليج، هلذا كان اخلميين يعرتف هلم بالوفاء، فهو شريك هلم باإلحاط ة باملسلمني من انسحا
مجيع اجلهات؛ فاليهود يف فلسطني ومشال اجلزيرة العربية يف العقبة وإيالت مع املمرات املائية ومياه 
البحر املتوسط، ويف الشرق اجلزر الثالث احملتلة املائية يف طريق مضيق هرمز، واألحواز يف الشمال 

األمحر، فاخلليج جبميع جزره الشرقي يف شط العرب، واألحباش الصليبيون على ساحل البحر 
 على كل اجلزر والشواطئ اخلليجية وشواطئه فارسيًا، وليس عربياً بزعمهم، فهم حياولون االستيالء
ا إىل اإلمرباطورية اإليرانية األعجمية الفارسية الكسروية   اجملوسية املنشودة هلم..  ويضمو

عريب قد عاش على شواطئه القضاِعيُّون البتة، بل هو  اخلليج العريب ليس فارسياً مع العلم أن 
والفرس قد احتلوا البحرين من ربيعة  ١وربيعة وإياد واألزد وأهل األحواز منذ القدمي من العصور.

، مث حتررت عندما دخلت اإلسالم على يد القائد املسلم العالء بن احلضرمي، قبل مبعث النيب 
اشدة وبين أمية وبين العباس، حىت متكن الزنج فعاشت البحرين مسلمة عربية يف عهد اخلالفة الر 

هـ مث القرامطة بعد الزنج، حىت األحواز (عربستان) أو (خوزستان)  ٢٤٩الباطنيون من احتالهلا عام 
أيام اخلليفة احلق الراشد الثاين  ـه١٧فقد سكنها العرب يف قدمي العصور، وفتحها املسلمون عام 

بصرة، إىل أن تعرضت هلجمات املغول الذين دمروا معامل احلضارة حىت ُأحلَِْقت بال عمر بن اخلطاب 
اإلسالمية، وقتلوا الكثري من أبناء املسلمني، مبساعدة الرافضة الباطنيني، مث حتررت مرة أخرى من 

  .. ٢أيدي الفرس الغاصبني على يد بين أسد، وبين كعب

                                                 

وقد تشيع الكثير من هذه القبائل على مدى قرنين من الزمان، والدعوة إلى التشيع في هذا الزمان تقوم على قدم وساق،  ١)
رون بعقل أكثر فر من قلب أم واألسف الشديد على مثل هؤالء الذين ينادون بالتقريب بين السنة والشيعة، وكأنهم يفّكِ اغاً 

موسى، فيا للحسرة من هؤالء الَخَسَرة! وهناك دول تكاد أن تتحول أو تحولت إلى قوة سياسية واقتصادية إيرانية؛ يسيطر 
  عليها اإليرانيون، فاللهم سلِّم سلم من التخطيط الرافضي الرهيب المرعب!!. 

زرة رافضية أخرى في األحواز وكردستان وأذربيجان ) انظر "معجم البلدان". قلت: وفي هذه الثورة أعاد الخميني مج٢
وبلوشستان وغيرها من األماكن التي صدَّر إليهم ثورته، وهو في تلك الفترة كان يتوعد بفتح مكة والمدينة بزعمه، واألتباع 

 ال يزالون يخططون لهذا المخطط، فأفيقوا يا من فكَّر بعواطفه دون عقله! 
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  واليــة الفقيــه

أن ِإَماَمُه احملبوس يف سردابه مل خيرج، وطال عليه األمد؛  ى عجبًا؛ ملا رأى اخلميينومن العجب ترَ 
قام بتأليف أسطورة جديدة خيالية، فأفىت باإلنابة عنه يف كل شيء إىل أن خيرج، فيتوىل النيابة، ويقيم 
الدولة والثورة، فكتب رأيه يف كتابه "احلكومة اإلسالمية" أو "والية الفقيه" بأن يقوم أحد فقهاء 

تذكرنا مبعبودات اليونان  -إحياء قضية اإلمامة الغائبة يف صورة نَِياِبيَّة ُتعترب توأم اإلمامة الشيعة يف 
لباباوات والقسس يف النظام الكنسي، الذين هم نواب املسيح عليه السالم  لوثنية، وبوضع ا ا

ِدْب يف مجيع فوضع اخلميين نفسه اإلمام النائب عن الغائب، فهو نائب عن اإلمام املَُتَسرْ  -بزعمهم
  . ١على هللا، وأشرك باهلل دَّ عليه؛ فكأمنا رَ  دَّ وظائفه وخصائصه، الذي من رَ 
الذي بزعمهم أنه سوف ينجح فيما فشل فيه  ٢تمهيد خروج املهديفثورة اخلميين ما هي إال ل

م مل يِصلوا ملرحلته ٣النيب  اليت ، فلعنة هللا على الكافرين. وقد اعرتض عليه بعض الشيعة؛ لكو
ا على فيوضات النيابة عن املعصوم احملشور يف سردابه، فاعرتضوا عليه..     استحوذ 

إىل آماٍل واسعة مع حركة  ) الغزايل( بالتالحم معهم، ويتعلق هو وشيخه  ) القرضاوي ينادي( ـف
ع يف هدم اخلالفة اإلسالمية، وبناء اخلالفة الرافضيَّة، م ) الطوسي( اخلميين اليت تبارك ما عمله 

أن بداية الرافضة مؤسس من قبل اليهود، واليت أنشأها  -أي الغزايل وتلميذه القرضاوي –علمهما 
ائية  ابن سبأ وشركاؤه الباطنيون، ويعلمان أنَّ القرامطة والبويهيون والعبيدون، وما تفرع عنهم من 

                                                 
 ٨٠ط.دار الفريد، بيروت. قال الخميني في "الحكومة اإلسالمية" ٥٧رافضي دمحم رضا المظفر صانظر "عقائد اإلمامية" لل ١)

حجة عليهم، وكل من تخلَّف عن طاعتهم؛ فإن هللا يؤاخذه  عن فقهاء الرافضة: (هم الحجة على الناس كما كان الرسول 
  نبياء وأئمتهم على ما ائتمنوا عليه)  ويحاسبه على ذلك، وعلى كٍل فقد فوَّض هللا إليهم جميع ما فوض إلى األ

) تصدير الثورة قد بدأ طور التنفيذ في خوض حرب الخليج األولى، ثم أخذت طوراً جديداً بعد انهزامها، وهو طور الدسائس ٢
وقت والكيد الخفي الذي يقوم بتقوية أحزابه السرية التابعة للثورة وإمدادها بالسالح لتطوير جاهزيتها لالنقضاض في ال

المناسب، فمن الكيد الخفي أن تتبنى شعار التركيز على القضية الفلسطينية، وهذا ما نراه في قناة المنار بالذات كيف هي 
وكأنها هي القناة المهتمة بهذه القضية، وما ذلك الكيد إال لتحقيق التعاطف اإلسالمي للثورة الخمينية، وإالَّ منحن نعلم من هم 

لسطينيين، ونعلم من هم الذين استغلوا الحملة الصهيوصليبية وتآمروا معها في دخول أفغانستان والعراق، القتلة الحقيقيين للف
ونعلم أيضاً يقيناً أن الدولة الفارسية قد بدأت تتكون في وسط وجنوب العراق في ضمن حلف يشكل هالالً يمتد من طهران إلى 

اإليراني؛ فهو برنامج ال بد من تنفيذه وإكماله، فقد صار عقيدة شيعية! بنت جبيل في جنوب لبنان، أما عن البرنامج النووي 
م قالوا: (ألن هذه المسألة هي واحدة من الوسائل التي تهيئ لظهور المهدي ٢٠٠٥/ ١١/ ٣فنقالً عن جريد الشرق األوسط 

دي وهو من المتشددين أن المهدي وأثناء الحملة االنتخابية، من أجل دعم فوز أحمدي نجاد، كرر آية هللا دمحم تقي مصباح يز
  اختار أحمدي نجاد وإنه لواجب ديني انتخابه.)    

فشل في الدعوة في أكثر من بضع وعشرين موضع في رسالة  انظر ردي على الداعية (عمرو خالد) في قوله أن النبي  ٣)
  "الرد والنصيحة على من قال في عمرو خالد أنه داعية إسالمي"
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رة...إال من مثرات الغلو ودروز وإمساعيليَّة وصفويَّة وحش ١وبابيَّة وُنصرييَّة وقاديانيَّة أمحدية اشون و
الرافضي، فما أظن أن القرضاوي وشيخه جيهالن ما َعِلَمُه أصغر طالب علم مسلم! ولكنه هَو ُهَو 

، الذي مل يصدر، ولن يصدر عن وعي وتصور لعقيدة وطائفة الوالء احلزيباالجتاه الذي انطلق من 
شة؛ اليت تنادي بدولة اإلسالم بدون ترٍو الشيعة الرافضة، ولكنه صدر من خضم العواطف املتعطِّ 

م: أن الثورة اليت يريدها  وال وزٍن لألمور، حىت لو كانت دولة شيعية املنطلق، كما صدر يف منشورا
   .هللا: شيعية املنطلق، إسالمية الصيغة، عاملية األهداف!

حاب التيارات فإىل مىت يستخف الشيعة عقول أصحاب التيارات وأفكارهم، وإىل مىت يبين أص
  ...!امأل الفراغاتمواقفهم بدون دليل أو بينة؟؟!!  فإن كنت ال تعلم... وإن كنت تعلم.. أعظم..

والباكستان واهلند  ايف مصر والسودان وإندونيسي احلركات اإلسالميةما فعلته  تستغربهلذا؛ فال 
ا شعار حزب الّالت الرافضي اللبناين، والدعاء ل م..من مظاهرات يرفعون    ه يف خطبهم، ومسريا

مل تكلف نفسها يوماً من األيام بدراسة عقيدة الرافضة،  -مع األسف الشديد -وهذه احلركات  
م اليت ال جيهلها  متابعة أخبارهم ومؤامرا وما فيها من زيغ وزندقة واحنراف، فهم مل حياولوا يوماً 

، فضال عن العامة يف بالد التوحيد، فرتاه يتباكون على  -أي أصحاب احلركات –م طالب علم سينِّ
نه حيارب  للبناين الرافضي حبجة أ لقائمة بني املسلمني، ويرفعون شعار حزب الشيطان ا لفرقة ا ا

اــلــنيب   اــلــيهودــ،ــ ـوـيــرفــع شعاـرـهــ يفــ أـــوـساطــ اــلــسنة حتــت ستارــ مجــع كــلمة اــملــسلمني،ــ ـوـحمــبة آــلــ بــيت
إال من رحم هللا  –قائمة بني املسلمني ، فقام ضعاف النفوس من كل اجلماعات املتفرقة ال٢الطاهرين

م وخطبهم ودروسهم اليت تناسوا  -وقليل ما هم بنفخ بوق الشيعة، وتشييد مذهبهم يف مقاال
  عقيدة الشيعة تقيًة.. فإىل هللا املشتكى..       

جاج تخالها     حقــاً وكـل كـاســـر ومكســـور   شبهٌ تََهافَت كالزُّ
                                                 

يونية فضائية فضائحية فضحت عقيدتهم واتجاهاتهم؛ حيث أن مؤسسها ادعى أنه المهدي المنتظر، ثم ترقى ولهم قناة تلفز ١)
 "القاديانية  الشيخ إحسان إلهي ظهير في كتابه إلى أن ادعى أنه المسيح عيسى ابن مريم، ثم ادعى النبوة. وقد رد عليه

جليز وعمالته لهم؛ فكشف قناعه، وأماط لثامه، وأبان عواره، وأظهر دراسات وتحليل" وبين عبادة القادياني (غالم أحمد) لإلن
عورته، وأقام عليه الحجة بمنطوق لسانه؛ في غاية من اإلبانة، ونهاية في األمانة. وللشيخ إحسان رحمه هللا ردود على 

ت رد فيها عليهم بالحجة، وأقام عليهم البهائية والبابية واإلسماعيلية والبريلوية والبهرة، أما الشيعة فله رحمه هللا عدة مصنفا
 المحجة. فلما لم يجد المبتدعة لهم حجة؛ قتلوه.   

؟! ولكننا نقول: إنما يفضَّل المسلم بإيمانه وتقواه، ال بآبائه ولو كانوا من بني وَمْن ِمَن الناس ال يحب آل بيت النبي  ٢)
إن كان عبداً حبشياً، وخلق النار لمن عصاه وإن كان شريفاً قرشياً، ، فإن هللا خلق الجنة لمن أطاعه، وهاشم أهل بيت النبي 

ً  –: ((أال إن آل أبي فقال  أن  ليسوا لي بأولياء، إنما وليَِّي هللا وصالح المؤمنين)) متفق عليه، فأخبر النبي  -يعني فالنا
أن من كان أعظم إيماناً وتقوى؛ كان أفضل  مواالته ليست بالقرابة والنسب؛ بل باإليمان والتقوى، وقد أجمع المسلمون على

 ممن هو دونه في اإليمان والتقوى، وإن كان األوُل أسودَ حبشياً، والثاني علوياً عباسياً.. 
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األساس الذي اعتمد عليه أصحاب الشعارات!! فهل جيوز عندهم أن فأنا وغريي ال ندري ما 
تكون آراؤنا السياسية منفصلة عن العقيدة والنصوص واألدلة الشرعية، وهل جيوز أن حيكموا بغري 

ة وحزب الالت ضَ افِ ما أنزل هللا، وهم يكفرون من حكم بغري حكم هللا؟! وهل الذين أيَّدوا الرَّ 
قوف معهم، هل هم أعلم من العلماء الذين حرصوا على مجع كلمة املسلمني، والزالت، وطالبوا بالو 

بالتحذير من الرافضة املارقة من الدين؛ الذين كذبوا على هللا، وعلى رسول هللا، وعلى أصحاب 
  رسول هللا، وعلى آله عليٍّ وأبنائه الذين يقولون بعصمتهم، وملئوا التاريخ دساً وافرتاًء؟! 

بيننا وبينهم إال مطلبًا يُنشد بأرخص األمثان وأخبسها، فيقوم على تأييد  ب الوحدةطلفإين ال أرى 
  .الشرك، والثنية، والغلو، والطعن يف خري الناس بعد األنبياء عليهم الصالة والسالم!!

م الفاجرة اجلائرة، وظنوا أن القوة  ساوم أصحاب التياراتلقد  على الدين، وَميَّعوه بأساليب تيارا
  كثرة، ال بالعقيدة الصافية من الُكْدرَة! فمثلهم كمثل الذي أراد تبليط البحر، وطالء اهلواء! بال

، واعتقادهم أن احلكومة ال ميكن أن تكون إسالمية إال إذا كانت حقيقة الرافضةإذا عرفنا  وحنن
هم، والنظام يقوم جعفرية رافضية إثىن عشرية، غري قابلة للتغيري إىل األبد، وأن احلكم حمصور هلم وفي

م وسنة معصوميهم من أئمتهم   -وليس على سنة املصطفى املعصوم حممد  -على أساس قرآ
وأن وّيل الفقيه يف عصر غيبته؛ هو الوصي واإلمام للمسلمني وقائدهم، وقائد والية أمرهم، وأن من 

م؛ ليس مسلمًا، فهل نستمر يف الغفلة، حبيث  نتفاءل يف ثورات مل يؤمن بركن من أركان عقيد
الرافضة اليت ما تريد إال توسيع النطاق اإلقليمي الرافضي الوثين الذي ميتد ويشمل مجيع البلدان 

  اإلسالمية، حتت قيادة إيرانية؟! 
، وسوف يكون وجودهم بني أظهرنا أخطر ١على خمطط جديد يريدون تنفيذه الرافضة مقبلونف

اليت ما زالت تطيِّب خاطر  الرايات اإلسالميةنقول يف  ، فماذا٢من وجود أي ملة على وجه البسيطة
                                                 

) ماذا تقولون يا دعاة التقريب بعد ما رأيتم فتاوى الشيعة في أهل السنة، هل تأمنونهم؟ هل تثقون بهم؟ فإذا لم تفيقوا؛ ١
 ً  بعقيدة ثابتة عند الرافضة ينتظرون تطبيقها في الواقع على أحر من الجمر..  فلتموتوا جميعا

) قال أبو ماجد المستغفر لذنبه الفقير إلى عفو ربه: أنا ال أدعو الناس إلى القنوط من رحمة هللا، وال اليأس من رْوح هللا، ٢
ن هللا ناصر أهل السنة، وهذا وعد هللا وعهد من عنده، فسنن فالعياذ باهلل من هذا، ولكن التحذير واجب، وإالَّ فأنا أعلم يقيناً أ

في الحديث المتفق عليه: ((إذا هلك كسرى أو ليهلكن كسرى، ثم ال يكون كسرى بعده، إذا هلك  هللا تعالى ال تتبدل، وقد قال 
على المستقبل كان  ن قََسَم النبي قيصر فال قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل هللا))، ونحن نعلم يقيناُ أ

في مواضع كثيرة منها ما تحقق، ومنها ما نحن في انتظاره بإيمان ويقين، فاإليمان واليقين بحد ذاته نصر، كما أن المبادئ 
الحقة، واإلرادة، والقدرة على ضبط النفس حين األزمات، واالستفادة من دروس الهزيمة، والتخطيط للمستقبل على ضوء 

يات الواقع وتوقع المستقبل؛ كلها نصر، فقد ال تبدو آثار النصر عاجالً، ولكنها سوف تظهر ولو بعد حين، فكلما امتأل الجو مرئ
، فنحن نثق باهلل؛ فمهما بلغ كيد قريب هللاِ  رَ صْ نَ  أال إنَّ بالغبار وخيَّم البأس واإلحباط؛ فال بد للمسلم أن يتذكر قول هللا تعالى: 

  هم، فكيد هللا ومكره أعظم من مكرهم وكيدهم، فاألمة اإلسالمية لها برجالها ونسائها وشبابها طاقاتاألعداء ومكر
واستثمارات ذات يقين وإيمان وتجريد بالعبودية هلل الواحد القهار، ونحن هنا نؤكد أن حتمية نهاية المشروع الصَّفَوي 

وأجمعا جميع ما عندهما من كيد وخيانة، فسيحدث االنفراج يوماً بإذن  والصهيوصليبي العنصريان ال محالة، وإن تآمرا علينا،
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ما من جاهلية إىل  الشيعة، وتتمىن هلم النصر، فيلقون بزمام عقوهلم، وأزمَّة عواطفهم، ينتقلون 
تف بالتغيري والتحرير، ويف  جاهلية، ومن رقِّ إىل رّق، ومن شعارات زائفة إىل شعارات أزيف 

نفس خمدِّر احلماسة اخلاسر، ورمبا يكون التخدير أقوى ال يقوم بعدها حقيقتها تغرير إىل تغرير، ب
املَخدَّر أبدا، فيموت دماغياً، ال يعي، وال ينظر، وال يسمع، وال حىت حيس، فوهللا إن مل ينتبه 
املسلمون هلذا الوضع؛ فسوف نكون مجيعاً على خطر، بل سوف يعّم اخلطر العامل اإلسالمي بأمجعه، 

  . ١ْم َسّلمْ فاللهم َسلِّ 

                                                                                                                                                                  
ر لنا أن نعيش بعض  هللا، وقد تكلمنا في هذا في أعاله في كثير من ثنايا الكالم، فعالمات الساعة قد جاء أشراطها، وقدِّ

هذا كله سيكون في صالح اإلسالم  إرهاصاتها في هذا الزمان، فنحن في هذا الزمان بين يدي حرب عظيمة، وفوضى هائلة، وإن
في النهاية، ونحن عندما نرى التعاون الصَّفوي والصهيوصليبي؛ نجد أنهما مختلفان في الظاهر، وإن كانا متعاونين في الباطن 

يختلفان في حقد دفين وسواد طوية على اإلسالم وأهله السُّنِّيين، وهما وإن تعاونا على المسلمين في العراق وأفغانستان، فهما 
في توزيع وتقسيم السرقة، وهذه هي بداية النهاية، وسيُهلك هذان الطاغيان في حرٍب على تقسيم السرقة، ويأتي لهذا الدين 
الفرج بإذن هللا من حيث ال يحتسب أحد، وهللا أعلم، فالتاريخ الحتمي يعيد نفسه. فاهلل تعالى يولي الظالمين بعضهم بعضاً، 

ب الصفيون دماء ويسلطهم على من أعانهم ، وينتصر هللا لدماء المسلمين الموحدين في جميع أنحاء األرض، فمهما قرَّ
  المسلمين قرباناً لنظامهم..  

) لو أن القضية هي مجرد خالف بين السنة والشيعة في أمور اجتهادية، للزم منا تنحي هذا الخالف جانباً، ونهتم بمناصرة ١
بيننا وبينهم في حقيقته خالف منظم يوظف التشيع في إبادة كل مسلم سني، ويمحو وجوده الشيعة على اليهود، ولكن الخالف 

وثقافته وأصول عقيدته؛ تمهيدًا لمؤامرات أخرى على األمة إلقامة دولة شر من وطئت أقدامهم الحصى؛ فارس المجوسية 
تزييفا لحقيقة اإلسالم، فدينهم دين آخر، وأهل السنة الصفوية اإلمبريالية العنصرية العدوانية، وإطالق اإلسالم عليها ما هو إال 

ألعداء  على مر العصور يعلمون أن الرافضة في شّق والمسلمون في شق، ويعلمون أن الرافضة على مر العصور أعواناً 
تلون أهل اإلسالم عنهم: ((يق اإلسالم عليه ويميلون معهم، فهم لم ولن يتغيروا أبد اآلباد إلى أن يخرج آخرهم مع الدجال. قال 

ويدعون أهل األوثان، لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد)) فالرافضة هم كسائر الخارجين، فإنهم يستحلون دماء أهل القبلة أكثر مما 
  يستحلون من دماء الكفار..العتقادهم أنهم مرتدون. 
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  المتعة ال يشترط أن تكون فيها المرأة بالغة

؛ فروى قصة اخلميين أجاز التمتع مبن هي دون العاشرةما يثبت أن  ١يف كتابه قال املوسوي
تشمئز هلا النفوس وتقشعر هلا األبدان....وحتدث عن الفرتة اليت أقام فيها اخلميين يف العراق وكان 

دف نشر التشيع  على عالقة وثيقة به وكيف ما سافرا إىل مدينة تلعفر غرب املوصل بالسيارة  أ
بني أهل هذه املدينة، فيقول املوسوي بالنَّص (ملا انتهت رحلتنا رجعنا، ويف طريق عودتنا أراد اإلمام 
أن يرتاح من السفر فأمر بالتوجه إىل منطقة العطيفية حيث يسكن هناك رجل إيراين األصل يقال له 

احب)، كان بينه وبني اإلمام معرفة قوية، فرح سيد بوصولنا، فصنع لنا غذاء فاخرًا، (سيد ص
واتصل ببعض أقاربه فحضروا وطلب (سيد صاحب) إلينا املبيت عنده تلك الليلة، فوافق اإلمام، مث 

وكان أتونا بالعشاء، وكان احلاضرون يقبِّلون يد اإلمام ويسألونه وجييب عليهم، وملا حان وقت النوم، 
احلاضرون انصرفوا إالَّ أهل الدار، أبصر اإلمام اخلميين صبيَّة بعمر أربع سنوات أو مخس، ولكنها 
ا، فوافق أبوها بفرح بالغ،  مجيلة جدًا، فطلب اإلمام من أبيها (سيد صاحب) إحضارها للتمتع 

نه أمضى تلك فبات اإلمام اخلميين والصبية يف حضنه، وحنن نسمع بكاءها وصرخيها!!. املهم أ
! فوجد عالمات اإلنكار واضحة يف  الليلة، فلما أصبح الصباح وجلسنا لتناول اإلفطار، نظر إيلَّ
ـوـجــهي،ــ فــقالــ يلــ:ــ سيد مــوسويــ!ــ مــا تــقولــ يفــ اــلــتمتع بــالــطفلة؟ــ!ــ قــلت لــه:ــ سيد!ــ اــلــقولــ قــولــك، 

قوله، ومعلوم والصواب فعلك، وأنت إمام جمتهد، وال ميكن ملثلي أن يرى أو يقول إال ما تراه أو ت
ا جائز ولكن باملداعبة والتقبيل  أين ال ميكنين االعرتاض وقت ذاك. فقال اخلميين إن التمتع 

  والتَّفخيذ!!؟ 
وحىت ال يشك أحد يف هذه الرواية املقززة أردف املوسوي قائًال: وكان اإلمام اخلميين يرى جواز 

أي يضع ذكره بني فخذيها  –ماً وتفخيذًا التمتع حىت بالرضيعة فقال (ال بأس بالتمتع بالرضيعة ض
   ٢وتقبيًال) –

                                                 

وتناَول قضیة عدم اشتراط أن تكون  ق بهافي كتابه "كشف األسرار وتبرئة األئمة األطهار" تحت عنوان المتعة وما یتعل  ١)
 المتمتَّع بها بالغة راشدة معتمد على "الكلیني" في الفروع والطوسي في التهذیب.. 

 .١٢مسألة رقم  – ٢/٢٤١أنظر كتابه تحریر الوسیلة  ٢)
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مث تناول املوسوي يف كتابه كيف كان األئمة واملراجع يكيلون مبكيالني يف هذا اخلصوص فأورد 
إجابة اإلمام اخلوئي ملا طلب منه أحد املغرتبني التمتع بإبنته ملدة شهرين حلني عودته ألهله (فحملق 

: أنا سيد وهذا حرام على السادة وحالل عند عوام الشيعة) وبعد أن خرج فيه اخلوئي هنيهة مث قال
وقال بالنص: (أنفجر الشاب الشيعي قائًال: يا جمرمني! تبيحون  السائل حلق به املوسوي خارجاً 
ألنفسكم التمتع ببناتنا وختربوننا بأنه حالل وأنكم تتقربون إىل هللا بذلك وحترمون علينا التمتع 

ئه مث ببناتكم؟! و  نه سيتحول إىل مذهب أهل السنة، فأخذُت أهدِّ راح يسب ويشتم، وأقسم أ
  ١أقسمت له أن املتعة حرام وبيَّنت له األدلة على ذلك) انتهى كالم املوسوي

يقول املوسوي: (وكم من متمتع مجع بني املرأة وأمها وبني املرأة وأختها.. قال: جاءتين امرأة 
ها! إذ أخربتين أن أحد السادة هو السيد حسني الصدر كان قد تستفسر مين عن حادثة حصلت مع

ا قبل أكثر من عشرين سنة، فحملت منه، وملا أشبع رغبته منها فارقها، وبعدها رزقت ببنت  متتع 
ا وقت ذاك أحد غريه، وما أن كربت البنت وتأهلت للزواج وصارت شابة  منه هو، إذ مل يتمتع 

ا أن السيد املذكور مجيلة؛ اكتشفت األم أن ابنت ها حبلى! فلما سألتها عن سبب محلها؟! أخرب
ا  ا أن هذا السيد هو أبوها وأخرب ا! إذ أخرب ا فحملت منه، فدهشت األم وفقدت صوا استمتع 

  بالقصة.

  فكيف يتمتع باألم اليوم مث يتمتع بابنتها اليت هي ابنته.

د هذه الرحلة املرهقة يف بيان احلقائق املؤملة ما يقول املؤلف حسني املوسوي يف خامتة كتابه: بع
الذي جيب َعَليَّ فعله؟ هل أبقى يف مكاين ومنصيب وأمجع األموال الضخمة من البسطاء والسذج 
باسم اخلُمس والتربعات للمشاهد وأركب السيارات الفاخرة وأمتتع باجلميالت؟ أم أترك عرض الدنيا 

صدع باحلق ألن الساكت عن احلق شيطان أخرس. مث روى الزائل وأبتعد عن هذه احملرمات وأ
م إال  حديث ألمري املؤمنني علي بن أيب طالب يبني حقيقة الشيعة قال: (لو ميزت شيعيت ملا وجد

م إال مرتدين، ولو متحصتهم ملا خلص من األلف واحد)    ٢واصفة، ولو امتحنتهم ملا وجد

                                                 

لجمع بین أكثر من حیث أورد تحت باب یجوز ا ١٤٧أنظر في ذلك "اإلستبصار" لشیخ الطائفة الطوسي المجلد الثالث ص  ١)
أربع في المتعة ما یلي: عن أبي عبد هللا علیه السالم قال: ذكر له المتعة أهي من األربع؟ قال: تزوج منهن ألفًا فإنهن 

والكافي  ١٨٨ص  ٢مستأجرات. وفي حدیث آخر أنها ال تطلق وال ترث وال تورث إنما هي مستأجرة. أنظر التهذیب الجزء 
 .٤٣ص  ٢للكیلیني الجزء 

  .٣٣٨ص  ٨الكافي الجزء  ٢)
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: (وعرفت أن التشيع قد عبثت به أيادي خفية ويقول املوسوي يف موضع آخر من نفس الكتاب
هي اليت صنعت فيه ما صنعت كما أوضحنا يف الفصول السابقة، فما الذي يبقيين يف التشيع بعد 
ذلك؟ وهلذا ورد عن حممد بن سليمان عن أبيه قال قلت أليب عبد هللا عليه السالم: جعلت فداك 

ئدتنا، واستحلت له الوالة دماءنا. قال أبو عبد هللا عليه فإنا قد نبزنا نبزًا أثقل ظهورنا، وماتت له أف
  .  ١السالم: الرافضة؟ فقلت: نعم. قال: ال وهللا ما هم مسوكم به ولكن هللا مساكم به)

م رافضة وأن هللا تعاىل مساهم به فما الذي يبقيين معهم؟   فإذا كان أبو عبد هللا قد شهد عليهم بأ

أــبــا عــبد هللاــ يــقولــ:ــ لــو قــامــ قــائــمنا بــدأــ بــكذاــبــ اــلــشيعة  (ـــوـعــن اــملــفضل بــن عــمر قــالــ:ــ مســعت
  .٢فقتلهم)

يقول املوسوي: ملاذا يبدأ بكذاب الشيعة فيقتلهم؟ يقتلهم قبل غريهم؛ لقباحة ما افرتوه وجعلوه 
يتقربون به إىل هللا تعاىل كقوهلم بإباحة املتعة واللواطة وقوهلم بوجوب إخراج مخس األموال  ديناً 

ذه وكقوهلم بتحري ف القرآن والبداء هلل تعاىل ورجعة األئمة، وكل السادة الفقهاء واجملتهدين يؤمنون 
  .٣العقائد وغريها، فمن منهم سينجو من سيف القائم عجل هللا فرجه

وعن أيب عبد هللا عليه السالم قال: (ما أنزل هللا سبحانه آية يف املنافقني إال وهي فيمن ينتحل 
  أن أبقى معهم بعد ما قيل.فكيف ميكنين  ٤التشيع)

اية كتابه يقول املوسوي: (لقد أخذ هللا تعاىل العهد على أهل العلم أن يبينوا للناس احلق،  ويف 
وها أنا ذا أبينه للناس وأوقظ النيام الغافلني، وأدعوا هذه العشائر العربية األصيلة أن ترجع إىل 

وداء" الذين يأخذون منهم أمواهلم باسم اخلمس أصلها، وأّال تبقى حتت تأثري أصحاب العمائم "الس
ذا أكون قد أديت جزءًا من  والتربعات للمشاهد ويعتدون على شرف نسائهم باسم املتعة. و

  الواجب). انتهى كالم حسني املوسوي يف كتابه كشف األسرار.

                                                 

 .٥/٣٤" جزء روضة الكافي" ١)

 .٢٥٣ص  "رجال الكشي" ٢)
قوله عجل هللا فرجه عقیدة شیعیة ضالة ظالمة كفریة، إال إذا اعتقد باعتقاد أهل السنة في المهدي، وقد بیناها في أعاله  ٣)

 ..فراجعها تزدد علمًا وفهما لعقیدة أهل السنة

 .٢٥٤رجال الكشي ص  ٤)
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  والدليل على ذلكالرافضة والصوفية وثنيون 
تقريب؛ هو اإلغفال والتهوين من الوثنية اليت وقع فيها إن البالء العريض الذي وقع لدعاة ال

الكثري من الفرق، حىت زعم بعضهم أن التحدث يف هذه املوضوعات من املسائل املنقرضة اليت 
  اندثرت يف ظل احلضارات املعاصرة! 

والغريب العجيب أن واقعنا املعاصر يشهد بضد هذا الزعم؛ فهاهي عقائد الصوفية والشيعة 
ا قرآن منزل والعياذ باهلل، مرسومة  يف كتبهم القدمية واحلديثة، ال يتنازلون عن حرف واحد منها، وكأ

  ١ففيها الوثنية القبوريَّة اليت ال ينكرها إال من مرض قلبه بالتعلق بغري هللا تعاىل..
ا الشيعة والصوفية واليت يعتربها روادها أعظم من احلج مبئا ت بل فها هي األضرحة اليت يتعلق 

بآالف املرات، وسنفرد فصًال يف هذا الباب إن شاء هللا تعاىل إن تيسَّر لنا، نبني فيه كيف غلت 
األمة يف القبور، وأن الشيعة الرافضة من أكثر الفرق غلوًا، كون منشأ الشيعة منشًأ يهوديًا، بل 

الغالية اليت كونت  وأسوأ من عقائد اليهود يف كيدهم على اإلسالم واملسلمني، مث تبعهم الصوفية
ا،  لغلو يف كافة اجتاها م يف ا عالقة بينها وبني الشيعة، فجامعتها، وبذرت يف أحشائهم عقيد

  .٢فأجنبت الربيبة اليت تداخلت مع الشيعة ِعْرِقياً وروحياً يف كثري من العقائد واملبادئ واألصول
مصباح " في كتابه ضح مظاهره، فوهنا نريد أن ننظر إىل نظرة اخلميين وصور التصوف فيه يف أو 

   ":اهلداية إىل اخلالفة والوالية
) القائم : (خليفته (يعين خليفة الرسول يقول اخلميين عن أمري املؤمنني   : قوله باحللول اخلاص  -  ١

مقامه يف امللك وامللكوت، املتحد حبقيقته يف حضرت اجلربوت والالهوت، أصل شجرة طوىب، وحقيقة 
                                                 

من أتباع المشایخ الصوفیة ینسبون إلى مشایخهم الكذب المحال، أو ینقلون عنهم  اً كثیر إن ) قال أبو ماجد عفا هللا عنه: ١
ا تأویالت أو مغالطات، فأغلبها لم تثبت عنهم، فإن ثبتت عنهم؛ فتراها  كالمًا ُیعدُّ من المتشابه الذي إن دققته وحاققته رأیته إمَّ

ش غلطات وزالَّت وأخطاء في تأویالت، وعامتها من كالم المتشبهین باألولیاء ولیسوا من األولیاء، بل هم بعد التدقیق والتفتی
من الجاهلین الظالمین المعتدین أو المنافقین أو الكافرین، فتجدهم كثیرًا ما یدَّعون االختصاص باألسرار والحقائق ما ال یدعي 

الذین ال ینبغي أن ُیَقاَبَل إال بالتسلیم، ویدَّعون أن هذه الدعاوى الباطلة إنما المرسلون، ویعتبرون هذا من خصائص خواّصهم 
هي من ما ُقذف في قلوبهم ووجدوه في وجدهم من األسرار المخزونة والعلوم الَمصونة التي تكون لخواص أولیاء هللا المتقین 

  ثیر من العقائد الكافرة برب البریة..           حتى وصل بهم األمر إلى ادعاء االتحاد والوحدة الوجودیة، وغیرها الك

    ٦١٩أنظر "المقدمة" البن خلدون ص ٢)
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وحانيني، ومؤيد األنبياء واملرسلني علي أمري ر الرفيق األعلى يف مقام أو أدىن، معلم السدرة املنتهى، 
  . ١املؤمنني)

فالصوفية تشبههم يف  اسوت،قوله هذا هو بعينه قول النصارى الذين قالوا باحتاد الالهوت بالنَّ ف
يتبناها الرافضة  ذلك، لذلك نرى هذه العقيدة وغريها من العقائد الفاسدة واآلراء الكاسدة اليت

من قبل زعمت غالة الرافضة أن والصوفية ما ال ميكن ردها للمصادر اإلسالمية يف الكتاب والسنة، ف
وال تزال مثل هذه األفكار الغالية واإلحلادية تعشعش يف أذهان هؤالء الشيوخ كما    هللا حلَّ يف عليٍّ 

  . اجمللدهنا، وكما بيناه يف ثنايا األقسام السابقة من هذا  ترى
ومن فتناسخ األرواح وجتسيم هللا وحلوله ومثل ذلك من األقوال كانت معروفة عند الربامهة واجملوس، 

( . ٢هذا املنطلق نسب اخلميين اهلالك إىل علي قوله: (كنت مع األنبياء باطناً ومع رسول هللا ظاهرًا
والوالية باطن اخلالفة..  ،لقة الكليةصاحب الوالية املطعليه السالم (فإنه   ويعلق عليه اخلميين قائًال:

ة يَ لِّ ة ظِ يَّ ومِ ة قيُّ يَّ عِ مبقام واليته الكلية قائم على كل نفس مبا كسبت، ومع األشياء مَ عليه السالم فهو 
  . ٣ة اإلهلية، إال أن الوالية ملا كانت يف األنبياء أكثر خصهم بالذكر)ومية احلقَّ ة ظل املعية القيُّ إهليَّ 
مبا    أمري املؤمننيللرجل الفاضل واملنسوبة زورًا  ،على تلك الكلمة املوغلة يف الغلو يعلق اخلميينف

فهو عنده ليس قائماً على األنبياء فحسب بل على كل نفس. وال حول  ،هو أشد منها غلوًا وتطرفاً 
   العظيم. وال قوة إال باهلل العليِّ 

بنائهم عن طريق الوراثة الدينية، وهذه هي فالفرس كانت ملوكهم أشخاص مقدَّسون ينتقل امللك يف أ
الفكرة الشيعية يف وراثة آل البيت للخالفة وتقديسهم األئمة العلويني، ففي زعمهم حبلول هللا يف 

ُهللا الَِّذي َرَفَع السََّماَواِت ِبغَْيِر   : حتت قوله تعاىل اخلميين الضال املشرك يقولأجساد أئمتهم؛ 

َر الشَّْمَس َوالقََمَر ُكلٌّ َيْجِري ألََجٍل ُمَسمًّى يُدَبُِّر  َعَمٍد تََرْوَنَها ثُمَّ  اْستََوى َعلَى العَْرِش َوَسخَّ
ُل اآلََياِت َلعَلَّكُْم ِبِلقَاِء َربِّكُْم تُوِقنُونَ  : (أي ربكم الذي هو الضال املشرك قال  ٢الرعد  األَْمَر يُفَّصِ

    .٤اإلمام)

                                                 
 ١) مصباح الهداية ص١

  ١٤٢مصباح الهداية ص  ٢)

   ١٤٢مصباح الهداية ص  ٣)
  ١٤٥) مصباح الهداية ص ٤
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و الذي ال خيفى عليه من العلم وال خيطئ ال عمدًا وال سهواً ، فهوهذا الكالم تأليه صريح لعلي 
  .١ولقتلهم أشد قتلة كما فعل بأسالفهم ،موجوداً ألحرقهم بالنار ولو كان عليّ وال رشدًا، 

وجتاوز اخلميين مرحلة القول باحللول اجلزئي، أو احللول اخلاص   : قوله باحللول واالحتاد الكلي  -  ٢
يقول بعد أن حتدث عن التوحيد ومقاماته حسب تصوره: (النتيجة فالعام، بعلي إىل القول باحللول 

لتوحيدات عدم رؤية فعل وصفة حىت من هللا تعاىل ونفي الكثرة بالكلية وشهود  لكل املقامات وا
وحنن حنن، وهو  و هوَ .. مث ينقل عن أحد أئمته أنه قال: (لنا مع هللا حاالت هُ ٢الوحدة الصرفة..)

حمي الدين مشحونة  ٤.. مث يعلق بقوله: (وكلمات أهل املعرفة خصوصاً الشيخ الكبري٣حنن، وحنن هو)
بأمثال ذلك مثل قوله: احلق خلق، واخللق حق، واحلق حق، واخللق خلق). مث نقل مجلة من كالم 
 شيخه وإمامه ابن عريب (النكرة) امللحد اهلالك، وقال: (ال ظهور وال وجود إال له تبارك وتعاىل والعامل

واخلميين اهلالك تراه يستدل كثريًا على مذهبه بأقوال ابن عريب امللحد الوجودي  . ٥خيال عند األحرار)
ذا يتبني لنا أن اخلميين قد ورث عقيدة احللول من أئمته ابن عريب .  والذي يصفه بالشيخ الكبري و

ن فكرهم ممزوج باألفكار الذين يدل بأ والقونوي وكالمها من دعاة وحدة الوجود ومن الصوفية الغالة
وقد أفىت كثري من أهل العلم بكفر ابن عريب حىت ألف .  ٦اليهودية والنصرانية واجملوسية، وكلها وثنية

   ."تنبيه الغيب إىل تكفري ابن عريب" بعنوان مؤلفاً إلمام برهان الدين البقاعي افيه 
ى غريبة خبيثة وكفرًا صرحياً أفرزت لوثات التصوف وخياالت الفلسفة عنده دعو   : دعوى النبوة  -٣

إىل مقام الفناء وفيه السر اخلفي واألخفى..  السفر األول(ينتهي   : أسفارًا أربعةحيث رسم للسالك 
   ٧ ويصدر عنه الشطح فيحكم بكفره فإن تداركته العناية اإلهلية.. فيقر بالعبودية بعد الظهور بالربوبية)

اليته تامة، وتفىن ذاته وصفاته وأفعاله يف ذات احلق عنده إىل أن (تصري و السفر الثاين وينتهي 
  . ١وصفاته وأفعاله، وفيه حيصل الفناء عن الفنائية أيضاً الذي هو مقام األخفى، وتتم دائرة الوالية)

                                                 
، ٥٠٣-٤٩٢ابه "اللطف" صمن أجمع من قارن بين الرافضة واليهود والنصارى والمجوس (ابن شاهين) رحمه هللا في كت ١)

و"بذل المجهود فى إثبات ، ٤٢، و"الصراع بين اإلسالم والوثنية" ص٣٠٠-٢٩٩وانظر "مختصر تحفة اإلثني عشرية" ص
  تشابهه الرافضة لليهود" وقد تقدم الكالم في هذا في القسم السابق فراجعه.. 

 ١٣٤) مصباح الهداية ص ٢

 ١١٤مصباح الهداية ص  ٣)
 على سبيل المثال ال الحصر ١١٢، ٩٤، ٨٤بالشيخ الكبير في عدة مواضع في مصباح الهداية، ص  ) يصف ابن عربي٤

 ١٢٣مصباح الهداية ص  ٥)

ن في القسمين الثاني والثالث السابقين عن أفكار اليهود والنصارى الوثنية ومصادر التلقي عندهما.. وصدق  ٦) انظر ما دّوِ
: (إنما نشأت شبهاتهم من مذاهب الحلولية، والتناسخية، ومذاهب اليهود ١٠/ ٢والنحل"الشهرستاني لما قال في كتابه "الملل 

  والنصارى.)  

  .١٤٨انظر مصباح الهداية ص  ٧)
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فإنه (حيصل له الصحو التام ويبقى بإبقاء هللا، ويسافر يف عوامل اجلربوت وامللكوت السفر الثالث أما 
وحينئذ ينتهي السفر الثالث ويأخذ يف  ،وليست له نبوة التشريع ،ل له حظ من النبوةاسوت، وحيصوالنَّ 

  . ٢السفر الرابع)
  . ٣(يكون نبياً بنبوة التشريع)السفر الرابع وب

وخروج  ،واإلحلاد املكشوف، كفر بالنبوة وباألنبياء ،انظروا إىل الكفر الصريح يف كالم اخلميين اهلالك
  عن دين اإلسالم. 

. وقد قال أحد مسؤيل إيران: (إن اخلميين ٤ذكر (أن الفقيه الرافضي مبنزلة موسى وعيسى)وقد 
أعظم من النيب موسى وهارون). وقد قارن الرافضي املعاصر (حممد جواد مغنية) بني اخلميين اهلالك 

  ونيب هللا موسى مقارنة سيئة توضح مدى تقدميهم اخلميين وحبه على أنبياء هللا تعاىل.

عليه السالم أكرم وأعظم من أن يقارن بصفوة الصاحلني فكيف يفضل عليه اخلميين اهلالك،  وموسى
م من حب األنبياء وأشبعت حبب اخلميين واألئمة حىت قدموهم  ولكنه منطق الغالة الذين فرغت قلو

ا نعلم أن فنحن نستغرب من كالٍم مثل هذا، ولكننا مل على أنبياء هللا والعياذ باهلل من سوء العاقبة.
بعني البصرية إىل كالم يا عباد هللا انظروا أصل دين الرافضة وضعه اليهود؛ يذهب هذا االستغراب، ف

من  ورثها أباً عن جدّ  يهودية نصرانية جموسية بل هو فلسفة ،اخلميين اهلالك الذي ليس فيه ذرة علم
  !!، وغريهامللحد الوجودي -النكرة -إمامه وشيخه ابن عريب 

للشرك ومدافعاً عن ملة املشركني   : اه الوثيناالجت  -٤ يف كتابه كشف األسرار ظهر اخلميين داعياً 
  حتت عنوان (ليس من الشرك طلب احلاجة من املوتى). حيث يقول:

قال: (ميكن أن يقال إن التوسل إىل املوتى وطلب احلاجة منهم شرك، ألن النيب واإلمام ليس إال 
والضرر، واجلواب: إن الشرك هو طلب احلاجة من غري هللا، مع  مجادين فال تتوقع منهما النفع

االعتقاد بأن هذا الغري هو إله ورب، وأما طلب احلاجة من الغري من غري هذا االعتقاد فذلك ليس 
بشرك!!، وال فرق يف هذا املعىن بني احلي وامليت، وهلذا لو طلب أحد حاجته من احلجر واملدر ال 

فعل فعًال باطًال. ومن ناحية أخرى حنن نستمد من أرواح األنبياء املقدسة  يكون شركًا، مع أنه قد
                                                                                                                                                                  

    ١٤٩ -١٤٨مصباح الهداية ص ١)

  . ١٤٩مصباح الهداية ص  ٢)

  . ١٤٩مصباح الهداية ص  ٣)

 .٩٥انظر الحكومات اإلسالمية ص  ٤)
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ة احملكمة حياة الروح بعد واألئمة الذين أعطاهم هللا قدرة. لقد ثبت بالرباهني القطعية واألدلة النقليَّ 
  . ١املوت، واإلحاطة الكاملة لألرواح على هذا العامل)

عتقد صاحبه أن دعاء األحجار واألضرحة من دون هللا ليس انظروا إىل هذا الكالم الكفري، الذي ي
ا هي اإلله والرب. وهذا االعتقاد من الدواهي اليت يروج هلا املغرضون  بشرك إال إذا اعتقد الداعي أ

وهذا باطل من القول وزورا، بل هو الشرك األكرب بعينه الذي من الشيعة والصوفية على حد سواء، 
فال  .وهو بعينه شرك املشركني الذين جاهدهم رسول هللا  ،الكتب إلبطاله أرسل هللا الرسل وأنزل

عن قوله تعاىل:  ٢يف كتابه "مفاهيم جيب أن ُتَصحَّح" ما قاله (حممد علوي مالكي)تستغرب يا عبد هللا 
 َّ بُونَا إِلَى ِهللا ُزْلفَى َما نَْعبُدُهُْم إِال ا؛ وهي أن هذه  (..وهنا مهمة ال بد:  ٣الزُّمر: ِليُقَّرِ من بيا

  اآلية تشهد بأن أولئك املشركني ما كانوا جادين فيما حكى ربنا عنهم) اهـ 
فيدعي املالكي أن املشركني مل يقولوا مقولتهم على سبيل اجلد فيما حكاه هللا عنهم، فهو يرد مبقولته 

م غري جادين فيما قوَل هللا تعاىل الذي حكى عن املشركني قوًال بىن عليه حكماً، فيدَّعي ا ملالكي أ
يُن الَخاِلُص َوالَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن دُونِِه  أَالَ  ٣حكى هللا عنهم! فقوله تعاىل يف آية الزمر هلِل الدِّ

 َّ بُونَا إِلَى ِهللا ُزْلفَى إِنَّ َهللا يَْحكُُم بَْينَُهْم فِي َما هُْم فِيهِ  أَْوِليَاَء َما نَْعبُدُهُْم إِال يَْختَِلفُوَن  ِليُقَّرِ
ا سيقت لقوٍل غري جا يَْهِدي َمْن هَُو َكاِذٌب َكفَّارٌ  إِنَّ َهللا الَ  ، وهذا القول دفهذه اآلية يدعي أ

ت مع اليهود والنصارى واجملوس، هلذا ملا فسر هذه  يف غاية االفرتاء، ولكنها هي الصوفية اليت تشا
م لعزير واملسيح ابن مرمي، فقال: اآلية الفخر الرازي يف تفسريه ذكر اليهود وال نصارى وعباد

(..الثاين: أنه ال يبعد أن يعتقد أولئك الكفار يف املسيح والعزير واملالئكة أن يشفعوا هلم عند هللا. أما 
ا تقربه إىل هللا؟..) اهـ فاملالكي مزج عقيدته مع  ٣ يبعُد من العاقل أن يعتقد يف األصنام واجلمادات أ

م مل اليهود والن صارى، وظن أنَّ من الناس من يُطلب منهم الشفاعة وهم أموات، فاعتذر للمشركني بأ
يكنوا جادين فيما حكى هللا عنهم؛ تربيرًا للشرك والغلو يف األنبياء والصاحلني، وغريهم من الطاحلني، 

  فبئست املقولة، ويئست العقيدة.. 

                                                 
  . ٣٠كشف األسرار ص  ١)
 ٢٦ص ٢)
(٢٦/٢٤١ ٣ 
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مة مكة والمدينة والشام    قرن الشيطان منس
أن مصدر الكفر والطغيان متمركز يف العراق، ومبدأ الفنت  تقدم الكالم يف حديث النيب  فقد
يف العراق، ومركز الكفر واإلحلاد واالبتداع والضالل يف العراق، فقال عليه الصالة  دوالفسا

وقال: ((من هنا  ٢: ((رأس الكفر حنو املشرق))وقال  ١والسالم: ((رأس الكفر ِقَبَل املشرق))
   ٣اءت الفنت حنو املشرق))ج

يشري حنو املشرق ((إن الفتنة  قال: رأيت رسول هللا  واحلديث الذي جاء عن ابن عمر 
   ٥ويف رواية عند البخاري: وهو مستقبل املشرق يقول: ((إن الفتنة هاهنا)) ٤هاهنا، إن الفتنة هاهنا))

املدينة النبوية هي العراق ال غري، أن البالد الواقعة يف جهة املشرق من  أثبتنا يف أعالهولقد 
إال من رحم هللا وقليل ما  ٦والعراقيون كما بينا يف أعاله؛ هم (قوٌم يْكذبون وُيَكّذبون ويسخرون..)

ا النيب  للحديث تفهيماً عندما ذكر العراق  يف املدينة، وزاد النيب  هم.. فاألحاديث قد حدَّث 
املراد، لكي ال يكون احلديث حجة للمخالف، أو قرة لعيون  نصاً منه عليه الصالة والسالم، فحدد

املخادع.. وزيادة إثبات؛ نود أن نورد األحاديث اليت زكت مراكز اإلميان، وحددت أماكن النور 
  املتأللئ من األوطان، فقال عليه الصالة والسالم: 

 ((اإلميان يف أهل احلجاز))٧   
  اً كما بدأ، وهو يأرز إىل بني املسجدين كما تأرز احلية إىل ((إن اإلسالم بدأ غريباً وسيعود غريب

    ٨جحرها))

  أشار النيب ((أال إن اإلميان هاهنا)) :٩بيده حنو اليمن  فقال
         

                                                 

 .هريرة في باب تفاضل أهل اإليمان رواه مسلم عن أبي ١)

 .في الفتح عن أبي هريرة في بدء الخلق ٦/٣٥٠رواه البخاري  ٢)

 .عن ابن مسعود ٣/٢١٧رواه البخاري  ٣)

  .رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة ٤)

 مع الفتح ١٣/٤٥ ٥)

 ٤/١٢"الطبقات" البن سعد ٦)

 باب تفاضل أهل اإليمان  ٢/٣٢حديث جابر بن عبد هللا، الشرح  أخرجه مسلم من ٧)

     .باب إن اإلسالم بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ ٢/١٧٦رواه مسلم عن ابن عمر والشرح  ٨)

 .رواه مسلم والبخاري في المناقب عن ابن مسعود ٩)
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 ((اإلميان ميان، والفقه ميان، واحلكمة ميانية))١
            

 ((اإلميان ميان، واحلكمة ميانية))٢  
  ي ذلك يا رسول هللا! قال: ((ألن مالئكة الرمحن باسطة أجنحتها ((طوىب للشام)) قلنا أل

    ٣عليها))
هذه األحاديث وغريها الكثري تدل على أن هذه املناطق هي مراكز اإلسالم ما بقيت الدنيا، 

امة قطعة من اليمن يقال هلا غور امة، و ، ٥، ومكة واملدينة من احلجاز٤فمكة املكرمة داخلة يف 
، والشام هلا فضائل مجعها العلماء يف مؤلفات، فهذه ٦سبة إىل مكة ُتعترب من الشامواملدينة بالن

  املناطق الثالث قد سلمها هللا من قرن الشيطان رغم أنوف املبتدعة على مر العصور..   

                                                 
   ٢/٣٠) رواه مسلم عن أبي هريرة باب تفاضل أهل اإليمان١
يت اليمن ألنها على يمين الكعبة، والشام ألنها عن يسار  ٦/٢١٧البخاري في المناقب عن أبي هريرة  ) رواه٢ وقال: سُّمِ

 الكعبة.   
 في أكثر من عشر صفحات ٥٠٣) رواه الترمذي وأحمد وغيرهما وصححه األلباني في الصحيحة ٣

في كتاب الفتن: وتهامة من الغور ومكة من ١٣/٤٧٠، وقال الحافظ في الفتح: ٢/٣٢ذكر ذلك النووي في شرح مسلم  ٤)
 تهامة. 

  ٥/٦٤٩ذكر ذلك القاري في المرقاة  ٥)

  ٥/٦٥٠ذكر ذلك الشيخ عبد الحق الدهلوي في "اللمعات شرح المشكاة" وعنه في "المرقاة"  ٦)
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  قرن الشيطان سالمة نجد السعودية من

على   – األحاديث املتقدمة بعُض من مل يرد هللا هدايته، فأزاغ قلبه؛ أن جندًا املذكورة يف زعم
ا هي جند احلجاز، فركضوا وراء أهواءهم، فأسقطوا األحاديث واآلثار والنقول الثابتة ثبوت  - كثر

اجلبال، والواضحة وضوح مشس الظهرية للعيان يف رابعة النهار، فأخذوا ينزلون األحاديث على دعوة 
فأخذوا بتأليف الكتب اليت اخرتعوها رمحه هللا،  حممد بن عبد الوهاب التميميشيخ اإلسالم 

ا على السذج من  بفوضى االستدالل، واملدعَّمة باألكاذيب والبواطيل والرتهات، وهم يلعبون 
ومع كل ذلك؛ فإن دعوة اإلمام اجملدد قد ظهرت باقية،  الناس بعناوين براقة، ومظاهر خالبة..

  ملموهني الدَّجالني.. خالدة رائجة، على الرغم من أنوف احلاقدين املبغضني ا
 حممد بن عبد الوهابلدعوة الشيخ  بعض املناوئنيوقد ذكرنا يف القسم األول من هذا اجمللد عن 

رمحه هللا، كاحلداد يف كتابه "مصباح األنام"، ودحالن يف "الدرر السنية يف الرد على الوهابية"، 
"، وحممد حسن املوسوي يف "الرباهني والنبهاين يف "الرائية الصغرى"، والعاجلي يف "كشف االرتياب

اجللية"، وأمحد الغماري يف "جؤنة العطار"، و"مطابقة االخرتاعات العصرية ملا أخرب به سيد الربية"، 
م، فهم ال يفقهون  والدجوي يف "جملة األزهر"، كل هؤالء وغريهم من اخلصوم الذين أزاغ هللا قلو

 وعلى رسوله بتحريف كل األحاديث الواردة يف جند وال يعلمون وال يرشدون، قد جترؤوا على هللا
التميمي السََّلِفيَّة اخلالصة، املتبعة  حممد بن عبد الوهاب، وألصقوها يف دعوة شيخ اإلسالم ١املشرق

الغري مبتدعة، فألصقوها بالتهم واألباطيل واالفرتاءات واألكاذيب؛ دفاعًا عن قبورهم اليت يشركون 
ا دعوة الرسول اإلمام عليه الصالة والسالم ا مع هللا، وطرقهم   .٢الصوفية اليت ينازعون 

                                                 
ة من اليمن، وتهامة من الغور قد تكلمنا كثيراً عن نجد السعودية التي هي نجد اليمامة، فنجد هذه هي نجد اليمن؛ ألن تهام ١)

الذي هو ضد نجد باتفاق جميع أهل اللغة وأهل الحديث، فكل بالد مرتفعة ألحقت بتهامة هي نجد بالنسبة لها، لهذا جاء في 
خيالً ِقبََل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة ُيقال له ثمامة بن أثال) صحيح البخاري مع  الحديث المتفق عليه: (بعث النبي 

نحو أرض نجد، فجاءت برجل ُيقال له ثمامة بن أثال سيد أهل  ، وفي صحيح مسلم بلفظ: (بعث النبي ٨٨/ ٨فتحال خيالً 
اليمامة..) الحديث. فاتََّضح من هذا بدون شك أن نجداً هي نجد اليمامة التي بين مكة واليمن، وليست نجد العراق، فمكة إذن من 

بدون ريب أن نجد اليمامة هي نجد اليمن، وهي التي تُسمى اآلن بنجد السعودية، فهي تهامة، وتهامة غور اليمن، فثبت بذلك 
بقوله: ((اللهم بارك لنا  تقع جغرافياً بين مكة واليمن، فإذا كان ذلك كذلك؛ فهي تستحق البشارة النبوية؛ حيث دعا لها النبي 

ونشأته، وهي من اليمن، والمدينة  موضع مولد النبي  الشام واليمن في الدعاء، فمكة في شامنا ويمننا..)) فخص النبي 
هَّال الضالل الذين قرنوا قرونهم في الزالزل والفتن فذموا أهل التوحيد  مسكنه ومدفنه وهي من الشام.. ال كما يزعمه الجُّ

بن أثال في شرح البخاري بالبركة واإليمان.. وأنا أرجو من القراء الكرام بقراءة قصة ثمامة  واإليمان الذين بشرهم النبي 
  وهللا ولي التوفيق..    ٢/٦٣٩، و"السيرة" البن هشام ٦/٤٣٣البن حجر، و"إرشاد الساري" 

وهنا نريد أن نذكر ما تيسر جمعه من الكتب التي ردَّت على الشيخ دمحم بن عبد الوهاب رحمه هللا من باب بيان من هم الذين   ٢)
فشهادة الروافض والمتصوفة (ذوي التاريخ األسود الملوث بخيانة اإلسالم   -م ردوا عليه، وما الذي يريدون بردوده

    :-والمسلمين) ضد أي أحد هي في حقيقتها شهادة كمال له
 . هـ١٣٤٥هـ طبع بالمطبعة العلوية/النجف ١٣٧٣ـ ١٢٩٤لدمحم حسين كاشف الغطاء النجفي ـ "نقض فتاوى الوهابية" 1

 طعمة هـ بتحقيق غياث١٤٠٨واعيد طبعها في شوال 
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  م١٩٨٥و ١٩٨٤طبع في قم عامي  .باللغة الفارسية السبحاني لجعفر ـ "آئين وهابيت"2

  م1931 لمرتضى كاشف الغطاء، المتوفى سنة .في جزئين الجلية في رد شبهات الوهابية" ـ "اآليات3

  .م١٩٨٤طبع في طهران  .جهاردهي لنور الدين المدرس "وهابيت وريشه هاي آن" 4-

شمس الدين دمحم بن أحمد ابن سالم، المعروف بابن السفاريني،  ألبي العون ـ "األجوبة النجدية عن األسئلة النجدية"5 
  هـ١١٨٨المتوفى سنة  النابلسي، الحنبلي،

   هـ1373 ـ١٢٩٤لدمحم حسين آل كاشف الغطاء النجفي  ـ "األرض والتربة الحسينية"6

 لعلي بن الحسن العسكري، المشهور بمشرف علي، المتوفى سنة . الفارسية" باللغة الحي ـ "إزاحة الغي في رد على عبد7
 لعبد الحي» الصراط المستقيم«رد فيه على كتاب .نيف وأربعين ومائتين بعد األلف

 المطبعة هـ١٣٥١المتوفى سنة  لعبد هللا بن دمحم حسن المامقاني، إزاحة الوسوسة عن تقبيل األعتاب المقدسة" "ـ8
  »الآللي مخزن«هـ طبع مع كتابه١٣٤٥المرتضوية/ النجف 

 . هـ١٣٠٣الكاظمي، المتوفى سنة  لميرزا دمحم بن عبد الوهاب آل داود الهمداني، .الوهابية" في الرد على ـ "إزهاق الباطل9
  النجف  كان ضمن مجموعة من رسائله في مكتبة السماوي ـ

 هـ١٤٠٩نشر جماعة المدرسين في قم /  .رسانلطالب الخ .ـ "اإلسالم السعودي الممسوخ"10

  . هـ١٤٠٦الطبعة الثانية في لندن  طبع لفهد القحطاني والوثنية السعودية" ـ "اإلسالم12

طبع في آمر  .هـ١٣٤٦سنة  لدمحم حسن جان صاحب السرهندي، مجددي، المتوفى االصول االربعة في ترديد الوهابية" "ـ13
 م١٩٧٦حلمي بإسالمبول  وأعاد طبعه حسين .تسر بالهند

 المالكي الجزائري ـ "إظهار العقوق ممن منع التوسل بالنبي والولي الصدوق"للمشرفي14

  إبراهيم السروطي الحنفي ألحمد بن .في علم الكالم" ـ "إعتراضات على ابن تيمية15

 لعطا الكسم الدمشقي الحنفي الرد على الوهابية" ـ "األقول المرضيّة في16

القزويني الكاظمي المعروف بالكيشوان المتوفى سنة  لمهدي بن صالح الموسوي ل السنة في نقض منهاج السنة"ـ "إكما17
١٣٥٨ 

اللكهنوي الشهير بالشيخ فدا حسين، المتوفى  لسراج الدين حسن بن عيسى اليماني ـ "إكمال المنة في نقض منهاج السنة"18
  ١٣٥٣سنة 

لحسن الحاج آغا مير القزويني الحائري،  .الحراني" في رد منهاج ابن تيمية الحنبلي ـ "اإلمامة الكبرى والخالفة العظمى19
  . هـ١٣٧٧في ثمانية أجزاء، طبع االول منها في النجف  . هـ١٣٨٠المتوفى سنة 

  . لطاهر سنبل الحنفي لألولياء األبرار" ـ "االنتصار20

حلمي بإسالمبول  طبعه حسين .حامد بن مرزوق الدمشقي الشامي ألبي ". والصالحين وجهلة الوهابيين "التوسل بالنبي - 21
 ١٩٨٤و  ١٩٧٥سنتي 

  . هـ٧٥٧تم تأليفه سنة  .الحنبلي الحراني في الرد على ابن تيمية ـ "اإلنصاف واالنتصاف ألهل الحق من اإلسراف"22

   .١٣٥٣طبع في النجف  .خسروشاهيال لمرتضى بن أحمد أخيه البارع البصير" ـ "إهداء الحقير معنى حديث الغدير إلى23

طبع في  .الراوي، البغدادي، الرفاعي، رئيس الطريقة الرفاعية ببغداد إلبراهيم ـ "األوراق البغدادية في الجوابات النجدية"24
  . م١٩٧٦واعاد طبعه حسين حلمي في تركيا  . هـ١٣٤٥بغداد  / مطبعة النجاح

  .طبع في طهران .السيد علوي البراهيم .فارسي وهابيت ـ اين است آئينه25

نشر: المكتبة  .إلبراهيم السليمان الجهمان رد فيه على مقالة .لمهدي الحسيني الروحاني مع أهل السنة والسلفية" ـ" بحوث26
  . م١٩٧٩هـ = ١٣٩٩اإلسالمية ـ سنة 

  .لدمحم أحمد حامد السوداني ـ "براءة الشيعة من مفتريات الوهابية"27

  طبع بالسودان . من االختالف في الرد على أهل الشقاق والنفاق" لعلي زين العابدين السودانيالبراءة  "ـ 28

وأعادت  . هـ١٣٨٠آغا مير القزويني الحائري، المتوفى سنة  لدمحم حسن .في دفع شبهات الوهابية"  البراهين الجلية "ـ29
  . هـ١٣٩٤بيروت  /  الغدير واعادت طبعه دار . ١٣٤٦/ النجف طبع بالمطبعة العلويّة  .هـ١٣٨٢النجف  / طبعه مطبعة اآلداب
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وهو كتاب ضخم يدَّعي فيه أنه  . هـ١٣٥٤الصدر الكاظمي، المتوفى سنة  لحسن ـ "البراهين الجلية في ضالل ابن تيمية"30

سيئاته ومخالفاته  أحصىأقام األدلة بشهادة علماء السنة األشعرية، وحكمهم على الشيخ ابن عبد الوهاب بالزيغ، وزعم أنه 
 إلجماع األمة..

 هـ1379 لسالمة العزامي المتوفى سنة ـ "البراهين الساطعة"31

طبع  .غالم أسد هللا، المعروف بمجد الدولة باللغة الفارسية. لغالم نبي هللا أحمد بن .في رد الوهابين والماديين" ـ "البصائر32
  هـ١٢٩٥الهند /  / بمطبعة الهداية في مدارس

   . م١٩٧٥ـ "البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر"لحمد هللا الداجوي الحنفي الهندي طبعه حسين حلمي/إسالمبول 33

طبع بالهند  . هـ١٤٠٨اللكهنوي الهندي المتوفى سنة  لعلي تقي بن أبي الحسن النقوي ـالبيت المعمور في عمارة القبور34
١٣٤٥  

  . ع في بيروت، وأعيد طبعه باالوفسيت في إيرانطب ..لناصر السعيد ـ "تاريخ آل سعود"35

 مرآة الحرمين""أليوب صبري باشا الرومي، صاحب  "تاريخ الوهابية "ـ36

طبع  .وغيره من األولياء عقيدة الوهابيين بحرمة التبرك بآثار النبي  يتعرض فيه إلى .لعلي األحمدي الميانجي ـ "التبرك"37
  .هـ1404 مؤسسة البعثة في طهران، سنةألول مرة في بيروت وأعادت طبعه 

  .لحسن االمين ـ "تجديد كشف االرتياب"38

ذكره ابن مرزوق في  .عليه في حياته لعبد هللا بن عبد اللطيف الشافعي، وقد رد الجهاد لمدعي االجتهاد" ـ "تجريد سيف39
 ف هو شيخ اإلمام دمحم بن عبد الوهابويدعي الشيعة والصوفية أن عبد هللا بن عبد اللطي  .٢٤٩ص » التوسل بالنبي«

ذكره ابن مرزوق  .إبراهيم مير غني، الساكن بالطائف لعبد هللا بن ـ "تحريض األغنياء على االستغاثة باألنبياء واألولياء"40
  .٢٥٠ص » التوسل بالنبي«في 

 هـ١٣٨٠ائري، المتوفى سنةالقزويني الح لدمحم حسن الحاج آغا مير ـ "التحفة اإلمامية في دحض حجج الوهابية"41

  هـ٧٣١الفاكهاني، المتوفى سنة  لتاج الدين عمر بن علي اللخمي المالكي المختارة في الرد على منكر الزيارة" ـ "التحفة42

 هـ١٢٩٩لداود بن سليمان البغدادي، النقشبندي الحنفي، المتوفى سنة  ـ "التحفة الوهبية في الرد على الوهابية"43 

 نشر: مكتب اإلعالم اإلسالمي بقم  .لدمحم حسن اإلبراهيمي .لعقائد الوهابين أي: تحليل جديد وبر عقائد وهابيان"ـ "تحليلي ن44

وأعاد طبعه  . هـ١٣١٨طبع في مصر  .الحنفي، من علماء األزهر لدمحم بخيت المطبعي ـ "تطهير الفؤاد من دنس االعتقاد"45
  .هـ١٤٠٥بإسالمبول  حسين حلمي

رد فيه على الشيخ دمحم بن عبد الوهاب  وادعى أنه عبد الرحمن الحنبلي لدمحم بن مقلدين بمن ادعى تجديد الدين"ـ "تهكم ال46
  .٢٤٩ص » التوسل بالنبي«ذكره ابن مرزوق في  . في كل مسألة من المسائل بأبلغ رد

  . م1984 / تركية طبع حسين حلمي بإسالمبول .للمفتي دمحم عبد القيوم القادري الهزاري ـ "التوّسل"47

  .م١٩٧٦طبع بتركية  ـ "التوسل بالموتى"48

  .ألحمد بن أبي الضياف تونس وعهد األمان" ـ "اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك .ـ49

مخطوط في  .لعبد هللا أفندي الراوي . العراق على دمحم بن عبد الوهاب" عن توحيد الخالق في جواب أهل ـ "التوضيح50
  .١٢/٩٧دائرة المعارف الشيعية، لألمين .ومنه نسخة في مكتبة األوقاف بغداد .  لندن باسم رد الوهابية كمبردج / جامعة

ذلك اليوم من  بحث فيه عن الحوادث التي وقعت في .هـ١٣٩١الرزاق الموسوي المقرم، المتوفى سنة  لعبد ـ "ثامن شوال"51
فتوى ابن بليهيد الذي أمر بذلك، ويسمي البليهيد  بوية، ويرد علىهـ، من هدم القبور في البقيع في المدينة الن١٣٤٣سنة 

  باألبلة ويدعي أنه فضح أتباع الشيخ ابن عبد الوهاب 

 .طبع في طهران .علوي إلبراهيم السيد ـ "وهابيها بالفارسي52

 مصر يةري السكندري مطبوع في اإلسكندر"جالل الحق في كشف أحوال أشرار الخلق"إلبراهيم حلمي القاد ـ53
  هـ١٣٥٥

الحداد: رأيت جوابات للعلماء األكابر من  قال الضال المضل علوي ابن . البن عبد الرزاق الحنبلي، من الزبارة الجوابات" "ـ54
ً  المذاهب األربعة، من أهل الحرمين الشريفين،  .واألحساء والبصرة وبغداد وحلب واليمن وبلدان اإلسالم نثراً ونظما

 . ال بن مرزوق» النبيالتوسل ب«انظر:

  هـ١٣٥٦بن أحمد الموسوي، الكيشوان النجفي، المتوفى سنة  لدمحم حسين بن كاظم بن علي "جوابات الوهابيين" 55
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  .هـ١٢٥٩اللكهنوي الهندي، المتوفى سنة  لعلي بن دلدار علي النقوي ـ "جواز إقامة العزاء لسيد الشهداء"56

 مطبوع .لظفر حسن االمروهي .ردوـ "جواز العزاء" للحسين بلغة اال57

  .هـ١٣٦١لهادي بن عباس آل كاشف الغطاء، المتوفى سنة  ـ "جواز لعن يزيد أشقى بني أمية"58

النبوي،  رسالة في تحسين عمل المولد . هـ٩١١لجالل الدين السيوطي، المتوفى سنة  ـ "حسن المقصد في عمل المولد"59
  .هـ، بتحقيق دمحم سعيد الطريحي١٤٠٧بيروت، سنة  نشر: مؤسسة البالغ ـ .ابتداعهكتبها رداً على من أفتى بتحريم ذلك و

كاظم الموسوي  للميرزا أبي القاسم ابن الميرزا .التشبيه في عزاء الحسين عليه السالم" في إثبات حلية ـ "الحسينية60
   يوجد عند أحفاده بزنجان ـ إيران .هـ١٢٩٢الزنجاني، المتوفى سنة 

 لمالك بن محمود، مدير مدرسة العرفان .بأدلة الكتاب والسنة النبوية" في الرد على المزاعم الوهابية ائق اإلسالميةـ "الحق 61
 هـ١٤٠٥طبعه في إسالمبول سنة  وأعاد حسين حلمي هـ١٤٠٣طبع عام  .بمدينة كوتبالي بجمهورية مالي األفريقية

  . د السرهندي النقشبنديألحمد سعي ـ "الحق المبين في الرد على الوهابيين"62

 هـ١٣٤٥طبع سنة  .العاملي ـ "الحق اليقين" ليوسف الفقيه الحاريصي63

  . م١٨٩٤إدلب، سنة  .لعبد الغني بن صالح حمادة . في الرد على الوهابية" ـ "الحقيقة اإلسالمية64
  يل، شهاب الدين الشافعيبن جبر ألحمد بن الحسين .في الردّ على ابن تيميّة في العقائد ـ "خير الحّجة" 65

 لعلوي بن أحمد الحداد المتوفى سنة .البدعي النجدي التي أضل بها العوام" في رد شبه ـ "مصباح األنام وجالء الظالم66
 » بالنبي التوسل«وذكره ابن مرزوق في  .هـ١٣٢٥طبع بالمطبعة العامرة بمصر  .هـ1222

لتقي الدين أبي بكر الحصني الدمشقي، المتوفى سنة  أحمد" الجليل اإلمام ـ "دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد67
تيمية رحمه هللا في  وهو رد على ابن .هـ١٣٥٠دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي / القاهرة  هـ. طبع بمطبعة٨٢٩

  األسماء والصفات والتوسل بأهل القبور.

رد عليه في حياته وبعد وفاته بعدة  .معاصر ابن تيمية لعلي بن عبد الكافي، .مية"في الرد على ابن تي ـ "الدرة المضيئة68
  . مصنفات

  .الدمشقي، كمال الدين المعروف بابن الزملكاني لدمحم بن علي الشافعي . في الرد على ابن تيمية" ـ "الدرة المضيئة69

طبعه حسين حلمي/إسالمبول  المفتي الشافعي هدية العارفينألحمد بن زيني دحالن  الوهابية" ـ "الدرر السنية في الرد على70
  م١٩٧٦

علي ابن الميرزا دمحم حسين الحسيني المرعشي الشهرستاني  للميرزا ـ "الدر الفريد في العزاء على السبط الشهيد"71
 مطبوع .هـ1344 الحائري، المتوفى سنة

 ألفه سنة  مد المصريألحمد بن أح الشريف" ـ "الدر المنيف في زيارة أهل البيت72

للعالمة لدمحم جواد البالغي،  .في رد فتاوى الوهابيين بهدم البقاع المحترمة إلى الورع في األفعال والفتوى" ـ "دعوى الهدى73
 م١٩٢٥هـ= ١٣٤٤في المطبعة الحيدرية، سنة  هـ طبع في النجف١٣٥٢المتوفى سنة 

السالم حسب الموازين  ثبات استحباب البكاء على الحسين عليهفي إ الحسينية إلى مواهب النبي السنية الدعوة74 "
  لدمحم باقر الهمداني .الشرعية"

طبع  في مجلدين هـ١٣٦٨هادي بن البجستاني الخراساني الحائري المتوفى سنة  لدمحم ـ "دعوة الحق إلى أئمة الخلق"75
  المؤلف دمحم جواد الحسيني الجاللي/ قم سبط والثاني مخطوطة أعدّه للطبع . االول منه في بغداد في مطبعة النجاح

  طبع بايران .لحسين عرب باغي .بالفارسية ـ "دليل واقعي در جواب وهابي"76

 كمال الدين ألحمد بن دمحم الشيرازي، أبو القاسم ـ "رد على ابن تيمية"77

  رغانيلدمحم حميد الدين الحنفي الدمشقي الف ـ "الرد على ابن تيمية" في االعتقادات78

 لعيسى بن مسعود المنكالتي .في مسألة الطالق" ـ "الرد على ابن تيمية79

  بن أبي الدر البغدادي لنجم الدين .ـ "رد على الشيخ ابن تيميّة"80

"سعادة  رد عليه بقصيدة جاء بعضها في .للطباطبائي البصري مدح ابن عبد الوهاب" ـ "الردّ على الصنعاني الذي81
الصنعاني إلى  ال ابن مرزوق الضال المضل في "التوسل بالنبي": وسهام هذه القصيدة العمانية هي التي أرجعتوق .الدارين"

  كتيبة أهل الحق
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ذكره ابن مرزوق في  .. هـ١٢٤٨إلسماعيل التميمي المالكي التونسي، المتوفى سنة  الوهاب" ـ "الرد على ابن عبد82

  بالنبي" "التوسل

  ابن مرزوق في التوسل بالنبي ذكره .ألحمد المصري االحسائي الوهاب"ـ "رد على ابن عبد 83

  ذكره ابن مرزوق في التوسل بالنبي .بن عيسى المويسي لعبد هللا ـ "رد على ابن عبد الوهاب"84

  بالنبي ذكره ابن مرزوق في التوسل .لبركات الشافعي، األحمدي، المكي الوهاب" ـ "رد على ابن عبد85

  ذكره ابن مرزوق في التوسل بالنبي .لدمحم بن عبد اللطيف األحسائي لى ابن عبد الوهاب"ـ "الرد ع86

 = هـ١٤٠٣طبع في بيروت سنة  .هـ٥٩٧البن الجوزي، المتوفى سنة  من لعن يزيد" ـ "الردّ على المتعصب العنيد المانع87
  .م . بتحقيق دمحم كاظم المحمودي1983

فيه رساالت  قال علوي بن الحداد الضال المضل: كتاب ضخم .لصالح الفالبي المغربي وهاب"ـ "الردود على دمحم بن عبد ال88
والشافعية، والحنابلة، يردون على دمحم بن عبد الوهاب  وجوابات كلها من العلماء أهل المذاهب األربعة: الحنفية، والمالكية،

  .البن مرزوق» بالنبي التوسل«انظر:  .بالعجب

للقاضي بدر الدين ابن جماعة دمحم بن إبراهيم ) ( استوى مشبهة في قوله تعالى: ( الرحمن على العرشـ "الرد على ال89
  هـ733 الشافعي، المتوفى سنة

   .المكارم حمزة بن علي ألبي ـ "الرد على منكري الحسن والقبح"90

 لصالح الكواش التونسي  الوهابية" ـ "الرد على91

 ذكره ابن مرزوق في التوسل بالنبي .إمام مقام ابراهيم بمكة المكرمة صالح الزمزمي الشافعي، لدمحم ـ "الرد على الوهابية"92

   . موجود في مكتبته بالنجف .هـ1361 لهادي بن عباس بن علي آل كاشف الغطاء، المتوفى سنة الرد على الوهابية" "ـ93

 هـ ١٢٦٦تستور المتوفى سنة حي التونسي المالكي من مدينةإلبراهيم بن عبد القادر الطرابلسي الريا الوهابية" ـ "الرد على94

  مطبوع .لمهدي األصفهاني ـ "الرد على الوهابية"95

  إلبراهيم بن عبد القادر الرياحي التونسي المالكي ـ "الرد على الوهابية"96

  الزبير بالبصرة مفتي مدينة .لعبد المحسن االشيقري الحنبلي ـ "الرد على الوهابية"97

 هـ١٣٥٢لدمحم جواد البالغي، المتوفى سنة  "الرد على الوهابية" ـ98

  هـ١٣٥٦لدمحم بن محمود الحسيني اللواساني، المعروف بالعصار، المتوفى سنة  ـ "الرد على الوهابية"99

 بن عبد الكردي الشافعي،  ويدعون أن هو أحد مشايخ اإلمام دمحم لدمحم بن سليمان ـ "الرد على دمحم بن عبد الوهاب"100
  ، طبع مصر٢٦٠/  ٢وانظر: "خالصة الكالم في بيان أمراء البلد الحرام  . بالنبي الوهاب ذكر ذلك ابن مرزوق في التوسل

 هـ١٣٤٥طبع سنة  .لدمحم علي االورودبادي بن أبي القاسم النجفي ـ "الرد على الوهابية"101

  ـ  ه١٢٩٨ولد  لمهدي بن دمحم علي االصفهاني، ـ "الرد على الوهابية"102

 ومصورتها في معهد .٢٥١٣مخطوط بدار الكتب الوطنية / تونس، برقم  .المحجوب لعمر ـ "الرد على الوهابية"103
  .المخطوطات العربية/ القاهرة

  .هـ١٣٦٠لعبد الكريم الزين، المتوفى سنة  .القبور" في تحريهم بناء ـ "الرد على الوهابية104

 .هـ١٣٤٤طبع الول مرة في بغداد سنة  .هـ١٣٥٤الكاظمي، المتوفى سنة  لحسن الصدر ابيين"ـ "الرد على فتاوى الوه105
 ً   هـ مصدرة بترجمة المؤلف بقلم السيد علي نقي اللكنهوي الهندي.١٣٥٤في لكهنو الهند  وثانيا

  .٢١٥بالنبي ص توسلإلسماعيل التميمي المالكي التونسي ذكره ابن مرزوق في ال ـ "الرد على دمحم بن عبد الوهاب"106

 مطبوع .هـ١٣٥٢جواد البالغي، المتوفى سنة  لدمحم ـ "رد الفتوى بهدم قبور األئمة في البقيع"107

  .هـ١٤٠١طبع حسين حلمي/ إسالمبول  .للمفتي محمود بن المفتي عبد القيوم ـ "رد وهابي"108

 مطبوع قاسم البالدي البوشهريلعبد هللا بن أبي ال اإلمامة" ـ "الردود الستة على ابن تيمية في109

 .ألحمد بن الضياف»  إتحاف أهل الزمان « ضمن  .الفضل المحجوب المالكي لقاسم أبي ـ "رسالة في الرد على الوهابية"110
  .١٦البكري، ص  ذكره
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رزوق في ذكرها ابن م . لمفتي فاس مهدي الوازناني في الرد على دمحم بن عبد الوهاب ـ "رسالة في جواز التوسل"111

  .٢٥٢ص » بالنبي التوسل«

  .مطبوعة .حنين مخلوق لدمحم ـ "رسالة في حكم التوسل باالنبياء واألولياء"112

لشهاب الدين أحمد بن يحيى الكالبي الحلبي، المتوفى  واالستواء والجهة" ـ "رسالة في الرد على ابن تيمية في التجسيم113
   .733 سنة

  هـ ش١٣٦٧منظمة اإلعالم اإلسالمي ـ طهران، سنة  . همتي الدكتور همايون هابيكري""نقد وتحليلي بيرامون و -114

 كوزل حصار لدمحم عطاء هللا المعروف بعطا الرومي، من الرسالة الردية على الطائفة الوهابية" "ـ115

  م١٩٧٣مبول في إسال» علماء المسلمين والوهابيون«طبع ضمن  لخالد البغدادي ـ رسالة في تحقيق الرابطة 116

  .٣١/ ١١معجم المؤلفين  .المازني لدمحم بن علي .في الرد على ابن تيمية ـ رسالة في مسألة الزيارة117 .

 لدمحم السعدي المالكي ينكر الزيارة الدمحمية" ـ "الرسالة المرضية في الرد على من118

  .٢٥١ص» التوسل بالنبي«ذكرها ابن مرزوق في  .ـ "رسالة مسجعة محكمة لصالح الكواش التونسي119

  م١٩٨٥طبع بتركية ـ إسالمبول  .الرحمن قوتي للقاضي عبد ـ "سبيل النجاة عن بدعة أهل الزيغ والضاللة"120

عثمان بن دمحم السمنودي  إلبراهيم بن .في مجلدين .الرد على الفرقتين: الوهابية ومقلدة الظاهرية" ـ "سعادة الدارين في121
 هـ١٣٢٠ع في مصر سنة مطبو .المنصوري المصري

 هـ١٣٤٦المتوفى سنة  ألبي تراب الخونساري، ـ "رسالة في هدم المشاهد"122

 .طبع في النجف .لعبد المهدي بن إبراهيم آل المظفر .الشبهات على المظاهرات الحسينية" لدفع ـ "السياسة الدينية123

وذكره ابن مرزوق في  .هـ١٢٢٢لحداد، المتوفى سنة لعلوي بن أحمد ا لعنق المنكر على األكابر" ـ "السيف الباتر 124
  قال أبو ماجد: وقد بينت حاله في ردي على الجفري المشرك..  .٢٥٠ص » بالنبي التوسل«

وأعاد طبعه حسين حلمي في  طبع في الهند القادري لشاه فضل رسول ـ "سيف الجبار المسلول على أعداء األبرار" 125
  . م١٩٧٩إسالمبول 

  .طبع في الهند .لبعض علماء الهند المتأخرين  في الرد على من حرم عزاء الحسين"، بلغة األردو حسيني ـ "سيف126

 رد فيه .لواليت علي بن غالم رسول أكبر فوري .بالفارسية .في جواز تقبيل ضريح الحسين بن علي" السيف الحيدري "ـ127
  لعبد الحي» الصراط المستقيم«على 

لمجد زاهد  طبع في مصر مع تكملته .لتقي الدين السبكي .رد ابن تيمية وابن القيم الجوزية في ـ "السيف الصقيل"128
  .الكوثري

 لعبد هللا بن عيسى الصنعاني اليمني ـ "السيف الهندي في إماتة طريقة النجدي"129

  ٢٥٠لتوسل بالنبي صذكره ابن مرزوق في ا ـ "السيوف الصقال في أعناق من أنكر على األولياء بعد االنتقال"130

 الجمالي التونسي المغربي المالكي لعلي بن دمحم الميلي السيوف المشرفية لقطع أعناق القائلين بالجهة والجسمية" "ـ131

  .مطبوع في النجف .لحسن بن أبي المعالي ـ "شبهات الوهابية"132

طبع بمطبعة النجاح في  .هـ1381 المتوفى سنة لدمحم حسين بن الشيخ دمحم آل المظفر النجفي، الشعائر الحسينية" "ـ133
  .١٣٤٨بغداد، سنة 

   .اللكهنوي الهندي عربه علي نقي بن الحسن .لطامس الئل . باللغة اإلنكليزية العراق" ـ "الشعائر الحسينية في134

 هـ١٣٥٨صالح القزويني الكاظمي، نزيل البصرة، المتوفى سنة  لمهدي بن ـ "الشيعة والوهابية"135

ألبي الحسن علي تقي الدين السبكي الشافعي، طعن في اإلمام  ـ "شفاء السقام في زيارة خير األنام عليه الصالة والسالم"136
 تيمية وقال له: المبتدع  ابن

طبع مع  .إسماعيل النبهاني، رئيس محكمة الحقوق في بيروت ليوسف بن ـ "شواهد الحق في التوسل بسيد الخلق"137
  . م١٩٧٣في إسالمبول » والوهابيون علماء المسلمين«

 مطبوع في النجف . هـ١٣٥٨مهدي القزويني الكاظمي، المتوفى سنة  لدمحم ـ شؤون الشيعة والوهابية 138

 ٢٥٠ص » التوسل بالنبي«ذكره ابن مرزوق في  .المكي لعطاء ـ "الصارم الهندي في عنق النجدي"139
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لعبد هللا بن حسن باشا بن فضل باشا  .في إثبات أن الوهابية من الخوارج عشر""صدق الخبر في خوارج القرن الثاني  ـ140

 طبع بالالذقية .العلوي الحسيني الحجازي، أمير ظفار

  البهاونكري الهندي العزاء لسيد الشهداء" باللغة الكجراتية لغالم علي في استحباب ـ "الصراط المستقيم141

 .هـ١٤٠٨علماء السنة في الوهابية" لمرتضى الرضوي طبع بطهران سنة  اءـ "صفحة عن آل سعود الوهابيين وآر142
  .عن منظمة اإلعالم اإلسالمي في طهران وصدر» بركي از جنايات وهابيها«وترجمه برادر ضيائي إلى اللغة الفارسية بعنوان 

النقشبندي البغدادي، المتوفى  مانلداود بن سلي والكفران" ـ "صلح اإلخوان في الرد على من قال على المسلمين بالشرك143
  .هـ١٢٩٩سنة 

لدمحم المهدي بن الحسن القزويني الحلي، " في اإلمامة الناجية ـ "الصوارم الماضية لرد الفرقة الهاوية وتحقيق الفرقة144
  هـ١٣٠٠سنة  المتوفى

طبع في   بن عبد الوهاب المزعوملسليمان بن عبد الوهاب أخ الشيخ دمحم ـ "الصواعق اإللهية في الرد على الوهابية"145
  . م١٩٧٩هـ = ١٣٧٩وأعاد طبعه حسين حلمي في إسالمبول  .١٣٠٦سنة  بومباي

ألبي الحسن بن دمحم   .بالفارسية .عالئم الظهور" وهو رد على الوهابية في تخريب البقاع المتبركة في ـ "صواعق محرقة146
 شمسية ١٣٣٤ة طبع في طهران، سن .الدولت آبادي المرندي النجفي

ذكره ابن  .لخصه دمحم بن بشير، قاضي رأس الخيمة .الحنبلي لعفيف الدين عبد هللا بن داود ـ "الصواعق والرعود"147
  .٤٩ص » بالنبي التوسل«مرزوق في

  .م١٩٧٦حسين حلمي في إسالمبول  ـ "ضالالت الوهابية"148

 ١٤٠٦حلمي في إسالمبول سنة  طبعه حسين ميان الهندي لظاهر شاه "ضياء الصدور لمنكر التوسل بأهل القبور" ـ149

طبع في آمر تسر الهند عام  دمحم حسن خان السرهندي للخواجة حافظ "ـ "العقائد الصحيحة في ترديد الوهابية النجدية150
  .هـ١٣٩٨حلمي في إسالمبول  وأعاد طبعه حسين .هـ١٣٦٠

في »  علماء المسلمين والوهابيون« طبع مع  .الحنفي النقشبندي الفاروقي ألحمد بن عبد األحد ـ "العقائد التسع"151
  . م1973 إسالمبول

 التميمي التونسي، الفقية المؤرخ إلسماعيل أبي الفداء ـ "عقد نفيس في رد شبهات الوهابي التعيس"152

كشف « طبعت مع كتابه  .ميالعاملي الشا من نظم محسن األمين .منظومة شعرية في الرد على الوهابية ـ "العقود الدرية"153
 ». اإلرتياب

مجموع من  .م1973 َجَمعَهُ حسين حلمي ايشيق، وطبعه في مكتبته بإسالمبول سنة المسلمين والوهابيون" ـ "علماء154
  :خمس رسائل في الرد على الوهابية، وهي

  .لعبد الوهاب الشعراني المصري ـ الميزان الكبرى،١

  . النبهاني، رئيس محكمة الحقوق في بيروت ـ لبنان عيلـ شواهد الحق، ليوسف بن إسما ٢

  . بن دمحم الحنفي ـ العقائد النسفي، لعمر٣

  .الحنفي النقشبندي ـ من معرب المكتوبات، ألحمد بن عبد األحد الفاروقي٤

  .ـ رسالة في تحقيق الرابطة، لخالد النقشبندي٥

  .قزويني الكاظميلمهدي ال "غفلة الوهابية عن الحقائق الدينية" ـ155

  ٢٥٣مطبوع ذكره ابن مرزوق في التوسل بالنبي ص لمصطفى الحمامي المصري ـ "غوث العباد ببيان الرشاد"156

والمدرس بالمسجد الحرام  هـ  مفتي الشافعية بالحرمين١٣٠٤ألحمد بن زيني دحالن المتوفى سنة  ـ "فتنة الوهابية"157
أعاد طبعه حسين حلمي في إسالمبول  هـ١٣٥٤المطبوع بمصر سنة  إلسالميةوهو مستخرج من كتابه الفتوحات ا بمكة

اإلعالم اإلسالمي ـ  وصدر عن منظمة»  فتنة وهابيت« الدكتور همايون همتي إلى اللغة الفارسية بعنوان  وترجمه م١٩٧٥
   . طهران

وأعاد في  .لزهاوي االفندي البغداديلجميل صدقي ا والكرامات والخوارق" ـ "الفجر الصادق في الرد على منكري التوسل158
  ١٤٠٦و ١٣٩٦وأعاد طبعه حسين حلمي في إسالمبول  .هـ١٣٣٢بمطبعة الواعظ عام  مصر
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رد فيه على المثبتين ألسماء هللا  .لسالمة العزامي القضاعي الشافعي ـ "فرقان القرآن بين جهات الخالق وجهات األكوان"159

 للبيهقي » األسماء والصفات« طبع بمصر باهتمام دمحم أمين الكردي في مقدمة كتاب .الوهاب وابن عبد وصفاته منهم ابن تيمية
  .وأعادت طبعه دار إحياء التراث العربي ـ بيروت .

الحاج آغا مير القزويني  لحسن»  البراهين الجلية« ترجمة كتاب  .وباسخ به شبهات آنها" باللغة الفارسية ـ" فرقة وهابي160
  بطهران طبع .الشيخ علي دواني مع مقدمة ترجمه .الحائري

لسليمان بن عبد الوهاب أخ دمحم بن عبد الوهاب المزعوم، وهذا أول  الوهاب" ـ "فصل الخطاب في الرد على دمحم بن عبد161
  رداً على عقيدة شيخ اإلسالم السلفية كتاب ألف

 ، الشهير بالقباني التوسل بالنبي البن مرزوقالبصري ألحمد بن علي ـ "فصل الخطاب في ضالالت ابن عبد الوهاب"162
٢٥٠ 

 هـ ١٢٣٢النيسابوري األخباري المتوفى سنة لدمحم بن عبد النبي ـ "فصل الخطاب في نقض مقالة ابن عبد الوهاب"163

  الساعدي العماري النجفي لمهدي ـ "الفصول المهمة في مشروعية زيارة النبي واألئمة"164

  .هـ١٣٩١إدلب سنة   /طبع في سوريا .لعبد الغني حمادة .المنكرين" د علىـ "فضل الذاكرين والر165

   مطبوع .لغالم حسين بن دمحم ولي .بالفارسية فلسفة عزاداري" "ـ166

عزاء الحسين لعلي بن عبد هللا البحراني، ألفه  فيه الرد على من حرم إقامة ـ "قاعدة أهل الباطل بدفع شبهات المجادل"167
   .هـ١٣٠٦طبع في الهند  .هـ١٣٠٥سنة 

 من نظم ابن غلبون الليبي، عدة ابياتها أربعون بيتاً، ـ "قصيدة في الرد على الصنعاني في مدح ابن عبد الوهاب"168

  .البن مرزوق» التوسل بالنبي«انظر:  «سعادة الدارين«مذكور في    

ً  ١٢٦مصطفى المصري البوالقي، عدة أبياتها  من نظم ابن عبد الوهاب" ـ "قصيدة في الرد على الصنعاني الذي مدح169   بيتا

  .البن مرزوق» التوسل بالنبي«كما في » سعادة الدارين «مذكور في 

الوهاب قتل جماعة لم يحلقوا  من نظم السيو المعمي يزعم فيها أن  ابن عبد في الرد على ابن عبد الوهاب" ـ "قصيدة170
 » التوسل بالنبي«كين والحديد حديث صحيح باألسانيد عن جدي انظر: أفي حلق رأسي بالسكا     :رؤوسهم، مطلعها

 بيتاً  ٩٥لعبد العزيز القرشي العلجي المالكي االحسائي، عدة أبياتها،  الوهابية" ـ "قصيدة في رد171

  لناصر الفرج ـ" قيام العرش السعودي"172

طبع في صيدا،  .هـ١٣٧٢لي الشامي، المتوفى سنة لمحسن األمين العام ـ "كشف االرتياب في رد عقائد ابن الوهاب"173
  »تجديد كشف االرتياب«ورتبه ابنه مع مقدمة مفصلة بعنوان  .وبيروت

طبع المطبعة  .هـ١٤٠٩الهندي، المتوفى سنة  لعلي نقي النقوي اللكهنوي ـ "كشف النقاب عن عقائد ابن عبد الوهاب"174
  ١٣٤٦الحيدرية، النجف 

 م١٩٢٧المطبعة الحيدرية/النجف  .هـ١٣٨١سنة  دمحم علي القمي الكربالئي الحائري، المتوفىل ـ "كفر الوهابية"175

  .هـ1380 االردوبادي، المتوفى سنة للميرزا دمحم علي .في المظاهر العزائية" ـ "الكلمات التامات176

 هـ١٣٨٠المتوفى سنةحول المظاهر القرآنية" للميرزا دمحم علي االردوبادي النجفي  ـ "الكلمات الجامعة177

لمحسن بن عبد الكريم بن  .على عقيدة أتباع الشيخ دمحم بن عبد الوهاب في الرد ـ "لفحات الوجد من فعالت أهل نجد"178
   مخطوط في جامع الغربية .هـ١٢٦٦المتوفى سنة  إسحاق،

وأعاد 1977 طبع عام .كراجي، الباكستانعامر القادري، معلم بدار العلوم القادرية ـ  ـ "المدارج السنية في رد الوهابية"179
  .م١٩٧٨طبعه حسين حلمي في إسالمبول، سنة 

  م١٩٧٣طبع سنة  العربية الدكتور ج.خ ترجمه إلى الجاسوس اإلنكليزي في الشرق األوسط ـ "مذكرات مستر همفر"180

  .هـ١٤٠٦طبع في تركيا سنة  .حبيب الحق بن عبد الحق للقاضي ـ "المسائل المنتخبة"181 

بالمطبعة العلوية/النجف  طبع .هـ١٣٥٤لدمحم علي السنقري الحائري، المتوفى سنة  والوهابيون" ـ "المشاهد المشرفة182
 هـ١٣٤٥

طبع في طهران، اإلرشاد اإلسالمي،  .ترجمة: إبراهيم اركوازي السبحاني لجعفر ـ "مع الوهابيين في خططهم وعقائدهم"183
  م1986 سنة
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  ٢٥٣ص» التوسل بالنبي«مطبوع ذكره ابن مرزوق في  .الوفية في الرد على الوهابية" لحسن قزبكـ "المقاالت 185

  .االقناني لقاضي قضاة المالكية، نقي الدين بن عبد هللا دمحم في الرد على ابن تيمية" ـ "المقالة المرضية186 
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ادون على ابن عبد الوهَّاب شيعة وصوفيَّة   الرَّ
لدوافع إما شيعة أو صوفية، ولكن! ما ا ابن عبد الوهابوليس غريباً من أن ترى الرادين على 

جاً وطريقاً اليت أدت إىل العداء واملناوأة واملناهضة لدعوِة شيٍخ يدعو إىل  منهج السلف عقيدًة و
من مصادر موثقة؟! وقد رأينا يف احلاشية السفلية العدد اهلائل من املصنفات واملؤلفات  وسلوكاً 

اليت جيَّشت نفسها عرب السنني واألعوام يف  -وهي غيض من فيض -والكتب والرسائل والقصائد 
  !  ١حممد بن عبد الوهابالرد على دعوة رجل مثل 

دعوة واضحة للعيان، ومؤلفاته منشورة من غابر  حممد بن عبد الوهابالعلم أن دعوة الشيخ مع 
  . ٢الزمان، ومنتشرة يف جل األوطان، ويف متناول كل الناس، ومرتمجة جبل لغات األجناس

موجودة؛ فيستطيع أي منصف أن يقرأها، ويقارن بينها وبني مؤلفات اخلصوم  الشيخفمؤلفات 
وى وكذب وجهل مركب، فأثاروا حول دعوته الشبه، وومسوها أعداء دعوته ا لذين ردوا عليه 

  بالسموم واألباطيل اليت ال ميكن لشخص واحد يستوعبها يف مؤلف.  

لتَِّميِمّي رمحه هللا وهو ينص على بيان معتقده ومنهجه:  ابن عبد الوهابشيخ اإلسالم  قال ا
تكلم، أو إمام من األئمة الذين أعظمهم؛ مثل ابن لست وهلل احلمد أدعو إىل مذهب صويف، أو م( 

القيم، والذهيب، وابن كثري، وغريهم، بل أدعو إىل هللا وحده ال شريك له، وأدعو إىل سنة رسول هللا 
  ا أول أمته وآخرهم، وأرجو أين ال أرد احلق إذا أتاين، بل ُأْشِهُد هللا ومالئكته ومجيع اليت أوصى 

كلمة احلق، ألقبلنَّها على الرَّأس والعني، وألْضِرَبنَّ اجلدار بكل ما خالفها من   خلقه: إن أتانا منكم
  اهـ  ٣)؛ فإنه ال يقول إال احلق..أقوال أئميت، حاشا رسول هللا 

متبع، ولست مببتدع، عقيديت وديين الذي أدين  -وهلل احلمد -يف مكان آخر: (أخربك أين  قالو 
اعة، الذي عليه أئمة املسلمني؛ مثل: األئمة األربعة، وأتباعهم إىل هللا به مذهب أهل السنة و اجلم

                                                 
ير هللا. فالنسبة للوهاب هي=وهَّابي، اسم (الوهابية) في اللغة: هي نسبة للوهاب؛ وهو هللا، وال يطلق هذا االسم على غ  ١)

وفي االصطالح هو تالعب أهل األهواء وأعداء السنة! فال يوجد أي جماعة معروفة تتبنى هذا االسم (وهابية) وتتسمى به، 
في فماذا يريد مستخدمو هذا المصطلح منه؟! هل يريدون منه التزكية والنسبة للوهاب كما هو المعنى اللغوي؟! هذا ما سنبينه 

  ثنايا هذا البحث إن شاء هللا تعالى. 
، وله في ) ونذكر هنا أقسامها، وما هو مطبوع منشور: ففي العقيدة مجلد، وفي الفقه مجلدان، وله مختصر سيرة الرسول ٢

جلدات، الفتاوى مجلد، وله في التفسير، وله مختصر لزاد المعاد البن القيم، وله الرسائل الشخصية مجلد، وفي الحديث خمسة م
وملحق المصنفات مجلد، كلها قد جمعتْها لجنة علمية متخصصة، في جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية، وقد طُبِعَت في 
الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية لتكون هذه البالد ممثلة لليقظة في الدين اإلسالمي، وممثلة للدعوة إلى فهم الدين 

داً للمسلمين..  هللا تعالى، وسنة رسوله دمحم  من مصادره الصافية؛ كتاب   ، والذي بدونهما ال يمكن أن يكون توحُّ
رسالة  وهي ٢٥٢ص:  ٣٧الشخصية" رسالة رقم) انظر القسم الخامس من مؤلفات الشيخ دمحم بن عبد الوهاب "الرسائل ٣

 وجهها إلى عبد هللا بن عبد اللطيف. 
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يتهم عن دعوة األحياء واألموات من  لقيامة، ولكين بينت للناس إخالص الدين هلل، و يوم ا
الصاحلني وغريهم، وعن إشراكهم فيما يُعبد هللا به، من الذَّبح والنذر والتوكل والسجود، وغري ذلك 

ذي ال يشركه فيه َمَلٌك مقرب، وال نيبٌّ مرسل، وهو الذي دعت إليه الرسل من مما هو حق هلل ال
: فإين ألزمت نفسي من حتت يدي قالواجلماعة... مث  ةأوهلم إىل آخرهم، وهو الذي عليه أهل السن

ــيتهم عــن اــلــربــا،ــ ـوـشربــ اــخلــمر،  بــإقــامــ اــلــصالةــ،ــ وــإــيــتاءــ اــلــزكــاةــ،ــ ـوـغــري ذــلــك مــن فــراــئــض هللاــ،ــ وــ
عند واملسكرات، وأ نواع املنكرات، فلم ميكن الرؤساء القدَح يف هذا وعيبه؛ لكون مستحسناً 

ى عنه من الشرك، ولبَّسوا على  م فيما آمر به من التوحيد، وأ العوام، فجعلوا قدحهم وعداو
؛ العوام: أن هذا خالف ما عليه أكثر الناس، وكربت الفتنة جدًا، وَأْجَلُبوا علينا خبيل الشيطان وَرِجِله

: واحلاصل: أن ما ذُكر قالمنها: إشاعة البهتان مبا يستحي العاقل أن حيكيه، فضًال أن يفرتيه..مث 
عنا من األسباب غري دعوة الناس إىل التوحيد والنهي عن الشرك، فكله من البهتان، وهذا لو ُخفي 

: (وأما ما ذكرمت رمحه هللا وهو ينص على حقيقة إتباعهقال اهـ و  ١على غريكم، فال خيفى عليكم..)
من حقيقة االجتهاد؛ فنحن مقلدون الكتاب والسنة وصاحل سلف األمة، وما عليه االعتماد من 
أقوال األئمة األربعة: أيب حنيفة النعمان بن ثابت، ومالك بن أنس، وحممد بن إدريس، وأمحد بن 

    ٢حنبل رمحهم هللا تعاىل.)
  فما الدوافع إذن؟ 

وكتب  حممد بن عبد الوهاببعد قراءته لكتب شيخ اإلسالم  -ل ال يرتدد عبد مسلم أن يقو 
إن أبرز األسباب اليت أدت إىل تشنيع اخلصوم هي ما كان عليه اخلصوم أنفسهم من  -خصومه

ضالل وغي وفساد يف االعتقاد، واملصاحب يف فشّو البدع واستفحال اخلرافات، واليت يف غالبها 
، وزخرفتها زخرفة ٣لقبور وإقامة املشاهد واألضرحة واملقاماتغلو يف األموات، متمثلة يف تشييد ا

اليهود والنصارى وغريهم من وثنيات الديانات، حىت صارت هذه املنكرات عند غالبية الناس من 
                                                 

          ٥/٣٦نظر الرسائل الشخصية  السويدي أحد علماء العراق، ا لعبد الرحمن بن عبد هللاهذه الرسالة أرسلها الشيخ رحمه هللا ١)

 وهي رسالة وجهها إلى أحمد البكبلي صاحب اليمن. ٩٦ص١٤"الرسائل الشخصية" الرسالة رقم  ٢)

ر واتخاذها مساجد، فأجابوا هـ حول حكم البناء على القبو١٣٤٤جاءت الفتوى السلفية المباركة من علماء المدينة سنة  ٣)
بالحق باألدلة الشرعية، فهدموا القباب، وسووا القبور مع األرض كما أمر هللا ورسوله، فما كان من الصوفية والشيعة إال 

فهم في  -والتي ذكرنا الكثير منها في الحاشية أعاله –الطعن في الفتوى، فألفوا الكتب والمنشورات في محاربة الدعوة السلفية 
قيقتهم يحاربون الدين وليس الخصوم من السلفيين الذين يسمونهم بحق وهابية، فالوهاب هو اسم من أسماء هللا الحسنى، ح

واالنتماء إلى دين الوهاب هبة من هللا تعالى، فنحن ال نتحاشى بهذه التسمية، فخصومنا قصدوا ذمنا بتلقيبنا وهابية واتهامنا 
 تعالى الوهاب بهذه التسمية جعلنا لقباً لكل من دعا إلى الكتاب والسنة على فهم سلف األمة، بعدم محبتنا لرسول ربنا، ولكن هللا

 ومحاربة كل بدعة وخرافة، فالحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات.   
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والعوائد املألوفات يف كل قرية وبادية ومدينة،  -باألخص عند الصوفية والشيعة –األمور املسلَّمات 
  ر على ظلمات اجلهل والتخبط يف دياجري الظالم.. فشب الصغار وشاب الكبا

ا، ولو دخل سارق أو غاصب أو ظامل أيب طالب وقبة  حمجوبكان قرب ف يأتون إىل االستغاثة 
وكان عندهم رجل ... قرب أحدمها مل يتعرضوا لُه؛ ملا يرون من وجوب التعظيم واالحرتام هلذا الضريح

فيه سبيل الطواغيت، وصرفوا إليه النذور، واعتقدوا فيه ، سلكوا تاجبزعمهم يسمى  من األولياء
النفع والضر، وكان يأيت إليهم لتحصيل ما لديهم من النذور واخلراج، وينسبون إليه حكايات 

، الذئبوشجرة تدعى  ..عجيبة، منها: أنه أعمى، وأنه خيرج من بلدة اخلرج بدون قائٍد يقوده.
الذكور، ويعلقن عليها اخلرق البالية، لعل أوالدهّن يسلمون من  يأُمها النساء الاليت يُردن املواليد

ا  ..املوت واحلسد. ، وأن بعض الفسقة أراد أن يظلم بنت األمري، بنت األمريومغارة يف جبل يسمو
فصاحت ودعت هللا فأنفلق هلا الغار، فأجارها من السوء؛ فكان العامة من هؤالء اجلهلة املشركني 

.وكان بعض النساء والرجال يأتون إىل ذكر ..ار يقدمون اللحم وصنوف اهلدايايسعون إىل ذلك الغ
يف بلدة معينة، يفعلون عنده أقبح الفعال، وكانت املرأة إذا تأخر زواجها  بالفحالاملعروف  النخل
. كانت شجرة ..ُه بيدها، ترجوا أن تفرج كربتها، وتقول: يا فحل الفحول، ُأريد زوج قبل احلولتضمُّ 
مثل ذات أنواط، وكانت  الطرفيني، وشجرة ضرار بن األزور، وقبة رجبيف العيينة، وقبة دجانة  أيب

ة على مذهب املالحدة من احللوليَّ  املتصوفةوأفراٌد من  ..هذه القباب والقبور تُعبد من دون هللا.
فهو هللا،  الذين يعتقدون أن هللا حل يف كل مكان، وأنه حل يف املخلوقات، وأن كل ما ترى بعينك

اليت فيها الشرك  املوالد. وكانت ..ال مييزون بني خملوٍق وخالق، كان هلم انتشار يف بالد جند وغريها
 دالئل اخلريات وكانت الكتب مثل: ..وتعلق. تكتب بالطالسماحلجب تُقرأ على الناس، وكانت 

وخلت   ...املوالد بني الناساليت فيها استغاثة وتوسل بغري هللا مشهورة هلا قرأه يف  روض الرياحنيو 
 تربكٌ  ...واعتقاد تأثريها يف احلوادث األرضية عبادة النجومكثري من املساجد من املصلني وانتشرت 

 - حىت أن الرائي لريىواجلمادات، وأمٌر عظيم قد ران اجلزيرة يف جنـد وغريها.  باألشجاٍر واألحجارِ 
ونصوص التنزيل وأصول السنة قد عفت أن آثار الدين وأعالم الشريعة  -يف تلك العصور

واندرست وانطمست لدى الكثري من عوام الناس، حىت أنه ليقول القائل أن اإلسالم مل يدخل 
الذين  طواغيت الكهانالبالد، ومل يطأ الوهاد، فعمَّ اجلهل فيهم وغلب وطمَّ، ورُفعت عندها رؤوس 

م وأصنامهم وشياطينهم اخنلعوا عن ربقة التوحيد والدين؛ الذين جدوا واجتهدو  ا يف التعلق بأوثا
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م من دون هللا، حىت قال حسني بن غنام األحسائي وهو يصف ١باالستغاثة واالستعانة والتعلق 
احلالة السيئة اليت وصل إليها املسلمون يف خمتلف البالد والبقاع يف فساد االعتقاد يف زمن اجملدد 

  : اإلمام
مكوا يف  خني باألرجاس، متلطخني بوضر األجناسكان غالب الناس يف زمانه متضم( حىت قد ا

فعدلوا إىل عبادة  ...باالنطماس الشرك بعد حلول السنة املطهرة باألرماس، وإطفاء نور اهلدى
م يف النوازل واحلوادث..  األولياء والصاحلني، وخلعوا ربقة التوحيد والدين فجدوا يف االستغاثة 

   .بعبادة أهل القبور وصرف الدعاء هلم والنذور) اإلشراكأحدثوا من الكفر والفجور و 
والكل على تلك  وكان يف بلدان جند من ذلك أمر عظيم( مث قال وهو يصف بلدان جند يف زمانه:

كارهون، وقد مضوا قبل  األحوال مقيم ويف ذلك الوادي مسيم، حىت جاء احلق وظهر أمر هللا وهم
باب، ويكثر ذلك منهم عند قرب  لعجاب وينسلون إليه من كلبدّو نور الصواب يأتون من الشرك با

ويسألونه كشف النوب من غري  فيدعونه لتفريج الكرب بفصيح اخلطاب زيد بن اخلطاب
  .٢مدينة (اجلبيلة) مشهوداً وبقضاء احلوائج مذكورًا) وكان ذلك يف ...مث قال: (...ارتياب

بدعوة الناس إىل عبادة رب العباد اإلمام جاء  ، هلذا ملاَّ اإلمامفهذا كان وضع البلدان يف عصر 
وإفراده سبحانه وتعاىل بالعبادة من استغاثة االستعانة ونذر وذبح وتوبة وخوف ورجاء وتوكل.. 

م البدعية -وحنوها  ؛ استنكرها الرعاع وَأْدِعياء العلم، -واليت ختالف عوائد الناس الشركية ومألوفا
نتقاص يف حق األولياء واألنبياء، فما كان منهم إال أن خالفوا احلق بعد وادعوا أن دعوًة كهذه تعترب ا

  ظهور أدلته، وبيان حجته، ووضوح برهنته. 
ه واجتهاده اإلمامفلهذا مشَّر  ، بالصرب والعزمية واملثابرة، وأعلن دعوته املباركة ٣عن ساعد ِجدِّ

اجملدد بعد  اإلماممني وعامتهم، فظهرت دعوة إعالناً مدوياً بالنُّصح هلل ولرسوله ولكتابه وألئمة املسل
صرب وحمنة وعناء، ال خيشى يف هللا لومة الئم، أو سطوة سلطان ظامل، أو مدافعة عدو غاشم، حىت 
ا التوحيد وحق هللا على  أضاء نورها الظالم الدامس، وفضحت حبجتها الشرك النجس، وحتقق بربها

م بأوجب الواجبات،  عريف الناسيف تبعد عودته  رمحه هللابدأ فالعبيد..  إىل التوحيد، وهو دعو
                                                 

 لدين األسد.باختصار تحقيق ناصر ا ٦،  ١/٥انظر "روضة األفكار واألفهام لمرتاد حال اإلمام وتعداد غزوات ذوي اإلسالم"  ١)

 ونجران واليمن كتبه حول المظاهر الشركيَّة والبدعيَّة في كل من بالد مكة والطائف وجدة وانظر ما ٧/ ١المرجع السابق  ٢)
 ١٢ – ١/٨والشام والعراق ومصر 

ية في الدعوة وكان بعد طلبه للعلم من مظانه في بلدته والبالد المجاورة، فطلُب العلم من مظانه يعتبر من األمور الضرور ٣)
  على هللا..
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باملسئولية العظيمة جتاه  وال بد من تعريف الناسالبد من تغيري الواقع، و وأنه البد من حماربة الشرك، 
وهـكذاـ بـدأتـ اـلـدعوةـ،ـ وـبدأـ اـإلـصالح يفـ اـلـعيينة   الكفر وـاـلـشرك مـنتشر.ـفـديـن هللاـ عـز وجـل،ـ 

اجته إىل هدم فألجل إقامة دين هللا عز وجل.  وغريه  مد بن سعودحموالدرعية، وحتالف الشيخ مع 
القبة اليت كانت مبنية على قرب زيد بن اخلطاب ومعه ستمائة من املقاتلني فهدمها؛ مث قبة ضرار بن 

 الشيخ األزور فهدمت، وأشجار كانت تعبد من دون هللا وتصرف هلا أنواع من العبادات فقطعها
ا  ورأى الناس بأم أعينهموة إىل التوحيد، بدأت الدعف رمحه هللا. أن هذه األشياء اليت كانوا يعظمو

ا ُأزيلت وقطعت فلم حيدث شيء. بدأ  من دون هللا ال تدفع عن نفسها ضرًا، وال متلك نفعًا، وأ
 ؛رمحه هللا الدعوة بالنصيحة واحلسىن، بالتذكري، بوعظ الناس الشيخاألثر العملي يف القلوب، بدأ 

كتاب التوحيد، الذي يدرس اليوم يف كثري من األماكن، التوحيد أول ما ألفه  بيان، بالتأليف، وكان بالت
  الذي هو حق هللا على العبيد. 

رمحه هللا بدأ ُجيرد  الشيخمن قبل سدنة األضرحة وعباد القبور، فإن  استعصاءوإذا كان هناك 
فأدرك إذا مل يستجيبوا إلزالتها بالنصح واللني، املفارز من أهل التوحيد إلزالة هذه األشياء بالقوة، 

فثارت ثائرة بعض هؤالء اجلهلة من املشركني والذين  اخلصوم نذير زوال عقائدهم الباطلة العاطلة،
هلم مصاحل يف القبور واألضرحة، والذين كانت تأيت إليهم األموال من الناس، أصحاب املصاحل 

، ناوئوه، عادوه، أرادوا تشويه الشيخحلديث، فثاروا على الشخصية، أعداء الدعوات يف القدمي وا
م جردوا اجليوش حلربه ا ؛ مسعته، وكتبوا إىل أماكن خمتلفة يف التحذير منه؛ بل إ فقاموا خبطط أرادوا 

اجتمعوا وأرادوا القضاء على هذه الدعوة أن صوم اخلحىت وصل األمر إىل وقف مسرية الدعوة، 
أنه البد من األخذ  الشيخ عرفف ،١يرفعوا السالح يف وجهها ومينعوا انتشارهاأرادوا أن ف ،املباركة

 .الشيخباحلديد لقتال من ناوئ الكتاب، وهكذا قام اجلهاد يف سبيل هللا ضد املشركني، ونصر هللا 
ـوـكــعادــةــ اــملــخالــف اــلــذيــ الــ ميــلك اــحلــجة ـوـالــ يــستطيع اــلــربهــنة؛ــ بــأنــ يــتخذ أــسلوبــ حــشد اــلــكذب 

اجملدد ما ليس يف دعوته،  الشيخائرة واملفرتيات الباهتة الباطلة؛ فألصقوا يف دعوة وإلصاق التهم اجل
موه باخلروج وانتقاص الرسول وعدم احرتام األولياء والصاحلني وغريها الكثري من املفرتيات ، ٢فا

وأحاديث ينسبها للنيب  ويسوقها من أجل االفرتاء على   حىت أن بعض املؤلفني يصطنع أحداثاً 
                                                 

تآمر المبتدعة مع بعض الصليبيين الذين أيدوا بعض الباشوات في قتال اتباع الدعوة، وهذا واضح في ويشهد التاريخ  ١)
  مكاتباتهم ومخاطباتهم وشهادة أهل التاريخ.  

بد الوهاب مصلح مظلوم وُمفترى وما بعدها، وكتاب "دمحم بن ع ٢٦انظر "دعيات مكثفة ضد الشيخ دمحم بن عبد الوهاب" ص ٢)
 عليه" للشيخ مسعود الندوي 
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من جنَّدوا أنفسهم  ة، حىت أن الكثري من دعاة الضالل١اجملدد رمحه هللا والتنفري منها الشيخعوة د
اإلمام، فأخذوا بسرد األكاذيب وبث االفرتاءات البهتانية على الدعوة السلفية  الشيخضد دعوة 

بتأليف الرتكي اإلستانبويل الذي قام  حسني حلمي إيشقبتحامل شديد، من أبرزها جهود املدعو 
، ومن ٢الكتب وطبعها ضد الدعوة السلفية، وقد ذكرنا الكثري منها يف احلاشية املتقدمة يف أعاله

املؤسف واملقرف أن جتد كثريًا من الناس يتلقف اإلفك والبهتان دون تثبت أو حتري، فينقل ما مسعه 
   .٣أو قرأه وكأنه وحي من السماء

ومن  ،الروسببدأنا نسمع ؛ نذ حوايل عقد من الزمانمو  هذا الزمان ويف العصر احلايلحنن يف و 
م على وحيشدون أجنادهم يركزونو   يعلنون األمريكانبعدهم  م ب يف حر مما زاد الوهابية! ما يسمو

، وكل من هؤالء ابن عبد الوهابمجيع أعداء التوحيد والدعوة السلفية اجلرأة على دعوة اإلمام 
م على دعوة  األعداء حياول أخذ دوره يف مساندة اليت انُتهكت فيها كل  اإلمامالكفار يف حر

  . ٤احلدود واملبادئ األخالقية واإلنسانية، َمجََعُهم العداء القذر الذي ال شرف له وال مبدأ
م ضد اإلسالم بالتشدق بكلمة (وهابية) وَتْسَعْدِي الناس  الروس واألمريكاننعم! لقد بدأ  حر

م إرهابية وخ يدعون  أذالَّء  خونة خبثاءمسلمون  وارج، وخيرج مع هؤالء الصليبينيعليها حبجة أ
  .نالروس واألمريكاالناس إىل التكتل معهم حلرب الوهابية، وليكونوا أحذية يف أقدام جنراالت 

من علماء املذاهب املضلة تدعو شرذمة ومع كل هذه الفضائح واجلرائم والذل واإلذالل، خترج 
وباملقابل  ! عجيباً  وجيتهدون يف تروجيها اجتهاداً وغريها من املذاهب اهلدامة،  إىل التقريب مع الرافضة

                                                 
في حديث يصف فيه الشيخ دمحم  وقد ذكرت ذلك في ردي على الجفري واستشهاده بكتب الحداد الذي افترى على رسول هللا  ١)

ء ينقمون من الشيخ بن عبد الوهاب، فراجعه في رسالتي "علي الجفري وكشف تلبيساته ومالبساته وافتراءاته" لترى كم هؤال
ً من أناس سذج مداهنين كيف يزكون الجفري المشرك ويدَّعون أنه داعية  ودعوته السلفية المباركة.. ولكي تتأسف أيضا

 إسالمي..
) ويرى المالحظ للكتب التي قام بطباعتها فهي إما شيعية أو صوفية أو شيعية صوفية معاً، وهذا يدل على أن التشيع ٢

عملة واحدة مزيفة، اإلسالم منها براء براءة الشمس من اللمس وبراءة النبي يوسف من امرأة العزيز والتصوف وجهان ل
وبراءة الذئب من دمه.. حتى أننا نجد في المؤلفات التي ذكرناها أن من المؤلفين من ينافح عن طريقته المنتمي إليها ويفتخر 

دي أو قادري أو تيجاني فيدافعون عن أعيان المتصوفة حتى الكفرة منهم باالنتساب لها، فيقول مثالً: أنا صوفي، أو أنا نقشبن
كابن عربي والحالج وابن سبعين وابن الفارض وغيرهم، وكذا الشيعة يفتخرون بأنهم إمامية إثنا عشرية رافضة، وحتى أنك 

قائق، ويدافعون عن الشرك وتحريف يتعمدون قلب الح - والتي نقلنا عنها الكثير في القسمين من هذا المجلد -تراهم في كتبهم 
  الكلم عن مواضعه..      

وهناك بعض الناس من يجعل الوزر في دعوة الشيخ بسبب بعض األعراب المتشددة والجافية المتطرفة؛ فحكموا جوراً على  ٣)
لدعوة السلفية في كتابه الدعوة السلفية من خاللهم..انظر ما قاله الشيخ حمود التويجري رداً على ادعى التشدد والتطرف في ا

 ١٥٤"إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة" ص

ونحن ال نستغرب من هذا الفعل، فهو ليس جديداً، فقد استُخدم مثل هؤالء في التَّْعبِيَة ضد الدين، واالمتطاء على ظهورهم  ٤)
  لحرب اإلسالم وأهله.    
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م بشىت النعوت والتهم واليت يعلم  يشددون على منابذة أهل السنة وأْتباع السلف الصاحل،  ويرمو
تان ا كذب و دون   ا عشواءا حربهوأعلنو ، عن قلب حاقد على السنة وأهلهاصادرة  كرباؤهم أ

علمانيين ورافضة يف نفس الوقت الذي أعلن فيه أعداء السنة (من ، ١ء يف وجوههممزعة حيا

  .) احلرب عليها من اخلارجوروس وأمريكانوصوفية 
أن الصفوف تتجه إىل التمايز،  أريد أن أبنيللقارئ الفاضل، وإمنا  ال أريد كالمي اإلحباطوهنا 

 َْيج َو لطَّيِِّب  ا ِمَن  لَخبِيَث  ا ُهللا  ِفي ِليَِميَز  َفيَْجعَلَهُ  َجِميعًا  ُكَمهُ  َفيَْر َبْعٍض  َعلَى  َبْعَضهُ  لَخبِيَث  ا عََل 
  لاألنفا َجَهنََّم أُولَئَِك هُُم الَخاِسُرونَ 

فمعركة الفصل بني احلق والباطل قريبة وحمسومة لصاحل احلق بوعد من هللا ورسوله، وخبالفة سلفية 
لُوَن ِمَن الكرمية: ، من أصحاب هذه اآلية ٢راشدة على منهج النبوة َوالسَّابِقُوَن األَوَّ

ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ َوأََعدَّ  اْلُمَهاِجِريَن َواألَْنَصاِر َوالَِّذيَن اتَّبَعُوهُْم بِِإْحَساٍن َرِضَي اہللَّ
 ،وعمالً  علماً   ِظيمُ لَُهْم َجنَّاٍت تَْجِري تَْحتََها األَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها أَبَدًا ذَِلَك اْلفَْوُز اْلعَ 

، لذمةا ، وتربئةحلجةاقامة ، تصفيًة وتربيًة، إلوبراءً  والءً  ،ومنهجاً  فهماً  ،وتركاً  أخذاً  ،وخلقاً  عقيدةً 
ولو كره الكافرون  حىت يأيت أمر هللا وهم كذلك خذهلامن ال يضرها من خالفها وال ، لغافلنياوتنبيه 

ِلَك َمْن َهلََك َعْن بَيِّنٍَة َويَْحيَا َمْن َحيَّ َعْن بَيِّنٍَة َوإِنَّ ِليَهْ اخلائنون! و اخلاذلون و  املخالفونو 

َ لََسِميٌع َعِليمٌ     اہللَّ
أمر الدعوة السلفية، وفتح  فيسَّر هللاوهللا غالب على أمره، واألمر كله هلل، فلم يفرت احلماس، 

لكل الناس ويف كل األحناء،  عليها، وحتققت أهدافها ترتا، ومست نتائجها علّوا، ووضحت معاملها
 متابعة الرسول  –٤وحل حمل الشرك، والسنة -حقيقة عبودية املخلوق للخالق -  ٣فانتشر التوحيد

العلم حمل اجلهل؛  - أيضاً  –حمل البدعة، بيسر وسهولة.. وحل  -يف االعتقادات واألقوال واألفعال
، وتطفئ نريان الظلم ١ليت جتمع الشملا ٥حىت صار اجملتمع يهتم بالناحية التعليمية والتنظيمية

                                                 
 الوسطيوأضرابهم الكثير من أصحاب المنهج حسن فرحان المالكي  أشباه قديروف الروسي وسعيد فودة والجفري والبوطي ١)

  (زعموا) من الذين يعلنون حربهم للسنة باسم السنة.. 

 لناصر السنة والدين شيخ اإلسالم دمحم ناصر الدين األلباني رحمه هللا. ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١انظر السلسلة الصحيحة  ٢)

ة هلل تعالى وتخليص التوحيد مما شابه من شرك، والكفر بالطواغيت بجميع تتمثل دعوة التوحيد: في إخالص في العباد ٣)
 أنواعها، وقطع الصلة بالقبور والمقبورين، إال ما ندب إليه الشرع من زيارتها واالتعاظ بها. 

ا بين العوام، وتتحقق السنة بطرح جميع البدع والخرافات، فالبدع أكبر من الكبائر وإن صحت نية فاعلها، وإن كثر انتشاره ٤)
فهي بريد الردة والعياذ باهلل، فنتائج البدع تناقض االعتقاد وتنازع الرسل، وتورث نفاقاً، وتطمس السنن، وتزرع الجاهلية في 

 الناس، وهذا من أعظم االنحالل من ربقة اإلسالم..  

كم أن هذا هو الحق الذي ال ريب فيه، وأم قال الشيخ دمحم بن عبد الوهاب رحمه هللا وهو يبين حقيقة دعوته: (فإنا نبين ل ٥)
وهذا دليل على أن دعوة  ١٥٨ص ٢٢الواجب إشاعته في الناس وتعليمه النساء والرجال) انظر "الرسائل الشخصية" الرسالة 
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والفنت، فصار الناس حتت راية التوحيد كاجلسد الواحد، وكالبنيان املرصوص ذو غلبة ومنعة، يقيم 
َوَعدَ هللاُ الَِّذيَن آََمنُوا احلدود، ويأمر باملعروف، وينهى عن املنكر بشروطه، مصداقاً لقوله تعاىل: 

اِت لَيَْستَْخِلفَنَُّهْم فِي األَْرِض َكَما اْستَْخلََف الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم ِمْنكُْم َوَعِملُوا الصَّاِلحَ 
لَنَُّهْم ِمْن بَْعِد َخْوفِِهْم أَْمنًا يَْعبُدُونَنِي  نَنَّ لَُهْم ِدينَُهُم الَِّذي اْرتََضى لَُهْم َولَيُبَدِّ  الَ َولَيَُمّكِ

   .٥٥النور: ذَِلَك فَأُولَئَِك هُُم الفَاِسقُونَ  يُْشِركُوَن بِي َشْيئًا َوَمْن َكفََر بَْعدَ 

هلذا قال الشيخ  فهذا وعد هللا ملن أقام دين هللا بني عباد هللا بالطرق املوصلة إىل رضوان هللا..
  يف املعاهدة واملؤازرة:  حممد بن سعودلإلمام السلطان  حممد بن عبد الوهاب

وهذه كلمة التوحيد اليت دعت إليها الرسل كلهم، (وأنا أبشرك بالعز والتمكني والنصر املبني، 
ا البالد والعباد.) ا ونصرها؛ ملك  ا وعمل        ٢فمن متسك 

 حممد بن عبد الوهابوهناك عامل مهم مل ينساه اخلصوم املفرتين الطاعنني يف دعوة الشيخ 
يقلب احلقائق، ويظهر  ، وهذا العامل معلوم أنه ال دين له؛ حيث أنهالعامل السياسيالسلفية، وهو 

األشياء خبالف ما هي عليه، فكيف إذا كان هذا العامل جيتمع معه األحقاد واملنافع الشخصية، فال 
شك أنه سوف يعمي احلقائق على الكثري من اخللق، والتاريخ قد سطر ما حصل بني آل سعود وبني 

وهي دولة  –فقامت الدولة العثمانية  الدولة العثمانية اليت كانت اجلزيرة العربية جزءًا من أمالكها،
السلفية اليت استقلت باحلكم على  حممد بن عبد الوهاببالدعايات ضد دعوة اإلمام  -صوفية

مظهر املعتدي على الدين واخلارج  الشيخبعض أجزاء اجلزيرة، فقامت الدولة العثمانية بإظهار دعوة 
 بداية قيام الدولة السعودية الثالثة قام ، ويف٣عن تعاليمه؛ حىت يسهل مقاومتها والقضاء عليها

تكيل التهم واألكاذيب على الدعوة السلفية ورميها بالكفر، وقذفها بتكفري أهل السنة  األشراف
  . ٤والطعن يف الرسول

                                                                                                                                                                  
و الشيخ هي نفسها دعوة السلف الصالح التي تسير على هدي أهل السنة والجماعة؛ سواء كان ذلك في االعتقادات أو السلوك أ

المعامالت، ولكن تشترط التحري في تحقيق ذلك بالوسائل التي تنفذ أوامر الدين وتبتعد عن نواهيه وتعض على ذلك بالنواجذ، 
  مع الضرب بعرض الحائط كل ما خالفها، فال مداهنة وال محاباة في دين هللا.. 

ع إلمارة واحدة، بل كانت متفككة، لكل أمير بلدته، كان أهل نجد قبل الدعوة السلفية المباركة متفرقة كلمتهم، ولم تكن تخض ١)
ولكل زعيم بردته، فالحروب بينهم طاحنة، واألمن مضطرب، واألمر غير متمكن ألحد، فجمع هللا الشمل والتمكين واألمن بدعوة 

 اإلمام..  

ن بن عبد اللطيف آل الشيخ، لعثمان بن عبد هللا بن بشر النجدي، تحقيق عبد الرحم ٤٥/ ١"عنوان المجد في تاريخ نجد"  ٢)
 في العقائد واآلداب. ١/٣٧٦وانظر "مجموع مؤلفات دمحم بن عبد الوهاب" 

 ٥٩انظر "النهضات الحديثة في جزيرة العرب" ص ٣)

وهذا ممتد إلى أيامنا هذه، حتى أن كل من ناقشته من الصوفية يدعون أن اإلمام دمحم بن عبد الوهاب وأتباعه ال يحبون  ٤)
ويطعنون فيه، ويكفرون المسلمين، فكنت أقول لهم: هذا التكفير بعينه للسلفية ودعاتها، فرمتني بدائها وانسلِت، وما  الرسول 
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آنذاك تكيل التهم  –لسان امللك حسني  – كانت جريدة القبلة(  يقول الشيخ حممد رشيد رضا:
امللك حسني عدة منشورات يف جريدة القبلة  لسلفية. وقد أصدرواألكاذيب على هذه الدعوة ا

الوهابيني بالكفر، وقذفهم بتكفري أهل السنة، والطعن يف   رمى  هـ١٣٣٧وسنة  هـ١٣٣٦سنة
دمشق وبريوت يتقربون إىل األشراف بطبع الرسائل يف تكفريهم ورميهم  وقام بعض أهل…  الرسول

إن سبب قذف الوهابية (   وقال:  ) أثر يف بعض اجلرائد ذلك إىل مصر، وظهر له باألكاذيب مث سرى
 والكفر سياسي حمض، كان لتنفري املسلمني منهم الستيالئهم على احلجاز، وخوف الرتك  باالبتداع

عنهم إذا  أن يقيموا دولة عربية، ولذلك كان الناس يهيجون عليهم تبعاً لسخط الدولة، ويسكتون
      ١)سكنت ريح السياسة

من  ؛اإلسالم واملسلمني  أعداء روجهاوالشبهة اليت انتشرت يف بالد اإلسالم قد   القذفوهذا 
املستعمرون يسيطرون على غالب العامل  مستعمرين وغريهم لكي تبث الفرقة يف صفوفهم، فقد كان

م، م الصليبية، أن عدوهم  اإلسالمي يف ذلك الوقت، وهو وقت عنفوا ويعلمون من واقع حرو
م: اإلسالماألول يف حتقيق  اخلايل من الشوائب، ومتثله السلفية، ووجدوا ثوباً جاهزًا ألبسوه  مآر

 حيث أن صالح الدين األيويب –ألن مبدأهم فرق تسد  –تنفريًا، وتفريقاً بني املسلمني  هذه الدعوة
ديني الفاطميني العبي  رمحه هللا مل خيرجهم من ديار الشام إىل غري رجعة، إال بعد أن قضى على دولة

الديار املصرية فتحولت مصر من  الباطنيني من مصر، مث استقدم علماء من أهل الشام ووزعهم يف
  .٢الواضح دليًال وعمًال واعتقاداً  التشّيع الباطين إىل منهج أهل السنة واجلماعة،
حممد  رأوا دولة التوحيد السّنية اليت قادها اإلمامان:  فاملستعمرون خافوا من إعادة الكّرة، بعدما

ويكثر املستجيبون ملا  فخافوا اتساع نفوذهم،ا، بعدمهمن جاء و ، سعود حممد بنبن عبد الوهاب، و 
أن املستعمر ما دخل بلدة إسالمية إال حاول إقصاء أهل  تارخيياً  الدعوة، ومعلومه دف إليه هذ

م مطيته فيما يريد عمله يف ديار اإلس السنة،   . ٣الموتقريب أهل األهواء والبدع؛ أل

                                                                                                                                                                  
نقموا منا إال أننا دعاة إلى الكتاب والسنة على منهج السلف ال التلف... ولي وقفة مع القرضاوي في حربه للسلفية في القسم 

 إخراجه بعد االنتهاء من هذا القسم..آمين..  السادس من هذا المجلد.. يسر هللا

 بتصرف ٥٨٤، ص٨، ح٢٤المنار م انظر ١)

صالح الدين األيوبي ليس رمزا ينادى به، فالذي يُنادى به صالح ديننا، فإن صلح الدين استطعنا بالذي استطاع به صالح  ٢)
ن صالح الدين حياً؛ لكان أول فعل له تنظيف الدين كما نظفه الدين رحمه هللا، فتأمل، وتألَّم من واقع المسلمين في زماننا، فلو كا

  من أدعياء الدين من فاطميين وعبيديين وباطنيين، فما أكثرهم في هذا الزمان.. 

باشا  وهذا الذي حصل على مر العصور، والتاريخ يعيد نفسه، فالحمالت المصرية المتوالية المسعورة من ِقبَل إبراهيم ٣)
باشا وأحمد طوسون ومن َلّف لفّهم؛ هي من أجل إطفاء ُنور َدعوة الشيخ دمحم بن عبد الوهاب الذي أْبَهر ووالده دمحم علي 
المسلمين، وفي عصرنا الحاضر الشيعة هم الذين أدخلوا  وكان ذلك بإيعاز من االحتالل الفرنسي في بعض بالد خفافيش الظالم!
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  ضد دعوة اإلمام على مر العصور -إالَّ من رحم هللا  -كيف اتفق الكل 

فأعداء اإلسالم من يهود ونصارى وغريهم من الوثنيني إمنا حياربون دعوة اإلمام اجملدد الشيخ 
ا حممد بن عبد الوهاب ا البدع والشركيات اليت انتشرت يف  ،حركة سلفية املعتقد لكو قمع هللا 

ا من الصليبيني وانتصرت عليها، و  وحاربت الدولة العثمانية ،العرب جزيرة الدولة  كانتوأعوا
عفنها يف اجملتمعات اإلسالمية   تتبىن البدع واخلرافات وحتميها وتوفر هلا مناخا رطبا لتنشر العثمانية

تكوين ل  ١، واليت ما ضعفت إال بأفيون هذا العفن. فبدءوا بتشكيل معادالتاليت تسيطر عليها
   يهم.األحقاد لد نارتتأجج ل ناس،مصطلح الوهابية يف أذهان ال

 ومنهاجاً  عقيدةً  للسلفية ناملخالفو  صومهؤالء اخلمن قبل  ) الوهابية(   بدأ استخدام مصطلحف
أول   كونواف، من أمثال الرافضة وغالة األشاعرة واملعتزلة واإلباضية ومن لف لفيفهم وعلماً وعمالً 

   .٢ابية = السلفيةالوه: هلممعادلة 
م،ــ ـوـبــالــلني  - اــستغل خــصومــها اــإلــصالحــ اــملــسلح اــلــذيــ قــامــت بــه اــحلــركــةـوـ  بــعد اــلــنصح اــملــدعــَّ

   .٣عنف = الوهابية :أخرى معادلة همفصارت عند ،ليقرنوا احلركة بالعنف -املسدد
 على التشدد يف -عند احلداثيني والعلمانيني ودعاة االحنالل  -علما  أصبحت الوهابيةومبا أن 

   .٤في االلتزام بشعائر الدين التشديد = الوهابية :أخرىالدين فتكونت معادلة 
والبيئة النجدية اليت نشأت فيها ، ومبا أن الشيخ القائد حممد بن عبد الوهاب حنبلي املذهب

   .١حنبلية = الوهابية :أخرىمعادلة  همصار عند؛ هذه احلركة بيئة حنبلية
                                                                                                                                                                  

يبيون في الحقيقة هو الدعوة السلفية التي يسمونها (الوهابية) التي في الصليبيين أفغانستان والعراق، فالذي يحاربه الصل
ولسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، فهي دعوة تجديدية على منهج السلف الصالح،  حقيقتها تختلف عن دعوة جميع الفرق المخالفة لكتاب هللا

ى الشوائب التي أُدخلت على اإلسالم في صفاءه تأت بشيء يخالف ذلك. فهي دعوة قامت لتصحيح العقائد، وللقضاء عل ولم
ونقاوته، وتنقيته من مداخل الشرك والبدع، فهي دعوة مثل التي سارت قبلها؛ كدعوة إمام أهل السنة أحمد بن حنبل في 

لمنهج أهل العراق، وشيخ اإلسالم ابن تيمية في الشام، وغيرهم من أئمة اإلصالح والتجديد، الذين يخالفون كل الملل المخالفة 
السنة والجماعة. فالغرب في كل زمان يخشون ِمن قيام دعوة صحيحة تدعو إلى اإلسالم الصحيح الخالي من كل شائبة ِشْرك؛ 

    ألنهم يعلمون أن من شأن ذلك َكْسر صليبهم!.

، وصنع بعض الحواشي من منتدى األنبار في اإلنترنت عن المعادالت فأنا أنقلها هنا بتصرف كثير Groznyانظر ما كتبه: ١)
  السفلية، واإلضافات المهمة المكملة في بضع صفحات...

مع أنها ليست أول حركة إصالحية سلفية، فالسلفية حركة سُنِّية تعظم السنة وتعظم شعائر اإلسالم ولو كانت شعائر  ٢)
يها وجذبت إليها األفئدة، ومكن هللا مندوبة، وتشدد على االلتزام الكامل بالدين وبشعائره، فصارت بركة عقيدة السلف سرت ف

  لها في قلوب الناس. 

 مع أنها ليست أول حركة مسلحة في تاريخ اإلسالم.  ٣)
 مع أنها ليست أول حركة تفعل ذلك.  ٤)
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، فهم حنابلة سلفية وآل سعود كان فيهم وفيهم، مع آل سعود ياً ومبا أن الشيخ عقد اتفاقا سياس
الوهابية = آل   نتج عن هذا املعادلة:متشددة يف االلتزام وعنيفة يف تطبيق احلدود واألحكام؛ 

   .٢سعود
ــم قـاتــلواــ اــألــتـراــكــ عــند   اـلــتالــيةفــنتجت اـملــعادــلــة  ؛ــوـكــانــ مــعظمهم مــن اـلــعربــ اــألـقــحاحــ ،ــوـمبــا أــ

   .٣العربالوهابية = : األعاجم
ا أتت على غربة للدين بني أهله  ،ودعت إىل أمور وعقائد وعبادات نسيها كثري من الناس، ومبا أ

 تكونت معادلة ؛ها الكثري النتشارها وحتوهلا تقاليد قبلية أوطنيةفَ لِ م عن عقائد وعبادات أَ هُ تْـ هَ ونَـ 
   .-ظر عن شرعيتهبغض الن - ٤الوهابية = كل أمر جديد ضد العادات والتقاليد العوام:

مل تكن الوحيدة يف هذه املعادالت، ولكنها الوحيدة اليت مجعتها؛ فتكوَّن من خالل  الوهابيةنعم! 
: ((ما من عام إال الذي بعده شرٌّ منه إال وتزايدوا، مصداق قوله  نمجعها اخلصوم الذين ما مير زما

  والصرب، فالقادمون أكثر وأشد وأشر.. فهم: ل مُّ حَ فعلى أتباع املنهج السلفي التَّ  ٥حىت تلقوا ربكم))
من  ،أو منهج تلقيه، مصدر تلقي الدينيف االحنراف والكدر  مالذين أصا أهل البدع  -١
فهم أهل األحقاد   ،املعتزلة اليت تقدس العقل  وأ  ،غالة األشاعرة اجلهمية  و، أةأو رافض  ،قبورية

الناس خوفاً على احنسار بدعهم وانقراضها،  وتصدير الكذب املكشوف، وِخسَّة أصوهلم، فهم أكثر
م وأصوهلم وأفيون عقوهلم.    فمنهج السلف الرباين كفيل بنقض معتقدا

مث من بعدهم احلداثيني والعلمانيني وأصحاب املناهج الوضعية يف  ،دعاة االحنالل واإلباحيةو  -٢
م أصحاب املناهج الوضعية يف الد ؛ فهماحلياة فلم تكن تنقصهم األحقاد  ،ينمل خيتلفوا عن أصحا

م ومناهجهم ومل يكونوا حباجة ملن يتوسط هلم  ،على الفضيلة وشعائر الدين اليت ال ختدم وضاعة حيا
   .حلرب احلق وأهله

                                                                                                                                                                  
  ومعلوم أنهم ليسوا أول الحنابلة.  ١)
  الوهابية نسبة عقيدية إيدلوجية. و -وقد تقدم الكالم عن بني حنيفة -وهم من بني حنيفة –مع أن آل سعود نسبة عرقية  ٢)
  مع أن هناك كثيراً من العرب لم يشاركوا فيها، بل يناوئونها، فهي حركة عقدية وليست عرقية.  ٣)
  مع أنها ليست الحركة الوحيدة التي فعلت ذلك.  ٤)
مان ال والذي بعده شر منه ((ال يأتي عليكم ز أخرجه الترمذي على شرط الشيخين، وهو في البخاري في الفتن وغيره بلفظ: ٥)

 حتى تلقوا ربكم))
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ا من وِ لْ وَ صار يُـ  ؛اليت رحبها احلق من خسر مكتسباته يف هذه احلربكل   -٣ ل ويتهم احلركة بأ
م حركات اخلوارج! جاهال أو متجاهال واليت ال تشرتك معها احلركة الشيخ  ،حقيقة اخلوارج وصفا

   ▼▼:بن عبد الوهاب إال مبسألتنيحممد 
وهذه إن كفت أن جتعل اإلنسان من اخلوارج لكان أبو بكر  ،عون اإلسالم: قتال من يدَّ أوهلا

   .١الصديق أول اخلوارج والعياذ باهلل
ة اليت خرجت عليها ئَ رتَِ هْ عليه اخلوارج والدولة املُ  وشتان بني من خرج ! : اخلروج على احلاكمثانيها

ة اليت استجلبها من سويسرا وحتكم بالقوانني الوضعيَّ  ،حركة الشيخ واليت كان الشرك يعشش فيها
   .٢ألن مشايخ الدولة العثمانية كانوا قد حجروا االجتهاد وأحكموا إغالق الباب عليه ،وفرنسا
فمنهم من استغل املوقف لتصفية حساباته مع املذهب !  بكان هلم موقف عجي  املذهبيون -٤

احلنبلي الذي طاملا أفرى أكباد املبتدعة من لدن شيخه اإلمام أمحد بن حنبل الذي استحق جبدارة 
لقب إمام أهل السنة ملواقفه البطولية الكرمية يف وجه أحفاد لبيد بن األعصم اليهودي من اجلهمية 

أخزى هللا  ما ة أخرى على الساحة متسرتين باألشاعرة واألشعرية بعدوالذين عادوا مر  ،واملعتزلة
وهؤالء مل تكن تنقصهم األحقاد  ؛أجدادهم ودحرهم بفضل مواقف اإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا

   .على املذهب احلنبلي أساساً 
 !م يف ورطةاملنتسبون للحنابلة الذين شعروا أ خصوصاً  ،ومنهم من التزم بقواعد اللعبة املذهبية

وبدؤوا حبربه بني )، مذهب خامس(   فوجدوا املخرج يف أن يتهموا الشيخ بأنه خيطط لــ "إنشاء
    .٣أتباعهم من هذه اجلهة

وقد  ،فقد جيتمع فيهم بعض األسباب السابقة يف العداء حلركة الشيخ أعداء آل سعودأما  -٥
 ال تعرف ديناً فهي   ؛أقذرهاوهي من أخس الدوافع و  ،سلطوية محضةتكون دوافعهم سياسية 

 على الرغم من إميانه قلبياً   بن أيب سلول لرسول هللا اوهي من جنس عداوة رأس النفاق  ،وال مبدأً 
   .بدعوته

                                                 
  ثم من قاتلتهم حركة الشيخ لم يكونوا ممن شهد لهم باإليمان كالصحابة الذين قاتلهم الخوارج؟ ١)

ولكنهم استخدموا هذا العنف فزاعة ليخيفوا الناس، وصارت تنسج الحكايات، وتضخم الحوادث، وتعمم األحكام لضرب لب  ٢)
 لتوحيد. هذه الحركة وهو ا

وهذا يكذبه تصريح الشيخ بن عبد الوهاب بأنه حنبلي، وله شعر معروف في مدح الحنبلية ودعوة الناس أن "يتحنبلوا"!..  ٣)
  ولذلك كان هؤالء أضعف الناس عداء للشيخ وحركته. 
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ا وحقدها األعمى ؛العرقية العنصريةتشارك الدوافع  -٦  ،الدوافع السياسية يف خستها وقذار
ا عداوة عمياء ال ترى حقا وال  وهي  ،حتسب إال حساب املصاحل الشخصية الضيقةوتفوقها يف كو

ليهود لنيب اهلدى عليه أفضل الصالة وأمت التسليم مع يقينهم بنبوته وصحة  من جنس عداوة ا
   .ألنه مل يكن من بين داوود ،رسالته

اليت كانت حتسد  ،اليت كانت تلهب أوارها الشعوبية البغيضة ،العنصرية ضد العربوكذلك 
م أمة أمية ،م ألمة اإلسالم بلغة القرآنالعرب على رياد وتتكرب عليها مبا عندها  ،وتتهم العرب بأ

م ويزلزلون عروشهم ويقلبون  ،من حضارات زائفة ويطيش عقلها وهي ترى أهل البداوة يهزمو
ا. وقد تضيق حلقة العنصرية يف أحيان كثرية لتنصب على أهل  م املادية على رؤوس أصحا حضار

لتغطية  ،عمل هؤالء فهما مغلوطا مشوها لبعض اآلثار النبوية اليت أتت على ذكر جندواست ،جند
م العصبية املنتنة وتسعري األحقاد العنصرية   .سوء

 من األحقاد بقدر ما يكتسب ضبابية وغموضاً  كبرياً   العداء ال يكتسب مقداراً  ،العوامعند  -٧
لذين سوف يتربؤون منهم يف يوم ال ينفع فيه مال وهؤالء دائما وقود مسريين بكربائهم ا ،وغوغائية
... َقاَل :  ونيقول واوأئمتهم يف ذلك من كان ،مسريون بتقديس العادات واملوروثات ، فهموال بنون

ٍة َوِإنَّا َعلَى آَثَاِرِهْم ُمْقتَدُونَ  خرف:    ُمتَْرفُوَها ِإنَّا َوَجْدَنا آََباَءَنا َعلَى أُمَّ وا َبْل َقالُ     ٢٣الزُّ
ٍة َوإِنَّا َعلَى آَثَاِرِهْم ُمْهتَدُونَ  خرف: إِنَّا َوَجْدنَا آَبَاَءنَا َعلَى أُمَّ    ٢٢الزُّ

هذه هي اخلصومات واألحقاد اليت اجتمعت على هذه الدعوة اإلصالحية اليت قادها اإلمام حممد 
  بن عبد الوهاب رمحه هللا.. 

وكان هلا  ،الذي حنن فيه هذا القرن يفو  ظهرت فيما بعدوصراعات أخرى خصومات تبقى ولكن 
، وتوجيهه من جهة أخرى يف ضرب اإلسالم واملسلمني ،دور ملحوظ يف تأجيج الصراع من جهة

  دخل عامالن مهمان على الصراع: و 
ا أهل اجلزيرةرزقها هللا اليت الثروة   -١  ،١وما تبع ذلك من حسد الناس هلم عليها ،ابتلى 

   .٢الوهابية = البترول والثروةبقة فأضيف إىل املعادالت السا

                                                 
لية وال إلى أسس أيدلوجية والحسد من األمراض الشعبية القذرة التي تنتشر بسهولة بين العوام وال تحتاج ال إلى أدلة عق ١)

لبثها وتأجيج أوارها؛ ولذلك تراها سهلة التوجيه واالستخدام في توجيه الناس من قبل األعداء العقائديين. والحسد في قذارته 
مثل الكبر والبطر الذي أصاب كثيرا من أهل الجزيرة بسبب ثرائهم، وما تبع ذلك من تصرفات عمياء ال خالق لها وال أخالق، 

  ت مشاعر الحسد عند الناس، وقدمت مجاال رطبا لتفاقم عفونتها في نفوسهم. شحن

  مع أن هذه الثروة يشاركهم فيها الكثير من دول العالم. ولكن بارتباطها بالعامل الثاني اآلتي.. ٢)
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عليهم وعلى دينهم  دامهاً  خطراً  ؛ا وتربيةً ومنهجً  الذين وجدوا يف السلفية دعوةً  الكفار  -٢
 ،ال على الشيخ حممد بن عبد الوهاب وال على غريه ،فهي ال تتوقف على شخص معني ؛الباطل

هو ، فميثل مرجعية ثابتة متجددة ، حمددوحتمل دائما أسباب بقائها ودميومتها ألن منهجها منهج رباين
وينمو مباء القرآن والسنة اليت تكفل هللا  ،ينبثق من الفطرة ؛أخطر ما فيه أنه واحد ،منهج واحد
ألبتلع نوره الظالم الذي  ؛فإذا اجتمع على األخذ به مليار ونصف املليار من البشر ،حبفظهما

  .طرة على العاملوألفسد عليهم خططهم يف السي ،يعشش فيه كفرهم
لباطل  -وهذا ما فهموه من دراستهم ألحوال املسلمني   -وهم أهل دراسة وتدبر ولو يف ا

؛ ت املنهج السلفي بطريقة أو بأخرىقد تبنَّ  ؛ت املسلمنيكَ رَّ ة اليت حَ يَّ يدِ دِ جْ فوجدوا أن احلركات التَّ 
افأصبح حرب هذا املنهاج ع ،وثقتهم به ،مما يعكس التفاف الناس حوله وأصبحت   ؛لى رأس أولويا

   .الوهابية = اإلسالم عندئذ:
 ؛" الوهابيةبعد هذا االستعراض للعوامل اليت كونت هذا املصطلح الفضفاض الشديد التناقض "

  : "الوهابية" التحديات اليت قامت يف وجه اإلسالم مستخدمة مصطلحنلخص 

   :العداء األیدلوجي العقدي الشامل :ي األولدِّ حَ التَّ 
 ، فهيو حتدي الفئات اليت اعتربت معركتها مع التيار السلفي السين معركة مصري ووجودوه

م لن  معركة عقائدية ال جيب أن تنتهي إال بإفناء هذا املنهج الرباين والذي ال يدري أهل الباطل أ
 ،اذلنيوأن بركاته سوف تبقى على الرغم من كيد املخالفني وخيانة اخل ،يقدروا عليه بوعد من الرمحن

على مر السنني والعصور:  راً ضِ ا نَ ى اإلهلي تنبض فيه وتبقيه حيًّ ضَ هذا املنهج الذي تبقى بركة الرِّ 
 لُوَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواألَْنَصاِر َوالَِّذيَن اتَّبَعُوُهْم ِبِإْحَساٍن َرِضَي  هللاُ َوالسَّاِبقُوَن األَوَّ

ُهْم َجنَّاٍت تَْجِري تَْحتََها األَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبدًا ذَِلَك اْلفَْوُز َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ َوأََعدَّ لَ 
   ١٠٠التوبة/ اْلعَِظيمُ 

وجتمعهم  ،تفرق بينهم أمور كثرية ،رئيسية ثالث فرقأصحاب هذا التحدي ميكن متييزهم إىل 
م للحق واحلرب على وأهله:    عداو

وجاهروا  ،ولقد أسفروا مؤخرا عن وجههم الكاحل ؛كان ويهودالكفار األصليني من روس وأمري  ◄ 
   ."وهابيةأو ما يسمونه بالـ" ،ةيَّ فِ لَ السَّ ولكنهم مازالوا يشيعون أن عدائهم مركز على  ،بعدائهم للدين
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وـهـؤالـءـ أصحابـ مـصلحة مـباشرةـ يف ؛ ١غـالةـ املـبتدعـة مـن صوفـية ورـاـفـضة وـجهمية وـأـشاعـرةـ◄  
لف مع الشيطان للقضاء على السنة احتعلى استعداد لل -ومازالوا –نوا وكا ،القضاء على أهل السنة

   ."وهابيةأو ما يسمونه بالـ" ،ةيَّ فِ لَ والسَّ 
وأمر هؤالء ال خيتلف عن أمر أسيادهم  -العلمانييون واحلداثيون  -أهل االحنالل واإلباحية   ◄ 

 ،لتسرتهم جبلدتنا وأمسائنا ؛الكفار األصليني إال من ناحية تضاعف خطرهم على اإلسالم واملسلمني
ولكن يلخصون مشكلتهم مع هذا ، وبل وبالدفاع عنه ،وترى أمثال هؤالء يتظاهرون حبب اإلسالم
م السابقني بالـ "وهابية" التيار املتنطع املتعصب.. والذي يسمونه    .كإخوا

   العداء العقدي أو األیدلوجي الجزئي: ي الثاني:دِّ حَ التَّ 
قد  ،يف بعض جوانب املنهج  ال ميثل حربا عامة بقدر ما ميثل خالفات جزئيةوهو العداء الذي 

ووجد  ،عاما يف أصحاب هذا العداء -حبمد هللا  -تتسع وتضيق تبعا للظروف. ومع أن هذا مل يكن 
م ومل ، منهم بعض املنصفني الذين نادوا بتضييق هوة اخلالف مع أهل السنة السلفيني بدال من حر

وكانوا ينحازون إىل أهل السنة يف  ،كفري أهل السنة كما فعلت شياطني اجلهمية والرافضةيتورطوا يف ت
ددت املسلمني لئك اجلهمية و خصوصا عند معاينتهم للحلف القذر بني أ ؛األوقات العصيبة اليت 

 ،غري مباشرٍ  ومع هذا فإن هلم دوراً ، وأعداء األمة من الكفار من جهة أخرى ،والرافضة من جهة
م هُ رَّ وغَ  ،كنه فعال يف حرب اإلسالم والسنة. ولألسف صار هلؤالء منظرون ممن ينتسبون إىل العلمول

فقد   ،ى كانوا يستحقونه بالفعلوطبطبتهم على ظهورهم يف رضً  ،متسيح أهل الباطل على أعناقهم
   وميكن متييز هؤالء إىل مخسة فرق رئيسية: .نعم املطايا هلم -وما زالوا  –كانوا 
ومنهجهم العقدي ميتد نظريا قربا من أهل السنة إىل  ،: واألشاعرة أطياف خمتلفةألشاعرةا  -١

م ،أقصى مداه يف أحضان اجلهمية واملعتزلة م بشديد تناقضهم وتذبذ وهذا الطرف  ،بل ويفوقو
  .  ٢كونه ميثل عداء عقائديا شامال فاجراً   ؛تكلمنا عليه يف التحدي األول

                                                 
ين وضعوا أنفسهم تحت ومن هذا الصنف قديروف الروسي، واألحباش اللبنانيين، والروافض الفرس، وفلول غالة األشاعرة، والذ  ١)

 تصرف أعداء اإلسالم مدفوعين بأكوام رهيبة من الحقد على السنة وأهلها، ليس فقط خيانة؛ بل عن عقيدة ومنهج وضعي منحرف منحط.

هؤالء الذين يعترفون أن إمام مذهبهم قد تاب من االعتزال،  -إن صح التعبير -وما نعنيه هنا هم األشاعرة المعتدلين  ٢)
ا الترويج لمذهبهم وكسب قلوب الناس له في فترة معينة من التاريخ اإلسالمي عن طريق عدائهم للمعتزلة والجهمية واستطاعو

 -المعتزلة والجهمية -والرافضة، دارت األيام.. وباع فريق منهم أنفسهم وعقيدتهم لهؤالء الذين بني مذهبهم على عدائهم 
يدية الذين باعوا أنفسهم للرافضة ورضوا ألنفسهم أن يتخذهم هؤالء مطايا لحرب  الذين  -أهل السنة، وفعلوا فعل إخوانهم الزَّ

  في مواجهة أهل السنة.  -ساموهم سوء العذاب من قبل
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كان عداؤهم إما للمذهب احلنبلي من منطقات مذهبية   ؛كما أسلفناوهؤالء    : املذهبيني  -٢
ومل ميثل ذلك  ،أو ملا أمسوه بالوهابية كمذهب حياول أن ينازعهم احتكارهم للفقه اإلسالمي ،ضيقة

   .ولو أنه كان له دور كبري يف تلك احلرب اليت شنها أعداء اإلسالم عليه وعلى السنة ،حربا شاملة
م أوجعوا رأس األمة  ،أصحاب نظرة حزبية ضيقةفهم   ؛الء كأسالفهم: وهؤ احلزبيني  -٣ مع أ

ومجاعتهم هي مجاعة املسلمني اليت من  ،احلزب عندهم مرجعية احلقف  ،١بكالمهم عن الشمولية
ــم يـعملونـ لـألمــة،ــ فـي٢ختـلف عـنها هـلك . وـكـل اــآلـخـريـن عــمالءـ وـمـتخلفني ـوـغـري ذـلــك ،ـتخيلونـ أـ

"أم" ،لالتحريري عند اإلخواين عميف لـ واإلخواين عند ، صنعتهم املخابرات لتوهن من اجلماعة ا
  ..مرض خطري وشبح خميفف ؛السلفية عند كليهما .. وهكذا.. أماالتحريري عميل

أصبح  ؛وعدم أخذهم مببدأ النهي عن املنكر ،مع تواضعهم اجلم مع الناس ! التبليغأما مجاعة و 
   ..وهكذا دواليك ..غريهم من اجلماعات عندهم من ضروريات العمل لإلسالم أن تطعن يف

ولكن يف هذا  ،: الدعوة تقوم على دعوة الناس لإلسالمأصحاب املنهج الدعوي املعكوس  -٤
فلم يبق لنا إال  ؛وعليه ) صعب( استنتج أن إحضار الناس للدين  ) دعوي( القرن بالذات قام فكر 
لوا هذه النقطة إىل منطلق وحوَّ  ،ودها"هؤالء صاروا يعيبون على السلفية "مج ! إحضار اإلسالم للناس

ا تساهلهم مع أعداء األمة من الداخل واخلارج ،حلرب السلفية وتساحمهم البارد مع  ،وبرروا 
   .الرافضة!
ا وهَّ  : أعداء آل سعود السياسيني  -٥ ابية حمدود بعدائهم وهؤالء عداؤهم للسلفية اليت يسمو

    .آلل سعود
ولكن أقذار السياسة ومصاحلها املتقلبة اآلنية تعمي  ،قيدة سليمةوبعضهم ممن قد يكون على ع

له إذا كانت هذه األيدي اآلمثة  وتعساً  ! حىت جيد نفسه وقد أصبح لعبة يف يد غريه ،هؤالء عن احلق
  تقاتل دين هللا. 

   العداء الغوغائي :ي الثالثدِّ حَ التَّ 
م أصحاب العداء  ،أصحاب العداء الغوغائي املسري بغري عقيدةهم العوام  وهم يف شبه من إخوا
كمثل احلمار الذي يلوح له راكبه بالربسيم ليستمر يف املشي إىل حيث يريد   ،ون بغريهمرُ يـَّ سَ اجلزئي مُ 

                                                 
 انظر رسالتي "مالحظات على الرسائل الشمولية" لعبد العزيز بن عبد هللا الحميدي عفا هللا عنا وعنه ١)

 م يعملون لألمة وهم يعملون مبضع حزبيتهم تمزيقا في األمة.. ومرض هؤالء العضال أنهم يتخيلون أنه ٢)
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ولكن الفرق بينهما أن راكبهما يستبدل الربسيم لألول بالتنب للثاين. ومع أن عامة  ،له أن يسري
وها وبصقوها وألنفتها عقوهلم ولو علموها الستمجُّ  ،ئاالناس ال يعلمون عن عقائد مسرييهم شي

م  ،يقوم على دغدغة شهوات منحطة يف النفس البشرية ؛ومع أن عداء العامة عداء سطحي . وقلو
وأنه يتخذ له مراكز يف القواعد  ،إال أنه خطورته يف أنه أعمى؛ يج رغبات سافلة منتنة فيهايِ هْ وتَـ 

م صنف واحد  النوعي، ومباددي دون الشعبية اليت تتميز بالزخم الع فسوف  -غوغاء العامة  -أ
  :نتعرض إىل

    :١الوسائل التي استخدمها أعداء األمة العقائديين لتسييرهم

أو العصبيات  ،سواء العصبيات ضد العرب عند غريهم من املسلمنيالعصبيات العنصرية:  -١
ولذلك فال  ؛لقدمية من لدن إبليسوالعصبية من األمراض ا.  ضد أهل جند عند غريهم من العرب

 ،أقذر أسلوب استخدم يف تأجيج العصبية هولكن . حيتاج مستعملوها يف توجيه الشعوب جهدا كبريا
استغل هؤالء فهما مغلوطا ف  !. هو أسلوب ضرب الدين مببادئ الدينو   ،ومن مث العداء ضد السنة
  .ملنتنة ضد دعوة التوحيد والسنةيف جند يف تأجيج األحقاد العنصرية ا لبعض أحاديث الرسول 

الكالم عن تبيان  ناوأسهب -وما زلنا –  هلذه األحاديث بشرح أو تعليق ناتعرض حنن قد وهنا
 !وسأفرض جدال أن " جند" املقصودة هي جند احلالية . املقصود من "جند" اليت وردت يف األحاديث

ونسف الشريعة  ،أوثان العصبية الذي جاء هلدم ؛نفسه  على هؤالء دين حممد  ولكن يكفي رداً 
نا خلقتين من نار وخلقت نية (أ واليت يستحيل معها اختاذ اإلسالم هذه  ؛من طني) آدم الشيطا

  العصبية اليت جاء هلدمها مقياسا للحق والصواب! 
وإمنا أشبه ما  ،انتماء العامة إىل املذهب ليس فيه تفكري وعقائديةهو و العصبيات املذهبية:  -٢

نتماء العرقي الذي ال دخل للمرء فيه! فأخذ بذلك معظم خصائص العصبيات العنصرية يكون باال
مع أن  ،حىت أن أقواما يستنكرون على أحدهم إذا اختار مذهبا آخر غري مذهب غريهم ،اجلاهلية

   .قوانني اللعبة املذهبية املتداولة تتيح للمرء بأن يقلد ما شاء من املذاهب شرط أن يلتزم به!
 !وهذه متأصلة يف العامةديس املوروثات من عادات وتقاليد ولو كانت خمالفة لإلسالم: تق -٣

ويكفينا يف ذلك استعراض  ،وكان هذا من أهم أسباب الكفار يف العناد ومقاومة دعوة األنبياء
؛ شهادة القرآن يف هذه الصفة الذميمة اليت طاملا وقفت ومازالت تقف عقبة كؤودا يف وجه احلق

                                                 
  ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة.  ١)
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ُ َقالُوا َبْل َنتَّبُِع َما أَْلفَْينَا  تبارك وتعاىل يف هذا: يقول هللا َوِإَذا ِقيَل َلُهُم اتَّبِعُوا َما أَْنَزَل اہللَّ

   ١٧٠البقرة / يَْهتَدُونَ  يَْعِقلُوَن َشْيئًا َوالَ  َعلَْيِه آبَاَءنَا أََولَْو َكاَن آبَاُؤهُْم الَ 
 َسُوِل َقالُوا َحْسبُنَا َما َوَجْدَنا َعلَْيِه َوِإَذا ِقيَل َلُهْم تَعَاَلْوا ِإل ُ َوِإَلى الرَّ ى َما أَْنَزَل اہللَّ

َوِإَذا ِقيَل َلُهُم اتَّبِعُوا   ١٠٤املائدة/  َيْهتَدُونَ  َيْعلَُموَن َشْيئًا َوالَ  آَباَءَنا أََوَلْو َكاَن آَباُؤُهْم الَ 
ُ َقاُلوا َبْل َنتَّبُِع َما وَ  ْنَزَل اہللَّ َوَلْو َكاَن الشَّْيَطاُن َيْدُعوُهْم ِإَلى َما َأ َجْدَنا َعلَْيِه آَباَءَنا َأ

لسَِّعيرِ  ا ِب  ا ٢لـــقمانـــ /ـــ  َعذَ ١   َّال ِإ يٍر  َنِذ ِمْن  َيٍة  َقْر ِفي  َقْبِلَك  ِمْن  ْرَسْلنَا  َأ َما  ِلَك  َكذَ َقاَل  َو
ٍة َوإِنَّا َعلَى آثَ     ٢٣الزخرف/ اِرِهْم ُمْقتَدُونَ ُمتَْرفُوَها إِنَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعلَى أُمَّ

فالناس متيل إىل من يقدم هلا دينا يطمئن   ت من األحكام والواجبات الشرعية:امليل إىل التفلُّ  -٤
م فاستغل أعداء اإلسالم هذه  ،فيها غريزة التدين ولكن دون أن "يثقلهم" بالتزامات كثرية يف حيا

وأن  ،السلف هلم عصرهم ولنا عصرنا أنويومهوهم   ،النقطة لينفروا الناس عن السنة وعن أهلها
ا الــ"مبارك" ذا ليست منهجا إسالميا  ،السلفية جمرد "مرحلة زمنية مباركة" انتهت بانتهاء زما وهي 

 ،أو "شيخ" ،والذي يريد أن يتقرب إىل هللا فما عليه إال أن يصبح "مال " ،وأن احلياة حلوة ،دائما
مادمتم تؤدون شعائر الطاعة للــ"مشايخ" و"حترتمون"  ،فافعلوا ما شئتم ؛أما باقي الناس ،ويتدروش

   ..األولياء األموات منهم واألحياء
استغل أعداء اإلسالم والسنة ومطاياهم من الفريق الثاين ارتباط دعوة الشيخ حممد   : احلسد -٥

م مشاعر احلسد على فبدؤوا يثريون يف أنفسه ،بن عبد الوهاب يف أذهان الناس بآل سعود ودولتهم
وصاروا يسلطون الضوء على سياسات الدولة  ،ما أنعم هللا عليهم من ثروة برتولية يف عصرنا احلايل

ا بالدعوة السلفية ،السعودية املخالفة لإلسالم وإمنا صاروا "يستدلون"  ! ومل يكتفوا بذلك . ويربطو
من كيد الشياطني الذين ال عقل هلم  وهذا كله!  مبمارسات أفراد الشعب السعودي املنافية لإلسالم

    ..وال دين
رافضة    -ويتصدر الفتوى فيها علماؤهم  ،رمسيا اُحلسَّاد فكل الدول اليت تتبىن مذاهب هؤالء

فيها من الظلم والعمالة واحتكار الثروات العامة  -اخل..   أم صوفية أم إباضية أشعريةكانوا أم 
  .  ة وال غريهاوالبطش باملسلمني ما ال يوجد يف السعودي

ا ويدافعون  ! بل إن بعض هذه الدول حمكومة مبذاهب يكفرها حىت الرافضة ولكن هؤالء يوالو
  عنها بال حياء! 
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فالشعب السعودي ككل الشعوب فيه الصاحل وفيه  ؛كانت املسألة مسألة ممارسات شعبية  نْ ئول
ومن أهل السنة فساق ال  اعيلي،واإلمسوفيه السين كما فيه الرافضي واألشعري والصويف بل  ،الطاحل

وعلى أي أخالق عامة ؟! ماذا يوجد يف غريها من البالد ؛ولكن مع هذا كله ،ينكر ذلك أحد
أهلها؟! فلماذا تكون سياسات الدولة السعودية وممارسات الشعب السعودي حجة ملزمة ملنهج 

ـــرـبــاينــ مــن لــدنــ أــصحابــ ـرـسولــ هللاــ  ــم ـوـشعو م حــجة مــلزمــة ؟ــ!ــ ـوـالــ تــكونــ سياساتــ حــكومــا
  !ملناهجهم الوضعية املنحطة

ما العنف والتشدد:  -٦ ما حق وقد يراد  والعنف والتشدد كلمتان فضفاضتان قد يراد 
ما جمملتني دون قرينة لبيان املراد منهما ،باطل  .والعلماء الربانيون يفصلون الكالم فيهما وال يذكرو

ويدغدغ فيهم العواطف  ،يلبس على املسلمني دينهم ؛أما غريهم فيستعملهما استعماال جممًال مبهماً 
   .ليصرفهم عن احلق

لنعرف من أين  ؛وسنحاول يف هذه السطور تبني املالمح الرئيسية اليت حتملهما هاتان الكلمتان
 ،واقارب الفروق بينهما ،وكيف يلبس عليهم بالباطل ليعادوا احلق. ولتالزمهما ،للمسلمني ادُ كَ يُ 

ــهما يفــ أــ ـوـنــنوهــ عــلى مــا خيــص  ،ــفــسوفــ نــتعرضــ بــالــتفصيل لــلعنف ،ــكــثر اــلــصفاتــ اــلــرئــيسيةـوـتــشا
  التشدد عندما يلزم ذلك بإذن هللا: 

وهذا الذي يرمي أهل الباطل إىل إجهاضه من  ،وهو: اجلهادمع الكفار فالعنف الشرعي:  -١
   ..خالل التهويش بكلمة العنف مع املسلمني
فقد كان عمر  ،وهذه ال تعيب صاحب حق ،خطئيد املوقد يكون هذا يف شدة األخذ على 

وما كان  ،قبل خالفته كثرية على من يرى منه اخلطأ خصوصاً   ويقسو أحياناً  ،يف احلق الفاروق شديداً 
  . هذا ليعيبه 

مثل اخلوارج، وقتال الفئة ؛ أملنتسبني ألهل القبلةوقد يكون يف قتال من أمر الشرع بقتاهلم من 
  .املمتنعة عن شعرية من شعائر الدينالباغية، وقتال الفئة 

ولو استهجنه الناس  ،وحماب هللا ومراضيه ،هو التزام مبادئ الدين ؛التشدد الشرعيكما أن 
وخالف ما اعتادوا عليه.. وهذا هو أخذ الدين بقوة الذي أمر به األنبياء واملصلحون: قال هللا 

ٍة َوآتَ تعاىل:  ُه اْلُحْكمَ َيا َيْحيَى ُخِذ اْلِكتَاَب ِبقُوَّ وقال تعاىل خماطبا موسى عليه   ،١٢مــرميــ /ــ  ْينَا
ٍة  َوَكتَْبنَا لَهُ ِفي األَْلَواحِ ِمْن كُّلِ َشْيٍء َمْوِعَظةً َوتَْفِصيالً السالم:  ِلكُّلِ َشْيٍء َفُخْذَها ِبقُوَّ
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َوالَِّذيَن وقال تعاىل:   ،١٤٥راف /األع  َوْأُمْر َقْوَمَك َيأُْخذُوا ِبأَْحَسنَِها َسأُِريكُْم َداَر اْلفَاِسِقينَ 

كُوَن بِاْلِكتَاِب َوأَقَاُموا الصَّالةَ إِنَّا ال نُِضيُع أَْجَر اْلُمْصِلِحينَ     ١٧٠األعراف/  يَُمّسِ

ففي  ؛عن زمان غربة دين هللا وبشراه ألهلها  وهو أيضا مصداق خرب الصادق املصدوق 
 طوىب(( :   بن عمرو بن العاص قال رسول هللا احلديث الذي رواه أمحد يف مسنده عن عبد هللا

ناس صاحلون يف : (( قال ! فقيل: من الغرباء يا رسول هللا؟ )) للغرباء    طوىب  للغرباء،     طوىب  للغرباء، 
فالغربة هي احلرص على تطبيق الدين بغض النظر   . )) يعصيهم أكثر ممن يطيعهم  من   ناس سوء كثري

ذا بعينه ما يطلق عليه أهل الباطل اآلن "التشدد"! وينعق من خلفهم وه ،عن درجة تطبيق احمليط له
م مما يتلبسهم من بعد عن شرع هللا  ،ذا املصطلح الغوغاء الذين يبحثون عن طريقة لتربئة ذوا

  بدال من التواضع هلل واالعرتاف بقصورهم يف تطبيق شريعة الرمحن. 

ونستطيع أن منيز أصحاب هذا العنف إىل عن احلق: العنف الغري شرعي املرتبط بالغلو املنفر  -٢
  :  فريقين رئيسين

 اــلــعواــمــل ـوـيــكونــ بــفعل إــحــدىــ ،ــيفــ اــلــتنفري مــن اــلــديــن يِّئغــري قــصد سَ فــريــق ميــاـرـسه عــلى   ◄ 
  التالية:

  . بدون أن يقصد منها شراً  ؛جالفة الطبع -١
  وأدب اخلالف.  ،واجلهل بأساليب الدعوة ؛حداثة العهد بالتدين -٢
مثل سلطان األبوة أو   -شديد على هداية الناس ومحلهم على احلق محال دون سلطان تَّ رص الاحل -٣

   .-سلطان والية أمر املسلمني
وأخطاء بشرية تصيب حركة اإلنسان بدون  ،قد حيدث يف ممارسة العنف املشروع ئاجتهاد خاط -٤

   .سوء نية
مع  ،سرع يف حرفية تطبيق بعض جوانبهاوالت ،ا شامالً قصور يف فهم السنة ومنهج السلف فهمً  -٥

  إمهال جوانب ال تقل أمهية عن اجلوانب املطبقة. 
وهم على غري ذلك من أصحاب الفريق الثاين  ،التقليد ملن يظن فيهم اخلري والغرية على الدين - ٦

  الذي سوف نتعرض لذكره. 
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يتزعمها أعدى أعداء السنة  واليت -أخطاء هؤالء استغلته املاكينة اإلعالمية ألهل الباطل عموما 
م على السلفية عند العامة -اليهود م مع ضمان سكوت الناس عن ذلك ،لتسويغ حر  .وتربير ضر
 .أن متثل السلفية والسنة –أرادت هلا هي –وركزت على فئات معينة ، مت حوادث فرديةفضخَّ 

ؤوا يلوكون هذه األخبار كلما فبد ؛وابتلع الطعم بلؤم وغباء املنتسبون لإلسالم من أعداء السلفية
م شيئا منها ا ويبصقو  ،بصق هلم ساد   ا بدورهم للغوغاء لكي يصدوا الناس عن دين هللا. وينشرو

  عن الدين والسنة:  بقصد التنفريفريق ميارس العنف ◄
 ،وهؤالء أصحاب نوايا خبيثة مربجمة على حرب اإلسالم والسنة ،وهذا هو الفريق األخطر

وتسهيل انتشار صورة قامتة  ،املسلمني لضرب اإلسالم والسنة من الداخل يِّ لتلبس يف زَ ميتهنون ا
وهذا الطابور  ،وإحداث تصدعات يف الصف السين واصطناع حروب يف داخله ،عنه لدى العامة

  من اللؤم واخليانة:  ضربينوهؤالء على  .اخلانس (بإذن هللا) فئة موجودة ال خيالية
  : ونة العقائديوناخل: هم األول الضرب

ارتباطهم املباشر بدوائر املخابرات املعادية و وهؤالء أظهرت كثري من التحقيقات نوعية جرائمهم 
مهمة هؤالء الرئيسية هي القيام بأعمال منافية للدين باسم الدين والسنة لتوفري مادة و لإلسالم 

لتشويه السنة وإفقاد الناس الثقة يف يقوم بإبرازها حتت مسميات سنية ل ؛لإلعالم املضاد للسنة وأهلها
  أهلها. 

وإن كان  –وكذلك  .اجلماعات اليت تقوم مبذابح املدنيني يف اجلزائر :هلؤالء األمثلة الواقعيةمن 
وأثبتت حتقيقات  ،مجاعات قامت بأعمال ال تقل وحشية وعنفا على أرض القوقاز -على حنو أضيق 

م ؛اجملاهدين مع بعض من قدروا عليهم وكثري ممن ينتسب منهم لإلسالم  ،من أصول غري إسالمية أ
   .ال يصلي

   :اخلونة من أصحاب املطامع املادية: هم الثاين الضرب
والمست دعوة  ،إىل منهج سلف هذه األمة الصايف الذي ال كدر فيه وال دخن ١ش الناستعطَّ 

ا بعد عهود طويلة من الظالم والتخب ط يف صحاري الفلسفة املقفرة السنة أرواحا ظامئة إىل هدى ر
ب هلا من االنتشار ما قرت به تِ وكُ  ،فبارك هللا يف هذه الدعوة، وسراديب البدعة واخلرافة املظلمة

   ، وساخت به أعني الظاملني. وأغاظت به قلوب احلاقدين ،عيون املوحدين

                                                 
  الذين أتعبتهم فلسفة الكالميين، ورهبنة الصوفية وخرافاتهم، وخزعبالت الشيعة الرافضة وتجاوزاتهم.  ١)
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عمدوا ! فتنفعنيأسالت له لعاب أصحاب املطامع الدنيوية الدنيئة من امل؛ يف نفس الوقت!  ولكن
ا ا ،إىل التدثر بعباء    !ولبسوا جلود التقوى والسنة على قلوب خربة أكلتها الدنيا ،ورفعوا شعارا

وامتصاص دماء أهل اخلري  ،وحصد األموال واملراكز ،ومل يكن هلم من هم إال اهتبال هذه الفرصة
غري  ،ل حب الناس وإقباهلم عليهاواستغال ،الذين كانوا يبذلون أمواهلم يف سبيل الدعوة إىل السنة

م الدنيئة وعقائدهم احلقيقية اخلربة من ضرر على الدين  ،وأخالقهم اهلابطة ،مبالني مبا توقعه تصرفا
   .١والسنة

لتجارية الدنيوية الدنيئة  ومل يكتفوا بذلك! م ا م إىل احتكار املنهج  ؛ولكن عقليا أفضت 
م من أصحاب  ! حصرية للسلفوكالة   وصارت املسألة مسألة: ،السلفي وفعلوا كما فعل أصحا

واحتكروا أي عامل   ولكنهم احتكروه! ؛املناهج الوضعية الذين مل يكتفوا باالستيالء على اسم السنة
  شيئا من كالمهم!  -ولو من بعيد  -سين قال بشيء يشبه 

، وبعض دول اخلليج وتركيا ومصر مثل األردن ،وقد ابتليت كثري من بالد املسلمني بأمثال هؤالء
وتشويه نقاء املنهج السلفي  ،وكان هلم دور بشع يف الصد عن سبيل هللا وإعاقة انتشار الدعوة

   . ٢... انتهىالسين يف عيون الناس. ولكن هللا غالب على أمره

                                                 
اس بأمثال هؤالء الذين جمعوا األموال باسم الدين وتخريب انظر ردي على عمرو خالد والسويدان من قبله واغترار الن ١)

  عقائد المسلمين. وفي حقيقتهم أنهم َحَطبَة ليل وَخَطبَة ويل وَجَرفَة سيل..  

 من منتدى األنبار في اإلنترنت بتصرف كثير.. Groznyانتهى ما كتبه: ٢)
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  قرن الشيطان هل نذم من سكن

، فهذه جند احلجاز  احيةمن نمل خترج اليت ذُكرت يف أعاله ومركز الكفر والطغيان ومصدره  فالفنت
ا مضادة لألحاديث النبوية الكثرية الشهرية اليت ذُِكَر فيها أن الفتنة  الدعوى فرية بال مرية، فضال أ
من جهة املشرق، وإن كان الذم يقع يف احلقيقة على احلال وليس على احملل؛ فقد جرى يف العراق ما 

الضالل كان منشأها العراق، والفنت كذلك كما فالبدع وأنواع  -يف الغالب –يشهد على حال أهلها 
ذكرنا ذلك، فهي معدن كل حمنة وبلية، وما زال املسلون يعانون من حمنها وفتنها وبالياها عاما بعد 

  عام، وعقداً بعد عقد، وقرناً بعد قرن، فآثارها ما زالت جلية بعد احنسار أمواجها..  
املذموم، َلَضرَّ اليمن خروج األسود العنسي ودعواه وإن زال الفعل  ولو كان الذم يقع على احملل
بالربكة، وشهادته ألهلها باإلميان ولني القلوب، بل َوَلَضرَّ املدينة  النبوة، وهي اليت دعا هلا النيب 

ا، و هي ُمَهاَجَر رسول اهلدى  َيت فيما  سكىن اليهود املغضوب عليهم  وصحبه الكرام، حىت مسُِّ
م له، وهي ، بل َوَلَضرَّ مكة املكرمة بتكذيب أهلها لرسول هللا ١بويةبعد: املدينة الن ، وشدة عداو

أحب البقاع إىل هللا تعاىل، وهكذا نقول يف جند السعودية: فلو ُذمَّت خبروج مسيلمة الكذاب بعد 
ة ولو زالوا..كمك زواله، لذمت باقي البقاع اليت كان فيها خروج بعض املناوئني لدعوة الرسول 

  واملدينة واليمن، وغريها من البقاع..
، فمواضع الفنت ال بد من أن يبعث هللا ال نذم كل من سكن يف مواضع الفنتوباملقابل؛ فنحن 

 ليقوموا حبجته على أهلها، فإىل العراق اجته الصحابة  -علماء وأئمة - جهابذة من الناسفيها 
ا ونشروا دين هللا فيها، وتولَّد عن الصحابة تابعني أجالء وأئمة حنفاء، وانتقل الشافعي  واستوطنوا 

من مكة إىل العراق لنشر الكتاب وإشاعة السنة، حىت أنه ُلقِّب هناك بناصر السنة، وولد يف العراق 
أهل السنة أمحد بن حنبل الذي مل يوجد له نظري، ويف العراق خرج علماء أجالء، من أكابر  مإما

قه والتفسري والسري وغريها، فأهل اجلرح والتعديل أكثرهم من أهل علماء الدنيا يف احلديث والف
  العراق، فمجرد وقوع الفتنة يف موضع، ال يستلزم ذم كل من يسكنه.. 

لذم ساكنيه؛ لكان خري بقاع الدنيا مذمومة لوقوع الفنت  فلو كان وقوع الفنت يف موضع مستلزماً 
  رها وشرارها إىل باقي العامل عرب الدهور واألزمان. فيها، ولكن الكالم يف منبع الفنت، وتصدير َشرَ 

                                                 
   .لمدينة النبوية)قولنا المدينة المنورة فيه نظر، والصحيح عن السلف تسميتها (ا ١)
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ملعرفتهم بالسنن واآلثار النبوية، و أفضل البالدف واتباعاً  ؛ أقلها علماً شّر البالد؛ أكثرها علماً 
وأكثرها جهًال بالسنن واآلثار النبوية، فرتاها أكثر البالد بدعاً وشركاً وخمالفة هلدي اإلسالم، فاألرض 

، وإمنا يقدس الناس أعماهلم املوافقة ملنهج السلف الصاحل، املعانقة آلثار النبوة ال تقدس أحداً 
والفاضل من الناس حيث كان؛ فهو فاضل، واملفضول الساقط حيث كان من البلدان؛ ال ( الغالية، 

تصلحه بلدة؛ ألن األرض ال تقدس صاحبها، وإمنا يقدس املرء عمله، وإن من مدح بلدة وذم أخرى 
ىل توقيف ممن جيب التسليم له على أنه ال مدح وال ذم لبلدة إال على األغلب من أحوال حيتاج إ

   ١)أهلها، وأما على العموم فال، وقد عم البالء والفنت اليوم يف كل جهة من جهات الدنيا.
  ملكة واملدينة والشام بالربكة:  قال األلباين رمحه هللا تعاىل بعد خترجيه حلديث دعاء النيب 

إمنا أفضت يف ختريج هذا احلديث الصحيح وذكر طرقه وبعض ألفاظه؛ ألن بعض املبتدعة و ( 
احملاربني للسنة واملنحرفني عن التوحيد يطعنون يف اإلمام حممد بن عبد الوهاب جمدد دعوة التوحيد 

ذا االس م، وجهلوا يف اجلزيرة العربية، وحيملون احلديث عليه باعتباره من بالد (جند) املعروفة اليوم 
ذا احلديث، وإمنا هي (العراق) كما دل عليه أكثر طرق احلديث،  ا ليست املقصودة  وجتاهلوا أ

  وبذلك قال العلماء قدمياً كاإلمام اخلطايب وابن حجر العسقالين وغريهم. 
إذا كان  أن كون الرجل من بعض البالد املذمومة ال يستلزم أنه هو مذموم أيضاً  وجهلوا أيضاً 

اً يف نفسه، والعكس بالعكس. فكم يف مكة واملدينة والشام من فاسق وفاجر، ويف العراق من صاحل
ْرَداء حينما دعاه أن يهاجر من العراق إىل  عامل وصاحل. وما أحكم قول سلمان الفارسي أليب الدَّ

  الشام: (أما بعد؛ فإن األرض املقدسة ال تقدس أحدًا، وإمنا يقدس اإلنسان عمله.). 
وحكم عليه بالوضع ملا فيه من ذم العراق كما  ٢املقابل أولئك املبتدعة من أنكر هذا احلديثويف 

فــعل صالحــ اــلــديــن اــملــنجد يفــ مــقدمــته عــلى "ــفــضائــل اــلــشامــ ـوـدــمــشق"ــ ـوــرـدــدــتــ عــليه يفــ ختــرجيــي 
  اهـ  )العلمية، فانظر احلديث الثامن منه. ألحاديثه، وأثبت أن احلديث من معجزاته 

وشرار ، ويتحولون إىل الشام، خيرج خيار الناس من العراقآخر الزمان سوف  ومع ذلك! فإن يف
قال له:  ، أن النيب ؛ فعن أيب حوالة إىل العراق، وكان هذا توجيه نبوي من النيب  أهل الشام

                                                 
   ٢٧/٢٤٨"االستذكار" البن عبد البر ١)

: ((اللهم بارك لنا في مكَّتنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في شامنا، وبارك لنا في صاعنا، الحديث هو: قال  ٢)
نا)) فقال رجل: يا رسول هللا! وفي عراقنا. فأعرض عنه، فرددها ثال ثاً، كل ذلك يقول الرجُل: وفي عراقنا، وبارك لنا في ُمدِّ

       ٢٢٤٦فيعرض عنه، فقال: ((بها الزالزُل والفتُن، وفيها يَْطلُع قرُن الشيطاِن)) "السلسلة الصحيحة" 
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ا صياصي بقر؟))  -أي قرون بقر –((يا ابن حوالة! كيف تصنع يف فتنة تثور يف أقطار األرض كأ
وابن  ٢ويف مسند اإلمام أمحد ،١صنع ماذا يا رسول هللا؟ قال: ((عليك بالشام))قال: قلت: أ

عن أيب أمامة قال: (ال تقوم الساعة حىت تتحول أشرار الناس إىل  ٣عساكر يف "تاريخ دمشق"
 ٥ويف ابن عساكر ٤العراق، وخيار أهل العراق إىل الشام، حىت تكون الشام شامًا، والعراق عراقًا.)

د عن شرحبيل بن مسلم، عن أبيه، قال: (بلغنا أنه لن تقوم الساعة حىت خيرج خيار أهل بإسناد جي
  العراق إىل الشام، وخيرج شرار أهل الشام إىل العراق.)  

! فإن الشام سوف تصلها الفنت وال حمالة؛ فالروم سوف يصلون إىل الشام بعد  ومع ذلك أيضًا
قال:  ، أن النيب حلديث: عن عبد هللا بن عمرو حصار العجم للعراق، وهللا أعلم، فجاء يف ا

((ستكوُن هجرٌة بعد هجرٍة، فخيار أهل األرض ألزُمهم مهاجر إبراهيَم، ويبقى يف األرض شرار 
   ٦أهلها، تـَْلِفظُهم أرضوُهم، تقُذرهم نفُس ِهللا، وحتشرهم النار مع القردة واخلنازير.))

ْينَاهُ الشام من غري خالف، كما قال هللا تعاىل: فهجرة إبراهيم ولوط كانت من العراق إىل  َوَنجَّ

واألرض املباركة؛ هي أرض الشام،   ٧١: األنبياءِلْلعَاَلِمينَولُوًطا ِإَلى األَْرِض الَّتِي َباَرْكنَا ِفيَها 
َلى الَمْسِجِد ِمَن الَمْسِجِد الَحَراِم إِ  سُْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبعَْبِدِه َلْيالَّ كما يف قوله تعاىل: 

  ١اإلسراء: بَاَرْكنَا َحْولَهُ  الَِّذياألَْقَصى 

بأرض  -عليهما السالم أي إبراهيم ولوط –وجاء يف تفسري سورة األنبياء؛ عن قتادة: كانا 
يف  العراق، فُأجنيا إىل أرض الشام، وكان يُقال للشام: عماُد داِر اهلجرِة، وما نقص من األرض ِزيدَ 

ا جممع الشام، وما نقص  من الشام ِزيَد يف فلسطني، وكان ُيقال: هي أرض اَملْحَشر واملنشر، و
ا يَهلك هللا شيخ الضاللة الكذاب الدجال ا ينزل عيسى ابن مرمي، و   .. ٧الناس، و

                                                 
  ٥/٣٣أخرجه أحمد في المسند  ١)

(٥/٢٤٩ ٢ 

(١/٣١٦ ٣  

  رواية أحمد دون الفقرة األخيرة: حتى تكون..الخ ٤)

(١/٣١٦  ٥  

 ٥٠٩و٤٤و٢٧/٤١)، وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية٣٢٠٣داود وأحمد وغيرهم (انظر الصحيحة أخرجه أبو  ٦)

 تفسير ابن جرير. وقد تكلمنا عن هذا الموضوع في القسم الثالث من هذا المجلد..   ٧)
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له األلباين رمحه هللا حتت هذا احلديث يف سلسلته املباركة "سلسلة  وهنا أريد أن أذكر ما قا
بـعد ـذـكــرهـ لــكالمــ اـبــن تــيمية  ١شيءـ مــن فــقهها وـفــواــئـدهــا"ــ:ـ قــالــ رـمحــه هللاــاـألــحـادــيــث اـلــصحيحة ـوـ 

ذا احلديث، وأن هجرة أهله من حران إىل بالد الشام؛ تعدل هجرة أصحاب النيب   واستبشاره 
  بالتمام:  اليت تعدهلا هجرة النيب  إىل املدينة، وهي كهجرة إبراهيم 

ذه املناسبة حيق يل أن أقول بياناً ل(   : -٢تعاىل -رمحه هللا –لتاريخ، وشكراً لوالدي و
وكذلك يف احلديث بشرى لنا: آَل الوالد الذي هاجر بأهله من بلده (أشقودرة) عاصمة (ألبانيا) 
يومئٍذ؛ فرارًا بالدين من ثورة (أمحد زوغو) أزاغ هللا قلبه، الذي بدأ يسري يف املسلمني األلبان مسرية 

بسبب هجرته هذه إىل (دمشق الشام) ما  -بفضل هللا ورمحته –فجنني  سلفه (أتاتورك) يف األتراك،
ال أستطيع أن أقوم لريب بواجب شكره، ولو عشت عمر نوح عليه الصالة والسالم؛ فقد تعلمت 
فيها اللغة العربية السورية أوًال، مث العربية الفصحى ثانيًا، األمر الذي مكنين أن أعرف التوحيد 

؛ إال قليًال -فضًال عن أهلي وقومي –كثر العرب الذين كانوا من حويل الصحيح الذي جيهله أ
إىل دراسة احلديث والسنة أصوًال  -بفضله وكرمه دون توجيه من أحد منهم –منهم، مث وفقين هللا 

وفقهًا، بعد أن درست على والدي وغريه من املشايخ شيئاً من الفقه احلنفي وما يُعرف بعلوم اآللة،  
رف والبالغة، بعد التخرج من مدرسة (اإلسعاف اخلريي) االبتدائية، وبدأت أدعو من كالنحو والص

حويل من إخويت وأصحايب إىل تصحيح العقيدة، وترك التعصب املذهيب، وأحذرهم من األحاديث 
ا حىت اخلاصة منهم، وكان من  الضعيفة واملوضوعة، وأرغبهم يف إحياء السنن الصحيحة اليت أما

الة العيدين يف املصلى يف دمشق، مث أحياها إخواننا يف حلب، مث يف بالد أخرى يف ذلك إقامة ص
سوريا، واستمرت هذه السنة تنتشر حىت أحياها بعض إخواننا يف (عمان/األردن)؛ كما حذرت 
الناس من بناء املساجد على القبور والصالة، وألَّفُت يف ذلك كتايب "حتذير الساجد من اختاذ القبور 

"، وفاجأت قومي وبين وطين اجلديد مبا مل يسمعوا من قبل، وتركت الصالة يف املسجد مساجد
األموي، يف الوقت الذي كان يقصده بعض أقاريب؛ ألن قرب حيىي فيه كما يزعمون! ولقيت يف سبيل 

ما يلقاه كل داعية للحق ال تأخذه يف هللا لومة الئم، والَّفت بعض  -من األقارب واألباعد –ذلك 
                                                 

(١ )٧/٦١٥(  

ية واأللباني رحمهما هللا، فقد كان جدي قال أبو ماجد عفا هللا عنه وعن والديه: وأنا كذلك أقول مقولة َشْيَخّي اإلسالم ابن تيم ٢)
ووالدي يسكنان في بالد تركستان، ثم فرا بدينهما من االحتالل الروسي والصيني لبالدنا تركستان، وكانت تلك الفترة هي نفسها 

ط فيه أهل بالدنا الفترة التي هاجر فيها األلباني األب وأهله من ألبانيا، وهذا ما أمكن أهلي بمعرفة التوحيد الصحيح الذي فرَّ 
تركستان مما ابتالهم هللا باالحتالل الذي راح ضحيته أكثر من ثالثين مليون، وقد ذكرت ذلك في فصل (الرؤوس البشرية التي 

 انفصلت عن أجسادها بدون حرب أو ثمن) في الجزء الثالث من هذا المجلد، فالحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات..       
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م إىل احلكام الوطنيني والبعثيني، ال رسائل يف بعض املتعصبني اجلهلة، وُسِجْنُت مرتني بسبب وشايا
وبتصرحيي لبعضهم حني ُسئلت: ال أؤيد احلكم القائم؛ ألنه خمالف لإلسالم، وكان ذلك خريًا يل 

  وسبباً النتشار دعويت.
كثري من البالد والسورية والعربية، مث إىل   ولقد يسر هللا يل اخلروج للدعوة إىل التوحيد والسُّنة إىل

م من االستعمار والذل  نه ال جناة للمسلمني مما أصا بعض البالد األوروبية، مع الرتكيز على أ
واهلوان، وال فائدة للتكتالت اإلسالمية، واألحزاب السياسية إال بالتزام السنة الصحيحة وعلى 

؛ -عقيدة وفقهاً وسلوكاً  –يس ما عليه اخللف اليوم ؛ ول-رضي هللا عنهم –منهج السلف الصاحل 
ــم،ــ وــيفــ بــنائــهم  ــم ـوـعــبادــ فــنفع هللاــ مــا شاءــ مــن عــبادــهــ اــلــصاحلــني،ــ ـوـظــهر ذــلــك جــلياً يفــ عــقيد
م وألبستهم، مما يشهد به كل عامل منصف، وال جيحده إال كل حاقد وخمرِّف،  ملساجدهم، ويف هيئا

وأن يكتب أجر ذلك أليب وأمي، واحلمد هلل الذي بنعمته تتمُّ  مما أرجو أن يغفر هللا يل بذلك ذنويب،
َرّبِ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشكَُر ِنْعَمتََك الَّتِي أَْنعَْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َواِلدَيَّ َوأَْن أَْعَمَل الصاحلات: 

اِلِحينَ َصاِلًحا تَْرَضاهُ َوأَْدِخْلنِي ِبَرْحَمتَِك ِفي ِعبَاِدَك  وأصلح لي في .. ، ربِّ  الصَّ

        .) اهـذريتي إني تبت إليك وإنِّي من المسلمين

؛ فهي بقعة مباركة أيضاً؛ التميمي  البقعة اليت خرج منها شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهابأما 
أنه قال: أحب متيماً  وقد جاء يف فضل بعض أهل جند َكَتِمْيم، وما رواه البخاري عن أيب هريرة ( 

م: ((هذه صدقات قومي))، وقولمن رسول هللا  لثالث مسعتهم ه: يف : قوله ملا جاءت صدقا
ا مناجلارية التَِّميِميَّة: (( . فنحن ١) وقوله: ((هم أشد أميت على الدَّجال)).ولد إمساعيل))، اعتقها فإ

  هلم، واملرء مع من أحب..  وأيب هريرة  حنبهم حلب رسول هللا 
أبا هريرة، وملن استغفر له، فعن حممد بن سريين رمحه هللا تعاىل قال:  فاللهم اغفر لنا وملن أحب 

كنا عند أيب هريرة ليلًة فقال: (اللهم اغفر أليب هريرة، وألمي، وملن استغفر هلما). فقال حممد: 
وال يشك أحد أعطاه هللا بصرية يف الدين   . ٢. فنحن نستغفر هلما حىت ندخل يف دعوة أيب هريرة 

امة من بين متيم فضل عظيم يف نشر التوحيد وحق هللا تعاىل على العبيد، فرفعوا رايته، أن ألهل اليم
وعملوا بالكتاب والسنة، ونشروا شرائع اإلسالم، ورفعوا مناره وأعالمه، ودعوا الناس ودفعوهم 

                                                 
                   .للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ٦١التأسيس والتقديس في الرد على ابن جرجيس" ص انظر "منهاج ١)

رواه البخاري في األدب المفرد بسند صحيح، وكذا ورد في حديث طويل، وذكر األلباني رحمه هللا في صحيحته المعطاة  ٢)
 ح: أبلغ أبا هريرة مني السالم، وأعلمه أني قد استغفرت الغداة له وألمه...حديثاً فيه: قال قاضي مصر لعُلَّي بن ربا )٣٢٠٣(



110 
 

لذلك بثبات جأش وقوة إميان، فنشروا الكتب املشتملة على التوحيد والسنة واتباع منهج الصحابة 
، وحمذرين يف نفس الوقت من البدع وموامسها والضالالت والعقائد ١الكرام والذين اتبعوهم بإحسان

رِْكيَّة وعبادة املشايخ والقبور، ومنفذين يف نفس الوقت  بقوة اجتماعية  –الِفْكِريَّة والُكْفِريَّة والشِّ
  ..٢وال وأعراض أفرادهمألحكام الشريعة اليت حفظت أمن بالدهم وسالمة نفوس وأم -ودولة منيعة

                                                 
) فهم الذين نشروا كتب ابن تيمية وابن القيم وكتب كبار األئمة من السلف والخلف ومشاهير اإلسالم وأرسلوها إلى األفاق ١

  في العالم أجمعه إال الُجهَّال والمبتدعة الضالل   مجاناً وعممت العلم في جميع األطراف حتى رضي عنها من كل من له إلمام بالدين
) كانت بالد الجزيرة العربية قبل آل سعود مملوءة ظلماً وجوراً وفساداً وبغياً وعناداً وعدواناً وتعديا لحدود هللا، حتى أن قوافل ٢

 رهم أولى.    الحجيج لم تسلم منه، فيُقتل الحاج إن لم يكن له رفقة قوية، فإذا لم يسلم الحجيج؛ فغي
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قدمناه في أعاله عن قرن الشيطان واألحداث التي دارت وسوف  افيم تنبيه مهم
  تدور فيه:

وحنن هنا ال ندعي القدرة على كسر حاجز الزمن، وال اإلحبار عرب املستقبل، فال نستطيع حتديد 
دولة إسرائيل، أو  ، وخروج الدجال الضال، أو موعد زوالموعد خروج املهدي، أو نزول عيسى 

لتعدي على املسلمات  لفاعل إىل التحريف وا حتديد موعد قيام الساعة، فهذا أمر يدخل فيه ا
والقواعد والكليات، سواء فيما خيص الشرع بعامة، أو الفنت خباصة، ولكنها كلها إرهاصات أخرب 

رب بأن الفنت تكون قد أخ ، ويظهر فيها صدق ما أنبأ وحدَّث به أمته، وخاصة أنه ا النيب 
ملــ يــتحدثــ بــتلك  الــ،ــ ـوـلــه صفاتــ ـوـأــحــواــلــ عــند اــخلــرـوـجــ،ــ فــالــنيب الــ اــلــضَّ جــَّ متــهيداـًـ خلــرـوـجــ اــلــدَّ 

عبثًا، وإمنا قاهلا ليفقهها عنه العلماء الربانيون يف كل عصر ومصر،  –أحاديث الفنت  –األحاديث 
ا عليه ال ا ضمن رسالته اليت ُبعث  وضع  صالة والسالم، فهو وهي أحاديث قد بلَّغها؛ لكو

ا، ولتكون هلم هداية، وليعرفوا مدى حب رسول هللا  هلم، وحرصه  أحاديثه للمسلمني؛ ليتبصروا 
م من الفنت..    على جنا

، ُيْسِقط كل القضايا يف منهج أهل السنة واجلماعة منضبط بقواعد يف االستدالل واالستنباطف
يت يؤخذ منها القضايا يف حملها، على شرط صحة النقل الواقع بقوة حجية املصادر الصحيحة ال

بالدليل، وطريقة تنزيله، ال اخلوض يف الظن، وال العبث يف االحتمال، فيكون الدليل الصحيح 
مع بعضها البعض، ليصل الباحث إىل فهم  ةمرتبط بالبيِّنات واحلجج الواضحات املرتبطة املتصل

ا قال إمام أهل السنة أمحد بن حنبل: (احلديث إذا مل جتمع سديد ملراد هللا ورسوله من النصوص، كم
    ١طرقه؛ مل تفهمه، واحلديث يفسر بعضه بعضاً)

ما تكون إال مبنهج علمي منضبط؛ وهو النقل املصدق، والبحث احملقق، فإن مل  صحة النقلو 
يكون فيه  يكن هذا الشرط؛ فاستدالل يكون هذياناً وسراباً ال يُعرف صحيحه من فاسدِه، بل سوف

  الزلل والتعسف والتكلف يف فهم مراد الشارع من النصوص.. 
التحذير منها، وتنبيه املسلمني من ِسَنِتِهم، وإيقاظهم  من أجل؛ إال أحاديث الفنتفنحن مل نذكر 

ا أو القرب منها، ومن أجل اعتقاد صحة ما أخرب به خري العباد  م، وتبعيدهم من غشيا  من رقد
له عقول الكفار الذين قاسوا قدرة هللا بعقوهلم القاصرة اخلاسرة.. فكل ما أخرب به الذي مل تتحم

                                                 
 ١٦٤٠"الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع" للبغدادي رقم ١)
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ا النيب  النيب  من غري زيادة وال نقصان،  من أحاديث الفنت واقع ال حمالة؛ فهي كما أخرب 
فمجريات األحداث غيب، واأليام ُحباىل، واملعصوم؛ من عصمه هللا، والعصمة؛ ألهل اليقني 

الصحيح املولَّد من تصور متيقظ صحيح، يعلم صاحبه كيف يبتعد عن الفنت يف زمن  واإلميان
ا وعللها، مما يساعد كثريًا يف االعتصام منها والبعد  تشرأب فيه وتكثر، فيقوم املسلم بدفع أسبا

  عنها.. 
الَّ إ - وهي أمور كونية قدرية –ومع ذلك! فنحن وإن اعتقدنا أن أحاديث الفنت واقعة ال حمالة 

اأننا  ، ال من أجل أننا سوف نوقف تكوينها، ولكن من أجل التحذير منها، وحتفيز أنفسنا حنار
؛ فنتعجل البالء قبل وقوعه، فنقعد مكتويف األيدي ال َجْربِيِّنيلالستعداد هلا، والبعد عنها، فال نكون 

به من سلوك أسباب التغيري،  حنرك ساكنا، ليس لنا كسب وال اختيار، متواكلني ال نعمل فيما أُِمْرنا
إلزاميني؛ حنيق بالناس  َقَدرِيِّنيدَّر، وال نكون أيضًا خَ تُ فنكون سهامًا مسمومة تطعن يف جسد األمة لِ 

دون أن يكون لنا ذنب، أو دون أن نقدم من األسباب والبدايات ما جيعلنا ُنصاب بنتائجها، وكالمها 
م كفر، غري واقعيني، وال حيسنون أهل توهم باطل، ويأس عاطل، ويف فهمهم ضال ل، ويف إميا

  واجب الوقت...
، ولكنها جتيء تقارع املؤمن عن دينه، فإذا أقبلت؛ مل يعرفها إال فالفنت ال جتيء لتهِدي الناس

اجلُهَّال، فاخلوض فيها بغري علم؛ ُيضعف العقل، ويوهن الدين، هلذا ملا  االعلماء، وإذا أدبرت عرفه
عقول الناس يف الفنت، حبيث يقتل الناس فيها بعضهم بعضًا، فيقتل املسلُم  عن ُسئل النيب 

م  املسلَم: ((...إنه لتـُنـَْزع عقوُل أهل ذلك الزمان، وَخيِْلُف له هباٌء من الناس، حيسُب أكثُرهم أ
   ١على شيٍء، وليسوا على شيء))

الفنت، وهم ليسوا على  ففي هذا احلديث دليل على أن جهلة الناس هم الذين خيلفون يف هذه
م على شيء، فهم أصحاب عقول معوجَّة غري متزنة، وفهوم ساقطة يف الكذب،  شيء، وإن رأوا أ
ختوض يف الفنت دون حلم وال أناة وال رفق وال انضباط، بل بعصبية لفرق ومذاهب وبلدان 

ذكرهم كبار وتصورات أشخاص، وتبجحهم بذكرهم املسائل العلمية، وهم ليسوا من أهلها، أو 
املسائل ملن ال حيتمل عقله إال صغارها على ضد الرتبية الشرعية، فوجب على العلماء كشفهم، 

، ويتسللون لواذًا إىل ميدان والتحذير من أفكارهم، فهم يوقعون الكذب الصراح على رسول هللا 
لكة، ويدَّعون تنبؤات، فيصطنعون األخبار، وخيوضون يف  أحاديث الفنت وهم العلماء، ويقتحمونه 

                                                 
    ١٦٨٢السلسلة الصحيحة لأللباني  ١)
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نُ  الرافضة، معتمدون على تنبؤات الكهنة وكتب  ومستشرفون الغيب بالظنون،ون ُمَتَكهِّ
، وكتب خادمة لتوجهات وأفكار ومناهج ومذاهب ومشارب؛ فيعيِّنون األوقات، تواإلسرائيليا

م على النصوص، من غري مباال ة لتقومي ما ويسمُّون الرجال، وحيدِّدون املكان، ويقدمون استنباطا
م بأدلة  أظهرته األحداث مبضي الزمان من أخطاء، كل ذلك بفهمهم القاصر لألدلة، أو باستدالال
م! بل قد  م وتكهنا واهية موضوعة، وأفكار ُمَوْسَوَسة، فينقضي الزمان؛ وال أثر لشيء من خترصا

م يف بعضها، وسيظهر باقي الكذب والتدجيل الحقا إن شاء هللا   .ظهر كذ
، صاحب املخطوطات املُدعاة، ١الكذاب، حممد عيسى داود "هرجمدون"منهم صاحب كتاب 

   الدين، فيصطادون السذج املساكني.ومن كان على شاكلته، من الذين يتَأكَّلون ب
"البيان النبوي بانتصار العراقيني على الروم والرتك وتدمري ومنهم فاروق الدسوقي صاحب كتاب 

   ."القيامة الصغرى على األبواب"وكتاب  قصى"إسرائيل وحترير األ
   ."أسرار الساعة وهجوم الغرب"وآخر امسه فهد سامل يف كتاب له مساه 

ــم ـوـفــرـوـجــهم،ــ مــن اــلــناقــلني عــنهم اــلــذيــن اــستدلــوا  ـوـغــريهــم اــلــكثري ممــن الــ تــتعدىــ مهــتهم بــطو
  . ٢بكتبهم..فقاتلهم هللا أىن يؤفكون

ل ما ُيكتب مبسلَّم، فاملكتوب كاملسموع، ال يوثق به إال فليس كل من صعد املنرب بعامل، وليس ك
إــذــاــ جــاءــنــا بــسند مــتصل صحيح إــىلــ مــنتهاهــ،ــ مــن غــري شذـوـذــ ـوـالــ عــلة،ــ ـوـاــلــعاملــِ هــو مــن عــُلم قــدـرـه 
وبضاعته وضبطه وإتقانه يف بضاعته ومعرفته ومصادره املنهجية؛ احملاِفظة على سالمة املعتقد، وصيانة 

هكذا العاِمل الذي ال يفيت يف الفتنة   ريط أو اعوجاج عن جادة الطريق...الشريعة من كل إفراط أو تف
ا؛ ليتمكن من معرفة معانيها على  إال بعد حتققه من صحة النصوص، ومجع ألفاظها، وحصر َمْرِويَّا

  الوجه املراد، على قاعدة: استدل، مث اعتقد، ال العكس..
نزيل أحاديثها على واقٍع حاضر، وإمنا يتبني فمنهج أهل السنة إبَّان حلول الفتنة، هو عدم ت

مبا أنبأ وحدَّث به أمته من حدوث الفنت عقب حدوثها واندثارها، مع تنبيه  صدق رسول هللا 
  الناس وحتذيرهم من الفنت عامة، ومن تطبيقها على الواقع احلايل خاصة..   

                                                 
وهو صاحب كتاب "حوار صحفي مع جني مسلم" فيه الكذب والهراء الذي ال يصدقه إال الهمج الرعاع، وقد أهدى إلي هذا  ١)

ه وتعجبت من جرأة الرجل في كتابه وكيف يكذب على الناس، ثم رأيت هذا هـ وقرأته في حين١٤١٣الكتاب أحد األقارب سنة 
  الرجل هو نفس صاحب هذا الكتاب "هرمجدون" فعرفت ما وراء األكمة..  

) انظر "تحذير ذوي الفطن من عبث الخائضين في أشراط الساعة والمالحم والفتن" ألبي عبد هللا أحمد بن إبراهيم بن أبي ٢
  العينين"
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ات، وال املذاهب، وال الِفَرق، هي اليت تكوِّن املواقف واملقررات، ال السياس فالنصوص الشرعية
َعسُِّفيَّة  وال االجتاهات، وال الرواسب واملواقف واملنطلقات والتََّخرَُّصات والتَّصورات والتيارات التـَّ
اــلــتهوـرـيــَّة،ــ اــلــيت أــتــت مــنها اــملــقرـرـاــتــ اــجلــامــدةــ اــحلــزبــية،ــ ـوـاــلــتََّخبُّطَاتــ اــلــغري مــوضوعــية ـوـالــ مــنهجية، 

ات املذهبية، واالحنرافات العقدية البائسة اجلائرة اخلائرة البائرة احلائرة! والشطحات العقلية، والتـََّعصُّب
اليت خالفت املقاصد الشرعية، والضوابط املنهجية، يف التعامل مع الشريعة احملمدية.. وهللا وحده 

  املستعان.. 
  

 هـ١٤٢٨  كتبه أبو ماجد أحمد بن عبد القادر تركستاني
  م٢٠٠٨
  جلميع املسلمنيغفر هللا له ولوالديه و 
  
  
  

  م) ٢٠١٢و ٢٠١١قيل أعاله أقول في أحداث عام (ما وزيادة على 

  :الربيع العربي: وما يسمونه اإلعالميون
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  تركستانيالقادر  دكتبه أبو ماجد أحمد بن عب

  هج.١٤٣٣المدينة النبوية شهر رجب لعام 
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  العربي الربيع
أدعو الناس إىل القنوط من رمحة هللا، وال اليأس من رْوح هللا، نين ال : فكما قلت أعاله؛ أأوالً 

فالعياذ باهلل من هذا، ولكن التحذير واجب، وإالَّ فأنا أعلم يقينًا أن هللا ناصر أهل السنة، وهذا 
يف احلديث املتفق عليه: ((إذا هلك   وعد هللا وعهد من عنده، فسنن هللا تعاىل ال تتبدل، وقد قال 

ى أو ليهلكن كسرى، مث ال يكون كسرى بعده، إذا هلك قيصر فال قيصر بعده، والذي نفسي كسر 
على املستقبل كان يف مواضع  أن َقَسَم النيب  بيده لتنفقن كنوزمها يف سبيل هللا))، وحنن نعلم يقيناً 

اته نصر، كما أن كثرية منها ما حتقق، ومنها ما حنن يف انتظاره بإميان ويقني، فاإلميان واليقني حبد ذ
ة، واإلرادة، والقدرة على ضبط النفس حني األزمات، واالستفادة من دروس اهلزمية، املبادئ احلقَّ 

والتخطيط للمستقبل على ضوء مرئيات الواقع وتوقع املستقبل؛ كلها نصر، فقد ال تبدو آثار 
أس واإلحباط؛ يلوخيَّم ا النصر عاجًال، ولكنها سوف تظهر ولو بعد حني، فكلما امتأل اجلو بالغبار

، فنحن نثق باهلل؛ فمهما بلغ  قريب هللاِ  رَ صْ نَ  أال إنَّ فال بد للمسلم أن يتذكر قول هللا تعاىل: 
كيد األعداء ومكرهم، فكيد هللا ومكره أعظم من مكرهم وكيدهم، فاألمة اإلسالمية هلا برجاهلا 

ا طاقات واستثمارات ذات يقني وإميان و  جتريد بالعبودية هلل الواحد القهار، وحنن هنا ونسائها وشبا
اية املشروع الصََّفوي والصهيوصلييبنؤكِّ  العنصريان ال حمالة، وإن تآمرا  (الصَّْفُيوِين) د أن حتمية 

علينا، وأمجعا مجيع ما عندمها من كيد وخيانة، فسيحدث االنفراج يومًا بإذن هللا، وقد تكلمنا يف 
دِّر لنا أن نعيش بعض ن ثنايا الكالم، فعالمات الساعة قد جاء أشراطها، وقُ هذا يف أعاله يف كثري م

ا يف هذا الزمان، فنحن يف هذا الزمان  هذا كله  ، وفوضى هائلة، وإنَّ بني يدي حرب عظيمةإرهاصا
، وحنن عندما نرى التعاون الصَّفوي بإذن هللا تعاىل سيكون يف صاحل اإلسالم يف النهاية

ما خمتلفان يف الظاهر، وإن كانا متعاونني يف الباطن يف حقد دفني وسواد طوية  والصهيوصلييب؛ جند أ
ني، ومها وإن تعاونا على املسلمني يف العراق وأفغانستان، فهما السُّنِّيِّ  وبالذات على اإلسالم وأهله

 حرٍب على خيتلفان يف توزيع وتقسيم السرقة، وهذه هي بداية النهاية، وسُيهلك هذان الطاغيان يف
تقسيم السرقة، ويأيت هلذا الدين الفرج بإذن هللا من حيث ال حيتسب أحد، وهللا أعلم، فالتاريخ 
م، وينتصر هللا  احلتمي يعيد نفسه. فاهلل تعاىل يويل الظاملني بعضهم بعضًا، ويسلطهم على من أعا
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دماء املسلمني قرباناً مهما قرَّب الصفيون املوحدين يف مجيع أحناء األرض،  لدماء املسلمني
  لنظامهم..  

، للزم منا تنحي هذا ١لو أن القضية هي جمرد خالف بني السنة والشيعة يف أمور اجتهاديةو 
تم مبناصرة الشيعة على اليهود، ولكن اخلالف بيننا وبينهم يف حقيقته خالف  اخلالف جانباً، و

وثقافته وأصول عقيدته؛ متهيداً  م يوظف التشيع يف إبادة كل مسلم سين، وميحو وجودهمنظَّ 
 أخرى على األمة إلقامة دولة شر من وطئت أقدامهم احلصى؛ فارس اجملوسية الصفويةملؤامرات 
حلقيقة اإلسالم،  اإلمربيالية العنصرية العدوانية، وإطالق اإلسالم عليها ما هو إال تزييفاً  اخلارجية

 واملسلمون يف شقٍّ  ،ون أن الرافضة يف شقٍّ فدينهم دين آخر، وأهل السنة على مر العصور يعلم
ومييلون  ،ى املسلمنيعل مْ هُ ، فَـ ، ويعلمون أن الرافضة على مر العصور أعوانًا ألعداء اإلسالمآخر
 . قال (املهدي املنتظر عندهم) جالمل ولن يتغريوا أبد اآلباد إىل أن خيرج آخرهم مع الدَّ و ، معليه

عون أهل األوثان، لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد)) فالرافضة هم  عنهم: ((يقتلون أهل اإلسالم ويد
م يستحلِّ اخلوارج كسائر   ون دماء أهل القبلة أكثر مما يستحلون من دماء الكفار..اخلارجني، فإ

م مرتدون.   إال أن الرافضة مجعوا بني اخلروج والشرك. فتأمل!!. العتقادهم أ
 مطابقاً  أوا املختلفة يكون صحيحً  اإلعالميف وسائل  هليس بالضرورة كل ما تشاهدون: ثانياً 
الذاتية قد تسيطر أحياناً، بل وكثريًا!، فما علينا ، فاألهواء الشخصية والعواطف ائةائة يف املِ مِ  للواقع

ت بأكرب قدر ممكن، مث احنن إال املراقبة واملتابعة بفطنة حىت نستطيع على مجع املعطيات واملعلوم
فأكثر ما يفقد القدرة على  حتليًال دقيقًا مع استبعاد ما يكون مضلال، -ملعطياتأي ا –حتليلها 

                                                 
(هؤالء القوم  :في خيانة النصيريين ما نصه )٣٥(شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا في مجموع الفتاوى المجلد قال  ١)

، لباطنية أكفر من اليهود والنصارى، بل وأكفر من كثير من المشركينالمسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة ا
مثل كفار الفرنج والترك وغيرهم، فإن هؤالء يتظاهرون عند جهال وضررهم على أمة دمحم أعظم من ضرر الكفار المحاربين 

 ثواب وال ، وهم في الحقيقة ال يؤمنون باهلل وال برسوله وال بكتابه وال بأمر وال نهي والسلمين بالتشيع ومواالة أهل البيتالم
وبينوا ما هم عليه من الكفر والزندقة  ،تبا في كشف أسرارهم وهتك أستارهموصنف علماء المسلمين ك ....عقاب وال جنة وال نار
، وما ذكره السائل في وصفهم قليل من اهمة الهند الذين يعبدون األصنامومن بر أكفر من اليهود والنصارى واإللحاد الذي هم به

هم وهم جهات ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية إنما استولى عليها النصارى من. ..ثير الذي يعرفه العلماء في وصفهمالك
المسلمين  فتح -أي عند النصيرية -لمصائب عندهم ، ومن أعظم ادائما مع كل عدو للمسلمين، فهم مع النصارى على المسلمين

، بل ومن أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار، ومن أعظم أعيادهم إذا استولى والعياذ للسواحل وقهار النصارى
صونهم أو جنودهم فإنه من وأما استخدام مثل هؤالء في ثغور المسلمين أو ح ....لى ثغور المسلمينتعالى النصارى عباهلل 
، وهم أحرص الناس على غش الناس للمسلمين ولوالة أمورهم، فإنهم من أزلة من يستخدم الذئاب لرعي الغنم، وهو بمنالكبائر

أفضل من جهاد  ، وهومن أعظم الطاعات وأكبر الواجبات دود عليهموال ريب أن جهاد هؤالء وإقامة الح. فساد المملكة والدولة..
، والصديق وسائر من جنس جهاد المرتدين -يعني النصيرية - فإن جهاد هؤالء  من يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب،

ويجب على  ....ح من بالد المسلمينء حفظ لما فُت، فإن جهاد هؤالن قبل جهاد الكفار من أهل الكتابالصحابة بدءوا بجهاد المرتدي
كل مسلم أن يقوم في ذلك بحسب ما يقدر عليه من الواجب، فال يحل ألحد أن يكتم ما يعرفه من أخبارهم بل يفشيها ويظهرها 

  هـ.ا)ليعرف المسلمون حقيقة حالهم
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هو اختاذ مواقف مسبقة قد تفقد الباحث للوصول إىل  ؛حتليل األمور بالطرق العلمية الصحيحة
احلقائق، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه ال يتشبث أحد برأيه دون النظر يف آراء اآلخرين، 

منا يلزمه إعطاء نفسه فرصة بل وفرصًا ملراجعة آرائه وحساباته، واالطالع على وجهات فكل واحد 
  النظر املختلفة حبيادية، وتطبيقها على القواعد الشرعية والضوابط املرعية.

) يلزم منا دراسة العريب الربيع: كل األحداث اليت نراها اليوم وما يسمونه اإلعالميون (ثالثاً 
حىت نربط األحداث املاضية باحلاضرة،  - إن صح التعبري – الربيعهذا  األحداث اليت سبقت

لم ف ،قدمية حيكت مبا ال خيطر على بال أحد فاألحداث اليت نراها اليوم ما هي إال نتائج خمططات
الذي واجهه  احلروب واالحتالل والدمار والقتل والتشريدمن اطلع على  إال يطلع على ماض واقعه

، وهناك أجزاء ٣ا، وحنن اليوم نقابل جزءًا منه٢وحديثاً، وأدرك مؤامراته اليت مل تفرت ١املسلمون قدمياً 
  .إذا ما أدرك الناس ما ُسطر أعاله! أخرى مل تـُنَـفَّذ بعد، فهي قادمة ال حمالة

                                                 

نصيرية ما قام به النصيري الخبيث ومن جرائم الزبادة على ما نقلناه عن ابن تيمية رحمه هللا في الحاشية أعاله نقول:  ١)
هـ، فأمعن في القتل والنهب ٨٢٢حيث جاء بجيوش ال يُعرف مقدارها واستولى على بغداد وحلب والشام عام  )تيمورلنك(

ثم أنشأ من رؤوس أهل السنة تلة عظيمة، وقد قتل جميع القوات المدافعين عن المدينة من أهل السنة، ثم  ،والتعذيب مدة طويلة
هذا النصيري الخبيث تيمورلنك إلى الشام وأنزل أفدح المصائب التي لم يُسمع بمثلها بأهل الشام من أهل السنة، ولم يسلم  سافر

من إجرام هذا الشيعي النصيري الحاقد بالشام إال عائلة واحدة من النصارى الصليبيين، وقد أمر تيمورلنك بقتل أهل السنة العُّزل 
 أبناء طائفته العلويين النصيريين، وبعد الشام ذهب ذلك النصيري تيمورلنك لبغداد وقتل بها تسعين ألفاً إال األبرياء، ولم يستثنِ 

  .من أهل السنة

في عهد الغزو التتري، أما في عهد الهجمات الصليبية الحاقدة، فلم يدخل الصليبيون بالد المسلمين  ما ذكر سابقا كان ٢)
إال عن طريق الشيعة النصيرية، ومن مناطق سكناهم في طرسوس وأنطاكية وغيرها من ويستبيحوا دماء وأعراض أهل السنة 

المناطق التي هي تحت نفوذ الشيعة النصيرية، بل إن مدينة أنطاكية سقطت في أيدي الصليبيين بفعل االتفاق الذي ُوقع بين 
 .)بهمند(وبين قائد الحملة الصليبية  )الفيروز(الزعيم الشيعي النصيري 

من هذه المجازر التي في حق أهل السنة العُّزل األبرياء، فقد قام النصيريون الشيعة بعدة مجازر ف! أما في عصرنا الحاضر ٣)
 يندى لها جبين التاريخ ما يلي:

من م خشي النظام النصيري السوري الشيعي ١٩٨٥ففي عام  على يد الشيعة النصيرية: )مدينة طرابلس لبنان(مجزرة  -١
بتحريك عمالئه  )حافظ األسد(، فأمر النصيري السوري تحديد في مدينة طرابلس اللبنانية، وباللسنة في بالد الشامصحوة أهل ا

، كما تحركت األحزاب ك أعوانه في حي بعل محسن النصيري، فحرنصارى لهدم مدينة طرابلس الفيحاءوأعوانه من الرافضة وال
مشبوهة مع المخابرات اإلسرائيلية، والحزب الشيوعي اللبناني، اته الالعميلة كالحزب السوري القومي والمعروف بعالق

وبدأ النصيريون  )األمير عباس عبد(و )عاصم قانصول(ومنظمة حزب البعث بقيادة الشيعة الحاقدة أمثال  ،والنصارى األرثوذكس
الذي يبعد عنهم بضعة  )التبانة(لى حي بتنفيذ أوامر القيادة فأطلقوا قذائفهم ونيران أسلحتهم المتطورة ع )بعل محسن(في حي 

، واستقدمت قد شددت حصارها على مدينة طرابلس، وكانت القوات النصيرية السورية )شارع سوريا(ر وال يفصله عنهم إال أمتا
، كما حاصرت الطائرات الحربية أحاطت بمدينة طرابلس من كل جانب جندي نصيري )٤٠٠٠(تعزيزات عسكرية تتألف من 

، وبدأت مدفعية الجيش النصيري بقصف مدينة طرابلس السنية بالتعاون مع الدبابات طريق البحر إلى ميناء طرابلس ريةالنصي
، وأستمر القصف النصيري الشيعي المركز على أهل السنة )التبان(و )تربل(و )الكورة(فوق منطقة  المرابطة فوقها وبالتحديد

ً العُزّ  أدى إلى تدمير نصف  ، ممادينة أكثر من مليون صاروخ وقذيفةث انصب على الم، حيل في طرابلس قرابة العشرون يوما
لعالم هاتفيا ، وأحاطت النار بمداخل المدينة البرية والبحرية وانقطعت عن امباني طرابلس، كما تم تدمير معظم الشوارع

تبدو في النهار كمدينة أشباح تغطيها ، وقد وصف المراسلون في ذلك الوقت مدينة طرابلس بقولهم إن طرابلس أصبحت والسلكيا
، وفي الليل تصطبغ سمائها بلون أحمر منعكس من لهيب رات القذائف المدفعية والصاروخيةأعمدة الدخان األسود وتهزها انفجا

  نيران المدفعية.
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بية المارونية رتب الجيش النصيري السوري بالتعاون مع الميليشيات الصلي م:١٩٧٦في عام  )مخيم تل الزعتر(مجزرة  -٢

لمدفعية ، حيث دكت افلسطيني من أهل السنة )١٧٠٠٠(، الذي كان يحتوي على الفلسطيني )تل الزعتر(صار واقتحام الحاقدة ح
، عندها دخلت قوات الكتائب من البحر وتطلق القنابل المضيئة ، وكانت البحرية اإلسرائيلية تحاصرهالشيعية النصيرية المخيم

 )٦٠٠٠(، كانت نتيجة هذه المجزرة مع النظام السوري النصيري الملحدوارتكبت مجزرة رهيبة بالتعاون  الصليبية المارونية
  ، ودُمر المخيم بالكامل.أبناء السنة وعدة آالف من الجرحىقتيل من 

ي حافظ األسد تعرض الرئيس الشيعي النصير )م١٩٨٠(، ففي عام يد الشيعة النصيرية قاتلهم هللا على )سجن تدمر(مجزرة  -٣
، فأمر شقيقه رفعت ولية مباشرة ألهل السنة والجماعة، فحمل المسئشلة من قبل أحد عناصر حرسه الخاصإلى محاولة اغتيال فا

الواقع في بادية الشام ورئيس سرايا الدفاع في ذلك الوقت أن يقوم بعمل انتقامي إجرامي يستهدف نزالء سجن تدمر الصحراوي 
  .. من أهل الخير والصالح واالستقامةمعظم السجناء  ، حيث كانشرق سوريا

 )١٣٨(واللواء  )٤٠(عنصر من اللواء  )٢٠٠(، قام حوالي )م١٩٨٠(ففي فجر اليوم السابع والعشرين من شهر يونيو عام  -
كزهم من دمشق طق تمرمن سرايا الدفاع التابعة مباشرة للطاغوت النصيري رفعت األسد باالنتقال بالطائرات المروحية من منا

، وفتح نيران أسلحتهم عليهم وهم في زنزاناتهم على السجناء من أبناء أهل السنة ، حيث قاموا بإلقاء القنابلإلى سجن تدمر
، ثم قامت بعد ذلك شاحنات كبيرة بنقل جثث القتلى ورميها في حفر قد أعدت مسبقا يث ماتوا عن آخرهم خالل نصف ساعةح

  ..ق بلدة تدمرفيها وادي شر لرمي الجثث

ع على كل واحد ثم عاد الشيعة النصيريون المنفذون إلى قواعدهم في دمشق وقد تلطخت ثيابهم بدماء أهل السنة األبرياء ووز -
  شاب مسلم من حملة الشهادات العليا فال حول وال قوة إال باهلل )٧٠٠(، حيث راح ضحية هذه المجزرة أكثر من منهم مكافأة مالية

نيف في دورتها السابعة لجنة حقوق اإلنسان التابعة لمنظمة األمم المتحدة وقائع هذه المجزرة الرهيبة في مدينة ج وقد ناقشت -
  .)م١٩٨١- ٣- ٤(بتاريخ  )١٤٦٩/٤(، ووزعت عل اللجنة الوثيقة رقم والثالثين

صبيحة أول أيام عيد الفطر ، وفي )م١٩٨٠(م ، ففي شهر آب عادينة حلب على يد الشيعة النصيريةي مف )هنانو(مجزرة  -٤
 ،على الخروج منازلهم وحوانيتهم )قةالمشار(المبارك أجبرت عناصر القوات الخاصة النصيرية مجموعة من سكان منطقة 

، ثم فتحت نيران األسلحة المختلفة عليهم وأجهزت بعد ذلك )مقبرة هنانو(وأرغمت المصلين على ترك المساجد، وجمعتهم في 
  شخصاً فال حول وال قوة إال باهلل. )٨٣(وقد بلغ عدد ضحايا هذه المجزرة  ،الجرحى منهم على

طائرة  )١٦(لتها حاصرت القوات الخاصة النصيرية والتي حمْ  )م١٩٨٠(ففي شهر آذار عام  :)جسر الشغور(مجزرة  -٥
يوت حيث ُهدم في هذه ، ووجهت صواريخها ومدفعيتها نحو البور الواقعة في محافظة إدلب شماالعمودية بلدة جسر الشغ

، ئات من أبناء أهل السنة والجماعةشخص من أهل السنة وأعتقل الم )١٠٠(حانوتا كما قُتل نحو  )٥٠(منزال و )٢٠(المجزرة 
، وروى ناجون من هذه المجزرة حوادث لتمثيل باألطفال والنساء والشيوخوقد استمرت هذه المجزرة ثالثة أيام تحت القصف وا

  أشهر إلى شطرين أمام أمه التي توفيت فور رؤية المشهد. )٦(شق جسم طفل صغير ال يتجاوز عمره وقعت فيها مثل 

قامت المظليات النصيريات التابعات لجيش  )م١٩٨٠(، ففي صيف وخريف عام )حجاب المسلمات العفيفات في دمشق نزع( -٦
، من على رؤوسهن في شوارع المدينة ك بنزع الحجابالنصيري باالعتداء على النساء المحجبات من أهل السنة وذل )السرايا(

إن عملية االعتداء على ( ما نصه: )م١٩٨٠- ١٠- ١٧(الصادرة في يوم  )لوسيرم رونويسته(وقد قالت الصحيفة السويسرية 
  ).اإلسالم )األسد(رق التي يحارب بها المحجبات في سوريا هي إحدى الط

أصدر  )م١٩٨٢(، ففي عام هزت كيان كل مسلم في ذلك الزمان رة الرهيبة التي، تلك المجز)مدينة حماة السورية(مجزرة  -٧
ً والمتواجره بجمع القوات الشيعية النصيريةأوام )رفعت األسد(العميد  دة في كل من لبنان وجبهة ، والمدربة تدريبا خاصا
، وهي مجهزة تجهيزاً )سرايا(تدعى من وحدات  يتكون الذي اة المسلمة بقوات من جيش السرايا، وحوصرت مدينة حمالجوالن

ً باآلليات والصواريخ سبة جندي ن )٥٥,٠٠٠(، حتى وصل عدد هذه الوحدات إلى وأحدث المعدات المضادة للدبابات ممتازا
  ، حيث كان يتمتع هذا الجيش باستقاللية كاملة عن سائر القوى العسكرية السورية..)%٩٥(الشيعة النصيرية تصل إلى 

، والقوات الخاصة الشيعية النصيرية، وذلك بإقامة حزامين حولهاة حماة المسلمة بقوات من جيش السرايا فحوصرت مدين -
يع ، وسد جملمدينة المسلمة عن المدن السورية، مما أدى إلى عزل هذه ات من المشاة والمدفعية والدباباتإضافة إلى قوا

، وعندها أعطيت مؤن الغذائية واإلسعافات األوليةنها إضافة إلى ال، وقطع الماء والكهرباء عمنافذها والطرق المؤدية إليها
، فبدأت القوات النصيرية الشيعية تقصف المنطقة المعزولة عن )م١٩٨٢(إشارة البدء في اليوم الثاني من شهر فبراير عام 

، الساعات األولى في فجر ذلك اليوممنذ ، وقُصفت المدينة قصفاً مركزاً ومستمراً بمختلف األسلحة الفتاكة المدمرة العالم الخارجي
  ..ية ومداهمة المنازل وقتل من فيهابينما كانت وحدات المشاة تقوم باقتحام األحياء السكن

بقيادة العميد  )الفرقة الثالثة المدرعة(المدرع وقوات من  )٢١(المدرع واللواء  )٤٧(ومن المشاركين في هذا الهجوم اللواء  -
، وقوات من )رفعت األسد(تابعة للشيعي النصيري عنصر  )١٠,٠٠٠( بـ ، وقوات من سرايا الدفاع تقدر)فيق فياضش(النصيري 

، وقوات من لواء والتي ُسحبت من لبنان )سليمان الحسن(عنصر بقيادة العقيد النصيري  )٣٠٠٠بـ (الوحدات الخاصة تقدر 
  .)عدنان األسد(سرايا الصراع بقيادة النصيري  ، وعناصر من)علي ديب(المهمات الخاصة بقيادة العقيد النصيري 
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ن وْ كَ تدافع عن النظام السوري! لِ  ١-إن صح لنا أن نقول إسرائيل – قد يقول قائل أن إسرائيل
  : فأقولسرائيل، فهي حتمي حدودها!. سوريا حتد إ

، فإسرائيل نراها اليوم تستنكر قد يكون هذا القول صحيحاً، ولكنه قول ليس فيه عمق!: أوالً 
ا حتمي األقلية العلوية يف سورياميكن أن يُ فإسرائيل  اجملازر السورية ظاهرًا، وإالَّ  ا عدو ٢قال أ ، لكو

تستطيع الدفاع عن إسرائيل ألي  ٣ذا معناه أن العلويةحقيقي لإلسالم واملسلمني، ولكن ليس ه
 شيء، ومحاية إسرائيل ووجودها شيء آخر، ٤ظروف، فحماية إسرائيل عن العلويةالظرف من 

، مث ال ننسى ١فإسرائيل حتميها أمريكا وأوروبا ومعها روسيا وغريهم الكثري، وهذه احلماية محاية معلنة

                                                                                                                                                                  
أما األسلحة التي استخدمت في تدمير هذه المدينة وإبادة سكانها العزل فشملت راجمات للصواريخ ومدفعيات ثقيلة ودبابات  -

آر بي جي  ، إضافة إلى الصواريخ المحمولة على األكتاف والتي تسمى)ملم١٠٦(ومدرعات ومدافع هاون ومدافع محمولة عيار 
، إضافة إلى األسلحة حي وقنابل مضيئة وحارقة وعنقودية، وطائرات مقاتلة عمودية وطائرات إنزال مرو) RBJ-7 سفن (و

  الرشاشة واألسلحة الفردية.

ً مسجد )٨٨(وقد تم تدمير وهدم  - ، كما تضم المئات من المحالت والدكاكينسوقاً تجارياً  )٢١(، وهدم )١٠٠(وزاوية من أصل  ا
ً سكنيا دُمر تدميرا كامال )١٣(مقابر على رؤوس األموات، و )٧(هدمت  ، والتي من عائلة بكامل أفرادها )٢٧(، وتم إبادة حيا

  مركزا أمنياً لالعتقال والتصفية لشباب أهل السنة. )١١(، وفُتح شخص )٢٨٠(بينها عائلة الكيالني التي قُتل منها 

مسلم  )٤٠,٠٠٠(نكراء التي قام بها الشيعة النصيرية في حماة إلى مقتل ما يربو على ، وهي الجريمة الوأسفرت هذه الجريمة -
، بينما تشرد حوالي برون إلى اآلن في عداد المفقودينشخص آخرين يعت )١٥,٠٠٠(، واعتقال من أهل السنة والجماعة

ارب ثلث المدينة للتدمير رض ما يق، وتعورة، وبعض البالد العربية األخرى المجافي المدن السورية األخرى )١٥٠,٠٠٠(
  مليون دوالر فال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم. )٥٥٠(وقُدرت الخسائر المالية بحوالي  الكامل.

ً  )١٥(من وأخير المجازر التي تحدث اآلن ومنذ أكثر  -٨ التي ما استطاع أحد إخفاء حقائقها عن  مجزرة الحولة منهاشهرا
  ..بنا هللا ونعم الوكيلحس ..إلعالم الدولي

  .نفكما أنه ال يصح أن نقول للنصارى مسيحيين، فنحن ال يصح لنا أن نقول لليهود إسرائيليي ١)

والعلوية هذه تسمى في الحقيقة  %.٩٠% من عدد السكان، وإال فالسنة في سوريا تمثل ٨العلوية في سوريا ال يتجاوزن  ٢)
ً وتغطية لحقيقتهم الرافضية الباطنية الخبيثة، هي حركة (النَُّصْيِريَّة) وأطلق عليها اسم (ال علوية) االستعمار الفرنسي تمويها

خل في نفوس أتباعه أن اإلله قد حل في دباطنية أصحابها من غالة الشيعة تُنسب إلى مؤسسها (دمحم بن نصير النميري) الذي أ
ً كبيراً. و ، تعالىعلي  بتناسخ األرواح، والتأويل بالباطن، وكل ذلك مزيج من الوثنية من مذهبهم القول هللا عما يدعون علوا

اآلسيوية القديمة والمجوسية واليهودية والنصرانية، وخاصة في قضية الحلول، أي حلول هللا تعالى في جسم اإلنسان، وهي 
لكونه خلص بزعمهم  علي  نفس العقدية الحلولية في الصوفية، ومن عجائب عقيدة الحلول هذه عند النصيرية أنهم يحبون قاتل

الالهوت من الناسوت، فيترحمون على ابن ملجم ويخطئون من يلعنه. وظهرت هذه الفرقة في القرن الثالث الهجري، ومقصدها 
  هدم اإلسالم ونقض عراه.

ً من األسرار العميقة، )النصيرية العلوية( ٣) وال يجوز إفشاءها  من أشد الفرق في الكتمان على معتقداتهم، وتعتبر ديانتهم سرا
لغيرهم، ومن أفشى أسرارهم يقتلوه كما فعلوا بسليمان األضنى النصيري، فهو قد دخل في الديانة النصرانية وكتب كتاباً فضحهم 

  فيه سماه "الباكورة السليمانية"، فاستدرجوه حتى قتلوه شر قتلة. 

ً يقع بها، و )العلوية(من فرق  ٤) عليا يقع فيه، ومنهم من يعبد عم أن منهم من يعبد القمر بزمن يعبد الشمس ويعتقد أن عليا
، والكثير من الخرافات التي ال يمكن حصرها في هذه -تعالى هللا وتنزه عن ذلك -يقدس الهواء، فالهواء عند بعضهم أنه هللا و

 القدماء. ننانييالحاشية الصغيرة، فالخرافات واألباطيل قد بلغت فيهم مبلغاً فاقوا فيه خرافات وأساطير اليو
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أس نووي، ومتلك أقوى سالح جوي وأرضي يف الشرق ) ر ٣٠٠أن إسرائيل متلك أكثر من (
  .٢طاألوس

 ً : حنن نعلم أن إسرائيل ال تدعو اجملتمع الدويل إىل التدخل العسكري مع نظام سوريا ثانيا
مل يتفقوا عليها، فإيران كما نعلم واليت الغاشم، والسبب يف ذلك هو القسمة اليت رمسوها مع إيران 

ا تتسابق مع إسرائيل نووي إسرائيل ال ختاف من إيران على نفسها، فإيران مل تكن  وحنن نعلم أن اً،أ
يومًا ضد إسرائيل، بل كانت إسرائيل هي احلليف معها ضد صدام يف حرب اخلليج األوىل عام 

اللصوص اختالفهم يف القسمة، فلهذا كان من الضروري معاقبة إيران ولكن ال بد من  ٣م١٩٧٩
ا الصاروخيةوضرب مفاعلها النووي وبنيت ا العسكرية وقو ، ال لكون إسرائيل ٤ها التحتية ومنشئا

باإلضافة ختاف من إيران، ولكن اخلوف من املنافسة معها على مصاحلها العامة املرسومة مع الغرب، 
من تسابق بقية الدول يف الشرق األوسط المتالك أسلحة  -الذي نسمع طنينه اليوم -اخلوف  إىل

م لدول اخلليج من عقود مضت. وخاصة ل، هكِ لُّ ران تسعى يف متََ نووية حبجة أن إي م وحترشا تهديدا
 )ما(وإن كنت أقول أن أفعاهلم غري مضمونة، فالنظام اإليراين الفارسي قد يتغري، بل وسيتغري يوما 

  ألي ظروف متوقعة عليه، فالعامل كله يرفضه وميجه إال من أشرب قلبه الرتفُّض. 
 ً تعاون الغرب وأمريكا مع إيران يف احتالل أفغانستان والعراق مبصاحل مشرتكة،  مل ننسَ  :ثالثا

فأمريكا وإن كانت هي اليت صنعت صدام وأمثاله، فهي يف العقدين السابقني وصلوا إىل االستغناء 
صدام له طموحات نووية ، فوا خطرًا حقيقياً سُ حوا وأمْ بَ عنهم، مع رؤيتهم أن صدام ومن معه قد أصْ 

 احتالل بغض النظر عنتشكل خطرًا على مصاحلهم املستقبلية،  وأسلحة دمار شامل اويةوكيم
الشرق األوسط  الغرب إىل لدخول ذريعة وسبب فقط إمنا كانفاالحتالل  ،الكويت من عدمه صدام

ينتظر الوقت و ذ اختُِّ  قد ألن القرار ،٥آخرَ  اً ألوجدوا سبب اً؛ولو مل تكن سبب باستئذاٍن من قادته،
  ، وحصل الذي حصل.ملناسبا

                                                                                                                                                                  
 وإن قلنا أن روسيا تحميها بشكل غير معلن، فالكفر ملة واحدة، فهم وإن اختلفوا فيما بينهم، إال أنهم متفقون على محاربة ١)

اإلسالم الحقيقي الذي ساد العالم زمنا كبيراً، فهم يعرفون تاريخنا المشرق، ويعرفون مع َمن ِمن المسلمين يتعاونون، فهم كما 
أعاله في الجزء المستقطع من  نَ وِّ عاله كلهم ضد السلفية التي يسمونها وهابية، فال أريد أن أعيد وأطيل. فانظر ما دُ بينا أ

 (الشيعة والصوفية قرنا الشيطان).

هللا  أنني ال أدعو الناس إلى القنوط من رحمة هللا، وال اليأس من رْوح هللا). فنصر هللا للمسلين آت بإذنوكما قلت أعاله: ( ٢)
 تعالى ال محالة، والذي تراه اليوم ما هو إال إرهاصات هذا النصر...

  وفضيحة ووتر غيت أو إيران غيت خير شاهد على ما أقول. ٣)

 م بنفس الحجة.١٩٨٢وهو قد ضربوا المفاعل النووي العراقي عام  ٤)

  ون استئذان.أما عن السبب اآلخر فهو إسقاطهم برجي التجارة العالمي، فعندها دخلوا بد ٥)
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 ً علمنا أيضاً أن إسرائيل تواجه إشكاًال و : إذا علمنا أن إيران ال تشكل خطرًا على إسرائيل، رابعا
بله والدول الغربية   -  مع إيران من ناحية الغدر، فإيران دولة رافضية هلا عقيدة تعرفها إسرائيل

ا دولة خمادعة تؤمن بالتقية والكذب حىت مع و  -كلها ا معه، أ فالغرب قد درسوا من تدعي أ
التاريخ الرافضي وعلموا مكائده، فلهذا كان لديهم شكوك جتاه إيران بالغدر وااللتفاف عليهم لتفوز 

وإن كان لديها اتفاق  وحدها بالسيطرة، فتأخذ حصتها وحصة غريها من أصحاب القسمة، فإيران
ما خي افا الغدر منها، وتتجاوز احلدود اليت ُرمست هلا يف سري واسرتاتيجي مع أمريكا وإسرائيل، إال أ

االتفاق، وهذا الذي حصل؛ فقامت إيران فعليًا بتجاوز احلدود احملددة هلا، فأول ما فعلته صنع 
صواريخ بعيدة املدى، وحماولة ختصيب اليورانيوم بشكل متسارع إلنتاج سالح نووي، باإلضافة إىل 

يف وجه حلف اللتان وقفا معها  -هماوحلفائِ  – وسيا والصنيحتالفها السري واالسرتاتيجي مع ر 
كما هو  وقوف روسيا والصني القوي مع النظام احلاكم يف سوريا، والذي فضح هذا التحالف؛ الناتو

     ..١هلذا الوقوف املخزي، بدعاوى أخزى من اخلزي وحماولة إجياد املربرات ،ظاهر أمامنا

 ً اإليرانية كاذبة مفضوحة، فهي ال تريد مسح إسرائيل كما : كل الدعايات واالدعاءات خامسا
تزعم، فالذي تريده يف احلقيقة هو السيطرة على العامل اقتصادياً، مث إنشاء الدولة الفارسية املنشودة 
م عرب العصور، وهذا الذي ال يريده الغرب حبال من األحوال، فهم  واليت ما يزالون يف حماوال

احلقيقي والفعلي والذي خطط له الغرب لسنني  السيطرة وامتالك السالحيريدون أوًال حماوالت 
سوف ، لكونه الح مل يكن بصاحل الروس والصني، وهذا السهرمز عديدة وهو برتول اخلليج ومضيق

  فالرافضة خونة حىت مع أصدقائهم، وحىت مع مساعديهم. يقضي عليهما عاجًال أم آجًال.
 ً لم أن إسرائيل وأمريكا ال يُِهمَُّهما النظام السوري، بل وال يرغبان : إذا أيقنا ما قلناه؛ نعسادسا

روسيا والصني لتتخذا موقفاً يف بقاء وال زوال النظام السوري، بل أقول ال يهمهما الضغط كثرياً على 
فالتحالف الروسي والصيين مع إيران ما هو إال  من النظام يف سوريا، فاألمر أكرب من ذلك وبكثري!،

ذا يتم قطع قدم دول  تثبيت موطئ القدم يف اخلليج، مع قطع القدم األمريكي من املنطقة، و

                                                 
 من الدعاوى المخزية دعواهم أن لروسيا أسطول تجسسي عسكري بحري في طرطوس السورية الساحلية، وكأن روسيا ١)

ليس لديها رادارات تجسسية في أقمارها الصناعية، فاحتاجت المسكينة إلى رادارات في سورية، ومن الدعاوى المخزية  أن 
(ال) في وجه الغرب  الل ذلك انتخابيا والظهور أمام شعبه انه قادر على قول كلمةيحاول استغ )بوتين(روسيا  رئيس وزراء

ً لروسيا، بحجة أنه  يدافع عن النظام والواليات المتحدة األمريكية، فإذا قالها؛ سوف ينجح في االنتخابات، ويصبح رئيسا
  النظام السوري الغاشم.مجازر ؤيد يالروسي ال  الشعب أغلبيةالسوري، مع أن 
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ليكون درعًا أمنياً  اخلليج من اخلليج نفسه، وهلذا قامت دول اخلليج بإعالن قيام (االحتاد اخلليجي)
  مجاعياً ألقطار اخلليج العريب.

 ً وسوريا ولبنان، ومع هذه األهداف فلها قد علمنا أن إليران أهدافًا إقليمية يف العراق : سابعا
هداف وإن كانت صغرية إال أن أهدافًا أخرى صغرية باملقارنة مع األهداف اإلقليمية هذه، وهذه األ

ا املستقبلية، فمن هذه األهداف احتواء إيران قد تدرك أن هذه األ هداف قد ال حتمي مكتسبا
لروسيا والصني إسرتاتيجيات حنو املنطقة يف روسيا والصني جبانبها، فهي ال تدك ولن تدرك أن 

ا هلا ذه اإلسرتاتيجيةمعاكس هل ، وأمريكا هلا دورالعريب الشرق األوسط وخاصة دول اخلليج ، مع أ
قدم واطئة على أغلبية هذه الدول وخاصة دول اخلليج، فكل من هذه الدول  -أي أمريكا –

  يف اخلنق االقتصادي جتاه اآلخر. أعماالً  -روسيا والصني، وأمريكا–الكربى الثالث 
 ً حليفان إليران؛ فهذا  روسيا والصنيمبا أن ، و ١: مبا أن سوريا هي األساس واألهم إليرانثامنا

ا تقف مع إيران يف حمنتها يف سوريا، وعلى العموم  يعين حماولة السيطرة منهما على املنطقة حبجة أ
  ، فالكل يسعى إىل لياله.فضًال يف أن تكون َمْوثُوَقة ،فالثقة املتبادلة بني هذه الدول غري موثَّقة

 ً أن التحالف االسرتاتيجي بني كل هذه الدول حتالف مؤقت، يقوم على  يقيناً  أدركناقد : تاسعا
د هو ديدن هذه الدول اليت احلماقة والطمع االسرتاتيجي، فليس ألحد منهم صديق، فالغدر املعقَّ 

يف جهاده  ٢رأينا كيف كانت أمريكا تساعد ابن الدن (رمحه هللا) جعل هللا بأسها بينا شديد، فنحن
. وهكذا مع كل من صادقته حاربته هو وبالسالح الذي أعطته إياه ؛ضد الروس، فلما استغنت عنه

  وحتالفت معه؛ فنراها تستغين عنه عند ذهاب احلاجة إليه.
 ً نظاماً شيئاً، فنظام سوريا  : إذا كان هناك ضربة عسكرية لنظام سوريا؛ فهذا ال يكلفعاشرا

فالقضاء على ، ٣والصدور العارية من السالح، الُعزَّلجتاه قاومة إال املمهرتئاً ليس عنده ما يكفيه من 
النظام السوري سوف يكون بأقل التكاليف، ولكن اخلوف من اإلمدادات الروسية له باألسلحة 

، لتكون جاهزة لإلطالق يف لسورية واللبنانيةا نقلتها إىل اجلبال -فيما يظهر -الكيماوية اليت مت 
، فيكون هذه العمل عمًال انتقاميًا عند وبعد اجملوسي اللحظات األخرية من سقوط النظام العلوي

                                                 
  وخسارة إيران لسوريا معناها خسارتها للبنان أيضاً. ١)

فيه فنحن ال نقره عليه، فلي رسالة رددت فيها عليه اسمها "منهج  عليهابن الدن مات مسلماً، فنحن نترحم عليه، أما ما لُبِّس  ٢)
الرسالة هناك، وهللا تعالى أعلى  الثوار والتكفير والتفجير في الميزان اإلسالمي والرد على رسالة ابن الدن األخيرة" فراجع

 وأعلم.

 أسلحة النظام السوري غير متطورة، وجيشه ال يُعتمد عليه. ٣)
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واالجتاه حول احملادثات سقوط النظام، فلهذا نرى الغرب دائما يتحدث حول احللول السلمية، 
  السياسية.

ها وانقضى الكثري من أشراطالقيامة قد جاء بال شك، و  : التصادم بني الدول قادمحادي عشر
إال متابعي لألحداث، وربطها ببعضها  اليوم تعاىل، فما حننسبحانه و وكل مبشيئة هللا أشواطها، 

علم الغيب، ال ن فنحنقد نفقد بعض املعطيات، وبعض حلقان السلسلة، و ة، يَّ لِ سُ لْ سَ بطريقة حتليلية تَ 
ا من األمريكان واألوربيني؛ فقد ترتاجع روسيا والصني  عن موقفهما، ويتحاشوا الصدام مع أقرا

بسبب وجهة نظر أخطأت مدمر مل يره التاريخ لعدم االستعداد للعدة، ولعله يكون ِصدام 
  فاللهم سلِّم َسلم. احلسابات، كاليت أشعلت احلربني العامليتني األوىل والثانية.

، فالشبكات العنكبوتية متأل ول على املعلوماتية العامليةمل يكن اليوم صعوبة يف احلص :ثاني عشر
فاملعلومات عن املد الرافضي أصبح اليوم  األجواء العاملية، حىت صار العامل كله يف جهازك احملمول،

مفضوحة، فاملد هذا صار أصبحت و واضحة، أمست مكشوفاً، حىت خططته جتاه مده يف سوريا 
يتضاعف بسبب صمت بعض من  يحىت ُصوِّر وكأنه مد أخطبوطيعرتف به األعداء قبل األصدقاء، 

من يشكك يف وجود  الين هذا الزمان، حىت أننا رأيناعق نْ شاكله مِ  نْ ُيشار إليه بالبنان كالقرضاوي ومَ 
  فيا لألسف. خطة خبيثة لتشييع العامل وخاصة للسوريني برعاية النظام السوري نفسه.

عي رافضي ُنَصْريِي يبعثه ويقوده ماليل طهران، وهذا بعث شيهو : البعث السوري ثالث عشر
ه قد بدأت من حوايل القرن من تُّ طَّ خِ فَ  ،حقبًا من الزمان ينغفل عنه الشعب السوري السُّ الذي قد 
 ٢، فهو أيدلوجي، فالشعب السوري السين يلزمه معرفة ما جيري يف بلده، فاألمر جد خطري١الزمان

النظرية  اتلتحويل الصياغ السياسية احلزبية الربناجمية التعبوية، سياسي يدخل حتت حيز النشاطات
ما  واألطفال فالذي نراه اليوم من تقتيل للرجال والنساء ،اجلماهري وسط تعبوية ودعائية برناجمية ملادة

  .هو إال من األمور اليت جيب على املسلمني معرفة الدوافع هلا

                                                 
أرجو تنزيله  فيه دراسة تّمت باستقاللية وشفافية نادرة " فهو كتاب مهم للغاية،٢٠٠٧- ١٩١٩انظر كتاب "البعث الشيعي  ١)

  من النت. 

أو عرقية أو مصالح  ة من األفكار المرتبطة اجتماعيا بمجموعة اقتصادية أو سياسيةاأليديولوجيا أو علم اآلراء، هي منظوم ٢)
مجموعة معينة من الناس أو غيرها، وفي الغالب تشكل نزعة مضادة للتاريخ، ومقاومة للتغير، ومفككة للبنيات الكلية. فتشكل 

لعلمية أو حتى كرؤية للكون، وقد تمثل األيديولوجيا التبلور النظري لشكل من أشكال الوعي الزائف، فهي كقناع أو كتعارض مع ا
ً ألمور اجتماعية ونفسية قد تشّوه الواقع أو تخطئه، لكنه تشويه يعكس حقائق معينة ً رمزيا ويطمس أخرى  نفسها وسيطا

 لتوصيل رسالة معينة للمؤمنين بها.
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؛ فال بد أن نعرف أن املنهج التارخيي يتطلب دراسة على ما سبق يف الفقرة السابقة :رابع عشر
ظاهرة أو مقولة أو فكرة فلها تارخيها، ودراسة تارخيها ال يعين تربيرها، والذي يعنينا  يّ أَ متفحصة، فَ 

ا، فالذي نراه اليوم من صراعات وتناقضات ما هو إال حماوالت للوصول ورَ رُ يْـ ضرورة: أصوهلا وصَ 
، فهذه هي ة بأي شكل نضايل حزيب أو عرقي أو مذهيب أو إقليمي أو طائفيإىل ما رمت إليه الفكر 
وأطيافه املنادي  نضال، ورمبا استعان أي واحد من هؤالء بالغرب والشرقناصية احلقيقة يف أي 

بنظريات تنادي بالدميقراطية للشعب والدكتاتورية ملخالفيه، حىت ولو كانت خمتلطة باستانيلية 
األساسية، ومن  زة يف روسيا وشرق أوربا، اليت تقسم الناس إىل متمتعني حبقوقهماملتمرك )إستالني(

) اجنلز(و )ملاركس(املعاكسة  ١)لينني(لينينية  اتحيرمون من هذه احلقوق، أو خمتلطة بشعار 
ر وُّ طَ فاحلاصل من تاريخ العامل أن له معايري مستمرة، فلو فشل معيار؛ ظهر آخر، أو تَ  ،٢الدميقراطية

واملسألة  يحظى بسياسات متتعه حبقوقه التوسعية، ومن يعارضه يكون عدو له،لعيار الفاشل، للم
ا للشعب، أو بساطة؛ أن الدميقراطية املنادا ا فيما يظهر أ النهاية  ضد أعداء الشعب؛ تتحول يفة 

راطية، تاركة اإلسالم لديكتاتورية شاملة. وهذا الذي نراه اليوم عيانًا يف الدول العربية املنادية بالدميق
  ىلَّ علينا..وَ ما نكون يُـ كفاجلزاء من جنس املعمل، و  وراءها ظهريًّا.

مبا أننا اليوم نقف على أحداث سوريا، فإن أمر هذه القضية تنصب طوًال : خامس عشر
، والذي يرتبط فقاريًا بزمن األسد لتبشريي الشيعي املتزايد خاصة هناكوعرضًا على قضية النشاط ا

                                                 
لى مر العصور" وقد تكلما هناك باختصار عن في رسالة "لماذا يجب علينا محاربة البدع والمبتدعة ع تهانظر ما كتب ١)

 والتي هي إيديولوجيا اجتماعية وسياسية واقتصادية تهدف إلى والرأسمالية والبرجوازية والبوليتاريا واإلمبريالية الشيوعية
مبني على الملكية المشتركة لوسائل اإلنتاج. وترمي إلى السيطرة على المجتمع  الطبقاتتأسيس مجتمع ثوري اشتراكي خاٍل من 

ومقدّراته لصالح أفراد المجتمع بالتساوي، وال يمتاز فرد عن آخر بالمزايا التي تعود على المجتمع. هذه الحركة بتفسيراتها 
ً بين  القرن العشرينأثرت بشكل ملحوظ على تاريخ  الماركسية اللينينية وهو الدول  -» العالم االشتراكي«الذي شهد تنافساً حادا

وهي دول حكومات األسواق االقتصادية والديمقراطية  - » العالم الرأسمالي«و - االشتراكية المحكومة من قبل أحزاب شيوعية
  بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية.  الحرب الباردةالذي بلغ ذروته في  - الليبرالية

ريتين تعتبران مرحلة من مراحل التطور وقد اغتر بهاتين األيدلوجيتين الكثير من المفكرين اإلسالميين، لظنهم القاصر أن النظ
أَهُْم يَْقِسُموَن َرْحَمةَ َربَِّك نَْحُن قََسْمنَا في الثروات المادية، وفي حقيقتها الظلم الذي أخر الشعوب وذلهم وأفقرهم. قال تعالى: 

ا  بَْينَُهْم َمِعيَشتَُهْم فِي الَحيَاِة الدُّْنيَا َوَرفَْعنَا بَْعَضُهْم فَْوَق بَْعٍض  َِّخذَ بَْعُضُهْم بَْعًضا سُْخِريًّا َوَرْحَمةُ َربَِّك َخْيٌر ِممَّ دََرَجاٍت ِليَت
خرف:يَْجَمعُونَ     .}٣٢{الزُّ

لْت الشيوعية كحركة ثورية، ولكن ليس من الضروري أن تتبلور هذه و(فريدريك إنجلز )كارل ماركسأفكار كل من ( ٢) ) َمثـَّ
ً على الورقة التي تقدّم بها الرجالن في وصف  الحركة في بقعة معينة من العالم بل من الممكن أن تحدث في العالم كلّه استنادا

 ،وتمتع الجميع بها ،يقوم على توسيع الحقوق األساسية - باختصار -  ) عن الديمقراطيةإنجلزالشيوعية. ومفهوم (ماركس) و(
تعطي  أنتريد  األولى أنتعارض األساسي بين الفكرتين سلطة شعبية خاضعة للرقابة الدائمة للجماهير. وال إلىوتحول البرلمان 

حق العزل السياسي ومصادرة الحقوق من بعض  - ديمقراطي حتى لو كان ذلك استنادا لتشريع صدر بشكل -ما  إداريةجهة 
وتجارب العهد ، حتى ديكتاتورية الفرد أومجلس الثورة  أوللديكتاتورية سواء كانت ديكتاتورية الحزب  الناس. وهذا بالضبط يقود

فيا هلل ما أعقدها  فـ"الماركسية" عبارة عن ايدولوجيا األحزاب الشيوعية، و"اللينينية" عبارة عن أسس التنظيم. .)الستاليني(
 من تنظيمات اغتر بها بعض اإلسالميين هداهم هللا!.
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احلاضر اإلله ني يف سوريا ينادون ويناشدون بإهلية االبن يِّ ريِْ صَ ب واالبن الوريث له، فلهذا جتد النُّ األ
إال أن املرحلة اليوم تطورت إىل حالة  -لكون العلوية النصريية تعتقد تناسخ األرواح -د بشار األس

وإال  ضر، فال إله إال بشار،احلا جديدة من التبشري وهو تشييع الناس جربياً، فبشار األسد هو اإلله
  قتلنا من يعارض هذه املرحلة، على العكس من األب الذي ينادي بالتشيع بدون إجبار.

: كان من مسات حزب البعث قدميًا حزبًا ثوريًا قومياً، أما اليوم فهو حزب بعثي سادس عشر
والذي  .ة)يَّ يفِ يِ طْ (الثورية التَّ ينتقل بالدولة الوطنية إىل الدولة األمنية اليت تستند إىل الشرعية  شيعي

ة) الشعب قسرًا، فصار اجليش نَ وَ لْ يعين (عَ  ،اليومباألمس و ث عنه الساحة السورية دِّ حتَُ نراه هو ما 
الشرعية املسماة بالثورية القائمة على  ذا يعينوه، يف أجهزة األمن ومراكز القراريِ طْ تَ بِ  واألمن علوياً 

"، وكان يف مقدمة مشروع التَّْطِييِفيَّة رضة أو مناهضة ملا يسمى بـ "الثورةتطهري اجملتمع من أية قوة معا
أي جبعل املؤسسة الدينية غري قادرة على اختاذ  ة،يَّ ثِ عْ طهري هو املؤسسة الدينية وفق الصياغات البَـ التَّ 

ة يَّ ثِ عْ  إخضاعها يف كل صغرية وكبرية لنظام املوافقات البَـ قرار مستقل خيص الشأن العام، إال عْرب 
وذلك بالتوازي مع قيام الدولة الشمولية: (القائد الواحد يف دولة احلزب الواحد  ،١الطائفية الشيعية

ث بني البعث القومي والطائفي يف آن واحد، ايُ حَ ، هكذا بالتَّ )بدين رئيس الدولة والرأي الواحد
طائفي للجيش واحلزب معًا يدًا بيد، وهذا ال واستئثار التَّْطِييِفيَّة انتقالية من القومية إىل يقوم بعملية ف

على مستوى املمارسة مع حركية بعث وتتوارى ي تتوازى وِ ظَ فْ ركية خطاب قومي لَ ميكن إال حب
يف اجليش واحلزب، فيما يوازيها حركة بعث شيعي داخل الطائفة يِ طْ (طائفي)، يتم من خالهلا تَ 

ا فيما مسي بـ(عودة الفرع إىل األص ل) أي عودة املذهب العلوي كفرع إىل املذهب العلوية ذا
مت له ذلك م حيث ١٩٨٢ – ١٩٧٨ ما بني بعدما حدث االنفجار الكبري يف الفرتة لالشيعي األص

يتيح لألسد أن يستويل على الدولة  ةمن خالل آلي من خالل االستيالء االستيطاين النهائي للبالد،
وبعد انتهاء أحداث الثمانينات، استتب  ،ر جمتمع أعزلواجملتمع عرب إنتاج طائفة مسلحة تتفرد مبصائ

ة ما كان قد أجنزوه دستوريًا من إقصاء مؤسسات اجملتمع املدين مبا فيها املؤسسة الدينية عن يَّ ريِْ صَ للنُّ 
التأثري يف اجملال السياسي، وذلك استنادًا لسياسة املوافقات األمنية على حد زعمهم، واليت قامت 

وأطفاًال؛ بطريقة وحشية مهجية بلغت العشرات من  ونساءً  حنو شعب سوريا رجاالً  بإبادات مجاعية
من األخضر واليابس من األحياء السكنية والثروات الزراعية واحليوانية، هكذا و  ،اآلالف من البشر

بتدمري اجتماعي وخراب أنساين، فضال من بث ثقافة التخويف يف مفاصل اجملتمع السوري 
                                                 

  فعلهما. نتن وهذا الذي رأيناه واضحاً جلياً في البوطي والحسون ومن تأبط بهما واستحسن ١)
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بله النطف، ومل يقتصر على هذا! بل ونال اجملتمع السوري بكامل  ، نالت األجنةوأحشائه، بل حىت
وهلذا نرى االنشقاقات  .١شرائحه؛ حىت السلطة نفسها جبيشها وأجهزة أمنها وأهل مراكز القرار فيها

 كلهم  وانضمامهم وحىت من النصارى السوريني، العلويني أنفسهم،و  وزَ رُ الدُّ  اليوم صدرت حىت من
   يش السوري احلر، نصره هللا تعاىل.للج

: مرحلة األسد األب، تبعتها مرحلة األسد االبن؛ وكلتا املرحلتني هلا اسرتاتيجيات سابع عشر
فتح أبواب و غرضها االنتقال إىل مرحلة منشودة لدى الشيعة يف العامل، وهي مرحلة التشيع الطليق، 

ائيًا بإيران ريِْ صَ نظام السوري العلوي النُّ ، حىت يستلحق الالنشاط الشيعي اإليراين بال حساب ي 
اق حَ لْ تِ اق سوريا باملد الوثين اخلميين اجلارف، مما غدا هذا االسْ حَ لْ ، واستِ ةيَّ وِ فَ الفارسية اجملوسية الصَّ 

ة العنصرية اليت شكلت خطرًا حقيقيًا على خصائص اهلوية السورية، على حساب العائلة األسديَّ 
ا من إيران، و  وية منقسمة على نفسها  نَ يعادي أهل السنة مِ كل من   نْ مِ قو الغرب والشرق، و
، وتتوحد معها بتجاهل هويتها متدها من إيران والعراق ولبنان من غري هويتها، بأحزاب شيطانية

وهذا الذي قام به األسد خبطته  .٢وية انتماء داخلية تتوحد ضد اآلخر يف الوطن الواحدالوطنية 
كل حزب سياسي سين، والقيام بربجمة إقامة الدولة الطائفية اليت حيل فيها ميزان القوة   اليت ألغت

يعيشه العراق اليوم بعد االحتالل و  عاشه وهذا بالضبط الذي .٣الطائفية حمل ميزان القوة السياسية
ا هؤالء ، حىت غدت املسألة على درجة من الوضوح والفضيحة املعلنة اليت قام ٤األمريكي اإليراين

م، وتضليل أتباعهم ببضاعة دجالون الكذابون املراءون املانعو ال م وأوطا ن املاعون عن شعو
ا باسم الورقة  الفلسطينيةيتداولنوها ويسوِّ  والصراع مع إسرائيل، وهذه البضاعة معروفة  قو

) والنهوض السلفي (الوهايب اإلسرتاتيجية، فهي بضاعة صهيونية تقوم على هزم الوعي اإلسالمي
                                                 

  "٢٠٠٧- ١٩١٩نظر كتاب "البعث الشيعي  ١)

العسكري  - العسكري ضد السياسي والريف ضد المدينة، بالتسعير الداخلي بالشحن الطائفي باسم الصراع الطبقي؛ أي صراع  ٢)
بمقدار ما يتعمق  -ال الوطني-أنه بمقدار ما يتعمق الدمج الطائفي الداخلي :قاعدةعلى  .الريفي (األقلوي) ضد العسكري المديني

ونته. فعليهما من هللا ما . فكان هذا هو الخط الذي بدأ به األسد األب وتبعه األبن بتطييف الجيش واألمن وعلالتفكك الداخلي
 ويسحقهما. هايستحق

لسلف الصالح؛ وهذا هو مآل التفرق الحزبي، فالتعددية الحزبية أسباب كل بلية، فلو كان المسلمون حزباً واحداً، على منهج ا ٣)
الذي ، فالفرقة إلى أحزاب وجماعات ضعف إلى ضعف، وهذا رقة عذاب كما أخبر بذالك خليلنا دمحم لما كانت هزيمة لهويته، فالفُ 

سبب تسلط األعداء على األمة اإلسالمية، وإال فاإلسالم بعقيدته ومنهجه أكبر قوة في العالم، ال يستطيعها كل القوى العالمية 
  هلل تعالى ناصر من نصر دينه، وناصر على من بدَّل دينه إلى أفكار زباالت األحزاب التي مزقت وفرقت فأضعفت. مجتمعة، فا

االحتالل الشيعي للعراق اليوم بشبه السيطرة الصدامية البعثية باألمس، فالنظام في عهد صدام حسين لم يتح لألحزاب  ٤)
دونه، فكان لصدام حسين نظام بعثي شمولي ألغى فيه الحياة السياسية واألحزاب السياسية وال الطائفية فرصة في القيام بما يري

واقع التأقطب  السياسية، وللمجتمع التعبير عبر القنوات البعثية ومعها العشائرية فقط،، وهذا الذي نراه اليوم في سوريا في
حتى اليوم عبر استمراريتها في النظام الوراثي  ليس إال نتاج إلستراتيجية أسدية في الماضي، وهذا الطائفي والشحن المذهبي

 الوريث الصغير... االبنالعائلي األكثر توغالً في إلحاقها التبعي الالوطني بإيران من خالل 
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عي، وِبطَُغم من املتحالفني الروس باحلزب الشيعي التشييعي بسمات متثل العقل اخلميين التوسُّ 
والصينيني املتآمرين أيدلوجيًا على املسلمني، بفكرة طغيانية تفتح أبواب ضياع األوطان العربية 

   .}٣٠{األنفال:اِكِرينَ َويَْمكُُروَن َويَْمكُُر هللاُ َوهللاُ َخْيُر المَ  وخاصة اإلسالمية.
: ال يفوتك أن النشاط التبشريي الشيعي يف سوريا بالذات ال حيظى اهتمامًا دولياً ثامن عشر

 النشاط الشيعي ليس نشاطًا دينياً وأيضًا ال يفوتك أن  فحسب، وإمنا حيظى اهتمامًا إقليميًا ودولياً،
تطورات اليت يت أصابت املنطقة، والبتغّريات القوى الفحسب، بل هو نشاط ديين وسياسي يتعلق 

اإليراين يف ظل التهديدات اجلدية اليت تعصف بنظام األسد بعد مقتل رئيس حلقت باحملور السوري 
وقيام احملكمة الدولية. وإننا ننظر بعني القلق إىل ما ميكن أن  رمحه هللا الوزراء اللبناين رفيق احلريري

منية سلبية على الشعب السوري بكافة فئاته وشرائحه. خاصة حيدثه هذا التشييع من آثار سياسية وأ
مع اقرتان هذا الفعل السياسي واألمين بنمو متزايد ومّطرد للنفوذ اإليراين يف الشأن الداخلي 

ديد  بأيدي سورية علوية ُنَصْريِيَّة وأخرى إيرانية أو موالية إليران، السوري وما ميثل ذلك من 
لرتاثية لشعب عريق كالشعب السوري، مما أدى الوطين وللهوية الثقافية وا للوحدة الوطنية وللنسيج

ا سياسة وأمن  إىل إثارة هذه القضية يف الشارع السوري، وبدء فهم الشعب هلذه اللعبة اليت تدعي أ
 . ويأىب١وبالقوة على الطريقة الصََّفِويَّةة يَّ يعِ يِ شْ للبالد، فعرف الشعب السوري أن القضية قضية تَ 

الشعب السوري، ويقول مقولته املسموعة: (ما لنا غريك يا هللا)!. وهذه هي بداية النصر حبول هللا 
  وقوته.

ية، وقد علمنا يقينًا أن الشيعة : ال ننسى أن الذين اجتهوا إىل التشيُّع أغلبيتهم صوفتاسع عشر
م تتشابه يف الكثري منها، وقد بين الرابع ( قسمنيالا ذلك يف والصوفية قرانان يف رأس واحد، فسما

هم مع اليهود والنصارى  واخلامس) من اجمللد األول من "نقض "املوسوعة اليوسفية" فضال من تشا
، وكانت هذه البيانات يف من اجمللد األول (الثاين والثالث)أيضًا يف القسمني  ذلكواجملوس، وقد بينا 

الذي بني األديان، وبني الشيعة والسنة، و هذه األقسام ردًا على القرضاوي الذي حاول التقريب 
وقد نقضنا هذه الفكرة بتوسع لعل هللا تعاىل ينجي  ،مل جييء به السلف على مر العصور جاء مبا

املسلمني من الدخول يف دائرة أفكار مثل هذه الرجل الذي تعامى عنه بعض الدعاة حبجة إخوانية 
 )، (هم يقولون ال إله إال هللا)،ألسنتكم(كفوا  )،(ال تصدعوا الشمل حزبية: (ال تفرقوا الصفوف)،

                                                 
لم تكن إيران شيعية إال بعد تقتيلهم وإلزامهم بالتشيع من قِبَل الصفويين، والتاريخ خير شاهد، فأرغموا إيران على التشيع  ١)

 ب التقتيل وما دونه من اإلجرام، وما كان هللا غافالً عنهم، فعليهم من هللا ما يستحقونه. بأسالي
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ا  (جنتمع فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه)، وحبجج كثرية ظاهرها حق أريد 
ذه احلجج دخل يف التشييع مجلة طوائف املسلمني، و   صوفية، فالطيور علىمنهم  الغالبيةباطل. و

   أشكاهلا تقع.
أيها السوريون! فالتشيع قائم يف بالدكم على أيدي املاليل اإليرانيني والعراقيني  احلذر فاحلذر

م الثقافية، والتسهيالت الغري معهودة من النظام السوري، فهم يدفعونكم  واللبنانيني عرب مؤسسا
هالهلا  ة التوسعية وجتذيرإىل اعتناق التشيع، ولو بالقوة وبالشبيحة!. وكل هذا لتحقيق الرغبة الصفويَّ 

وهذا حبد ذاته خطرًا أمنيًا على الساحل السوري ومنطقة  ،١ا السنة، بل وعرب سوريةالشيعي يف سوريَّ 
يعة على منط حزب الالت اللبناين املتحكم اجلزيرة العربية، حبيث تصبح املنطقة مسيطرة من قبل الشِّ 

ا بنفوذ إيراين كسروي صفوي خ َويَْمكُُروَن َويَْمكُُر  بيث.يف القرارات داخل دول، ويعيق إدارا

   .}٣٠{األنفال:هللاُ َوهللاُ َخْيُر الَماِكِرينَ 

                                                 
قسمها العراقي. وباإلجمال فإن غالب ، وبعض هذه القبائل تشيع فسوريا السنة تمتد بقبائلها في العراق والسعودية واألردن، ١)

ً ل ً جغرافيا ً للراغبين في بسط الهالل الشيعي عبر البادية المحاذية لشيعة العراق تمثل امتدادا ها، وهذا ما يجعلها مغرية جدا
  .والحماية األمنية لنظام األسد كان سنداً قوياً لهذا المد سورية.
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  : للقراء الكرام أقولأخرياً وليس آخراً 
((إذا هلك كسرى أو ليهلكن كسرى،  ،وقوله: ((الفتنة من ِقَبل املشرق)) :قول النيب  واال تنس

ه، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزمها يف مث ال يكون كسرى بعده، إذا هلك قيصر فال قيصر بعد
، قريب هللاِ  رَ صْ نَ  أال إنَّ ال بد للمسلم أن يتذكر قول هللا تعاىل: أنه  وانسال تو  ،سبيل هللا))

، همهم وكيدِ فنحن نثق باهلل؛ فمهما بلغ كيد األعداء ومكرهم، فكيد هللا ومكره أعظم من مكرِ 
، وبدأ دبالضِّ  الشيعينرى حتول الشعب السوري جتاه املد  ، فنحنوحىت اآلن ويف إطار املدى املنظور

فالذي نراه اليوم  وهذا ما مل يتوقعه العامل بأسره، على عقيدته وجمتمعه، ي خطر هذه املدّ عِ يتفهم ويَ 
، ولكن اخلطر در ي غري وايعِ يِ شْ التبشري الشيعي والتَّ يف سوريا بسبب  ١أن خطر التغيري الدميوغرايف

على الشعب  شراً ين وارد وبقوة كما نراه اليوم عيانًا وتبياناً، وهذا اخلطر ال نراه فقط السياسي واألم
ة موالية إليران يَّ فحسب، بل وعلى النظام نفسه، فنحن نعلم أن الشيعة يف سوريا عبارة عن أقلِّ 

ديهم حىت مع سياسياً وعقدياً، وإيران مل تكن يوماً موالية للعرب ولو كانوا شيعة، فالعنصرية واضحة ل
 عندئذ أن تتبدل العالقات الشيعيةشيعة األحواز العرب، وعندما تتغري املصاحل مع إيران؛ فال بد 
  ننتظره، والعلم عند هللا تعاىل. الفارسية والعربية، وتنقلب األحداث رأساً على عقب، وهذا الذي

، مث اختاذ ا جيري اليومال بد من معرفة التوصل إىل مهذا من ناحية! ومن الناحية األخرى أنه 
اإلجراءات الالزمة للتصدي ملن يثري الفنت بني أهل السنة، سواء كانت هذه الظاهرة موجودة، أو 
هالمية يريد اخلبثاء تأجيجها ألهداف معروفة، فنحن اليوم يف االنتظار بأحر من اجلمر بتحديد 

نيف فهمًا بعيدًا عن األهواء ه على أسس علمية تقوم على فهم الدين اإلسالمي احلموقفنا وبنائ
الستغل اإليرانيون هذا  ؛السياسية، فنحذر من املمارسات اليت تفتت الوحدة، فلو تفتتت وحدتنا

من خمتلف البلدان  الوصية هي دعوة العلماء وطلبة العلمف وا جاهدين لنفوذهم.لُ مِ عَ التفتت، ولَ 
املتكررة من إيران، وتدخلها يف شئون  اإلسالمية بأن يقوموا خبطوات عملية ملواجهة احملاوالت

م، ونشر عقائدهم وأغراضهم السياسية، وندعو الشعوب اإلسالمية عربية وغري  املسلمني يف بلدا
م الذي لن يُ  رض بالضغط على أنفسهم بتعلم دينيف مجيع بقاع األ عربية قام يف األرض إال على ر

                                                 

 ومناطق تواجدهم جغرافياً، العالم، السكان وهو العلم الذي يهتم بدراسة ومتابعة أحوال السكان في علم هو (الديموغرافيا) ١)

ً تهتم بدراسة القضايا ي الذيعلم االجتماع، أحد فروع  يهف هتم بالتاريخ وعدد السكان ومتابعة التطور في البلدان، وأيضا

 .العالم التي تواجه السكان في كل أنحاء المحلية واالجتماعية واألزمات
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يُدعى من دون هللا أو  ، وترك كل ماهذا التوحيد توحيد الصف علىعلى مراد هللا تعاىل، و  التوحيد
ذا التوحيد ال غريه، قال تعاىل: َوَعدَ هللاُ الَِّذيَن  مع هللا، فالنصر والتمكني واالستخالف واألمن 

اِلَحاِت لَيَْستَْخِلفَنَُّهْم فِي األَْرِض َكَما اْستَْخلََف الَِّذيَن ِمنْ  قَْبِلِهْم  آََمنُوا ِمْنكُْم َوَعِملُوا الصَّ
نَنَّ  لَنَُّهْم ِمْن بَْعِد َخْوفِِهْم أَْمنًا َولَيَُمّكِ  يَْعبُدُونَنِي الَ  لَُهْم ِدينَُهُم الَِّذي اْرتََضى لَُهْم َولَيُبَدِّ
، فجعل هللا تعاىل }٥٥{النور: بَْعدَ ذَِلَك فَأُولَئَِك هُُم الفَاِسقُونَ  َكفَرَ َوَمْن  َشْيئًا بِي يُْشِركُونَ 

، فإذا اعتقدنا ذلك؛ فال شك أن اإلسرتاتيجية ملواجهة خطر تخالف والتمكني واألمن بالتوحيداالس
النفوذ اإليراين واملد الشيعي يف سوريا وما جاورها ناجح بكل خطواته اليت تبدأ مبعرفة حق هللا تعاىل 

ربات علمية على عبيده، وتنتهي باختاذ اخلطوات العملية ملواجهة هذا املد على أيدي خرباء خب
  تعاىل.تبارك و وسياسية مؤيدة من هللا 
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الفصل بني أمريكا وإسرائيل  ؛هلذا اجلزء وما زيد عليه ال حتاول بعد قراءتك !الكرميأخي القارئ 
، فالكل منهم يف معسكر واحد ينتمي إىل حماربة أهل  العقود املاضيةوما اتفقا عليه مع إيران عْرب 

هم من حيكم أمريكا ويتحكم يف املصاحل هناك، بل أقول  -يف احلقيقة –، فاليهود ١السنة السلفيني
، وال خيفى علينا أن بريطانيا هي اليت أسست دولة أيضاً  كان يتحكَّم يف بريطانيا  نْ أن اليهود هم مَ 

واليت كانت روسيا أول دولة تعرتف بقيام  ،)وعد بلفور(إسرائيل املغتصبة ألرض فلسطني يف 
الصهيوين هو الذي حيرك أمريكا وإيران معًا لصناعة بيئة حرب يتم  اللويبإن  بل أقول ،إسرائيل

القضاء فيها على العرب، أما املوقف الذي نراه اليوم جتاه إيران؛ فهو كما أسلفت؛ خدعة قابلت 
 –ات اليت فيها، والذي أراه من هذه اخلدعة هي إقحام املسلمني وَ رَ اخلالف يف تقسيم املنطقة والثـَّ 

 يف حرب مع إيران إلبادة مجاعية يهلك فيها أكرب عدد ممكن من املسلمني السنة، - صة العربوخا
، )يينصِ وسْ الرُّ (، ولكن الوضع يف سوريا خيتلف من ناحية املوقف أما من ناحية سوريا؛ فهي كالعراق

ف الناتو ر انتقاد روسيا والصني واهلند وجنوب أفريقيا حللسِّ ، وإال كيف نفأعاله فهو كما أسلفت
فاملوقف كان بضرب ليبيا؟!. فكان من املمكن ضرب النظام األسدي كما ُضِرب النظام القذايف!. 

وراء األكمة ما وراءها، فحلف الناتو يزعم أنه يريد محاية الثوار الليبيني،  يف ليبيا؛ فهو كما يُقال:
، (اقتصاديًا) السيطرة عليها سوقياً ، أو على األقل ويف احلقيقة يريد االستيالء على ثروات ليبيا األبية

، ولكن املراوغة ، ومن زماندايةايف؛ لكان هذا قد مت من البف يريد التخلص من القذَّ لفلو كان احل
على  أو السيطرة االستيالءبعدها طلب الدخل منهم، وليتحقق  اللييب الشعب واملماطلة حىت يضطر

ومل  األرضعلى هو كان قد  ؛ فالشعب اللييب كان أبيًّا ولكن الثروة الليبية املعطلة يف عهد القذايف..
ملاذا مل يتدخل الناتو لنجدة  أقول: مث .شيء أهمو هذا  ا)رَّ للغرب فرصة للتدخل (بَـ  يسمح ومل يعطِ 

العذاب الذي يعانونه منذ عقود من  الشعب الفلسطيين من بطش اليهود يف فلسطني احملتلة ومن
م أم ؟!الزمن كما هو احلال يف   وفلسطني رتول يف سوريابهل يوجد و  ؟!.البشر ليسو من طبقة أ

الفقرية؟!، فهناك عوامل كثرية حتد من تدخل  وفلسطني ليبيا؟! وهل هناك مصلحة مالية يف سوريا
   ..ب.، فاملصلحة معروفة لدى الغرب اجلرْ وفلسطني الناتو يف سوريا

  ..!ال دين هلا ة اليت توحي لك أن السياسةدَ قَّ عَ مُ الْ فهل أدركت أيها القارئ الفاهم هذه األمور 
                                                 

ً معسكر نيكوِّ وهذا المعسكر يشبه المعسكر الغربي؛ فالمعسكر الغربي وإن كان بأسه بينه شديد، إال أنه  ١) ً واحد ا ضد اإلسالم،  ا
  .ينالذي يسمونه وهابي ينأهل السنة، وباألخص السلفي المسلمين من وخاصة
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مت العراق ، وأمريكا هي اليت سلَّ تكون أمريكا وإسرائيل عدوة إليرانكيف ! باهلل عليك فقل يل
شق الشعر، وفتتهم  وشقشقتهمت السنة يف العراق وعركتهم عْرك األدمي، نَ حَ إليران بعد حروب طَ 

السياسة  ظهر من قلب وقد ،ئيل واألمريكانة إلسراعدو  إيرانكيف تكون و عر؟!. البَ فت 
بقعه يف  أغلىفيه  وسط اجلديد الذي توهبأخارطة الشرق  يهودية يف الكونغرس وبأنامل األمريكية،

ا أمور معقدة، وقد قلت  ؟!، فوهللا مث وهللاواليت منها العراق إليران،املوالني  للشيعة األرضيةالكره  إ
جملاهدين األفغان إلسقاط االحتاد السوفيييت، فلما استغنت عن سابقًا كيف حاربت أمريكا مع ا

ضت من جديد،  اربة اإلرهاب، فقامت بعدها روسيااألفغان؛ قامت حبرب األفغان حبجة حم ثانية و
م كيف حتالفت أمريكا مع العراق ضد إيران، ومتوين ١٩٧٩ومل ننس حرب اخلليج األوىل عام 
الكثري املثري، مث ما لبثت أمريكا أن أقامت  واإليراين عب العراقيإسرائيل إليران حىت أبيد من الش

هو الذي  )ابن الدن(احلرب ضد العراق يف حرب اخلليج الثانية، فكان ما كان، مث الثالثة حبجة أن 
ابن ( الشيخ مع أن العراق إليران، وا، فجاءوا بدون استئذان وسلم١أسقط برجي التجارة العاملي

مل يكن يف العراق، ولكنهم غزوا العراق واحتلوها حبجة أن فيها أسلحة الدمار  ) رمحه هللاالدن
، ضت إيران نوويًا وعسكرياً  الشامل، والذي بانت كذبتها مؤخرًا، وبعد تسليم العراق إليران؛

  فاللعبة أكرب من أن نتصورها حنن البسطاء.

، ولكن ل سوريا ال حمالة بإذن هللا تعاىلرها حمسوم، فالنصر قادم ألهسوريا اليوم، فأمْ أما من ناحية 
م. األهداف  ت لتحقيق مجلة منفاملسألة كسب وق بعد قتل الكثري من أهل السنة هناك وإثخا

  العاملية جتاه أهل السنة.
م لالقتصاد والسوق  !وهنا أمر لزم فهمه من الناحية االقتصادية وهو إقحام روسيا والصني وجذ

ذا اإلقحام ُتضرب روسيا  العاملي، وهذا يكون على حسب أجندة معينة لضرب أسعار النفط، و
وهذا التوقع قد  ، فالعلم عند هللا!،ع، وإال فلعل العكس صحيحوالصني حبجر واحد، فهذا توقُّ 

ا الغرب على منوال شِ نْ يؤول إىل تَـ  يب حرب ضد إيران من قبل العرب يف اخلليج، خبدعة يقوم 
ذا تستطيع أمريكا اخلروج من األزمة اإليرانية، خدعة برجي التجارة العامل ي، وهللا تعاىل أعلم. و

اخلليج األوىل والثانية. واملتوقع هو انتصار  حرَيبّ  جراء بأموال خليجية ضخمة، كما خرجت به من
الصراع بني وإال فنحن نعلم أن أهل السنة على الرافضة يف هذه احلرب الضروس. والعلم عند هللا. 

                                                 

الذي أسقط البرجين هم األمريكان أنفسهم، فابن الدن ليس له القوة الكافية إلسقاط مبنى صغير في أمريكا، فكيف ببرجين  ١)
  والتنفيذ مقنن، واألدلة على ذلك ليس هنا مكان سردها. فالخطة مرسومة، والنية مبيتة،  كبيرين عالميين؟!.
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، ونعلم أن الثورات اليت تنادي بالدميقراطية ما هي إال امتداد للثورة الفرنسية الشر صراع أزيلاخلري و 
اليت أسقطت دين الكنيسة، والغرب اليوم حياولون من املسلمني قبول هذه الدميقراطية اجملردة متاماً 

ميت لإلسالم بأي صلة،  الرافضي الذي ال من الدين، وَلمَّا رأوها متمثلة يف الدين الشيعي الصََّفِوي
كأول خطوة، ولكن اخلالف كما أسلف هو يف تقسيم الرتكة، ويف   هلذا البديلبدؤوا تسليم العراق 

حيدد خراب مجيع ما اقتسموه، لو  خداع الشيعة هلم يف إمتام القسمة بعمل املفاعل النووي الذي
م     ضربوا اخلليج الذي فيه مصاحل العامل كله. - ال مسح هللا - أ

ني إيران وإسرائيل مبسح كل منهما اآلخر؛ فهذا من بأما من ناحية التصرحيات املتبادلة 
   االستهالك الداخلي والوقيت ال غري، وهللا أعلم.

يقينًا أن إيران اجملوسية هي األكرب يف العامل يف تصدير اإلرهاب بالقتل والدمار  مَ لِ نعم! الغرب عَ 
من املناسب  هأن تْ دَ جَ ل؛ فلهذا وَ جَ داع والدَّ الكذب واخلِ والتدمري واخلراب والنفاق وترويج 

عدو لألصدقاء، وهذا التحالف لتكون إيران هي و التحالف مع من عرفت أنه صديق لألعداء 
ا لتناسبها  املطلوب لتطرفها، ومشول عنصريتها، وعظيم ديكتاتوريتها، وغلو طائفيتها، فلهذا اختار

اإلخوان (األحزاب فقهت ما أقوله، وخاصة  تبني املسلمني، فيا ليف رُّ طَ يف إشاعة الفرقة والتَّ 
أرجو هللا تعاىل إن مكَّن (لإلخوان)  .١يضعون أيديهم يف أيديهم يزالونما  نان) الذيوَّ (اخلُ املسلمني) 

يف قيادة مصر أن يزول هذا التسامح مع الرافضة وينقطع، وأن توضع األيدي بأيدي الشخصيات 
  ف أتكلم عنها الحقاً إن شاء هللا تعاىل.  السلفية اليت سو 

ا، بل ويف  فهل تفقه الواقع أيها القارئ ملا ترى وتسمع ما يفعله الرافضة يف العراق عرب أذنا
 تَ مْ لِ عَ  وهلواليمن والكويت ويف املنطقة الشرقية يف السعودية؟!، واإلمارات لبنان والبحرين 

نسيت اغتيال  وهلات غسل األموال لصاحل إيران؟!، الفضائح اليت تورط فيها الرافضة يف عملي
 وهلأدركت قيام إيران مبؤامرات ضد اليمن بدعمهم احلوثيني؟!،  وهلاحلريري رمحه هللا يف لبنان؟!، 

كات التََّجسُِّسيَّة يف دول اخلليج ودورها يف إشعال نريان التفجري يف كل من سوريا بَ مسعت بالشَّ 

                                                 
ان على مر أزمانهم، وفي هذا الزمان نرى هذه الخيانة تتمثل  ١) أنا ال أقول هذا من فراغ! فاإلخوان المسلمون في حقيقتهم ُخوَّ

ير مبطن، حتى أنني لم أصدق في ظهور نشاطات تابعة لحركة الجهاد اإلسالمي في داخل فلسطين تحمل تشيعاً صريحاً واضحاً وغ
الخبر في البداية، ولكن لما رأيناها موثقة بالصوت والصورة صادرة من مواقع حركة الجهاد الرسمية، وصادرة عن قياداتهم 

يء، الرئيسية للحركة؛ صدَّقنا ذلك وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم، حتى أننا رأيناهم وما يزالون يمارسون هذا الدور الدن
هم أشد على اإلسالم من اليهود والنصارى؟!، ومع األسف  نْ فأنا ال أدري كيف يكون لهذه الحركة جهاد وهي تضع يدها مع مَ 

رأيت من يتخذ المعاذير لهم بحجة أن الشيعة لهم قلوب نظيفة تجاه فلسطين، ولهم صدور سليمة لألرض المباركة، وآمال طاهرة 
     ب المعاذير لم يدِر ما الشيعة وال التشيع وال الرفض وال الترفض!!.وكأن صاح ألهل هذه المنطقة!!.
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ريبزائر واواليمن ولبنان واجل األسلحة إىل تلك الدول األفريقية للقيام  ملغرب ونيجريا وجامبيا و
بعمليات إرهابية؟!، والكثري الكثري الذي ال نريد تكثري الكالم فيه!. حىت مسعنا مؤخرًا أن صحيفة 

 قد )حسني هللا كرم( إيرانرئيس اجمللس التنسيقي لقوى "حزب هللا" يف  أنالكويتية ذكرت  )الراي(
، دية)استشها سوى تنفيذ عمليات أمامناال خيار  هنإف مل تغادر القوات السعودية البحرين، إذا(: قال
 مل يعد من الصحيح الصمت(": اإلسالميةدافعني عن النهضات جتمع ملكتب "الطلبة امل أمام وأكد

  ).اجلهاد حان موعد .اليوم اليت حتصل األعمالوالتفرج على 
كل من رفع راية اجلهاد ُيَصدَّق ولو    وهل، ؟!الجهاد الشيعيما هو تدري  هلأيها القارئ النزيه! 

  كان خمادعاً مكاراً مكراً ُكبَّارا؟!.
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  الجهاد الشيعي
ة، وهو ة الرافضيَّ يَّ وِ فَ ة الصَّ أيا القارئ الكرمي هو جهاد ُصِنع يف إيران الفارسيَّ  الجهاد الشيعي

، وهذا الذي ١ب يف سرداب بيتهدَ رْ سَ املُ  هدياملجهاد يدور حول الكالم يف إظهار عالمات ظهور 
ويعتربها الشيعة من خوارق اآليات مية واجلديدة اليت مألت املكتبات الشيعية، دالق املراجعأقوله ميأل 

ي الرافضي الذي دسها شياطني (ُقم) وخفافيش وِ فَ اجملوسي الصَّ  ومن عالمات التثبيت لدينهم
ليت الحقت الناس يف العراق وسوريا ولبنان واليمن والبحرين الظالم من علماء (النجف) و(طهران) ا
م و  أسود من سوداء وغريها من البلدان، بلباس أسود وعمائم    .٢وجوههمقلو

فال  سرداب بيته!. منحىت يقوم قائمهم احملبوس  م فرض اجلهادالشيعة حترِّ أن مراجع  :ةيَّ وللمعلومِ 
   :نقولويف هذا  .٣يسمونه (القائم) (عج) و(فج)!جيوز هلم اجلهاد إال بعد خروج هذا الذي 

ج له إيران ولبنان على أنه مقاومة كما تروِّ  لليهود؟ الالت الشيطاينقتال حزب  كيف جيوز
ا الشيعة أمام أهل السنةي، و شريفة ويصدقها  وينفخ ببوقها حسن نصر الالت، ويفخمها، ،تباهى 

مل  هذا احلزب الشيطاين نأ يقينا وحنن نعلم مل اإلسالمي،وكذا العامة يف العا ،٤)انوَّ اإلخوان اخلُ (
                                                 

مهدي غائب مسردب ويدعون أن له عناية بهم، ومن غبائهم أنهم ال يعلمون أين هو، ومع من يعيش، ومن يعاشر، ومن  ١)
  العقيدة.. ويئستالخرافة،  وبئستالحاضنة،  وبئستالمربية،  فبئست ..الخ.هيؤنس

 السوداء التي سودتها قلوبهم المكسوة بران المجوس الوثنية.العمائم المهدي بالذات المتوج بهذه األلبسة  وأخص جيش ٢)
وفي "الصحيفة  طاغوت). عن أبي جعفر قال: (كل راية ترفع قبل راية القائم فصاحبها )٢/٢٤٨الوسائل" ( في "مستدرك )٣

ً أو ينعش قال: (ما خرج وال السجادية الكاملة" عن أبي عبد هللا ً إال  يخرج منا أهل البيت إلى قيام قائمنا أحد ليدفع ظلما حقا
الطبرسي في "مستدرك الوسائل"  اصطلته البلية وكان قيامه زيادة في مكروهنا وشيعتنا) وروى محدثهم الحاج حسين النوري

فتالعبت به الصبيان).  ر ووقع من وكرهقال: (مثل من خرج منا أهل البيت قبل قيام القائم مثل فرخ طا عن أبي جعفر ):٢/٢٤٨(
 عن أبي )١١/٣٦عن علي بن الحسين مثله، وروى الحر العاملي في "وسائل الشيعة" ( )١١/٣٦وهو في "وسائل الشيعة" (

إلينا قد خرج فارحل  يفإذا بلغك أن السفيان والنهار، عبد هللا قال: يا سدير! ألزم بيتك وكن حلساً من أحالسه واسكن ما سكن الليل
  ولو على رجلك).

في غزة؛ لكونهم أغفلوا الدعم السني، وتقدموا إليران لتقديم دعم  اإلخواني أقولها لحزب (حماس) وهذه المرةأقول (خوان)  ٤)
ياً، فقد زار خالد مشعل وإسماعيل هنية إيران ثم أعلنت إيران دعمها مالياً للحزب،  ،لهم، حتى صار األمر في هذه الدعم ليس سّرِ

م ادعى أحد الحزبيين أن العرب لم يدعموا الحزب (حماس) وتقاعسوا عنه، فال بد من إليران أن تمأل الفراغ بدعمها، وهذا كذب ث
فالدعم العربي واإلسالمي الشعبي والرسمي للشعب الفلسطيني يفوق دعم إيران، وكذلك الدعم الشعبي لحماس يفوق صريح، 

بمن كفر الصحابة، وسب أمهات المؤمنين،  واستغثتم ! هل ذهب عنكم الحياء؛ فاستعنتمإيران، فماذا نقول لإلخوان في حماس؟
وادعى تحريف القرآن، فضال من الشركيات التي جاوزا فيها شرك الجاهلية؟!. فاللهم غفراً. فهاهو الشيخ (عبد هللا الشامي) 

ثورة اإليرانية (علي خامنئي)، وهاهو (هشام سالم) ومعه الشيخ (عمر شلح) شلحا جلبابا الحياء بإعالنهما التبعية لمرشد ال
يصير مسئوال عن جمعية غدير الشيعة باالسم والمحتوى،، وأما (دمحم البيومي) فقد تبنى الفكر الرافضي في مدينة (رفح) جنوب 

ع، وانظر إلى "مجلة قطاع غزة، وهو اآلن متواجد في إيران، أما إذا سأت عن (دمحم الطوخي) ممثل الحركة في إيران فقد تشيَّ 
شريد م في ذكر من تشيعوا من عناصر الحركة في المخيمات في لبنان، فذكرت منهم: (٢٤/٣/٢٠٠٠الوطن العربي" بتاريخ 

توهان) من مخيم الرشيدية في لبنان، و(دمحم قدورة) من صور، ومسؤول الحركة في جنوب لبنان (دمحم المجذوب). ونشاطات 
شر التشيع في داخل فلسطين لها جهود في  نشر التشيع بشكل مكثف داخل فلسطين. وبفضل جهود حركة الجهاد الحالية في ن

ان) بمعنى الكلمة.العلي العظيم الحركة انتشر الضالل والشرك والبدعة في فلسطين وال حول وال قوة إال باهلل   . فهم (ُخوَّ
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  وزيادة إثبات على أنهم (خوان وبمعنى الكلمة): 

، على نشر مقال خطير فيه )م ١١/١/٢٠٠٧(بتاريخ  - التابعة لحركة الجهاد اإلسالمي - صحيفة "االستقالل"  ما أقدمت به -١
لمز وتعريض بالصحابي الجليل أبي سفيان، قد تكرر هذا من صحيفة "االستقالل" بنشر مقاالت تطعن بالصحابة، ناهيك عن 

  مقاالت التمجيد والتبجيل لحسن نصر الالت وحكومة إيران.
  إذاعة صوت القدس التابعة للجهاد تبث بشكل واضح أفكار تشجع على التشيع. -٢
  حركة الجهاد بإرسالهم جرحى فلسطين للعالج في إيران! ويتم هناك الضغط عليهم للتشيع. -٣
ترتيب تاسيس مجموعة من الجمعيات التي تباشر التبشير الشيعي، ولهذه الجمعيات أنشطة بين طلبة الجامعات وتقوم ب -  ٤

  دورات في داخل البيوت للترويج للفكر الشيعي مثل:
  أ. جمعية اإلحسان الخيرية مقرها الرئيس في مدينة غزة ولها فروع في كافة أنحاء القطاع . 

  ب. جمعية غدير ومسئولها هشام سالم ومقرها في بيت الهيا في شمال قطاع غزة 
  ج. جمعية رياض الصالحين مقرها في مدينة غزة

  معية أرض الرباط مقرها أيضا في مدينة غزة ومسئولها عبد هللا الشامي.هـ. ج
و. جمعية آل البيت وتم اإلعالن عن تأسيسها حديثا كما وأعلنوا من خاللها عن بداية تأسيس جامعة تحمل اسم جامعة آل البيت 

  وهم حاليا بصدد بنائها.
  وبعض المؤسسات التي تنشر التشيع.ز. في محافظة بيت لحم فتم إنشاء اتحاد الشباب اإلسالمي 

  طباعة الصحيفة السجادية وتوزيعها في قطاع غزة، وأطلقوا عليها "الطبعة الفلسطينية". -٥
تنظيم العديد من المهرجانات تارة باسم القدس وتارة باسم الشهداء ولكن هي في الحقيقة إحياء لذكرى الخميني وبداية  -٦

  ناسبات الرافضية.الثورة اإليرانية وغيرها من الم
إقامة مؤتمر في مدينة غزة بدعوى توحيد المسلمين وكان الهدف الرئيس هو الترويج أن ال فرق بين السنة والشيعة وأن  - ٧

  الفروق مع هذه الفرقة الضالة إنما هي فروق سطحية.
  حشد بعض الوعاظ السذج ودفع أموال لهم لتسخيرهم لنشر فكرهم الرافضي في المساجد. -٨
توزيع كميات من الكتب التي تتعلق بالمذهب الرافضي وكذلك الكتب التي تتحدث عن الثورة اإليرانية وغيرها ومن بين هذه  -٩

  الكتب: "ألكون مع الصادقين" للتيجاني و"ليالي بيشاور" و"والية الفقيه" و"مختارات من أقوال الخميني" وغيرها.
  ديد من الطلبة ناهيك عن سفر أعضائهم إلى إيران بشكل دوري مستمر.ترتيب منح دراسية للسفر إلى إيران للع - ١٠
اُعلن عن تشكيل تنظيم جديد في فلسطين المحتلة يحمل اسم "المجلس الشيعي األعلى في فلسطين". وقال بيان المجلس  - ١١

إلسالم العظيم ومن قلب فلسطين الذي صدر في رام هللا وحمل توقيع (دمحم غوانمة) رئيس التنظيم الشيعي الجديد، إننا وباسم ا
نعلن عن تأسيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى في فلسطين،. وجاء في البيان، إن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ركيزة 
المشروع اإلسالمي العالمي علي طريق إقامة خالفة إسالمية راشدة وعاصمتها القدس الشريف. ولكن سرعان ما تراجعوا عن 

ً أن (دمحم غوانمة) رئيس المجلس المزعوم أكد في لقاء صحفي أنه تبن المذهب هذا المج لس بسبب الضجة التي سببها، علما
  م.١٩٩٥مع انتصار الثورة اإليرانية وبقي متكتما على هذا االنتماء حتى عام  ١٩٧٩الشيعي عام 

قات قوية بين المتشيعين في فلسطين، وبين إيران ويؤكد أن خطته الحالية هي بناء مسجد شيعي في رام هللا، ويعترف بوجود عال
  وشيعة لبنان).

(دمحم شحادة)، وأحد قادة حركة الجهاد، وأحد مبعدي مرج الزهور،حيث تأثر هناك بمجاهدي الحرس الثوري اإليراني وحزب  ١٢ 
الشيعي في فلسطين. وقد أصبحت هللا فتشيع وأعلن تشيعه، وقد تعهد في مقابلة مجلة المنبر الشيعية المتطرفة بنشر المذهب 

ً للشيعة في فلسطين، وله فيها أتباع يعلنون تشيعهم ويعتدون على من يعترض  مدينة بيت لحم حيث يسكن (دمحم شحادة) مركزا
م في محافظة بيت لحم، رغم مقاطعة ٢٠٠٦عليهم، ولذلك رشح (شحادة) نفسه لالنتخابات التشريعية الفلسطينية األخيرة سنة 

جهاد اإلسالمي لالنتخابات. وقد اعتبر (شحادة) أنه تعرض لمضايقات من الحركة بعد اعتناقه التشيع، إذ يقول: (أخوض حركة ال
االنتخابات مستقالً، بعد أن رأيت من كنت معهم ال يستطيعون تحمل وجودي باعتباري شيعياً، وبعد أن تشاورت مع من يدعمني 

(كنت  وعن انتقاله إلى التشيع والمرحلة التي سبقت ذلك يقول:اهـ. فصائل األخرى)ويؤازرني من شباب الجهاد اإلسالمي، وال
، وحكم علّي بالسجن خمسة ١٩٨٠عاماً، وقد اعتقلت إثر ذلك في العام  ١٦أحد مقاتلي حركة فتح الفلسطينية منذ كان عمري 

عمليات اعتقالي لعدة أعوام بال محاكمة  ، بعدها تكررت١٩٨٥وعشرين عاماً، ثم أفرج عني في عملية تبادل األسرى العام 
بتهمة االنتماء إلى حركة الجهاد اإلسالمي التي نشطت فيها بعد خروجي من فتح، ومن ثم أبعدتني قوات االحتالل إلى (مرج 

اً، وقد ... في تلك الفترة أحسست بمعنى أن تكون مظلوم١٩٩٢الزهور) في جنوب لبنان لمدة عام خالل االنتفاضة المجيدة العام 
تعمق هذا الشعور عندي والرغبة باالنتصار على الظلمة بعد الثورة اإلسالمية في إيران المسلمة، حيث دفعني ذلك إلى القراءة 
المستفيضة عن الثورة اإلسالمية ومرتكزاتها الفكرية التي تنطلق من التشيع آلل البيت النبوي... بقيت القراءات تدور في إطارها 

تم إبعادي إلى مرج الزهور كما أسلفت حيث عايشت الممارسة الحقة للفكر اإلسالمي من قبل مجاهدي الحرس النظري إلى أن 
ولعل هذا من أهم النتائج التي حصلت عليها إسرائيل من قضية  اهـ.الثوري اإليراني وحزب هللا الذين كانوا يزوروننا في المخيم)

  .تسهيل عملية التعارف بين قادة الداخل وقادة حزب هللا بطريقة ال تثير الشكوك!!!اإلبعاد، وهو نقل التشيع إلى داخل فلسطين مع 
فالعالقة بين الحركة مع إيران والتشيع عالقة قديمة بقدم بداية الثورة الخمينية إلى يومنا هذا، فهي عالقة قد بُنِيَت على فهم 

تمر رغم الفضائح الشيعية في العقيدة والسلوك، فالحركة تبنت قاصر للعقيدة والفكر الشيعي، وال يزال هذا التصور في الفهم مس
 ثورة الخميني حتى ولو كانت هذه الثورة أداة من أدوات المشروع اإليراني الرافضي الفارسي في مناطق السنة في العالم 

يربأ الشرفاء من حركة الجهاد اإلسالمي، وال تستغرب إذا قلنا أن من مهام الحركة اليوم نشر ورعاية التشيع في فلسطين. فهل 
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 بل إنه قام بالدفاع عن معسكر إيران يف، وال عن غريه من األراضي العربية دافع عن بيت املقدسيُ 
 ،إسرائيل عدواً  وال حىت تعتربه ،ياإلسرائيلديد للوجود  الالتعترب حزب وال يُ ، بل لبنان ال غري

  دنا هذا يف أعاله، فراجعه لتستنري.وقد فنَّ  .١لضيق اإلسرائيليفهم أكرب صديق عند ا
، والذي دور فرنسا واليهود يف مساعدة اخلميين على ثورته! ما هو أيها القارئ الفاهم ال تنسَ مث 

له يف  اً قائد )أمحدي جناد(بدأ بتحضري ثورته من إيران، واليوم نراه جبيش جمرم بلباس أسود قد اختار 
 محدي جناد)قبل بكل غباء أن الذي ال ينتخب (أأنتم تعرفونه بعقلية شيعية مهيأة لتما و إيران، 

! فهو ما تعرفونه يف العراقأما ، و ٣األسد يف سوريا، وحسن نصر الالت يف لبنانكذا و  .٢يدخل النار
   من اخلذالن الذي سيق منتخبيه إىل قرن الشيطان.

 تقربًا إىل علي رجاًال ونساًء وأطفالً  السنة أهل! كيف يقتل العلويون أيها القارئهل رأيت 
 يف عقيدته الذي يدور الكالم -؟!، فجيش املهدي ين عشروباقي أئمتهم اإلث واحلسني واحلسن
يلزم الرافضة بقتل أهل السنة ليقيم العدل الشيعي املزعوم، فهل رأيت التقتيل  -ور املهديحول ظه

هذه ف ؟!؛ان نفسها، تراهم يقتلون العرب وإن كانوا شيعةيف العراق وسوريا اليوم، بله وحىت يف إير 
، مث إذا ما إثخان القتل يف العرب، وجتنب قتل الفرس الذي ال يظهر إال بعد متطلبات ظهور املهدي

! فهل  ومعاوية خرج؛ فعل أفاعيله املزعومة بإقامة احلدود على أيب بكر وعمر وعثمان وعائشة
، ويعتربه عينيك تلك اجملازر الوحشية اليت استنكرها العامل بأسرهورأيت بأم  أيها القارئأدركت 

ا جمرد سياحة   ؟!.الرافضة أ
إيران ما غزت أمريكا  بأن لوال): (األبطحي الوزير اإليراين السابق اعرتاف! وال تنس أيضاً 

مث هذا التقتيل الذي راح ضحيته اآلالف املؤلفة من أهل  ؟!.فأي عالمة هذه أفغانستان وال العراق،
سية ، واحملاوالت اجلادة على السيطرة الفار واألمس أفغانستان ويف سوريا اليومو السنة يف العراق 

                                                                                                                                                                  
عن القيام بهذا الدور القذر؟وهل يصحو بعض األفاضل المخدوعين بمعسول كالم الجهاد وممثلهم في الجزيرة للحقيقة؟نرجو ذلك 

  وهللا المستعان على السراء والضراء،،،
 ).٨٠فة" حوار مع د.شلح (صكتاب "في عين العاصو). ١/٧٠٧للمزيد من اإلثبات أنظر كتاب "المتحولون" لهشام قطيط 

  :على هذا الرابط تجد ذلك بالصوت والصورةم وانظر ٤/٣/٢٠٠٦م وصحيفة"دنيا الوطن"(غزة) ٢٦/١/٢٠٠٦وصحيفة"الغد"

http://www.haqeeqa.com/viewvideo.aspx?id=6 
عن تنقيح الخطة  )٥٧٥ص(أعداء؛ فقال في  في كتابه " تنقيح الخطة "من أن اليهود ال تعتبر الشيعةصرح به شارون  ١)

   سنحرص حتى ال تطال العملية الشيعة والدروز والمسيحيين).: (الفقرة الرابعة م١٩٨١أورانيم عام 

غضب المهدي المسردب، وسيمدد الغياب أكثر حتى أنه من شدة الغباء الشيعي أن انطلت عليه أنه لو لم يُنتخب أحمدي نجاد؛ ي ٢)
  مما هو عليه، فانتخب األغبياء أحمد نجاد.

  حزب الالت لم ولن يتحرك شبراً داخل فلسطين، فكيف بتحريرها؟! أنظر ما كتبناه في أعاله عن هذا الحزب الخائن لعنه هللا. ٣)
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 ألهل السنة يف الشرق األوسط؛ فهل كل هذا له عالقة بإقامة إقليم فارسي وحكومة صفوية بدالً 
  املنطقة؟!.احلكومة السنية يف  من إقامة

ا مؤامرة كربى ُفِضَحت إبان الثورة السورية ضد الطاغية الصَّ    ي العلوي الرافضي لعنه هللا. وِ فَ إ
فهذه الثورة بالذات أسقطت آمال الفرس، ونسفت خمططات إيران، وأفسدت حتاضري مراحل 

يار إيراوِ فَ التوسع اإلقليمي الصَّ  اليت لن تستطيع  ن،ي، وسوف تكون بإذن هللا السبب األول يف ا
لك بقوة العزيز املقتدر سبحانه وتعاىل، ا، وسوف  صدق ما أنبأ  عندهاويظهر  إكمال توسعا

((إذا هلك كسرى أو ليهلكن كسرى، مث ال يكون كسرى بعده، : وحدَّث به الصادق املصدوق 
. فاملؤامرة اليت ١)إذا هلك قيصر فال قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزمها يف سبيل هللا)

أن دينهم  والسراديب حيضر هلا الرافضة الفرس باتت تتالشى، حىت يعلم أهل احلوزات واحلسينيات
  !..ر، فيا للعاماجملوسي على شفا جرف هاٍر سوف ينهار على أم رؤوسه

 سياسي تقدم الكالم فيه يف أعاله إن هذا الذي نراه اليوم يقع ضمن دائرة واحدة، ترتبط مبخطط
ه، ه ونـََفسَ ملسناها بأيدينا بأحداث عرب التاريخ، وعالمات أعتربها للتحذير، فالتاريخ يعيد نـَْفسَ 

ا،  فاحلذر احلذر!. فاملخطط استعماري، وبطريقة ليست كاألوىل، ولكنه بطريقة جديدة، هلا أجند
ا، وهلا أعالمها. فهل أدرك (اإلخوان املسلون) ما أقوله، أم على قلو    م أقفاهلا؟.وهلا رايا

ايات املهدوية، وهذه الرايات اليوم الذي نراه مطبقًا يف العراق وسوريا واليمن وغريها هو رفع الرَّ 
جزء من املخطط الكبري إلبادة أهل السنة، وهو ضمن الربوتوكول الطهراين الذي يكتفي بفتوى 

ْستاين) لعنه هللا، القابع جبا نب الفرس واألمريكان؛ يفيت بعدم اخلائن الكبري امللياردير (علي السِّ
 جَّ حبجة أن اجلهاد ال جيوز إال بعد خروج القائم (عَ  اجلهاد ضد االحتالل األمريكي اإليراين للعراق،

م حىت الدفاع عن العراق حىت تتمكن إيران من بسط نفوذها يف العراق وسوريا ولبنان رِّ بل وحيَُ  )،جَّ وفَ 
 هم الصديق للعدو، والعدو للصديق. لذي رأى أن الشيعةوغريها من األوطان مبساعدة الغرب ا

ذه الفتاوى ْستاني( فليفرح الشيعة  اليت هم خالفوها يف العراق وسوريا ولبنان واليمن  ة)السِّ
أن إيران هي يف الذين ال يزالون يف غفلة  اتبالذَّ  والبحرين وغريها، ومع األسف من شيعة العراق

                                                 
فشاه إيران أراد إقامة اإلمبراطورية  ها يبوءوا بالفشل،لم يستطع الفرس إقامة دولتهم عبر العصور، فكلما حاولوا إقامت ١)

الشاهنشاهية، فلم يستطع التكميل، والخميني حاول إقامتها على طريقته بدعوى أنها جمهورية إسالمية، وادعى أنه يتخلص من 
القرآن والسنة بالمهاجمة، الرموز الفارسية والساسانية، فلم يستطع، فظهرت فضيحته بآيات إيرانية فارسية تنشر عقيدتها تجاه 

وها هم اليوم نراهم ينهزمون أمام السنة في فصرخ في وجه أهل السنة: سنقتلكم مع القائم (فج وعج)، فمات ولم يخرج قائمة، 
  سوريا التي قطع شبابها وشيبها وأطفالها آمالهم، فالفشل واقع بهم ال محالة... 
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تل الغريب للعراق!، فنرى منهم صفًا واحدًا مع اجملوس، وهم حيسبون مكرًا من احمل أكرب شرًا وأخطر
م حيسنون صنعاً، ويف حقيقتهم األخسرين أعماًال.   أ

سنة، فهو قد غاب طويًال، والغياب الطويل ١٢٠٠منذ أكثر من املهدي املنتظر أسطورةهذه هي 
الفقيه، اليت تشبه خملص  ية جموسقد يفسد تنفيذ املخططات التوسعية اجملوسية، فإذن ال بد من وال

والفص، واليت جتتمع مع فكرة املنتظر الدجال األعور،  ص اليهود (املسيا) باألسِّ وخملِّ  النصارى
الذي استبطأت اجملوس واليهود والنصارى ظهوره، فقرر كل منهم االستعجال، فقرروا معادلة مشرتكة 

ال الذي يأمر السماء فتمطر، واألرض جَّ لدَّ فيما بينهم، ناتج هذه املعادلة هي ظهور املهدي ا
خيرج بنتيجة اخللطة اليت نراها اليوم: خلط  العادلةتحليل من معارضيه اجلم الغفري، ففتنبت، ويقتل 

اجلور مع الظلم، مث نتيجة التحليل هي ظهور القائم املهدي املنتظر املخلص املسيخ الدجال. فالذي 
أصحاب املالبس والعمائم السوداء،  ييدأيجة هذه اخللطة على نراه من التقتيل والتشريد، هو نت

درسوا يف (ُقم) و(النجف)، وخترجوا ليخلطوا خلطتهم يف معامل احلسينيات واملآمت الشيعية، فهم 
؛ فهذا ال ضري فيه )جَّ وفَ  جَّ (عَ  وإن خالفوا أئمتهم يف مصادرهم، واستعجلوا فك فرج قائمهم

جيش يستعد له، فوضعت له إيران مليشيا مسوها (جيش املهدي)، فانتظار املهدي له ، ١عندهم
فوضعوا جاهًال عربيا فيه، ليقولوا هذا عراقيٌّ، ويف حقيقته برواٌز مكتوب عليه عراقي باللغة العربية 
(جيش مقتدى) أو (جيش الصدر) يقوم بتنفيذ ما يف كتب اجملوس من قم وأصفهان؛ بقتل العراقيني 

اًال، وهدم مساجدهم، وحرق مصاحفهم، ترمجًة ألعمال املهدي املنتظر الغائب رجاًال ونساًء وأطف
ب يف سرداب بيته منذ بضعة عشر قرنًا، وهذا كالذي نراه اليوم يف سوريا األبية نصرها هللا دَ رْ سَ املُ 

  تعاىل.
ليس فقط اهلالل اإلقليمي الذي ينادي به، بل لطرد  خمطط الفرس! هل تعلم أن القارئ أخي

فال بد له من انضمام بالد احلرمني وما جاورها  ؛ل كل سين يف العامل، فاملخطط حىت ُيستكملوقت
، ونشر الظلم اجلور، فاملهدي ال خيرج ٢رج واملرجبالد احلرمني وما جاورها يعين اهلإليه، وانضمام 

                                                 

ي في عقول الشيعة، فالمهدي إن خرج سوف يقتلهم لمخالفتهم أئمتهم في والعجيب من عقيدة الشيعة الخرافية كيف تسر ١)
  الجهاد المزعوم، فما فائدة المهدي إذن عندهم؟!، ثم ما فائدة ظهوره ونائبه الفقيه موجود ينفذ مهامه بالنيابة؟! فاللهم غفراً!.

قطيف والبحرين وفي لندن مطالبين تدخل أمريكا السعودية بالمظاهرات التي أقاموها في ال يسعى الرافضة لتحقيق مرادهم في ٢)
لتغيير حكم آل سعود، وهي نفس المطالب التي يطالب بها سعد الفقيه (السفيه) الحاقد الجهول، ليواكب جنود التخريب أصحاب 

السفيه قالها القائم) و عبد هللا أضمن لهالملك الحقد المتوارث. حتى نطق المجوسي في لندن في مظاهراته: (من يضمن لي موت 
والرئاسة تشبه رئاسة القائم الذي  ).آل سلول، من يضمن لي إخراجهم أضمن له الرئاسة مآل سعود ه( بجهل مركب: مبطنة

 .  هذا الجاهل سوف يقتل أهل اإلسالم، ويدع أهل األوثان. فعليه من هللا ما يستحقه
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وريا ولبنان واليمن حىت ُمتأل األرض ظلمًا وجورًا، فالظلم واجلور ما يزال ميتد من إيران إىل العراق وس
، فهو ليس ظلمًا وجورًا يف القتل، بل ُممَْتد يف النهب والسلب نيَ يِّ وِ فَ على يد الصَّ وغريها والبحرين 

هم ملئوا الظلم يف بالد فارس، حىت ملئوه يف أراضيهم املقدسة  واالعتداء على األموال واألعراض،
ها يف سلة فارس اجملوسية لعنها هللا واملالئكة ليضعوها كلوغريمها من البلدان،  ١(النجف) و(كربالء)

ا اليت أطفأها [مذل اجملوس] ؛والناس أمجعني، ولتعود فارس كما كانت من قبل عمر  تشتعل نريا
ولكن هيهات َهيهات، لقد هلك كسرى، وال كسرى بعده، فاجملاهدون من أهل السنة  .الفاروق 

  على نصرهم لقدير.متوافرون، وهم ينتظرون إذن هللا هلم، هللا 

                                                 
ا تعجيالً بظهور المهدي، ومع األسف ترى من الضحايا فهي ممتلئة بمكاتب المتعة ومؤسسات النهب واالحتيال، كل هذ ١)

 العراقيين العرب الذين ال حجة لهم بفهم الدين العربي المبين..
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  نصيحة في صيحة
ا نصيحة ألهل السنة يف كل مكان، وِ دْ وهنا أَ    :فأقولي 

اس ال يعرف حقيقة هوى الشيعة وخاصة الفرس منهم، فالكثري قد ينخدع الكثري من النَّ 
م ذو مست متدين؛ ِحلَْية كثة، وهندام مجيل، ولكنه يف  ابظواهرهم اليت إذا مل يعرف حاهلم يقول أ

امة حتاول هدم الدين من أصوله، وتنزعه من شروشه، فلذلك لزم من أدبيات ألفكار هدَّ  احقيقته
صيحة نذير تكشف عوار هذه األفكار اليت رمبا غفل عنها بعض الدعاة يف بعض الدول الذين 

 نصل إىل مادون رموز هذه األفكار دون التعمق يف روابطها اخلداعة، وأيضًا حىت ال جِّ نراهم ميَُ 
من تقتيل وتشريد واغتصاب أموال وانتهاك  - إن صح التعبري -العريب وصلت إليه دول الربيع 

أعراض، فحقيقة الشيعة ليست سلوكًا سطحيًا كما يظنه البعض، بل كل ما فيها من حقائق فإمنا 
 تدل على اهلوى اجملوسي مبعىن الكلمة. فهذا اهلوى مع األسف نرى من يعتز به اليوم، حىت أنه ال

العامل كله القضية العظمى  هاميانع أن ميكنه يف العامل اإلسالمي، بل وميكنه من فلسطني اليت يعترب 
ق مع إيران يف تشكيل جهاز اليوم للعامل اإلسالمي، حىت أننا رأينا من ُيشار إليه بالبنان يعد للتنسي

ىت نادوا بأن اخلميين هو ح ه بالنموذج اإليراين الشيعي،مِ ار مع حزبه، ال لشيء! وإمنا لغَ  عسكري
حىت صارت الساحة اإلسالمية اليوم تعج و  احلل البديل، ال الدين اإلسالمي الذي ال يقبل التبديل،

  . العلي العظيم وال حول وال قوة إال باهلل ،لبعضابصراعات وجتاذبات بني بعضها 
يناصر من  نهمحىت مع كثرة اإلعالم ونشاطه وبيان أحوال الشيعة وعقائدهم؛ نرى البعض م

دف ويدافع عن ثورة اخلميين مع وضوح ما ترمي  إليه هذه الثورة اجلائرة من دعوة إىل املذهبية و
ا  ،القومية املتعصبة   الفاشلة جتاه عقيدة السلف الصاحل رمحهم هللا.أبعادها و اخلائبة من مجيع منطلقا

املعاكسني ، ولكن الدعاة من الدعاة الربانيني وسبحان من أعطى الفهم لدينه خلرية خلقه
ما كان خيفى عليهم تآمرها  - اغرتوا فالثورة اخلمينية اجملوسية السبئية نالذي -املتعاكسني املتسكِّعني 

اية السبعينيات من القرن املاضي وبداية الثمانينيات، وشَ  ممزق، وكان  رَّ م شَ هُ تْـ قَـ م ومزَّ هُ تْـ قَّ عليهم يف 
لف بعد وقوف أمثال هؤالء الدعاة إىل جانب الثورة اخلمينية الفارسية، هذا التآمر مبثابة ضربة من اخل

تهم اليت تُعترب تـََعرُّف عليها عن قرب!، فهم اليوم يقعون يف نفس املأزق، مأزق الثورة فما نفعت جترب
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ا احلقد الدفني على اخللفاء الراش مااإليرانية الطائفية املذهبية خبلفية قدمية  دين زالت حتمل يف طيا
  العباس.و وعلى ملوك بين أمية 

 ؟!.، مع اإلملام منم حبقيقة ما جرى وما جيريالثعابنيتقارب بفلماذا هذا التماوت يف أحضان ال
  : أقول أنْ  إالَّ  يَّ لَ اختاذ األعذار هلم، فما عَ  فأنا إذا أردتُّ 

ا  ألحزاب ، وهذه العاطفية اخلرقاء هي اليت ختدع كل منخرط يف اعاطفية مع قلة وعيإ
ذا السبب وحده هو يف حقيقته خطف النصر من أيدي كل منخرط حتت  اإلسالمية عرب العصور، و

الذي  هذه العاطفية اليت ال تبقي وال تذر، فتجارب األحزاب كلها واقعة حتت هذا الداء الُعضال
دع اليت تعرض عليه، واملكائد واخلهدم العز واجملد عليهم، وإالَّ فاإلسالم الصايف ال ختدعه املؤامرات 

وال يـُْلدَغ مسلم تقي من جحر  رسخها هللا تعاىل يف روع أتباعه.فهو مبين على قواعد وضوابط قوية 
  أيضًا: أقولواحد مرتني.. 

قبل فوات األوان، فاملؤامرات قدمية مبكائد خداعة، فالذي ال يسري على قواعد وأصول وثوابت 
ذي نعانيه اليوم؛ من هشاشة األفكار السياسية، وفساد أهل السنة؛ فال بد له من الوقوع يف ال

األطروحات العلمية جتاه قضايانا العصرية، فالذي نراه اليوم سذاجة اخلطابات والشعارات احلزبية 
   ني فضًال من عامة املسلمني.نِ يِّ دَ تَ الدعائية، اليت خدعت عامة املُ 

اه القضايا اإلسالمية املعاصرة؛ السري على ما جت الذي أريده من املسئولني ومعهم الدعاة الربانينيف
والذي أحملت إليه بوعي اسرتاتيجي وتكتيكي بالغ األثر واألمهية، ونستفيد من املاضي الذي درسناه 

ستوى النظري فقط، املال على  ،احلاضر الذي نعيشه اآلن، ونأخذ منه الدروس والعربمن و  ،عشناه
كل احملاوالت املضادة   على إسقاط اً قادر  االً فعَّ  يكون تطبيقاً ف بل وعلى مستوى املمارسة والتطبيق،

من أذهان اجلميع ذلك الرعب من الدول والقوى  للدين مهما كانت شرسة وقوية، فنسقط أوالً 
اهلدامة لدين اإلسالم، مث صياغة املفاهيم اإلسالمية  التربيرات واملفاهيمكل  ، مث نسقطالكربى

آن والسنة على فهم سلف األمة، وإبرازها مضيئة تقدم رصيدًا ضخماً الصحيحة املرتكزة على القر
لنسلم من املراوغات اليت يف من اإلبداع البعيد من البدع الدخيلة على ديننا اإلسالمي احلنيف، 

باملنازعة اليت بقيت يف  سبب الفشل الذي تسببح لكل فكر فج ومائع، الذي بدوره يطبعها تسم
وقد أشرنا إىل بعض  ال ميكن سرب كل أغوارها يف مثل هذه الصفحات، واليت األمة عدة قرون،

الرحب يف إطار جوانبها لعل بعضنا يلمسها. فنحن اليوم يف أشد احلاجة إىل التالؤم والتكاتف 
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ذا نستطيع ملََّ  مل بقوامسنا املشرتكة بني جناحي الشَّ  الكتاب والسنة وفمهما على فهم السلف، و
جسدًا واحدًا رحبًا مبنطلق واحد األهداف، واحد الوسائل، وواحد البواعث،  هذا اإلطار، فنشكل

بدون خالفات مطروحة إال للعالج مع االتفاق داخل اإلطار، وبدون االستناد على الكالم الدعائي 
دم وتشق الصفوف من األمام  الذي يريد دائمًا خداع املسلمني بلغات دبلوماسية ال تبين، بل 

ذا الكالم نستطيع أن نسري إجيابًا يف طبيعة املسار، وندرك بواطن األمور وخفاياها، والداخل، و
يقيم  وأصحابه عقيدة وعلمًا وعمالً  عليه النيب إىل ما كان  ونغري عندها وجه التاريخ املستقبلي

 دولتنا اإلسالمية املنشودة، اليت ال ميكن قيامها إال إذا كانت على مثل ما كان عليه النيب 
ذهواضحة إسالميةفهوم وحدة املسلمني من خالل مفاهيم ومضموناً، مبوأصحابه شكًال   ، و

ا ال تقوم إال بأفيون الشعوب؛ من صوفيَّ  ة، ورجعيَّ  ،ةيَّ وشيع ،ةاحلكومة نسقط كل من ادعى أ
مهزلة صحاب أ فهؤالء كلهم اخل.و.. و.. ة،وقوميَّ  ة،وعلمانيَّ  ،ةودميقراطيَّ  ،ةورأمساليَّ  ،ةوشيوعيَّ 

م سيبقون دوماً  سالمي نستطيع أن جنالسهم فيه..ال جند هلم يومًا يف التاريخ اإلسخيفة ساقطة  أل
   براءة الشمس من اللمس. براء أو املكاين، فاإلسالم منهم خارج هذا التاريخ سواء باملفهوم الزماين

 و على ما كان عليه النيب الذي ه -  الذين هم على هذا املنهاج منياملسل وعلينا أن ندرك أن
يف  فاعالً  إسهاماً و  ،يف العمل اإلسالمي ١جتديديةرؤية ب، وبعضهم لبعض أكفاء ،سواء - وأصحابه

وين من حقيقة االختالفات العقدية بني فرق املسلمني، تطوير العمل اإلسالمي املعاصر ، بدون 
ي من كان على مثل ما كان عليه ناجية، وه واحدة فقط، كلها هالكة إال فهي ثالث وسبعني فرقة

بكامل منظوماته، فوهللا وتاهلل مث وهللا إن يف الكتاب والسنة وفهمهما على فهم  وأصحابه النيب 
من شدة بساطته تلئ ثقًة، وطويل ِظًال وقامًة، فسلفها الصاحل من أبسط ما ُيكتب ويـُنَـفَّذ، فهو مم
 يم، وكأن هذه املعانقة ترتجل عرب األفق فارساً وسهولته تراه يعانق كل تلميذ يف حضرة أستاذ عظ

يف منهج  ال أستطيع وصف احلال واحلالة إذا امتدت الدراسة !هللامجيًال، وكوكبًا تزفه النجوم، فو
  : أقول!، فإذا أردت وصفها بالعامية أكثر وأكثر السلف

ا معجزة ظاهرة تطرح دين النيب  ظهوره قرابة  الذي جاء به من عند ربه، قد مر على - إ
طرحًا ديناميكيًا فذًا، حيمل يف طياته مضمونًا عقديًا ومنهجيًا وسياسيًا وثقافياً  - اخلمسة عشر قرناً 

الِيُّون شامًال، هكذا ببساطة كالم دون عناء فوق طاقة البشر، بل ويصنع هذا كله أمة فيها رجال ِرسَ 
                                                 

تجديد ال جديد، فنجدد ديننا على ما كان عليه السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة الذين تربوا على دين تلقوه من الوحيين  ١)
 ع ال االبتداع، وهللا تعالى موالنا ونعم الوكيل.الشريفين المشرقين، فنجدد باالتبا
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فهذا الذي ننتظره يا أمة اإلسالم! يا صابع أكفهم أبداً، ال ينفلت من بني أ دٍ جْ ُحمَمَِّديُّون حقيقيُّون، مبَِ 
 اليوم احلياة إىل هذا اجلسد الذي أصبح أعاد يا حقيقة كل نصر َمرَّ عرب العصور كل أمة اإلسالم!
هو اجلسد يستفيق من جديد، وينهض فها ا؛نَ نُـ ئِ مْ طَ واليوم أرى البشائر الكثري اليت تُ  ،وكأنه جثة هامدة

 أصدق تعبري على ةيف شخصيات معربِّ  بشخصيات سلفية متثلت كأفضل ما يكونرائعًا وفتيًا 
ا اإلسالم ليقدمها للبشرية سراجًا منريًا وقدوة فذة شديدة  الشخصيات اإلسالمية اليت جاء 

اذة وحس ورؤية صائبة يف أحلك الظروف، شجعان ال ا بصرية نفَّ وُ وُ االلتزام بعقيدة ومنهج السلف، ذَ 
 اذل أو املساومات، يواجهون التحديات كلها، مبا يشمل التحديات الفكرية اإلسالميةيعرفون التخ

ذا املنطلق نستطيع التقدم املنبثق من اإلسالم املُ -إن صحَّ التعبري – وغري اإلسالمية ى، فَّ صَ ، و
م ال أستطيع التوسع يف الكالم عن هذا، فالكال -أيضاً  -  وهنا واإلسالم كأصالة وتراث وتاريخ،

حيتاج ملؤلف خاص يتسع فيه اجملال للحديث عن كل اجلوانب واالنعكاسات اليت تلقي الضوء كامًال 
  .١على املنهج السلفي اخلالد

، وإال فاخلالص من خمادع إالَّ إال جاهل أو حاقد افنعمت هذه الشخصيات، فوهللا ال خيذهل
ا وأعماهلا وألسنتها هذه الشخصيات السلفية املبار ِقَبِل املآسي لن يأيت إال من  كة، اليت حتمل يف قلو

ا،  من أوهلا إىل آخرها، فهي - إن صح التعبري –وفروعه  أصول الدين كلها اليت نصرها هللا بنجا
ا الفرقة الناجية املنصورة بإذن هللا تعاىل،  فلهذا خيشى الكفار جبميع مللهم وجنت بنصر هللا هلا، لكو

 اليت هي اليوم على عتبة دار الكفار، فهي الشبح املقلق هلم، لفية؛الس وحنلهم عودة هذه الشخصية
ا دعوة متيز اخلبيث من الطيب، وترسم مالمح الصعود لإلسالم احلقيقي العظيم، وأحلف باهلل  لكو
ذه الشخصيات املباركة أكرب من أن يتحمله الغرب، فبوادره اليوم ترتقي يف  إن املد اإلسالمي 

ملسلمني، لكونه منهج رباين  ال بشري فكري، فهو منهج يقوده علماء واعني قلوب الكثري من ا
ا كانت الظروف، ممهعلى فهم سلف األمة) حريصني عليه ملتزمني خبط هللا املستقيم (قرآن وسنة 

مع بعدهم السحيق عن مدعي العلم واملتسلقني على بساطه من أصحاب املصاحل احلزبية، أو غريها 
لضيق احملدود، فهم اليوم وهلل احلمد يقفوا على هامش الساحة بعد ازدياد من أصحاب األفق ا

  الوعي اإلسالمي لدى املاليني من املسلمني.

                                                 
لمجلد األول من "نقض الموسوعة اليوسفية". وهو عن السلفية التي أرجو من هللا فهمها حق الفهم اانظر القسم السادس من  ١)

 .ونشرها بين الناس.. والثبات عليها
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دأ  على أنبهونظرًا لقوى اهلجمات املضادة هلذه الشخصيات؛ فإين  اهلجمات أنه لن 
صر املؤيد املهيمن، والصراعات ضد هذا الصعود السلفي اليوم، ولكن ال ضري! فاهلل تعاىل هو النا

ذا الدين القومي الذي هو  وسوف يهيمن دين هللا تعاىل ومنهجه على العامل بأسره إذا ما حنن متسكنا 
املغري مبكتسبات املشيخات الذي  التخلفإقطاع اجلهل و أوكار حبل هللا املتني، ال أن نتمسك ب

م سادة إساحات املسلمنيمله الصوفية والشيعة واألحزاب املتفرقة يف حت قطاعيون يتصرفون ، وكأ
يمنة مستمرة ومتواصلة، حقوق اجلماهري املستضعفة يف أوطان أموال و  يسلبونف يف عقول األتباع 

األمة املسكينة املسلمة، بدعوى  دِّ وكَ  قِ رَ ني على عَ فِ رَ تْـ ني مُ فَّهِ رَ ، ليعيشوا هم مُ بغري تورع املسلمني
على ويف حقيقته الزهد على طريقة التسلط االجتماعي، و  ئه،االتدين والوالء لإلسالم وأوليالزهد و 

م يتقس تربطهم بالدوائر االستعمارية العاملية، اليت تعمل على اليت وأجزاء املؤامرات، ،املؤامراتلعبة 
حزبية، فتحرفهم عن ة، وانتماءات يَّ لِ بَ املسلمني إىل والءات مليئة بالعقد التارخيية؛ من والءات قَـ 

  .بأهله ، ُحيْمَُّلون بتصورات غريبة ال عالقة هلا باإلسالم والط املستقيمجادة الصرا
ضة يف فهم اإلسالم أخي املسلم الواعي ! حنن اليوم وهلل احلمد نرى تصاعد احلق، ونرى 

ا  احلقيقي، فلهذا لزم علينا االنتباه إىل املؤامرات ضد هذه التصاعد والنهوض، فاملؤامرات ال شك أ
دوء وباستمرار، فالعامل اليوم يف رعب جتاه هذه النهضة والتصاعد، فهم يعرفون أن اليوم تتحر  ك 

وسف يدحر كل قوى وأدوات التسلط الغربية حترك املستضعفني سوف يسلمهم زمام األمور، 
والشرقية، فاملؤامرات كلها ومجيعها تتحرك باستمرار لتثبيط الصعود اإلسالمي وإيقافه، فهم يف 

ا إىل مذاهب وفرق  - عربية وأعجمية –وا األوطان اإلسالمية ؤُ زَّ السابق جَ  إىل عشرات، وجزأ
وطوائف متناحرة بأدوات، فما علينا إال أن جنتمع على ما اجتمعت عليه الشخصيات السلفية 
املباركة، واليت من أصوهلا االجتماع على ما كان عليه السلف الصاحل؛ بوحدة وأرض وأمة وشعب، 

 املواصلة معهم يف قطع التجزئة والتناحر والشقاق، ولنِع مجيعًا حجم املؤامرات، فليس لنا إال
ولنقف يف مواجهتها، فيكون هذا العصر بإذن هللا تعاىل عصر االنتصار والصعود واهليمنة لدين هللا 

ف كما أكده السل  يؤكد لألجيال القادمة قدرة اإلسالم على الفعل، ن هللا منوذجاً ذاحلق، فنكون بإ
وعلى رأسها الشرك  ت عليه ِقَيم املادة واإلفساد،سيطر الصاحل لألجيال يف أول الزمان، يف زمن 

بأنه نثبت قوًال وعمًال وفعًال ، و احلق منوذجاً لإلسالم بفضل من هللا تعاىل والكفر واالستكبار، فنكون
بهذا النموذج نثبت أن ية، فنظام رباين أبعد من بـُْعد البعيد من القومية واملذهبية والطائفية واحلزب

إلسالم ل ضد كل من أراد أو حاول أو ضمر الشر جمتمع حتت راية السلف جبهوده وطاقاتهِمنَّا الكل 
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 عقيدته ودينه احلق، وحتت هذه الراية سوف نغري بإذن هللا وجه العامل، ونؤثر فيه التأثري العميق يف
بل وحتمي أيضاً، كيف ال؟ وهو منطلق من  ، وهذا األمل ليس ممكنًا وحسب،تركيبته ومستقبلهو 

منطلق السلف بصداه وشعاراته ومساحاته الواسعة، فهو منهج قد بان وظهر اليوم، فهو من أقوى 
انعكاساته على الواقع قياديًا وإقليميًا،  - إذا ما متسك به الناس -األصداء، وسنرى بإذن هللا تعاىل 

مية، فللَّه احلمد واملنة، فالصحوة اليوم بدأت يف تتبين هذا حىت مشل اليوم الكثري من القنوات اإلعال
املنهج، ومتج أي منهج خيالفه، وهذا التبين أراه يتنامى شيئًا فشيئاً، فالقلوب تنطوي عليه، والصعود 

  حيافظ على دميومته منذ عقود.
ج السلف، ملنهادة ! اليوم ال نزال وهلل احلمد متيقظني رغم كل املؤامرات املضأيها القراء األفاضل

نعيش أحياء أقوياء، والعامل أمجع حيذر منَّا، ال لشيء سوى ما عرفوه من  هفال نزال بفضل هللا وِمَننِ 
بقوته وعدله، فالغرب والشرق يريد أو حياول فصم  وانتشر تارخينا اإلسالمي الذي ُنِشر فيه اإلسالم

اته وإعالمه وأجهزته املختلفة، ويريد اليوم عرى هذا التصاعد والنهضة يف فهم اإلسالم احلقيقي بأدو 
ضرب اإلسالم يف الصميم، بضرب رسالته ودوره، مع علمهم بأن اإلسالم يقوم بتطهري العباد من 
ا إىل اآلخرة، وهذه وحدها فقط دفعة قوية  أدران الدنيا وأوساخها، وتطييب أنفسهم ليصلوا 

ال يريدونه؛ الستكبارهم  -الغرب والشرق الكافر أي – لصعود اإلسالم يف أرجاء العامل، فلهذا هم
العاملي الذي حيارب أي إجناز عظيم يقوم به املسلمون اخللص، فهم مىت يقوم إجناز مثل هذا؛ 

  اصرونه عرب أنظمتهم التابعة هلم.حي
 فالرجوع إىل منهج السلف الصاحل علمًا وعمًال يُعترب رعبًا يطارد الكفار جبميع مللهم وحنلهم،

حاصل وال بد، فاملبشرات كثرية ناصعة قاطعة، وهذه املبشرات حنن نراها اليوم يف الكثري من  وهو
الناس، فالكثري منهم اليوم يبشر بعالمة من عالمات الساعة اليت تقول أن املستقبل لإلسالم، وأن 

 واملشركونناس، ولو كره الكافرون هذا الدين سُيظهره هللا تعاىل على كل األديان، وسيشيع بني ال
مبعث أمل، وحمرك للعزائم، وقاطع لليأس  أعتربه ، وهذاوالصوفية اخلرافيون والرافضة املعاندون

هللا تعاىل فنحن اليوم نعيش يف إرهاصات هذا املبشرات اليت بشر القاتل لنفوس الكثري من العوام، 
   يف سنته املطهرة، قال تعاىل: يف كتابه العزيز، ونبيه  ا

يُِريدُو َّ  أَْن يُتِمَّ نُوَرهُ َولَْو َكِرَه الَكافُِرونَ  َن أَْن يُْطِفئُوا نُوَر ِهللا بِأَْفَواِهِهْم َويَأْبَى هللاُ إِال
يِن كُلِِّه َولَْو َكِرَه  هَُو الَِّذي أَْرَسَل َرسُولَهُ بِالُهدَى َوِديِن الَحّقِ ِليُْظِهَرهُ َعلَى الدِّ

يُِريدُوَن ِليُْطِفئُوا نُوَر ِهللا بِأَْفَواِهِهْم َوهللاُ ُمتِمُّ نُوِرِه َولَْو  قال:و  }٣٣- ٣٢{التوبة:الُمْشِركُونَ 



148 
 

يِن كُلِِّه َولَْو  َكِرَه الَكافُِرونَ  هَُو الَِّذي أَْرَسَل َرسُولَهُ بِالُهدَى َوِديِن الَحّقِ ِليُْظِهَرهُ َعلَى الدِّ
قَّ الَحقَّ َويُْبِطَل البَاِطَل َولَْو َكِرَه ِليُحِ وقال:  }٩- ٨{الصَّف:◌َ َكِرَه الُمْشِركُون

وقال:  }٨٢{يونس:َويُِحقُّ هللاُ الَحقَّ بَِكِلَماتِِه َولَْو َكِرَه الُمْجِرُمونَ وقال:  }٨{األنفال:الُمْجِرُمونَ 
 يِن َوَكفَى بِاهلِل  كُلِّهِ هَُو الَِّذي أَْرَسَل َرسُولَهُ بِالُهدَى َوِديِن الَحّقِ ِليُْظِهَرهُ َعلَى الدِّ

وهذه اآليات متكررة يف الكثري من سور القرآن العظيم وفيها وعد هللا تعاىل  }٢٨{الفتح:َشِهيدًا
بظهور اإلسالم احلق على كل األديان، وهللا لن خيلف وعده، فنحن ننتظر حتقيق هذا الوعد بتحقيقنا 

ين اإلسالم وظهوره على مجيع األديان معىن العبادة حبذافريها، فإذا حققنا ذلك؛ فال شك أن غلبة د
مهما حاول أهل الكفر والبدع النيل منه، أو عرقلة تقدمه وانتشاره، سوف تتحقق بإذن هللا تعاىل 

فاإلسالم احلقيقي لن يستطيع أحد كائنا من كان إطفاء نوره، حىت ولو أنفق ما يف األرض مجيعًا، 
إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا ، قال تعاىل: لُعَدِديَّة والَعَدِديَّةا استعان بكل قواه املادية واملعنويةحىت لو و 

َعلَْيِهْم َحْسَرةً ثُمَّ يُْغلَبُوَن  تَكُونُ يُْنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم ِليَُصدُّوا َعْن َسبِيِل ِهللا فََسيُْنِفقُونََها ثُمَّ 
   .}٣٦{األنفال:إِلَى َجَهنََّم يُْحَشُرونَ  َكفَُرواَوالَِّذيَن 

فرأيت مشارقها  - أي مجعها وضمها -األرض  ى ِيلَ وَ هللا زَ  إن((: قال خليلي املصطفى و 
ا، وإن أميت سيبلغ وهذا احلديث يبشر باتساع دولة اإلسالم  ،١))يل منها... يَ وِ ملكها ما زُ  ومغار

باقي حبيث تضم املشارق واملغارب من هذه الدنيا، وقد حتقق جزء من احلديث، وحنن يف انتظار ال
ما بلغ الليل  -يعين اإلسالم -األمر  ليبلغن هذا((: منه قريبًا إن شاء هللا تعاىل. وهذا يف قوله 
ليل، عًزا يعز ذأدخله هللا هذا الدين، بعز عزيز، أو بذل  والنهار، وال يرتك هللا بيت مدر وال وبر إال

ر بانتشار دين اإلسالم احلقيقي، ال ، فهذا احلديث يبش٢))هللا به الكفر هللا به اإلسالم، وذًال يذل
وال املذهيب وال غريها من األفكار الدخيلة  وال الطائفي الشيعي وال الصويف وال احلزيب وال الطرقي

وبانتشاره على اإلسالم، فهذان حديثان يبشران باتساع دولة اإلسالم وانتشار دين اإلسالم، 
   د القرآن والسنة والسلطان املسلم.باحتاواتساعه يكون بتكامل قوة الدولة، وقوة الدعوة، 

يبشر بفتح اإلسالم لدول الغرب الكافر، بل ومعقل الكفر (الفاتيكان) ففي  وهنا حديث آخر
 هللا بن عمرو بن العاص، وسئل: أي املدينتني تفتح أوالً  عن أيب قبيل قال: كنا عند عبد( احلديث

                                                 
، ٥/٢٧٨(، وأحمد )٢٩٥٢(ححه، وابن ماجه وص )٢٢٠٣(لترمذي وا ،)٤٢٥٢(، وأبو داود )٢٨٨٩(رواه مسلم برقم  ١)

 .) في عنوان المستقبل لإلسالم٢)، وذكره األلباني رحمه هللا في سلسلته الصحيحة المجلد األول حديث رقم (٤/١٣٣، ٢٨٤

) ورواه ابن ١٢١كرتهم في "تحذير الساجد" ص(ذوة ) رواه الجماع٣قال األلباني رحمه هللا في السلسلة الصحيحة رقم ( ٢)
). ثم قال رحمه هللا: ومما ال شك فيه أن ٢/١٠/١) وأبو عروبة في "المنتقى من الطبقات" (١٦٣١،١٦٣٢بان في صحيحه (ح

تحقيق هذا االنتشار يستلزم أن يعود المسلمون أقوياء في معنوياتهم ومادياتهم وسالحهم حتى يستطيعوا أن يتغلبوا على قوى 
  ..) فذكر الحديث الذي بعده.الكفر والطغيان، وهذا يبشرنا به الحديث
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قال: فأخرج منه كتابًا قال: فقال عبد هللا:  ،له َحَلقفدعا عبد هللا بصندوق  القسطنطينية أو روميَّة؟
قسطنطينية أو  أي املدينتني تفتح أوالً : رسول هللا  لَ ئِ نكتب، إذ سُ  حنن حول رسول هللا  بينما

 )روما( هي )رومية(و ١)يعين قسطنطينية ))مدينة هرقل تفتح أوالً : ((رومية؟ فقال رسول هللا 
تح القسطنطينية حصل بعضه، وسيأيت الفتح اآلخر قريبًا إن شاء هللا وقد يكون ف عاصمة إيطاليا.

ومعىن هذا أن اإلسالم سيعود إىل أوربا مرة أخرى ، فتح رومية، وهو ما نرجوه ونؤمن بهتعاىل، أما 
فيكم ما شاء  النبوة تكون: ((قال فيها  ، وبشارة أخرىعظيمة منه  فهذه بشارة ،٢فاحتًا منتصًرا
فتكون ما شاء  ،النبوة منهاج على خالفة ن، مث يرفعها هللا إذا شاء أن يرفعها، مث تكونهللا أن تكو 

، فيكون ما شاء هللا أن يكون، ٣هللا أن تكون، مث يرفعها هللا إذا شاء أن يرفعها، مث تكون ملًكا عاًضا
تكون، مث يرفعها إذا  ، فتكون ما شاء هللا أن٤اً ملًكا جربي مث يرفعها هللا إذا شاء أن يرفعها. مث تكون

  .٥))مث سكت، النبوة منهاج على خالفة تكون شاء أن يرفعها. مث
 ن أعاله أن انتشار اإلسالموِّ دُ  ! ال شك أنك أدركت بعد قراءتك ملاأخي القارئ الفاهم الواعي

ا، وما بلغ الليل والنهار؛ غرس إمنا هو مثرة من مثرات  واتساع رقعته حىت يبلغ مشارق األرض ومغار
سوف نغرسه، ونتيجة ملقدمة سوف نقدمها، وهذا الغرس واملقدمة لن تكون إال بالعودة إىل منهاج 
النبوة، وهو القرآن والسنة الصحيحة، فاخلالفة الراشدة املؤسسة على منهاج النبوة لن تكون إال 

رجوع إىل ما كان إذا رجعنا إليها بفهم السلف الصاحل هلا، فامللك اجلربي العضوض لن يُزال إال بال
عليه الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان، فاملستقبل لإلسالم يكون باإلسالم الذي كان عليه الرسول 

  وصحبه الكرام فنعود بصحوتنا إىل هذا املنهاج املوثوق املوثَّق، فالرجوع إليه هو الذي يعيدنا ،
يقلقون  فهم ،عون اإلسالمالذين يدَّ  حىتويقلق إىل الثقة بأنفسنا، وهو الذي يقلق أعداء اإلسالم، 

، فأنا أدعو املرشدين يف الداخل ويف اخلارج، فالثقة هذه جديرة أن تقود األمة إىل مواطن النصر
                                                 

له، وقال أحمد شاكر رحمه هللا: إسناد صحيح، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد:  ) واللفظ٦٦٤٥(رواه أحمد برقم ( ١)
) وابن أبي شيبة والحاكم ٤٩٣رجال الصحيح، غير أبي قبيل وهو ثقة، والدارمي برقم ( ): رواه أحمد، ورجاله٦/٢١٩(
 ) وذكر تخريجه فانظره هناك.٤ووافقه الذهبي، وذكره األلباني في الصحيحة برقم ( ) وصححه٤/٥٠٨، ٣/٤٢٢(

أبواب أثينا عدة مرات،  وامرتين: مرة من الجنوب، من األندلس، ومرة من الشرق بعد أن طرق طردوا من روميةقد المسلمون  ٢)
   .}٢١٤{البقرة: إِنَّ نَْصَر ِهللا قَِريبٌ  َمتَى نَْصُر ِهللا أَالَ  عالى.والفتح القادم يكون بالتكبير وبالدعوة إلى اإلسالم المصفى بإذن هللا ت

  عًضا. الملك العاض أو العضوض: هو الذي يصيب الرعية فيه عسف وتجاوز، كأنما له أسنان تعضهم ٣)

 التجبر والطغيان. على الملك الجبري: هو الذي يقوم ٤)

)، ٥/١٨٨،١٨٩المجمع ( ) من طريق الطيالسي، وأورده الهيثمي في٤/٢٧٣شير (رواه اإلمام أحمد في مسند النعمان بن ب  ٥)
)، وفي ٢٥٩٣برقم (" منحة المعبود"ورجاله ثقات، وهو في  وقال: رواه أحمد والبزار أتم منه، والطبراني ببعضه في األوسط

 القرب إلى محبة العرب" وذكره) وصححه الحافظ العراقي في كتابه "محجة ١٥٨٨برقم ( كشف األستار عن زوائد البزار،
 ) بتخريج له مفيد فراجعه هناك.٥األلباني في: الصحيحة برقم (
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واحلكمة   سنن هللا، والفقه يف دين هللا،اشدين أويل األيدي واألبصار، الذين آتاهم هللا العلم يفالرَّ 
الناس وترغيبهم مبا كان عليه السلف الصاحل  إىل حثِّ  ؛ أدعوهموفصل اخلطاب يف النظر والعمل

وال  ة التفريقية،احلزبيوال  ة اهلذيانية،الصوفي ةالشيعي عرب العصور، فوهللا لن تنهار األنظمة اخلرافية
وال غريها من األفكار الدخيلة على  املعرقلة، ةوال املذهبي ،النجسة ة اخلزعبالتية، وال الطائفيةيَّ رقِ الطُّ 
أمسالية إال بالرجوع إىل ديننا اإلسالمي احلنيف، ولن تنهار األنظمة الشمولية من شيوعية ور  ؛سالماإل

فهمه  ع إىل ديننا اإلسالمي احلنيف الذيرة اليت غزت العامل، إالَّ بالرجو وغريمها من األنظمة املاك
ل قالع املبتدعة فبتمسكنا بديننا سنسقط كل القالع الكافرة، بل وكالسلف الصاحل، ال غريهم، 

واحدة بعد أخرى، وعندها سُيْمَحق الباطل، وينتصر دين هللا احلق، ولو كره الكافرون واملشركون 
يَْفَرُح ون واحلزبيون والصوفيون وغريهم من أعداء الدين اإلسالمي احلنيف، فعندئذ يُّ ضِ افِ والرَّ 

  . }٥{الرُّوم:بِنَْصِر ِهللا  الُمْؤِمنُونَ 
من كل  ، فتتوافدونوهلذه الصيحة، أن تكونوا من املستجيبني هلذا النداءتعاىل  أرجوا من هللاف

ة (اإلسالم احلقيقي) والستلهام أهداف وأساليب دعوة السلف قَّ أحناء العامل إلحياء الرسالة احلَ 
حيرثون مثرات الدعوة السلفية، يتحركون بأفق لف خلالصاحل، ونقرتب إليها، حىت نكون اليوم بذرة 

سالم الواسع العمالق حنو األهداف اإلسالمية اليت حترر العباد من عبادة العباد إىل عبادة رب اإل
(الصهيوصلييب)،  االحتالل مشاريع العباد، ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم، فندحر كل أنواع

ن نتحرر عأيضًا ، و و(الروسصيين)، و(الصفويفارسي)؛ الذي يريد اهليمنة على بالد املسلمني
ا حلول وسط،  املهادنة املداهنة الدعوات املراوغة نتحرر من التفريط إىل الثوابت وأيضًا بدعوى أ

ذه القواعد والضوابط على  الدينية بالقواعد الشرعية، والضوابط املرعية، فنمارس ديننا احلنيف 
ونوايا  ،إميان صادقوتوحيد صفوفنا ب ،، بتعزيز العالقات بيننا، وحنتك بالواقع عن كثبأرض الواقع

وأهدافنا احلقيقية حبماسة شديدة يف  لنحقق قضيتنا العادلة ؛تفاعل نبيلو  ،وعواطف صادقة ،حسنة
بدأت  ، أو مننصر دين هللا عز وجل، واليوم أعتربه فرصة ذهبية ال يرفضها إال جاهل أو مغرض

  .من أصحاب امليول واالحنياز القومي املتعايل هوته تزداد وتتسع
هذا الذي قرأمتوه، وأستغفر هللا العظيم يل ولكم وجلميع املسلمني من كل  ين القراء األعزاء!او أخ

سيد األنبياء  وصلِّ اللهم على خليلناوآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، ذنب وخطيئة. 
   ،،،،،، آمني.وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إىل يوم الدين حممدٍ  واملرسلني نبينا

  تانيستركالقادر  دتبه أبو ماجد أحمد بن عبك
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