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مقدمة
اٟتمدهلل رب العا١تُت كالصالة كالسالـ على رسولو األمُت ٤تمد بن عبداهلل كعلى آلو
كصحبو أٚتعُت ٍ......ب أما بعد
منذ سنُت قليلة شن أعداء االسالـ ٛتلتهم الصليبية اٞتديدة الحتالؿ العامل اإلسالمي
كاخضاعو من جديد كبتخطيط من اليهود كتواطؤ من الرافضة  ،ليشكلوا ٖتالفا بغيضا
يقطر حقدا على األمة ا١تسلمة  ،يسعى إىل إستئصاؿ شأفتها كالنيل من عقيدهتا ،
فكانت بالد الرافدين كقبلها أفغانستاف ٤تطاهتم األكىل يف ٛتلتهم الشعواء تلك .
كلقد انتبو ا١تهتموف بأمر األمة إىل ىذا التحالف ا٠تطَت ليحذركا من مغبة التغاضي عنو
داعُت يف الوقت نفسو إىل فضحو ككشفو كبياف خطره على ا١تنطقة بأٚتعها ..
اتسمت ىذه اٟتقبة من عمر األمة ّتملة من ا١تعطيات أ٫تها بركز الرافضة كقوة مؤثرة
يف حركة االحداث من خالؿ الدكر اليت تلعبو إيراف  ،ككذلك ظهور تيارات فكرية
٤تسوبة على أىل السنة تطرح أفكارا تفضي ٔتجملها إىل تضليل األمة كإ٬تاد مربرات
االحتالؿ كذرائع اإلر٘تاء يف أحضاف األجنيب ...
ككاف من آثار ىذا التحالف ا١تشؤكـ ما نراه اليوـ من مد رافضي مدعوـ من قبل الغرب
الصلييب كأرباهبم اليهود ليجتاح ا١تنطقة أزاء سكوت مطبق من حكامها كالكثَت ٦تن
يفًتض أف يكونوا من علماءىا ٦ ،تا أكجب علينا اٟتديث عن ىذا ا١تخطط ا٠تبيث
الرامي إىل القضاء على دين اهلل تعاىل كإحالؿ دين الشيعة بدال منو .
كلقد توىم القائموف على ىذا ا١تخطط بأف ما يرنوف لو لن يكوف صعبا كالسيما بعد
أف مكنوا للركافض يف العراؽ  ،غافلُت عن حقيقة كونية كشرعية كربل كىي أف دين اهلل
باؽ كىم كأعواهنم من الرافضة زائلوف كأف ٣تاىدم األمة كدعاهتا من رجاؿ كنساء
مؤمنُت كمؤمنات كعلى رأسهم علماء ربانيوف صادعوف باٟتق آمركف با١تعركؼ كناىوف
عن ا١تنكر لن يدعوىم ليسدركا يف غيهم ك٭تققوا أحالمهم ا١تريضة اليت تنمي عن جهل
ْتقيقة ىذا الدين كأىلو كنسياف مزمن لتاريخ أمة حافل باأل٣تاد كزاخر بالتضحيات
كالبطوالت  ..يقوؿ تعاىل { :ي ًر ي ً ً
ور اللَّ ًو بًأىفٍػ ىو ًاى ًه ٍم ىكاللَّوي يمتًم نيوًرهً ىكلىٍو ىك ًرىه
ي
يدك ىف لييطٍف يؤكا ني ى
الٍ ىكافًيرك ىف }الصفٖ.
كلقد قمت يف ىذا الكتاب الذم أساؿ اهلل تعاىل أف ينفع بو باٟتديث عن كاحدة من
أعظم ا١تؤامرات اليت ٖتاؾ ضد ا١تسلمُت  ،ضمن ٥تطط صهيوصلييب يهدؼ إىل نشر
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التشيع يف العامل االسالمي كإحاللو ٤تل الدين اٟتق ا١تتمثل ٔتنهج أىل السنٌة كاٞتماعة
 ،كقمت بتقسيمو إىل أبواب كفصوؿ  ،كيتحدث الباب األكؿ عن عالقة الرافضة
بإخواهنم من اليهود كالنصارل معرجا على بعض الوقائع التارٮتية قدٯتا كحديثا اليت تبُت
ٔتا اليقبل الشك مدل الًتابط بُت ىذه الفرؽ الباطلة  ...كمبينا السبب الذم ٬تعل
ىذه ا١تلل احملاربة لدين اهلل تسعى إىل إستبداؿ دين ا١تسلمُت بدين الرافضة ..
كيأٌب الباب الثاين ليبُت حقيقة العداء ا١تزعوـ بُت إيراف كأمريكا  ،أما الباب الثالث فإنو
يلقي الضوء على مستجدات اٟترب الصليبية الراىنة كعالقة موضوعنا هبا  ،أما الباب
الرابع فهو يتحدث عن ركوب الشيعة ١توجة فلسطُت كدكر ٛتاس يف ا١تشاركة يف ىذا
ا١تخطط من حيث اليشعركف ..كيتطرؽ الباب ا٠تامس إىل الدكر ا٠تطَت لإلعالـ
الرٝتي كا٠تاص يف ٘ترير ىذا ا١تخطط  ،أما الباب السادس فهو متعلق بدكر
اٟتكومات يف دعمها ١تخطط التشيع يف ا١تنطقة  ..كيتحدث الباب السابع عن الشيعة
يف ا٠تليج كدكرىم ا٠تطَت يف دعم ىذا ا١تخطط العا١تي  ..كتأٌب األبواب الثالثة األخَتة
لتتحدث عن ظهور موجة التشيع لدل ا١تثقفُت كمن يسموهنم ا١تفكرين العرب كمن ٍب
دكر الصوفية كأسباب الًتكيز عليهم من قبل الشيعة ٞتعلهم مطية الدخوؿ إىل بالد
ا١تسلمُت كيف ا٠تتاـ ٖتدثت عن مؤسسة راند كدكرىا يف ىذا اجملاؿ مع ذكر بعض ٦تا
ٗتطط لو يف حرهبا ضد ا١تسلمُت كختمتو ْتلوؿ كمقًتحات ١تواجهة ىذا ا١تخطط اآلٍب
 ،سائال ريب العزيز القدير أف ٬تعل ماقمت بو يف ميزاف حسناٌب كينفع بو إنو كيل ذلك
كالقادر عليو  ،كأكصي أحبيت من جنود اإلعالـ اإلسالمي ككذلك قراءنا األفاضل أف
يسعوا يف نشر ىذا الكتاب كغَته من الكتب اليت ٖتدثت عن ىذا ا١توضوع كترٚتتها
إىل لغات أخرل إف أمكن ، ..
جاعالن حقوؽ ما كتبت ٤تفوظة لكل ا١تسلمُت  ،اللهم تقبل مٍت كاقبلٍت كعافٍت
كاعف عٍت  ،اللهم آمُت كاٟتمد هلل رب العا١تُت .
الفقري إىل عفو ربو  /دمحم بن زيد ادلهاجر

يف ِِ ٚتادم االكىل من عاـ َُّْ ىػ ا١توافق ُٕ ََِٗ / ٓ /
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الباب األول
التشيع والدين البديل ألىل اإلسالم

 -1عالقة الرافضة أبعداء اإلسالم  :تعترب العالقة اليت تربط الرافضة بأعداء اإلسالـ
من اليهود كالنصارل قدٯتة قدـ إنشاء ىذا ا١تذىب الضاؿ على يد عبداهلل بن سبأ
اليهودم يوـ أف دعا إىل عبادة علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو ٦تا حدا هبذا الصحايب
اٞتليل إىل مالحقة أتباع ىذه الفرقة ا١تارقة بل كحرقهم لعظم ما ارتكبوه من ذنب
لكفرىم كشركهم ....
ككاف للفرس اجملوس ّتانب اليهود الدكر األكرب يف تكوينها إللتقاء مصاٟتهم ْترب
ا١تسلمُت ،فالفرس فقدكا إمرباطوريتهم يوـ أف فتح ا١تسلموف بالدىم كأطفئوا نار
اجملوسية كنشركا فيها اإلسالـ  ،أما اليهود فلم ٗتمد نار أحقادىم كأضغاهنم منذ أف
بعث النيب الكرًن ٤تمد عليو الصالة كالسالـ كحىت يومنا ىذا فالتقى الطرفاف على
حرب اإلسالـ كراحوا ٮتططوف كيتآمركف بشىت الوسائل كالطرؽ ٢تدـ اإلسالـ كتشويو
صورتو النقية الصافية كزرع الفنت بُت أتباعو  ،كانتحل الرافضة صفة أىل البيت كجعلوا
أنفسهم ككالء عنهم  ،كأخرجوا من دينهم كل من اليؤمن ٔتا يؤمنوف بو من شرؾ
كبدعة كاعتربكه عدكان ألىل البيت كناصبيا يستحق القتل كالسلب كالتشريد ( كلكم ٔتا
جرل الىل السنة على أيدم الرافضة يف العراؽ مثال )  ،كاستخدمت كلمة الشيعة
٠تداع اآلخرين على أهنم شيعة أىل البيت كأىل البيت منهم براء  ،أما الكلمة الدقيقة
اليت تناسبهم فهي الرافضة بعد أف رفضوا كل ما جاء بو النيب صلى اهلل عيو كسلم من
كحيي الكتاب كالسنة كليس فقط كالية الشيخُت أيب بكر كعمر رضي اهلل عنهم
أٚتعُت  ،فال القرآف قرآهنم كال السنٌة سنٌتهم  ،كقاـ دينهم على عبادة القبور كاإلستغاثة
باألموات كالطعن بأمهات ا١تؤمنُت كتكفَت صحابة النيب عليو الصالة كالسالـ كالقوؿ
بتحريف كتاب رب األناـ .
ِ -احللف الرافضي اليهودي اللعني  :كاستمر ىذا اٟتلف البغيض بُت الرافضة
كاليهود ككاف من نتائجو مقتل عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو على يد اجملوسي أيب
لؤلؤة الفَتكزم لعنو اهلل  ( ،كاليوـ كيف ظل حكومة الرافضة فاف ٢تذا اللعُت قربا مرفوعا
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كمزارا كبَتا يف مدينة كاشاف اإليرانية كيعتربكف يوـ مقتل الفاركؽ عمر رضي اهلل عنو
عيدان من أعيادىم ٭تتفلوف فيو عند قرب ىذا اجملوسي كل عاـ )  ،كاستمر ا١تسلسل
الدامي لقتل أكلياء اهلل ليصيب عثماف كعليا كالكثَت الكثَت من سادة األمة كعلماءىا
على يد الفرؽ الباطنية اليت نشأت من ىذا األصل ا٠تبيث .
كبعيدا عن اإلسهاب يف التاريخ  ،أنقل لكم إخوٌب صورة من صور ىذا التحالف إباف
حكم الدكلة البويهية الشيعية كتسلطها على الدكلة العباسية أياـ ضعفها  ،تبُت كبكل
كضوح ما كصل إليو اليهود يف ظل اٟتكم الشيعي البويهي من ظهور كتسلط على أىل
السنة ككذلك مقدار الدعم الذم يبديو اليهود للشيعة يف سبيل تنفيذ ٥تططاهتم :
{ ككاف من مظاىر التحالف الشيعي اليهودم يف الدكلة البويهية أف حكاـ ىذه الدكلة
الشيعية كانوا ٭تضركف مواكب كأعياد اليهود ،بل كيباشركف ٛتايتها بأنفسهم(ُ) ،كما
يسَتكف مواكب العزاء الشيعية يف شهر ٤ترـ كغَته ،ككاف
أف أمراء الدكلة البويهية كانواي ٌ
األمَت البويهي يصطحب معو رأس الطائفة اليهودية اٞتالوت كمعو النافخوف يف
األبواؽ(ِ) ،ككاف لليهود فضل السبق يف ٦تارسة عادات كمسَتات العزاء يف العراؽ
كفارس  ،فمن مظاىر ا١تآًب عند اليهود على ا١تيت اٟتزف الشديد كلبس السواد  ،فإذا
ما مات ا١تيت عندىم قاموا يولولوف عليو كينتحبوف كيضربوف صدكرىم كيلطموهنا،
كيشقوف ثياهبم ،كيغمركف أنفسهم بالرماد إظهاران للحزف كللحداد على موتاىم(ّ)،
كعلى إثر ىذه العالقة اٟتميمة بُت اليهود كالدكلة البويهية ،ثارت فتنة عظيمة ٖتالف
فيها اليهود كالشيعة ضد أىل السنة ،كقد ذاؽ فيها أىل السنة أشد أنواع الذؿ
(ْ)
كا٢تواف .
كق ػػد اس ػػتخدـ التج ػػار اليه ػػود أمػ ػوا٢تم الربوي ػػة يف دع ػػم الش ػػيعة ض ػػد أى ػػل الس ػػنة ،كمػ ػن
األح ػ ػ ػػداث ا١تش ػ ػ ػػهورة ال ػ ػ ػػيت ش ػ ػ ػػارؾ فيه ػ ػ ػػا اليه ػ ػ ػػود كبنص ػ ػ ػػيب كب ػ ػ ػػَت ،أح ػ ػ ػػداث سػ ػ ػ ػػنة
ِِْىػََُّ/ـ حيث أعاف اليهود شيعة الكػرخ علػى أىػل السػنة يف الفػنت الػيت كانػت
تقع بينهم باستمرار بسبب مسَتات الشيعة الطائفية اليت تغذم ركح الكراىية(ٓ).
(ُ) تاريخ اإلسالـ السياسي كالديٍت  -حسن إبراىيم حسن (ّ. )ِْٓ/
(ِ) اٟتضارة اإلسالمية  -آدـ متز (ُ.) ٖٖ/
(ّ) اليهود يف تاريخ اٟتضارات األكىل  -غوستاؼ لوبوف (صِْٕ).
(ْ)تاريخ اإلسالـ  -الذىيب (ِٗ ، )ُِِ/الكامل يف التاريخ  -ابن األثَت(ٗ.)ُْٖ/
(ٓ) الكامل يف التاريخ  -ابن األثَت (ٗ.)ُْٖ/
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كبفضل ىذا الوئاـ الشيعي اليهػودم فػإف اليهػود دعمػوا بقػاء الدكلػة الفاطميػة كالبويهيػة،
كارتػػاحوا يف ظلهػػم ،بػػل فرح ػوا بوصػػو٢تم إىل اٟتكػػم ،ككػػاف اليهػػود يسػػعوف لبقػػائهم م ػػا
كسعهم ذلك(ُ). }......
كقدٯتا يسأؿ شيخ اإلسالـ إبن تيمية عن الرافضة فقاؿ :
(ىم أعظم ذكم األىواء جهالن كظلمان  ،يعادكف خيار أكلياء اهلل تعػاىل ،مػن بعػد النبيػُت
 ،م ػػن الس ػػابقُت األكل ػػُت م ػػن ا١ته ػػاجرين كاألنص ػػار كال ػػذين إتبع ػػوىم بإحس ػػاف رض ػػي اهلل
عنهم كرضػوا عنػو  ،كيوالػوف الكفػار كا١تنػافقُت مػن اليهػود كالنصػارل كا١تشػركُت كأصػناؼ
ا١تلحدين  ،كالنصَتية كاإلٝتاعيلية ،كغَتىم من الضالُت )(ِ).
كأختم ىذا ا١توضوع بشهادة كاحد من أشد الناس عداكة للمسلمُت يف ىذا العصر كىو
اجملػرـ أرييػل شػاركف يف مذكراتػو الػيت يبػُت فيهػا مقػدار الوئػاـ كالعالقػة اٟتميمػة الػيت ٕتمػػع
اليهػػود بالشػػيعة  ،يقػػوؿ عليػػو مػػن اهلل مػػا يسػػتحق يف معػػرض حديثػػو عػػن حقبػػة اٟتػػرب
اللبنانية :
( توسعنا يف حديثنا عن عالقات ا١تسيحُت بسػائر الطوائػف األخػرل  ،السػيما الشػيعة
كالدركز  ،شخصيا طلبت منهم توثيق الركابط مع ىاتُت األقليتُت  ،حىت أنػٍت إقًتحػت
إعطػػاء قس ػػم م ػػن األس ػػلحة ال ػػيت منحته ػػا إس ػرائيل كلػػو كب ػػادرة رمزيػػة إىل الش ػػيعة ال ػػذين
يعانوف ىم أيضا مشاكل خطَتة مع منظمة التحرير الفلسطينية  ،كمن دكف الػدخوؿ يف
أم تفاص ػػيل  ،مل أرل يوم ػ ػان يف الش ػػيعة أع ػػداء إلس ػ ػرائيل عل ػػى ا١ت ػػدل البعي ػػد كال ح ػػىت
(ّ)
الدركز. ) ....
ّ -دميومة التحالف الرافضي الصلييب  :ككعادة اليهود دكما فبعد أف كضعوا لبنة
التخريب كالفساد كأسسوا لبناء العالقة اليت تربطهم بالرافضة  ،آثركا اإلنزكاء كاإلختفاء
خلف الستار ليًتكوا الدكر للنصارل الصليبيُت كي يتموا ا١تهمة نيابة عنهم كبالتعاكف
مع الرافضة اٟتاقدين  ،ككاف للرافضة دكر رئيسي يف إشغاؿ األمة كاستنفاذ طاقاهتا كما
حصل إباف الدكلة العبيدية الرافضية يف مشاؿ أفريقيا كالدكلة الصفوية الرافضية يف إيراف
اللتاف تآمرتا مع الصليبُت يف قتاؿ ا١تسلمُت كمنعهم من ٖتقيق أىدافهم يف إسًتجاع
بالد ا١تسلمُت ا١تسلوبة عندما أكشك العثمانيوف على إسًتجاع بالد األندلس لوال الدكر
(ُ) تاريخ يهود إيراف  -حبيب لؤم (ِ.(َّٗ/
(ِ) منهاج السنة ص َِ جػ (ُ).
(ّ) مذكرات شاركف ّٖٓ.ْٖٓ-
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ا٠تبيث للصفويُت يف التآمر مع الصليبيُت كمنع العثمانيُت من ٖتقيق ىذا اٟتلم الكبَت
.
كظهرت حديثا آثار ىذا التحالف البغيض يف العراؽ كأفغانستاف كىذا ما سنأٌب إليو
الحقا  ،فالغرب الصلييب مل يتخل يوما عن دكلة الرافضة يف إيراف كالعالقات بينهما
على أحسن حاؿ كالعالقات التجارية يف أكج إزدىارىا  ،كبلغ بركسيا األرثودككسية
كريثة القياصرة أف تولت إنشاء أكرب ا١تفاعالت النوكية إليراف على مسمع كمرأل من
العامل يف الوقت الذم تذيق فيو شعبنا ا١تسلم يف الشيشاف ألواف العذاب .
ْ -الدين البديل  :أدرؾ األعداء بأف خَت من ٮتدمهم يف تنفيذ ٥تططاهتم ٢تدـ
اإلسالـ ىم الرافضة إللتقاء مصاٟتهم يف معاداة أىل اإلسالـ من جهة كلتشابو
عقائدىم من جهة أخرل  ،كبعد ٤تاكالهتم اٟتثيثة كالفاشلة يف إجتثاث اإلسالـ كصلوا
إىل نتيجة أكحى هبا شياطينهم بأف الوسيلة ا١تثلى للقضاء على اإلسالـ ىو إستبدالو
بدين الرافضة القائم على فسادين  ،األكؿ  :ىو الفساد العقائدم ا١تتمثل بالشرؾ
كعبادة األموات كمعاداة الصحابة كالقوؿ بتحريف القرآف  ،كالثاين  :الفساد ا٠تلقي
الذم يدعو إليو الرافضة من إباحة للزنا باسم ا١تتعة كسرقة أمواؿ الناس بالباطل بإسم
ا٠تمس كما ٬تمعونو من أمواؿ القرابُت كالنذكر اليت تقدـ لقبورىم كغَتىا الكثَت ٦تا
اليسع ذكره  ،فضال على أف الرافضة يطيعوف سادهتم ككرباءىم طاعة عمياء  ،كتعامل
أعداء اإلسالـ مع ا١ترجعيات الشيعية سواء يف قم أك النجف يوفر عليهم عناء اإلتصاؿ
بشرائح اجملتمع الشيعي  ،فإذا جاء األمر من ا١ترجعية العليا كإف كاف كفران بواحا أك
ًشركان أكرب بادر عامة الشيعة إىل السمع كالطاعة من غَت أف ٭تكموا بو عقو٢تم  ،كهبذا
تسهل مهمة األعداء يف توجيو الشيعة من خالؿ مرجعياهتم كىذا ال ٯتكن أف ٬تدكه
لدل أىل السنة الذين ٭تكمهم كتاب اهلل كسنة نبيو عليو الصالة كالسالـ  ،كلنا يف
مثاؿ نكوص الشيعة عن مقاتلة احملتل األمريكي يف العراؽ بل كالتعاكف معو بناء على
فتول مرجعيتهم السيستاين أكضح دليل على ذلك  ،كيصدؽ فيهم قوؿ اهلل تعاىل
ً ً ً
ً
يح ابٍ ىن ىمٍرىًنى ىكىما أ ًيميركا إًال لًيىػ ٍعبي يدكا
{ َّاٗتى يذكا أ ٍ
ىحبى ىاريى ٍم ىكيرٍىبىانػى يه ٍم أ ٍىربىابنا م ٍن يدكف اللَّو ىكالٍ ىمس ى
إً ى٢تا ك ً
اح ندا ال إًلىوى إًال يى ىو يسٍب ىحانىوي ىع َّما يي ٍش ًريكو ىف}[ التوبة.]31
نى
كعليو فإف دين الرافضة ( الشيعة ) ىو أفضل ٪توذج بزعمهم ٯتكن التعامل معو كأقرب
إليهم من دين اإلسالـ اٟتق ا١تتمثل بأىل السنة كاٞتماعة الذم يعتربكنو ا٠تطر األكرب
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الذم يهدد كجودىم كٯتنعهم من ٖتقيق مآرهبم كغاياهتم يف احتالؿ العامل اإلسالمي
كسلب ثركاتو كالقضاء على دين ا١تسلمُت .
كقد يتساءؿ البعض  :أليس ىدؼ الغرب الصلييب نشر النصرانية بُت بالد ا١تسلمُت
فهل ٗتلى الصليبيوف عن أىدافهم تلك من خالؿ نشر دين الرافضة بُت ا١تسلمُت
أقوؿ ليس يف األمر أم إشكاؿ فدين القوـ من اليهود كالنصارل كالرافضة متشابو ٘تاما
فالكل قائم على أصل كاحد كىو الشرؾ باهلل  ،كالكل يبيح الفساد بكل أنواعو كما
أشرنا آنفا  ،ك٬تب أف ال ننسى بأف اليهود كالنصارل اليهمهم كثَتا أف يتحوؿ
ا١تسلموف إىل إحدل دياناهتم بقدر مايهمهم إخراج ا١تسلم من دينو اٟتق كتركو ىائما
على كجهو من غَت كازع ديٍت أك عقيدة كاضحة كي يسهل التحكم بو كتوجيهو كما
يشاؤكف  ،كإليكم ما قالو احد قساكستهم ا١تشهورين تعبَتان عن ذلك :
قاؿ صموئيل زكٯتر يف مؤ٘تر القدس التنصَتم عاـ ُّٓٗـ  … :لكن مهمة التبشَت
اليت ندبتكم ٢تا الدكؿ ا١تسيحية يف البالد اإلسالمية ليست يف إدخاؿ ا١تسلمُت يف
ا١تسيحية فإف يف ىذا ىداية ٢تم كتكرٯتا كإ٪تا مهمتكم ىي أف ٗترجوا ا١تسلم من
اإلسالـ ليصبح ٥تلوقا ال صلة لو باهلل كبالتايل ال صلة لو باألخالؽ اليت تعتمد عليها
األمم يف حياهتا  ،إنكم أعددًب نشئان ال يعرؼ الصلة باهلل كال يريد أف يعرفها كأخرجتم
ا١تسلم من اإلسالـ كمل تدخلوه يف ا١تسيحية كبالتايل فقد جاء النشء طبقا ١تا أراده
اإلستعمار ال يهتم بعظائم األمور ك٭تب الراحة كالكسل فإذا تعلم فللشهرة كإذا تبوأ
أٝتى ا١تراكز ففي سبيل الشهرة ٬تود بكل شيء .
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الباب الثاين
أمريكا وإيران والعداء ادلزعوم

منذ أف أنشأت دكلة الرافضة يف إيراف حديثا على يد ا٢تالك ا٠تميٍت كىم يرفعوف
شعارات مزيفة عدة يقصد هبا إيهاـ ا١تسلمُت كخديعتهم كمنها على سبيل ا١تثاؿ ال
اٟتصر شعار ٖترير فلسطُت الذم ضحكوا بو على عقوؿ الكثَت كمنهم لألسف بعض
أىلنا يف فلسطُت  ،كلتكتمل الصورة رفعوا شعارا آخر ّتانب األكؿ كىو أف أمريكا ىي
الشيطاف األكرب  ،كا١توت ألمريكا كإسرائيل  ،كراح إعالمهم الكاذب يطلق يف ا٢تواء
فقاقيع العداء ألمريكا كإسرائيل مضلال على حد سواء الشعب اإليراين ا١تبتلى هبذه
الزمرة الضالة كغَته من شعوب العامل اإلسالمي الذم تستهويو مثل ىذه الشعارات ،
كبدال من إعالهنم اٟترب على اليهود كأعواهنم األمريكاف بدئوا حقبتهم السوداء ْترهبم
على العراؽ يف ٙتانينيات القرف ا١تاضي ( بغض النظر عن دكر النظاـ البعثي إباف تلك
اٟترب الذم كاف ٭تكم العراؽ آنذاؾ )  ،كبدال من طرحهم لشعار أف طريق فلسطُت
ٯتر بالقدس كإذا هبم يقولوف أف طريق فلسطُت ٯتر بكربالء  ،ككانت ىذه اٟترب
إحدل أسباب إضعاؼ العراؽ كترؾ اليهود ليستكملوا بناء دكلتهم العربية بعيدان عما
٬ترم يف شرؽ العامل اإلسالمي  ،كأذكر إخواين بأف الرافضة على مدل التاريخ مل
ٮتوضوا حربا كاحدة ضد اليهود أك النصارل أك باقي أعداء األمة كعلى العكس من
ذلك تراىم يتنادكف للوقوؼ إىل جانب أكالئكم األعداء بكل ما أكتوا من قوة للقضاء
على الدين اٟتق  ،كالرافضة ال يعدكف أحدا عدكا ٢تم سول أىل السنة كاٞتماعة كما
تلك الشعارات آنفة الذكر إال للضحك على الذقوف كلذر الرماد يف أعُت من إستهوتو
شعارات الثورة ا٠تمينية اليت إنطلت على الكثَت من السذج كاٞتهاؿ  ،كمنذ البداية قلنا
بأف أمريكا لن تصطدـ بإيراف كذلك لألسباب التالية :
األول  :أف أمريكا ال تريد إضعاؼ إيراف كىي اليت تساعدىا يف تنفيذ ٥تططاهتا يف
إحتالؿ ا١تنطقة كسلب ثركاهتا بعد أف أصبحت إيراف ٘تثل الطوؽ الشرقي الذم ٭تاصر
بو األعداء ا١تنطقة اإلسالمية .
الثاين  :تعترب إيراف الراعي األكحد للفكر الرافضي يف العامل  ،ذلكم الفكر ا٠تبيث
الذم ما فتأت تسعى لنشره يف ا١تنطقة كباقي العامل اإلسالمي كىذا عُت مايسعى إليو
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أعداء اإلسالـ إلستبداؿ دين اإلسالـ بدين مسخ متمثل بدين الرافضة  ،فالتقاء
ا١تصاحل ( أيدكلوجيا كإسًتاتيجيا ) ٭تتم على الغرب تقوية إيراف كليس إضعافها ٔتا
يسمح لو لتنفيذ ما يسعى إليو من ىدـ لدين اإلسالـ كاحتالؿ ألراضيو .
الثالث  :أف كجود إيراف كدكلة تدعي اإلسالـ (كذبا كزكرا ) مهم لتشويو صورة
اإلسالـ يف الغرب  ،ألف أ٪توذج إيراف ( اإلسالمية ) ٔتا فيها من متناقضات دينية
كاجتماعية تطغى فيها مظاىر الفساد كالفجور كقمع اٟتريات كتسيد ا١تاليل كأصحاب
العمائم  ،كل ذلك يعطي للغرب ذريعة معاداة اإلسالـ كٗتويف الشعوب الغربية من
مغبة ىذا الدين الذم ٘تثلو إيراف مذكرين إياىم ْتقبة القركف الوسطى يوـ أف كانت
الكنيسة متسلطة على رقاب الشعوب الغربية ٦تا أدل هبا إىل نفورىا من الدين كاعتناقها
١تذىب العلمانية كاإلٟتاد .
كأذكر أخوٌب بأف ىناؾ مصطلح ما يسمى باٟتركب التحريكية اليت يراد هبا إ٬تاد كاقع
جديد تفرضو قول ا٢تيمنة العا١تية كعلى رأسهم أمريكا  ،فلن نستغرب إذا ىوٚتت إيراف
كضربت ضربة ( خفيفة ) ذران للرماد يف العيوف كلًتتيب األكراؽ يف ا١تنطقة من جديد
كإلبتزاز دكؿ ا٠تليج العريب ْتجة ٛتايتهم من إيراف  ،كلنا أمثلة كثَتة على ىذا النوع
من اٟتركب اليت إنتهت بواقع مأساكم تدفع ٙتنو اإلمة ٟتد اآلف  ،فحرب عاـ ُٕٔٗ
ـ كاليت مل تدـ أكثر من ٜتسة أياـ إنتهت باحتالؿ إسرائيل لسيناء كغزة كالضفة الغربية
كالقدس الشرقية كىضبة اٞتوالف فضال عن اٞتانب ا١تعنوم كالنفسي ا١ترير الذم عاىن
منو العرب لسنُت طويلة نتيجة ٢تذه اٟترب  ،أما حرب عاـ ُّٕٗ اليت قدـ فيها أىلنا
يف مصر التضحيات اٞتساـ كدمركا فيها أسطورة خط بارليف ( اإلسرائيلي ) فإهنا
إنتهت ٔتعاىدة الذؿ كاإلستعباد ا١تسماة كامب ديفيد كاليت كبلت مصر بقيود ترسف
فيها منذ ذلك اٟتُت  ،أدت إىل هتميش دكر مصر عربيا كإسالميا بل صارت رأس
اٟتربة يف تنفيذ ٥تططات األعداء يف حرهبم على اإلسالـ  ،كجاءت حرب ٘توز من عاـ
ََِٔ ـ بُت ذراع إيراف يف لبناف ا١تسمى حزب اهلل كبُت إسرائيل لتنتهي ٔتجيء
القوات الصليبية ا١تسماة اليونيفيل لتحمي مشاؿ إسرائيل جنبا إىل جنب مع (حزب اهلل
)  ،كليطبق الصليبيوف على البحار احمليطة فضال عن الدمار اليت أٟتقتو ىذه اٟترب
بلبناف كأىلها . ..
كعليو فإف كل الوقائع تشَت كٔتا اليقبل الشك إىل أف فكرة ضرب إيراف ليست كاردة
على اإلطالؽ  ،ككما أشرنا فإف األعداء قد يفتعلوا حركبا ليحققوا من كراءىا غايات
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تصب يف مصاٟتهم حىت لو أدل ذلك اىل إراقة دماء أصدقاءىم  ،كما أف األعداء
يركموف إىل إبقاء ا١تنطقة ٖتت كطاة ا٠توؼ من حرب جديدة كي ٯتثلوا دكر اٟتامي ٢تا
من العدك ا١تفًتض كىي إيراف  ،كالسيما أف حكومات ا١تنطقة قد كصلت إىل درجة من
الضعف كا٢تواف اليساعدىا ٔتكاف لتدافع عن نفسها بعد أف سلمت قيادىا ألعداءىا
كٗتلت عن دكرىا يف ٛتاية شعوهبا كاٟتفاظ على ثركاهتا .
شبهة اإلختيار بني أمريكا وإيران

بات ىذا ا١توضوع من ا١تواضيع اليت يكثر فيها اٟتديث يف اآلكنة األخَتة كالسيما من
قبل أدعياء العلم من مشايخ السلطاف كأتباعهم من ا١تداخلة كصنٌاع الصحوات ٝتاسرة
األجنيب كخدامو ا١تخلصُت  ،فبعد أف أفرغت ىذه الشرذمة ما يف جعبهم من كذب
كخداع ليربركا هبا سكوهتم على ما ٬ترم يف أرض الرافدين من احتالؿ كقتل كتشريد بل
كخيانتهم كعمالتهم لألجنيب ،مل ٬تدكا ىذه ا١ترة سول ىذه الشبهة السمجة ليضحكوا
هبا على عقوؿ اآلخرين  ،فهم يريدكف تربير كالءىم للمحتل الغاشم الذم حارب
الدين كىتك العرض كسلب ا١تاؿ كاحتل األرض  ،كذلك من خالؿ إشاعتهم لشبهة
أف األمريكاف مع ما يفعلونو يعد أقل ضررا من الرافضة كعليو فإف مهادنة األمريكاف
كمن معهم من قول الصليب العا١تي يف مواجهة الرافضة أمر مطلوب  ،أك بعبارة اخرل
 ..أف ٤تاربة الرافضة أكىل من ٤تاربة األمريكاف  ، !...ككأف األمريكاف كالرافضة يف
ساحة إحًتاب كلنا أف ٩تتار بُت من ىو أقرب إلينا أك من ىو أقلهم ضررا علينا  ..كيف
النتيجة ( كما يزعموف ) تعالوا لننسى ما فعلو بنا أكباش الصليب كلنضع أيدينا
بأيديهم كلنجعل الرافضة أعداءنا....ىكذا كبكل بساطة يريدكف اإلستخفاؼ بعقولنا
!!
يف البداية قد يعتقد من ال ٯتلك أم دراية ْتقائق ما ٬ترم على أرض العراؽ  ،أف ىذا
الكالـ مقبوؿ على إعتبار أف الرافضة طائفيوف كيعادكف أىل السنٌة كأما األمريكاف فهم
٤تتلوف كمصَتىم إىل زكاؿ  ،كلكن اٟتقيقة غَت ذلك ٘تاما  ،فأمريكا ككما سبق ليست
عدكة إليراف كي نتخذىا صديقا نعادم هبا الرافضة  ،ككل الدالئل كالشواىد قدٯتا
كحديثا تثبت ٔتا اليقبل الشك أف ىذين العدكين ٬تمعهما ىدؼ كاحد كىو القضاء
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على اإلسالـ  ،كما ٬ترم يف العراؽ من تعاكف منقطع النظَت بُت إيراف من خالؿ
أذناهبا الرافضة من جهة كأمريكا من جهة أخرل مكونة لتحالف صلييب رافضي يقتل
كيفتك بأىل السنة يف العراؽ كال أكضح دليل على مانقولو  ،كما أف حكومة اإلحتالؿ
ا١تتسلطة على رقاب الناس يف ىذا البلد اٞتريح ىي حكومة رافضية عميلة إليراف
كمنصبة من قبل أمريكا  ،فكيف ٯتكن التفريق بُت اإلثنُت ككال٫تا مشًتكاف يف جرٯتة
ٌ
إحتالؿ العراؽ كتدمَته كقتل أىلو  ،أـ كيف ٯتكن أف ٪تيز بُت من جاء من إيراف على
ظهر الدبابة األمريكية ليحتل بلدا مسلما كيعتدم على تارٮتو كقيمو ككجوده  ،إف
من يطلق ىذه الشبهة ىو كاحد من إثنُت :
إما أنو ال يعلم بشيء ٦تا ٬ترم يف العراؽ على يد اإلحتاللُت األمريكي كاإليراين من
تواطؤ كتنسيق مسبق كمشًتؾ  ،كجهلو ىذا اليعفيو من ا١تسؤكلية كال سيما بعد جرياف
دماء أىل السنة أهنارا على يد األمريكاف كالرافضة على حد سواء  ،كإما أنو مشارؾ يف
التآمر على أىل السنٌة كمتعاكف مع احملتل االجنيب بإشاعتو ١تثل ىذه األكاذيب كي
يربر لألجنيب كجوده على أرض ا١تسلمُت من جهة كلكي يعطي مسوغا ألفعالو الشنعاء
يوـ أف راح يكيد لألخيار كالصاٟتُت من الدعاة كاجملاىدين من جهة أخرل  ،فأما
ًو
ح الٍ يم ٍؤًمنيو ىف } ،كىو
إستشهاد البعض بقوؿ اهلل تعاىل من سورة الركـ  ..{ :يىػ ٍوىمئذ يىػ ٍفىر ي
اليوـ الذم إنتصر فيو الركـ على الفرس  ،فاألمر ٥تتلف ٘تاما  ،فإننا سنفرح كمن غَت
أدىن شك فرحا شديدا لو سلط أحد٫تا على اآلخر كي ينشغلوا بأنفسهم عن
ا١تسلمُت كحينها لن ٧تد غضاضة بإظهار سركرنا كغبطتنا بذلك  ،أما كقد تواطأ
اإلثناف على ا١تسلمُت  ،فأ ٌىن لنا الوقوؼ ّتانب كاحد دكف اآلخر ككال٫تا عدكاف إلتقوا
على أمر كاحد كىو حرب اإلسالـ كا١تسلمُت  ،كصدؽ الشاعر بقولو :
ككيف يصح يف األذىاف شيء

إذا إحتاج النهار إىل دليل

إف ىذه الشبهة كغَتىا لن ٘تر على عقوؿ ا١تسلمُت الغيارل من ٥تلصي االمة  ،كفكرة
الفصل بُت األمريكاف كباقي جوقة الصليب من جهة كالرافضة من جهة أخرل ىي
إستكماؿ ١تخطط اٟترب الصليبية ا١تعاصرة اليت ماكانت لتستمر لوال خيانة الرافضة
كتواطئهم مع احملتل الغاشم  ،كإف ا١تسلمُت اليوـ كٔتا عايشوه من ٕتارب كأحداث باتوا
أكثر فطنة كدراية من ذم قبل  ،كعليو فاف مهمتنا ىي إسقاط ىذه الشبهات اليت
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ٮترجوف علينا هبا بُت اٟتُت كاآلخر كتفنيدىا كردىا بالدليل القاطع  ،كتنبيو األمة ١تا
٭تاؾ ٢تا من ٥تططات كمايراد ٢تا من أذل كي تكوف قادرة على مواصلة جهادىا
كدفعها للصائل احملتل كمن معو من أذناب كأتباع سواء من كانوا من الرافضة أك من
تلبسوا بثوب أىل السنة كذبا كزكرا .

***
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الباب الثالث
مستجدات احلرب الصليبية الراىنة
 -1حرب إحتالل العراق وكسر شوكة احملتل

جاءت حرب العراؽ لتكشف الغطاء عن حقائق كثَتة ظلت خافية عن الكثَت ٦تن
خدعوا بالرافضة كأحسنوا الظن هبم  ،كمل يًتدد دىاقنة الرافضة يف التصريح بأهنم أعانوا
الصليبيُت على إحتالؿ العراؽ فهذا أبطحي مستشار خا٘تي الرئيس السابق إليراف
كغَته قالوا كبكل كضوح ( لوال إيراف ١تا سقط العراؽ كلوال إيراف ١تا سقطت أفغانستاف
)  ،بل إف عصابات القتل الشيعية من ما يسمى بفيلق بدر كجيش ا١تهدم جاؤكا على
ظهر الدبابة األمريكية قادمُت من أيراف  ،كأف قرار شن اٟترب جرل بعد لقاء أتباع
إيراف أكلئك مع األمريكاف يف كاشنطن كلندف  ،كمع الوقت راحت تتكشف للقاصي
كالداين خطة ىذه اٟترب اليت شارؾ فيها الرافضة كالصليبيوف مع اليهود يف إحتالؿ
العراؽ كتسليمو ٟتكومة رافضية عميلة إليراف .
كبغية كبت ركح اٞتهاد لدل العراقيُت كإجبارىم على القبوؿ باألمر الواقع ا١تتمثل
بإحتالؿ أمريكي كحكومة رافضية  ،لعب أعداء اهلل بورقة الطائفية ا٠تبيثة كراحوا ٯتعنوف
يف ٘تزيق بنية الشعب العراقي كتفتيتو إىل طوائف كأعراؽ يكره بعضهم بعضا  ،ك٧تحوا
يف تنحية األكراد من ا١تعادلة السنٌية إلضعاؼ دكر أىل السنٌة يف العراؽ كجعلهم أقلية
 ،ككلما أكشك اجملاىدكف على إقتطاؼ ٙترة النصر أطلقوا العناف لفرؽ ا١توت الرافضية
كا١تدربة يف إيراف كعلى أيدم ا١توساد اإلسرائيلي لبث الرعب بُت الناس من خالؿ القتل
العشوائي لألبرياء كتفجَت األسواؽ كالتجمعات ا١تدنية كي تلحق األذل بسمعة
اجملاىدين الغيارل كتزرع ا٠توؼ كالفزع يف نفوس العامة كٕتربىم على الرضوخ ٠تطط
احملتل األمريكي كاإليراين كاإلنفضاض من حوؿ اجملاىدين ٦تن ضحى بأغلى ما ٯتلك
لتحرير ىذا البلد من براثن احملتل الغاشم كإقامة شرع اهلل فيو  ،كمن خططهم ا١تاكرة
اليت أشرؼ عليها بنفسو القائد العسكرم األمريكي ا١تدعو بًتايوس ىي ٕتربة
الصحوات كا١تدعومة مباشرة من ما يسمى كذبا باٟتزب اإلسالمي الذم أعلن على
لساف زعيمو كمن غَت أدىن خجل أك حياء بأهنم ىم من كانوا كراء إنشاء الصحوات ،
كا١تنتموف ٢تذه الصحوات ىم خليط من قطاع الطرؽ  ،كالعاطلُت  ،كمن كاف يقف
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متفرجا كىو يرل حرمات اهلل تنتهك على أيدم احملتل كاعوانو  ،كبعض ٦تن كاف
منخرطا يوما يف صفوؼ اجملاىدين أغواىم الشيطاف كأكلياؤه  ،فباعوا دينهم بدنياىم
من أجل ٙتن ٓتس  ،خسركا الدنيا كاآلخرة  ،كذلك ىو ا٠تسراف ا١تبُت .
كمع كل ماسبق فإف عالمات النصر ا١تبُت بادية يف أفق ٝتاء ىذا البلد العظيم  ،فلم
تكن السنُت السابقة من عمر اإلحتالؿ نزىة ٢تذا احملتل الكافر كألعوانو ا١ترتدين  ،كلقد
أذاقهم اجملاىدكف الصادقوف الويالت كجعلوىم عربة ١تن يعترب  ،كىذا ىو اٞتيش
األمريكي الذم يعد األكؿ يف العامل صار خردة مهًتأة  ،غَت قادر على الدخوؿ يف
حرب أخرل  ،كخسائره من ا٢تلكى بلغت عشرات اآلالؼ كجرحاه أكثر كأكثر ،
كأصبح ىذا اٞتيش بعمومو مصحا نفسيا يعاجل فيو جنوده من أثر ما أصاهبم من ىوؿ
كصدمة ذىبت بعقو٢تم حىت بات اإلنتحار اٟتل األمثل ألمراضهم  ،كباختصار إف
شوكة ىذا اٞتيش قد كسرت على ثرل العراؽ األيب  ،كلن يعود إىل سابق عهده لسنُت
طويلة يكوف حينها اجملاىدكف قد أكملوا مهمتهم .
كأخػػتم بػػالقوؿ ب ػأف اجملاى ػدين كبػػالرغم مػػن كػػل ا١ت ػؤامرات قػػد أدكا غالػػب ا١تهمػػة كأحػػالوا
جيشو إىل ركاـ كأكصلوا إقتصاده إىل حافة اإلهنيار كباتت أمريكا تلك الدكلة
( العظمى ) ال تسػتطيع القتػاؿ يف أكثػر مػن جبهػة كاحػدة كدأبػت تسػتجدم األكربيػُت
ا١تساعدة يف أفغانستاف لتخليصهم من كرطتهم كا١تستنقع الذم غرقوا فيو .
إال أننا نقو٢تا كبكل إعتزاز أف فصالن من ا١تهمة مل يكتمل بعد  ،نعم إف ا١تهمة مل تنتو
بعد  ،فلن يتوقف اجملاىدكف حىت يركا راية اإلسالـ مرفوعة يف كل مكاف كعندئذ سينعم
الناس باألمن كاألماف كيسعدكا يف ظل ىذا الدين الذم أراده اهلل للناس كافة ،فجزا اهلل
عنا كعن ٚتيع ا١تسلمُت أىلنا يف العراؽ كأثاهبم فتحا قريبا كنصرا مؤزرا.
 -1احلرب يف أفغانستان وادلخطط اجلديد

أحتلت أفغانستاف بعوف من إيراف كبإعًتاؼ كرباءىم  ،بل توثق من األخبار بأف
اٟترس الثورم اإليراين كبالتعاكف مع األمريكاف دخل أفغانستاف بلباس التحالف
الشمايل لينفذكا ٥تطط القتل يف أىلنا األفغاف كإسقاط دكلة طالباف السنٌية اليت أضحت
شوكة يف حلق أعداء اهلل كمنهم الرافضة  ،أما طائرات األمريكاف فإهنا كانت ٘تر عرب
أجواء إيراف لتدؾ بيوت األفغاف العزؿ كتقتل نساءىم كشيوخهم كأطفا٢تم  ،كمل يتوقع
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أعداء اهلل كعلى رأسهم اليهود كأعواهنم الرافضة بأف طالباف سيعودكف هبذه السرعة إىل
الظهور حيث أهنم كانوا منشغلُت بغنيمتهم الكربل يف العراؽ إال أف اهلل بالغ أمره كما
كاف اهلل ليجعل للكافرين على ا١تؤمنُت سبيال  ،فجيش اٟتليف األمريكي يف العراؽ
أشرؼ على اإلهنيار كإقتصاده صار متهالكا ك٣تاىدكا طالباف كمن معهم من األشراؼ
كالغيارل من العرب كا١تسلمُت ٯتعنوف فتكا بأعداء اهلل  ،كصار األمريكاف يف كضع ال
٭تسد عليو فليس أمامهم إال اإلستعانة بالرافضة ثانية متو٫تُت أف خططهم يف العراؽ
قابلة للتطبيق يف أفغانستاف كقرركا أف يسلموا بزعمهم ىذا البلد للرافضة كما فعلوا يف
العراؽ إال أف ىذه ا٠تطة ٤تكوـ عيها بالفشل مسبقا فأفغانستاف ليس العراؽ كالرافضة
فيها قليلوف ك٤تصوركف يف طائفة ا٢تزارة اليت تستوطن كسط أفغانستاف يف كالية بامياف
كبعض من األماكن األخرل  ،كالبشتوف غالبية أىل البلد ىم سنٌة أحناؼ كرجاؿ
أشداء يأبوف الضيم كاليرضوف بالدنية  ،كٕتربة الصحوات ا٠تسيسة اليت بدئوىا يف
العراؽ ليست قابلة للتطبيق ىنا يف أفغانستاف  ،كلذا فإف ا١ترحلة القادمة ستكوف بإذف
اهلل كباال على الصليبيُت كأعواهنم الرافضة إذا ما أرادكا أف ٬تربوا حظهم العاثر يف
أفغانستاف من خالؿ مؤامراهتم البًتاكسية الدنيئة القائمة على شراء الذمم كاإلغداؽ
بأمواؿ اٟتراـ على من باع آخرتو بدنياه  ،فظرؼ العراؽ ٥تتلف ٘تاما  ،كلن يتحقق ٢تم
من ذلك شيء بإذف اهلل .
احلرب ابلنيابة  :كلو نظرنا إىل اٞتارة باكستاف لوجدنا أف من يتحرؾ بأمر الغرب
الصلييب للقضاء على اإلسالـ ىناؾ ىم الباطنيوف من الشيعة كالقاديانية كاإلٝتاعيلية
الذين يشكلوف ( على قلتهم ) العمود الفقرم للحكم الباكستاين إضافة إىل الصوفية
الغالة من الربيلوية كغَتىم  ،كلذا فإننا ال٧تد غرابة يف قبوؿ ىذه الشرذمة من خداـ
الصليب تنفيذ ٥تططات األعداء لضرب اٟتركة اإلسالمية السنيٌة الصاعدة ا١تتمثلة يف
طالباف باكستاف اليت تنادم بتطبيق الشريعة يف ىذا البلد ا١تسلم الكبَت كالوقوؼ بوجو
اٟترب الصليبية اليت تستهدؼ بالد ا١تسلمُت  ،كما أننا نرل أف إليراف كا٢تند دكرا
كبَتا يف توجيو حركة األحداث يف ىذا البلد  ،فا٢تند ا٢تندكسية ال ٗتفي عداءىا لدكلة
باكستاف ا١تسلمة ألسباب قدٯتة كمعركفة  ،أما إيراف فإف مصاٟتها تقتضي أف تقف إىل
جانب األعداء يف كل مرة ٠تنق أية ٤تاكلة إسالمية هتدؼ إىل النهوض با١تسلمُت
كإنشاء دكلتهم القائمة على كتاب اهلل كسنة رسولو عليو الصالة كالسالـ .
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إف أمريكا كبعد الضربات ا١تميتة اليت تلقتها على أيدم الغيارل من ٣تاىدم األمة يف
العراؽ كأفغانستاف باتت يف كضع ال يساعدىا على اإلستمرار يف حرهبا الصليبية كلذا
نراىا تعمد إىل ما يسمى اٟترب بالنيابة كىي إستخداـ أعواهنا كأتباعها من خونة األمة
ليقاتلوا نيابة عنها كىذا ما نلحظو من ٤تاكالت أمريكا يف زج باكستاف يف حرب
طاحنة بُت جيشها كبُت األخيار من الشعب الباكستاين ا١تمثلُت بطالباف كمن معهم ،
كأكد أف أشَت إىل أف ىذه اٟترب ٤تسومة النتيجة سلفا فهي خاسرة بكل ا١تقاييس
بقضها كقضيضها كمن معها من قول الصليب العا١تي مل تستطع
كالدليل ىو أف أمريكا ٌ
أف تكسر شوكة اٞتهاد أك تثٍت من عزٯتة األبطاؿ ا١تدافعُت عن كرامة األمة ككجودىا
فأىن ٞتيوش مهًتئة ٩ترىا الفساد حىت العظم لتقوـ ٔتامل يقدر عليو األمريكاف كأعواهنم
 ،إف ما ٬ترم يف أفغانستاف كباكستاف ككذلك العراؽ لدليل قاطع على إهنزاـ أمريكا
كإيذاف بسقوط إمرباطورية الشر اليت تقودىا  ،كما ٤تاكالت ترميمها لوجهها القبيح
باإلعتماد على العمالء الصغار إال مؤشر على ضعفها كىواهنها كقرب زكا٢تا..
أما اجملاىدون  ..سادة األمة كتيجاف رؤكسها فهم يف سعادة عارمة كخَت عميم
كيتقلبوف يف أنعم اهلل كجزيل عطاءه كبالغ رٛتاتو كيزدادكف عددا كعدة كمؤيدين كأنصارا
ألهنم على اٟتق كغَتىم على الباطل كىم الينظركف سول إىل إحدل اٟتسنيُت إما
النصر كإما الشهادة .
فسالما ألىل العراؽ الغيارل شيبا كشبانا رجاال كنساء كبارا كصغارا من الذين بذلوا
كما زالوا يبذلوف الغايل كالنفيس دفاعا عن دينهم كصونا ٟترماهتم ضاربُت للعامل أمثلة
قل نظَتىا يف التضحية كاإلقداـ أفرحت الصديق كأبكت العدك بدؿ الدموع دما
رائعة ٌ
حىت صارت أرض الرافدين غصة يف حلوؽ األعداء كلعنة عليهم ....
كسالما لألفغاف سادة العامل اليوـ أكلئك الشعث الغرب الذين أذىلوا الدنيا بشجاعتهم
كعلموا الناس معٌت العزة كالكرامة كالدفاع عن الدين...
كسالما ١تن ٌركل بدماءه شجرة اإلسالـ على كل ثرل كفوؽ كل أرض يبتغي رضا رب
العا١تُت
كسالما ١تن أىرؽ الدماء الطاىرة ليعبٌد هبا طريق ا٠تالدين
كسالما ١تن مات كىو مرفوع الرأس اليلُت كال يستكُت
كسالما ١تن قاؿ كلمة اٟتق يبتغي درجة سيد الشهداء ٛتزة كاٟتفيد اٟتسُت
كسالما ١تن مل تغَته الفنت كمل تثنو احملن كمل يشًت بدينو شيئا من حطاـ الدنيا الزائل .
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كسالما ألمة أ٧تبت رجاال كتبوا بدماءىم تارٮتا مفعما بالعزة كالفخر كاإلباء
كسالما ألمة نساؤىا فاقوا الكثَت من الرجاؿ شجاعة كإقداما
كسالما ألكلئك االفذاذ من اجملهولُت الذين سطركا ٔتداد أقالمهم مالحم البطولة
كعنواف اجملد
رم بكل مسلم كمسلمة أف يقوؿ فيهم....
كبعد ىذا فإنو ٟت ٌ
ليس الصحيح إذا مشى كا١تقعد

تعرضن بذكرنا مع ذكرىم
ال
ٌ

***
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الباب الرابع
ركوب موجة فلسطني

أشرنا سابقا إىل أف الرافضة رفعوا شعارات النصرة لفلسطُت بغية خداع اآلخرين كلكي
٬تدكا موطأ قدـ يف بالد ا١تسلمُت لينفثوا فيها ٝتومهم  ،كركبوا موجة فلسطُت كما
ركبها الكثَت من األنظمة العربية كال سيما يف بدايات القرف ا١تاضي  ،ك٧تح الرافضة يف
الضحك على الكثَت من مسلمي السنٌة كذلك بإظهار إيراف كأتباعها ٔتظهر ا١تناصر
لقضية فلسطُت  ،علما بأف ىذه ا١تناصرة ال تعدك إقامة ا١تهرجانات كاإلحتفاالت
إلحياء ذكرل فلسطُت كمل يزيدكا على ذلك شيئا  ،كيف كل مرة يستغلوف األحداث
ليطلقوا الوعود الكاذبة ٤تاكاة لعواطف العامة كدغدغة ١تشاعرىم بزعمهم تأييد
الفلسطينيُت  ،أما إخواننا الفلسطينيوف أعاهنم اهلل فلقد سقط البعض منهم فعال يف
براثن الرافضة تشيعا أك ٖتالفا ( كىذا ما سنأٌب إليو الحقا )  ،كجاءت أحداث العراؽ
لتكشف اٟتقد الرافضي على أىل السنٌة كمنهم الفلسطينيُت  ،فضربوا بعرض اٟتائط
كل ما كانوا ي ٌدعونو كيرفعونو من شعارات كأحدثوا ٣تازر يندل ٢تا اٞتبُت من قتل
كتشريد ألىلنا الفلسطينيُت ا١تقيمُت يف العراؽ من عشرات السنُت ال لشيء إال لكوهنم
من أىل السنٌة ٦تا حدا بالكثَت منهم إىل ا٢تجرة من العراؽ كإقامتهم على اٟتدكد
لتنتهي رحلة عناءىم كشقاءىم يف الربازيل كدكؿ أخرل ىربا من البطش الطائفي
للشيعة الذين زعموا نصرهتم يوما  .كأما جيش ( القدس ) الذم أعدتو إيراف زكرا ككذبا
لتحرير فلسطُت فهو من شارؾ كيشارؾ األمريكاف يف قتل أىل السنٌة يف العراؽ
ك٘تكينهم من ىذا البلد اٞتريح يف تبادؿ لألدكار ٥تز كمكشوؼ بات ال ينطلي على
أحد  ،كالغريب يف األمر بأننا ٧تد الكثَت من الساسة الفلسطينيُت كمن الفصائل
اإلسالمية بالتحديد ال يكاد يشَتكف بشيء إىل ما جرل من ا١تذابح اليت سالت فيها
دماء الفلسطينيُت جنبا إىل جنب اآلالؼ من أىل السنٌة يف العراؽ على يد عصابات
القتل الطائفي اليت يوجهها إيراف كأعواهنم الصهاينة بإشراؼ احملتل األمريكي الغاشم .
كىكذا ٧تد ٦تا سبق أف الرافضة ٧تحوا يف إستغالؿ قضية فلسطُت إستغالال خبيثا
لتمرير ٥تططاهتم الرامية إىل نشر التشيع يف العامل اإلسالمي من جهة ك١تد نفوذىم
الفارسي الصفوم بالتعاكف مع أعداء اإلسالـ من اليهود كالنصارل كا٢تندكس كغَتىم ،
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كىذه رسالو نوجهها ليس ألىلنا يف فلسطُت فحسب بل كلكل مسلم كمسلمة بأف
يتوخوا اٟتذر من كل من يدعي نصرة فلسطُت فالكالـ ىُت كبسيط كالعربة بالعمل ال
بالقوؿ كقبل ىذا كذاؾ فإف ا١تيزاف الوحيد الذم ال يقبل ا٠تطأ ىو ميزاف الشرع كي
يعرؼ الصادؽ من الكاذب  ،فهل يعقل أف الرافضة الذين يك ٌفركف أىل السنٌة يف
العراؽ كيستبيحوف دماءىم كأعراضهم  ...ينصركف أىلنا السنٌة يف فلسطُت ..
محاس وإيران وشرك اإلستدراج الرافضي

ًً
البد ىنا من تذكَت إخواننا يف ٛتاس { فىًإ َّف ِّ
ُت }بأف الطريق الذم
الذ ٍكىرل تىن ىف يع الٍ يم ٍؤمن ى
يسَتكف فيو لن يفضي إىل ا٢تدؼ ا١تنشود الذم سعى إىل ٖتقيقو شيوخ اٞتهاد من
أمثاؿ أٛتد ياسُت كعبدالعزيز الرنتيسي رٛتهم اهلل  ،كأكد ىنا أف أشَت إىل كالـ بليغ
كتبو الشيخ عبداحملسن الرافعي يف كتابو ا١توسوـ " ا١تناىج ا٢تدامة يف العراؽ كدكرىا يف
اٟترب الصليبية ا١تعاصرة ” يف رجب من عاـ ُِْٔ ىػ  ،يشخص من خاللو اٟتالة
اليت ٘تر هبا ٛتاس كما ٯتكن أف تؤكؿ إليو إف إستمركا على هنجهم الذم ىم عليو ،
يقوؿ جزاه اهلل خَتا :
{ إال أف ا١تشكلة ا١تزمنة اليت يعاين منها اإلخواف ا١تسلموف يف كل مكاف  -يف ٛتاس
أك يف غَتىا  -ىي ٚتلة األفكار اليت كرثوىا من قبل ،كاليت يرفض قادة اإلخواف
التخلي عنها ،إضافة إىل النزعة اٟتزبية القاتلة اليت تقف عقبة أماـ أم استعداد للتغيَت.
فالذم يٮتشى على ٛتاس؛ ىو إ٧ترارىا كراء بعض قادهتا السياسيُت ٦تن تأصل يف
عقو٢تم فكر اإلخواف ،كمثل ىؤالء ال ٬تدكف غضاضة يف التعامل مع الرافضة كأمثا٢تم
لنفس السبب الذم ذكرناه آنفا ،كما أف ا١تنحى السياسي الذم يغلب على ىؤالء لن
٬تعلهم يف منأل عن التأثَتات اإلقليمية للحكومات الطاغوتية يف ا١تنطقة.
كأنا باعتقادم  -كأرجو أف أكوف ٥تطئا  -بأف ٛتاس إف بقيت على اٟتاؿ الذم ىي
فيو  -كال سيما بعد موت كبار قادهتا من أمثاؿ الشيخ أٛتد ياسُت كالدكتور عبد
العزبز الرنتيسي رٛتهم اهلل  -فإهنا يف النهاية سًتكب سفينة ما يسمى بػ "السالـ" إىل
جانب أكلئك الذين فرطوا ْتقوؽ ا١تسلمُت يف فلسطُت يوـ أف كقعوا على إتفاقية بيعها
يف أكسلو كغَتىا.
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كلألسف فإف بعض بوادر ىذا التوجو بدأت تظهر يف األفق ،حيث بدأنا نسمع
اٟتديث عن اإلنتخابات كالدٯتقراطية كغَتىا من أحاديث اليت مل تكن يوما موجودة يف
قاموس ىذا التنظيم اإلسالمي ،يوـ أف كاف يرفض اإل٩تراط يف أم عملية سياسية ما مل
يتم التربؤ من إتفاقيات اإلستسالـ كبيع فلسطُت ،اليت كقعتها منظمة التحرير
الفلسطينية بقيادة رئيسها ا٢تالك.
يف اٟتقيقة إف ٛتاس اليوـ أماـ مفًتؽ طرؽ ،ما مل تتدارؾ نفسها كتقوـ بعملية تغيَت
جذرية ...أ٠تصها ٔتا يلي:
ُ) التخلي عن األفكار القدٯتة اليت درجت عليها؛ كالسيما ما ٮتص منهج التلقي يف
اٞتانب الشرعي ،كالذم يتطلب اإلىتماـ بالعلم الشرعي ،كترؾ األسلوب القدًن يف
تلقي العلم من كتب ثقافية ،ال تسمن كال تغٍت من جوع  -كما ىو حاؿ اإلخواف يف
كل مكاف .
كبعبارة أخرل أف تبدأ مسَتة فكرية جديدة ،تستبدؿ فيها تلكم األفكارٔ ،تنهج قائم
على الكتاب كالسنة  -قوالن كعمالن  -بعيدا عن مسارب السياسة كمهاكم اٟتزبية
البغيضة ،كأف تسعى جاىدة لًتبية أعضاءىا على ا١تنهج اٟتق ألىل السنة كاٞتماعة
الذم يتضمن معرفة العقيدة الصحيحة القائمة على التوحيد كالعمل هبا كالسعي اٟتثيث
إىل اإللتزاـ بسنن ا١تصطفى عليو الصالة كالسالـ كترؾ البدع اليت أنتشرت يف األمة
كغَتت من معامل دينها.
ِ) التعريف با١تلل كالنحل احملسوبة على اإلسالـ كا١تنحرفة عن جادتو؛ كعلى رأسها
الرافضة كأشباىهم ،كال سيما فإننا نرل الكثَتين من إخواننا يف فلسطُت ما زالوا
٭تسنوف الظن بإيراف كما يسمى بػ "حزب اهلل".
كأعتقد بأف األحداث يف أفغانستاف كالعراؽ؛ مل تبق ألحد عذران يف عدـ معرفة حقيقة
ىؤالء  ،بعد إف إنكشفت للقاصي كالداين أالعيبهم ،كباف زيف شعاراهتم اليت ضحكوا
هبا على السذج من الناس ،يوـ أف كانوا ينادكف بالعداء ألمريكا ،كزعمهم كذبا بأهنا
"الشيطاف األكرب" ،كىم من أقرب ا١تقربُت إليها ،كإذا هبذه األحداث تكشف زيف
ىذه اإلدعاءات  ،كتبُت ّتالء حقيقة التحالف البغيض بُت الشيعة كأعداء اهلل من
اليهود كالصليبيُت – راجع كتايب على االنًتنت "أبعاد التحالف الرافضي الصلييب يف
العراؽ كأثاره على ا١تنطقة" -
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ّ) أف تعلن ٛتاس صراحة بأف طريق ٖترير فلسطُت ال ٯتر إال من فوىة البندقية؛ كأف
قضية فلسطُت ليست قضية الشعب الفلسطيٍت فحسب  -كما يردد العلمانيوف
كأذناهبم  -كإف ما ٬ترم يف فلسطُت ال ينفصم عن ما ٬ترم يف العراؽ أك أفغانستاف أك
الشيشاف أك يف أم بلد مسلم آخر.
كأف إسكات أصوات البنادؽ يف فلسطُت؛ لن ٮتدـ إال ٥تططات األعداء الرامية إىل
هتدئة األكضاع يف فلسطُت  ،كي يتسٌت ٢تا التفرغ لباقي البؤر ا١تشتعلة من أراضي
ا١تسلمُت ،حيث إهنم يعلموف جيدا بأف فلسطُت ىي مركز الصراع ،كأف تأجج األكضاع
فيها يعطي الزخم لباقي اجملاىدين يف العامل كي يستمركا يف جهادىم ،من أجل ٖتقيق
أىدافهم لتحرير مقدسات ا١تسلمُت كإقامة دكلتهم اإلسالمية ،كما أف أم حدث ىناؾ
كاؼ إلستثارة مشاعر ا١تسلمُت يف كل مكاف٦ ،تا يساعد على دٯتومة اٞتهاد كدفع
عجلتو إىل األماـ.
ْ) اٟتذر من احملاكالت ا٠تبيثة الرامية إلستدراج ٛتاس إىل مستنقع السلطة الفلسطينية؛
كإغراقها يف كحل ما يسمى باإلنتخابات كإستحقاقات السالـ ا١تزعوـ كإشغا٢تا عن
مهمتها اٟتقيقة ا١تتمثلة يف جهاد أعداء اهلل كمناجزهتم.
كىكذا فاف طريق اهلل كاحد ال يتعدد كال يتجزأ ،كمن أراد الوصوؿ إىل مرضاتو كالفوز
برضوانو ؛ فعليو أف يكوف على ما كاف عليو السلف الصاحل من عقيدة سليمة كمنهاج
ىف ى ىذا ًصر ً
اطي يم ٍستى ًقيمان فىاتَّبًعيوهي ىكالى تىػتَّبًعيواٍ السبي ىل
{كأ َّ ى
صحيح ،كتذ ٌكر قولو تعاىل :ى
ى
صا يكم بًًو لى ىعلَّ يك ٍم تىػتَّػ يقو ىف} [األنعاـ.]ُّٓ :
فىػتىػ ىفَّر ىؽ بً يك ٍم ىعن ىسبًيلً ًو ذىلً يك ٍم ىك َّ
كأخَتا...إ ٍف مل تتدارؾ ٛتاس مواقفها كتسعى إىل تغيَت جذرم كعميق ،يتناكؿ منهجها
الفكرم ،كمن ٍب السياسي ،كتتمسك ٓتيار اٞتهاد القائم على األصوؿ الصحيحة
للكتاب كالسنة ؛ فإف مصَتىا سيكوف إىل زكاؿ ،ألف سنة اهلل سبحانو ال تتغَت كال
ً ً َّ ً
ين ىخلى ٍوا ًمن قىػٍب يل ىكلىن ىًٕت ىد لً يسنًَّة اللَّ ًو تىػٍب ًديالن}
تتبدؿ ،كىو القائل :ي
{سنَّةى اللَّو يف الذ ى
[األحزاب.]ِٔ :
فاف اهلل سبحانو ال ٭تايب يف دينو أحدان ،كمن يتخلى عن الواجب الشرعي الذم كلف
بو ؛ فإنو سبحانو سيأٌب ٔتن ىو قادر على مسؤكلية الدفاع عن دينو ،كىو القائل{ :إًالَّ
ً
ً
ً
ضركهي ىشٍيئان ىكاللٌوي ىعلىى يك ِّل ىش ٍي وء
تىنفيركاٍ يػي ىع ِّذبٍ يك ٍم ىع ىذابان أىليمان ىكيى ٍستىٍبد ٍؿ قىػ ٍومان ىغٍيػىريك ٍم ىكالى تى ي
قى ًد هير} [التوبة.]ّٗ :
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كما أف سنة التغيَت كالتبديل ستبقى ماضية يف خلقو سبحانو إىل أف يرث األرض كمن
عليها ،كعليو فلن نستغرب أبدان إذا رأينا آخرين ٮترجوف إىل العياف كيتحلوف بالصفات
اليت أشرنا إليها آنفا ،قادرين على النوء بأعباء ا١تسؤكلية العظيمة ا١تلقاة على عاتقهم يف
{كإًف تىػتىػ ىولٍَّوا يى ٍستىٍب ًد ٍؿ قىػ ٍومان ىغٍيػىريك ٍم يٍبَّ
أرض الرباط كاٞتهاد أرض فلسطُت ،يقوؿ تعاىل :ى
ىال يى يكونيوا أ ٍىمثىالى يك ٍم} [٤تمد } .]ّٖ :أ.ق .
ىذا الكالم قالو كاتب إسالمي قبل سنُت بناء على إستقراء لواقع مرير تعيشو األمة
إضافة إىل معطيات أفرزهتا التيارات الفكرية اليت تعصف ببعض اٞتماعات اإلسالمية
كال سيما منها اإلخواف ا١تسلمُت كمن يسَت على هنجهم من أمثاؿ ٛتاس ،كأترؾ لقرائنا
األفاضل النظر فيما قيل كماىو عليو كاقع اٟتاؿ الذم تعيشو ٛتاس يف الوقت اٟتاضر
.
فا٠تطر األكرب اليوـ ليس يف إ٩تراط ٛتاس يف مايسمى بالعملية الدٯتقراطية كاليت مل كلن
ٖترر أرضا أك تسًتد حقا مسلوبا فضال على ما عليها من مؤاخذات شرعية كثَتة تكلم
فيها أىل العلم  ،كلكن األمر اليوـ يتمثل ٓتطر كبَت تساىم فيو ٛتاس شعرت أـ مل
تشعر بو أال كىو ا١تشاركة يف نشر التشيع يف العامل اإلسالمي  ،كقد يقوؿ قائل أليس
من الظلم أف تتهم ٛتاس تلك ا١تنظمة السنٌية ٔتثل ىذا أنسيتم تارٮتها اٟتافل
بالتضحيات نقوؿ ما كاف علينا أف نقع يف مسلم كنكيل لو إهتاما كىو منو براء ك٨تن
ً
َّ ً
ً ً
ًً
احتى ىمليوا
ين يػي ٍؤذيك ىف الٍ يم ٍؤمن ى
ُت ىكالٍ يم ٍؤمنىات بًغى ًٍَت ىما ا ٍكتى ىسبيوا فىػ ىقد ٍ
نعلم قولو تعاىل { ىكالذ ى
بػي ٍهتىانا ىكإًٍٙتنا يمبًيننا } [األحزاب. ]58 :
كما أننا لن نغمط حقا ١تسلم فكيف بأخوة لنا خاضوا غمار اٞتهاد يوما ضد أعداء
اهلل  ،لكن اٟتق أحق أف يتبع  ،كالعربة ليست ٔتا مضى كإ٪تا العربة با٠تواتيم  ،كما آؿ
إليو أمر إخواننا يف ٛتاس ينذر با٠تطر اٞتسيم  ،فمجريات األحداث كلها تشَت إىل أف
السٍت يف
التحالف بُت ٛتاس كإيراف كبغض النظر عن األسباب بات ال يهدد الكياف ٌ
فلسطُت فحسب كإ٪تا يساىم يف تنفيذ ا١تخطط الشيطاين لنشر دين الرافضة يف باقي
أرجاء العامل اإلسالمي كسأبُت ذلك باألدلة :
ال ٬ترؤ أحد على أف يساكـ على دكر ٛتاس اٞتهادم كما قدمتو من تضحيات طيلة
الفًتة ا١تنصرمة من عمر الصراع اإلسالمي الصهيوصلييب  ،ككنا نسمع عن عالقات بُت
بعض ا١تنظمات الفلسطينية كإيراف كما ىو اٟتاؿ بالنسبة ٟتركة اٞتهاد اإلسالمي إال أف
ىذه العالقة أخذت منحى خطَتا خالؿ األحداث اليت عصفت با١تنطقة مؤخرا
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كالسيما أحداث غزة كقبلها أحداث مايسمى ْترب ٘توز ََِٔ يف لبناف  ،فا١تعركؼ
عن الرافضة بأف ٢تم ٥تططا طويل األمد لتشييع ا١تنطقة كإٟتاقها باإلمرباطورية الفارسية
اليت يسعى إىل اعادة بناءىا من جديد النظاـ اٟتاكم يف إيراف ( فيما يسمى ا٢تالؿ
الشيعي الذم أٝتاه البعض الصليب الشيعي )  ،كفلسطُت ليست ٔتنأل عن ىذا
ا١تخطط كالسيما أف فلسطُت تعد قضية األمة اإلسالمية األكىل ١تا ٘تثلو من ثقل ديٍت
لدل ا١تسلمُت فهي مسرل سيدنا ٤تمد عليو الصالة كالسالـ كقبلتو األكىل كفيها
ا١تسجد االقصى الذم التشد الرحاؿ إال لو إضافة إىل ا١تسجد اٟتراـ كمسجد النيب
عليو الصالة كالسالـ  ،كدأبت إيراف على ٤تاكالت إخًتاؽ الصف الفلسطيٍت من
خالؿ إستغالؿ حاجة الفصائل للدعم ا١تادم الذم ٕتيد لعبتو إيراف كثَتا  ،فدكر إيراف
ال ٮتتلف عن دكر ا١تنظمات الصليبية التنصَتية اليت تستغل حاجة الفقراء كا١تعوزين
لتساكمهم على دينهم  ،فوقع الفلسطينيوف بُت مطرقة اإلبتزاز الرافضي اإليراين كسنداف
التخاذؿ العريب ا١تساند إلسرائيل  ،كىنا يربز العامل العقائدم كالفكرم الذم ٯتثل
سفينة األماف ا١تبحرة يف عواصف الفنت كالشبهات  ،كىذا ما يعوز ٛتاس كالسيما يف
مثل ىذه الظركؼ  ،فا١تعركؼ أف ٛتاس حركة إخوانية تبنت ا١تقاكمة ْتكم كجودىا يف
فلسطُت إال أف الفكر اإلخواين الذم يفتقر إىل النظرة العقائدية الصائبة ىو ذات
الفكر الذم ٖتملو ٛتاس ٦تا جعلها غَت ٤تصنة أماـ التيارات الفكرية ا١تنحرفة كالضالة
كالرافضة مثال  ،فقادة األخواف كمفكركىم ال ٬تدكف غضاضة يف التقارب مع الشيعة
بل حاكلوا ذلك من زمن بعيد كمنذ أياـ حسن البنا رٛتو اهلل  ،فانتقل ىذا القصور
العقائدم يف معرفة األعداء كا١تناكئُت ألىل اإلسالـ إىل ٛتاس كفصيل إخواين بالتبعية
 ،كىذا يعد أىم سبب لقبوؿ ٛتاس للتقارب مع إيراف  ،أما ما يقاؿ عن حاجة ٛتاس
للمساعدات ا١تادية كىي مضطرة لذلك فنقوؿ أف اٟتاجة مهما بلغت ذركهتا فيجب أف
ال تكوف على حساب الدين كالشرع كمصاحل األمة  ،فثمن ىذه ا١تساعدات قليال كاف
أـ كثَتا سيكوف باىض الثمن  ،فإيراف التعطي شيئا باجملاف كالثمن معلوـ مسبقا كىو
دين الفلسطينيُت كعقيدهتم  ،كأكثر ما يستفاد منو ىو اإلبراز اإلعالمي لدكر الرافضة
يف مساندة ٛتاس كي يستخدـ مدخال لتشييع ا١تسلمُت يف العامل اإلسالمي كما ىو
اٟتاؿ ١تا يفعلو ما يسمى ْتزب اهلل يف لبناف  ،فالرافضة ٭تتاجوف إىل ٛتاس أكثر ٦تا
ٖتتاجو ٛتاس إليهم فهم يريدكف من يلمع ٢تم صورهتم ا١تشوىة كيبيض صفحتهم
السوداء ا١تلطخة بدماء أىل السنٌة يف العراؽ كأفغانستاف يوـ أف كقفوا كما يزالوف إىل
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جانب من يعدكنو كذبا عدكا ٢تم من األمريكاف كأعواهنم ليحدثوا بأىل السنٌة كال سيما
يف العراؽ ٣تازر يندل ٢تا جبُت التاريخ  ،كالغريب أف ٛتاس مع ما تعلمو من ٣تازر
للفلسطينيُت ا١تقيمُت يف العراؽ على يد الشيعة التابعُت إليراف إال أهنم ضربوا صفحا
عن ذلك ككأف ا١توضوع ال يعنيهم شبيها ١توقفهم ٦تا ٬ترم يف الشيشاف يوـ أف علق
أحد قادة ٛتاس يف زيارتو ١توسكو يف إجابتو عن أحداث الشيشاف اٞتريح ٣تيبا بأهنا
مسألة داخلية  ، !...متناسُت بأف الشيشانيُت مسلموف كإخوة ٢تم يف الدين كما ىم
الفلسطينيوف يف العراؽ كلكنها السياسة أعيت من يداكيها  ،فتبٌان لسياسة ال تفرؽ بُت
عدك ك صديق كٕتعل الغاية تربر الوسيلة  ،.....بل أف تصر٭تات بعض قادة ٛتاس
كصل إىل درجة من ا٠تطورة ٔتكاف أف قاؿ أحدىم حينما سئل عن الشيعة قائال  :كما
العيب يف الشيعة فالشيعة عز ىذا الزماف  ( ، !...كىو مستشار رئيس الوزراء يف
اٟتكومة الفلسطينية يف غزة )  ،فمثل ىذا التصريح يطَت بو الرافضة فرحا كينشركنو يف
اآلفاؽ كىو يعدؿ عندىم ا١تاليُت اليت يزعم أهنا تعطيها ٟتماس كلكن ٛتاس كلألسف
التدرؾ حجم الثمن الذم تدفعو لقاء ىذه ا١تساعدات فهي ٘تكن للشيعة يف فلسطُت
كغَتىا سواء علمت أـ مل تعلم  ،كصورة كاحدة من صور ا١تعانقة كالتقبيل بُت قادة
ٛتاس ك٧تاد رئيس الكياف الفارسي الصفوم يف إيراف أك كقوفهم أماـ ضريح ا٢تالك
ا٠تميٍت ( بكل إحًتاـ كتبجيل )  ،لكاؼ بأف يكوف سببا للًتكيج اإلعالمي ا١تاكر
لفكر الرافضة بُت اٞتهلة كالسذج من ا١تسلمُت الذين تنطلي عليهم أحابيل الرافضة
كأساليبهم ا٠تادعة  ...ككم أحزنٍت أف رأيت صورا لتظاىرة شيعية يف إحدل دكؿ
افريقيا ( كىم يضربوف كجوىهم كصدكرىم على طريقتهم ) كيف ذات الوقت ٭تملوف
صورا للشيخُت اٞتليلُت أٛتد ياسُت كعبدالعزيز الرنتيسي رٛتهما اهلل إىل جانب صورة
حسن نصر اهلل!.........
فأقول إلخواين يف محاس  :ىل أدركتم حجم التدليس كالتلبيس الذم ٯتارسو الرافضة
على عواـ ا١تسلمُت بإٝتكم كىل تنامى إىل أذىانكم حجم ا٠تطر الذم بات ٯتثلو
يسر بو
التقارب الشيعي معكم كمع غَتكم من بعض إخواننا الفلسطينُت أ ٌما ما ٌ
البعض منكم يف اجملالس ا٠تاصة من أهنم يدركوف أالعيب الشيعة كما يشكلونو من
خطر  ،فهذا ال يسمن كال يغٍت من جوع  ،فا١تمارسة على أرض الواقع تشي بغَت ذلك
كالعالقة بينكم بدأت تًتؾ آثارىا يف العديد من بلداف العامل اإلسالمي ١تا تشكلو قضية
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فلسطُت من حظوة لديهم  ،إستغلها الشيعة الركافض ليستدرجوا اٞتهاؿ كالسذج
كطالب الدنيا إىل دينهم ... ،
فنقوؿ إلخواننا يف ٛتاس أما آف لكم أف تقفوا الوقفة ا١تنشودة كٗتلعوا عنكم ربقة
التعلق بأكلئكم الركافض الذين يطعنوف يف دينكم باإلفًتاء على أمهات ا١تؤمنُت كقذفهن
اىن اباؤنا كأمهاتنا كرضي اهلل عنهن أٚتعُت  ،كأخرس اهلل
حاشاىن ( بالزنا ) فد ٌ
لساف من يسيء إليهن كلعنو لعنا كبَتا .
كيف ترضوف أف ٕتالسوا من يك ٌفر من أكصل إليكم اإلسالـ من صحابة النيب عليو
الصالة كالسالـ كأ ٌىن لكم أف تقرئوا كتاب اهلل الذم يفًتم عليو أكلئك ا١تارقوف
بالتحريف بعد أف حفظو اهلل من سابع ٝتاكاتو ٍب أمل تركا كتسمعوا ٔتا حصل
ألىليكم من أىل السنٌة يف العراؽ على يد ىؤالء الركافض أمل يبلغكم من قتل ليس
ٞتريرة سول أف أٝتو عمر أك أٝتها عائشة أال يعنيكم أعراض أخواتكن العفيفات
الطاىرات من أىل السنة يف العراؽ اللواٌب تنتهك أعراضهن على أيدم من رضيتم أف
تتخذكىم حليفا بفتول أحبارىم من ربائب اليهود الذين تقاتلوىم كيقاتلوكم كىل
ىناؾ أكضح من كالـ دىاقنتهم يف تكفَت غَتىم بل كاستباحتهم  ،يقوؿ ا٢تالك
ا٠تميٍت يف كتابو ا١تكاسب احملرمة ص ُِٓ  ( :غَتنا ليسوا بإخواننا كإف كانوا مسلمُت
 ،.....بل الناظر يف األخبار الكثَتة يف األبواب ا١تتفرقة ال يرتاب يف جواز ىتكهم
كالوقيعة فيهم ،بل األئمة ا١تعصوموف أكثركا يف الطعن كاللعن عليهم كذكر مساكئهم ) ،
كىنالك الكثَت الكثَت ٦تا تعج بو كتبهم كفتاكاىم ا١تمتلئة بالتكفَت كالطافحة باٟتقد
سٍت  ،أما اليهود كالنصارل فأكلياؤىم كأخالؤىم  ،فارجعوا إليها
كالكراىية لكل ما ىو ٌ
سددكم اهلل..
ٍب أال يعٍت لكم موقف الرافضة يف العراؽ من اإلحتالؿ األمريكي شيئا يوـ أف تواطئوا
معو يف إحتالؿ العراؽ كمن قبلو أفغانستاف .....
كىل صدقتم كذبة رئيسهم خذلو اهلل بزعم عدائو ( إلسرائيل ) كىل أضحى قاموس
البُت
مصطلحاتكم يفرؽ بُت اليهود كاألمريكاف فكيف إنطلى عليكم ىذا الكذب ٌ
ككيف يعقل أف يكوف األمريكاف إخوانان ٢تم يف العراؽ كأعداء ٢تم يف لبناف  ،أفيقوا
من غفلتكم رعاكم اهلل  ،كانظركا إىل األمور بعُت الكتاب كالسنة ال بعُت السياسة
كا١تصلحة الدنيوية  ،كأعلنوىا على ا١تأل براءة ال رجعة فيها من أكلئك الركافض اٟتاقدين
أعواف اليهود كالنصارل  ،كلن ٕتدكا سول إخوانكم من أىل السنٌة سندا كدرعا  ،أما
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موقف اٟتكومات فال يقدـ كال يؤخر فهم رضوا أف يصبحوا عونا للصليبيُت كأسيادىم
اليهود  ،فال يدعونٌكم مثل ىذه ا١تواقف لإلر٘تاء يف أحضاف الركافض فما للنار
للضمآف ماء ...كتذكركا قوؿ الشاعر :
فاربأ بنفسك أف ترعى مع ا٢تمل
قد ىيأكؾ ألمر لو فطنت لو
فهل أدركتم حجم ا٠تطر احملدؽ بكم كالدكر الذم أنيط بكم من حيث التشعركف ..
اللهم ىل بلغنا اللهم فاشهد .

***
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الباب اخلامس
اإلعالم ودوره يف نشر التشيع

اإلعالم العريب واالسالمي :ال ٮتفى على عاقل بأف اإلعالـ العريب كاإلسالمي ىو
إعالـ مسيس كٮتضع للمراقبة الغربية كالٮترج عن دائرة التأثَت اإلعالمي الغريب  ،كال
٬ترؤ إعالـ عريب أك إسالمي على ٕتاكز ا٠تطوط اٟتمراء اليت رٝتت لو  ،فبنظرة كاحدة
إىل إعالمنا كٔتقارنة بسيطة بُت ما ينشر عندىم كعندنا ٧تد أف األخبار تكاد تكوف
كاحدة يف مضموهنا عدا بعض اإلختالفات اليت تتناسب مع كل بلد على حدة كأقصد
بذلك االخبار الداخلية  ،فاٟترب على اإلسالـ بإسم اٟترب على اإلرىاب ىي ىي
سواء يف إعالمنا أك إعالمهم  ،كطمس اٟتقائق عن ما ٬ترم من إحتالؿ لبالد
ا١تسلمُت و
كقتل ألىلو كسلب لثركاتو كذلك ال ٮتتلف شيئا  ،أما ما يقوـ بو ٛتاة األمة
كا١تدافعوف عن حرماهتا من أبناءىا اجملاىدين يف مشارؽ األرض كمغارهبا  ،فأخبارىم ال
تكاد تذكر يف إعالمنا كإف ذكرت فهي مبتورة ك٤ترفة كمشوىة  ،إال أف األمر ٥تتلف
٘تاما فيما يتعلق بالشيعة كأخبارىم  ،فالقنوات العربية الرٝتية على األخص تزخر
بأخبارىم كما أف ٭تدث شيء للشيعة كلو كاف بسيطا ٕتد اإلعالـ العريب يسارع إىل
كضعو يف أكلويات قائمة األخبار ك٬تعلونو خربا مهما  ،أما إف تفوه رافضي بأم كالـ
كلو كاف تافها فإذا بتلك القنوات تنقل ا٠تطاب بأكملو كما ٭تدث مع كل مايقولو
حسن نصر اهلل زعيم ما يسمى ْتزب اهلل  ،تيرل ىل جاء كل ذلك مصادفة أـ أف كراء
األكمة ماكراءىا  ،نقو٢تا جازمُت بأف ذلك كلو ال ٮترج عن ٥تطط الدعم العا١تي
للشيعة كإبرازىم كي ٭تلٌوا ٤تل أىل السنة كاٞتماعة  ،إضافة إىل ما يسمى يف عرؼ
اإلعالـ ( صناعة الرموز ) فهم ال يريدكف أف يكوف للمسلمُت رمزا حقيقيا ينشدكف
التشبو بو أك اإلقتداء بسَتتو كلذا كاف لزاما عليهم أف يصنعوا رموزا مزيفة يعلقوف هبا
قلوب العامة كذلك من خالؿ تسليط األضواء عليهم كإبعاد الرموز اٟتقيقية لألمة عن
دائرة الضوء ( كىنا أنصح هبذا الصدد قراءة كتايب حرب اإلعالـ على أىل اإلسالـ ) .
 -1اإلعالم احلكومي  :دأب اإلعالـ اٟتكومي الرٝتي  ،العريب كاإلسالمي على دعم
الشيعة كال سيما بعد إحتالؿ العراؽ كبركز الشيعة كقوة ال يستهاف هبا ال لكثرهتم أك
شدة تأثَتىم كإ٪تا بسبب تواطئهم مع احملتل االمريكي للعراؽ كأفغانستاف كبناء على ما
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أشرنا إليو يف طيات ىذا الكتاب من دعم عا١تي لنشر التشيع يف العامل اإلسالمي  ،كمل
ٮترج اإلعالـ الرٝتي عن ىذه الدائرة بل ذىب إىل فسح اجملاؿ للشيعة ألف يستخدموا
ىذا اإلعالـ لتمرير أفكارىم كالتباكي على ما يسمونو ( مظلوميتهم )  ،فتجد أف
للشيعي مطلق اٟترية بالكالـ فيسب كيلعن سلف ىذه األمة كيطعن يف مقدساهتا من
سٍت كأراد الدفاع فقط كالرد على إفًتاءات الشيعة
غَت أم تقييد أك منع  ،أما إف تكلم ٌ
أهتم على الفور بالطائفية كمنع من الكالـ  ( ،حرب اإلعالـ على أىل اإلسالـ ) ،
كيأٌب يف ىذا اإلطار إبراز دكر حزب اهلل إعالميا كإعطاءه اجملاؿ الواسع ليؤثر بالشارع
العريب على كجو ا٠تصوص كإظهاره بالقوة ا١تدافعة عن األمة ( يف سياؽ ما يسمى
بصناعة الرموز )  ،يف الوقت الذم ال يتطرؽ إىل عقيدة ىذا اٟتزب كمذىبو الفكرم
كالديٍت كال يشار إىل كالءه إىل إيراف  ،فا١تهم أف ٭تل ىذا اٟتزب ٤تل القوة اٟتقيقية
ا١تدافعة عن حرمات األمة كمقدساهتا كا١تقاكمة ١تخططات األعداء كىم اجملاىدكف
األفذاذ من أىل السنٌة كاٞتماعة الذين باتوا القوة الوحيدة اليت تعوؿ عليها األمة يف
إسًتداد حقوقها كالعودة هبا إىل دينها اٟتق  ،ك٠تلط األكراؽ كبغية التعمية على العامة
من الناس يربط اإلعالـ العريب عادة بُت حزب اهلل كٛتاس  ،فذكر ٛتاس إىل جانب
حزب اهلل يضفي مشركعية على ىذا اٟتزب بعيدا عن ما يقاؿ عنو من طائفية شيعية
بغيضة كدكر مشبوه إنكشف منو الكثَت كالسيما بعد تصر٭تات األمُت العاـ األسبق
ٟتزب اهلل صبحي الطفيلي الذم إهتم ىذا اٟتزب بأنو بات اٟتارس للحدكد الشمالية
إلسرائيل ( يرجى الرجوع إىل تصر٭تاتو اليت أدىل هبا لقناٌب اٞتزيرة كالعربية هبذا الشأف )
 -1اإلعالم الشيعي :لو جلنا ببصرنا من حولنا ألدركنا اٟتجم ا٢تائل للقنوات الفضائية
الشيعية كبأٝتاء ٥تتلفة إضافة إىل النشرات اإلعالمية من كتاب ك٣تلة كصحيفة كشريط
 ،فبعد أف كاف األمر مقتصرا على قناة ا١تنار كالعامل أصبح للرافضة العدد الكثَت منها ،
مر كاألدىى من ذلك أف الكثَت منها يصدر من دكؿ عربية كاف ينبغي هبا أف تكوف
كاأل ٌ
مناصرة للسنٌة ال أف تفتح أبواهبا ٢تذه القنوات لتنفث ٝتومها يف اآلفاؽ كلتكوف سببا
لضالؿ الناس بدال من ىدايتهم  ،كحسب اإلحصائيات األخَتة فاف عدد القنوات
الشيعية على النايل سات ( القمر ا١تصرم ) لوحده بلغ ّْ قناة شاملة للقنوات
اإلخبارية كاٟتوارية كالفنية كالًتاثية كاالقتصادية كقنوات األطفاؿ لتنشر أفكارىا ا٢تدامة
بُت ا١تسلمُت الداعية إىل طمس معامل اإلسالـ اٟتق كإحالؿ دين الرافضة القائم على
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التكفَت كالطعن  ،ا١تملوء بنزعة الكراىية كحب اإلنتقاـ من أىل السنٌة  ..كىذا ينطبق
على مايبث على العرب سات كا٢توت بَتد  ،من قنوات شيعية ليست بالقليلة ..
كلو أردنا أف نقارف بُت القنوات السنٌية غَت الرٝتية بتلك القنوات الرافضية ألدركنا البوف
الشاسع بينها  ،فالقنوات السنٌية على قلٌتها الٕتد الدعم ا١تطلوب من قبل صناع القرار
يف اٟتكومات العربية كذلك ألف قضية أىل السنٌة كاٞتماعة ليست موجودة يف أكلويات
أجندهتم بعد أف شغلتهم شهواهتم كملذاهتم عن قضايا األمة الكربل كمنها ىذه القضية
.
كلقد دأب اإلعالـ الشيعي كبدعم من إيراف ك حكومة الرافضة يف العراؽ كبعض
األنظمة العربية كالكثَت من أرباب ا١تاؿ الشيعة كالسيما يف منطقة ا٠تليج  ،على توجيو
خطاب شيعي ٮتلط السم بالعسل ٮتدع بو العواـ من أىل السنة فضال عن ترسيخ
األفكار ا٠تاطئة لدل اجملتمع الشيعي  ،كلقد تطور اإلعالـ الشيعي من حيث األسلوب
كاألداء ١تا ٬تده من مساحة كاسعة من اٟترية كالدعم يف الوقت الذم ٭ترـ فيو أىل
السنة من أبسط حقوقهم يف حرية الكلمة كإبداء الرأم ٔتقابل إطالؽ اليد للشيعة
ليقولوا كيفعلوا ما يريدكف .
كمن نافلة القوؿ التذكَت بأف اٟترب العا١تية على اإلسالـ ( اإلرىاب ) ىي سبب
رئيسي لعزكؼ الكثَت من أىل ا٠تَت عن دعم كمناصرة أىل السنٌة  ،فالسنٌة اليوـ غَت
مسموح ٢تم بالدعوة إىل منهجهم كعقيدهتم أسوة بغَتىم إضافة إىل منعهم من الدفاع
عن أنفسهم ٕتاه ا٢تجمة الشيعية الشرسة ا١تدعومة من قبل الغرب الصلييب كأرباهبم
اليهود  ،كلكن ىذا اليعطي مربرا ألىل ا٠تَت لينأكا بأنفسهم عن ا١تشاركة يف الدفاع عن
دينهم كدعم ا١تشاريع اإلعالمية ا٢تادفة إىل اٟتفاظ على ىوية ا١تسلمُت من ٥تططات
األعداء كمكرىم  ،كالسبل مل تعدـ بعد كلن يعجز ا١تخلصوف عن إ٬تاد الوسائل اليت
تعينهم على الدخوؿ يف ىذا ا١تضمار ا١تتضمن ٞتهاد ٍم الكلمة كا١تاؿ اللذين اليقالف
النيب صلى اهلل عليو كسلم  ( :جاىدكا ا١تشركُت
أ٫تية عن جهاد النفس  ،يقوؿ ٌ
بأموالكم كأنفسكم كألسنتكم ) ركاه أبوداكد باسناد صحيح .
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الباب السادس
دور احلكومات يف دعم التشيع

الٮترج دكر الكثَت من اٟتكومات العربية كاإلسالمية عن ٥تطط نشر التشيع يف العامل
اإلسالمي إذا ما علمنا بأف غالب ىذه اٟتكومات إف مل يكن كلها تأ٘تر بأمر الغرب
الصلييب كتسعى إىل إرضاءه  ،فهذه اٟتكومات قد عفا عليها الزمن  ،حكومات مهًتأة
كمًتىلة مستغرقة حىت آذاهنا يف الفساد كال يهمها سول البقاء يف كراسيها ألف الكثَت
منها مل تأت بناء على رغبات شعوهبا كإ٪تا إستولت على مقاليد اٟتكم فيها باٟتديد
كالنار كٔتساعدة أسيادىم من اليهود كالنصارل  ،كإذا أراد األعداء إستبداؿ دين
اإلسالـ بدين الرافضة فال أعتقد بأف ىذه اٟتكومات سوؼ يكوف ٢تا أم رأم فضال
على اإلعًتاض  ،كعليو فإننا نرل الدعم الال٤تدكد للشيعة يف الكثَت من البالد من
كظائف كٕتارات كمناصب حساسة كلكم يف بلداف ا٠تليج العريب مثاال  ،فالشيعة مع
أهنم أقلية إال أهنم ٯتارسوف كجودىم كأغلبية مدعومة من تلك اٟتكومات  ،كاليغركم ما
يقاؿ من ٗتوؼ تلك اٟتكومات من ا١تد الرافضي فهذا أمر تكذبو الوقائع على األرض
 ،كسأضرب لذلك بعض األمثلة :
 -1الرتكيبة السكانية :يشكل اإليرانيوف من الشيعة سواء ا١تواطنُت أك ا١تقيمُت الوافدين
يف بلداف ا٠تليج العريب نسبة كبَتة من شرائح اجملتمع ا٠تليجي  ،كىؤالء كما ىو معلوـ
ليس ٢تم كالء إال إليراف  ،كىذه اٟتقيقة تدركها ىذه اٟتكومات كمع ذلك فإهنا تغض
الطرؼ عنهم ك٘تد ٢تم كتفتح ٢تم أبواب العمل كالتجارة كما إىل ذلك من األعماؿ ،
كىاىم أتباع حزب اهلل من اللبنايُت مألكا بعض ىذه البلداف كال سيما بعد أحداث ما
يسمى ْترب ٘توز ََِٔ حيث أهنم دخلوىا من غَت تأشَتة دخوؿ ! كاليوـ ىم
يقوموف بأدكارىم اللوجستية دعما للمخطط الرافضي يف إحتالؿ ا١تنطقة كالسيطرة على
مقدراهتا يف الوقت الذم يضيق على أىل السنة يف الكثَت من ىذه البالد .
 -1ادلوقف من أىل السنة :يعد موقف اٟتكومات العربية كاإلسالمية بإٚتالو متخاذال
بل كمتواطئا مع األجنيب يف أكثر األحياف  ،فإف ماحصل للعراؽ كأفغانستاف من قتل
كتدمَت ماكاف ليجرم لوال مساعدة بعض ىذه اٟتكومات  ،فهذا يفتح مطاراتو آللة
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القتل الصليبية كذاؾ يفتح ٢تم أرضو إلقامة القواعد العسكرية كثالث يشارؾ باٞتهد
اإلستخباراٌب كاللوجسيت الداعم للعدك كرابع من يفتح سجونو ألسرل ا١تسلمُت ليقوـ
بالنيابة عن أسياده ٔتهمة التحقيق كإنتزاع ا١تعلومات كتسليمها ٢تم  ،كخامس من
يسخر إعالمو لدعم اٟتملة الصليبية ا١تعاصرة كتشويو سَتة اجملاىدين كالتعمية على
أخبارىم  ،كا١تعلوـ أف ا١تتضرر الوحيد ٦تا ٬ترل ىم أىل السنٌة فقط  ،أما الشيعة
ا١تتواطئوف مع احملتل فإهنم يف منأل عن حلقات التدمَت ا١تنظم الذم ال يستهدفهم ،
يف الوقت الذم إمتألت بطوهنم من ا١تاؿ اٟتراـ ٙتن بيعهم أنفسهم لألجنيب كإعانتهم
على إحتالؿ بالد ا١تسلمُت .
 -0حرية احلركة لدىاقنة الشيعة :كيأٌب ذلك من خالؿ فسح اجملاؿ أماـ قادة الشيعة
ككرباءىم ليصولوا ك٬تولوا يف بالد ا١تسلمُت كما حدث يف زيارة اجملرـ مقتدل الصدر إىل
السعودية كأخَتا إىل تركيا ليستقبلو قادة تلك الدكؿ مع علمهم ٔتا إرتكبو ىو كإتباعو
من ٣تازر ْتق أىل السنة يف العراؽ  ،ككذا اٟتاؿ بالنسبة لعتاهتم  ،من أمثاؿ عبدالعزيز
اٟتكيم كعمار كا١تالكي كاٞتعفرم كعالكم كغَتىم من عصابة القتل كاإلجراـ  ،كال ٕتد
من يوقفهم أك يردعهم أك يوجو ٢تم هتمة القتل العمد آلالؼ العراقيُت من أىل السنة ،
أما إف كاف سنٌيا عابرا للسبيل مل يثبت عليو هتمة تذكر فإف ىذه اٟتكومات تبادر إىل
إعتقالو ّتريرة اإلشتباه كمن ٍب تقوـ بتسليمو ١تن يقتلو بعد أف يعذبو حىت ا١توت ..
 -4دعم حزب ( هللا ) الرافضي :فبعد مسرحيتو األخَتة يف أحداث ٘توز من عاـ
ََِٔ كجدنا اإلعالـ العريب ينقل كل صغَتة ككبَتة عن زعيمهم كمباشرة كمن غَت
تقطيع أك بًت على عكس ما يفعل مع من يتحدث بإسم أىل السنة  ،كسارعت تلك
اٟتكومات إىل بناء ما ىدمتو تلك اٟترب التحريكية اليت أدت إىل ٣تيء قوات اليونفيل
الصليبية إىل جنوب لبناف لتكوف مع حزب اهلل اٞتدار العازؿ الذم ٭تمي إسرائيل (
راجع ما قلناه آنفا )  ،كعلى أثر ذلك بادر الكل إىل بناء اٞتنوب ( كأكثر ا١تستفيدين
السٍت فال بواكي لو بعد أف ىدمت البيوت
ىم الشيعة بالطبع ) أما ٥تيم هنر البارد ٌ
على رأس ساكنيها .
 -4تعظيم دور علماء الشيعة :من خالؿ إعطاءىم األ٫تية الكربل كإضفاء ىالة من
القدسية عليهم  ،كما ٭تصل عند زيارة أم مسؤكؿ عريب إىل العراؽ فال بد لو أف يزكر
ا١تدعو السيستاين ( اإليراين ) كيقدـ قرابُت الطاعة كالوالء لو  ،كما حصل مع سعد
اٟتريرم كعمرك موسى كغَتىم .
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 -5حادثة البقيع :القليل من ٝتع ٔتا جرل يف البقيع مؤخرا من نبش لقبور الصحابة
كأمهات ا١تؤمنُت على يد الرافضة  ،مرت ىذه اٟتادثة مركرا عابرا ألف اإلعالـ السعودم
كالعريب مل يريدا إثارة ضجة حوؿ ىذا ا١توضوع ككأف األمر ال يستدعي اإلىتماـ  ،نعم
إهنا حادثة قد تكوف ليست بتلك األ٫تية ١تن ال يكًتث إال بنفسو كال يأبو ١تا ٬ترم
حولو ك ال يعبأ ٔتا ٭تدث على أراضي ا١تسلمُت  ،أما بالنسبة لنا ٨تن أىل السنٌة فاف
اٟتادث كاف حادثا جلال كلو مدلوؿ خطَت جدا كحرم باألمة أف ٕتعل تاريخ ىذه
الفعلة الشنيعة يف سلم األحداث األليمة اليت أ١تت هبا على غرار حادثة سرقة اٟتجر
األسود على يد القرامطة يوـ أف جلس أبو ٌ
طاىر القرمطي على الكعبة بتاريخ ُّٕىػ
قائال  ( :أنا باهلل كباهلل أنا  .......اهلل ٮتلق كأفنيهم أنا ) كدأب يقتل باٟتجاج
كيرميهم يف ماء زمزـ ..
إف حادثة البقيع تدعونا ألف نفكر ألف مرة كمرة يف خطورة ما ٬ترم كأف ننتبو إىل
ضعف كخور حكومات أؤ٘تنت على حرمات ا١تسلمُت  ،كأف ننظر ٢تذا اٟتدث الكبَت
من زاكية أخرل لنسأؿ انفسنا ..أىو جس نبض من قبل أعداء األمة ألفعاؿ عظيمة
أخرل قادمة يف الطريق كهدـ ا١تسجد األقصى أك حىت الكعبة  ...أنا ال أقوؿ بأهنم
سيفعلوهنا كلن ٬ترؤكا بإذف اهلل ما داـ ىنالك رجاؿ ينافحوف عن مقدسات ىذه األمة
ككجودىا  ،كلكن ىؤالء األكغاد من اليهود كالنصارل كمن كاالىم يعمدكف بُت الفينة
كاألخرل إىل ٖتسس ردكد الفعل لدل األمة ليعلموا مقدار القوة كالضعف لديها قبل
أف يقوموا بعمل جديد يف حلقة ٥تططاهتم الرامية إىل إخضاع اإلمة كالسيطرة على
مقدراهتا ..
كعليو فإف ىاجس األمة ٬تب أف يكوف متقدا على الدكاـ  ،كعلى األعداء أف يفهموا
بأف األمة مازالت حية كقادرة على الدفاع عن نفسها ك٬تب أف يدرؾ ىؤالء األعداء
بأف أم حدث مهما كاف كبَتا أك صغَتا لن ٯتر بغَت حساب  ،باألمس حاكؿ شاركف
إقتحاـ ا١تسجد االقصى كمن ٍب جاءت أحداث ما يسمى الصور ا١تسيئة لشخص نبينا
الكرًن عليو الصالة كالسالـ كاليوـ حادثة البقيع كبُت ىذه كتلك نشر صور أسرل
ا١تسلمُت يف أيب غريب كغوانتنامو كغَت٫تا يف كضع مذؿ كمهُت ..كل ذلك ال ٮترج
عن دائرة توجيو الضربات النفسية للمسلمُت بغية كسر شوكتهم كإضعاؼ معنوياهتم
س مستول اٟتس كالتأثر لديهم  ،فإف كجدكا منهم بركدا كعدـ
كيف نفس الوقت ٞت ٌ
إكًتاث أمعنوا يف إيذاءىم كانتقلوا إىل خطوة أكرب منها ،أما إف كجدكا منهم مقاكمة
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كعدـ إستسالـ أحجموا ليعيدكا الكرة ثانية كلو بعد حُت  ،كىكذا فهي حرب سجاؿ
يستخدـ فيها األعداء كل األسلحة الدنيئة كالقذرة لديهم ألهنا كبكل بساطة حرب
صليبية رافضية صهيونية مشًتكة ليس فيها خطوط ٛتراء كال يرقبوف يف مؤمن إالًّ كال
ذمة ..كما اجتمع فيها ىؤالء اإلعداء إال بعد أف توحدت أىدافهم كي ينفذكا مأرهبم
ٌ
الرامي للقضاء على دين اإلسالـ  ( ...خابوا كخسركا ) ...

* * *
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الباب السابع
الشيعة يف اخلليج العريب والدور ادلناط هبم

ٯتثل الشيعة يف ا٠تليج العريب بل كيف كل بلد مسلم على أقليتهم خاليا نائمة تنتظر
اإلشارة لإلنقضاض على حكومات ٪تا فيها الضعف كا٠تور كا٢تواف  ،فهذه البحرين
اليت ٯتثل فيها الشيعة أكثر من َٓ %من ٣تمل السكاف  ،مازالت تعاين من مؤامرات
الشيعة كاإليرانيُت الرامُت إىل اإلطاحة ْتكومة ذلك البلد كتسليمو إليراف  ،كتشَت
التقارير بأف اآلالؼ من البحارنة الشيعة تلقوا تدريبات عسكرية سواء يف العراؽ أك
جنوب لبناف ليكونوا جاىزين للمرحلة القادمة فهم يعتقدكف بأف مهمتهم قد أ٧تزت يف
العراؽ كىي تنتظر دكرىا يف البحرين كبالد اخرل  ،أما حكومة ىذا البلد فإهنا تتخبط
يف غيها كبدال من العودة إىل اهلل كٖتكيم شريعتو كاحتضاف ا٠تَتين من أىل السنٌة فإف
البحرين صارت تصنف يف قائمة الدكؿ األكىل ال من ناحية الصناعة أك التطور العلمي
كالتقٍت كإ٪تا يف قائمة أكثر الدكؿ اليت ٖتوم بيوتا للدعارة ( جاء ذلك بعد إعطاء
البحرين ا١تركز الثامن عا١تيا ضمن عشرة مدف أطلق عليها مدف ا٠تطايا ) كال حوؿ كال
قوة إال باهلل  ،فهل ننتظر من ىكذا حكومات أف تقف بوجو ا١تد الرافضي الصلييب
الذم ٬تتاح ا١تنطقة كىم يف ذات الوقت ٭تتضنوف قيادة األسطوؿ ا٠تامس األمريكي ..
أما اإلسالميوف ىناؾ فهم بُت مطرقة كالءىم لدينهم كسنداف إ٩تراطهم يف العملية
السياسية اليت إجتذبتهم من غَت طائل فال ىم أفادكا أىل السنة بوجو ا٢تجمة الرافضية
كال ىم غَتكا نظاما علمانيا ٭تكم بغَت ما أنزؿ اهلل  ،كلذا نقوؿ لكم بأنكم ستوقفوف
عند ربكم كتسألوف عما فرطتم بو ٕتاه دينكم كأىلكم من اىل السنٌة يف كل مكاف ،
فالفساد يف بلدكم زاد كمل يقل كالشيعة من قوة إىل قوة  ،كىذا اللقاء غَت الشرعي
بينكم كبُت حكومة ال تأبو بشيء سول ملذاهتا كشهواهتا قد أ٧تب مشركعا مشوىا
أٝتو ا٠تور كا١تداىنة كالقبوؿ بالدنية كضعف ا٢تمم  ،أما آف لكم أف تراجعوا أنفسكم
كتنظركا حولكم  ،أـ أنكم تنتظركف مصَتا كمصَت أىل السنٌة يف العراؽ فيشاىد الناس
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جثثكم معلقة على أعمدة الكهرباء كالرافضة من حولكم يرقصوف كيغنوف كيرددكف
(لعنة اهلل على النواصب أحفاد معاكية كيزيد )...
أما السعودية فا١تنطقة الشرقية تقف على بركاف رافضي مدعوـ من إيراف كالعراؽ
كالغرب الصلييب  ،كىم كذلك ينتظركف اإلشارة  ،كاألحداث األخَتة من مظاىرات
كمطالبات باإلنفصاؿ باتت ليست خافية على أحد  ،فتارة يسموف دكلتهم ا١تزعومة
بدكلة القطيف كاإلحساء كأخرل بدكلة الشرؽ العربية كيضعوف ٢تا خرائط ككأف األمر
بات يف حكم ا١تنتهي  ،خابوا كخسركا  ،كال أدرم حىت مىت يسكت علماء ىذا البلد
عن ما ٮتطط لو من مؤامرات الرافضة  ،كنتساءؿ ١تاذا يكوف رد الفعل شديدا إذا كاف
ا١تتهم سنٌيا كأما إذا كاف الفاعل شيعيا فال ٕتد من ينبس ببنت شفة فماذا ينتظركف
أينتظركف أف ترفرؼ أعالـ الرافضة اليت تقطر دما فوؽ رىب مكة كما فعلها القرامطة من
قبل  ،ليس لنا إال أف نقوؿ حسبنا اهلل كنعم الوكيل  ، ..كلذا كاف لزاما على أىل
السنٌة يف أرض اٟترمُت أف يعوا خطورة القادـ كال يقعوا ٖتت طائلة الوعود ا١تخدرة اليت
تطلقها ىذه اٞتهة أك تلك  ،فالرافضة يعدكف أنفسهم كبكل الوسائل  ،فهل أعد
إخواننا السنٌة أنفسهم إٯتانيا كبدنيا كما ينبغي هتيأ للمرحلة ا١تقبلة اليت ستكوف صعبة
بكل ا١تقاييس إف ظل ا١تسلموف يغطوف يف سباهتم كمنشغلُت بدنياىم ..
كأما الكويت فهي ليست أفضل حاال من أخواهتا  ،فالشيعة على قلتهم يهيمنوف على
التجارة كاألعماؿ كالكثَت من ا١تناصب األمنية كاٟتساسة بل حىت الوزارات كىم ٭تظوف
بالتقريب من قبل السلطة  ،كجاءت حادثة تأبُت عماد مغنية لتزيل اللثاـ عن دكر
الشيعة يف الكويت كعمالتهم إليراف كاتباعها  ،فلم يباؿ ىؤالء ٔتا فعلو ىذا الرافضي
من قتل كتدمَت كصل إىل ٤تاكلة نفجَت طائرة أمَت البالد السابق  ،فقاموا بإقامة العزاء
لو كتأبينو كإظهار اٟتزف عليو  ،فماذا فعلت اٟتكومة ٕتاىهم سول حبسهم ألياـ كمن
ٍب إكرامهم فيما بعد ليتبوأكا ا١تناصب العليا يف الدكلة !  ،أىو غباء أـ ٛتق أـ تنفيذ
ألكامر السيد األكرب الذم يقتضي تكرًن الشيعة ك٘تكينهم من حكم البالد ..
كيف اليمن بلغ اٟتوثيوف ا١تدعوموف من قبل إيراف كحكومة الرافضة يف العراؽ كجهات
أخرل  ،من القوة ٔتكاف ليهددكا إستقرار البالد كأمنو  ،كا١تضحك ا١تبكي ىو أف
جرحى اٟتوثيُت يف قتا٢تم مع اٟتكومة يعاٞتوف يف إحدل الدكؿ ا٠تليجية ! أرايتم
إخوٌب  .. ..الشيعة ا١تتمردكف على حكوماهتم يكرموف كيعاٞتوف يف أفضل
ا١تستشفيات العربية أما أىل السنة من اجملاىدين الذين يقارعوف أعداء اهلل من اليهود
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كالنصارل كيدافعوف عن حرمات األمة فإهنم إرىابيوف ال يستحقوف العوف أك ا١تساعدة
بل يلقوف يف غياىب السجوف كيساموف أشد العذاب ال لشيء إال أف يقولوا ربنا اهلل .
كدكلة خليجية أخرل منهمكة بتهريب النفط العراقي كتقاسم الغنائم مع احملتل األجنيب
فضال عن القياـ بدكر ا١تورد ألسلحة القتل كالتدمَت اليت تستخدمها القوات الصليبية يف
حرهبم على ا١تسلمُت ....
كىذا (حزب اهلل ) الشيعي الذم يلقى ىو األخر رعاية خليجية فإنو ٭تتل بَتكت كيقتل
أىلها كيهدد اٟتكومة بالسقوط كمع ذلك فإنو ليس إرىابيا بل إف لو كزراء كنواب
يتبوأكف أعلى ا١تناصب يف اٟتكومة  ،ككذلك ما يسمى ّتيش ا١تهدم كقرينو فيلق بدر
الذين أرتكبوا اجملازر الفظيعة ْتق أىلنا يف العراؽ فإف ٢تم كزراء يف اٟتكومة العراقية
إضافة إىل أعضاء يف الرب١تاف ا١تزعوـ كيتنقلوف بُت البلداف كيستقبلوف إستقباؿ الفاٖتُت ،
كىم مدعوموف أيضا كعلى األخص من قبل دكلة خليجية يقاؿ أف بعض القائمنب
عليها اكتشفوا متأخرين حجم ا٠تطأ القاتل الذم إرتكبوه بدعمهم إلحتالؿ العراؽ
بعد أف رأكا الرافضة كاإليرانيُت عند حدكدىم يطرقوف عليهم أبواهبم ، ...
ىذه لألسف صورة مصغرة عن الواقع ا١تأساكم ا٠تليجي الذم تعيشو ىذه البلداف ،
كبدال من أف يواجو القائموف عليها ٥تططات تشييع بالدىم كاحتال٢تا من قبل الرافضة
كعدـ الوثوؽ بوعود الغرب الكاذبة  ،كمد أيديهم إىل اخواهنم السنٌة يف كل مكاف ،
تراىم يغضوف الطرؼ عن كل ما ٬ترم كيتهافتوف على إيراف كأعواهنم كسبا لرضاىم
كدرأ ألذاىم بزعمهم  ،متناسُت بأف الرافضة يسَتكف كفق ٥تطط مدعوـ غربيا كلن
يوقفهم شيء حىت يتموا تنفيذ ىذا ا١تخطط مامل يدرؾ أكلئك مقدار ا٠تطر احملدؽ هبم
كيكفوا عن دس رؤكسهم يف الرماؿ لَتكا اٟتقيقة بعُت دينهم كشريعة رهبم ال بعُت من
يريد الشر هبم كتسليمهم ألعداءىم  ،كلتكن سَتة ملوؾ الطوائف يف األندلس عربة ٢تم
يوـ أف تواطئوا مع النصارل ضد بعضهم البعض ككانت النتيجة أف زاؿ ملكهم كصاركا
كهشيم احملتضر .
كليت شعرم مىت سيدرؾ ىؤالء اٟتكاـ أف بقاء حكمهم من بقاء دينهم  ،أما مواالهتم
ألعداء رهبم ك٤تاربتهم ألكلياءه فإهنا ا١تهلكة كاهلل  ..ك٢تم يف سَت ا٢تالكُت العرب إف
أرادكا اإلتعاظ هبا  ،يقوؿ تعاىل {أىفىػلى ٍم يى ًسَتيكا ًيف ٍاأل ٍىر ً
ف ىكا ىف ىعاقًبىةي
ض فىػيىنظييركا ىكٍي ى
الَّ ًذين ًمن قىػبلً ًهم د َّمر اللَّو علىي ًهم كلًٍل ىكافً
ً
ين أ ٍىمثىا ي٢تىا }٤تمدَُ
ر
ٍ ٍ ى ى ي ىٍ ٍ ى
ى
ى
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الباب الثامن
موقف ( اإلسالميني ) وادلثقفني من اذلجمة الشيعية ادلعاصرة
 -1قوميو األمس وصفويو اليوم

كشفت أحداث العراؽ عن حقائق غاية يف األ٫تية تشَت إىل مدل خطورة ما كصل
إليو ا١تد الرافضي بُت من يسموف با١تثقفُت أك ( ا١تفكرين ) العرب إضافة إىل بعض
احملسوبُت على التيارات اإلسالمية  ،فمن كاف باإلمس يسَت يف ركاب ما يسمى حركة
القوميُت العرب ٧تدىم اليوـ يدافعوف عن الدكلة الفارسية يف إيراف يف تناقض عجيب
كمريب  ،دعاة للعركبة باالمس كدعاة للفارسية الصفوية اليوـ !!!  ،كال غرك فمن
أسس بنيانو على شفا جرؼ ىار من العصبية ا١تنتنة ال ٬تد غضاضة يف تبٍت فكر
عصيب شعويب آخر ماداـ ىناؾ من يدفع أكثر  ،باألمس كانت بغداد قبلتهم كاليوـ
أضحت طهراف قبلتهم اٞتديدة  ،إذا تكلموا ال تفرؽ بينهم كبُت أم رافضي آخر مع
ما يدعونو من إنتماء لإلسالـ ك١تنهج أىل السنٌة كاٞتماعة بالتحديد  ......فهمي
ىويدم  ،العوا  ،الًتايب  ،كالكثَت من رموز اإلخواف ا١تسلمُت يف مصر كغَتىم ، ....
إذا تكلموا نطقوا بالتشيع كإذا ٖتركوا مشمت منهم رائحة التشيع  ،أٝتاؤىم عمر كأبو
بكر كعثماف كقلوهبم بن سبأ كالعلقمي كالسيستاين  ،أبرزىم اإلعالـ ا١تأجور ليكونوا (
مفكرين ) يفكركف بالنيابة عن األمة  ..إذا تكلم ( حسنهم ) يف لبناف ىشوا كبشوا ،
كإذا تكلم عامل رباين من أىل السنة كاٞتماعة إغتاضوا كانتفضوا  ،أقالمهم رخيصة
جاىزة لإل٬تار ١تن ىب كدب  ..كألسنتهم سليطة على اٞتميع إال الشيعة كأعواهنم ،
تقاـ ٢تم الندكات كا١تؤ٘ترات كتنشا ٢تم اجملالس كاٞتمعيات ٬ ...تمعهم حبهم للرافضة
كعداؤىم لكل ماىو إسالمي أصيل  ،ال يكًتثوف ٔتقتلة أىل السنة يف العراؽ على
السٍت يوـ أف شربوا من كأس التشيع
أيدم إخواهنم الرافضة ألهنم إنسلخوا من اٞتسد ٌ
كباعوا أنفسهم للشيطاف ٕ ،تدىم يربركف للشيعة أفعا٢تم القذرة ْتجج سخيفة ككاىية
تنم عن خلل فكرم كنفسي تربوا عليو كنشأكا فيو حىت شابت رؤكسهم فيو  ،صاركا
أبواقا ١تا يسمى ْتزب اهلل الرافضي يطبلوف كيٌزمركف إلنتصاراتو الو٫تية كال يشَتكف كلو
بكلمة إلنتصارات اجملاىدين يف مشارؽ األرض كمغارهبا .
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فمن ذكرناىم أعاله ىم مفكركف كلكن بطريقة مقلوبة  ،مثقفوف كلكن بثقافة األعداء
 ،دعاة كلكن إىل التشيع بدال من التوحيد  ،كتٌاب ٯتجدكف من يقتل أىل اإلسالـ ،
صحفيوف يهرفوف ٔتا اليعرفوف  ،شعراء يف كل كاد يهيموف .....
ىذه الظاىرة ا٠تطَتة ما كانت لتحصل لوال غفلة أىل السنٌة اٟتقيقيُت كحسن ظنهم
بغَتىم  ،فالرافضة كمن كراءىم إيراف كالداعمُت ٢تم من اليهود كالنصارل أستغلوا
إنشغاؿ أىل السنٌة برد ا٢تجمة الصليبية الراىنة من جهة كٗتاذؿ األنظمة العربية عن
نصرهتم من جهة أخرل لينفذكا ٥تططاهتم يف إستمالة من يسموف با١تفكرين كا١تثقفُت
من ٛتلة الفكر القومي كاإلخواين كشراء ذمم الكثَتين منهم ليستخدموىم يف ضرب
اٟتركة السنٌية ا١تعاصرة ا١تتمثلة بعودة الكثَت من أىل السنة إىل جادة اإلسالـ اٟتق بعيدا
عن البدع كا٠ترافات اليت إمتازت هبا العقود ا١تتأخرة من تاريخ األمة  ،كبركز ظاىرة
اإلسالـ اٞتهادم اليت بدأت ٖتدث تأثَتىا كبقوة يف اجملتمعات السنٌية ا١تسلمة  ،فكاف
٢تؤالء دكر شبيو بالطابور ا٠تامس إباف اٟتركب العا١تية .
يطعنوف بأىل السنٌة كيشوىوف إ٧تازاهتم يف ساحات اٞتهاد كالدعوة كيف ذات
الوقت ٯتجدكف الرافضة ك٬تعلوهنم رموزا ليحتذل هبا بغض النظر عن ماىية الفكر
الرافضي ا١تقيت احملارب لدين هلل كا١تغَت لكل ما ىو إسالمي  ..كمن ضمن ذات
ا١تخطط ىو ا٢تجمة الشرسة اليت يشنها ىؤالء إىل جانب إخواهنم الليرباليُت كالعلمانيُت
على الدعوة السلفية كما يسموهنا اٟتركة الوىابية اليت باتت غصة يف حلوقهم كحلوؽ
الرافضة ألهنا الدعوة اٟتقيقية لإلسالـ اليت ٬تدىا الغرب الصلييب أشد ا١تناكئُت ٢تا يف
طريق ٥تططاهتم الرامية إىل تدمَت العامل اإلسالمي كتقسيمو كالسيطرة عليو .
أما من يسموف أنفسهم بالعلماء من مشايخ السلطاف فهؤالء ال يقل دكرىم خطورة
عن دكر أكلئك ( ا١تثقفُت ) إف مل يكن أشد خطرا كصنفاف من الناس إذا صلحا صلح
الناس كإذا فسدا فسد الناس العلماء كاألمراء  ،فكيف ٔتن صار موظفا يأ٘تر بأمر
اٟتاكم كال يأ٘تر بأمر اهلل كرسولو  ،يصدر الفتاكل القاتلة اليت تودم باألمة كٕتعلها
مطية بيد أعداءىا  ،الشك أف أكلئك ا١تشايخ ىم أيضا ماكاف ٢تم ليتبوؤا أماكنهم
الوظيفية كيطلقوا سهامهم ا١تسمومة على صدر األمة لوال رعايتهم من قبل من مكن
٢تم ككجهم ليعملوا قتال باألمة من خالؿ فتواىم الباطلة اليت ال تستند إىل كتاب أك
سنٌة كإ٪تا إىل أىواء أكلياءىم من اٞتن كاإلنس ..
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كيف ىذا السياؽ ٕتد من يدعي بأنو عامل أكشيخ ليقوؿ أف ما ٬ترم يف العراؽ اآلف
فتنة !!! كاالكىل تركها كعدـ ا٠توض فيها !! ككأنو مل يرل أك يسمع باإلحتالؿ
األمريكي ٢تذا البلد ا١تسلم أك ما ٬ترم من ٣تازر ألىل السنٌة ىناؾ من قتل كتدمَت
ً
وب
كىتك لألعراض  ....نعم  ...{ ...فىًإنػَّ ىها ىال تىػ ٍع ىمى ٍاألىبٍ ى
ص يار ىكلىكن تىػ ٍع ىمى الٍ يقلي ي
الًَّيت ًيف الص يدكًر }اٟتجْٔ...
كملى نستغرب  ...أليس منهم من أفىت ّتواز كالية الكافر تربيرا ٟتكم احملتل يف العراؽ ،
كمنهم من أجاز مشاركة اٞتنود األمريكيُت ا١تسلمُت يف اٞتيش األمريكي يف حركهبم
على ديار ا١تسلمُت ٖتت ذرائع كاىية كتافهة ال ترقى حىت ألف يرد عليها .
كىكذا كبكل بساطة يتم إختزاؿ األحداث اٞتساـ اليت مرت ك٘تر باألمة لتضيع دماء
ا١تسلمُت كتنسى كما ضاعت كنسيت من قبل يف األندلس كدير ياسُت كصربا كشاتيال
كتل الزعًت ككذلك مذابح ا١تسلمُت يف غزة كقبلها يف جنُت إضافة إىل ما جرل يف
أفغانستاف كالشيشاف ككشمَت مركرا بالبوسنة كغَتىا من بقاع العامل اإلسالمي  ،فا١تبدأ
إخوٌب كاحد ال يتغَت فمن ال تتحرؾ دماؤه يف عركقو كال تلتهب مشاعره يف جنباتو
لرؤية مسلم كاحد يقتل بغَت حق أك عرض ١تسلمة ينتهك على يد كافر أك مرتد  ،فإنو
لن يأبو بقتل اآلالؼ منهم فاألمر عنده سياف  ،كاحد أك ألف اليعٍت لو شيئا ماداـ
اإلٯتاف قد رفع من قلبو كالغَتة قد ماتت يف صدره فأىن لو أف يتأثر ١تا ٬ترم للمسلمُت
بعد أف إختل ميزاف الوالء كالرباء عنده  ،كاٗتذ الدنيا غاية  ،كصار عنده الدينار
كالدرىم إالىاف يعبد٫تا من دكف اهلل مصداقا لقوؿ نبينا الكرًن عليو الصالة كالسالـ :
( تعس عبد الدينار تعس عبد الدرىم تعس عبد ا٠تميصة تعس عبد ا٠تميلة إف أعطي
رضي كإف مل يعط سخط  ،تعس كانتكس كإذا شيك فال إنتقش  ،طوىب لعبد آخذ
بعناف فرسو يف سبيل اهلل أشعث رأسو مغربة قدماه  ،إف كاف يف اٟتراسة كاف يف اٟتراسة
كإف كاف يف الساقة كاف يف الساقة  ،إف إستاذف مل يؤذف لو كإف شفع مل يشفع ) ركاه
البخارم عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو .
 -1اإلخوان ادلسلمون وسلفية القصور والنقاط الرخوة يف اجلسد اإلسالمي

لو استعرضنا مواقف اإلخواف كال سيما من الشيعة لوجدنا تساىال شديدا يف التعامل
مع ىذه الفئة ا١تارقة من دين اهلل ( راجع االسباب اليت ذكرناىا آنفا )  ،ككما أف
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الشيعة كجدكا يف الصوفية مدخال سهال إىل العامل اإلسالمي لينشركا إفكارىم الضالة (
كىذا ما سنتطرؽ إليو الحقا )  ،فكذلك اإلخواف أضحوا جسرا للشيعة يف أم مكاف
يتواجدكف فيو .... ،كاألمثلة كثَتة أقتضب منها التايل :
موقفهم من الشيعة يف العراؽ ٖ ،تالف كتآلف كتواطؤ مع األجنيب يف إحتالؿ ىذا
البلد ا١تسلم  ،يف مصر معقل اإلخواف تتواىل تصر٭تاهتم يف الدفاع عن إيراف كأذناهبا
كاعتبار ا٠تالؼ مع الشيعة خالؼ يف الفركع ال يف األصوؿ  ،كيف فلسطُت  ..اٞتهاد
اإلسالمي كمن ٍب ٛتاس ( راجع ماقلناه آنفا )  ...كيف لبناف موقف اٞتماعة اإلسالمية
برئاسة اإلخواين العتيد فتحي يكن ا١تؤيد ١تا يسمى ْتزب اهلل ( علما بأف ىذه اٞتماعة
قد إنشقت على نفسها ٠تالفات حوؿ ىذا ا١توضوع كغَته )  ،كيف السوداف حيث
كجد الرافضة موطأ قدـ ٢تم عن طريق الًتايب كمن يسَت يف ركابو إضافة إىل الصوفية اليت
يعج هبا ىذا البلد ا١تسلم  ،ككذا اٟتاؿ يف ٣تمل الدكؿ اليت يتواجد فيها اإلخواف فإننا
نرل كبوضوح حالة التقارب اليت ٕتمعهم بالرافضة  ،ك٦تا الشك فيو أف ىذا النوع من
العالقة الودية فكريا كمنهجيا بل ككجدانيا بُت اإلخواف كالشيعة ٯتهد الكثَت لتنفيذ
ا١تخطط الشيطاين الرامي إىل تشييع بالد ا١تسلمُت كإخراجهم من دينهم  ،كال أظن أف
اإلخواف سيحيدكف يوما عن عالقتهم بالشيعة ألهنا بنيت على أساس عقدم كفكرم
ال يرل فيهم عدكا سول فركقات طفيفة تقع ٖتت طائلة اإلختالؼ ا١تذىيب الفقهي
ليس إال  ،كىذا األمر يعد خطَتا كخطَتا جدا ١تا ٯتثلو التيار اإلخواين من تواجد على
الساحة احمللية كالسياسية يف العامل اإلسالمي  ،كمامل يعيد اإلخواف النظر يف فكرىم
كمنهجهم ا١تبٍت يف الكثَت منو على أطر سياسية ْتتة بعيدة عن الشرع  ،فإف اإلخواف
سيظلوف ا١تنفذ السهل لتسلل الشيعة إىل العامل اإلسالمي  ،كلنتذكر بأف اإلخواف كتيار
مر يف الكثَت من ا١تنعطفات التارٮتية اليت أدت إىل تغَته تغَتا كبَتا عن دعوة األكائل من
مؤسسي ىذا اٟتزب فاإلخواف اليوـ أصبحوا كاجهات ( شرعية ) للكثَت من اٟتكومات
العلمانية يف ا١تنطقة من خالؿ بر١تانات ك٣تالس شكلية تتحاكم إىل دساتَت كضعية
صنعت يف بالد اليهود كالنصارل  ،كىكذا فإف اإلخواف باتوا أقرب إىل العلمانية منهم
إىل اإلسالـ كصاركا أداة بيد اٟتكومات لضرب غَتىم من التيارات اإلسالمية من جهة
كألضفاء طابع الشرعية على تلك اٟتكومات من جهة أخرل .
سلفية القصور  :أما من يسموف با١تداخلة أك من أٝتيتهم بسلفية القصور فهؤالء كإف
كانوا يف ظاىر اٟتاؿ أقل خطرا من اإلخواف يف مشاركتهم ٥تطط التشييع الذم ٨تن
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بصدده إال أف كالئهم ا١تطلق للحكاـ مسلما من كاف منهم أك كافرا  ،كا٨تيازىم إىل
األعداء ٔتحاربتهم ألكلياء اهلل من اجملاىدين كالدعاة الصادقُت  ،كإطالقهم الفتاكل
اليت تصم اٞتهاد بالفتنة كتعلن اإلستسالـ لألعداء كالسَت يف ركاهبم  ،كل ذلك ٬تعل
منهم نقطة رخوة أخرل ينفذ منها األعداء إىل بالد ا١تسلمُت  ،كقد يسأؿ سائل كيف
يكوف ا١ترء سلفيا كمتقاربا مع الشيعة يف ذات الوقت  ،أليست السلفية ىي الفكر
يبُت
السباؽ يف ٤تاربة الشيعة كبياف طاماهتم أقوؿ نعم  ،إف السلفية اٟتقيقية ىي من ٌ
عوار الفكر الشيعي ك٭تذر منو كيدعو إىل العودة إىل منهج أىل السنة كاٞتماعة القائم
على كتاب اهلل كسنة نبيو عليو الصالة كالسالـ كبفهم السلف الصاحل  ..أما ىؤالء
ا١تنتموف إىل السلفية زكرا فهي منهم براء ألهنم أٗتذكىا غطاء كما أٗتذكا العلمانية دثارا
 ،مظهرىم سلفي كجوىرىم إرجائي  ،يوالوف كيعادكف يف أكلياء أمورىم  ،عيوف
كجواسيس ألعداء اهلل كيد باطشة على أكلياءه  ،فمثل ىؤالء ال٬تدكف غضاضة يف
اإلنسياؽ كراء أمر اٟتاكم حىت كإف أمرىم ٔتنكر أك هناىم عن معركؼ  ،فهم طوع أمر
( أكلياء أمورىم ) الضالعُت يف ىذا ا١تخطط  ،أما حديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
كسلم ( ال طاعة ١تخلوؽ يف معصية ا٠تالق ) كقولو عليو الصالة كالسالـ ( إ٪تا الطاعة
با١تعركؼ ) فإهنما ليسا موجودين يف قواميسهم  ،كما حدث يف العراؽ من تواطؤىم مع
احملتل األمريكي كأعواهنم الرافضة كمالحقتهم للمجاىدين األبرار كالدعاة األخيار إال
شاىد على ما نقوؿ  ،ك٨تن إف أردنا اإلنصاؼ كىذا ما نبتغيو فإنو علينا أف نضع
مواقف ىذه الفئة ٔتصاؼ مواقف إخواهنم من التيارات الفكرية اليت ٖتمل يف طياهتا داء
التخاذؿ كنبتة العمالة لألجنيب  ،ككل ىذه الفئات اليت تتصف بضال٢تا كتنكبها
للصراط باتت كباال على األمة كٛتال ثقيال يتعب كاىلها  ،ككجودىا صار كٔتا اليقبل
الشك حائال أماـ آماؿ االمة كطموحاهتا يف ٖتكيم شريعة رهبا كانشاء دكلتها دكلة
ا٠تالفة ا١تنتظرة القائمة على كتاب اهلل كسنٌة نبيو عليو الصالة كالسالـ .
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الباب التاسع
خمطط حتويل الصوفية إىل دين الرافضة

ال يعد ىذا ا١تخطط حديثا إذا علمنا أف الصوفية كانت كما زالت إحدل أىم كسائل
األعداء يف ٤تاربة اإلسالـ إال أف اٞتديد يف األمر ىو إستهدافهم من قبل الشيعة ضمن
ا١تخطط آنف الذكر  ،كسبب إستهداؼ الشيعة للصوفية نابع ٚتلة من ثالثة أمور ،
األول  :أف الصوفية كالغالية منها على األخص تتسم باٞتهل كاإلبتعاد عن سنة النيب
صلى اهلل عليو كسلم  ،كىي تعج بالبدع كا٠ترافات بل أف الغالية منها تقع يف كثَت من
الشركيات ليلتقوا مع الرافضة بعقيدة عبادة القبور كاإلستغاثة باألموات.
الثاين  :ىو معاداة الصوفية للمنهج السلفي الذم يدعو إىل التمسك بالكتاب كالسنة
.
الثالث  :ىو أف الصوفية يدندنوف حوؿ زعم اإلنتساب إىل آؿ بيت النيب صلى اهلل
عليو كسلم  ،كلو أمعنا النظر يف األسباب ا١تذكورة أعاله لوجدناىا موجودة لدل
الشيعة كذلك كمن ىنا جاء إىتماـ الشيعة بالصوفية  ،ككما ىو اٟتاؿ لدل دعاة
التنصَت فإف دعاة الشيعة يستغلوف يف الناس جهلهم كحاجتهم  ،فاٞتهل بغيتهم كا١تاؿ
كالنساء كسيلتهم  ،كال ٬تد الشيعة صعوبة يف إقناع الصوفية بأفكارىم ألهنم يف بادئ
األمر يتسًتكف بالتقية فيظهركا ٢تم كذبا حبهم للصحابة ك١تشايخ الصوفية كسادهتم ،
كيدخلوف عليهم من باب حب آؿ البيت الذم يتصف بو كل أىل السنة  ،فالشيعة
ٔتا درجوا عليو ال يظهركف عقائدىم كأفكارىم إال لبٍت جلدهتم أما مع ٥تالفيهم فهم
يتسًتكف بالتقية فيضمركف أشياء كيظهركف أخرل ٘تاشيا مع يخلق الكذب كالنفاؽ الذم
إعتادكا عليو ..
كمثاؿ على ما ذكرناه ما ٬ترم يف مصر من ٤تاكالت التشييع اليت يقوـ هبا بعض من
شراذمة إيراف  ،فلقد أسس ا١تدعو ٤تمد الدريٍت ما يسمى اجمللس األعلى لرعاية أىل
البيت ليكوف رئيسا لو كليدير ما يسمى جريدة صوت أىل البيت األسبوعية لينفث
ٝتومو بُت ا١تصريُت بإسم أىل البيت رضي اهلل عنهم أٚتعُت  ،كنالحظ أف ىذا الرجل
٭تاكؿ تطبيق ا٠تطة اليت أشرنا إليها يف إستدراج الصوفية إىل ىشىرؾ الرافضة حيث أنو
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يطلق على الصوفية ىناؾ كٓتبث مقصود تسمية ( السادة األشراؼ ) زاعما إنتساهبم
إىل آؿ البيت كي ٯتهد الطريق لتشييعهم ...
كمثاؿ على تلك الفرؽ الصوفية اليت أضحت كعاء للتشيع كمنربا للدعوة إليو ىي ما
تسمى بالطريقة العزمية يف مصر اليت تدعو عالنية إىل التشيع كتصدر منشورات تدافع
هبا عن ىذا الفكر ا٠تبيث  ،كصدؽ من قاؿ  :أن الصوفية والتشيع وجهان لعملة
واحدة.
كليت األمر كصل إىل ىذا اٟتد فحسب كلكننا صرنا نسمع كالما خطَتا ما كاف
يتجرأ على قولو من قبل  ،مفاده ا١تناداة بإعادة الدكلة العبيدية ( ا١تسماة كذبا
بالفاطمية ) على أرض أفريقيا  ،كعلى لساف أحد حكامها !..
كىنا البد من التحذير من ما تقوـ بو إيراف من ٤تاكالت نشر التشيع يف صفوؼ
ا١تسلمُت يف أفريقيا كبلداف آسيا الوسطى  ،فالفراغ الذم تركو دعاة أىل السنة ىناؾ
٭تاكؿ شغلو أتباع ىذا الدين البديل  ،كإيراف تنفق من ميزانيتها الكثَت من األمواؿ
لتحقيق ىذا ا٢تدؼ  ،كتلعب مراكزىا الثقافية كٚتعياهتا ( ا٠تَتية ) الدكر الكبَت يف ىذا
ا١تضمار  ،كال ٬تد الشيعة أية صعوبات يف ٖتركاهتم بل إف ما حققوه من تشييع رئيس
دكلة إسالمية عربية مثل جزر القمر يعد إخًتاقا خطَتا يف ٣تمل ىذه األحداث  ،كىذا
٭تتم على ا١تهتمُت بشؤكف الدعوة من ا١تسلمُت إىل ا١تسارعة يف سد ىذا الفراغ الكبَت
من خالؿ الدعوة بُت مسلمي تلك الدكؿ كالعودة هبم إىل الدين اٟتق كترسيخ منهج
الكتاب كالسنة لديهم ليكونوا يف منأل من تلك التيارات ا٢تدامة اليت تقودىا إيراف كمن
كراءىا الغرب الصلييب .
كليس بعيدا عن ىذا ا١توضوع ٧تد التحالف الصويف الرافضي يف باكستاف آخذا
بالتنامي  ،كما ا١تظاىرات اليت قاـ هبا الطرفاف باألمس منددين بطالباف باكستاف
كداعمُت ٟتكومتها إال كاحدا من األدلة الشاىدة على ما قلناه .
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الباب العاشر

مؤسسة راند ودورىا يف ىذا ادلخطط الرىيب

مؤسسة راند ىي أكرب مركز ( فكرم ) يف العامل ،كىو مركز أمريكي مقره الرئيسي يف
كالية كاليفورنيا األمريكية .تقوـ مؤسسة "راند" الذم أشتق أٝتها من إختصار كلميت
 ، Reserch & Devlopment:أم االْتاث كالتطوير ّتمع أكرب قدر ٦تكن من
ا١تعلومات كمن ٍب ٖتليلها كإعداد التقارير كاألْتاث اليت تركز على قضايا األمن القومي
االمريكي يف الداخل كا٠تارج  .يعمل يف ا١تؤسسة ما يقارب ََُٔ باحث كموظف
٭تمل غالبيتهم شهادات أكادٯتية عالية ،كميزانيتها السنوية تًتاكح بُت َََُُٓ-
مليوف دكالر أمريكي  .تعترب مؤسسة "راند" أحد ا١تؤسسات الفكرية ا١تؤثرة بشكل كبَت
على ا١تؤسسة اٟتاكمة يف أمريكا ،كىي تدعم توجهات التيار ا١تتشدد يف كزارة الدفاع
كتتوىل الوزارة دعم كثَت من مشركعاهتا ك٘تويلها ،كما ترتبط بعالقات كمشركعات ْتثية
مع ككاالت ا١تخابرات ا١تركزية كمكتب التحقيقات الفدرايل ,كتصب كثَت من الدراسات
كالبحوث الصادرة عن ىذه ا١تؤسسة يف خانة أنصار مواجهة اإلسالـ كا١تسلمُت .
فقد قاـ باحثوف يف فرع ا١تؤسسة بدكلة قطر بكتابة مشركع اإلسالـ كالدٯتوقراطية كىو
ما عرؼ الحقا باسم "تقرير" راند  ،كيعترب فرع "راند" يف ا١تنطقة العربية مركزا مهما
للمسا٫تة يف إعادة تشكيل ا١تنطقة كفق الرؤية اليت تطرحها اإلدارة األمريكية.
كلقد صدرت تقارير عديدة من ىذه ا١تؤسسة آخرىا عاـ ََِٕ  ،كسأختار بعضا من
البنود ا١تهمة اليت كردت يف ىذه التقارير كمن ٍب ساعلق عليها يف ختاـ ىذا ا١توضوع :
أوال  :اإلعتدال على الطريقة األمريكية :

ىو السالح اٞتديد الذم سوؼ يشهر يف كجو اإلسالـ ....
كقد حددت مواصفات ا١تسلم ا١تعتدؿ بالتايل :
ُ -يرل عدـ كجوب تطبيق الشريعة اإلسالمية.
ِ -يؤمن ْترية ا١ترأة يف إختيار "الرفيق" كليس الزكج ،بعيدا عن التقاليد كاألعراؼ.
ّ -يؤمن ْتق األقليات الدينية يف تويل ا١تناصب العليا يف الدكؿ ذات الغالبية ا١تسلمة.
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ْ -يدعم التيارات الليربالية كالعلمانية.
ٓ -يؤمن بتيارين دينيُت إسالميُت فقط ٫تا" :التيار الديٍت التقليدم" ،ك"التيار الديٍت
الصويف" ا١تعاديُت ١تا يطرحو "التيار الوىايب" ا١تعادم للغرب.
اثنيا  :التقليديون يف نظر راند :

كفيما يتعلق بالتقليديُت تقوؿ "راند" ٬ :تب عدـ إتاحة أم فرصة ٢تم للتحالف مع
األصوليُت ك٬تب دعمهم كتثقيفهم  ،ليشككوا ٔتبادمء األصوليُت كليصلوا إىل
مستواىم يف اٟتجة كاجملادلة  ،كيف ىدا اإلطار ٬تب تشجيع اإلٕتاىات الصوفية كمن ٍب
الشيعية ( يقوؿ ابن خلدكف  :لوال التشيع دلا كان التصوف )  ،ك٬تب دعم كنشر
الفتاكل ( اٟتنفية ) لتقف يف مقابل ( اٟتنبلية ) اليت ترتكز عليها (الوىابية ) كأفكار
القاعدة كغَتىا مع التشديد على دعم الفئة ا١تنفتحة من ىؤالء .
اثلثا  :التيار ادلعتدل حسب وصفة

راند :

ٍب تقوؿ التقارير بوضوح إف التيار ا١تعتدؿ (يف التعريف األمريكي) ىم من  :يزكركف
األضرحة كا١تتصوفوف كالرافضوف لإلحتكاـ للشريعة ،كا١تؤمنوف ْترية ا١ترأة يف إختيار
"الرفيق كليس الزكج" ،كحق األقليات الدينية يف تويل ا١تناصب العليا يف الدكؿ ذات
الغالبية ا١تسلمة ،كيركج التقرير لتيارين دينيُت إسالميُت فقط ٫تا" :التيار الديٍت
التقليدم" ،أم تيار رجل الشارع الذم يصلي بصورة عادية كليست لو إىتمامات
أخرل ،ك"التيار الديٍت الصويف" ،يصفو التقرير بأنو التيار الذم يقبل الصالة يف القبور
كبشرط أف يعارض كالن منها ما يطرحو "التيار الوىايب".
رابعا  :التحذير من دور ادلسجد :

ٖتذر التقارير ٦تا تعتربه "خطورة دكر ا١تسجد" ،بإعتبار أنو الساحة الوحيدة للمعارضة
على أسس الشريعة ،كلذلك يدعو لدعم "الدعاة الذين يعملوف من خارج ا١تسجد" .
خامسا  :الرتكيز على األطراف :
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كتؤكد التقارير ،أف ىناؾ حاجة للًتكيز على "أطراؼ" العامل اإلسالمي يف آسيا كأكركبا
كٕتاىل "ا١تركز"{ يقصد بو ا١تنطقة العربية } ،بغرض دعم ما يسمونو "اإلعتداؿ يف
أطراؼ العامل اإلسالمي" ،خصوصا يف آسيا كأكركبا كغَتىا ،كذلك هبدؼ أف ٗترج
األفكار اإلسالمية ا١تؤثرة على ٣تمل العامل اإلسالمي ،من ىذه األطراؼ كليس من
ا١تركز الذم أصبح ينتشر فيو "التطرؼ" ،كْتيث تصبح ىذه األطراؼ ىي ا١تصدرة
للفكر اإلسالمي ا١تعتدؿ اٞتديد كفق ا١تعايَت األمريكية.
سادسا  :دعم الشيعة :

كػما تؤكػد على أف على الواليات ا١تتحدة أف تنػحاز إىل الشػيعة الذين يشػكلوف ُٓ%
من مسلمي العامل لتشكيل حاجز أماـ اٟتركات اإلسالمية ا١تتطرفة ،كقد ٮتلق أساسان
١توقف أمريك وي مستقر يف الشرؽ األكسط.
سابعا  :اإلىتمام بغري العرب :

كأكصت الدراسة بضركرة اإلىتماـ با١تسلمُت غَت العرب ؛ ألف مركز اٞتاذبية سينتقل
إىل القطاعات غَت العربية ؛ ألف الفكر ا١تنتشر يف تلك ا١تناطق أكثر إبتكاران كتطوران
حوؿ اإلسالـ  ،كٕتهيزىم ١تواجهة التفسَتات اإلسالمية األكثر تطرفان.
كٮتلص تقرير عاـ ََِٕ إىل بناء "شبكة مسلمة معتدلة" للتصدم للتيارات
اإلسالمية اليت تعتربىا أمريكا متطرفة كىذا ىو عنواف التقرير  ،بناء شبكات مسلمة
معتدلة ) . ) building moderate muslim networks
التعليق  :ال٭تتاج ما احتوتو تقارير راند إىل كثَت تعليق فاألمر ٌبُت ككاضح كل الوضوح
حرب على
فكل ما يقاؿ يف ىذه التقارير ال ٮترج عن اٟترب ا١تعلنة على اإلسالـ ،
ه
اإلسالـ اٟتق من جهة كدعم لإلسالـ ا١تزيف كا١تشوه من جهة أخرل  ،كفيما يتعلق
هبذا الكتاب فإف التقارير تشَت كمن غَت أدىن غموض إىل دعم الشيعة كالصوفية يف
مواجهة ما ٝتتو التيار األصويل السلفي الوىايب  ،كىذا يؤكد على ما ذكرناه آنفا يف
باب ٥تطط ٖتويل الصوفية إىل رافضة كما أشرنا إليو من أدلة كشواىد على الدعم
ا١تتناىي للشيعة من قبل الغرب الصلييب كمن كراءىم اليهود  ،كاستوقفتٍت ىنا أكذكبة
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اف الشيعة يشكلوف ُٓ  %من مسلمي العامل كىذه طريقة إعتادىا صناع السياسة
الغربية من مركجي األكاذيب السمجة كا١تكشوفة كال سيما بعد أحداث العراؽ يوـ أف
أشاعوا بأف الشيعة ىم األغلبية لغاية ىي األخرل معركفة  ،فهم يريدكف ٔتثل ىذه
اإلحصائيات تعظيم دكر الشيعة يف العامل كي يربركا دعمهم ٢تم ْتجة ا١تطالبة ْتقوقهم
بإعتبارىم كاقعا الٯتكن ٕتاكزه كىم هبذا العدد زعموا ىذا من من جهة  ،كمن جهة
أخرل فإهنم بإبرازىم للشيعة كتسليط الضوء على دكرىم ا١تتنامي من خالؿ اإلكثار من
أعدادىم تزييفا ككذبا فإهنم يشاركوف بنشر ىذا الفكر ا٠تبيث بُت ا١تسلمُت كاٞتهلة
منهم خاصة  ،كبنظرة كاحدة إىل عدد الشيعة يف العامل ندرؾ مقدار الكذب الذم
٭تاكؿ الرانديوف ترسيخو لدل اآلخرين  ،فالشيعة يًتكز كجودىم يف كسط إيراف أما
أطرافو فأغلبيتهم سنٌة  ،إضافة إىل بعض األقليات ىنا كىناؾ سواء يف العراؽ أك
أفغانستاف أك باكستاف أك ما يشكلونو من عدد قليل يف بعض بلداف ا٠تليج  ،ليمثلوا
بعد ذلك كلو نسبة ضئيلة جدا ال تتجاكز يف أحسن االحواؿ ( ٓ  ) %كىم يطوفوف
يف ْتر سٍت يزيد عددىم على ا١تليار نسمة ...
ك الذم أرجوه من إخواين أف يقرئوا تقارير مؤسسة راند جيدا كيراجعوا دكما ما يكتبو
األعداء فإف فيها الكثَت ٦تا يستفيد منو أىل الرأم كاإلختصاص كالسيما ك٨تن ٩توض
حربا ضركسا يستهدؼ فيها أعداؤنا ديننا كقيمنا كمبادئنا .
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حلول ومقرتحات
( )1إحياء منهج أىل السنة واجلماعة :
البد ك٨تن نتحدث عن كقف ا١تد الرافضي ا١تدعوـ عا١تيا أف ندعو إىل إحياء منهج أىل
السنٌة كاٞتماعة علما كعمال  ،فمن غَت العودة إىل الدين اٟتق ستظل ىذه األفكار
الشاذة كا١تنحرفة تعبث بالعقوؿ كتستهوم اٞتهلة كتوقع بضعاؼ النفوس  ،كىذا
يستدعي اإلعتناء بأمر الدعوة القائمة على الكتاب كالسنٌة بعيدا عن اٟتزبية كالعصبية ،
فا٠تطوة األكىل يف ىذا الطريق ىو ترسيخ مفهوـ أىل السنٌة كاٞتماعة لدل عامة
ا١تسلمُت كتعزيز ىذا ا١تفهوـ لديهم كي يقول إنتمائهم ٢تذا ا١تنهج الرباين ك٭تافظ على
ىويتهم السنٌية ..
إف اإلىتماـ بأمر الدعوة إىل منهج أىل السنة كاٞتماعة سوؼ ينصب بنتائجو
اإل٬تابية على كاقع األمة كينهض هبا لتواجو ا١تخاطر احملدقة هبا كمنها ىذا ا١تخطط
ا١تاكر إذا ما أخذنا باٟتسباف قلة العلم الشرعي لدل البعض من أىل السنة فضال عن
ضعف إدراكهم ٟتقيقة الرافضة كمعرفة خطرىم الداىم الذم يهدد كياف األمة ككجودىا
 ،كىنالك من أىل السنة من ما زاؿ ٖتركو العاطفة يف تعاملو مع األحداث من غَت أف
يكوف للشرع مكاف عنده كلنا ٔتثاؿ ما يسمى ْتزب اهلل الرافضي ككيف إنساؽ البعض
منهم كراءه تأييدا ك٘تجيدا  ،كىذا ما يدعونا إىل تعميق الفهم العقائدم كا١تنهجي لدل
أىل السنٌة كي يكونوا يف منأل عن تأثَتات اإلعالـ ا١تعادم الرامي إىل تغيَت معتقداهتم
كأفكارىم مستغال جهل البعض كعاطفتو ا١تفرطة .
(ِ) دعم اإلعالم اإلسالمي اذلادف :
السٍت الذم
ٖتدثنا عن اإلعالـ الشيعي ا١تدعوـ كأشرنا با١تقابل إىل ضعف اإلعالـ ٌ
يستوجب النظر فيو كبعمق لتدارؾ حجم ىذه ا١تشكلة كا١تسارعة إىل حلها  ،فال بد لنا
سٍت ىادؼ سواء أكاف مقركءا أك مسموعا أك مشاىدا  ،إف ترؾ
من إعالـ إسالمي ٌ
األمة ا١تسلمة فريسة إلعالـ شيعي ىداـ سيؤدم ال ٤تالة إىل تدمَت قيمها كمثلها
كٖتويلها إىل أمة جاىلة جهالء تتخبط يف دياجَت الظلمة كمهاكم الشرؾ كالوثنية ..
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كمن ٍب سيجعلها مطية ألعدائها ال ىوية ٢تا كال إنتماء  ،فال يعقل مع العدد ا٢تائل من
القنوات الشيعية أف ال ٧تد قناة سنٌية كاحدة تدعو إىل منهج اإلسالـ اٟتق سواء
أكانت موجهة ألىل السنٌة أنفسهم أك لشرائح اجملتمعات الشيعية ا١تضللة  ،فكم من
أىل السنٌة كمن ٥تتلف الشعوب ال ٬تدكف من يعلمهم دينهم كيرشدىم إىل جادة
الصواب فال العدد ا١تطلوب من الدعاة متوفر  ،كإف كجد الدعاة فإننا قد ال ٧تد إال
القليل منهم ٭تملوف العلم الشرعي الكايف لنشر الدعوة القائمة على الكتاب كالسنٌة ك
إيصا٢تا إىل شىت أ٨تاء ا١تعمورة  ،كقد ٕتد منهم من ٭تمل ىذا العلم كلكنو يفتقر إىل
ا٢تمة العالية اليت تعينو على القياـ هبذه ا١تهمة السامية  ،أما كسائل الدعوة من كتاب
كرسالة كشريط فهي قليلة كال تتناسب مع كاقع يتطلب بذؿ ا١تزيد لنشر رسالة ىذا
الدين كتوعية أىلو كتعريفهم بشرائعو فضال عن معرفة األعداء ككسائلهم .
( )0البذل والعطاء واإلنفاق يف سبيل هللا :
ال بد لكل عمل بناء من جهد كبذؿ كعطاء كىذا يستدعي أف يبذؿ ا٠تَتكف ما يف
كسعهم إل٧تاح مشركع العودة بأىل السنٌة كاٞتماعة إىل دينهم اٟتق كٖتصينهم من
٥تططات األعداء  ،فلينفق كل ذم سعة من مالو كاآلخر من جهده كآخر من كقتو
كىكذا تتظافر اٞتهود كتثمر  ،فاإلحجاـ يف موقف اإلقداـ تن ٌكب عن أداء ا١تسؤلية
كترؾ لألمة لتلقى مصَتىا ا١تؤمل على يد أعدائها ٨ ،تن موقنوف ٘تاما بأف أىل ا٠تَت يف
ه
األمة كثَتكف كلكن ىنالك من ٯتنعهم ا٠توؼ كالًتدد من أف يوصموا بتهمة ما يسمى
اإلرىاب  ،كآخركف قد ال يأهبوف ٔتثل ذلك كلكنهم مل ٬تدكا من يد٢تم إىل فعل ىذا
ا٠تَت العظيم  ،كمن ىنا البد من إ٬تاد طرؽ ككسائل لتشجع أىل ا٠تَت من األغنياء
كا١تيسورين من أىل السنٌة كي يشاركوا يف مشركع العودة إىل منهج أىل السنة كاٞتماعة
كالوقوؼ بوجو ٥تططات األعداء كمنهم الرافضة كمن يسَت يف ركاهبم .
(ْ) رصد خمططات األعداء وإحباطها :
إف مؤامرات األعداء ك٥تططاهتم لن تقف عند حد  ،كإهنا بال أدىن شك ستستمر
كتتعاظم كىذا يستوجب علينا القياـ برصدىا كمراقبتها عن كثب كإخضاعها للدراسة
الوافية كا١تعمقة كمن ٍب كضع اٟتلوؿ الناجعة ٢تا  ،كلذا فإف قياـ مراكز للدراسات
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كاألْتاث أمر ضركرم للغاية  ،كال نعٍت ذلك إنشاء مراكز كبَتة كضخمة ال نستطيع
اإلنفاؽ عليها كال تتناسب مع كاقعنا كإ٪تا ا١تقصود البدء كلو باليسَت من اٞتهود
كل يعمل ْتسبو كقدرتو  ،لتجتمع ىذه اٞتهود مع الوقت كتصل إىل
كاإلمكانات ك ه
ذركهتا  ،فا١تهم البدء بعد التوكل على اهلل تعاىل كعدـ اإلنتظار الذم يعٍت الكثَت من
ا٠تسائر كاآلالـ  ،كلقد أثبتت التجارب ا١تاضية بأف األحالـ الكبَتة ال تتحقق ٔتجرد
األمنيات  ،كمن غَت العمل الدؤكب ا١تدركس سلفا لن يتحقق شيء يذكر  ،كما أف
ٕتاكز الواقع كاإلدعاء ٔتا القدرة لنا عليو سبب للوقوع يف األخطاء فضال عن حالة
اإلحباط اليت تنتظر من ال يضع األمور يف نصاهبا كٮتضعها ١تعطيات الواقع كحسابات
اإلمكانات ا١تتاحة .
(ٓ) التعاون يف رد اذلجمة الرافضية ادلعاصرة :
البد من التعاكف بُت ا١تهتمُت بأمر ىذا الدين بعيدا عن إنتماءاهتم كمشارهبم ما دامت
مظلة أىل السنة كاٞتماعة ىي اليت تظلهم كتؤكيهم  ،إستجابة ألمر اهلل تعاىل كالعمل
بقولو سبحانو { ..ىكتىػ ىع ىاكنيواٍ ىعلىى الٍ ِّرب ىكالتَّػ ٍق ىول  }..كمثل ىذا التعاكف ال ٯتكن لو أف
ينجح من غَت اللقاءات ا١تستمرة كا٢تادفة لتبادؿ كجهات النظر كالعمل على ترسيخ
سٍت كبَت يقف بوجو أم ٥تطط يستهدؼ
مبدأ التعاكف البناء كا١تضي قدما ٨تو مشركع ٌ
ىوية األمة ككجودىا  ،أما أف يعمل كل ٔتفرده كيرل ما اليرل غَته فلن نتقدـ خطوة
كاحدة إىل األماـ كسنظل بذلك نعاين من عقدة الفردية كاألنانية القاتلة اليت لن تفضي
ب ًر٭تي يك ٍم
إال إىل مزيد من التشرذـ كالتباعد كالضعف { ..ىكالى تىػنى ىازعيواٍ فىػتىػ ٍف ىشليواٍ ىكتى ٍذ ىى ى
 ،} ...كأكؿ خطوة يف ىذا الباب ىو ٕتاكز الواقع الذم فرضتو ما يسمى بإتفاقات
ند اللَّ ًو أىتٍػ ىقا يك ٍم }  ،متجاكزين ٟتدكد
سايكس كالعمل بقولو تعاىل { إً َّف أى ٍكىرىم يك ٍم عً ى
الزماف كا١تكاف كمستعلُت على قيم اٞتاىلية البائدة  ،فا١تشكلة ال تعٍت بلدا دكف آخر
كشعبا دكف غَته  ،فالكل بات مهددا بطريقة أك بأخرل  ،أما أف بقينا ندندف حوؿ
نوازع الدـ كاللوف كالعرؽ كنراكح عند ٨تن كأنتم فحالنا سيكوف حاؿ حاطب ليل
كمنبت ال أرضان قطع كال ظهرا أبقى .
ٌ
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( )6نصح أىل اخلري ممن ميلك جاىا أو نفوذا أو حظوة بني الناس :
نوقن ٘تاما بأف ىنالك ٦تن يتبوأ مكانة رفيعة أك يشغل منصبا مرموقا كيف ذات الوقت
عنده من اٟتس اإلسالمي ا١ترىف كا١تتعاطف مع قضايا ا١تسلمُت  ،فأىل ا٠تَت
موجودكف كيف الكثَت من فئات اجملتمع رجاال كانوا أـ نساء  ،فهذه األمة أمة زاخرة
بأىل ا٠تَت  ،كمثل أكلئك ال ينبغي أف ننظر إليهم بعُت العدـ ك٧تزـ بعدـ فائدهتم ،
فمن قاؿ ىلك الناس فهو أىلكهم  ،كىذا األمر يدعونا دكما لكي نبحث عن
أشخاص بعينهم مل يزؿ عندىم بقية إٯتاف كغَتة على دينهم كٯتلكوف كلو النزر اليسَت
من اإلدراؾ ٕتاه ا٠تطر الرافضي الصلييب كآثاره على ا١تنطقة لنستثَت فيهم شعور ىذا
ا٠تطر احمليط باألمة كنوقد لديهم جذكة التعاطف مع قضاياىا ك٨تثهم قدر ا١تستطاع
ليهتموا بأحوا٢تا  ،كبذلك نكوف قد أقمنا اٟتجة عليهم كأبرأنا ذ٦تنا عند اهلل  ،يقوؿ
ً
ك ىعن بىػيِّػنى وة ىكىٍ٭ت ىِت ىم ٍن ىح َّي ىعن بػىيِّػنى وة }األنفاؿِْ.
ك ىم ٍن ىىلى ى
تعاىل  { :لِّيىػ ٍهل ى
(ٕ) مد اجلسور بني اجملتمعات السنية يف العامل :
ككما ذكرنا آنفا فإف خطر ىذا ا١تخطط ال ٮتص بلدا دكف آخر  ،كمشػركع النهوض
بأىل السنٌة كاٞتماعة يستدعي مد اٞتسور كتقوية العالقات مع الشعوب ا١تسلمة شرقا
كغربا  ،كاذ ٌكر ٔتا أشار إليو ٥تطط راند سيء الصيت الذم يوصي بالًتكيز على أطراؼ
البالد ا١تسلمة ألهنا يف منأل عن التأثَتات ا١توجودة يف دكؿ ا١تركز  ،كبناء عليو فإف
اإلىتماـ بكل بالد ا١تسلمُت على حد سواء كالبعيدة منها على كجو ا٠تصوص أمر
مطلوب جدا كي ال يستهدفها الرافضة كأعواهنم الرانديوف صنائع الصليب  ،فهناؾ
ا١تنصركف من جهة كالرافضة من جهة
الكثَت من البالد ا١تسلمة البعيدة اليت ينهش هبا ٌ
أخرل مستغلُت جهلهم كحاجتهم  ،كلكي ننجح يف مهمتنا البد أف ننشر بُت
ا١تسلمُت ثقافة التآخي كعاطفة التحابب يف اهلل كلغة ا١تصَت الواحد كالتخلص ٦تا علق
من أدراف العصبية كاٞتاىلية النكراء اليت لوثت ساحات دعوتنا كجعلتنا ننظر إىل أنفسنا
من خالؿ بلداننا كأكطاننا كلغاتنا كعاداتنا كتقاليدنا ال من منظار ديننا كعقيدتنا  ،نعم
ىنالك خصوصيات تشكل معامل كل ٣تتمع من اجملتمعات كلكن ال ينبغي أف تكوف
النيب
مثل ىذه ا٠تصوصيات عائقا يف التواصل بُت اجملتمعات ا١تسلمة كلنا ٔتجتمع ٌ
صلى اهلل عليو كسلم الذم إحتول كل األجناس كاألعراؽ كاأللواف  ،إنصهر اٞتميع يف
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بوتقة اإلسالـ ليكوف ٣تتمعا مثاليا أخرج لنا جيال فريدا تفتخر األمة باإلنتساب إليو
كالسَت على أثره .
(ٖ) إنشاء اجلمعيات وادلؤسسات ادلدافعة عن حقوق أىل السنة :
بن أحد ٔتثل ىذا الطرح فإف أىل السنٌة يف الكثَت من ا١تناطق باتوا بأمس
اليستغر ٌ
اٟتاجة إىل من يدافع عن حقوقهم .
فالرافضة كٔتا أكتوا من إمكانيات كدعم متواصل من الغرب الصلييب ٧تحوا يف إنشاء
الكثَت من اٞتمعيات كا١تؤسسات كمراكز الدراسات اليت يدكر عملها حوؿ إشاعة ىذا
الفكر ا٢تداـ  .كإليكم مايقوـ بو الشيعة يف ىذا اجملاؿ :
أ -القياـ بتزييف اٟتقائق التارٮتية كاٟتاضرة حوؿ الشيعة من خالؿ إبرازىم كأقلية
مضطهدة ( مظلومة ) تبحث عن إسًتداد حقوقها ( ا١تسلوبة ) .
ب -تزكير األرقاـ ا٠تاصة بأعداد الشيعة كذلك بتضخيمها كي ٬تدكف مربر ا١تطالبة
ْتقوؽ أكثر يف اٟتكم كالنفوذ  ،كلنا يف العراؽ مثاال حينما ٧تح اإلعالـ الشيعي
ا١تدعوـ غربيا من ترسيخ أكذكبة أف الشيعة ىناؾ ىم األغليبة مع إهنم أقلية ال تزيد
على ّٓ %من اىل البلد .
ج  -التقليل من حجم أىل السنة كالسيما يف ا١تناطق اليت ٭تكم فيها الشيعة كما يف
إيراف كالعراؽ كغَتىا .
د  -نشر أفكار التشيع من خالؿ ىذه ا١تؤسسات كذلك بغستدراج اٞتهلة من أىل
السنة كشراءىم با١تاؿ كاستخدامهم لتنفيذ مآرهبم فيما بعد  ،إضافة إىل توزيع الكتب
كالنشرات الداعية إىل التشيع  ،ككذلك إقامة الندكات الفكرية كما يسمى ٔتؤ٘ترات
التقريب ا٢تادفة إىل طمس ىوية أىل السنة كاستبدا٢تا هبوية التشيع  ،فضال عن دعوات
الزيارة اجملانية إىل إيراف كجنوب لبناف  ،كلنا با١تؤسسات الثقافية اليت تشرؼ عليها
السفارات اإليرانية مثاؿ كاضح على ذلك .
ىـ  -إنشاء اللوبيات ( ٣تموعات الضغط ) الداعمة للشيعة سواء بُت السياسيُت
حكوميُت أـ غَت حكوميُت  ،أك بُت الكتاب كا١تثقفُت ( كما أسلفنا آنفا )  ،أك
التجار كأرباب ا١تاؿ  ،بل كصل األمر إىل أف كجد الشيعة موطأ قدـ ٢تم يف بعض
اٟتكومات الغربية أسوة باليهود كما يف اللويب الربيطاين ( الداعم لشيعة البحرين ) .
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و ٤ -تاكلة الوصوؿ إىل أجهزة اإلعالـ ا١تختلفة من خالؿ شراءىا أك شراء بعض
أفرادىا لبث ٝتومها بُت الناس  ،كلنا يف بعض الفضائيات العربية مثاؿ صريح على
ذلك .
ز  -مهاٚتة رموز أىل السنة إعالميا بل كالقياـ برفع الدعاكل القضائية الكاذبة على
ا١تعاصرين منهم بتهم كاىية بغية منعهم من القياـ بأدكارىم ٕتاه دينهم .
كعليو فإف أىل السنٌة أكىل بإنشاء مؤسسات كٚتعيات تربز قضاياىم كتنادم ْتقوقهم
بسبب اٟتيف ا١تسلط عليهم من الرافضة كمن يقف كراءىم  ،كإف مل يكن من فائدة
نرجوىا من مثل ىذه ا١تؤسسات سول التأثَت على الرأم العاـ كالرد على أكاذيب
الشيعة لكفت  ،فما بالنا إف كاف دكرىا يتعدل إىل إيقاظ أىل السنة عموما كإشعارىم
ٓتطورة قضيتهم كضركرة الدفاع عنها  ،فالقضية ليست قضية طائفة بقدر ما ىي قضية
اإلسالـ الذم بات مهددا ليس من الرافضة فحسب بل من قبل كل األعداء ا١تتكالبُت
على ىذا الدين العظيم  ،فنحن ال نريدىا طائفية مقيتة كعصبية منتنة قائمة على
العاطفة كاٞتهل  ،كإ٪تا ما نرمي إليو ىو أف يعرؼ ا١تسلم ماذا يعٍت لو منهج أىل السنٌة
كاٞتماعة  ،كأ٫تية اإلنتماء إىل ىذا ا١تنهج ا١تبارؾ  ، ،كأف يكوف إنتماؤه لو قوال كعمال
كدعوة كجهادا ال باإلسم أك ا٢توية أك باإلدعاء  ،فتعزيز اإلنتماء ألىل السنة كاٞتماعة
ىو حفظ للدين كصيانة ٞتناب التوحيد .
كيف ىذا السياؽ ٬تب أف ال نًتدد يف اٟتديث عن قضية أىل السنة كاٞتماعة خوفا من
أف نتهم بالطائفية فهذا بالضبط مايريده األعداء بغية تكميم أفواىنا كتقييد حركتنا
كمنعنا من الدفاع عن أنفسنا كقيامنا بالدعوة إىل الدين اٟتق  ، ،فهؤالء ىم الشيعة
يتكلموف بكل حرية عن شيعيتهم كال ٕتد من يرميهم بالطائفية بل إهنم ٬تاىركف
بأفكارىم من تكفَت كطعن كسب كلعن ٠تَت األمة من أصحاب النيب صلى اهلل عليو
كسلم كأزكاجو أمهات ا١تؤمنُت رضي اهلل عنهم أٚتعُت كال نسمع من ٭تاكؿ مقاضاتاىم
أماـ احملاكم كالسبب ألنو اليوجد من ٯتثل أىل السنٌة فعليا ليتكلم بإٝتهم كيدافع عن
حقوقهم يف احملافل الرٝتية  ،سول ٤تاكالت متواضعة تضيع يف مهب الفردية كالتشرذـ
السٍت  ،إف مثل ىذه ا١تؤسسات إف أنشات فإهنا ستتوىل ىذا
الذم يتصف بو اٞتهد ٌ
اٞتانب بعد أف ٖتصل على ا١توافقات القانونية لتكوف ثغرا جديدا ينافح بو ا١تسلموف
عن أنفسهم  ،كاليقوؿ قائل ما الذم نستطيع فعلو ك٨تن مكبلوف من قبل حكومات
تأ٘تر بأمر األجنيب الذم يوفر اٟتماية للشيعة  ،نقوؿ إف رحلة األلف ميل تبدأ ٓتطوة
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كاحدة كاحملاكلة مطلوبة كالفشل ألكؿ مرة ليس هناية ا١تطاؼ  ،كىناؾ من القوانُت يف
دكؿ كىي لألسف غربية ٯتكننا من خال٢تا ٖتقيق ىذه الغاية لكبح ٚتاح الرافضة
كأعواهنم كإشعارىم بأقدار أنفسهم حىت اليذىبوا بعيدا يف تطاك٢تم على مقدسات
األمة كحرماهتا  ،كأختم بالقوؿ بأف كجود ىذه ا١تؤسسات ا١ترجوة مهم للغاية كي تقوـ
بدكرىا للدفاع عن قضايا أىل السنٌة ككي تقوـ كذلك بإسكات األصوات النكرة اليت
٘تادت كثَتا .
كإين ألتسائل ١ ،تاذا تنادل البعض إىل ا٠تركج يف الشوارع كالطرقات معًتضا على
الرسوـ ا١تسيئة للنيب صلى اهلل عليو كسلم كىو أمر ٤تمود ككاجب أثلج صدر األمة كأقر
النيب
عينها كيف ذات الوقت نرل سكوتا مطبقا ٕتاه ىجوـ الشيعة على رموزنا من أتباع ٌ
صلٌى اهلل عليو كسلم كزكجاتو العفيفات الطاىرات  ،أليس الطعن بأمهات ا١تؤمنُت ىو
طعن بشخص النيب عليو الصالة كالسالـ أال ٯتثل طعنهم بصحابة النيب صلى اهلل
ضواٍ ىعٍنوي}ىدما للدين الذم نقلوه لنا ٍب ما الفرؽ
عليو كسلم { َّر ًض ىي اللٌوي ىعٍنػ يه ٍم ىكىر ي
بُت من يسيء إىل قرآننا بالتمزيق كاإلىانة كمن يقوؿ بأنو ٤ترؼ كليس حقيقي كما
ي ٌدعي الرافضة أال يستدعي ذلك كلو الرد على إفًتاءاهتم كإيقافهم عند حدىم
كجرىم إىل احملاكم لينالوا عقاهبم بسبب ٕتنٌيهم على مقدسات األمة كرجاالهتا كساداهتا
كنسائًها األطهار  ،أـ أف ما يقولو الدا٪تاركي كما يرتكبو األمريكي ٤ترـ كخط أٛتر كما
ينطق بو دىاقنة الرافضة كما يرتكبونو من آثاـ حالؿ زالؿ ال يتطلب الرد كال يستحق
التعليق  .....مالكم كيف ٖتكموف ،...
إف جرٯتة ا١تساس بدين اإلسالـ سواء أكاف يقصد هبا شخص النيب عليو الصالة
كالسالـ أـ صحابتو الكراـ أـ أزكاجو أمهات ا١تؤمنُت أك اإلدعاء بتحريف القرآف كلها
اليهوهنا
تصب يف زاكية ىدـ الدين كاإلعتداء على حرماتو  ،ككذلك فإف ىذه اٞترائم ٌ
ىوية من يقوـ هبا سواء كاف مصدرىا قادـ من يهودم أـ نصراين أك ٦تن صاـ كصلى
كزعم أنو مسلم  ،فاٞترٯتة كاحدة  ،بل إين أجزـ أف ما يقوـ بو بعض الشيعة أشد
كأنكى كذلك ألهنم يقًتفوف جرائمهم بإسم اإلسالـ الذم ال ٯتت بصلة ١تا يؤمنوف بو
من عقائد كأفكار .
كما أننا ال نقوؿ بتكفَت عموـ الشيعة ك٨تن نعلم بأف الكثَت منهم جهلة أغواىم
كأضلهم أحبار كرىباف لبسوا لباس الدين كالدين منهم براء  ،كلكننا نقوؿ ٔتا قالو أىل
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العلم حوؿ كفر علماءىم الداعُت إىل عقائد الرفض ا١تمتلئة بالتكفَت كالدس كالطعن
كالتحريف كالتضليل  ،أما عامتهم فكل ْتسبو كما ٭تمل من تلك االفكار .
كبناء على ذلك فإننا النتواىن عن دعوهتم إىل الدين اٟتق القائم على الكتاب كالسنة
بل كعلينا أف نبذؿ ما يف كسعنا من جهد النتشا٢تم من ىاكية الرفض ا١تفضي إىل
ا١تهالك  ،ألننا ال نريد إال ا٠تَت كلكل الناس سواء من كاف منهم يهوديا أك نصرانيا أك
٣توسيا أك رافضيا بل كلكل من ضل جادة الصواب كاعتنق عقيدة ٗتالف عقيدة
اإلسالـ .
خامتة
كإين إذ أختم كتايب الذم إعتربتو صيحة نذير ٤ ،تذرا من خطورة ما ٬ترم تدبَته
للمسلمُت  ،فإين أتوسم خَتا فيمن تصلو رساليت  ،كأرجو أف تلقى صيحيت صدل يف
ا٠تَتين من ىذه األمة ليعملوا جاىدين على إيقاؼ ىذا ا١تخطط ا٠تطَت كذلك
أٝتاع ٌ
بالتعاكف كالتشاكر كتبادؿ اآلراء كمن ٍب العمل اٞتاد كالدؤكب متجاكزين حواجز ا١تكاف
كالزماف غَت آهبُت بصعوبات أك مشاكل قد تواجههم  ،فاألمر جد خطَت كاإلسالـ
هتدده ريح عاتية هتب عليو من الشرؽ كالغرب ساعية إلقتالع شجرتو الوارفة .
كإين أكد أف أبشر كل مسلم كمسلمة يف مشارؽ االرض كمغارهبا بأف ما ٭تاؾ من
٥تططات ضد اإلسالـ لن تضر ىذا الدين العظيم ككما قاؿ الشاعر :
كناطح صخرة يوما ليوىنها

فلم يضرىا كأكىى قرنو الوعل

كأما يقيننا بفشل ٥تططات األعداء كإندحارىم فهو نابع من إٯتاننا بربنا الذم تكفل
ْتفظ ىذا الدين لقولو تعاىل  " :إنٌا ٨تن ٌنزلنا الذكر كإنٌا لو ٟتافظوف "  ،كإف ىذه
ا١تخططات مهما بلغت من خبث كمكر كدىاء فعاقبتها خسرانا لقولو تعاىل " :ا ٌف اهلل
عمل ا١تفسدين "  ....... ،أما أموا٢تم  " :فسينفقوهنا ٍب تكوف عليهم
ال يصلح ى
حسرة ٍب ييغلبوف "...
كأما ا١تدافعوف عن ىذا الدين من ٣تاىدين كدعاة عاملُت كعلماء ربانيُت فاف اهلل
كعدىم باٟتفظ كالنصرة كالتمكُت  ،كالقرآف كالسنٌة يزخراف باألدلة كالشواىد يف ىذا
اجملاؿ .
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ك٨تن إذ نتكلم عن ٥تطط أثيم يهدؼ إىل القضاء على دين اهلل ( زعموا )  ،كنتحدث
يف ذات الوقت عن سبل مواجهتو فعلينا أف نعي حقيقة ال تقبل اٞتدؿ بأف األىداؼ
السامية ال تناؿ باألماين كال تتحقق بالتسويف كال تنجح باإلعتماد على الغَت  ..فما
حك جلدؾ مثل ظفرؾ  ..كىذا العمل كأم عمل يستدعي كقبل كل شيء التخطيط
كالتدبَت كالنظرة الثاقبة إىل األمور كالتحلي بالصرب كالسياسة الشرعية كالعمل اٞتماعي
ا١تدركس  ،أما التواكل بدؿ التوكل كالتذرع بالضعف كعدـ اإلستطاعة فإف ذلك كلو ال
٬تيزه شرع كال يقبلو عقل كما أنو ال يصنع نصرا كاليعيد ٣تدا فضال عن أنو لن يغَت
كاقعا أك يرد عدكا  ،فاألعداء ٮتططوف كيعملوف كيسهركف كيبذلوف ك٨تن أىل اٟتق
كدعاة ا٠تَت كطالب اٞتنٌة أكىل منهم بالتضحية كاإليثار كبذؿ اٞتهد كالوقت بل كا١تاؿ
كحىت النفس ردا لكيدىم كإحباطا ١تؤامراهتم كٖتقيقا ١توعود اهلل تعاىل بالنصر كالتمكُت
كإقامة شرع اهلل يف األرض كعلى منهاج النبوة كىذا ليس عن اهلل ببعيد .
فاهلل اهلل هبذا الدين  ،فهو أمانة يف رقاب اٞتميع كاهلل سائلنا عنو يوـ القيامة  ،فليسعنا
ً
ً
قولو تعاىل {كقً يف ي ً
ىجىر
يع أ ٍ
وى ٍم إنػَّ يهم َّم ٍسئيوليو ىف } كليكن عزاؤنا قولو تعاىل { إنَّا ىال نيض ي
ى
ىح ىس ىن ىع ىمالن } ،فإف األمر جلل كإهنا جنة أك نار  ،فهنيئا ١تن عمل ٢تذا الدين
ىم ٍن أ ٍ
كبذؿ الغايل كالنفيس من أجلو  ،كيا خيبة من ضيع كفرط كاتبع ىواه ككانت الدنيا
غايتو كاألماين مركبو  ،فإ٪تا ٫تا إثناف ال ثالث ٢تما  ..منكم من يريد الدنيا كمنكم من
يريد اآلخرة  ،كلنساءؿ أنفسنا ...ىل ترل علمنا مانريد أـ ما زلنا ندندف حوؿ دنيا
مآ٢تا إىل زكاؿ .....
وهللا ادلوفق واحلمد هلل رب العادلني

دار الجبهة للنشر والتىزيع
الجبهة اإلعالمية اإلسالمية العالمية
َحريض لل ُمؤ ِمنين
َرص ٌد ألَخبَار ال ُمجا ِهدين َو ت
ٌ
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