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 قدمةم

مُت ٤تمد بن عبداهلل كعلى آلو ُت كالصالة كالسالـ على رسولو األاٟتمدهلل رب العا١ت
 كصحبو أٚتعُت ......ٍب أما بعد  

سالمي الحتالؿ العامل اإل دةعداء االسالـ ٛتلتهم الصليبية اٞتديأمنذ سنُت قليلة شن 
ا ٖتالفا بغيضا ليشكلو ، كبتخطيط من اليهود كتواطؤ من الرافضة كاخضاعو من جديد 
ا ، ستئصاؿ شأفتها كالنيل من عقيدهتإىل إمة ا١تسلمة ، يسعى يقطر حقدا على األ

 . كىل يف ٛتلتهم الشعواء تلك فغانستاف ٤تطاهتم األأفكانت بالد الرافدين كقبلها 
 ومن مغبة التغاضي عنىل ىذا التحالف ا٠تطَت ليحذركا إمة مر األأانتبو ا١تهتموف بد لقك 

  ٚتعها .. أعلى ا١تنطقة ب خطرهكشفو كبياف فضحو ك ىل إ يف الوقت نفسو داعُت
٫تها بركز الرافضة كقوة مؤثرة أمة ّتملة من ا١تعطيات اتسمت ىذه اٟتقبة من عمر األ

ك ظهور تيارات فكرية يراف ، ككذلإاليت تلعبو ر يف حركة االحداث من خالؿ الدك 
٬تاد مربرات إمة ك ىل تضليل األإفكارا تفضي ٔتجملها أىل السنة تطرح أ٤تسوبة على 

  جنيب ...حضاف األأر٘تاء يف االحتالؿ كذرائع اإل
ضي مدعـو من قبل الغرب مد رافمن آثار ىذا التحالف ا١تشؤـك ما نراه اليـو من كاف ك 

بق من حكامها كالكثَت ٦تن يجتاح ا١تنطقة أزاء سكوت مطلرباهبم اليهود أالصلييب ك 
ا٠تبيث أكجب علينا اٟتديث عن ىذا ا١تخطط ٦تا ف يكونوا من علماءىا ، أيفًتض 
                     .  حالؿ دين الشيعة بدال منوإىل القضاء على دين اهلل تعاىل ك إالرامي 

كالسيما بعد لن يكوف صعبا لو  يرنوفف ما أب ططكلقد توىم القائموف على ىذا ا١تخ
ف دين اهلل أعن حقيقة كونية كشرعية كربل كىي  غافلُت، افض يف العراؽ ك ف مكنوا للر أ

جاؿ كنساء ة كدعاهتا من ر مف ٣تاىدم األأاهنم من الرافضة زائلوف ك و عأك باؽ كىم 
 با١تعركؼ كناىوفف ك مر آباٟتق  صادعوف ربانيوفء سهم علماأمؤمنُت كمؤمنات كعلى ر 

مي عن جهل ن تليتحالمهم ا١تريضة اأدعوىم ليسدركا يف غيهم ك٭تققوا يعن ا١تنكر لن 
٣تاد كزاخر بالتضحيات فل باألامة حأكنسياف مزمن لتاريخ ىلو أْتقيقة ىذا الدين ك 

 كىرًهى  كىلىوٍ  نيورًهً  ميًتم   وي كىاللَّ  بًأىفٍػوىاًىًهمٍ  اللَّوً  نيورى  لًييٍطًفؤيكا ييرًيديكفى }يقوؿ تعاىل : كالبطوالت .. 
 .ٖالصف{ اٍلكىاًفريكفى 

ف ينفع بو باٟتديث عن كاحدة من أساؿ اهلل تعاىل أكلقد قمت يف ىذا الكتاب الذم 
نشر ىل إلمُت ، ضمن ٥تطط صهيوصلييب يهدؼ ضد ا١تس ؾٖتا اليتعظم ا١تؤامرات أ
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ة كاٞتماعة ىل السنٌ أثل ٔتنهج ين اٟتق ا١تتمدحاللو ٤تل الإالتشيع يف العامل االسالمي ك 
كؿ عن عالقة الرافضة بواب كفصوؿ ، كيتحدث الباب األأىل إ ، كقمت بتقسيمو

خواهنم من اليهود كالنصارل معرجا على بعض الوقائع التارٮتية قدٯتا كحديثا اليت تبُت إب
ل ٔتا اليقبل الشك مدل الًتابط بُت ىذه الفرؽ الباطلة ... كمبينا السبب الذم ٬تع

 ستبداؿ دين ا١تسلمُت بدين الرافضة .. إىل إا١تلل احملاربة لدين اهلل تسعى  ىذه
نو إما الباب الثالث فأمريكا ، أيراف ك إـ بُت و ٌب الباب الثاين ليبُت حقيقة العداء ا١تزعأكي

ما الباب أة الراىنة كعالقة موضوعنا هبا ، يلقي الضوء على مستجدات اٟترب الصليبي
يف ىذا  ةحدث عن ركوب الشيعة ١توجة فلسطُت كدكر ٛتاس يف ا١تشاركالرابع فهو يت

عالـ ىل الدكر ا٠تطَت لإلإكيتطرؽ الباب ا٠تامس ا١تخطط من حيث اليشعركف ..
ما الباب السادس فهو متعلق بدكر ، أ ي كا٠تاص يف ٘ترير ىذا ا١تخطط الرٝت

ب السابع عن الشيعة اٟتكومات يف دعمها ١تخطط التشيع يف ا١تنطقة .. كيتحدث البا
خَتة بواب الثالثة األٌب األأدعم ىذا ا١تخطط العا١تي .. كت يف ا٠تليج كدكرىم ا٠تطَت يف

كرين العرب كمن ٍب هور موجة التشيع لدل ا١تثقفُت كمن يسموهنم ا١تفظلتتحدث عن 
ىل بالد إٞتعلهم مطية الدخوؿ قبل الشيعة  سباب الًتكيز عليهم منأدكر الصوفية ك 

اؿ مع ذكر بعض ٦تا عن مؤسسة راند كدكرىا يف ىذا اجمل مُت كيف ا٠تتاـ ٖتدثتا١تسل
ٍب ىذا ا١تخطط اآلة هكختمتو ْتلوؿ كمقًتحات ١تواجٗتطط لو يف حرهبا ضد ا١تسلمُت 

نو كيل ذلك إاٌب كينفع بو نحسف ٬تعل ماقمت بو يف ميزاف أريب العزيز القدير  ، سائال
ف أفاضل سالمي ككذلك قراءنا األعالـ اإلجنود اإل حبيت منأكصي أقادر عليو ، ك كال

 ها ترٚتتكغَته من الكتب اليت ٖتدثت عن ىذا ا١توضوع ك يسعوا يف نشر ىذا الكتاب 
 ، مكن ..أف إخرل أىل لغات إ
٤تفوظة لكل ا١تسلمُت ، اللهم تقبل مٍت كاقبلٍت كعافٍت  كتبت ما حقوؽ جاعالن  

  . ب العا١تُتهلل ر اٟتمد مُت ك آاللهم ، كاعف عٍت 
 

                               
 دمحم بن زيد ادلهاجر ىل عفو ربو / إالفقري                                     

  ََِٗ/  ٓ/  ُٕىػ ا١توافق  َُّْعاـ  ٚتادم االكىل من ِِ يف 
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 ولالباب األ

 سالمىل اإلالتشيع والدين البديل أل

ـ سالإلعداء اأترب العالقة اليت تربط الرافضة بتع سالم :عداء اإلعالقة الرافضة أب -1
نشاء ىذا ا١تذىب الضاؿ على يد عبداهلل بن سبأ إمن اليهود كالنصارل قدٯتة قدـ 

نو ٦تا حدا هبذا الصحايب يب طالب رضي اهلل عأىل عبادة علي بن إف دعا أليهودم يـو ا
رتكبوه من ذنب ا قهم لعظم ماتباع ىذه الفرقة ا١تارقة بل كحر أىل مالحقة إاٞتليل 

 لكفرىم كشركهم .... 
لتقاء مصاٟتهم ْترب إلكرب يف تكوينها الدكر األود هككاف للفرس اجملوس ّتانب الي

ئوا نار طفأف فتح ا١تسلموف بالدىم ك أيتهم يـو ور مرباطإفالفرس فقدكا  ،ا١تسلمُت
ف أضغاهنم منذ أك ادىم حقأٗتمد نار  ما اليهود فلمأسالـ ، اجملوسية كنشركا فيها اإل

ا ىذا فالتقى الطرفاف على كحىت يومن٤تمد عليو الصالة كالسالـ بعث النيب الكرًن 
سالـ كتشويو ركف بشىت الوسائل كالطرؽ ٢تدـ اإلمآسالـ كراحوا ٮتططوف كيتحرب اإل

ىل البيت كجعلوا أ، كانتحل الرافضة صفة  تباعوأكزرع الفنت بُت صورتو النقية الصافية 
كل من اليؤمن ٔتا يؤمنوف بو من شرؾ من دينهم  خرجوا أك  ، نهمسهم ككالء عنفأ

) كلكم ٔتا  ق القتل كالسلب كالتشريدحيست اىل البيت كناصبيأل عدكان كاعتربكه كبدعة 
، كاستخدمت كلمة الشيعة  (يدم الرافضة يف العراؽ مثال أجرل الىل السنة على 

الكلمة الدقيقة ما أ، ىل البيت منهم براء أك  ىل البيتأهنم شيعة أخرين على ٠تداع اآل
جاء بو النيب صلى اهلل عيو كسلم من  ف رفضوا كل ماأهي الرافضة بعد فاليت تناسبهم 

يب بكر كعمر رضي اهلل عنهم أكليس فقط كالية الشيخُت كحيي الكتاب كالسنة 
ستغاثة ة القبور كاإلكقاـ دينهم على عبادتهم ، ة سنٌ هنم كال السنٌ آف قر آ، فال القر أٚتعُت 

كالقوؿ صحابة النيب عليو الصالة كالسالـ  كتكفَتمهات ا١تؤمنُت أموات كالطعن بباأل
 .ناـ اب رب األتبتحريف ك

 
بُت الرافضة البغيض كاستمر ىذا اٟتلف  اليهودي اللعني :رافضي لاحللف ا -ِ

يب أجملوسي اب رضي اهلل عنو على يد اكاليهود ككاف من نتائجو مقتل عمر بن ا٠تط
 امرفوع اقرب اللعُت  اليـو كيف ظل حكومة الرافضة فاف ٢تذاك  ) م لعنو اهلل ،كز الفَت  لؤلؤة
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رضي اهلل عنو كيعتربكف يـو مقتل الفاركؽ عمر يرانية كاشاف اإل  يف مدينة اكبَت  اكمزار 
، كاستمر ا١تسلسل ( ل عاـ ك  ٭تتفلوف فيو عند قرب ىذا اجملوسيعيادىم أمن  عيدان 
مة كعلماءىا سادة األكثَت الكثَت من لكلياء اهلل ليصيب عثماف كعليا كاأمي لقتل الدا

 . صل ا٠تبيثت من ىذا األية اليت نشأعلى يد الفرؽ الباطن
باف إخوٌب صورة من صور ىذا التحالف إقل لكم نأسهاب يف التاريخ ، كبعيدا عن اإل

، تبُت كبكل ياـ ضعفها أاسية ية كتسلطها على الدكلة العبحكم الدكلة البويهية الشيع
ىل أشيعي البويهي من ظهور كتسلط على ليو اليهود يف ظل اٟتكم الإكصل  كضوح ما

 :يبديو اليهود للشيعة يف سبيل تنفيذ ٥تططاهتم  السنة ككذلك مقدار الدعم الذم 
ككاف من مظاىر التحالف الشيعي اليهودم يف الدكلة البويهية أف حكاـ ىذه الدكلة  }

كما  ،(ُ)يعية كانوا ٭تضركف مواكب كأعياد اليهود، بل كيباشركف ٛتايتها بأنفسهمالش
يسٌَتكف مواكب العزاء الشيعية يف شهر ٤تـر كغَته، ككاف  أف أمراء الدكلة البويهية كانوا ي
األمَت البويهي يصطحب معو رأس الطائفة اليهودية اٞتالوت كمعو النافخوف يف 

ضل السبق يف ٦تارسة عادات كمسَتات العزاء يف العراؽ ككاف لليهود ف، (ِ)األبواؽ
، فإذا  ، فمن مظاىر ا١تآًب عند اليهود على ا١تيت اٟتزف الشديد كلبس السواد كفارس

ما مات ا١تيت عندىم قاموا يولولوف عليو كينتحبوف كيضربوف صدكرىم كيلطموهنا، 
، (ّ)حداد على موتاىمكيشقوف ثياهبم، كيغمركف أنفسهم بالرماد إظهاران للحزف كلل

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
ن كقػػػد اسػػػتخدـ التجػػػار اليهػػػود أمػػػوا٢تم الربويػػػة يف دعػػػم الشػػػيعة ضػػػد أىػػػل السػػػنة، كمػػػ

سػػػػػػػػنة  األحػػػػػػػػداث ا١تشػػػػػػػػهورة الػػػػػػػػيت شػػػػػػػػارؾ فيهػػػػػػػػا اليهػػػػػػػػود كبنصػػػػػػػػيب كبػػػػػػػػَت، أحػػػػػػػػداث
حيث أعاف اليهود شيعة الكػرخ علػى أىػل السػنة يف الفػنت الػيت كانػت  ـََُّػ/ىِِْ

 .(ٓ)تقع بينهم باستمرار بسبب مسَتات الشيعة الطائفية اليت تغذم ركح الكراىية

                                                           

 .( ِْٓ/ّحسن إبراىيم حسن ) -تاريخ اإلسالـ السياسي كالديٍت  (ُ)

 (. ٖٖ/ُدـ متز )آ -ٟتضارة اإلسالمية ا (ِ)

 .(ِْٕغوستاؼ لوبوف )ص -ليهود يف تاريخ اٟتضارات األكىل ا (ّ)
  (.ُْٖ/ٗابن األثَت) -( ، الكامل يف التاريخ ُِِ/ِٗالذىيب ) -تاريخ اإلسالـ (ْ)

 (.ُْٖ/ٗابن األثَت ) -الكامل يف التاريخ  (ٓ)
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وا بقػاء الدكلػة الفاطميػة كالبويهيػة، كبفضل ىذا الوئاـ الشيعي اليهػودم فػإف اليهػود دعمػ
كارتػػػاحوا يف ظلهػػػم، بػػػل فرحػػػوا بوصػػػو٢تم إىل اٟتكػػػم، ككػػػاف اليهػػػود يسػػػعوف لبقػػػائهم مػػػا 

 { .......(ُ)كسعهم ذلك
 فقاؿ :الرافضة  بن تيمية عنإسالـ يخ اإلأؿ شكقدٯتا سي 

د النبيػُت ىم أعظم ذكم األىواء جهالن كظلمان ، يعادكف خيار أكلياء اهلل تعػاىل، مػن بعػ)
تبعػػػوىم بإحسػػػاف رضػػػي اهلل إ مػػػن ا١تهػػػاجرين كاألنصػػػار كالػػػذين ، مػػػن السػػػابقُت األكلػػػُت

كيوالػوف الكفػار كا١تنػافقُت مػن اليهػود كالنصػارل كا١تشػركُت كأصػناؼ ، عنهم كرضػوا عنػو 
 .(ِ)( ا١تلحدين ، كالنصَتية كاإلٝتاعيلية، كغَتىم من الضالُت

ىو ك شد الناس عداكة للمسلمُت يف ىذا العصر أختم ىذا ا١توضوع بشهادة كاحد من أك 
ل شػاركف يف مذكراتػو الػيت يبػُت فيهػا مقػدار الوئػاـ كالعالقػة اٟتميمػة الػيت ٕتمػػع يػـر أرياجملػ

يقػػوؿ عليػػو مػػن اهلل مػػا يسػػتحق يف معػػرض حديثػػو عػػن حقبػػة اٟتػػرب  ،اليهػػود بالشػػيعة 
 اللبنانية : 

خػرل ، السػيما الشػيعة الطوائػف األ القات ا١تسيحُت بسػائرتوسعنا يف حديثنا عن ع)  
قًتحػت إنػٍت أحىت قليتُت ،  كابط مع ىاتُت األكالدركز ، شخصيا طلبت منهم توثيق الر 

الػػػذين ىل الشػػػيعة إسػػػرائيل كلػػػو كبػػػادرة رمزيػػػة إسػػػلحة الػػػيت منحتهػػػا عطػػػاء قسػػػم مػػػن األإ
يف  الفلسطينية ، كمن دكف الػدخوؿمع منظمة التحرير يضا مشاكل خطَتة أيعانوف ىم 

سػػػػرائيل علػػػػى ا١تػػػػدل البعيػػػػد كال حػػػػىت عػػػػداء إلأيف الشػػػػيعة  يومػػػػان  لر أمل ، م تفاصػػػػيل أ
 .(ّ)الدركز.... (

ف كضعوا لبنة أككعادة اليهود دكما فبعد  التحالف الرافضي الصلييب :دميومة  -ّ
ختفاء اإلك نزكاء ثركا اإلالعالقة اليت تربطهم بالرافضة ، آسسوا لبناء أفساد ك لالتخريب كا

لف الستار ليًتكوا الدكر للنصارل الصليبيُت كي يتموا ا١تهمة نيابة عنهم كبالتعاكف خ
مة كاستنفاذ طاقاهتا كما ف للرافضة دكر رئيسي يف إشغاؿ األككا،   اٟتاقدينفضة امع الر 

يراف إالصفوية الرافضية يف فريقيا كالدكلة أدكلة العبيدية الرافضية يف مشاؿ حصل إباف ال
سًتجاع إىدافهم يف أقتاؿ ا١تسلمُت كمنعهم من ٖتقيق  تا مع الصليبُت يفاللتاف تآمر 

ندلس لوال الدكر سًتجاع بالد األإكشك العثمانيوف على أد ا١تسلمُت ا١تسلوبة عندما بال

                                                           

 .)َّٗ/ِحبيب لؤم ) -تاريخ يهود إيراف  (ُ)

 (. ُجػ ) َِص منهاج السنة  (ِ)

 .ْٖٓ-ّٖٓمذكرات شاركف  (ّ)
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ا٠تبيث للصفويُت يف التآمر مع الصليبيُت كمنع العثمانيُت من ٖتقيق ىذا اٟتلم الكبَت  
. 

ليو إٌب أسن فغانستاف كىذا ماأحالف البغيض يف العراؽ ك ىذا الت ثارآكظهرت حديثا 
يراف كالعالقات بينهما إ يتخل يوما عن دكلة الرافضة يف الحقا ، فالغرب الصلييب مل

رثودككسية زدىارىا ، كبلغ بركسيا األإكج أحسن حاؿ كالعالقات التجارية يف أ على
يراف على مسمع كمرأل من إل ا١تفاعالت النوكية إنشاء أكربف تولت أكريثة القياصرة 

 . لواف العذابأف االعامل يف الوقت الذم تذيق فيو شعبنا ا١تسلم يف الشيش
دمهم يف تنفيذ ٥تططاهتم ٢تدـ ف خَت من ٮتأعداء بدرؾ األأ الدين البديل : -ْ
ابو سالـ من جهة كلتشىل اإلألتقاء مصاٟتهم يف معاداة سالـ ىم الرافضة إلإلا

سالـ كصلوا جتثاث اإلإكالهتم اٟتثيثة كالفاشلة يف اكبعد ٤ت رل ،خأجهة  منعقائدىم 
ستبدالو إسالـ ىو ف الوسيلة ا١تثلى للقضاء على اإلأنهم بيطاهبا شي كحىأىل نتيجة إ

الشرؾ ىو الفساد العقائدم ا١تتمثل ب: كؿ فسادين ، األبدين الرافضة القائم على 
ا٠تلقي  الفساد ، كالثاين :يف القرآف كمعاداة الصحابة كالقوؿ بتحر موات كعبادة األ

سم إببالباطل مواؿ الناس أكسرقة ا١تتعة باحة للزنا باسم إليو الرافضة من إالذم يدعو 
كغَتىا الكثَت ٦تا لقبورىم اليت تقدـ النذكر مواؿ القرابُت ك أ٬تمعونو من  ماا٠تمس ك 

كتعامل ، ة عمياء ف الرافضة يطيعوف سادهتم ككرباءىم طاعأفضال على اليسع ذكره ، 
تصاؿ يوفر عليهم عناء اإلك النجف أع ا١ترجعيات الشيعية سواء يف قم سالـ معداء اإلأ

ك أبواحا  ف كاف كفران إمر من ا١ترجعية العليا ك ذا جاء األإف، بشرائح اجملتمع الشيعي 
ذا كهب ،عقو٢تم بو موا كف ٭تأمن غَت ىل السمع كالطاعة إبادر عامة الشيعة  كربأ ركان شً 

 ف ٬تدكهأٯتكن  عداء يف توجيو الشيعة من خالؿ مرجعياهتم كىذا التسهل مهمة األ
يف  كلنا، ىل السنة الذين ٭تكمهم كتاب اهلل كسنة نبيو عليو الصالة كالسالـ ألدل 

اء على بنف معو ك بل كالتعامريكي يف العراؽ عن مقاتلة احملتل األالشيعة مثاؿ نكوص 
كيصدؽ فيهم قوؿ اهلل تعاىل ، كضح دليل على ذلك أفتول مرجعيتهم السيستاين 

أيًمريكا ًإال لًيػىٍعبيديكا  أىٍربىابنا ًمٍن ديكًف اللًَّو كىاٍلمىًسيحى اٍبنى مىٍرًنىى كىمىا كىريٍىبىانػىهيمٍ  اٗتَّىذيكا أىٍحبىارىىيمٍ }
ا ال إًلىوى إً   .[31التوبة  سيٍبحىانىوي عىمَّا ييٍشرًكيوفى{] ال ىيوى ًإ٢تىنا كىاًحدن

قرب أكن التعامل معو ك فضل ٪توذج بزعمهم ٯتأ) الشيعة ( ىو  دين الرافضة فإف عليوك 
كرب طر األو ا٠تنىل السنة كاٞتماعة الذم يعتربك أسالـ اٟتق ا١تتمثل بليهم من دين اإلإ
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سالمي اياهتم يف احتالؿ العامل اإلم كغالذم يهدد كجودىم كٯتنعهم من ٖتقيق مآرهب
 كسلب ثركاتو كالقضاء على دين ا١تسلمُت . 

سلمُت   ليس ىدؼ الغرب الصلييب نشر النصرانية بُت بالد ا١ت: أيتساءؿ البعض  كقد
نشر دين الرافضة بُت ا١تسلمُت   ىدافهم تلك من خالؿ أفهل ٗتلى الصليبيوف عن 

ضة متشابو ٘تاما قـو من اليهود كالنصارل كالرافشكاؿ فدين الإم أمر قوؿ ليس يف األأ
نواعو كما أد بكل اح الفسبيكالكل يصل كاحد كىو الشرؾ باهلل ، أفالكل قائم على 

ف يتحوؿ أاليهود كالنصارل اليهمهم كثَتا  فأننسى ب ف الأشرنا آنفا ، ك٬تب أ
ائما ق كتركو ىخراج ا١تسلم من دينو اٟتإحدل دياناهتم بقدر مايهمهم إىل إا١تسلموف 

م بو كتوجيهو كما كك عقيدة كاضحة كي يسهل التحأعلى كجهو من غَت كازع ديٍت 
 عن ذلك :  قالو احد قساكستهم ا١تشهورين تعبَتان  ليكم ماإك ، يشاؤكف 

لكن مهمة التبشَت … ـ : ُّٓٗقاؿ صموئيل زكٯتر يف مؤ٘تر القدس التنصَتم عاـ 
البالد اإلسالمية ليست يف إدخاؿ ا١تسلمُت يف اليت ندبتكم ٢تا الدكؿ ا١تسيحية 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 

ال يريد أف يعرفها كأخرجتم إنكم أعددًب نشئان ال يعرؼ الصلة باهلل ك  ، األمم يف حياهتا
اء النشء طبقا ١تا أراده ا١تسلم من اإلسالـ كمل تدخلوه يف ا١تسيحية كبالتايل فقد ج

ستعمار ال يهتم بعظائم األمور ك٭تب الراحة كالكسل فإذا تعلم فللشهرة كإذا تبوأ اإل
 . أٝتى ا١تراكز ففي سبيل الشهرة ٬تود بكل شيء
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 الباب الثاين

  ن والعداء ادلزعوم يراإمريكا و أ

يراف حديثا على يد ا٢تالك ا٠تميٍت كىم يرفعوف إت دكلة الرافضة يف أنشأ فأمنذ  
كمنها على سبيل ا١تثاؿ ال كخديعتهم يهاـ ا١تسلمُت إعدة يقصد هبا شعارات مزيفة 

بعض سف لألكثَت كمنهم اٟتصر شعار ٖترير فلسطُت الذم ضحكوا بو على عقوؿ ال
مريكا ىي أف أكؿ كىو خر ّتانب األآ، كلتكتمل الصورة رفعوا شعارا  ىلنا يف فلسطُتأ

يطلق يف ا٢تواء  المهم الكاذبعإكراح  ،سرائيل إمريكا ك ١توت ألكا،  كربالشيطاف األ
يراين ا١تبتلى هبذه لشعب اإلمضلال على حد سواء اسرائيل إمريكا ك فقاقيع العداء أل

يو مثل ىذه الشعارات ، المي الذم تستهو سكغَته من شعوب العامل اإل الزمرة الضالة
وا حقبتهم السوداء ْترهبم ئمريكاف بدألعواهنم اأعالهنم اٟترب على اليهود ك إكبدال من 

تلك باف إبغض النظر عن دكر النظاـ البعثي ) ا١تاضي على العراؽ يف ٙتانينيات القرف 
ف طريق فلسطُت أنذاؾ ( ، كبدال من طرحهم لشعار آاٟترب الذم كاف ٭تكم العراؽ 

ٟترب ككانت ىذه ا، ف طريق فلسطُت ٯتر بكربالء أذا هبم يقولوف إٯتر بالقدس ك 
عما  ضعاؼ العراؽ كترؾ اليهود ليستكملوا بناء دكلتهم العربية بعيدان إسباب أحدل إ

مل رافضة على مدل التاريخ ف الأخواين بإذكر أسالمي ، ك ٬ترم يف شرؽ العامل اإل
كس من مة كعلى الععداء األأك باقي أك النصارل أد اليهود ٮتوضوا حربا كاحدة ض

كتوا من قوة للقضاء أعداء بكل ما ئكم األكالأ بىل جانإذلك تراىم يتنادكف للوقوؼ 
ا ىل السنة كاٞتماعة كمأحدا عدكا ٢تم سول أالدين اٟتق ، كالرافضة ال يعدكف على 

ستهوتو إعُت من أيف  الرماد ال للضحك على الذقوف كلذرإ نفة الذكرآتلك الشعارات 
، كمنذ البداية قلنا طلت على الكثَت من السذج كاٞتهاؿ نإارات الثورة ا٠تمينية اليت شع

 : سباب التالية يراف  كذلك لألإتصطدـ بمريكا لن أف أب
ططاهتا يف ٥تذ ساعدىا يف تنفييراف كىي اليت تإضعاؼ إمريكا ال تريد أف أ :ول األ

ل الطوؽ الشرقي الذم ٭تاصر راف ٘تثإي صبحتأف أثركاهتا بعد  كسلبا١تنطقة حتالؿ إ
 .سالمية عداء ا١تنطقة اإلبو األ

ذلكم الفكر ا٠تبيث يف العامل ، للفكر الرافضي كحد األيراف الراعي إ تعترب : الثاين 
ليو إالمي كىذا عُت مايسعى سشره يف ا١تنطقة كباقي العامل اإلتسعى لن ت أالذم ما فت
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، فالتقاء  الرافضة بدينمسخ متمثل بدين سالـ ستبداؿ دين اإلسالـ إلعداء اإلأ
ٔتا  اضعافهإيراف كليس إية و ٭تتم على الغرب تق( سًتاتيجيا إك  يدكلوجياأ) ا١تصاحل 

 .ألراضيو سالـ كاحتالؿ ليو من ىدـ لدين اإلإيسمح لو لتنفيذ ما يسعى 
مهم لتشويو صورة ( كزكرا  كذبا)سالـ دعي اإلتيراف كدكلة إف كجود أ:  الثالث 

سالمية ( ٔتا فيها من متناقضات دينية يراف ) اإلإ٪توذج أف سالـ يف الغرب ، ألاإل
صحاب أٟتريات كتسيد ا١تاليل ك ار كقمع فجو الفساد ك المظاىر تطغى فيها كاجتماعية 

ف الشعوب الغربية من يسالـ كٗتو ذلك يعطي للغرب ذريعة معاداة اإل العمائم ، كل
ف كانت أـ و ياىم ْتقبة القركف الوسطى يإمذكرين يراف إذا الدين الذم ٘تثلو ىمغبة 

عتناقها اىل نفورىا من الدين ك إدل هبا أطة على رقاب الشعوب الغربية ٦تا الكنيسة متسل
  . ٟتاد نية كاإلا١تذىب العلم

اقع ٬تاد ك إاٟتركب التحريكية اليت يراد هبا ف ىناؾ مصطلح ما يسمى بأخوٌب بأذكر أك 
يراف إىوٚتت ذا إمريكا ، فلن نستغرب أسهم أجديد تفرضو قول ا٢تيمنة العا١تية كعلى ر 

كراؽ يف ا١تنطقة من جديد للرماد يف العيوف كلًتتيب األ ضربت ضربة ) خفيفة ( ذران ك 
مثلة كثَتة على ىذا النوع أيراف ، كلنا إا٠تليج العريب ْتجة ٛتايتهم من  ؿك بتزاز دكإل

 ُٕٔٗ، فحرب عاـ ف مة ٟتد اآلساكم تدفع ٙتنو اإلأنتهت بواقع مإ من اٟتركب اليت
سرائيل لسيناء كغزة كالضفة الغربية إنتهت باحتالؿ إياـ أكثر من ٜتسة أـ كاليت مل تدـ 

اٞتانب ا١تعنوم كالنفسي ا١ترير الذم عاىن  عنفضال الشرقية كىضبة اٞتوالف كالقدس 
ىلنا أاليت قدـ فيها  ُّٕٗ، أما حرب عاـ رب نتيجة ٢تذه اٟتمنو العرب لسنُت طويلة 

هنا إف( سرائيلي اإل) خط بارليف سطورة أكدمركا فيها يف مصر التضحيات اٞتساـ 
ستعباد ا١تسماة كامب ديفيد كاليت كبلت مصر بقيود ترسف نتهت ٔتعاىدة الذؿ كاإلإ

س أر  سالميا بل صارتإىل هتميش دكر مصر عربيا ك إدت أ، ذلك اٟتُت  ذفيها من
رب ٘توز من عاـ ، كجاءت حسالـ عداء يف حرهبم على اإلذ ٥تططات األفياٟتربة يف تن

سرائيل لتنتهي ٔتجيء إبُت يراف يف لبناف ا١تسمى حزب اهلل ك إـ بُت ذراع  ََِٔ
 حزب اهلل)نب مع جىل إجنبا سرائيل إالقوات الصليبية ا١تسماة اليونيفيل لتحمي مشاؿ 

ٟتقتو ىذه اٟترب أار اليت مالد عنفضال ى البحار احمليطة علالصليبيوف كليطبق ، ( 
   .ىلها .. أبلبناف ك 
يراف ليست كاردة إف فكرة ضرب أىل إف كل الوقائع تشَت كٔتا اليقبل الشك إكعليو ف
غايات با ليحققوا من كراءىا ك عداء قد يفتعلوا حر األف إطالؽ ، ككما أشرنا فعلى اإل
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عداء األ ف أكما ،  صدقاءىم أراقة دماء إاىل  لكدل ذأحىت لو  تصب يف مصاٟتهم
٢تا بقاء ا١تنطقة ٖتت كطاة ا٠توؼ من حرب جديدة كي ٯتثلوا دكر اٟتامي إىل إيركموف 

ىل درجة من إف حكومات ا١تنطقة قد كصلت أكالسيما يراف ، إمن العدك ا١تفًتض كىي 
عداءىا ادىا ألقيف سلمت ألتدافع عن نفسها بعد اليساعدىا ٔتكاف كا٢تواف الضعف 

 . كٗتلت عن دكرىا يف ٛتاية شعوهبا كاٟتفاظ على ثركاهتا 
 

 يران إمريكا و أني بختيار شبهة اإل

 
من كالسيما خَتة كنة األيف اآليكثر فيها اٟتديث ضيع اليت اا١تو  منىذا ا١توضوع بات 
ة اسر اع الصحوات ٝتتباعهم من ا١تداخلة كصنٌ أدعياء العلم من مشايخ السلطاف ك أقبل 

ما يف جعبهم من كذب ت ىذه الشرذمة فرغأف أبعد ف،  ُتا١تخلص خداموجنيب ك األ
بل رض الرافدين من احتالؿ كقتل كتشريد أ٬ترم يف  يربركا هبا سكوهتم على ماكخداع ل

 ايضحكو لىذه الشبهة السمجة ىذه ا١ترة سول  ٬تدكا ،ملجنيب كخيانتهم كعمالتهم لأل
كالءىم للمحتل الغاشم الذم حارب ر يترب يريدكف  فهم، خرين عقوؿ اآلهبا على 

شاعتهم لشبهة إمن خالؿ رض ، كذلك األالدين كىتك العرض كسلب ا١تاؿ كاحتل 
مريكاف ف مهادنة األإقل ضررا من الرافضة كعليو فأيعد و نمريكاف مع ما يفعلو ف األأ

 لبعبارة اخر ك أ، مر مطلوب أالرافضة يف مواجهة كمن معهم من قول الصليب العا١تي 
مريكاف كالرافضة يف ف األأكك ،مريكاف ...! كىل من ٤تاربة األأف ٤تاربة الرافضة أ.. 

كيف .. علينا قلهم ضررا أك من ىو ألينا إقرب أف ٩تتار بُت من ىو أحًتاب كلنا إساحة 
يدينا أكلنضع الصليب كباش أفعلو بنا  تعالوا لننسى ماكما يزعموف (  ) النتيجة

ستخفاؼ بعقولنا يريدكف اإلىكذا كبكل بساطة عداءنا....أالرافضة نجعل يديهم كلأب
!!   

ىذا ف أ، رض العراؽ أم دراية ْتقائق ما ٬ترم على أقد من ال ٯتلك لبداية قد يعتايف 
مريكاف فهم ما األأك ة ىل السنٌ أف الرافضة طائفيوف كيعادكف أعتبار إالكالـ مقبوؿ على 

ككما سبق ليست مريكا أاٟتقيقة غَت ذلك ٘تاما ، فكلكن ،  زكاؿىل إ٤تتلوف كمصَتىم 
ا الرافضة ، ككل الدالئل كالشواىد قدٯت يراف كي نتخذىا صديقا نعادم هباعدكة إل

عهما ىدؼ كاحد كىو القضاء ف ىذين العدكين ٬تمأكحديثا تثبت ٔتا اليقبل الشك 
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من خالؿ  يرافإ عراؽ من تعاكف منقطع النظَت بُت٬ترم يف ال كما ،سالـ على اإل
تحالف صلييب رافضي يقتل لمكونة  لخر أمريكا من جهة أذناهبا الرافضة من جهة ك أ

حتالؿ ف حكومة اإلأكما ضح دليل على مانقولو ،  كال أك  يف العراؽىل السنة أكيفتك ب
يراف حكومة رافضية عميلة إلىي ٞتريح ايف ىذا البلد ا١تتسلطة على رقاب الناس 

ثنُت ككال٫تا مشًتكاف يف جرٯتة ف ٯتكن التفريق بُت اإلفكييكا ، مر أكمنٌصبة من قبل 
يراف على إف ٪تيز بُت من جاء من أـ كيف ٯتكن أىلو ، أحتالؿ العراؽ كتدمَته كقتل إ

 فإ،   يكية ليحتل بلدا مسلما كيعتدم على تارٮتو كقيمو ككجوده ر مظهر الدبابة األ
 : ثنُتإمن يطلق ىذه الشبهة ىو كاحد من 

من يراين مريكي كاإلاألحتاللُت يء ٦تا ٬ترم يف العراؽ على يد اإلنو ال يعلم بشأما إ 
سؤكلية كال سيما بعد جرياف تواطؤ كتنسيق مسبق كمشًتؾ ، كجهلو ىذا اليعفيو من ا١ت

نو مشارؾ يف أما إك ،  مريكاف كالرافضة على حد سواءهنارا على يد األأىل السنة أدماء 
ي ك كاذيبشاعتو ١تثل ىذه األإبكمتعاكف مع احملتل االجنيب ة ىل السنٌ أمر على آالت

 فعالو الشنعاءألرض ا١تسلمُت من جهة كلكي يعطي مسوغا أجنيب كجوده على يربر لأل
ما فأ، خرل أمن جهة  اجملاىدينك  خيار كالصاٟتُت من الدعاةلألف راح يكيد أيـو 

، كىو { اٍلميٍؤًمنيوفى  يػىٍفرىحي  يػىٍومىًئذو .. }: اىل من سورة الرـك ستشهاد البعض بقوؿ اهلل تعإ
سنفرح كمن غَت ننا إمر ٥تتلف ٘تاما ، ف، فاألنتصر فيو الرـك على الفرس إاليـو الذم 

 نفسهم عنأخر كي ينشغلوا بحد٫تا على اآلأشديدا لو سلط دىن شك فرحا أ
 طأما كقد تواأرنا كغبطتنا بذلك ، ظهار سرك إا١تسلمُت كحينها لن ٧تد غضاضة ب

لتقوا إكال٫تا عدكاف ك خر  لنا الوقوؼ ّتانب كاحد دكف اآلىنٌ أ١تسلمُت ، فثناف على ااإل
 كصدؽ الشاعر بقولو :سالـ كا١تسلمُت ، كىو حرب اإلمر كاحد أعلى 

 
 ىل دليل إحتاج النهار إذا إذىاف شيء      ككيف يصح يف األ

 
، كفكرة  ل من ٥تلصي االمةؿ ا١تسلمُت الغيار كغَتىا لن ٘تر على عقو ف ىذه الشبهة إ

خرل ىي أالصليب من جهة كالرافضة من جهة  مريكاف كباقي جوقةالفصل بُت األ
ة ستكماؿ ١تخطط اٟترب الصليبية ا١تعاصرة اليت ماكانت لتستمر لوال خيانة الرافضإ

حداث باتوا أُت اليـو كٔتا عايشوه من ٕتارب ك ف ا١تسلمإكتواطئهم مع احملتل الغاشم ، ك 
 سقاط ىذه الشبهات اليتإ يم قبل ، كعليو فاف مهمتنا ىفطنة كدراية من ذكثر أ
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مة ١تا كتنبيو األ، ل القاطع يخر كتفنيدىا كردىا بالدلٮترجوف علينا هبا بُت اٟتُت كاآل
ذل كي تكوف قادرة على مواصلة جهادىا أؾ ٢تا من ٥تططات كمايراد ٢تا من ٭تا
ك من أمن الرافضة  نواكا تباع سواء منأب ك ذناأدفعها للصائل احملتل كمن معو من ك 

 .ىل السنة كذبا كزكرا أتلبسوا بثوب 
 
 
 
 
 
 
 
  

* * * 
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 الباب الثالث

 مستجدات احلرب الصليبية الراىنة

 وكسر شوكة احملتل حتالل العراق إحرب  -1

عن الكثَت ٦تن  جاءت حرب العراؽ لتكشف الغطاء عن حقائق كثَتة ظلت خافية 
عانوا أهنم أدد دىاقنة الرافضة يف التصريح ب، كمل يًت هبم حسنوا الظن أك خدعوا بالرافضة 

يراف إلبق ابطحي مستشار خا٘تي الرئيس السأحتالؿ العراؽ فهذا إبيُت على لصليا
فغانستاف أ١تا سقطت  فيراإيراف ١تا سقط العراؽ كلوال إلوال )  كبكل كضوحقالوا  كغَته

ا١تهدم جاؤكا على يلق بدر كجيش يسمى بف ماصابات القتل الشيعية من ف عإ، بل ( 
تباع أف قرار شن اٟترب جرل بعد لقاء أك ، يراف أمريكية قادمُت من ظهر الدبابة األ

، كمع الوقت راحت تتكشف للقاصي كلندف  كاشنطنمريكاف يف مع األكلئك أيراف إ
حتالؿ إ لرافضة كالصليبيوف مع اليهود يفشارؾ فيها ا ىذه اٟترب اليتكالداين خطة 

 .يراف سليمو ٟتكومة رافضية عميلة إلالعراؽ كت
مر الواقع ا١تتمثل جبارىم على القبوؿ باألإكبت ركح اٞتهاد لدل العراقيُت ك   بغيةك  
عداء اهلل بورقة الطائفية ا٠تبيثة كراحوا ٯتعنوف أمريكي كحكومة رافضية ، لعب أحتالؿ إب

ك٧تحوا ، بعضا  مئف كأعراؽ يكره بعضهىل طواإزيق بنية الشعب العراقي كتفتيتو يف ٘ت
يف العراؽ كجعلهم أقلية ة ىل السنٌ أضعاؼ دكر ية إلكراد من ا١تعادلة السنٌ يف تنحية األ

فرؽ ا١توت الرافضية طلقوا العناف لأقتطاؼ ٙترة النصر إكشك اجملاىدكف على أ، ككلما 
الناس من خالؿ القتل  عب بُتلبث الر سرائيلي يدم ا١توساد اإلأيراف كعلى إكا١تدربة يف 

ذل بسمعة اؽ كالتجمعات ا١تدنية كي تلحق األسو برياء كتفجَت األألائي لالعشو 
ربىم على الرضوخ ٠تطط عامة كٕترل كتزرع ا٠توؼ كالفزع يف نفوس الاجملاىدين الغيا

لك ٯت ماغلى أضاض من حوؿ اجملاىدين ٦تن ضحى بفنيراين كاإلمريكي كاإلاحملتل األ
، كمن خططهم ا١تاكرة قامة شرع اهلل فيو إل الغاشم ك بلد من براثن احملتلتحرير ىذا ال

مريكي ا١تدعو بًتايوس ىي ٕتربة القائد العسكرم األبنفسو شرؼ عليها أاليت 
علن على أسالمي الذم ما يسمى كذبا باٟتزب اإلن الصحوات كا١تدعومة مباشرة م

نشاء الصحوات ، إكراء  كانواهنم ىم من  أبك حياء أدىن خجل ألساف زعيمو كمن غَت 
كمن كاف يقف ، كالعاطلُت  ،  صحوات ىم خليط من قطاع الطرؽكا١تنتموف ٢تذه ال
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كبعض ٦تن كاف يدم احملتل كاعوانو ، أ كىو يرل حرمات اهلل تنتهك علىفرجا تم
 مبدنياى مدينه واباعفكأكلياؤه ، غواىم الشيطاف أمنخرطا يوما يف صفوؼ اجملاىدين 

 .ذلك ىو ا٠تسراف ا١تبُت ك ، خرة يا كاآلالدن كان ٓتس ، خسر جل ٙتأمن 
لم فق ٝتاء ىذا البلد العظيم ، فأف عالمات النصر ا١تبُت بادية يف إكمع كل ماسبق ف 

قد ، كلعوانو ا١ترتدين تالؿ نزىة ٢تذا احملتل الكافر كألحتكن السنُت السابقة من عمر اإل
ىذا ىو اٞتيش ، ك لوىم عربة ١تن يعترب ذاقهم اجملاىدكف الصادقوف الويالت كجعأ

غَت قادر على الدخوؿ يف مهًتأة ، كؿ يف العامل صار خردة مريكي الذم يعد األاأل
كثر ، أكثر ك أالؼ كجرحاه خسائره من ا٢تلكى بلغت عشرات اآلك خرل ، أحرب 

صاهبم من ىوؿ أثر ما أمصحا نفسيا يعاجل فيو جنوده من  اٞتيش بعموموا ذىصبح أك 
ف إ، كباختصار مراضهم مثل ألنتحار اٟتل األبات اإلحىت ة ذىبت بعقو٢تم كصدم

 ىل سابق عهده لسنُتإكلن يعود  ،يب اٞتيش قد كسرت على ثرل العراؽ األشوكة ىذا 
 .كملوا مهمتهم أطويلة يكوف حينها اجملاىدكف قد 

حػػالوا أك مػػة دكا غالػػب ا١تهأدين كبػػالرغم مػػن كػػل ا١تػػؤامرات قػػد ف اجملاىػػأخػػتم بػػالقوؿ بػػأك 
 مريكا تلك الدكلةأهنيار كباتت ىل حافة اإلإ قتصادهإكصلوا أك ىل ركاـ إجيشو 

كربيػُت ر مػن جبهػة كاحػدة كدأبػت تسػتجدم األكثػأ) العظمى ( ال تسػتطيع القتػاؿ يف  
 فغانستاف لتخليصهم من كرطتهم كا١تستنقع الذم غرقوا فيو .أا١تساعدة يف 

ف ا١تهمة مل تنتو إتمل بعد ، نعم من ا١تهمة مل يك فصالن ف أعتزاز إننا نقو٢تا كبكل أال إ
كل مكاف كعندئذ سينعم   سالـ مرفوعة يفتوقف اجملاىدكف حىت يركا راية اإلبعد ، فلن ي

جزا اهلل ، فراده اهلل للناس كافةألدين الذم ماف كيسعدكا يف ظل ىذا امن كاألالناس باأل
 .اهبم فتحا قريبا كنصرا مؤزراثأىلنا يف العراؽ ك أعنا كعن ٚتيع ا١تسلمُت 

 
 وادلخطط اجلديد  فغانستانأاحلرب يف  -1

ف أخبار باأل توثق منبل ، ؼ كرباءىم عًتاإف كبيراإفغانستاف بعوف من أحتلت أ 
 فغانستاف بلباس التحالفأمريكاف دخل كف مع األايراين كبالتعاٟترس الثورم اإل

ضحت أية اليت ف السنٌ اسقاط دكلة طالبإفغاف ك ىلنا األأالشمايل لينفذكا ٥تطط القتل يف 
 عربهنا كانت ٘تر إمريكاف فاأل تما طائراأ ،عداء اهلل كمنهم الرافضة أشوكة يف حلق 

، كمل يتوقع طفا٢تم أزؿ كتقتل نساءىم كشيوخهم ك عفغاف التدؾ بيوت األليراف إجواء أ
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ىل إف هبذه السرعة ف طالباف سيعودك أعواهنم الرافضة بأسهم اليهود ك أداء اهلل كعلى ر عأ
مره كما  أف اهلل بالغ أال إغلُت بغنيمتهم الكربل يف العراؽ هنم كانوا منشأهور حيث الظ

عراؽ ليكي يف ار ما١تؤمنُت سبيال ، فجيش اٟتليف األكاف اهلل ليجعل للكافرين على 
شراؼ ك٣تاىدكا طالباف كمن معهم من األ قتصاده صار متهالكاإهنيار ك شرؼ على اإلأ

 مريكاف يف كضع الاألصار ك ، عداء اهلل أٯتعنوف فتكا بمن العرب كا١تسلمُت ارل غيكال
ف خططهم يف العراؽ أستعانة بالرافضة ثانية متو٫تُت ال اإلإمامهم أ٭تسد عليو فليس 

لد للرافضة كما فعلوا يف ف يسلموا بزعمهم ىذا البأفغانستاف كقرركا أ يف قابلة للتطبيق
غانستاف ليس العراؽ كالرافضة فأبقا فة ٤تكـو عيها بالفشل مسف ىذه ا٠تطأال إالعراؽ 

ستاف يف كالية بامياف فغانأتستوطن كسط  لوف ك٤تصوركف يف طائفة ا٢تزارة اليتيقل افيه
حناؼ كرجاؿ أة سنٌ ىم ىل البلد أكالبشتوف غالبية ، خرل ماكن األكبعض من األ

ىا يف ئو وات ا٠تسيسة اليت بدكٕتربة الصح ،كاليرضوف بالدنية الضيم يأبوف شداء أ
ذف إف ا١ترحلة القادمة ستكوف بإكلذا ف، فغانستاف أعراؽ ليست قابلة للتطبيق ىنا يف ال

هم العاثر يف ف ٬تربوا حظأرادكا أذا ما إعواهنم الرافضة أاهلل كباال على الصليبيُت ك 
غداؽ مم كاإلنيئة القائمة على شراء الذالدالبًتاكسية ؤامراهتم فغانستاف من خالؿ مأ
كلن يتحقق ٢تم  ، فظرؼ العراؽ ٥تتلف ٘تاما ،خرتو بدنياه آعلى من باع مواؿ اٟتراـ أب

 ذف اهلل .إمن ذلك شيء ب
مر الغرب أف من يتحرؾ بأىل اٞتارة باكستاف لوجدنا إكلو نظرنا  احلرب ابلنيابة :

ٝتاعيلية ة كاإليسالـ ىناؾ ىم الباطنيوف من الشيعة كالقاديانالصلييب للقضاء على اإل
ىل الصوفية إضافة إالذين يشكلوف ) على قلتهم ( العمود الفقرم للحكم الباكستاين 

من خداـ  ننا ال٧تد غرابة يف قبوؿ ىذه الشرذمةإكلذا ف، الغالة من الربيلوية كغَتىم 
ة الصاعدة ا١تتمثلة يف سالمية السنيٌ عداء لضرب اٟتركة اإلالصليب تنفيذ ٥تططات األ

كالوقوؼ بوجو باكستاف اليت تنادم بتطبيق الشريعة يف ىذا البلد ا١تسلم الكبَت طالباف 
يراف كا٢تند دكرا  ف إلأننا نرل أكما ،  اٟترب  الصليبية اليت تستهدؼ بالد ا١تسلمُت 

عداءىا لدكلة  حداث يف ىذا البلد ، فا٢تند ا٢تندكسية ال ٗتفيو حركة األكبَتا يف توجي
ىل إف تقف أف مصاٟتها تقتضي إيراف فإما أقدٯتة كمعركفة ،  سبابباكستاف ا١تسلمة أل

النهوض با١تسلمُت ىل إسالمية هتدؼ إية ٤تاكلة أعداء يف كل مرة ٠تنق جانب األ
 .نشاء دكلتهم القائمة على كتاب اهلل كسنة رسولو عليو الصالة كالسالـ إك 
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مة يف ل من ٣تاىدم األيدم الغيار أ مريكا كبعد الضربات ا١تميتة اليت تلقتها علىأف إ
حرهبا الصليبية كلذا ستمرار يف ف باتت يف كضع ال يساعدىا على اإلتاسفغانألعراؽ ك ا

مة تباعها من خونة األأعواهنا ك أستخداـ إيسمى اٟترب بالنيابة كىي  ىل ماإنراىا تعمد 
يف حرب  مريكا يف زج باكستافأمن ٤تاكالت لحظو ليقاتلوا نيابة عنها كىذا ما ن

بطالباف كمن معهم ،  ُتا١تمثل خيار من الشعب الباكستايننة بُت جيشها كبُت األطاح
ف ىذه اٟترب ٤تسومة النتيجة سلفا فهي خاسرة بكل ا١تقاييس أىل إشَت أف أكد أك 

من قول الصليب العا١تي مل تستطع ها كقضيضها كمن معها مريكا بقضٌ أف أىو  كالدليل
 مة ككجودىابطاؿ ا١تدافعُت عن كرامة األة األٯتك تثٍت من عز أف تكسر شوكة اٞتهاد أ
عواهنم أمريكاف ك مل يقدر عليو األىن ٞتيوش مهًتئة ٩ترىا الفساد حىت العظم لتقـو ٔتاأف

مريكا أهنزاـ إلدليل قاطع على ككذلك العراؽ  كباكستاففغانستاف أيف  ٬ترم ف ماإ، 
وجهها القبيح ل هاترميم تالكما ٤تاك ، مرباطورية الشر اليت تقودىا إيذاف بسقوط إك 

 ..ال مؤشر على ضعفها كىواهنها كقرب زكا٢تاإعتماد على العمالء الصغار باإل
عميم  كخَتعارمة سعادة مة كتيجاف رؤكسها فهم يف سادة األ .. ما اجملاىدونأ

نصارا أف عددا كعدة كمؤيدين ك ك يزدادك اتو رٛتعطاءه كبالغ نعم اهلل كجزيل أكيتقلبوف يف 
 امإحدل اٟتسنيُت إ ىلإ لى اٟتق كغَتىم على الباطل كىم الينظركف سولهنم عأل

 ما الشهادة .إالنصر ك 
الذين بذلوا شيبا كشبانا رجاال كنساء كبارا كصغارا من ىل العراؽ الغيارل فسالما أل

مثلة أضاربُت للعامل  رماهتمصونا ٟتعن دينهم ك  االغايل كالنفيس دفاعزالوا يبذلوف  كما
الدموع دما  ؿبكت العدك بدأفرحت الصديق ك أقداـ كاإلنظَتىا يف التضحية  رائعة قلٌ 

 ....عداء كلعنة عليهم غصة يف حلوؽ األرض الرافدين أ تحىت صار 
 بشجاعتهم ذىلوا الدنيا أالذين ث الغرب عكلئك الشأسادة العامل اليـو فغاف كسالما لأل

  ...نكعلموا الناس معٌت العزة كالكرامة كالدفاع عن الدي
يبتغي رضا رب  رضأسالـ على كل ثرل كفوؽ كل ل بدماءه شجرة اإلكسالما ١تن ركٌ 

  العا١تُت 
 ىرؽ الدماء الطاىرة ليعٌبد هبا طريق ا٠تالدينأكسالما ١تن 

 س اليلُت كال يستكُت أكسالما ١تن مات كىو مرفوع الر 
 اٟتسُت ٛتزة كاٟتفيد كسالما ١تن قاؿ كلمة اٟتق يبتغي درجة سيد الشهداء 

 .يئا من حطاـ الدنيا الزائل شبدينو  يشًتكسالما ١تن مل تغَته الفنت كمل تثنو احملن كمل 
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 باء كاإل ٧تبت رجاال كتبوا بدماءىم تارٮتا مفعما بالعزة كالفخرأمة كسالما أل
 قداما إفاقوا الكثَت من الرجاؿ شجاعة ك  مة نساؤىاكسالما أل
قالمهم مالحم البطولة أالذين سطركا ٔتداد ُت كلئك االفذاذ من اجملهولكسالما أل

 كعنواف اجملد
 فيهم....ف يقوؿ أبكل مسلم كمسلمة  رمٌ نو ٟتإبعد ىذا فك 
 

 ذا مشى كا١تقعدإمع ذكرىم           ليس الصحيح  بذكرنا ال تعرضنٌ 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
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 الباب الرابع

 ركوب موجة فلسطني

خرين كلكي فلسطُت بغية خداع اآلللنصرة ارات ف الرافضة رفعوا شعاأ ىلإأشرنا سابقا  
ُت كما طكركبوا موجة فلس، قدـ يف بالد ا١تسلمُت لينفثوا فيها ٝتومهم  أ٬تدكا موط

٧تح الرافضة يف ك سيما يف بدايات القرف ا١تاضي ،  نظمة العربية كالركبها الكثَت من األ
ٔتظهر ا١تناصر اعها تبأيراف ك إظهار إبكذلك  ةالضحك على الكثَت من مسلمي السنٌ 

حتفاالت ا١تهرجانات كاإلقامة إاصرة ال تعدك ف ىذه ا١تنأعلما ب، قضية فلسطُت ل
حداث األحياء ذكرل فلسطُت كمل يزيدكا على ذلك شيئا ، كيف كل مرة يستغلوف إل

 زعمهم تأييدب ىمشاعر ١تدغدغة ك ليطلقوا الوعود الكاذبة ٤تاكاة لعواطف العامة 
فعال يف منهم عاهنم اهلل فلقد سقط البعض أننا الفلسطينيوف خواإما ألفلسطينيُت ، ا

العراؽ ث احدأجاءت ك ليو الحقا ( ، إٌب أسن ك ٖتالفا ) كىذا ماأبراثن الرافضة تشيعا 
ة كمنهم الفلسطينيُت ، فضربوا بعرض اٟتائط  ىل السنٌ ألتكشف اٟتقد الرافضي على 

يندل ٢تا اٞتبُت من قتل دثوا ٣تازر حأك  كيرفعونو من شعاراتعونو كانوا يدٌ ا  كل م
ال لكوهنم إالعراؽ من عشرات السنُت ال لشيء ىلنا الفلسطينيُت ا١تقيمُت يف كتشريد أل

قامتهم على اٟتدكد إىل ا٢تجرة من العراؽ ك إة ٦تا حدا بالكثَت منهم ىل السنٌ أمن 
ائفي خرل ىربا من البطش الطأناءىم كشقاءىم يف الربازيل كدكؿ لتنتهي رحلة ع

يراف زكرا ككذبا إعدتو أم ذما جيش ) القدس ( الأك ا نصرهتم يوما . و للشيعة الذين زعم
ة يف العراؽ ىل السنٌ أمريكاف يف قتل ير فلسطُت فهو من شارؾ كيشارؾ األلتحر 

ار ٥تز كمكشوؼ بات ال ينطلي على دك من ىذا البلد اٞتريح يف تبادؿ لألك٘تكينهم 
ساسة الفلسطينيُت كمن الفصائل الكثَت من النا ٧تد نأبمر ، كالغريب يف األ حدأ

فيها  تا١تذابح اليت سال منجرل  ىل ماإيكاد يشَتكف بشيء سالمية بالتحديد ال اإل
ابات على يد عصىل السٌنة يف العراؽ أالؼ من ىل جنب اآلإجنبا دماء الفلسطينيُت 

 .مريكي الغاشم األ احملتلشراؼ إعواهنم الصهاينة بأيراف ك إالقتل الطائفي اليت يوجهها 
خبيثا ستغالال إستغالؿ قضية فلسطُت إف الرافضة ٧تحوا يف أكىكذا ٧تد ٦تا سبق 

د نفوذىم هة ك١تجسالمي من ىل نشر التشيع يف العامل اإلإلتمرير ٥تططاهتم الرامية 
سالـ من اليهود كالنصارل كا٢تندكس كغَتىم ، عداء اإلأالصفوم بالتعاكف مع الفارسي 
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ف ألكل مسلم كمسلمة بك ىلنا يف فلسطُت فحسب بل ليس أل ارسالو نوجهه هكىذ
ال يتوخوا اٟتذر من كل من يدعي نصرة فلسطُت فالكالـ ىُت كبسيط كالعربة بالعمل 

ف ا١تيزاف الوحيد الذم ال يقبل ا٠تطأ ىو ميزاف الشرع كي إكقبل ىذا كذاؾ فبالقوؿ 
ة يف ىل السنٌ أركف افضة الذين يكفٌ ف الر أ، فهل يعقل يعرؼ الصادؽ من الكاذب 

   ..  يف فلسطُتالسٌنة ىلنا أينصركف ... العراؽ كيستبيحوف دماءىم كأعراضهم 
 

   ستدراج الرافضي ك اإلر  وش   يرانإس و محا

الطريق الذم ف أب{ اٍلميٍؤًمًنُتى  تىنفىعي  الذٍِّكرىل فىًإفَّ }  خواننا يف ٛتاسإمن تذكَت ىنا البد 
شيوخ اٞتهاد من ىل ٖتقيقو إسعى ىل ا٢تدؼ ا١تنشود الذم إيفضي يسَتكف فيو لن 

ىل كالـ بليغ  إشَت أف أكد ىنا أك ،  م اهللياسُت كعبدالعزيز الرنتيسي رٛته دٛتأمثاؿ أ
يف ا١تناىج ا٢تدامة يف العراؽ كدكرىا " وسـو كتبو الشيخ عبداحملسن الرافعي يف كتابو ا١ت

الة ، يشخص من خاللو اٟت ىػ ُِْٔمن عاـ يف رجب  ” اٟترب الصليبية ا١تعاصرة
ستمركا على هنجهم الذم ىم عليو ، إف إليو إف تؤكؿ أاليت ٘تر هبا ٛتاس كما ٯتكن 

 :  جزاه اهلل خَتا يقوؿ 
يف ٛتاس  -يف كل مكاف ا١تسلموف إال أف ا١تشكلة ا١تزمنة اليت يعاين منها اإلخواف  }

ىا من قبل، كاليت يرفض قادة اإلخواف ىي ٚتلة األفكار اليت كرثو  -أك يف غَتىا 
 التخلي عنها، إضافة إىل النزعة اٟتزبية القاتلة اليت تقف عقبة أماـ أم استعداد للتغيَت.

شى على ٛتاس؛ ىو فالذم  ٧ترارىا كراء بعض قادهتا السياسيُت ٦تن تأصل يف إٮتي
فضة كأمثا٢تم عقو٢تم فكر اإلخواف، كمثل ىؤالء ال ٬تدكف غضاضة يف التعامل مع الرا

لنفس السبب الذم ذكرناه آنفا، كما أف ا١تنحى السياسي الذم يغلب على ىؤالء لن 
 ٬تعلهم يف منأل عن التأثَتات اإلقليمية للحكومات الطاغوتية يف ا١تنطقة.

بأف ٛتاس إف بقيت على اٟتاؿ الذم ىي  -كأرجو أف أكوف ٥تطئا  -كأنا باعتقادم 
قادهتا من أمثاؿ الشيخ أٛتد ياسُت كالدكتور عبد  كال سيما بعد موت كبار -فيو 

فإهنا يف النهاية سًتكب سفينة ما يسمى بػ "السالـ" إىل  -العزبز الرنتيسي رٛتهم اهلل 
تفاقية بيعها إمُت يف فلسطُت يـو أف كقعوا على جانب أكلئك الذين فرطوا ْتقوؽ ا١تسل

 يف أكسلو كغَتىا.
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يث بدأنا نسمع بدأت تظهر يف األفق، ح ف بعض بوادر ىذا التوجوإكلألسف ف
نتخابات كالدٯتقراطية كغَتىا من أحاديث اليت مل تكن يوما موجودة يف اٟتديث عن اإل

لية سياسية ما مل ٩تراط يف أم عميم اإلسالمي، يـو أف كاف يرفض اإلقاموس ىذا التنظ
التحرير ستسالـ كبيع فلسطُت، اليت كقعتها منظمة تفاقيات اإلإيتم التربؤ من 

 الفلسطينية بقيادة رئيسها ا٢تالك.
يف اٟتقيقة إف ٛتاس اليـو أماـ مفًتؽ طرؽ، ما مل تتدارؾ نفسها كتقـو بعملية تغيَت 

 جذرية... أ٠تصها ٔتا يلي: 
 ( التخلي عن األفكار القدٯتة اليت درجت عليها؛ كالسيما ما ٮتص منهج التلقي يفُ

ـ بالعلم الشرعي، كترؾ األسلوب القدًن يف ىتمااٞتانب الشرعي، كالذم يتطلب اإل
كما ىو حاؿ اإلخواف يف    -تلقي العلم من كتب ثقافية، ال تسمن كال تغٍت من جوع 

 .كل مكاف 
أف تبدأ مسَتة فكرية جديدة، تستبدؿ فيها تلكم األفكار، ٔتنهج قائم  كبعبارة أخرل

سة كمهاكم اٟتزبية بعيدا عن مسارب السيا -قوالن كعمالن  -على الكتاب كالسنة 
ف تسعى جاىدة لًتبية أعضاءىا على ا١تنهج اٟتق ألىل السنة كاٞتماعة أيضة، ك البغ

كالعمل هبا كالسعي اٟتثيث الذم يتضمن معرفة العقيدة الصحيحة القائمة على التوحيد 
نتشرت يف األمة أالصالة كالسالـ كترؾ البدع اليت لتزاـ بسنن ا١تصطفى عليو إىل اإل

 ن معامل دينها. كغَتت م
( 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".

تبق ألحد عذران يف عدـ معرفة حقيقة ف األحداث يف أفغانستاف كالعراؽ؛ مل أعتقد بأك 
نكشفت للقاصي كالداين أالعيبهم، كباف زيف شعاراهتم اليت ضحكوا إ، بعد إف  ىؤالء

بأهنا هبا على السذج من الناس، يـو أف كانوا ينادكف بالعداء ألمريكا، كزعمهم كذبا 
ف زيف ذا هبذه األحداث تكشقرب ا١تقربُت إليها، كإأ"الشيطاف األكرب"، كىم من 

، كتبُت ّتالء حقيقة التحالف البغيض بُت الشيعة كأعداء اهلل من  دعاءاتىذه اإل
راجع كتايب على االنًتنت "أبعاد التحالف الرافضي الصلييب يف   –اليهود كالصليبيُت 

  -العراؽ كأثاره على ا١تنطقة" 
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ف أندقية؛ ك ال ٯتر إال من فوىة الب ف طريق ٖترير فلسطُتأ( أف تعلن ٛتاس صراحة بّ
ما يردد العلمانيوف ك  -قضية فلسطُت ليست قضية الشعب الفلسطيٍت فحسب 

ف ما ٬ترم يف فلسطُت ال ينفصم عن ما ٬ترم يف العراؽ أك أفغانستاف أك إك  -كأذناهبم 
 الشيشاف أك يف أم بلد مسلم آخر.

إىل ف إسكات أصوات البنادؽ يف فلسطُت؛ لن ٮتدـ إال ٥تططات األعداء الرامية أك 
، كي يتسٌت ٢تا التفرغ لباقي البؤر ا١تشتعلة من أراضي  هتدئة األكضاع يف فلسطُت

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 

المية، كما أف أم حدث ىناؾ  سلمُت كإقامة دكلتهم اإلسأىدافهم لتحرير مقدسات ا١ت
ستثارة مشاعر ا١تسلمُت يف كل مكاف، ٦تا يساعد على دٯتومة اٞتهاد كدفع كاؼ إل

 ماـ. األعجلتو إىل 
ية؛ ستدراج ٛتاس إىل مستنقع السلطة الفلسطينمن احملاكالت ا٠تبيثة الرامية إل ( اٟتذرْ

ستحقاقات السالـ ا١تزعـو كإشغا٢تا عن إابات ك نتخكإغراقها يف كحل ما يسمى باإل
 مهمتها اٟتقيقة ا١تتمثلة يف جهاد أعداء اهلل كمناجزهتم. 

كىكذا فاف طريق اهلل كاحد ال يتعدد كال يتجزأ، كمن أراد الوصوؿ إىل مرضاتو كالفوز 
؛ فعليو أف يكوف على ما كاف عليو السلف الصاحل من عقيدة سليمة كمنهاج  برضوانو
ا ًصرىاًطي ميٍستىًقيمان فىاتًَّبعيوهي كىالى تػىتًَّبعيوٍا الس بيلى صحيح ، كتذٌكر قولو تعاىل: }كىأىفَّ ىىذى

ًبيًلًو ذىًلكيٍم كىصَّاكيم بًًو لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيوفى{ ]األنعاـ:   [. ُّٓفػىتػىفىرَّؽى ًبكيٍم عىن سى
كعميق، يتناكؿ منهجها كأخَتا...إٍف مل تتدارؾ ٛتاس مواقفها كتسعى إىل تغيَت جذرم 

الفكرم، كمن ٍب السياسي، كتتمسك ٓتيار اٞتهاد القائم على األصوؿ الصحيحة 
ف سنة اهلل سبحانو ال تتغَت كال ف مصَتىا سيكوف إىل زكاؿ، ألإ؛ ف للكتاب كالسنة

دى ًلسينَّ  ًة اللًَّو تػىٍبًديالن{ تتبدؿ، كىو القائل: }سينَّةى اللًَّو يف الًَّذينى خىلىٍوا ًمن قػىٍبلي كىلىن ٕتًى
 [.ِٔ]األحزاب: 

فاف اهلل سبحانو ال ٭تايب يف دينو أحدان، كمن يتخلى عن الواجب الشرعي الذم كلف 
نو سبحانو سيأٌب ٔتن ىو قادر على مسؤكلية الدفاع عن دينو، كىو القائل: }ًإالَّ إ؛ ف بو

ابان أىلًيمان كىيىٍستىٍبًدٍؿ قػى  ٍبكيٍم عىذى ٍيئان كىالٌلوي عىلىى كيلِّ شىٍيءو تىنًفريكٍا يػيعىذِّ ٍومان غىيػٍرىكيٍم كىالى تىضير كهي شى
 [.ّٗقىًديره{ ]التوبة: 
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حانو إىل أف يرث األرض كمن كما أف سنة التغيَت كالتبديل ستبقى ماضية يف خلقو سب
فلن نستغرب أبدان إذا رأينا آخرين ٮترجوف إىل العياف كيتحلوف بالصفات  كعليو ،عليها
شرنا إليها آنفا، قادرين على النوء بأعباء ا١تسؤكلية العظيمة ا١تلقاة على عاتقهم يف اليت أ

أرض الرباط كاٞتهاد أرض فلسطُت، يقوؿ تعاىل: }كىًإف تػىتػىوىلٍَّوا يىٍستىٍبًدٍؿ قػىٍومان غىيػٍرىكيٍم ٍبيَّ 
 [. { أ.ق .ّٖالى يىكيونيوا أىٍمثىالىكيٍم{ ]٤تمد: 

مة لواقع مرير تعيشو األستقراء إبناء على سنُت  قبلمي سالإقالو كاتب  ىذا الكالم
سالمية كرية اليت تعصف ببعض اٞتماعات اإلفرزهتا التيارات الفأىل معطيات إضافة إ

ترؾ لقرائنا أك ،مثاؿ ٛتاس أا١تسلمُت كمن يسَت على هنجهم من خواف كال سيما منها اإل
يف الوقت اٟتاضر تعيشو ٛتاس  كماىو عليو كاقع اٟتاؿ الذم قيلفاضل النظر فيما األ
. 

الدٯتقراطية كاليت مل كلن  ٩تراط ٛتاس يف مايسمى بالعمليةإكرب اليـو ليس يف فا٠تطر األ
مؤاخذات شرعية كثَتة تكلم  ك تسًتد حقا مسلوبا فضال على ما عليها منأرضا أٖترر 
ـ مل أرت ٓتطر كبَت تساىم فيو ٛتاس شع مر اليـو يتمثلىل العلم ، كلكن األأفيها 

ليس أسالمي ، كقد يقوؿ قائل اركة يف نشر التشيع يف العامل اإلال كىو ا١تشأتشعر بو 
 ف تتهم ٛتاس تلك ا١تنظمة السنٌية ٔتثل ىذا   أنسيتم تارٮتها اٟتافلأمن الظلم 

هتاما كىو منو براء ك٨تن إف نقع يف مسلم كنكيل لو أبالتضحيات   نقوؿ ما كاف علينا 
كىالًَّذينى يػيٍؤذيكفى اٍلميٍؤًمًنُتى كىاٍلميٍؤًمنىاًت بًغىٍَتً مىا اٍكتىسىبيوا فػىقىًد اٍحتىمىليوا  }نعلم قولو تعاىل
 [ . 58{ ]األحزاب: بػيٍهتىاننا كىًإٍٙتنا ميًبيننا 

عداء أضد يوما هاد خوة لنا خاضوا غمار اٞتأنغمط حقا ١تسلم فكيف ب ننا لنأما ك
ؿ آ كما، ٪تا العربة با٠تواتيم إف يتبع ، كالعربة ليست ٔتا مضى ك أحق أاٟتق  اهلل ، لكن

ف أىل إحداث كلها تشَت مجريات األ، فينذر با٠تطر اٞتسيم خواننا يف ٛتاس إمر أيو لإ
 يف سباب بات ال يهدد الكياف السٌٍت يراف كبغض النظر عن األإالتحالف بُت ٛتاس ك 

يف باقي الشيطاين لنشر دين الرافضة يذ ا١تخطط ف٪تا يساىم يف تنإفلسطُت فحسب ك 
 دلة :  ذلك باألبُتأسالمي كسرجاء العامل اإلأ
ف يساـك على دكر ٛتاس اٞتهادم كما قدمتو من تضحيات طيلة أحد على أال ٬ترؤ  

عالقات بُت ، ككنا نسمع عن سالمي الصهيوصلييب نصرمة من عمر الصراع اإلالفًتة ا١ت
ف أال إسالمي و اٟتاؿ بالنسبة ٟتركة اٞتهاد اإليراف كما ىإينية ك بعض ا١تنظمات الفلسط

يت عصفت با١تنطقة مؤخرا حداث الخالؿ األخذت منحى خطَتا أىذه العالقة 
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يف لبناف ، فا١تعركؼ  ََِٔحداث مايسمى ْترب ٘توز أحداث غزة كقبلها أكالسيما 
الفارسية  مرباطوريةاقها باإلٟتإمد لتشييع ا١تنطقة ك طويل األ اف ٢تم ٥تططأب عن الرافضة

) فيما يسمى ا٢تالؿ  يرافإناءىا من جديد النظاـ اٟتاكم يف ىل اعادة بإ ىاليت يسع
ل عن ىذا أ، كفلسطُت ليست ٔتن الصليب الشيعي ( ٝتاه البعض أالشيعي الذم 

ديٍت من ثقل كىل ١تا ٘تثلو سالمية األمة اإلف فلسطُت تعد قضية األأا١تخطط كالسيما 
كىل كفيها د عليو الصالة كالسالـ كقبلتو األفهي مسرل سيدنا ٤تملدل ا١تسلمُت 

١تسجد اٟتراـ كمسجد النيب ىل اإضافة إال لو إسجد االقصى الذم التشد الرحاؿ ا١ت
خًتاؽ الصف الفلسطيٍت من إيراف على ٤تاكالت إبت أ، كدعليو الصالة كالسالـ 

 يرافإيراف كثَتا ، فدكر إلذم ٕتيد لعبتو ؿ حاجة الفصائل للدعم ا١تادم استغالإخالؿ 
ال ٮتتلف عن دكر ا١تنظمات الصليبية التنصَتية اليت تستغل حاجة الفقراء كا١تعوزين 

كسنداف يراين بتزاز الرافضي اإلطينيوف بُت مطرقة اإلس، فوقع الفل لتساكمهم على دينهم
م كالفكرم الذم ٯتثل ائيل ، كىنا يربز العامل العقائدسر التخاذؿ العريب ا١تساند إل

ا يف ماف ا١تبحرة يف عواصف الفنت كالشبهات ، كىذا ما يعوز ٛتاس كالسيمسفينة األ
ا١تقاكمة ْتكم كجودىا يف خوانية تبنت إف ٛتاس حركة أمثل ىذه الظركؼ ، فا١تعركؼ 

عقائدية الصائبة ىو ذات النظرة الىل إيفتقر خواين الذم ف الفكر اإلأال إفلسطُت 
الضالة  ك ماـ التيارات الفكرية ا١تنحرفة أها غَت ٤تصنة لالفكر الذم ٖتملو ٛتاس ٦تا جع

يف التقارب مع الشيعة  غضاضة خواف كمفكركىم ال ٬تدكفكالرافضة مثال ، فقادة األ
ىذا القصور نتقل اياـ حسن البنا رٛتو اهلل ، فأ ذمن زمن بعيد كمنذلك بل حاكلوا 

بالتبعية  خواينإكفصيل ىل ٛتاس  إسالـ ىل اإلألُت ئعداء كا١تناك لعقائدم يف معرفة األا
ما ما يقاؿ عن حاجة ٛتاس ، أيراف إىم سبب لقبوؿ ٛتاس للتقارب مع أكىذا يعد ، 

ف أف اٟتاجة مهما بلغت ذركهتا فيجب أنقوؿ فللمساعدات ا١تادية كىي مضطرة لذلك 
ات قليال كاف ، فثمن ىذه ا١تساعدمة ع كمصاحل األعلى حساب الدين كالشر ال تكوف 

ىو مسبقا ك يراف التعطي شيئا باجملاف كالثمن معلـو إـ كثَتا سيكوف باىض الثمن ، فأ
عالمي لدكر الرافضة براز اإليستفاد منو ىو اإلكثر ما أك ،  مكعقيدهت نيُتيالفلسطدين 

ا ىو مسالمي كعامل اإلال لتشييع ا١تسلمُت يف اليف مساندة ٛتاس كي يستخدـ مدخ
كثر ٦تا أىل ٛتاس إ، فالرافضة ٭تتاجوف  ى ْتزب اهلل يف لبنافمسما ياٟتاؿ ١تا يفعلو 
ض صفحتهم ليهم فهم يريدكف من يلمع ٢تم صورهتم ا١تشوىة كيبيإٖتتاجو ٛتاس 

ىل إف كقفوا كما يزالوف أفغانستاف يـو أة يف العراؽ ك ىل السنٌ أالسوداء ا١تلطخة بدماء 
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ال سيما ة ك ىل السنٌ أعواهنم ليحدثوا بأيكاف ك مر من يعدكنو كذبا عدكا ٢تم من األ بجان
ف ٛتاس مع ما تعلمو من ٣تازر أكالغريب  جبُت التاريخ ، ايف العراؽ ٣تازر يندل ٢ت
هنم ضربوا صفحا أال إ يرافالعراؽ على يد الشيعة التابعُت إلللفلسطينيُت ا١تقيمُت يف 

ف علق ألشيشاف يـو شبيها ١توقفهم ٦تا ٬ترم يف ايعنيهم  الوضوع ١تف اأعن ذلك كك
هنا أ٣تيبا بحداث الشيشاف اٞتريح أعن جابتو إيف زيارتو ١توسكو يف حد قادة ٛتاس أ

كما ىم يف الدين  خوة ٢تم إف الشيشانيُت مسلموف ك أ، متناسُت ب! ...خلية مسألة دا
لسياسة ال تفرؽ بُت  ان ها ، فتبٌ عيت من يداكيأسة ياكلكنها الس نيوف يف العراؽيلفلسطا

ف تصر٭تات بعض قادة ٛتاس أ، بل .....كٕتعل الغاية تربر الوسيلة عدك ك صديق 
 كما: عن الشيعة قائال ئل حينما سحدىم أف قاؿ أىل درجة من ا٠تطورة ٔتكاف إكصل 

 رئيس الوزراء يفكىو مستشار  )! ، عيب يف الشيعة   فالشيعة عز ىذا الزماف ...ال
يف يح يطَت بو الرافضة فرحا كينشركنو ر التص ىذا ، فمثل ( نية يف غزةيكومة الفلسطاٟت
ف سكلكن ٛتاس كلألهنا تعطيها ٟتماس أاليت يزعم فاؽ كىو يعدؿ عندىم ا١تاليُت اآل

يعة يف فلسطُت فهي ٘تكن للشه ا١تساعدات ذالتدرؾ حجم الثمن الذم تدفعو لقاء ى
قادة كصورة كاحدة من صور ا١تعانقة كالتقبيل بُت  ، ـ مل تعلمأكغَتىا سواء علمت 

ماـ ضريح ا٢تالك أك كقوفهم أيراف إيف الصفوم  ك٧تاد رئيس الكياف الفارسي ٛتاس
ا١تاكر عالمي للًتكيج اإلف يكوف سببا ألكاؼ بحًتاـ كتبجيل ( ، إا٠تميٍت ) بكل 

حابيل الرافضة أ من ا١تسلمُت الذين تنطلي عليهم بُت اٞتهلة كالسذجلفكر الرافضة 
حدل دكؿ إف رأيت صورا لتظاىرة شيعية يف أحزنٍت أككم .. ساليبهم ا٠تادعة .أك 

لوف ٭تمافريقيا ) كىم يضربوف كجوىهم كصدكرىم على طريقتهم ( كيف ذات الوقت 
ىل جانب صورة إعبدالعزيز الرنتيسي رٛتهما اهلل ٛتد ياسُت ك أصورا للشيخُت اٞتليلُت 

 !.........حسن نصر اهلل
رسو الرافضة حجم التدليس كالتلبيس الذم ٯتا تم ركدأىل  : خواين يف محاس أقول إلف

م حجم ا٠تطر الذم بات ٯتثلو ذىانكأىل إكىل تنامى    كمٝتإعلى عواـ ا١تسلمُت ب
بو  ا ما يسرٌ مٌ أ  خواننا الفلسطينُت إبعض  كم كمع غَتكم منالتقارب الشيعي مع

العيب الشيعة كما يشكلونو من أهنم يدركوف أصة من ا٠تا الساجملم يف كبعض منال
رض الواقع تشي بغَت ذلك أمن جوع ، فا١تمارسة على كال يغٍت ال يسمن ، فهذا  خطر

لو قضية سالمي ١تا تشكيف العديد من بلداف العامل اإل اثارىآًتؾ ت تأبدبينكم العالقة ك 
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جوا اٞتهاؿ كالسذج ليستدر  الركافض ستغلها الشيعةإفلسطُت من حظوة لديهم ، 
 ...ىل دينهم ، إكطالب الدنيا 

ف تقفوا الوقفة ا١تنشودة كٗتلعوا عنكم ربقة أما آف لكم أخواننا يف ٛتاس فنقوؿ إل
ا١تؤمنُت كقذفهن مهات أفًتاء على يف دينكم باإللئكم الركافض الذين يطعنوف أك التعلق ب

كأخرس اهلل  ٚتعُت ،أ عنهن رضي اهللك مهاتنا أاباؤنا ك  اىنٌ دف  حاشاىن )  بالزنا ( 
 . ليهن كلعنو لعنا كبَتاإيسيء  لساف من

صحابة النيب عليو من سالـ ليكم اإلإكصل أر من ف ٕتالسوا من يكفٌ أكيف ترضوف 
رقوف اكلئك ا١تأاب اهلل الذم يفًتم عليو توا كئف تقر أ لكم ىنٌ أك   الصالة كالسالـ 
كا كتسمعوا ٔتا حصل مل تر أٍب   و ف حفظو اهلل من سابع ٝتاكاتأبالتحريف بعد 

من قتل ليس يبلغكم مل أ  اؽ على يد ىؤالء الركافض ة يف العر ىل السنٌ أليكم من ىأل
 العفيفاتخواتكن أعراض أال يعنيكم أ  ٝتها عائشة أك أٝتو عمر أف أٞتريرة سول 

ف أيدم من رضيتم أاضهن على ر عأاللواٌب تنتهك ىل السنة يف العراؽ أمن الطاىرات 
كىل    حبارىم من ربائب اليهود الذين تقاتلوىم كيقاتلوكم أبفتول تتخذكىم حليفا 

كضح من كالـ دىاقنتهم يف تكفَت غَتىم بل كاستباحتهم  ، يقوؿ ا٢تالك أىناؾ 
ا مسلمُت ف كانو إخواننا ك إ: ) غَتنا ليسوا ب ُِٓاحملرمة ص ا٠تميٍت يف كتابو ا١تكاسب 

جواز ىتكهم بواب ا١تتفرقة ال يرتاب يف ر الكثَتة يف األخبا.....، بل الناظر يف األ
كثركا يف الطعن كاللعن عليهم كذكر مساكئهم ( ، أئمة ا١تعصوموف كالوقيعة فيهم، بل األ

طافحة باٟتقد َت كالفكىنالك الكثَت الكثَت ٦تا تعج بو كتبهم كفتاكاىم ا١تمتلئة بالتك
ليها إ خالؤىم ، فارجعواأكلياؤىم ك فأنصارل اليهود كالما أالكراىية لكل ما ىو سٌٍت ، ك 

 سددكم اهلل..
ف تواطئوا أمريكي شيئا يـو حتالؿ األكم موقف الرافضة يف العراؽ من اإلال يعٍت لأٍب 

 فغانستاف ..... أحتالؿ العراؽ كمن قبلو إمعو يف 
س ضحى قامو أكىل   سرائيل ( ائو ) إلدعزعم خذلو اهلل ب رئيسهمكىل صدقتم كذبة  
  نطلى عليكم ىذا الكذب البٌُت إفكيف   مريكاف صطلحاتكم يفرؽ بُت اليهود كاألم
فيقوا أ،    عداء ٢تم يف لبنافأ٢تم يف العراؽ ك  خوانان إمريكاف ف يكوف األأكيف يعقل ك 

ة سمور بعُت الكتاب كالسنة ال بعُت السياىل األإكانظركا رعاكم اهلل ، كم من غفلت
كلئك الركافض اٟتاقدين أوىا على ا١تأل براءة ال رجعة فيها من علنأكا١تصلحة الدنيوية ، ك 

ما أة سندا كدرعا ، ىل السنٌ أخوانكم من إكلن ٕتدكا سول ، عواف اليهود كالنصارل أ
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سيادىم أف يصبحوا عونا للصليبيُت ك أمات فال يقدـ كال يؤخر فهم رضوا موقف اٟتكو 
للنار حضاف الركافض فما أيف  ءر٘تالإلمثل ىذه ا١تواقف  كميدعونٌ اليهود ، فال 

 :كتذكركا قوؿ الشاعر ماء ... مآفللض
  ف ترعى مع ا٢تمل أنفسك بفاربأ      لو فطنت لو   ألمرقد ىيأكؾ           

نيط بكم من حيث التشعركف .. أم ا٠تطر احملدؽ بكم كالدكر الذم دركتم حجأفهل 
 اللهم ىل بلغنا اللهم فاشهد .

 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
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 اب اخلامسالب

 عالم ودوره يف نشر التشيعاإل

سالمي ىو عالـ العريب كاإلف اإلأٮتفى على عاقل ب ال عالم العريب واالسالمي:اإل
، كال عالمي الغريب ثَت اإلأبة الغربية كالٮترج عن دائرة التعالـ مسيس كٮتضع للمراقإ

فبنظرة كاحدة ، و ٕتاكز ا٠تطوط اٟتمراء اليت رٝتت لعلى سالمي إك أعالـ عريب إ٬ترؤ 
كوف خبار تكاد تف األأينشر عندىم كعندنا ٧تد  عالمنا كٔتقارنة بسيطة بُت ماإىل إ

قصد أاليت تتناسب مع كل بلد على حدة ك ختالفات كاحدة يف مضموهنا عدا بعض اإل
رىاب ىي ىي سم اٟترب على اإلإسالـ بالخبار الداخلية ، فاٟترب على اإلبذلك ا

حتالؿ لبالد إعالمهم ، كطمس اٟتقائق عن ما ٬ترم من إ كأعالمنا إسواء يف 
مة ما ما يقـو بو ٛتاة األأٮتتلف شيئا ،  ىلو كسلب لثركاتو كذلك الأل ا١تسلمُت كقتلو 

خبارىم ال أرض كمغارهبا ، فاءىا اجملاىدين يف مشارؽ األنبأكا١تدافعوف عن حرماهتا من 
مر ٥تتلف ف األأال إرفة كمشوىة ، ف ذكرت فهي مبتورة ك٤تإعالمنا ك إتكاد تذكر يف 

خص تزخر فالقنوات العربية الرٝتية على األخبارىم ، أما يتعلق بالشيعة ك ٘تاما في
ىل إعالـ العريب يسارع شيء للشيعة كلو كاف بسيطا ٕتد اإلف ٭تدث أخبارىم كما أب

كالـ  أمف تفوه رافضي بإما أك٬تعلونو خربا مهما ، خبار كلويات قائمة األأكضعو يف 
كملو كما ٭تدث مع كل مايقولو أل ا٠تطاب بالقنوات تنقذا بتلك إفكلو كاف تافها 

ف كراء أـ أرل ىل جاء كل ذلك مصادفة ، تي حسن نصر اهلل زعيم ما يسمى ْتزب اهلل 
عن ٥تطط الدعم العا١تي  ف ذلك كلو ال ٮترجأ، نقو٢تا جازمُت ب   كراءىاماكمة ألا

ىل ما يسمى يف عرؼ إفة اضإ ىل السنة كاٞتماعة ،أ ٤تل برازىم كي ٭تٌلواإللشيعة ك 
ا حقيقيا ينشدكف ف يكوف للمسلمُت رمز أ) صناعة الرموز ( فهم ال يريدكف عالـ اإل

ة يعلقوف هبا ف يصنعوا رموزا مزيفألزاما عليهم َتتو كلذا كاف سقتداء بك اإلأالتشبو بو 
مة عن الرموز اٟتقيقية لأل بعادإضواء عليهم ك وب العامة كذلك من خالؿ تسليط األقل

 ( .  سالـىل اإلأعالـ على حرب اإل قراءة كتايبهبذا الصدد نصح أدائرة الضوء ) كىنا 
مي على دعم سالالـ اٟتكومي الرٝتي ، العريب كاإلعدأب اإلعالم احلكومي : اإل -1

ك أم ثرهتحتالؿ العراؽ كبركز الشيعة كقوة ال يستهاف هبا ال لكإالشيعة كال سيما بعد 
فغانستاف كبناء على ما أئهم مع احملتل االمريكي للعراؽ ك ٪تا بسبب تواطإثَتىم ك أشدة ت
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سالمي ، كمل عا١تي لنشر التشيع يف العامل اإل ليو يف طيات ىذا الكتاب من دعمإأشرنا 
ف يستخدموا اجملاؿ للشيعة ألىل فسح إـ الرٝتي عن ىذه الدائرة بل ذىب عالٮترج اإل
ف أما يسمونو ) مظلوميتهم ( ، فتجد فكارىم كالتباكي على أـ لتمرير عالىذا اإل

مة كيطعن يف مقدساهتا من ة بالكالـ فيسب كيلعن سلف ىذه األللشيعي مطلق اٟتري
فًتاءات الشيعة إراد الدفاع فقط كالرد على أف تكلم سٌٍت ك إما أك منع ، أم تقييد أغَت 

سالـ  ( ، ىل اإلأعالـ على لكالـ ، ) حرب اإلائفية كمنع من اهتم على الفور بالطأ
بالشارع عطاءه اجملاؿ الواسع ليؤثر إعالميا ك إبراز دكر حزب اهلل إطار ٌب يف ىذا اإلأكي

مة ) يف سياؽ ما يسمى ظهاره بالقوة ا١تدافعة عن األإالعريب على كجو ا٠تصوص ك 
كمذىبو الفكرم زب ىل عقيدة ىذا اٟتإوقت الذم ال يتطرؽ بصناعة الرموز ( ، يف ال

ة اٟتقيقية ف ٭تل ىذا اٟتزب ٤تل القو أيراف ، فا١تهم إىل إىل كالءه إكالديٍت كال يشار 
عداء كىم اجملاىدكف كمقدساهتا كا١تقاكمة ١تخططات األ مةا١تدافعة عن حرمات األ

مة يف الوحيدة اليت تعوؿ عليها األ ىل السٌنة كاٞتماعة الذين باتوا القوةأفذاذ من األ
مية على العامة كراؽ كبغية التعك٠تلط األ، ىل دينها اٟتق إسًتداد حقوقها كالعودة هبا إ

ىل جانب إبُت حزب اهلل كٛتاس ، فذكر ٛتاس عالـ العريب عادة من الناس يربط اإل
ة شيعية ىذا اٟتزب بعيدا عن ما يقاؿ عنو من طائفيعلى مشركعية يضفي حزب اهلل 

بق سمُت العاـ األالكثَت كالسيما بعد تصر٭تات األ ونكشف منإبغيضة كدكر مشبوه 
نو بات اٟتارس للحدكد الشمالية أهتم ىذا اٟتزب بإٟتزب اهلل صبحي الطفيلي الذم 

 دىل هبا لقناٌب اٞتزيرة كالعربية هبذا الشأف ( أىل تصر٭تاتو اليت إسرائيل ) يرجى الرجوع إل
دركنا اٟتجم ا٢تائل للقنوات الفضائية لو جلنا ببصرنا من حولنا أل :عالم الشيعياإل -1

كصحيفة كشريط ك٣تلة عالمية من كتاب ىل النشرات اإلإضافة إٝتاء ٥تتلفة أكبالشيعية 
الكثَت منها ،  دبح للرافضة العدصأكالعامل ١تنار مر مقتصرا على قناة اف كاف األأد فبع، 
ف تكوف أهبا  يف ينبغف الكثَت منها يصدر من دكؿ عربية كاأمن ذلك دىى كاأل مرٌ األك 

فاؽ كلتكوف سببا يف اآل ابواهبا ٢تذه القنوات لتنفث ٝتومهأف تفتح أة ال مناصرة للسنٌ 
ة فاف عدد القنوات َت خحصائيات األكحسب اإل، لضالؿ الناس بدال من ىدايتهم  

شاملة للقنوات  ةقنا ّْالشيعية على النايل سات ) القمر ا١تصرم ( لوحده بلغ 
ا ا٢تدامة فكارىأطفاؿ لتنشر األٟتوارية كالفنية كالًتاثية كاالقتصادية كقنوات خبارية كااإل

حالؿ دين الرافضة القائم على إسالـ اٟتق ك ىل طمس معامل اإلإبُت ا١تسلمُت الداعية 
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كىذا ينطبق ة .. ىل السنٌ أنتقاـ من ا١تملوء بنزعة الكراىية كحب اإل، التكفَت كالطعن 
 من قنوات شيعية ليست بالقليلة .. ، د َت ت كا٢توت بالعرب ساعلى على مايبث 

دركنا البوف ألية غَت الرٝتية بتلك القنوات الرافضية ف نقارف بُت القنوات السنٌ أردنا أكلو 
صناع القرار  من قبل تها الٕتد الدعم ا١تطلوب ية على قلٌ الشاسع بينها ، فالقنوات السنٌ 

كلويات أة كاٞتماعة ليست موجودة يف نٌ الس ىلأقضية ف ألكذلك اٟتكومات العربية  يف
مة الكربل كمنها ىذه القضية ألعن قضايا اشهواهتم كملذاهتم ف شغلتهم أبعد جندهتم أ

 . 
كبعض يراف ك حكومة الرافضة يف العراؽ إعالـ الشيعي كبدعم من كلقد دأب اإل

على توجيو ليج ، رباب ا١تاؿ الشيعة كالسيما يف منطقة ا٠تأكالكثَت من نظمة العربية األ
ىل السنة فضال عن ترسيخ أالعواـ من بو خطاب شيعي ٮتلط السم بالعسل ٮتدع 

سلوب عالـ الشيعي من حيث األ، كلقد تطور اإلشيعي ع الفكار ا٠تاطئة لدل اجملتمألا
ىل أفيو  يف الوقت الذم ٭تـرداء ١تا ٬تده من مساحة كاسعة من اٟترية كالدعم كاأل

طالؽ اليد للشيعة إٔتقابل بداء الرأم إك قهم يف حرية الكلمة بسط حقو أالسنة من 
 .ليقولوا كيفعلوا ما يريدكف 

ىي سبب رىاب ( ) اإلسالـ ف اٟترب العا١تية على اإلأالتذكَت بكمن نافلة القوؿ  
ة اليـو غَت فالسنٌ ، ة ىل السنٌ أىل ا٠تَت عن دعم كمناصرة أرئيسي لعزكؼ الكثَت من 

الدفاع  ىل منعهم من إضافة إ غَتىمأسوة بىل منهجهم كعقيدهتم إبالدعوة مسموح ٢تم 
رباهبم أا١تدعومة من قبل الغرب الصلييب ك الشرسة ة يالشيعنفسهم ٕتاه ا٢تجمة أعن 

فاع عن نفسهم عن ا١تشاركة يف الدألينأكا بىل ا٠تَت ، كلكن ىذا اليعطي مربرا أل اليهود
 من ٥تططات ُتٟتفاظ على ىوية ا١تسلمىل اإعالمية ا٢تادفة كدعم ا١تشاريع اإلدينهم 

٬تاد الوسائل اليت إ عنبعد كلن يعجز ا١تخلصوف  ـعداء كمكرىم ، كالسبل مل تعداأل
 الفاليق نياللذا١تاؿ ك الكلمة  مٍ تعينهم على الدخوؿ يف ىذا ا١تضمار ا١تتضمن ٞتهاد

 ا١تشركُت) جاىدكا : صلى اهلل عليو كسلم  يقوؿ النيبٌ ، ٫تية عن جهاد النفس أ
 ركاه أبوداكد باسناد صحيح .لسنتكم ( أسكم ك فنأموالكم ك أب
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 الباب السادس

 يف دعم التشيع دور احلكومات

 
عن ٥تطط نشر التشيع يف العامل سالمية الكثَت من اٟتكومات العربية كاإل الٮترج دكر

لغرب مر اأ٘تر بأف مل يكن كلها تإمات ف غالب ىذه اٟتكو أعلمنا ب ذا ماإسالمي اإل
رضاءه ، فهذه اٟتكومات قد عفا عليها الزمن ، حكومات مهًتأة إىل إالصلييب كتسعى 

ف الكثَت ء يف كراسيها ألاا سول البقهكمًتىلة مستغرقة حىت آذاهنا يف الفساد كال يهم
فيها باٟتديد ستولت على مقاليد اٟتكم إ٪تا إبناء على رغبات شعوهبا ك ت تأمنها مل 

دين  ستبداؿإعداء األراد أذا إيادىم من اليهود كالنصارل ، ك سأكالنار كٔتساعدة 
م فضال أم ر أوف ٢تا كف ىذه اٟتكومات سوؼ يأعتقد بأسالـ بدين الرافضة فال اإل

الال٤تدكد للشيعة يف الكثَت من البالد من  ننا نرل الدعمإكعليو ف عًتاض ، على اإل
العريب مثاال ، فالشيعة مع ليج كظائف كٕتارات كمناصب حساسة كلكم يف بلداف ا٠ت

كم ما يغر الة مدعومة من تلك اٟتكومات ، ك يغلبأهنم ٯتارسوف كجودىم كأال إية لقأهنم أ
رض مر تكذبو الوقائع على األذا أيقاؿ من ٗتوؼ تلك اٟتكومات من ا١تد الرافضي فه

  :مثلة ضرب لذلك بعض األأ، كس
ك ا١تقيمُت الوافدين أة سواء ا١تواطنُت انيوف من الشيعير إليشكل ا: الرتكيبة السكانية -1

ؤالء كما ىو معلـو يف بلداف ا٠تليج العريب نسبة كبَتة من شرائح اجملتمع ا٠تليجي ، كى
هنا تغض إف يراف ، كىذه اٟتقيقة تدركها ىذه اٟتكومات كمع ذلكال إلإليس ٢تم كالء 

، عماؿ لك من األىل ذإبواب العمل كالتجارة كما أم الطرؼ عنهم ك٘تد ٢تم كتفتح ٢ت
حداث ما أا بعض ىذه البلداف كال سيما بعد ألك تباع حزب اهلل من اللبنايُت مأكىاىم 

اليـو ىم ك !  تأشَتة دخوؿ من غَت ىا هنم دخلو أحيث  ََِٔ٘توز  يسمى ْترب
 نطقة كالسيطرة علىحتالؿ ا١تإلوجستية دعما للمخطط الرافضي يف رىم الادك أيقوموف ب
  ىل السنة يف الكثَت من ىذه البالد .أالذم يضيق على  يف الوقتمقدراهتا 

متخاذال الو ٚتإبسالمية يعد موقف اٟتكومات العربية كاإل :ةىل السن  أادلوقف من  -1
من قتل فغانستاف أك ف ماحصل للعراؽ إ، فحياف كثر األأجنيب يف بل كمتواطئا مع األ

ة و آللمطاراتفهذا يفتح ،  اٟتكوماتبعض ىذه كتدمَت ماكاف ليجرم لوال مساعدة 
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العسكرية كثالث يشارؾ باٞتهد  قامة القواعدرضو إلأالقتل الصليبية كذاؾ يفتح ٢تم 
سرل ا١تسلمُت ليقـو فتح سجونو أليكرابع من لعدك ستخباراٌب كاللوجسيت الداعم لاإل

نتزاع ا١تعلومات كتسليمها ٢تم ، كخامس من إسياده ٔتهمة التحقيق ك أبالنيابة عن 
يو سَتة اجملاىدين كالتعمية على كتشو ا١تعاصرة عالمو لدعم اٟتملة الصليبية إ سخري
ا الشيعة مأ، فقط ة ىل السنٌ أرل ىم ٬تف ا١تتضرر الوحيد ٦تا أكا١تعلـو ،  خبارىم أ

،  هم يستهدفال يف منأل عن حلقات التدمَت ا١تنظم الذم هنم إا١تتواطئوف مع احملتل ف
تهم عانإجنيب ك لألنفسهم أٙتن بيعهم اٟتراـ ا١تاؿ من م هنمتألت بطو إيف الوقت الذم 

 .حتالؿ بالد ا١تسلمُت إعلى 
ماـ قادة الشيعة أفسح اجملاؿ من خالؿ ٌب ذلك أكي  :حرية احلركة لدىاقنة الشيعة -0

ىل إقتدل الصدر ٬تولوا يف بالد ا١تسلمُت كما حدث يف زيارة اجملـر مك ليصولوا ككرباءىم 
تباعو إرتكبو ىو ك إلو قادة تلك الدكؿ مع علمهم ٔتا ىل تركيا ليستقبإخَتا أالسعودية ك 

عبدالعزيز مثاؿ أمن كذا اٟتاؿ بالنسبة لعتاهتم ، ىل السنة يف العراؽ ، ك أمن ٣تازر ْتق 
جراـ ، كال ٕتد كغَتىم من عصابة القتل كاإلكاٞتعفرم كعالكم اٟتكيم كعمار كا١تالكي 

ىل السنة ، أمن  الؼ العراقيُتم هتمة القتل العمد آلك يوجو ٢تأيردعهم ك أيوقفهم من 
ىل إف ىذه اٟتكومات تبادر إف يثبت عليو هتمة تذكر ملعابرا للسبيل يا ف كاف سنٌ إما أ
 ..  ف يعذبو حىت ا١توتأتسليمو ١تن يقتلو بعد شتباه كمن ٍب تقـو بّتريرة اإلعتقالو إ

ث ٘توز من عاـ احدأخَتة يف فبعد مسرحيتو األ  :الرافضي( هللا ) حزب دعم  -4
ن زعيمهم كمباشرة كمن غَت عالـ العريب ينقل كل صغَتة ككبَتة عكجدنا اإل ََِٔ
ىل السنة ، كسارعت تلك أسم إمن يتحدث بما يفعل مع على عكس بًت  كأتقطيع 

 ىل ٣تيء قوات اليونفيلإ دتأيكية اليت ر ىل بناء ما ىدمتو تلك اٟترب التحإاٟتكومات 
) سرائيل إالذم ٭تمي اٞتدار العازؿ مع حزب اهلل ىل جنوب لبناف لتكوف إ الصليبية

ا١تستفيدين كثر أىل بناء اٞتنوب ) ك إ الكل بادركعلى أثر ذلك ، راجع ما قلناه آنفا ( 
يوت ف ىدمت البأ فال بواكي لو بعد هنر البارد السٌٍت ٥تيم ما أىم الشيعة بالطبع (  

 .  س ساكنيها أعلى ر 
ضفاء ىالة من إ٫تية الكربل ك عطاءىم األإمن خالؿ  :دور علماء الشيعة يمظتع -4

يزكر ف أىل العراؽ فال بد لو إم مسؤكؿ عريب أا ٭تصل عند زيارة كم،  القدسية عليهم 
كما حصل مع سعد لو ،  يقدـ قرابُت الطاعة كالوالء يراين ( ك ا١تدعو السيستاين ) اإل

 . اٟتريرم كعمرك موسى كغَتىم 
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يع مؤخرا من نبش لقبور الصحابة ٝتع ٔتا جرل يف البقمن القليل  :ثة البقيعدحا -5
سعودم عالـ الف اإلدثة مركرا عابرا ألمهات ا١تؤمنُت على يد الرافضة ، مرت ىذه اٟتاأك 

 مىتماـ ، نعمر ال يستدعي اإلا١توضوع ككأف األا ثارة ضجة حوؿ ىذإكالعريب مل يريدا 
ال يأبو ١تا ٬ترم ال بنفسو ك إال يكًتث ٫تية ١تن لك األبتليست قد تكوف هنا حادثة إ

ة فاف ىل السنٌ أما بالنسبة لنا ٨تن أ، راضي ا١تسلمُت أٔتا ٭تدث على  يعبأال ك حولو 
ف ٕتعل تاريخ ىذه أمة كحرم باألحادثا جلال كلو مدلوؿ خطَت جدا اٟتادث كاف 

حادثة سرقة اٟتجر على غرار هبا ت ١تٌ أاليت  األليمةحداث األ الفعلة الشنيعة يف سلم
ىػ ُّٕبو طاىر القرمطي على الكعبة بتاريخ أف جلس أسود على يد القرامطة يـو األ

جاج ب يقتل باٟتأ( كدنا أفنيهم أهلل ٮتلق ك ا .......نا أباهلل كباهلل أنا  ):  قائال 
 هم يف ماء زمـز .. يمكير 

ىل إف ننتبو أطورة ما ٬ترم ك يف خلف مرة كمرة أف نفكر دعونا ألف حادثة البقيع تإ
ث الكبَت دننظر ٢تذا اٟتف أ، ك ا١تسلمُت  ؤ٘تنت على حرماتأضعف كخور حكومات 

فعاؿ عظيمة مة ألعداء األأىو جس نبض من قبل خرل لنسأؿ انفسنا.. أأمن زاكية 
هنم أقوؿ بأ نا الأة ... ك حىت الكعبأقصى كهدـ ا١تسجد األقادمة يف الطريق    خرل أ

مة ك رجاؿ ينافحوف عن مقدسات ىذه األداـ ىنال ذف اهلل ماإكلن ٬ترؤكا با سيفعلوهن
بُت الفينة من اليهود كالنصارل كمن كاالىم يعمدكف كغاد كلكن ىؤالء األ،  كجودىا ك 

ا مقدار القوة كالضعف لديها قبل مة ليعلمو األ ٖتسس ردكد الفعل لدلىل إخرل كاأل
مة كالسيطرة على خضاع اإلإىل إم الرامية ة ٥تططاهتف يقوموا بعمل جديد يف حلقأ

 ..مقدراهتا 
ف يفهموا أعداء كعلى األ، ف يكوف متقدا على الدكاـ أمة ٬تب ف ىاجس األإكعليو ف

عداء ف يدرؾ ىؤالء األأ بفاع عن نفسها ك٬تدمة مازالت حية كقادرة على الف األأب
مس حاكؿ شاركف باألصغَتا لن ٯتر بغَت حساب ،  أكا كبَت   فم حدث مهما كاأف أب
مى الصور ا١تسيئة لشخص نبينا حداث ما يسأتحاـ ا١تسجد االقصى كمن ٍب جاءت قإ

سرل أكتلك نشر صور  ىذه يع كبُتقرًن عليو الصالة كالسالـ كاليـو حادثة البالك
ٮترج  كل ذلك ال..يف كضع مذؿ كمهُت كغَت٫تا يب غريب كغوانتنامو أا١تسلمُت يف 

ضعاؼ معنوياهتم إك ربات النفسية للمسلمُت بغية كسر شوكتهم عن دائرة توجيو الض
ف كجدكا منهم بركدا كعدـ إثر لديهم ، فأالتاٟتس ك مستول  سٌ ٞتنفس الوقت  كيف

اكمة قف كجدكا منهم مإما أ ا، كرب منهأ خطوة ىلإيذاءىم كانتقلوا إمعنوا يف أث كًتاإ
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كذا فهي حرب سجاؿ ُت ، كىحجموا ليعيدكا الكرة ثانية كلو بعد حأستسالـ إكعدـ 
هنا كبكل بساطة حرب أللديهم سلحة الدنيئة كالقذرة عداء كل األيستخدـ فيها األ

الًّ كال إيرقبوف يف مؤمن  الك ليس فيها خطوط ٛتراء مشًتكة صليبية رافضية صهيونية 
رهبم أكي ينفذكا مىدافهم  أف توحدت أبعد ال إعداء جتمع فيها ىؤالء اإلا كما.. ةذمٌ 
 ) خابوا كخسركا ( ...... سالـ رامي للقضاء على دين اإلال
 
 
 
 
 
 
 

  **  * 
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 الباب السابع 

 
 يج العريب والدور ادلناط هبملالشيعة يف اخل

 
خاليا نائمة تنتظر على أقليتهم لشيعة يف ا٠تليج العريب بل كيف كل بلد مسلم اٯتثل 

 البحرين ا٢تواف ، فهذهالضعف كا٠تور ك  هانقضاض على حكومات ٪تا فيشارة لإلاإل
الت تعاين من مؤامرات ماز من ٣تمل السكاف ، % َٓكثر من أاليت ٯتثل فيها الشيعة 

يراف ، كتشَت طاحة ْتكومة ذلك البلد كتسليمو إلىل اإلإيرانيُت الرامُت الشيعة كاإل
ك أعسكرية سواء يف العراؽ يعة تلقوا تدريبات شالؼ من البحارنة الف اآلأالتقارير ب

٧تزت يف أف مهمتهم قد أن للمرحلة القادمة فهم يعتقدكف بوب لبناف ليكونوا جاىزيجن
تتخبط  هناإما حكومة ىذا البلد فأدكرىا يف البحرين كبالد اخرل ،  العراؽ كىي تنتظر

ف إة فىل السنٌ أحتضاف ا٠تَتين من اٖتكيم شريعتو ك ك ىل اهلل إيف غيها كبدال من العودة 
ك التطور العلمي أكىل ال من ناحية الصناعة قائمة الدكؿ األرين صارت تصنف يف البح

عطاء إبعد ) جاء ذلك لدعارة ل اكثر الدكؿ اليت ٖتوم بيوتأ٪تا يف قائمة إكالتقٍت ك 
كال حوؿ كال  (  مدف ا٠تطاياطلق عليها أالثامن عا١تيا ضمن عشرة مدف  البحرين ا١تركز

قف بوجو ا١تد الرافضي الصلييب ف تأ، فهل ننتظر من ىكذا حكومات ال باهلل إقوة 
 مريكي .. سطوؿ ا٠تامس األقيادة األ ٭تتضنوفيف ذات الوقت ٬تتاح ا١تنطقة كىم الذم 

راطهم يف العملية ٩تإبُت مطرقة كالءىم لدينهم كسنداف سالميوف ىناؾ فهم ما اإلأ
الرافضية جتذبتهم من غَت طائل فال ىم أفادكا أىل السنة بوجو ا٢تجمة إالسياسية اليت 

نكم ستوقفوف أنقوؿ لكم ب اكال ىم غَتكا نظاما علمانيا ٭تكم بغَت ما أنزؿ اهلل ، كلذ
ة يف كل مكاف ، ىلكم من اىل السنٌ أدينكم ك بو ٕتاه  معند ربكم كتسألوف عما فرطت

َت الشرعي غ اللقاءىل قوة ، كىذا إدكم زاد كمل يقل كالشيعة من قوة فالفساد يف بل
مشوىا  مشركعاب ٧تأو بشيء سول ملذاهتا كشهواهتا قد بأة ال تبينكم كبُت حكوم

نفسكم أف تراجعوا أما آف لكم أكضعف ا٢تمم ، كالقبوؿ بالدنية ٝتو ا٠تور كا١تداىنة أ
 فيشاىد الناسة يف العراؽ ىل السنٌ أكف مصَتا كمصَت نكم تنتظر أـ أكتنظركا حولكم ، 
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يرقصوف كيغنوف كيرددكف حولكم  من الرافضةعمدة الكهرباء ك أ جثثكم معلقة على
   حفاد معاكية كيزيد (...    أعلى النواصب  )لعنة اهلل

يراف كالعراؽ إمن  ـفا١تنطقة الشرقية تقف على بركاف رافضي مدعو ما السعودية أ
خَتة من مظاىرات حداث األكاأل، شارة كذلك ينتظركف اإل ىمك كالغرب الصلييب ، 

كلتهم ا١تزعومة تارة يسموف دفحد ، أخافية على نفصاؿ باتت ليست مطالبات باإلك 
مر ككأف األخرل بدكلة الشرؽ العربية كيضعوف ٢تا خرائط أحساء ك بدكلة القطيف كاإل
درم حىت مىت يسكت علماء ىذا البلد أكال خابوا كخسركا ، ، هي تبات يف حكم ا١تن

ذا كاف إشديدا  مرات الرافضة ، كنتساءؿ ١تاذا يكوف رد الفعلاٮتطط لو من مؤ  عن ما
ينتظركف   فماذا   ينبس ببنت شفة ذا كاف الفاعل شيعيا فال ٕتد من إما أا١تتهم سٌنيا ك 

لها القرامطة من مكة كما فعتقطر دما فوؽ رىب  ليتعالـ الرافضة اأف ترفرؼ أينتظركف أ
 ىلأكلذا كاف لزاما على ،  ..ف نقوؿ حسبنا اهلل كنعم الوكيل  أال إليس لنا   ، قبل 
ا١تخدرة اليت  ف يعوا خطورة القادـ كال يقعوا ٖتت طائلة الوعودأرض اٟترمُت أة يف السنٌ 

عد أنفسهم كبكل الوسائل ، فهل أك تلك ، فالرافضة يعدكف أتطلقها ىذه اٞتهة 
ة اليت ستكوف صعبة للمرحلة ا١تقبل أٯتانيا كبدنيا كما ينبغي هتيإنفسهم أة نا السنٌ انخو إ

 ل ا١تسلموف يغطوف يف سباهتم كمنشغلُت بدنياىم .. ف ظإبكل ا١تقاييس 
ى قلتهم يهيمنوف على فالشيعة عل، خواهتا أفضل حاال من أفهي ليست  الكويتما أك 

منية كاٟتساسة بل حىت الوزارات كىم ٭تظوف عماؿ كالكثَت من ا١تناصب األالتجارة كاأل
دكر تزيل اللثاـ عن بالتقريب من قبل السلطة ، كجاءت حادثة تأبُت عماد مغنية ل

تباعها ، فلم يباؿ ىؤالء  ٔتا فعلو ىذا الرافضي ايراف ك الشيعة يف الكويت كعمالتهم إل
قامة العزاء إموا بمَت البالد السابق ، فقاأ٤تاكلة نفجَت طائرة ىل إقتل كتدمَت كصل  من

من ك ياـ حبسهم ألاٟتزف عليو ، فماذا فعلت اٟتكومة ٕتاىهم سول  بينو كإظهارألو كت
فيذ تنـ أـ ٛتق أىو غباء أ، ! كلة ناصب العليا يف الدأكا ا١تكرامهم فيما بعد ليتبو إٍب 
 حكم البالد ..  الشيعة ك٘تكينهم من تكرًن كرب الذم يقتضي د األيكامر السأل

كحكومة الرافضة يف العراؽ كجهات يراف إقبل  ف منو بلغ اٟتوثيوف ا١تدعوم اليمنكيف 
أف ىو ستقرار البالد كأمنو ، كا١تضحك ا١تبكي إليهددكا ف ٔتكامن القوة ، خرل أ

رايتم أ! الدكؿ ا٠تليجية  إحدليف يعاٞتوف جرحى اٟتوثيُت يف قتا٢تم مع اٟتكومة 
 أفضليف  الشيعة ا١تتمردكف على حكوماهتم يكرموف كيعاٞتوف  .... إخوٌب

عداء اهلل من اليهود أالسنة من اجملاىدين الذين يقارعوف  أىلما أا١تستشفيات العربية 
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ك ا١تساعدة أرىابيوف ال يستحقوف العوف إهنم إفمة كيدافعوف عن حرمات األكالنصارل 
 .ف يقولوا ربنا اهلل أال إجوف كيساموف أشد العذاب ال لشيء بل يلقوف يف غياىب الس

جنيب اقي كتقاسم الغنائم مع احملتل األخرل منهمكة بتهريب النفط العر أكدكلة خليجية  
القوات الصليبية يف  سلحة القتل كالتدمَت اليت تستخدمهاضال عن القياـ بدكر ا١تورد ألف

 حرهبم على ا١تسلمُت .... 
بَتكت كيقتل ٭تتل نو إفرعاية خليجية خر ىو األالذم يلقى الشيعي ( حزب اهلل )كىذا 
ب كنوا كزراء ف لوإا بل إرىابيليس  نوإفكمع ذلك كيهدد اٟتكومة بالسقوط  أىلها

فيلق بدر قرينو ك ى ّتيش ا١تهدم ، ككذلك ما يسميف اٟتكومة على ا١تناصب أ يتبوأكف
كزراء يف اٟتكومة العراقية  م٢تف إيف العراؽ ف ق أىلناْت الفظيعةاجملازر  وارتكبأ نالذي

، ستقباؿ الفاٖتُت إكيستقبلوف  بُت البلدافكيتنقلوف يف الرب١تاف ا١تزعـو  أعضاءىل إ إضافة
ف بعض القائمنب أيقاؿ دكلة خليجية قبل خص من كعلى األيضا أموف كىم مدعو 

حتالؿ العراؽ إل وه بدعمهمرتكبإلذم ا جم ا٠تطأ القاتلحمتأخرين  واكتشفعليها ا 
 ، ...  مبواهبأيهم علعند حدكدىم يطرقوف  يرانيُتالرافضة كاإل ف رأكا أبعد 
م تعيشو ىذه البلداف ، ذا٠تليجي ال مساك أسف صورة مصغرة عن الواقع ا١تلأل هىذ

ف يواجو  القائموف عليها ٥تططات تشييع بالدىم كاحتال٢تا من قبل الرافضة أكبدال من 
، ىل اخواهنم السٌنة يف كل مكاف إ، كمد أيديهم  الكاذبةكعدـ الوثوؽ بوعود الغرب 

عواهنم كسبا لرضاىم أيراف ك إرؼ عن كل ما ٬ترم كيتهافتوف على تراىم يغضوف الط
ف الرافضة يسَتكف كفق ٥تطط مدعـو غربيا كلن أمتناسُت ب، ألذاىم بزعمهم  أكدر 

مقدار ا٠تطر احملدؽ هبم كلئك أ يدرؾمامل يوقفهم شيء حىت يتموا تنفيذ ىذا ا١تخطط 
َتكا اٟتقيقة بعُت دينهم كشريعة رهبم ال بعُت من لفوا عن دس رؤكسهم يف الرماؿ ككي

ندلس عربة ٢تم ، كلتكن سَتة ملوؾ الطوائف يف األعداءىم أليريد الشر هبم كتسليمهم 
  كصاركا ف زاؿ ملكهم أل ضد بعضهم البعض ككانت النتيجة ف تواطئوا مع النصار أيـو 

 . كهشيم احملتضر
ما مواالهتم أف بقاء حكمهم من بقاء دينهم ، أيت شعرم مىت سيدرؾ ىؤالء اٟتكاـ كل
ف إ.. ك٢تم يف سَت ا٢تالكُت العرب  كة كاهللهنا ا١تهلإكلياءه فعداء رهبم ك٤تاربتهم ألأل
 عىاًقبىةي  كىافى  كىٍيفى  فػىيىنظيريكا اأٍلىٍرضً  يًف  يىًسَتيكا أىفػىلىمٍ } تعاظ هبا ، يقوؿ تعاىل رادكا اإلأ

 ٤َُتمد{ أىٍمثىا٢تيىا كىلًٍلكىاًفرًينى  عىلىٍيًهمٍ  اللَّوي  دىمَّرى  قػىٍبًلًهمٍ  ًمن الًَّذينى 
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 ثامن الباب ال

 من اذلجمة الشيعية ادلعاصرة ادلثقفني سالميني ( و ) اإلموقف 
 

 اليوم  ووي  مس وصف  األو ومي  ق   -1

ىل مدل خطورة ما كصل إعن حقائق غاية يف األ٫تية تشَت  كشفت أحداث العراؽ 
بعض  إىل إضافةك ) ا١تفكرين ( العرب أيسموف با١تثقفُت  ليو ا١تد الرافضي بُت منإ

مس يسَت يف ركاب ما يسمى حركة باإلسالمية ، فمن كاف لى التيارات اإلاحملسوبُت ع
يراف يف تناقض عجيب إافعوف عن الدكلة الفارسية يف القوميُت العرب ٧تدىم اليـو يد

،  كال غرك فمن !! كمريب ، دعاة للعركبة باالمس كدعاة للفارسية الصفوية اليـو !
ا١تنتنة ال ٬تد غضاضة يف تبٍت فكر سس بنيانو على شفا جرؼ ىار من العصبية أ

ـو مس كانت بغداد قبلتهم كاليكثر ، باألأ شعويب آخر ماداـ ىناؾ من يدفع عصيب
ر مع خم رافضي آأذا تكلموا ال تفرؽ بينهم كبُت إأضحت طهراف قبلتهم اٞتديدة ، 

فهمي  ......ة كاٞتماعة بالتحديد ىل السنٌ أسالـ ك١تنهج لإلنتماء إما يدعونو من 
،  ُت يف مصر كغَتىم ....خواف ا١تسلمكالكثَت من رموز اإلىويدم ، العوا ، الًتايب ، 

بو أٝتاؤىم عمر ك أ، رائحة التشيع منهم ذا ٖتركوا مشمت إذا تكلموا نطقوا بالتشيع ك إ
) جور ليكونوا أعالـ ا١تبرزىم اإلأبكر كعثماف كقلوهبم بن سبأ كالعلقمي كالسيستاين ، 

حسنهم ( يف لبناف ىشوا كبشوا ، ذا تكلم ) إمة .. بالنيابة عن األ يفكركف (  مفكرين
قالمهم رخيصة أغتاضوا كانتفضوا ، إىل السنة كاٞتماعة أذا تكلم عامل رباين من إك 

عواهنم ، أال الشيعة ك إلسنتهم سليطة على اٞتميع أ٬تار ١تن ىب كدب .. ك جاىزة لإل
٬تمعهم حبهم للرافضة   الس كاٞتمعيات ... تقاـ ٢تم الندكات كا١تؤ٘ترات كتنشا ٢تم اجمل

ىل السنة يف العراؽ على أوف ٔتقتلة ثًت ال يك صيل ، أسالمي إ كعداؤىم لكل ماىو
س التشيع أف شربوا من كأيـو  سلخوا من اٞتسد السٌٍت نإهنم ألخواهنم الرافضة إيدم أ

سخيفة ككاىية  فعا٢تم القذرة ْتججأعة يٕتدىم يربركف للش، نفسهم للشيطاف أكباعوا 
فيو ، صاركا كا فيو حىت شابت رؤكسهم أكرم كنفسي تربوا عليو كنشتنم عن خلل ف

الو٫تية كال يشَتكف كلو  نتصاراتومركف إلزٌ يالرافضي يطبلوف ك بواقا ١تا يسمى ْتزب اهلل أ
 .رض كمغارهبا اىدين يف مشارؽ األنتصارات اجملبكلمة إل
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عداء بثقافة األ طريقة مقلوبة ، مثقفوف كلكنمفكركف كلكن بعاله ىم أفمن ذكرناىم 
سالـ ، ىل اإلأاب ٯتجدكف من يقتل كتٌ ىل التشيع بدال من التوحيد ،  إدعاة كلكن ، 

 .....، شعراء يف كل كاد يهيموف  رفوفصحفيوف يهرفوف ٔتا اليع
م ة اٟتقيقيُت كحسن ظنهىل السنٌ أكانت لتحصل لوال غفلة  ىذه الظاىرة ا٠تطَتة ما 

ستغلوا ألداعمُت ٢تم من اليهود كالنصارل يراف كاإىم ، فالرافضة كمن كراءىم بغَت 
نظمة العربية عن كٗتاذؿ األمن جهة ة برد ا٢تجمة الصليبية الراىنة ىل السنٌ أنشغاؿ إ

سموف با١تفكرين كا١تثقفُت يستمالة من إخرل لينفذكا ٥تططاهتم يف أنصرهتم من جهة 
ليستخدموىم يف ضرب ذمم الكثَتين منهم  راءكش خواينر القومي كاإلكمن ٛتلة الف

بعيدا  سالـ اٟتقىل جادة اإلإىل السنة أا١تتمثلة بعودة الكثَت من ية ا١تعاصرة اٟتركة السنٌ 
، كبركز ظاىرة مة خرة من تاريخ األأمتازت هبا العقود ا١تتإعن البدع كا٠ترافات اليت 

سلمة ، فكاف ية ا١تيف اجملتمعات السنٌ ثَتىا كبقوة أسالـ اٞتهادم اليت بدأت ٖتدث تاإل
 العا١تية . باف اٟتركبإلطابور ا٠تامس ٢تؤالء دكر شبيو با

٧تازاهتم يف ساحات اٞتهاد كالدعوة كيف ذات إة كيشوىوف ىل السنٌ أيطعنوف ب 
الوقت ٯتجدكف الرافضة ك٬تعلوهنم رموزا ليحتذل هبا بغض النظر عن ماىية الفكر 

كمن ضمن ذات سالمي .. إلدين هلل كا١تغَت لكل ما ىو  اربالرافضي ا١تقيت احمل
خواهنم الليرباليُت كالعلمانيُت إىل جانب إا٢تجمة الشرسة اليت يشنها ىؤالء ا١تخطط ىو 

ت غصة يف حلوقهم كحلوؽ على الدعوة السلفية كما يسموهنا اٟتركة الوىابية اليت بات
شد ا١تناكئُت ٢تا يف أا الغرب الصلييب سالـ اليت ٬تدىهنا الدعوة اٟتقيقية لإلالرافضة أل

 سالمي كتقسيمو كالسيطرة عليو . ىل تدمَت العامل اإلإيق ٥تططاهتم الرامية طر 
دكرىم خطورة  ليق نفسهم بالعلماء من مشايخ السلطاف فهؤالء الأما من يسموف أ 

 ذا صلحا صلحإاف من الناس فصنك  اشد خطر أف مل يكن إكلئك ) ا١تثقفُت ( أعن دكر 
مر أ٘تر بأمراء ، فكيف ٔتن صار موظفا يذا فسدا  فسد الناس العلماء كاألإالناس ك 

مة كٕتعلها ر الفتاكل القاتلة اليت تودم باألمر اهلل كرسولو ، يصدأ٘تر بأاٟتاكم كال ي
نهم ماكأا تبوؤ يضا ماكاف ٢تم ليأكلئك ا١تشايخ ىم أف أعداءىا ، الشك أمطية بيد 

مكن مة لوال رعايتهم من قبل من سمومة على صدر األم ا١تالوظيفية كيطلقوا سهامه
ك أىل كتاب إمة من خالؿ فتواىم الباطلة اليت ال تستند ككجهم ليعملوا قتال باأل٢تم 
 نس .. كلياءىم من اٞتن كاإلأىواء أىل إا إ٪تة ك سنٌ 
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ف اآلف ما ٬ترم يف العراؽ أكشيخ ليقوؿ أنو عامل أالسياؽ ٕتد من يدعي ب ىذاكيف  
حتالؿ ك يسمع باإلأ لنو مل ير أكككاالكىل تركها كعدـ ا٠توض فيها !! فتنة !!! 

من قتل كتدمَت ة ىناؾ ىل السنٌ ك ما ٬ترم من ٣تازر ألأمريكي ٢تذا البلد ا١تسلم األ
 اٍلقيليوبي  تػىٍعمىى كىلىًكن اأٍلىٍبصىاري  تػىٍعمىى الى  فىًإنػَّهىا ...} .... نعم  ...عراض كىتك لأل

 ... ْٔاٟتج{ الص ديكرً  يًف  الَّيًت 
، فىت ّتواز كالية الكافر تربيرا ٟتكم احملتل يف العراؽ أليس منهم من أنستغرب ...  كملى 

يف حركهبم   األمريكييف اٞتيش ا١تسلمُت مريكيُت اٞتنود األ مشاركةجاز أكمنهم من 
 .ف يرد عليها رائع كاىية كتافهة ال ترقى حىت ألعلى ديار ا١تسلمُت ٖتت ذ

لتضيع دماء  باألمةاٞتساـ اليت مرت ك٘تر  األحداثختزاؿ إىكذا كبكل بساطة يتم ك 
كدير ياسُت كصربا كشاتيال  األندلسا١تسلمُت كتنسى كما ضاعت كنسيت من قبل يف 

يف  لجر  ىل ماإ إضافةكتل الزعًت ككذلك مذابح ا١تسلمُت يف غزة كقبلها يف جنُت 
، فا١تبدأ  اإلسالميبوسنة كغَتىا من بقاع العامل كالشيشاف ككشمَت مركرا بال أفغانستاف

و تتحرؾ دماؤه يف عركقو كال تلتهب مشاعره يف جنبات كاحد ال يتغَت فمن ال إخوٌب
نو إك مرتد ، فأك عرض ١تسلمة ينتهك على يد كافر ألرؤية مسلم كاحد يقتل بغَت حق 

يعٍت لو شيئا ماداـ ك ألف الأعنده سياف ، كاحد  فاألمرمنهم  اآلالؼبقتل  يأبولن 
ا ٬ترم للمسلمُت ١ت يتأثرف أالغَتة قد ماتت يف صدره فأىن لو قد رفع من قلبو ك  اإلٯتاف
كصار عنده الدينار ، اٗتذ الدنيا غاية ختل ميزاف  الوالء كالرباء عنده ، ك إف أبعد 

 :  الـ عليو الصالة كالسىاف يعبد٫تا من دكف اهلل مصداقا لقوؿ نبينا الكرًن كالدرىم إال
 أعطيف إعس عبد ا٠تميصة تعس عبد ا٠تميلة ) تعس عبد الدينار تعس عبد الدرىم ت

 نتقش ، طوىب لعبد آخذإذا شيك فال إف مل يعط سخط ، تعس كانتكس ك إرضي ك 
كاف يف اٟتراسة كاف يف اٟتراسة ف  إسو مغربة قدماه ، أبعناف فرسو يف سبيل اهلل أشعث ر 

شفع مل يشفع ( ركاه  فإستاذف مل يؤذف لو ك إف إساقة ، كاف يف الساقة كاف يف ال  فإك 
 يب ىريرة رضي اهلل عنو .أالبخارم عن 

 
 سالمي والنقاط الرخوة يف اجلسد اإلوسلفية القصور ن ادلسلمون اخو اإل -1

خواف كال سيما من الشيعة لوجدنا تساىال شديدا يف التعامل لو استعرضنا مواقف اإل 
ف أ( ، ككما كرناىا آنفا ذ ) راجع االسباب اليت دين اهلل  ىذه الفئة ا١تارقة منمع 
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فكارىم الضالة ) إسالمي لينشركا ىل العامل اإلإ كا يف الصوفية مدخال سهالالشيعة كجد
م مكاف أضحوا جسرا للشيعة يف أخواف ليو الحقا ( ، فكذلك اإلإكىذا ما سنتطرؽ 

 ايل : قتضب منها التأكثَتة مثلة  األيتواجدكف فيو ، ....ك 
حتالؿ ىذا إجنيب يف مع األٖتالف كتآلف كتواطؤ ، موقفهم من الشيعة يف العراؽ  

ذناهبا أيراف ك إخواف تتواىل تصر٭تاهتم يف الدفاع عن لد ا١تسلم ، يف مصر معقل اإلالب
كيف فلسطُت .. اٞتهاد صوؿ ، الشيعة خالؼ يف الفركع ال يف األ كاعتبار ا٠تالؼ مع

سالمية اٞتماعة اإل يف لبناف موقفك ... ) راجع ماقلناه آنفا ( س سالمي كمن ٍب ٛتااإل
ف ىذه اٞتماعة أعلما ب) ؤيد ١تا يسمى ْتزب اهلل خواين العتيد فتحي يكن ا١تبرئاسة اإل

حيث  السوداف يفك ، نشقت على نفسها ٠تالفات حوؿ ىذا ا١توضوع كغَته ( إقد 
ىل الصوفية اليت إضافة إيسَت يف ركابو عن طريق الًتايب كمن  كجد الرافضة موطأ قدـ ٢تم

ننا إخواف ف٣تمل الدكؿ اليت يتواجد فيها اإلككذا اٟتاؿ يف ،  يعج هبا ىذا البلد ا١تسلم
ف ىذا النوع من أمعهم بالرافضة ، ك٦تا الشك فيو نرل كبوضوح حالة التقارب اليت ٕت

يذ فة ٯتهد الكثَت لتنخواف كالشيعكريا كمنهجيا بل ككجدانيا بُت اإلالعالقة الودية ف
ف أظن أن دينهم ، كال خراجهم مإىل تشييع بالد ا١تسلمُت ك إا١تخطط الشيطاين الرامي 

ساس عقدم كفكرم أهنا بنيت على حيدكف يوما عن عالقتهم بالشيعة ألخواف سياإل
ختالؼ ا١تذىيب الفقهي ٖتت طائلة اإل تقعيرل فيهم عدكا سول فركقات طفيفة  ال

خواين من تواجد على كخطَتا جدا ١تا ٯتثلو التيار اإلمر يعد خطَتا األ كىذا ،ال إليس 
خواف النظر يف فكرىم  يعيد اإلملسالمي ، كمايف العامل اإل ةالساحة احمللية كالسياسي

خواف ف اإلإسياسية ْتتة بعيدة عن الشرع ، ف طرأجهم ا١تبٍت يف الكثَت منو على نهكم
خواف كتيار ف اإلأبكلنتذكر ، سالمي العامل اإلىل إة الشيعلتسلل السهل سيظلوف ا١تنفذ 

ل من ئكااأل دعوةعن كبَتا ىل تغَته تغَتا  إدت أالتارٮتية اليت  مر يف الكثَت من ا١تنعطفات
ت اكوماٟتكاجهات ) شرعية ( للكثَت من صبحوا أخواف اليـو فاإلمؤسسي ىذا اٟتزب 
دساتَت كضعية ىل إ مككلية تتحا ات ك٣تالس شمن خالؿ بر١تانالعلمانية يف ا١تنطقة 

نية منهم اىل العلمإقرب أخواف باتوا ف اإلإكىكذا ف، صنعت يف بالد اليهود كالنصارل 
سالمية من جهة من التيارات اإل لضرب غَتىمات مداة بيد اٟتكو أسالـ كصاركا ىل اإلإ

 .خرل ألشرعية على تلك اٟتكومات من جهة ضفاء طابع اكأل
ف  إيتهم بسلفية القصور فهؤالء ك ٝتك من أأمن يسموف با١تداخلة ما أ:  سلفية القصور

٥تطط التشييع الذم ٨تن  تهمخواف يف مشاركقل خطرا من اإلأظاىر اٟتاؿ كانوا يف 
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ىل إيازىم ٨تكا، ك كافرا أمنهم كاف من  هم ا١تطلق للحكاـ مسلما ئف كالأال إبصدده 
طالقهم الفتاكل إك  دعاة الصادقُت ، كال كلياء اهلل من اجملاىدينعداء ٔتحاربتهم ألاأل

م ، كل ذلك ٬تعل عداء كالسَت يف ركاهبستسالـ لألبالفتنة كتعلن اإل اليت تصم اٞتهاد
كقد يسأؿ سائل كيف ، ىل بالد ا١تسلمُت إعداء ينفذ منها األ لخر أمنهم نقطة رخوة 

ىي الفكر ليست السلفية أ،   يف ذات الوقت سلفيا كمتقاربا مع الشيعة ا١ترء يكوف 
ف السلفية اٟتقيقية ىي من يبٌُت ، إقوؿ نعم أ  ٤تاربة الشيعة كبياف طاماهتم  ؽ يفاالسب
ىل السنة كاٞتماعة القائم أىل منهج إىل العودة إر الفكر الشيعي ك٭تذر منو كيدعو عوا

 ما ىؤالءأ.. كبفهم السلف الصاحل  سالـلاعلى كتاب اهلل كسنة نبيو عليو الصالة ك 
ٗتذكا العلمانية دثارا أٗتذكىا غطاء كما أهنم ألي منهم براء ىل السلفية زكرا فهإ ا١تنتموف

مورىم ، عيوف أكلياء أكيعادكف يف والوف ي ، يئرجاإمظهرىم سلفي كجوىرىم ، 
ال٬تدكف غضاضة يف  ، فمثل ىؤالء كلياءه أعداء اهلل كيد باطشة على كجواسيس أل

مر أطوع  ك هناىم عن معركؼ ، فهمأرىم ٔتنكر مأف إمر اٟتاكم حىت ك أنسياؽ كراء اإل
و يحديث رسوؿ اهلل صلى اهلل علما أ،  ا١تخطط ا مورىم ( الضالعُت يف ىذأكلياء أ) 

٪تا الطاعة إ) عليو الصالة كالسالـ طاعة ١تخلوؽ يف معصية ا٠تالق ( كقولو  كسلم ) ال
لعراؽ من تواطؤىم مع يف قواميسهم ، كما حدث يف ا ينموجود اليسهنما إفبا١تعركؼ ( 

ال إخيار برار كالدعاة األمجاىدين األكمالحقتهم للعواهنم الرافضة أمريكي ك تل األاحمل
ف نضع أنو علينا إنصاؼ كىذا ما نبتغيو فردنا اإلأف إك٨تن ،  نقوؿ امشاىد على 

يارات الفكرية اليت ٖتمل يف طياهتا داء تخواهنم من الإٔتصاؼ مواقف  ىذه الفئةواقف م
اليت تتصف بضال٢تا كتنكبها ىذه الفئات ، ككل جنيب العمالة لألنبتة لتخاذؿ ك ا

كٛتال ثقيال يتعب كاىلها ، ككجودىا صار كٔتا اليقبل مة باتت كباال على األللصراط 
تها دكلة دكلانشاء ك ا ٖتكيم شريعة رهبماؿ االمة كطموحاهتا يف آماـ أالشك حائال 

 . عليو الصالة كالسالـ ة نبيو تاب اهلل كسنٌ القائمة على كظرة تا١تن ةالفا٠ت
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 الباب التاسع 

 دين الرافضةىل إويل الصوفية خمطط حت

 
كسائل  أىم إحدلزالت  ف الصوفية كانت كماأعلمنا  اذإال يعد ىذا ا١تخطط حديثا 

ستهدافهم من قبل الشيعة ضمن إىو  األمراٞتديد يف  أف إال اإلسالـيف ٤تاربة  األعداء
 ، أمورٚتلة من ثالثة ؼ الشيعة للصوفية نابع استهدإ، كسبب خطط آنف الذكر ا١ت

بتعاد عن سنة النيب تتسم باٞتهل كاإل األخصف الصوفية كالغالية منها على أ:  األول
ف الغالية منها تقع يف كثَت من أتعج بالبدع كا٠ترافات بل  كىيصلى اهلل عليو كسلم ، 

 .باألمواتستغاثة عبادة القبور كاإلبعقيدة الرافضة ليلتقوا مع الشركيات 
التمسك بالكتاب كالسنة  إىل: ىو معاداة الصوفية للمنهج السلفي الذم يدعو  الثاين 
. 
آؿ بيت النيب صلى اهلل  إىلنتساب ف الصوفية يدندنوف حوؿ زعم اإلأ: ىو  الثالث 

ودة لدل ىا موجلوجدنا أعالها١تذكورة  األسبابالنظر يف  أمعناكلو عليو كسلم ، 
ككما ىو اٟتاؿ لدل دعاة ، ىتماـ الشيعة بالصوفية إكمن ىنا جاء  الشيعة كذلك

كا١تاؿ فاٞتهل بغيتهم ، يستغلوف يف الناس جهلهم كحاجتهم ف دعاة الشيعة إف التنصَت
 بادئيف  ألهنم بأفكارىمالصوفية  إقناعكال ٬تد الشيعة صعوبة يف ، كالنساء كسيلتهم 

فيظهركا ٢تم كذبا حبهم للصحابة ك١تشايخ الصوفية كسادهتم ، قية بالت يتسًتكف األمر
، فالشيعة السنة  أىلكل حب آؿ البيت الذم يتصف بو  باب كيدخلوف عليهم من 

فهم  ٥تالفيهممع  أما ال لبٍت جلدهتم إ كأفكارىمٔتا درجوا عليو ال يظهركف عقائدىم 
لق الكذب كالنفاؽ الذم ٘تاشيا مع خي  أخرلكيظهركف  أشياءيتسًتكف بالتقية فيضمركف 

   ..  عتادكا عليوإ
التشييع اليت يقـو هبا بعض من  ٬ترم يف مصر من ٤تاكالتكمثاؿ على ما ذكرناه ما 

لقد أسس ا١تدعو ٤تمد الدريٍت ما يسمى اجمللس األعلى لرعاية أىل ف ، إيرافشراذمة 
لبيت األسبوعية لينفث البيت ليكوف رئيسا لو كليدير ما يسمى جريدة صوت أىل ا

ا الرجل ف ىذأكنالحظ ، سم أىل البيت رضي اهلل عنهم أٚتعُت إبٝتومو بُت ا١تصريُت 
نو أحيث ؾ الرافضة رى ىل شى إستدراج الصوفية إليها يف إشرنا أ٭تاكؿ تطبيق ا٠تطة اليت 
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 نتساهبم إزاعما  يطلق على الصوفية ىناؾ كٓتبث مقصود تسمية ) السادة األشراؼ (
 آؿ البيت كي ٯتهد الطريق لتشييعهم ...    ىلإ

ىي ما ليو إكمنربا للدعوة ضحت كعاء للتشيع أثاؿ على تلك الفرؽ الصوفية اليت كم
ىل التشيع كتصدر منشورات تدافع إاليت تدعو عالنية يف مصر تسمى بالطريقة العزمية 

ن لعملة ن الصوفية والتشيع وجهاأ: كصدؽ من قاؿ ، هبا عن ىذا الفكر ا٠تبيث 
  .واحدة

كاف  ماَتا طخىل ىذا اٟتد فحسب كلكننا صرنا نسمع كالما إكصل  األمركليت  
الدكلة العبيدية ) ا١تسماة كذبا  بإعادة داةامفاده ا١تنرأ على قولو من قبل ، يتج

  !ها ..محد حكاأكعلى لساف ،  أفريقيارض أعلى بالفاطمية ( 
من ٤تاكالت نشر التشيع يف صفوؼ  رافإيكىنا البد من التحذير من ما تقـو بو 

السنة ىناؾ  أىلفالفراغ الذم تركو دعاة ، الوسطى  آسياكبلداف  أفريقياا١تسلمُت يف 
 األمواؿتنفق من ميزانيتها الكثَت من  كإيرافىذا الدين البديل ،  أتباع٭تاكؿ شغلو 

الدكر الكبَت يف ىذا كتلعب مراكزىا الثقافية كٚتعياهتا ) ا٠تَتية ( ، لتحقيق ىذا ا٢تدؼ 
ف ما حققوه من تشييع رئيس إصعوبات يف ٖتركاهتم بل  أية، كال ٬تد الشيعة ا١تضمار 

األحداث ، كىذا خًتاقا خطَتا يف ٣تمل ىذه إعربية مثل جزر القمر يعد  إسالميةدكلة 
ىل ا١تسارعة يف سد ىذا الفراغ الكبَت إهتمُت بشؤكف الدعوة من ا١تسلمُت ٭تتم على ا١ت

الدين اٟتق كترسيخ منهج  إىلن خالؿ الدعوة بُت مسلمي تلك الدكؿ كالعودة هبم م
كمن  إيرافا٢تدامة اليت تقودىا  التياراتالكتاب كالسنة لديهم ليكونوا يف منأل من تلك 

   .كراءىا الغرب الصلييب 
 آخذايف باكستاف  التحالف الصويف الرافضيكليس بعيدا عن ىذا ا١توضوع ٧تد 

منددين بطالباف باكستاف  باألمسكما ا١تظاىرات اليت قاـ هبا الطرفاف ، ي بالتنام
 .قلناه  ما الشاىدة على األدلةكاحدا من  إالكداعمُت ٟتكومتها  
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 الباب العاشر

 مؤسسة راند ودورىا يف ىذا ادلخطط الرىيب

 
رئيسي يف ليف العامل ،كىو مركز أمريكي مقره ا( فكرم ) مؤسسة راند ىي أكرب مركز 

ختصار كلميت إٝتها من أشتق أم ذمريكية. تقـو مؤسسة "راند" الكالية كاليفورنيا األ
:Devlopment Reserch &   ،ن من ّتمع أكرب قدر ٦تك أم االْتاث كالتطوير

من القومي ْتاث اليت تركز على قضايا األعداد التقارير كاألإا١تعلومات كمن ٍب ٖتليلها ك 
ف ظباحث كمو  ََُٔا١تؤسسة ما يقارب  يفيعمل  . كا٠تارج االمريكي يف الداخل

 َُٓ-ََُ٭تمل غالبيتهم شهادات أكادٯتية عالية ،كميزانيتها السنوية تًتاكح بُت 
مليوف دكالر أمريكي . تعترب مؤسسة "راند" أحد ا١تؤسسات الفكرية ا١تؤثرة بشكل كبَت 

يار ا١تتشدد يف كزارة الدفاع على ا١تؤسسة اٟتاكمة يف أمريكا، كىي تدعم توجهات الت
دعم كثَت من مشركعاهتا ك٘تويلها ،كما ترتبط بعالقات كمشركعات ْتثية  كتتوىل الوزارة

ن الدراسات كتصب كثَت م,مع ككاالت ا١تخابرات ا١تركزية كمكتب التحقيقات الفدرايل 
  سالـ كا١تسلمُت .ا١تؤسسة يف خانة أنصار مواجهة اإله ذكالبحوث الصادرة عن ى

كىو سالـ كالدٯتوقراطية قطر بكتابة مشركع اإلدكلة قاـ باحثوف يف فرع ا١تؤسسة بفقد 
العربية مركزا مهما راند" يف ا١تنطقة  "فرع  ما عرؼ الحقا باسم "تقرير" راند ، كيعترب

 .مريكيةدارة األاليت تطرحها اإل عادة تشكيل ا١تنطقة كفق الرؤيةإللمسا٫تة يف 
ختار بعضا من أ، كس ََِٕيدة من ىذه ا١تؤسسة آخرىا عاـ كلقد صدرت تقارير عد

 : البنود ا١تهمة اليت كردت يف ىذه التقارير كمن ٍب ساعلق عليها يف ختاـ ىذا ا١توضوع
  : عتدال على الطريقة األمريكيةاإلوال : أ

   ....  ىو السالح اٞتديد الذم سوؼ يشهر يف كجو اإلسالـ
 :بالتايل تدؿ كقد حددت مواصفات ا١تسلم ا١تع

 
 يرل عدـ كجوب تطبيق الشريعة اإلسالمية.  -ُ
 كليس الزكج، بعيدا عن التقاليد كاألعراؼ.  ختيار "الرفيق"إيؤمن ْترية ا١ترأة يف  -ِ
 يؤمن ْتق األقليات الدينية يف تويل ا١تناصب العليا يف الدكؿ ذات الغالبية ا١تسلمة.  -ّ
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 انية. يدعم التيارات الليربالية كالعلم -ْ
يؤمن بتيارين دينيُت إسالميُت فقط ٫تا: "التيار الديٍت التقليدم"، ك"التيار الديٍت  -ٓ

 الصويف" ا١تعاديُت ١تا يطرحو "التيار الوىايب" ا١تعادم للغرب. 
 

 التقليديون يف نظر راند :اثنيا : 

ف مع تاحة أم فرصة ٢تم للتحالإ: ٬تب عدـ  تقليديُت تقوؿ "راند"كفيما يتعلق بال 
ىل إصوليُت كليصلوا ٔتبادمء األصوليُت ك٬تب دعمهم كتثقيفهم ، ليشككوا األ

ٕتاىات الصوفية كمن ٍب طار ٬تب تشجيع اإليف اٟتجة كاجملادلة ، كيف ىدا اإلمستواىم 
ك٬تب دعم كنشر  ( ، لوال التشيع دلا كان التصوف:  دكفالشيعية ) يقوؿ ابن خل

كأفكار  ابل ) اٟتنبلية ( اليت ترتكز عليها )الوىابية (الفتاكل ) اٟتنفية ( لتقف يف مق
 .  مع التشديد على دعم الفئة ا١تنفتحة من ىؤالءالقاعدة كغَتىا 

 
  : التيار ادلعتدل حسب وصفة رانداثلثا : 

ألمريكي( ىم من : يزكركف بوضوح إف التيار ا١تعتدؿ )يف التعريف اتقوؿ التقارير ٍب 
ختيار إيعة، كا١تؤمنوف ْترية ا١ترأة يف حتكاـ للشر إلافضوف لكا١تتصوفوف كالر  األضرحة

"الرفيق كليس الزكج"، كحق األقليات الدينية يف تويل ا١تناصب العليا يف الدكؿ ذات 
الغالبية ا١تسلمة، كيركج التقرير لتيارين دينيُت إسالميُت فقط ٫تا: "التيار الديٍت 

ىتمامات إدية كليست لو صورة عاالتقليدم"، أم تيار رجل الشارع الذم يصلي ب
 تيار الذم يقبل الصالة يف القبورأخرل، ك"التيار الديٍت الصويف"، يصفو التقرير بأنو ال

 ."منها ما يطرحو "التيار الوىايب كبشرط أف يعارض كالن 
 

 رابعا : التحذير من دور ادلسجد :

لساحة الوحيدة للمعارضة عتبار أنو اإعتربه "خطورة دكر ا١تسجد"، بترير ٦تا اذر التقٖت 
 .على أسس الشريعة، كلذلك يدعو لدعم "الدعاة الذين يعملوف من خارج ا١تسجد" 

 طراف :خامسا : الرتكيز على األ
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سيا كأكركبا آعلى "أطراؼ" العامل اإلسالمي يف رير، أف ىناؾ حاجة للًتكيز اؤكد التقتك  
عتداؿ يف سمونو "اإلدعم ما ي، بغرض { يقصد بو ا١تنطقة العربية }كٕتاىل "ا١تركز"

سيا كأكركبا كغَتىا، كذلك هبدؼ أف ٗترج آراؼ العامل اإلسالمي"، خصوصا يف أط
األفكار اإلسالمية ا١تؤثرة على ٣تمل العامل اإلسالمي، من ىذه األطراؼ كليس من 

التطرؼ"، كْتيث تصبح ىذه األطراؼ ىي ا١تصدرة "ا١تركز الذم أصبح ينتشر فيو 
  ؿ اٞتديد كفق ا١تعايَت األمريكية.مي ا١تعتدللفكر اإلسال

 
 سادسا : دعم الشيعة :

% ُٓكلوف ػيش يعة الذينػحاز إىل الشػف على الواليات ا١تتحدة أف تنأد على ػما تؤكػك
من مسلمي العامل لتشكيل حاجز أماـ اٟتركات اإلسالمية ا١تتطرفة، كقد ٮتلق أساسان 

 .ط١توقف أمريكيو مستقر يف الشرؽ األكس
 

 ىتمام بغري العرب :ا : اإلسابع

؛ ألف مركز اٞتاذبية سينتقل  ىتماـ با١تسلمُت غَت العربراسة بضركرة اإلكأكصت الد 
بتكاران كتطوران إكر ا١تنتشر يف تلك ا١تناطق أكثر ؛ ألف الف إىل القطاعات غَت العربية

 .ان ، كٕتهيزىم ١تواجهة التفسَتات اإلسالمية األكثر تطرف حوؿ اإلسالـ
رات ابناء "شبكة مسلمة معتدلة" للتصدم للتيىل إ ََِٕعاـ  كٮتلص تقرير

بناء شبكات مسلمة ، كىذا ىو عنواف التقرير  سالمية اليت تعتربىا أمريكا متطرفةاإل
 .  (( building moderate muslim networks    معتدلة

 
 ككاضح كل الوضوح مر بٌُت ألىل كثَت تعليق فاإتو تقارير راند و حتا ال٭تتاج ما : التعليق

على  حربه  سالـ ، ال ٮترج عن اٟترب ا١تعلنة على اإلكل ما يقاؿ يف ىذه التقارير ف
، كفيما يتعلق خرل أسالـ ا١تزيف كا١تشوه من جهة إللسالـ اٟتق من جهة كدعم اإل

ىل دعم الشيعة كالصوفية يف إدىن غموض أف التقارير تشَت كمن غَت إهبذا الكتاب ف
نفا يف آذا يؤكد على ما ذكرناه صويل السلفي الوىايب ، كىيار األهة ما ٝتتو التمواج

ى الدعم دلة كشواىد علأليو من إشرنا أىل رافضة كما إب ٥تطط ٖتويل الصوفية با
بة ك كذأٍت ىنا تكاستوقفا١تتناىي للشيعة من قبل الغرب الصلييب كمن كراءىم اليهود ، 
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ناع السياسة عتادىا صإي العامل كىذه طريقة % من مسلم ُٓاف الشيعة يشكلوف 
ف أحداث العراؽ يـو أكشوفة كال سيما بعد ا١تك سمجة كاذيب الالغربية من مركجي األ

معركفة ، فهم يريدكف ٔتثل ىذه خرل غلبية لغاية ىي األف الشيعة ىم األأب شاعواأ
١تطالبة ْتقوقهم ْتجة اتعظيم دكر الشيعة يف العامل كي يربركا دعمهم ٢تم حصائيات اإل

، كمن جهة من جهة ىذا من  كن ٕتاكزه كىم هبذا العدد زعموا عتبارىم كاقعا الٯتإب
كثار من ء على دكرىم ا١تتنامي من خالؿ اإل برازىم للشيعة كتسليط الضو إهنم بإخرل فأ
سلمُت كاٞتهلة بُت ا١تىذا الفكر ا٠تبيث هنم يشاركوف بنشر إعدادىم تزييفا ككذبا فأ

م يف العامل ندرؾ مقدار الكذب الذ عدد الشيعةىل إاحدة ، كبنظرة  ك ة منهم خاص
ما أيراف إيًتكز كجودىم يف كسط  خرين ، فالشيعة ٭تاكؿ الرانديوف ترسيخو لدل اآل

ك أسواء يف العراؽ قليات ىنا كىناؾ ىل بعض األإضافة إ، غلبيتهم سٌنة أطرافو فأ
ليمثلوا د قليل يف بعض بلداف ا٠تليج ، ك ما يشكلونو من عدأك باكستاف أفغانستاف أ

كىم يطوفوف ( %  ٓ) حسن االحواؿ أتتجاكز يف  نسبة ضئيلة جدا البعد ذلك كلو 
 يف ْتر سٍت يزيد عددىم على ا١تليار نسمة ... 

جيدا كيراجعوا دكما ما يكتبو  تقارير مؤسسة راند ئواف يقر أخواين إرجوه من أالذم ك 
ك٨تن ٩توض ختصاص كالسيما م كاإلأل الر ىأ٦تا يستفيد منو ف فيها الكثَت إعداء فاأل

 . ا كقيمنا كمبادئنا ديننعداؤنا أفيها ا ضركسا يستهدؼ حرب
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 حلول ومقرتحات
 

 : ة واجلماعة ىل السن  أحياء منهج إ (1)
ىل أحياء منهج إىل إف ندعو أا ا١تد الرافضي ا١تدعـو عا١تي البد ك٨تن نتحدث عن كقف

فكار ىل الدين اٟتق ستظل ىذه األإ العودة ما كعمال ، فمن غَتة كاٞتماعة علالسنٌ 
كىذا ، ضعاؼ النفوس توقع بالشاذة كا١تنحرفة تعبث بالعقوؿ كتستهوم اٞتهلة ك 

ة بعيدا عن اٟتزبية كالعصبية ، مر الدعوة القائمة على الكتاب كالسنٌ أعتناء بيستدعي اإل
ل عامة ة كاٞتماعة لدىل السنٌ أ يف ىذا الطريق ىو ترسيخ مفهـو كىلفا٠تطوة األ
على  ا١تنهج الرباين ك٭تافظ ذاهم ٢تئنتماإ لزيز ىذا ا١تفهـو لديهم كي يقو عا١تسلمُت كت
 ية .. ىويتهم السنٌ 

سوؼ ينصب بنتائجو اعة ىل السنة كاٞتمأنهج ىل مإمر الدعوة أىتماـ بإلاف إ 
ة هبا كمنها ىذا ا١تخطط دقمة كينهض هبا لتواجو ا١تخاطر احمل٬تابية على كاقع األاإل
ىل السنة فضال عن أمن  البعضلدل العلم الشرعي قلة خذنا باٟتسباف أ ذا ماإاكر ا١ت

 مة ككجودىاخطرىم الداىم الذم يهدد كياف األ كمعرفةٟتقيقة الرافضة دراكهم إضعف 
ف أحداث من غَت العاطفة يف تعاملو مع األٖتركو زاؿ  ماىل السنة من أن ىنالك مك ، 

 البعضساؽ نإكيف عنده كلنا ٔتثاؿ ما يسمى ْتزب اهلل الرافضي ك  ف للشرع مكافيكو 
يق الفهم العقائدم كا١تنهجي لدل ىل تعمإما يدعونا  ييدا ك٘تجيدا ، كىذاأكراءه ت هممن
ىل تغيَت معتقداهتم إالرامي ا١تعادم عالـ ثَتات اإلأتعن ة كي يكونوا يف منأل ىل السنٌ أ
 البعض كعاطفتو ا١تفرطة .فكارىم مستغال جهل أك 

 
 :سالمي اذلادف عالم اإلدعم اإل (ِ)
الذم  عالـ السٌٍت ىل ضعف اإلإبا١تقابل شرنا أعالـ الشيعي ا١تدعـو ك ٖتدثنا عن اإل 

ىل حلها ، فال بد لنا إا١تشكلة كا١تسارعة  لتدارؾ حجم ىذهكبعمق فيو النظر  يستوجب
ف ترؾ إك مشاىدا ، أمسموعا  كأكاف مقركءا أ ىادؼ سواء سالمي سٌٍت إعالـ إمن 

ىل تدمَت قيمها كمثلها إعالـ شيعي ىداـ سيؤدم ال ٤تالة مة ا١تسلمة فريسة إلاأل
 مة جاىلة جهالء تتخبط يف دياجَت الظلمة كمهاكم الشرؾ كالوثنية .. أىل إكٖتويلها 
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ائل من ، فال يعقل مع العدد ا٢ت نتماءإها ال ىوية ٢تا كال ئعداكمن ٍب سيجعلها مطية أل

سواء سالـ اٟتق ىل منهج اإلإتدعو كاحدة ية ٧تد قناة سنٌ  ف الأ القنوات الشيعية
، فكم من ا١تضللة ك لشرائح اجملتمعات الشيعية أنفسهم أة ىل السنٌ كانت موجهة ألأ
ىل جادة إ٬تدكف من يعلمهم دينهم كيرشدىم  ة كمن ٥تتلف الشعوب الىل السنٌ أ

ال إد ٧تقد ال ننا إفف كجد الدعاة إ، ك  متوفرالدعاة  فال العدد ا١تطلوب منالصواب 
 كة لنشر الدعوة القائمة على الكتاب كالسنٌ ٭تملوف العلم الشرعي الكايف  منهمالقليل 

ىل إمن ٭تمل ىذا العلم كلكنو يفتقر  ، كقد ٕتد منهم٨تاء ا١تعمورة أىل شىت إيصا٢تا إ
ما كسائل الدعوة من كتاب أمة السامية  ، القياـ هبذه ا١ته تعينو علىا٢تمة العالية اليت 

سالة ىذا ر كرسالة كشريط فهي قليلة كال تتناسب مع كاقع يتطلب بذؿ ا١تزيد لنشر 
 .   عداء ككسائلهمبشرائعو فضال عن معرفة األكتعريفهم ىلو أالدين كتوعية 

 
 :  نفاق يف سبيل هللاالبذل والعطاء واإل (0)

٠تَتكف ما يف ف يبذؿ اأطاء كىذا يستدعي من جهد كبذؿ كع ال بد لكل عمل بناء
ينهم اٟتق كٖتصينهم من ىل دإعة اة كاٞتمىل السنٌ أ٧تاح مشركع العودة بكسعهم إل

خر من كقتو كآخر من جهده فلينفق كل ذم سعة من مالو كاآل ،عداء ٥تططات األ
ة ا١تسؤليداء أب عن تنكٌ قداـ حجاـ يف موقف اإلر ، فاإلتثمكىكذا تتظافر اٞتهود ك 

ىل ا٠تَت يف أف أ٨تن موقنوف ٘تاما ب ،ها ئعداأىا ا١تؤمل على يد مة لتلقى مصَت لأل كترؾه 
يوصموا بتهمة ما يسمى  فأالك من ٯتنعهم ا٠توؼ كالًتدد من مة كثَتكف كلكن ىناأل
ىل فعل ىذا إل ذلك كلكنهم مل ٬تدكا من يد٢تم هبوف ٔتثأال يقد خركف آك ، رىاب اإل

غنياء ىل ا٠تَت من األألتشجع ٬تاد طرؽ ككسائل إنا البد من ، كمن ى ا٠تَت العظيم
كاٞتماعة ىل السنة أىل منهج إة كي يشاركوا يف مشركع العودة ىل السنٌ أيسورين من ١تكا

  . كمن يسَت يف ركاهبم عداء كمنهم الرافضة كالوقوؼ بوجو ٥تططات األ
 
  :حباطها إعداء و رصد خمططات األ (ْ)
دىن شك ستستمر أهنا بال إك  حد ،لن تقف عند  مطاهت٥تطك عداء األف مؤامرات إ

للدراسة  عهااخضإها عن كثب ك تراقبمك  ىارصدالقياـ بكتتعاظم كىذا يستوجب علينا 
ف قياـ مراكز للدراسات إ، كلذا فضع اٟتلوؿ الناجعة ٢تا ك كمن ٍب  عمقةالوافية كا١ت
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ة كضخمة ال نستطيع مراكز كبَت نشاء إعٍت ذلك نمر ضركرم للغاية ، كال أْتاث كاأل
٪تا ا١تقصود البدء كلو باليسَت من اٞتهود إك كال تتناسب مع كاقعنا نفاؽ عليها اإل

ىل إتجتمع ىذه اٞتهود مع الوقت كتصل ل، يعمل ْتسبو كقدرتو  ككله  مكاناتكاإل
الذم يعٍت الكثَت من نتظار كعدـ اإل التوكل على اهلل تعاىل لبدء بعدا ذركهتا ، فا١تهم

تتحقق ٔتجرد  حالـ الكبَتة الف األأت التجارب ا١تاضية بثبتأ، كلقد الـ كاآل ا٠تسائر
ف أكما   يء يذكر ،ق شقلن يتحا١تدركس سلفا غَت العمل الدؤكب  نكم، منيات األ

خطاء فضال عن حالة و سبب للوقوع يف األيدعاء ٔتا القدرة لنا علٕتاكز الواقع كاإل
حسابات ر يف نصاهبا كٮتضعها ١تعطيات الواقع ك مو يضع األ حباط اليت تنتظر من الاإل
 . مكانات ا١تتاحة اإل
 
 :  التعاون يف رد اذلجمة الرافضية ادلعاصرة (ٓ)

دامت  نتماءاهتم كمشارهبم ماإعن  مر ىذا الدين بعيداأ ا١تهتمُت بالتعاكف بُت من البد
كالعمل اىل مر اهلل تعستجابة ألإكاٞتماعة ىي اليت تظلهم كتؤكيهم ،  ىل السنةأمظلة 
ف أكمثل ىذا التعاكف ال ٯتكن لو  {.. كىالتػٍَّقوىل اٍلربِّ  عىلىى كىتػىعىاكىنيواٍ ..} سبحانو بقولو 

مرة كا٢تادفة لتبادؿ كجهات النظر كالعمل على ترسيخ تينجح من غَت اللقاءات ا١تس
م ٥تطط يستهدؼ أ بوجو كبَت يقف مبدأ التعاكف البناء كا١تضي قدما ٨تو مشركع سٌٍت 

 ف يعمل كل ٔتفرده كيرل ما اليرل غَته فلن نتقدـ خطوةأما أ ،مة ككجودىا ىوية األ
نانية القاتلة اليت لن تفضي عقدة الفردية كاأل نعاين منبذلك ماـ كسنظل ىل األإكاحدة 

 ر٭تيكيمٍ  كىتىٍذىىبى  فػىتػىٍفشىليواٍ  تػىنىازىعيواٍ  كىالى  ..} ىل مزيد من التشرذـ كالتباعد كالضعفإال إ
تفاقات إٕتاكز الواقع الذم فرضتو ما يسمى بكؿ خطوة يف ىذا الباب ىو أ، ك { ...

متجاكزين ٟتدكد ،  { أىتٍػقىاكيمٍ  اللَّوً  ًعندى  أىٍكرىمىكيمٍ  ًإفَّ }  تعاىل كالعمل بقولو سايكس 
خر آفا١تشكلة ال تعٍت بلدا دكف قيم اٞتاىلية البائدة ، مستعلُت على ك الزماف كا١تكاف 

ف بقينا ندندف حوؿ أما أ، خرل بأك أبات مهددا بطريقة  فالكل،  غَته كشعبا دكف
نتم فحالنا سيكوف حاؿ حاطب ليل أعرؽ كنراكح عند ٨تن ك نوازع الدـ كاللوف كال

 .بقى أقطع كال ظهرا  رضان أ الكمنبٌت 
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 و حظوة بني الناس :أنفوذا و أجاىا ميلك ن ممىل اخلري أنصح  (6)
ا كيف ذات الوقت ك يشغل منصبا مرموقأن يتبوأ مكانة رفيعة ف ىنالك ٦تأنوقن ٘تاما ب 

ىل ا٠تَت فأ، ا١ترىف كا١تتعاطف مع قضايا ا١تسلمُت سالمي عنده من اٟتس اإل
مة زاخرة أمة ـ نساء ، فهذه األأمن فئات اجملتمع رجاال كانوا يف الكثَت موجودكف ك 

، ك٧تـز بعدـ فائدهتم  العدـ ليهم بعُتإف ننظر أينبغي  الكلئك أكمثل  ،  ىل ا٠تَت أب
عن مر يدعونا دكما لكي نبحث كىذا األىلكهم ، أفمن قاؿ ىلك الناس فهو 

كٯتلكوف كلو النزر اليسَت ٯتاف كغَتة على دينهم إعندىم بقية  مل يزؿشخاص بعينهم أ
ىذا  شعورثَت فيهم ستلنثاره على ا١تنطقة آك الصلييب دراؾ ٕتاه ا٠تطر الرافضي من اإل

ك٨تثهم قدر ا١تستطاع  ىا التعاطف مع قضاياجذكة مة كنوقد لديهم باأل يطاحملر ا٠تط
يقوؿ ،  نا ذ٦تنا عند اهللأبر أقمنا اٟتجة عليهم ك أكبذلك نكوف قد ، ليهتموا بأحوا٢تا 

 .ِْاألنفاؿ{ بػىيػِّنىةو  عىن حىيَّ  مىنٍ  كى٭تىٍِتى  بػىيػِّنىةو  عىن ىىلىكى  مىنٍ  لِّيػىٍهًلكى }  : تعاىل
 
 :ية يف العامل سور بني اجملتمعات السن  مد اجل (ٕ)
ركع النهوض ػكمش، خر آخطر ىذا ا١تخطط ال ٮتص بلدا دكف ف إككما ذكرنا آنفا ف 
شرقا مد اٞتسور كتقوية العالقات مع الشعوب ا١تسلمة يستدعي  ة كاٞتماعةنٌ ىل السأب

طراؼ أعلى  بالًتكيز ييوص الذمسيء الصيت  د٥تطط رانليو إشار أر ٔتا كغربا ، كاذكٌ 
ف إعليو ف ثَتات ا١توجودة يف دكؿ ا١تركز ، كبناءأل عن التأيف من هناالبالد ا١تسلمة أل

مر أص و على كجو ا٠تص هانىتماـ بكل بالد ا١تسلمُت على حد سواء كالبعيدة ماإل
فهناؾ ، صنائع الصليب عواهنم الرانديوف أستهدفها الرافضة ك يجدا كي ال  بمطلو 

ركف من جهة كالرافضة من جهة سلمة البعيدة اليت ينهش هبا ا١تنصٌ الكثَت من البالد ا١ت
بُت  نشرف نأكلكي ننجح يف مهمتنا البد  ،مستغلُت جهلهم كحاجتهم خرل أ

٦تا علق التخلص ك ا١تصَت الواحد لغة ك يف اهلل تحابب العاطفة خي ك ا١تسلمُت ثقافة التآ
 نفسناأىل إنظر جعلتنا نت دعوتنا ك لوثت ساحااليت النكراء اىلية العصبية كاٞتدراف أمن 

نعم  ،ال من منظار ديننا كعقيدتنا كطاننا كلغاتنا كعاداتنا كتقاليدنا أك اننا الؿ بلدمن خ
ف تكوف أينبغي  ىنالك خصوصيات تشكل معامل كل ٣تتمع من اجملتمعات كلكن ال

 النيبٌ مثل ىذه ا٠تصوصيات عائقا يف التواصل بُت اجملتمعات ا١تسلمة كلنا ٔتجتمع 
يف  ر اٞتميعنصهإ،  لوافكاأل عراؽكاألجناس حتول كل األإصلى اهلل عليو كسلم الذم 



 

56 

 

 ليوإنتساب مة باإلجيال فريدا تفتخر األ خرج لناأ٣تتمعا مثاليا  ليكوفسالـ بوتقة اإل
 . ثره أكالسَت على 

 
 : ةىل السن  أادلدافعة عن حقوق وادلؤسسات اجلمعيات نشاء إ (ٖ)

مس أة يف الكثَت من ا١تناطق باتوا بىل السنٌ أف إثل ىذا الطرح فحد ٔتأ اليستغربنٌ 
 .ىل من يدافع عن حقوقهم إاٟتاجة 

شاء إنمكانيات كدعم متواصل من الغرب الصلييب ٧تحوا يف إكتوا من أفالرافضة كٔتا  
شاعة ىذا إحوؿ يدكر عملها اليت كمراكز الدراسات الكثَت من اٞتمعيات كا١تؤسسات 

 : ليكم مايقـو بو الشيعة يف ىذا اجملاؿ إك  .ـ الفكر ا٢تدا
قلية أكىم  براز إخالؿ  منالتارٮتية كاٟتاضرة حوؿ الشيعة اٟتقائق  فتزييبالقياـ  - أ

 سًتداد حقوقها ) ا١تسلوبة ( .إتبحث عن ( مظلومة ) مضطهدة 
ا كي ٬تدكف مربر ا١تطالبة الشيعة كذلك بتضخيمه عدادأا٠تاصة برقاـ ر األيتزك  - ب

الشيعي  عالـنا يف العراؽ مثاال حينما ٧تح اإل، كلثر يف اٟتكم كالنفوذ كأْتقوؽ 
 قلية ال تزيدأهنم إع غليبة مف الشيعة ىناؾ ىم األأكذكبة أا١تدعـو غربيا من ترسيخ 

 .% من اىل البلد ّٓعلى 
ق اليت ٭تكم فيها الشيعة كما يف ىل السنة كالسيما يف ا١تناطأالتقليل من حجم  -ج 

 عراؽ كغَتىا .يراف كالإ
ىل أاج اٞتهلة من ر ستدغا١تؤسسات كذلك ب هفكار التشيع من خالؿ ىذأنشر  -د 

 توزيع الكتب ىلإضافة إم فيما بعد ، رهبآشراءىم با١تاؿ كاستخدامهم لتنفيذ مالسنة ك 
يسمى ٔتؤ٘ترات  قامة الندكات الفكرية كماإىل التشيع ، ككذلك إكالنشرات الداعية 

فضال عن دعوات ،  ىل السنة كاستبدا٢تا هبوية التشيعأىل طمس ىوية إالتقريب ا٢تادفة 
اليت تشرؼ عليها كلنا با١تؤسسات الثقافية يراف كجنوب لبناف ، إىل إالزيارة اجملانية 
 نية مثاؿ كاضح على ذلك .اير السفارات اإل

بُت السياسيُت نشاء اللوبيات ) ٣تموعات الضغط ( الداعمة للشيعة سواء إ  -ىـ 
ك أ، سلفنا آنفا ( أك بُت الكتاب كا١تثقفُت ) كما أ ـ غَت حكوميُت ، أكوميُت ح

ف كجد الشيعة موطأ قدـ ٢تم يف بعض أىل إمر بل كصل األ، رباب ا١تاؿ أالتجار ك 
 . ( اللويب الربيطاين ) الداعم لشيعة البحرينسوة باليهود كما يف أات الغربية ماٟتكو 
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ك شراء بعض أعالـ ا١تختلفة من خالؿ شراءىا اإل جهزةأىل إ٤تاكلة الوصوؿ   -و 
، كلنا يف بعض الفضائيات العربية مثاؿ صريح على فرادىا لبث ٝتومها بُت الناس أ

 .ذلك 
على الكاذبة عالميا بل كالقياـ برفع الدعاكل القضائية إىل السنة أمهاٚتة رموز   -ز 

  .كارىم ٕتاه دينهم دأكاىية بغية منعهم من القياـ با١تعاصرين منهم بتهم 
نشاء مؤسسات كٚتعيات تربز قضاياىم كتنادم ْتقوقهم إكىل بأة ىل السنٌ أف إكعليو ف

دة ف مل يكن من فائإك  ،بسبب اٟتيف ا١تسلط عليهم من الرافضة كمن يقف كراءىم 
كاذيب أكالرد على م العاـ على الرأثَت أل التنرجوىا من مثل ىذه ا١تؤسسات سو 

شعارىم إىل السنة عموما ك أ ظايقإىل إف كاف دكرىا يتعدل إا بالنا فم،  تلكفالشيعة 
ىي قضية  القضية ليست قضية طائفة بقدر ما، فالدفاع عنها  ةٓتطورة قضيتهم كضركر 

عداء ا١تتكالبُت من الرافضة فحسب بل من قبل كل األليس مهددا بات الذم سالـ اإل
قائمة على نتنة ممقيتة كعصبية  ، فنحن ال نريدىا طائفيةعلى ىذا الدين العظيم 

ة ىل السنٌ أهج نملو ف يعرؼ ا١تسلم ماذا يعٍت أىو ليو إمي نر  ٪تا ماإ، ك العاطفة كاٞتهل 
نتماؤه لو قوال كعمال إيكوف ف أك ، ا ا١تنهج ا١تبارؾ ، ىل ىذإنتماء ة اإل٫تيأك ، كاٞتماعة 

ىل السنة كاٞتماعة تماء ألنفتعزيز اإل، دعاء ك باإلأك ا٢توية أسم ال باإلكدعوة كجهادا 
 .كصيانة ٞتناب التوحيد ىو حفظ للدين 

اعة خوفا من ىل السنة كاٞتمأف ال نًتدد يف اٟتديث عن قضية أ٬تب يف ىذا السياؽ ك 
ييد حركتنا فواىنا كتقأتكميم بغية عداء الطائفية فهذا بالضبط مايريده األف نتهم بأ

، فهؤالء ىم الشيعة ىل الدين اٟتق ، إوة نفسنا كقيامنا بالدعأكمنعنا من الدفاع عن 
هنم ٬تاىركف إكال ٕتد من يرميهم بالطائفية بل شيعيتهم  يتكلموف بكل حرية عن

صحاب النيب صلى اهلل عليو أمة من كسب كلعن ٠تَت األكطعن َت ففكارىم من تكأب
 اىممقاضاتكال نسمع من ٭تاكؿ ٚتعُت أ منُت رضي اهلل عنهت ا١تؤممهاأزكاجو أكسلم ك 

كيدافع عن ٝتهم إليتكلم بفعليا ة ىل السنٌ أنو اليوجد من ٯتثل ماـ احملاكم كالسبب ألأ
لفردية كالتشرذـ تضيع يف مهب امتواضعة سول ٤تاكالت حقوقهم يف احملافل الرٝتية ، 

هنا ستتوىل ىذا إنشات فأف إف مثل ىذه ا١تؤسسات إ ، هد السٌٍت الذم يتصف بو اٞت
غرا جديدا ينافح بو ا١تسلموف لى ا١توافقات القانونية لتكوف ثف ٖتصل عأاٞتانب بعد 

نفسهم ، كاليقوؿ قائل ما الذم نستطيع فعلو ك٨تن مكبلوف من قبل حكومات أعن 
ٓتطوة  ألف ميل تبداألف رحلة إماية للشيعة ، نقوؿ اٟتجنيب الذم يوفر مر األأ٘تر بأت
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من القوانُت يف كىناؾ ة ا١تطاؼ ، كؿ مرة ليس هنايكاحملاكلة مطلوبة كالفشل ألكاحدة 
كبح ٚتاح الرافضة لٖتقيق ىذه الغاية خال٢تا ٯتكننا من غربية سف لألدكؿ كىي 

بعيدا يف تطاك٢تم على مقدسات  نفسهم حىت اليذىبواأقدار أشعارىم بإعواهنم ك أك 
ية كي تقـو اات ا١ترجوة مهم للغسف كجود ىذه ا١تؤسأختم بالقوؿ بأ، ك  مة كحرماهتااأل

صوات النكرة اليت األ سكاتإة ككي تقـو كذلك بىل السنٌ أرىا للدفاع عن قضايا بدك 
  .٘تادت كثَتا 

ىل ا٠تركج يف الشوارع كالطرقات معًتضا على إ١تاذا تنادل البعض ل ، ئتساين ألإك 
قر أمة ك ثلج صدر األأمر ٤تمود ككاجب أالرسـو ا١تسيئة للنيب صلى اهلل عليو كسلم كىو 

 تباع النيبٌ إٔتاه ىجـو الشيعة على رموزنا من  امطبق اسكوتات الوقت نرل يف ذعينها ك 
 مهات ا١تؤمنُت ىوأليس الطعن بألم كزكجاتو العفيفات الطاىرات ،  عليو كسى اهللصلٌ 

 صحابة النيب صلى اهللبال ٯتثل طعنهم أ  طعن بشخص النيب عليو الصالة كالسالـ 
ٍب ما الفرؽ    ىدما للدين الذم نقلوه لنا {عىٍنوي  كىرىضيواٍ  عىنػٍهيمٍ  الٌلوي  رًَّضيى }  لم سعليو ك 

نو ٤ترؼ كليس حقيقي كما أىانة كمن يقوؿ بننا بالتمزيق كاإلآىل قر إبُت من يسيء 
عند حدىم يقافهم إفًتاءاهتم ك إالرد على كلو ذلك  ال يستدعي أعي الرافضة   يدٌ 

كساداهتا  ارجاالهتمة ك مقدسات األى علهم يٕتنٌ بسبب نالوا عقاهبم يم لاكاحملىل إكجرىم 
كما ٛتر أكخط ٤تـر مريكي يرتكبو األ كما يكر ٪تااف ما يقولو الدأـ أطهار ، ها األئً كنسا

كال يستحق  يتطلب الردحالؿ زالؿ ال ثاـ آيرتكبونو من  كماينطق بو دىاقنة الرافضة 
 ، ...مالكم كيف ٖتكموف    ..... التعليق 

شخص النيب عليو الصالة كاف يقصد هبا سالـ سواء أاإلن بديف جرٯتة ا١تساس إ
كلها دعاء بتحريف القرآف  ك اإلأمهات ا١تؤمنُت أزكاجو أـ أـ صحابتو الكراـ أكالسالـ 

هنا ف ىذه اٞترائم اليهوٌ إعتداء على حرماتو ، ككذلك فتصب يف زاكية ىدـ الدين كاإل
ـ كصلى ن صا٦ت أكنصراين  ـأسواء كاف مصدرىا قادـ من يهودم ىوية من يقـو هبا 

شد أالشيعة بعض يقـو بو  ف ماأجـز أين إبل ، نو مسلم ، فاٞترٯتة كاحدة أكزعم 
 ١تا يؤمنوف بوٯتت بصلة  الالذم سالـ سم اإلإهم بئمهنم يقًتفوف جراألكذلك نكى أك 

 .فكار أمن عقائد ك 
غواىم أهلة ف الكثَت منهم جأبتكفَت عمـو الشيعة ك٨تن نعلم ب نقوؿ ننا الأكما 

 ىلأحبار كرىباف لبسوا لباس الدين كالدين منهم براء ، كلكننا نقوؿ ٔتا قالو أضلهم أك 
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ىل عقائد الرفض ا١تمتلئة بالتكفَت كالدس كالطعن إالعلم حوؿ كفر علماءىم الداعُت 
 .  ما عامتهم فكل ْتسبو كما ٭تمل من تلك االفكار أ، كالتحريف كالتضليل 

ئم على الكتاب كالسنة ىل الدين اٟتق القاإ ن دعوهتمعا النتواىن ننإكبناء على ذلك ف
ىل إنتشا٢تم من ىاكية الرفض ا١تفضي ف نبذؿ ما يف كسعنا من جهد الأبل كعلينا 

 أكنصرانيا  أكالناس سواء من كاف منهم يهوديا ال ا٠تَت كلكل إنريد  ننا الا١تهالك ، أل
لف عقيدة واب كاعتنق عقيدة ٗتارافضيا بل كلكل من ضل جادة الص أك٣توسيا 

 سالـ .  اإل
 امتة  خ

ورة ما ٬ترم تدبَته صيحة نذير ، ٤تذرا من خط عتربتوإختم كتايب الذم أذ إين إك 
ف تلقى صيحيت صدل يف أرجو أتوسم خَتا فيمن تصلو رساليت ،  ك أين إللمسلمُت ، ف

خطط ا٠تطَت كذلك يقاؼ ىذا ا١تإمة ليعملوا جاىدين على ين من ىذه األأٝتاع ا٠تَتٌ 
اكزين حواجز ا١تكاف راء كمن ٍب العمل اٞتاد كالدؤكب متجلتعاكف كالتشاكر كتبادؿ اآلبا

سالـ مر جد خطَت كاإلك مشاكل قد تواجههم ، فاألأهبُت بصعوبات آكالزماف غَت 
 .قتالع شجرتو الوارفة ب عليو من الشرؽ كالغرب ساعية إلهتدده ريح عاتية هت

ف ما ٭تاؾ من أمشارؽ االرض كمغارهبا ب ر كل مسلم كمسلمة يفف أبشأكد أين إك 
 :سالـ لن تضر ىذا الدين العظيم ككما قاؿ الشاعر ٥تططات ضد اإل

 
 كىى قرنو الوعلأفلم يضرىا ك              كناطح صخرة يوما ليوىنها 

  
تكفل ٯتاننا بربنا الذم إدحارىم فهو نابع من نإعداء ك ما يقيننا بفشل ٥تططات األأك 

ىذه ف إك ، "  ا لو ٟتافظوفنٌ إك لنا الذكر ا ٨تن نزٌ نٌ إ" : ْتفظ ىذا الدين لقولو تعاىل 
اهلل  افٌ " : قولو تعاىلل  نافعاقبتها خسرامهما بلغت من خبث كمكر كدىاء خططات ا١ت

تكوف عليهم  سينفقوهنا ٍب: " فموا٢تم أما أ.......    ،" ا١تفسدين  ال يصلح عملى 
 ... "ف غلبو ٍب يي  حسرة

نيُت فاف اهلل ىذا الدين من ٣تاىدين كدعاة عاملُت كعلماء رباما ا١تدافعوف عن أك 
دلة كالشواىد  يف ىذا ة يزخراف باألكالقرآف كالسنٌ  ،باٟتفظ كالنصرة كالتمكُت كعدىم 
 اجملاؿ .
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ىل القضاء على دين اهلل ) زعموا ( ، كنتحدث إثيم يهدؼ أذ نتكلم عن ٥تطط إن ك٨ت
ىداؼ ف األأتقبل اٞتدؿ ب ف نعي حقيقة الأو فعلينا لوقت عن سبل مواجهتيف ذات ا
فما عتماد على الغَت .. باإل تنجح بالتسويف كال  ققحتتماين كال باألاؿ نت السامية ال

تخطيط الكل شيء كقبل   يستدعيم عمل أك جلدؾ مثل ظفرؾ .. كىذا العمل ك ح
العمل اٞتماعي السياسة الشرعية ك بالصرب ك  مور كالتحليىل األإلتدبَت كالنظرة الثاقبة اك 

 ف ذلك كلو الإفستطاعة اإلالتذرع بالضعف كعدـ لتواكل بدؿ التوكل ك اما أ،  ا١تدركس
لن يغَت نو أ نيصنع نصرا كاليعيد ٣تدا فضال ع نو الأكما ٬تيزه شرع كال يقبلو عقل  

اٟتق ىل أك٨تن عداء ٮتططوف كيعملوف كيسهركف كيبذلوف فاألك يرد عدكا ، أكاقعا 
كا١تاؿ  يثار كبذؿ اٞتهد كالوقت بلكىل منهم بالتضحية كاإلأة كطالب اٞتنٌ ا٠تَت كدعاة 

اهلل تعاىل بالنصر كالتمكُت  كٖتقيقا ١توعود مراهتم احباطا ١تؤ إكحىت النفس ردا لكيدىم ك 
 .رض كعلى منهاج النبوة كىذا ليس عن اهلل ببعيد قامة شرع اهلل يف األإك 
فليسعنا  ،مانة يف رقاب اٞتميع كاهلل سائلنا عنو يـو القيامة أ هبذا الدين ، فهو فاهلل اهلل 

 أىٍجرى  نيًضيعي  الى  ًإنَّا}  كليكن عزاؤنا قولو تعاىل  { مٍَّسئيوليوفى  ًإنػَّهيم كىًقفيوىيمٍ } قولو تعاىل 
ا الدين ٢تذك نار ، فهنيئا ١تن عمل أهنا جنة إمر جلل ك ف األإف ،{ عىمىالن  أىٍحسىنى  مىنٍ 

تبع ىواه ككانت الدنيا خيبة من ضيع كفرط كا جلو ، كياأكبذؿ الغايل كالنفيس من 
من يريد الدنيا كمنكم من ثالث ٢تما .. منكم  ثناف الإ٪تا ٫تا إف ،ماين مركبو غايتو كاأل

زلنا ندندف حوؿ دنيا  ـ ماأىل ترل علمنا مانريد نفسنا ...أ، كلنساءؿ خرة يريد اآل
  .....   زكاؿىلإ٢تا مآ
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