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للحقيقة كلمة: 

 المنظمات الفلسطينية و رفع الغطاء عن النظام النصيري!!
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للحقيقة كلمة: 

المنظمات الفلسطينية و رفع الغطاء عن النظام النصيري!!

لجنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة- فلسطين

2011-12-15

بسم اهلل احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى اله وصحبه وسلم:

السورية  البالد  وهي  أال  الشام  بالد  من  ومفصلي  أساسي  أصاب جزء  الذي  بعد هذا احلريق 
املباركة, واليت اكتوى بنارها أهل السنة خاصة يف تلك البالد فهم بني قتيل, أو أسري يف غياهب 
أقبية املخابرات النصريية, أو بني خمتطف ال يعرف أثره, أو مهجر هائم على وجهه, وال ختفى 

مأساهتم على أحد.

أما الذي أشعل هذا احلريق فهم الطغمة الباطنية النصريية احلاكمة واليت أذاقت أهل السنة 
يف ذلك البلد سوء العذاب وعلى مدار نصف قرن من الزمان.

بل مل يسلم من أذاهم حىت إخواننا الفلسطينيني وما خميم تل الزعتر وغريها من املخيمات يف 
لبنان إال شاهد على تلك اجلرائم.

بعد كل تلك اجلرائم اليت متارس ضد إخواننا يف سوريا امل يأن للمنظمات واحلركات الفلسطينية 
وخاصة من ترفع شعار اإلسالم منها, أن ترفع الغطاء عن تلك الطغمة النصريية احلاكمة؟!! 
وما ذلك اال عربون وفاء يقدم إىل الشعب السوري البطل, والذي يسطر أروع األمثلة يف الصمود 

والبطولة يف وجه أعىت قوة باطنية معاصرة.
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ذلك الشعب الذي مل يدخر جهدا يف نصرة قضية فلسطني, وبذل الغايل والنفيس لنصرة تلك 
القضية وما الشيخ عز الدين القسام السوري إال شاهد على ذلك.

اليت  واملمانعة  املقاومة  السورية يعطي مشروعية وصفة  املنظمات على األرض  تلك  إن وجود 
الغطاء عنه,  رفع ذلك  واملنظمات  تلك احلركات  زورا وهبتانا, فيجب على  النظام  يدعيها ذلك 
وخاصة أنه بدأ يترنح وإمارات السقوط واإلهنيار قد بدت عليه, فلماذا حتشر تلك املنظمات 

نفسها مع نظام مرفوض شعبيا وعربيا وعامليا وتكون معه يف سلة واحدة.

يا من تسمون أنفسكم باملنظمات اإلسالمية أين الوالء للمؤمنني والرباء من الكافرين واملعاندين؟! 
قفوا كوقفة أيب بكر رضي اهلل عنه, ملا متردت عليه معظم اجلزيرة وارتدت عن دين اهلل, وكان 
يف موقف ضعف فقال كلمتة املشهورة: )) واهلل ألقاتلن من فرق بني الزكاة والصالة وإن الزكاة 
حق املال واهلل لو منعوين عقاال كانوا يؤدونه إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لقاتلتهم على 

منعه(( . 

بتلك املباديء العظيمة وحسن التوكل على اهلل نصر اهلل الصحابة على كل أعدائهم فليكونوا 
قدوتنا وال ندخل يف حسابات مصلحية ضيقة يكون أثرها السيئ علينا قبل غرينا.
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عقيدة وحقيقة مذهب الشيعة:

     اعتقاد الشيعة في فضل مسجد الكوفة وإسقاطهم للمسجد األقصى
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عقيدة وحقيقة مذهب الشيعة:

اعتقاد الشيعة في فضل مسجد الكوفة وإسقاطهم للمسجد األقصى

لجنة البحث العلمي

الحلقة األولى

وكثرة   ، هبا  والصدقة   ، سكناها  واستحباب   ، والكوفة  واملدينة  مكة  احترام  وجوب   
الصالة فيها، واإلمتام السفرًاإليها!!

· عن حسان بن مهران قال : مسعت أبا عبد اهلل ) عليه السالم ( يقول : قال أمري املؤمنني ) 
عليه السالم(: »مكة حرم اهلل ، واملدينة حرم رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( والكوفة حرمي 

ال يريدها جبار حبادثة إال قصمه اهلل(()1( . 

·  عن أيب بكر احلضرمي ، عن أيب جعفر الباقر ) عليه السالم ( قال : قلت له: أي البقاع أفضل 
بعد حرم اهلل وحرم رسوله ) صلى اهلل عليه وآله ( ؟ فقال: ))الكوفة ، يا أبا بكر ، هي الزكية 
الطاهرة فيها قبور النبيني املرسلني وغري املرسلني واألوصياء الصادقني ، وفيها مسجد سهيل 
الذي مل يبعث اهلل نبيا إال وقد صلى فيه ، وفيها يظهر عدل اهلل ، وفيها يكون قائمه والقوام 

من بعده ، وهي منازل النبيني واألوصياء والصاحلني(()2(

·  عن موسى بن بكر ، عن أيب احلسن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه )عليهم السالم( 
قال: قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( : )) إّن اهلل اختار من البلدان أربعة ، فقال عّز وجّل 
: ) والتني والزيتون * وطور سينني * وهذا البلد األمني ( التني : املدينة ، والزيتون : بيت 

املقدس ، وطور سينني : الكوفة ، وهذا البلد األمني مكة(()3( .

· عن إسحاق بن داود قال : أتى رجل أبا عبد اهلل ) عليه السالم ( فقال له : إين قد ضربت 
على كل شيء يل من فضة وذهب وبعت ضياعي ، فقلت : أنزل مكة ، فقال : ال تفعل إن أهل 
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مكة يكفرون باهلل جهرة ، فقلت : ففي حرم رسول اهلل ) صلى اهلل عليه وآله ( ؟ قال : هم شر 
منهم، قلت : فأين أنزل ؟ قال : عليك بالعراق الكوفة ، فإن الربكة منها على اثين عشر مياًل ، 

هكذا وهكذا ، وإىل جانبها قرب ما أتاه مكروب وال ملهوف إال فرج اهلل عنه (()4( .

· عن أيب شعيب اخلراساين قال : قلت أليب احلسن الرضا ) عليه السالم ( :أميا أفضل زيارة 
قرب أمري املؤمنني ) عليه السالم ( أو زيارة احلسني ) عليه السالم ( ؟ قال : إن احلسني قتل 
مكروبا فحقيق على اهلل عّز وجّل أال يأتيه مكروب إال فرج اهلل كربه ، وفضل زيارة قرب أمري 
املؤمنني ) عليه السالم ( على زيارة احلسني كفضل أمري املؤمنني على احلسني ) عليهما السالم ( 
مث قال يل : أين تسكن ؟ قلت : الكوفة . فقال : إن مسجد الكوفة بيت نوح لو دخله رجل مائة 
مرة لكتب اهلل له مائة مغفرة ، أما إن فيه دعوة نوح ) عليه السالم ( حيث قال : رب اغفر يل 

ولوالدي وملن دخل بييت مؤمنا ، قلت : من عىن بوالدي ؟ قال : آدم وحواء (()5( . 

· كراهة اخلروج من مكة والكوفة واحلائر قبل انتظار اجلمعة :

عن حفص بن البختري ، قال : )) من خرج من مكة أو املدينة أو مسجد الكوفة أو حائر 
احلسني ) عليه السالم ( قبل أن ينتظر اجلمعة نادته املالئكة : أين تذهب ؟ ال ردك اهلل 

. )7())

املصادر :
وسائل الشيعة ج14ص360ب16ح ] 19386 [ 1.1 ))

 وسائل الشيعة ج14ص360ب16ح ] 19388 [ 3.)(1 
وسائل الشيعة ج14ص360ب16ح ] 19389 [ 1.4 ))
وسائل الشيعة ج14ص443ب43ح ] 19560 [ 1.1 ))
وسائل الشيعة ج14ص381ب43ح ] 19432 [ 1.2 ))
وسائل الشيعة ج14ص542ب78ح] 19782[ 1.1 ))
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شبهات وردود:
مقتدى الصدر انتصر لفلسطين بقتل وتهجير الفلسطينيين في العراق !!
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 شبهات وردود:

مقتدى الصدر انتصر لفلسطين بقتل وتهجير الفلسطينيين في العراق !!

                                                    عبد العزيز احملمود

وراينا  !!( وفعال قد مسعنا  ) عش رجبا ترى عجبا  وكما قيل  ما يضحك  البلية  شر   
وعاصرنا االعاجيب يف العراق ومن ابرزها ما يظهر به املدعو مقتدى الصدر بني احلني واالخر 
من تصرحيات وكانه خياطب سذج او جمانني او يظن نفسه يعيش يف القرون الوسطى او يوهم 
نفسه بان ما يقوم به من تصرحيات وأفعال هي فعال جهاد ومقاومة ونصرة لقضايا األمة !!! .

استوقفين هذا اليوم اخلميس 29- سبتمرب - 2011 تصريح ملقتدى الصدر نشر يف عدة صحف 
ومواقع ووكاالت أنباء حتت عنوان ) مقتدى الصدر : مستعد إلرسال »متطوعني« عراقيني إىل 
فلسطني إذا أرادت املقاومة ( فاستذكرت ما كتبته يف بداية مقايل وهنا سؤال يطرح نفسه : هل 
مقتدى صادق يف هذه الدعوى؟!! وملاذا هذا التصريح اآلن ؟!! وهل سيستغفل أمة املليار والنصف 
بعد كل اجلرائم اليت اقترفها يف العراق ؟!! وهل سيفرح أهلنا يف فلسطني هبذا التصريح ؟!! .

واقعية  بكل  السالفة  إجابات االسئلة  الوقوف على  العديد من األسئلة تؤجل حلني  وهنالك 
ودقة وشفافية ، حيث جاء يف تصريح مقتدى ) انه على استعداد إلرسال متطوعني من العراق 
مقياس  هو  ما  له  فيقال   ،  !!  ) ذلك  ترغب يف  املقاومة  كانت  إذا   ، عنها  للدفاع  فلسطني  إىل 
املقاومة عندك واآلن اعترفت باملقاومة يف فلسطني وأهلها قد ذحبوا منذ سنني ونكل اليهود 
هبم وشردوهم وفعلوا األفاعيل!! صح النوم يا مقتدى كان انتظرت عشرين أو ثالثني سنة هلذا 
التصريح حىت يكون هنالك شهداء ومشردين ومهجرين واسرى ومعذبني من الفلسطينيني حينها 

قد يلقى تصرحيك أذانا صاغية لكن حينها يكون فات األوان !! .

أبناء  لتعلم  أنت  ومن  ؟!!  العراق  يف  املقاومة  عن  فلسطني ختتلف  املقاومة يف  برأيك  هل  مث 
الداعم  األمريكي  املحتل  تقاوم  أن  األوىل  فكان   ، عليهم  وتزاود  املقاومة  املجاهدين  فلسطني 
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لليهود وهم جواركم وال حتتاجون كبري مؤونة ملقاومتهم !! أم اكتفيتم باخلطب الرنانة وتسليم 
وأحداث  املساجد وحرقها وضرهبا  العراق وهتدمي  لذبح سنة  مقاومتكم  السالح هلم وحتولت 
تاريخ 22-2-2006 شاهد أسود عليكم ولن ينساه املسلمون أبدا ، مث لنترك جانبا ما قمتم 
من جمازر  اقترفتم  ما  على  أركز  وسوف  العراق  بسنة  وتنكيل  وذبح  ابادات مجاعية  من  به 
نصدقك  فكيف  قوة  وال  حول  هلم  وليس  العراق  يف  طوال  سنوات  هلم  الذين  بالفلسطينيني 
هبذه الدعوى وانتم من نكل هبم وشردهم وهجرهم واستوىل على منازهلم يف مدينة احلرية 
والزعفرانية واالعالف والبصرة والسيدية وحي العامل والدورة وابو دشري واالمني وطوجبي 

وغريها من مناطق تواجدهم !! .

بدماء  ملطخة  رقبته  الذي  الشخص  ملثل هذا  التصرحيات مضحكة  أليست هذه  عليكم  باهلل 
خارج  فلسطيين  الف  عشرين  قرابة  وشردوا  فلسطيين   300 من  اكثر  قتلوا  اذ  الفلسطينيني 

العراق فبدال من ارجاعهم اىل فلسطني قاموا بتهجريهم إىل أوروبا وأمريكا وغريها !! .

نقول للمدعو مقتدى اضحك هبذه التصرحيات على غري الفلسطينيني فصفحتكم سوداء معنا 
وتارخيكم دموي ولن ننسى ما قمتم به يف خميمات لبنان يف الثمانينات من القرن املاضي ولن 
منا  العديد  واختطاف  اهلاون  بقذائف  متكرر  قصف  من  البلديات  بنا مبجمع  فعلتم  ما  ننسى 
وتعذيبهم والتنكيل هبم وكل شيء موثق فمن اراد معرفة ذلك فقط ليدخل موقع فلسطينيو 

العراق ويرى ذلك مسطرا .

كان األوىل يا مقتدى احلفاظ على الفلسطينيني يف العراق الضعفاء املساكني بدال من ترويعهم 
وهتجريهم والتنكيل هبم !! فكيف نثق بدعوتكم للمقاومة يف فلسطني ومل تستطيعوا املحافظة 
علينا يف العراق ؟!! أليس هذا تناقض وأليست هذه الدعوى فارغة ؟!! وال غاية لكم فيها إال 
االستهالك اإلعالمي أو املكاسب السياسية واملصاحل الدنيوية يف ظل هذه الظروف اليت بدأت 

تتكشف للجميع حقائق وخفايا ما قمتم به من جمازر .

العجيب ان مقتدى يديل هبذه التصرحيات بعد طرح سؤال عليه بذلك !! وهل نصرة القدس 
واألقصى وأهل فلسطني حيتاج لفتوى ؟!! وهل مقاومة اليهود حيتاج لكبري جهد واستفتاء ؟!! 
لكن يف هذا إشارة إىل أن أتباعكم من الصفويني لديهم معتقدات خاصة بفلسطني واذا علمنا 
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اهنم ال يعترفون بقدسية االقصى بل ال يقرون به ، ويعتقدون بأنه يف السماء وليس يف القدس 
، كما اهنم يعتقدون بان كربالء أقدس من الكعبة واألقصى عرفنا ان هذه التصرحيات خاوية 

ومفرغة من حمتواها !! .

مث من مىت كانت فلسطني بالنسبة لكم حبيبة وقد نكلتم بأهلها يف العراق ؟!! فلو كانت حبيبة 
حبسب تصرحياتك هذه ألحببت أهلها !! لكن نقول لك هنا ) الدعاوى اذا مل تقم عليها البينات 
فأصحاهبا أدعياء ( وأنت من هؤالء األدعياء فكفى متاجرة بنا وبقضيتنا وكفاكم قتل القتيل 

واملشي يف جنازته !! .

ومل  وأباطيلكم  وأكاذيبكم  أالعيبكم  كشفوا  قد  والشتات  الداخل  يف  مجيعا  فلسطني  أهل  إن 
تعد تنطلي عليهم هذه التصرحيات اجلوفاء خصوصا بعد معرفة القاصي والداين جمازركم 
وجرائمكم ضد اهلنا الذين هم جبواركم وقريبني منكم فمن فعل تلك االفاعيل ال نثق به وال 
بنصرته الهلنا يف فلسطني وهنا ينطبق على مقتدى واشباهه من الصفويني املثل املصري ) امسع 

كالمك أسدئك وأشوف أمورك استعجب ( !! .

فكيف نصدق تصرحياتك يا مقتدى وأنت من قتلت الفلسطينيني الشيخ توفيق عبداخلالق وحامد 
احلانويت رمحهم اهلل بعد أن قابلتهم ضمن وفد من فلسطينيي العراق وقد أعطيتهم األمان هلم 

ولسائر الفلسطينيني يف العراق مث غدرت هبم .

حنن نعلم مجيعا بأن قضية فلسطني قد تغىن هبا القاصي والداين والصديق والعدو واملحب 
بالد  على  ومؤامراهتا  الفاطمية  الدولة  تاريخ  اىل  رجع  من  لكن  والبعيد  والقريب  واملبغض 
املسلمني والتاريخ اآلن يعيد نفسه نعلم علم اليقني ان من يلعن عمر ويبغض صالح الدين ويطعن 
بأمنا عائشة لن يكون له موقف مشرف جتاه قضايا املسلمني أبدا وأنت منهم يا مقتدى فاضحك 

هبذه التصرحيات على غرينا وطهر ارجاسكم من دمائنا قبل اإلدالء بأي كلمة !! .

األعجب من ذلك كله ان هذا التصريح يايت يف وقت تشهد فيه العراق هجمة شرسة وانتهاكات 
مبقتدى  االوىل  فكان  البلديات  جممع  يف  للحرمات  وانتهاك  ومدامهات  اعتقاالت  من  واسعة 
استنكار ذلك والتنديد ومحاية هؤالء الضعفاء من ذئاب األجهزة األمنية العراقية ال سيما 



العدد الخامس عشر فبراير 2012م

17                    

15

ومدينة الثورة ) الصدر حاليا !!( قرب املجمع ولديهم فيها ثقل وقوة ال يستهان هبا فكان االجدر 
نصرة املضطهدين القريبني عليه قبل البعيدين جغرافيا لكن نؤكد بان هذا الرجل كاذب وهم 

من أصناف املتسلقني املزاودين بقضيتنا !! .

جلدتنا  أبناء  على  حيسبون  ممن  واملطبلني  املصفقني  بعض  علينا  خرج  إذا  عجب  ال  وأخريا 
يصفقوا ويطبلوا ملقتدى بتصرحيه هذا كما صفقوا وطبلوا من قبل لنصراهلل واملقبور مخيين 
وخامنئي وجناد وغريهم من قادة الباطل متناسني دماء شعبنا اليت أريقت يف لبنان والعراق 

على أياديهم القذرة .



15

4

الشيعة بني التاريخ والواقع : 

التاريخ يعيد نفسه – الشبيحة هم أحفاد القرامطة والحشاشين
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الشيعة بني التاريخ والواقع : 

التاريخ يعيد نفسه – الشبيحة هم أحفاد القرامطة والحشاشين
                                                             طلحة الناصر

مجلة تصرحيات محقاء وأعمال رعناء، تطفح باحلقد والعنف، خرجت من رموز النظام   
السوري بعد إعالن تعليق املشاركات السورية يف اجلامعة العربية:

مجال املحمود على قناة الدنيا يقول: أدعو اجليش السوري إىل قصف محص وريف محص 
ومحاة وريف محاة وإدلب وريف إدلب إلهناء األزمة.

 الدكتور طالب إبراهيم يقول: أمن مكة وأمن الرياض من أمن دمشق.

شريف شحادة يقول: ال يظن أحد يف اخلليج أنه سينام آمنًا يف بيته وشجرة يف سوريا حتترق، 
احلرب على سوريا ستشعل املنطقة كلها.

أمحد شالش – لعنه اهلل – يقول: هل يظنون أهنم حيشروننا يف الزاوية، من يظن ذلك سنحشر 
ربه يف الزاوية. تعاىل اهلل.

 ولو حبثت يف يوتيوب عن املقاطع أعاله جتدها كاحلة كوجوه أصحاهبا.

 ومن أعماهلم، يكفيك مطالعة العناوين التالية:

 األمن القطري يوقف خلّية حبرينية كانت ختطط لعمليات إرهابية يف البحرين.

 الكشف عن خمطط الستهداف جسر امللك فهد بني البحرين والسعودية.

هجوم الشبيحة واملؤيدين على القنصلية التركية وإنزال العلم وحرقه.

 حرق وتكسري القنصلية الفرنسية يف الالذقية.
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 اقتحام السفارتني السعودية والقطرية يف دمشق.

 السفارة املصرية تتعرض القتحام بعد سفارَتي السعودية وقطر.

 احلكومات األوروبية حتذر رعاياها، وتأمرهم مبغادرة األراضي السورية.

 إهنم بالفعل أحفاد القرامطة واحلشاشني الباطنيني

أما القرامطة: فقد ذكر احلافظ ابن كثري يف البداية والنهاية يف حوادث سنة 317: “وفيها 
خرج ركاب العراق وأمريهم منصور الديلمي، فوصلوا إىل مكة ساملني، وتوافدت الركوب هناك من 
كل مكان وجانب وفج، فما شعروا إال بالقرمطي قد خرج عليهم يف مجاعته يوم التروية، فانتهب 
أمواهلم واستباح قتاهلم، فقتل يف رحاب مكة وشعاهبا ويف املسجد احلرام يف الشهر احلرام ويف 
جوف الكعبة من احلجاج خلًقا كثرًيا، وجلس أمريهم أبو طاهر -لعنه اهلل- على باب الكعبة 
والرجال تصرع حوله، والسيوف تعمل يف الناس يف املسجد احلرام يف يوم التروية الذي هو من 
أشرف األيام، وهو يقول: أنا باللـه وباللـه أنا :: خيلق اخللق وأفنيهم أنا.. فكان الناس يفرون 
ُيقتلون وهم كذلك، ويطوفون  الكعبة، فال جيدي ذلك عنهم شيًئا، بل  منهم فيتعلقون بأستار 
فيقتلون يف الطواف، فلما قضى القرمطي -لعنه اهلل- أمره، وفعل ما فعل باحلجيج من األفاعيل 
القبيحة، أمر أن تدفن القتلى يف بئر زمزم، ودفن كثرًيا منهم يف أماكنهم من احلرم ويف املسجد 

احلرام، ويا حبذا تلك القتلة وتلك الضجعة، وذلك املدفن واملكان!

ومع هذا مل يغسلوا ومل يكفنوا ومل يصلَّ عليهم؛ ألهنم ُمحِرمون شهداء يف نفس األمر، وهدم 
قبة زمزم، وأمر بقلع باب الكعبة، ونزع كسوهتا عنها وشققها بني أصحابه، وأمر رجاًل أن يصعد 
إىل ميزاب الكعبة فيقتلعه، فسقط على أمِّ رأسه فمات إىل النار، فعند ذلك انكف اخلبيث عن 

امليزاب.

مث أمر بأن يقلع احلجر األسود، فجاءه رجل فضربه مبثقل يف يده وقال: أين الطري األبابيل؟! 
أين احلجارة من سجيل؟! مث قلع احلجر األسود وأخذوه حني راحوا معهم إىل بالدهم، فمكث 
عندهم اثنتني وعشرين سنة، حىت ردوه كما سنذكره يف سنة تسع وثالثني وثالمثائة، فإنا هلل 
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وإنا إليه راجعون!  وملا رجع القرمطي إىل بالده ومعه احلجر األسود وتبعه أمري مكة هو وأهل 
بيته وجنده، وسأله وتشفع إليه أن يرد احلجر األسود ليوضع يف مكانه، وبذل له مجيع ما 
عنده من األموال، فلم يلتفت إليه، فقاتله أمري مكة، فقتله القرمطي وقتل أكثر أهل بيته وأهل 

مكة وجنده، واستمر ذاهًبا إىل بالده ومعه احلجر وأموال احلجيج”.

* وأما احلشاشون: فهم طائفة امتهنت القتل واالغتياالت واألعمال الفداوية كما يقولون.

 كان من عادات “الفداوية” ىف تنفيذ العمليات، هى االختباء ىف مالبس الصوفية أو ارتداء 
ثياب النساء والدراويش، أوانتظار املطلوب بني صفوف املصلني، أوتقدمي أنفسهم كطاليب حاجات 
اإلنقضاض  فرصة  مستعارة حىت حتني  أمساء  القصور حتت  داخل  العمل  أو  وعابري سبيل، 
على الضحية. يعترضون ضحيتهم وهو بني حرسه وشرطته ورمبا داخل ثكنة اجليش برسالة 
استرحام أو برسالة من صديق يتوسط بقضاء حاجة حاملها، وملا يقترب من املطلوب قتله تغرز 

اخلناجر يف مقتل من جسده.

وال ضري يف التضحية بواحد من السرية املبعوثة لتنفيذ املهمة إن اقتضى األمر.

وقد وصف املؤرخ الرحالة اإليطايل قلعتهم َأَلموت وطريقة التجنيد، فقال إهنا حديقة كبرية 
مألى بأشجار الفاكهة، وفيها قصور وجداول تفيض باخلمر واللنب والعسل واملاء، وبنات مجيالت 
يغنني ويرقصن ويعزفن املوسيقى، حىت يوهم شيخ اجلبل أتباعه أن تلك احلديقة هي اجلنة، 
وقد كان ممنوعا على أي فرد أن يدخلها، وكان دخوهلا مقصورًا فقط على من تقّرر أهنم سينضمون 

جلماعة احلشاشني.

وكان شيخ اجلبل يدخلهم القلعة يف جمموعات، مث يشرهبم خمدر احلشيش، ويتركهم نيامًا، مث 
بعد ذلك كان يأمر بأن ُيحملوا ويوضعوا يف احلديقة، وعندما يستيقظون فاهنم سوف يعتقدون 
أهنم قد ذهبوا إىل اجلنة، وبعدما يشبعون شهواهتم من املباهج كان يتم ختديرهم مرة أخرى، 
مث خيرجون من احلدائق ويتم إرساهلم عند شيخ اجلبل، فريكعون أمامه، مث يسأهلم من أين 
أتوا؟، فريدون: “من اجلنة”، بعدها يرسلهم الشيخ ليغتالوا األشخاص املطلوبني ويعدهم أهنم 
تأدية  أثناء  قتلوا  وإذا  أخرى،  مرة  اجلنة  إىل  يعيدهم  سوف  فإنه  مهماهتم  يف  جنحوا  إذا 
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مهماهتم فإهنم سوف تأيت إليهم مالئكة تأخذهم إىل اجلنة.

 وقد متيزت هذه الطائفة باحتراف القتل واالغتيال ألهداف سياسية ودينية متعصبة.

األورويب مبعىن  لالستخدام  دخلت  Assassinحيث  هي  االجنليزية  باللغة  احلشاشني   وكلمة 
القتل خلسة أو غدرًا أو مبعىن القاتل املحترف املأجور.

واحبث عن معىن الكلمة يف املعاجم اإلجنليزية جتد كل معاين الغدر والقتل واخليانة.

 فيا سبحان اهلل كيف دار الزمان دورته، هاهي أفعاهلم يف سوريا تشابه أفعال أجدادهم، من 
والتعدي على جناب اهلل ورسوله  للمخالفني،  والقمع  التعذيب  والتنكيل، وبشاعة  القتل  شدة 

وكالمهما، بل شتمومها بأبشع األوصاف وأقذع النعوت.

الصاحل،  العالمة صبحي  فاغتال  األب،  عهد  منذ  االغتيال  هواية  السوري  النظام  مارس  لقد 
واملفيت حسن اخلالد، والدرزي املعارض كمال جنبالط، واغتال يف أملانيا بنان الطنطاوي رمحها 
النهج  العطار، واستمر االبن على نفس  الشيخ عصام  الطنطاوي وزوجة  الشيخ علي  اهلل بنت 
عوائل  تصفية  ومت  كليات،  وعمداء  وأطباء  األركان،  رئيس  ونائب  الداخلية،  وزير  فاغتال 
الضباط املنشقني بأكملها، ويتهم النظام كذلك بتدبري اغتيال سارية حسون  ابن مفيت سوريا، 

وما أمر اغتيال رفيق احلريري ببعيد عن األذهان.

ولو متكنوا من احلرمني الشريفني – حرسهما اهلل – خلانومها كما خانوا احلرم األقصى من 
قبله.

 لقد نسي احلشاشون اجلدد أن الزمان قد استدار، وأن الشعب قد قام بأكمله ليقول كلمته.

وبطشه،  شراسته  مدى  عرفوا  األوىل،  اللحظة  منذ  النظام  هذا  طبيعة  السوريون  عرف  لقد 
وعرفوا مستوى خسته ودناءته، ولذلك كانت صرختهم األوىل ملء أفواههم “املوت وال املذلة” 

فكانت أفعاال قبل أن تكون أقواال.



15

5

الدور املشبوه يف الوسط الفلسطيين:

1- فـتحي الشقاقي و الخميني .. حقائق البد أن تعـرف ) الجزء الرابع (
2- هلل درك كم أنت جميلة يا فلسطين

3- هدية لمن لم يقتنع أنها طائفية!! » فلسطينيو العراق إنموذجا«-
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الدور املشبوه يف الوسط الفلسطيين:

1- فـتحي الشقاقي و الخميني .. حقائق البد أن تعـرف ) الجزء الرابع (

) قراءة في كتاب » رحلة الدم الذي هـزم السيف ج1 (

                        حممد الشاعر

أنَّ  متاما  َلَيْعـَلُم  اإلدراك  البصرية  و  بعـني  األليم  الواقع  إىل  ينظر  الذي  املسلم  إنَّ   
النصر ألهل التوحيد و ألمة اإلسالم قادم ال حمالة و رمبا كان ذلك قاب قوسني أو أدىن ، كيف 
ال و قد ظهرت أماراته و بدأت العـروش هتتز من حتتها دون إذن أصحاهبا و بدأ شعاع الفجر 
يلوح من جديد و الذي انتظرناه طويال حامال معه بشارات العـزة و التمكني ألمة اإلسالم ، 
خالفة عـلى منهاج النبوة بإذن اهلل تعاىل ، و لكنَّ السؤال الذي طرح نفسه مرارا و ال زال كذلك 
هل استغلَّ أهل التوحيد فرصة زعـزعة العـروش من مكاهنا استغالال جيدا ؟ و هل ُوِضَع هذا 
االستغالل ضمن خمطط مدروس قابل للتنفيذ ؟ أم الزلنا ننام عـلى أحالمنا دون أدىن حترك 

أو حىت قل دون أدىن تفكري يقودنا إىل التحرك لنصرة دين اهلل تعاىل؟

إنَّ مما نعـاين منه حنن أهل التوحيد هي قلة الرواحل، إذ ال تكاد جتد يف كل مائة راحلة 
و رمبا زاد عـن هذا العـدد، و بينما حنن كذلك نشتكي قلة الرواحل جند باملقابل ِثَقَل حجم 
اهلجـمة الشرسة من قبل أعداء اهلل عـلى املسلمني و هي كبرية ال تقارن بالنسبة إىل تلك 
الرواحل، فالصهيو الصلييب العاملي قد أعـلن العـداء لإلسالم و هو جماهـر به ، و من جهة أخرى 
جند الروافض ال يقلون ضراوة و حـقدا عـلى أهل السنة و هم يفوقون إخواهنم من اليهود و 
الصليبيني يف ذلك ، و من جهة ثالثة و هي األدهى و جود أناس من بين جلدتنا يعـملون لصاحل 
هؤالء مجيعـا ناسني أو متناسني عـقيدة الوالء و الرباء ، اليت من أجلها تقوم احلروب و تقعد 
، و ُتسفك الدماء ، و ُتبذل امُلَهج ، هؤالء و هم من بين جلدتنا أشد خطرا عـلى أهل التوحـيد 
من غـريهم ، فالطواغـيت يعـملون لصاحل الصهيو الصلييب العاملي و املتشيعـون من بين جلدتنا 
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يعـملون لصاحل ماليل طهران ، و حال أهل التوحيد بني هؤالء مجيعا كحال الفريسة اليت بني 
فـكي األسد و ال حـول و ال قـوة إال باهلل تعاىل . 

و من املؤسف حقا و يف ظل هذا الوضع العـصيب عـلى أهل التوحيد و خاصة يف قطاع غـزة 
جند من ال يأبه بذلك البته و كأنَّه يعـيش يف معـزل عـن األمة هـمه الوحيد أن يعـيش سعـيدا 
ُد لقادته و الذين بدورهم يتحركون بأوامر من إيران ، كيف ال و قد متَّ كشف زيفهم و  ُيَغــرِّ
للدكتور  الكاملة  األعمال  يشرح  الذي  و  ببعـيد  عـنا  السيف  هـزم  الذي  الدم  رحلة  كتاب  ما 
فـتحي الشقاقي و ُيَبيُِّن مدى تبعـية حركة اجلهاد اإلسالمي إليران و ال زلنا نتحدث عـن قسم 
الكتب و حتديدا كتاب  اخلميين احلل اإلسالمي و البديل يف الفصل الثالث منه الذي بعـنوان 
أصول الفكر الشيعي حيث يدافع الشقاقي عـن عـقيدة الرافضة اإلماميةاالثىن عـشرية و أنَّ 
قوهلم باإلمامة ال يوجب كفرا و ال فسقا كما أنَّ ُمْنِكَر اإلمامة عـند الرافضة اإلماميةاالثىن 
عـشرية ليس كافرا عـندهم و غـري ذلك من ترهات الرافضة اليت طرأت عـلى الشقاقي و قد 
بذل نفسه دفاعا عـنها و إليك قوله » ... فـمجمل القول بالنسبةللشيعة االثىن عـشرية الذين 
ُلوَن سواد الشيعة اليوم أنَّهم يشهدون أنَّ ال إله إال اهلل و أنَّه واحد أحد ليس كمثله شيء  ُيَشكِّ
ق املرسلني و يؤمن  و أنَّ حممدا رسول اهلل صلى اهلل عـليه و سلم جاء باحلق من عـنده و صدَّ
جبميع أنبياء اهلل و رسله و جبميع ما جاء به من عـند ربه و يقولون بإمامة عـلي و ولد األحد 
عشر و أنَّهم أحق باإلمامة من كل أحد و أنَّهم أفـضل اخللق بعـد رسول اهلل صلى اهلل عـليه و 
سلم و قوهلم باإلمامة هذا ال يوجب كفرا و ال فسقا ألنَّ إمامة شخص بعـينه ليست من أصول 
اإلسالم كما يرى أهل السنة . و هم و إن كانوا أوجـبوا إمامة األئمة االثىن عـشر لكنَّ منكر 
هؤالء األئمة عـندهم ليس بكافر و ال خبارج عـن اإلسالم و جتري عـليه مجيع أحكامه . كما 
يقولون بعـصمة األئمة االثىن عـشر و بعـودة املهدي املوجود حيا بني الناس ، و إن أخطئوا 
يف ذلك أو أصابوا فهذا ال يوجب كفرا و ال خروجا عـن اإلسالم .. و من أهم ما يؤخذ عـليهم 
دعـوى القدح يف الصحابة الكرام و لكن بعـضهم يربؤون من الغالة و يقولون أنَّ احترام أصحاب 
نبينا من احترام نبينا فـنحن حنترمهم الحترامه , يف حني يقول بعـضهم أنَّ أبا بكر و عـمر 
و عـثمان ) رضوان اهلل عـليهم ( قد اغـتصبوا السلطة من اإلمام عـلي رضي اهلل عـنه ، يقول 

آخرون منهم أنَّ أبا بكر و عـمر و عـثمان اجتهدوا فأخطئوا ... » ) 1 (. 
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ِقـرُّ بشهادة  و هناك أسئلة كثرية البد من طرحها هـنا: هل الرافضة اإلماميةاالثىن عـشرية تُّ
التوحـيد فعال ؟ فإن كانت كذلك فلماذا يفترون عـلى اهلل تعاىل بتحريفهم للقرآن الكرمي عـلى 
حسب أهوائهم ناهـيك عـن لعـنهم أليب بكر الصديق و عمر بن اخلطاب رضي اهلل عـنهما و قد 
أمجع عـلماء األمة أنَّ من سـبهما كافر ؟ و هل يشهدون بنبوة رسول اهلل حممد صلى اهلل عـليه 
و آله و سلم حقا ؟ و كيف يكون ذلك و هم يطعـنون يف عـرضه بقذفهم ألم املؤمنني عائشة رضي 
أها اهلل من فوق سبع مسوات و ما أحداث اخلبيث ياسر احلبيب عـنا  اهلل عـنها بالزنا اليت برَّ
ببعـيد ؟ و ما هي األدلة اليت تستدل هبا الرافضة اإلماميةاالثىن عـشرية عـلى أنَّ الصحايب 
عـلي بن أيب طالب ـ رضي اهلل عـنه ـ و ولده األحد عـشر أحق باإلمامة بعـد رسول اهلل صلى 
اهلل عـليه و آله و سلم من غـريهم ؟ و هل هم أفضل اخللق بعـد رسول اهلل صلى اهلل عـليه و 
آله و سلم كما يقولون ؟ مث ما هي األدلة اليت اعـتمد عـليها الشقاقي يف عـدم تكفري الرافضة 
اإلماميةاالثىن عـشرية العـتقادهم باإلمامة؟  و من قال أنَّ منكر إمامة االثىن عـشر عـند 
الرافضة اإلمامية ليس بكافر ؟ و األدهى من ذلك أنَّ الشقاقي ال يوجب الكفر عـلى من اعـتقد 
العـصمة لنفسه من بعـد النيب صلى اهلل عـليه و آله و سلم فأين األدلة اليت اعـتمد عـليها 
أم أنَّ خرافات الرافضة قد طلت عـليه ؟ و هل كان املهدي اليت تنتظر الرافضة خروَجه من 
السرداب منذ مئات السنني  الزال حيا ؟ و من قال أنَّ الرافضة اإلماميةاالثىن عـشرية حتترم 
الصحب الكرام ـ رضي اهلل عـنهم ـ و ألسنتهم تعـكف ليال و هنارا عـلى سبهم و لعـنهم ؟ مث ملاذا 
يأيت الشقاقي هبذه التهمة النكراء و هي أنَّ أبا بكر الصديق و عـمر بن اخلطاب و عـثمان بن 
عفان ـ رضي اهلل عـنهم ـ قد اغـتصبوا السلطة من الصحايب عـلي بن أيب طالب ـ رضي اهلل 
عـنه ـ و هم من ذلك براء ؟ و بأيِّ حق يسِرد الشقاقي كالم الرافضة اإلماميةاالثىن عـشرية 
دون الردِّ عـليها أو عـلى األقل إنكارها أم أنَّ أهوائه ترفض ذلك ؟ و هل الصديق أبو بكر و 
عـمر بن اخلطاب و عـثمان بن عـفان رضي اهلل عـنهم مجيعا كانوا خمطئني يف توليتهم خالفة 
املسلمني قبل عـلي بن أيب طالب رضي اهلل عـنه ؟ هذه األسئلة و غـريها سنجيب عـليها بإذن 

اهلل تعاىل.

إنَّ الصحابة رضي اهلل عـنهم مجيعا بريئون من أقوال الرافضة اإلماميةاالثىن عـشرية و َمن 
شايعهم براءة الرجل املسلم من الكفر و لكنَّ احلقد الدفـني اليت تكتزنه الرافضة اإلماميةاالثىن 
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عـشرية و غـريهم من الطاعـنني يف الصحابة جعـلهم كذلك كيف ال و ها هي كـتبهم مليئة 
بالسموم و الشتم و اللعـن خلري اخللق بعـد رسول اهلل صلى اهلل عـليه و آله و سلم ناهـيك عـن 
عـبادهتم لقبور عـلمائهم و الطواف حوهلا إضافة إىل ذلك تعـبدهم بلعـنهم للصحب الكرام ـ 
رضي اهلل عـنهم ـ و ما أفعال اليهود و النصارى بعـلمائهم عـن هؤالء ببعـيد ، فهل عـقل أنصار 
هم من نشر التشيع بني صفوف املسلمني ؟ ، و لكننا لن نبقى  الشقاقي هذا األمر َفـَيُكفُّوا عـنا شرَّ
مكـتويف األيدي أمام هؤالء الزنادقة و الذي انتشر شرهم يف ربوع األرض ذحبا و تقتيال و فـتكا 
بأهل السنة و ال زالت جراحات أهل السنة بالعراق و األهواز و البحرين و غـريها من البلدان 

تزنف دما من فعـل هؤالء و ال حول و ال قوة إال باهلل تعاىل.

و لذلك وجب عـلينا أنَّ نقف مع كالم الشقاقي هذا وقفة طويلة ِلُنَبيَِّن للمسلمني هذه الدسائس 
و نردها عـلى أصحاهبا و ذلك مبا يلي:

الشبهة األوىل: هل الرافضة اإلمامية االثىن عـشرية يعـملون بشهادة التوحيد فعال؟ 

ٌف و قد  إنَّ الرافضة اإلمامية االثىن عـشرية تعـتقد أنَّ القرآن الكرمي الذي بني أيدينا حمرَّ
حدث فيه نقص و زيادة. 

ح علماؤهم هبذا حيث يقول عامل الرافضة الشيخ املفيد: » ... إنَّ األخبار قد جاءت  و قد صرَّ
مسـتفيضة عـن أئمة اهلدى من آل حممد صلى اهلل عـليه و سلم باختالف القرآن و ما أحدثه 

بعـض الظاملني فيه من احلذف و النقصان ... » ) 2 ( 

القرآن الذي جاء به  الكايف:« ... إنَّ  الكليين كبريهم الذي عـلمهم الرفض يف كتابه  و قال 
جربائيل عـليه السالم إىل حممد صلى اهلل عـليه و سلم سبعة عـشر ألف آية ... ») 3 (

و لقد َعـِلْمَنا عـقيدة الرافضة اإلماميةاالثىن عـشرية يف القرآن الكرمي ـ الذي هو كالم اهلل 
تعاىل ـ فقد أنكروا منه الكثري أفبعـد هذا كله هل بقي هلم من التوحيد بشيء ؟ و قد ُعـِلَم من 

ين بالضرورة أنَّ القرآن الكرمي حمفوظ من قبل اهلل تعاىل حيث قال:  الدِّ

ْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن ( ] احلجر9[ ، و ُعـلم أيضا أنَّ القرآن نزل بتمامه كامال  ْلَنا الذِّ ) ِإنَّا َنْحُن َنزَّ
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ين بالضرورة من غـري جهل به  من غـري نقصان و ال حتريف و الذي ُينِكُر ما قد ُعـلم من الدِّ
فهو كافر ال حمالة ، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل: »... إنَّ اإلميان بوجوب 
الواجبات الظاهرة املتواترة، وحترمي املحرمات الظاهرة املتواترة هو من أعـظم أصول اإلميان، 

ين، واجلاحد هلا كافر باالتفاق ... » ) 4 (      وقواعد الدِّ

و إنَّما حتدثنا عـن عـقيدة الرافضة اإلماميةاالثىن عـشرية يف القرآن الكرمي كمثال فقط 
عـلى نقض التوحيد عـندهم ناهيك عـن إنكارهم للسنة النبوية الشريفة و القدح يف عـرض 
أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عـنها و لعـن الصحب الكرام رضي اهلل عـنهم و الطواف حول قبور 
عـلمائهم و غـريها كثري من املعـتقدات الباطلة و اليت بدورها تـنسف التوحيد نسفا من صدور 

أصحاهبا.

الشبهة الثانية:هل تشهد الرافضة اإلماميةاالثىن عـشرية بنبوة رسول اهلل حممد صلى اهلل 
عـليه و آله و سلم حقا؟  

مل تكتف الرافضة اإلماميةاالثىن عـشرية من القول بتحريف القرآن فقط بل أنكرت السنة 
النبوية الصحيحة و أتوا بأقوال منسوبة إىل األئمة االثىن عـشر كذبا و زورا و ها هي كتبهم 
تعجُّ خبرافاهتم و أباطيلهم و ال حول و ال قـوة إال باهلل تعاىل ، فعـلى سبيل املثال ال احلصر 
يقول آل كاشف الغطاء: » ... أما ما يرويه مثل: أيب هـريرة ،و مسرة بن جندب ، و مروان بن 
احلكم ، و عـمران بن حطان اخلارجي ، و عـمرو بن العاص و نظائرهم فليس هلم عـند اإلمامية 
ح كثري من عـلماء  من االعـتبار مقدار بعـوضة ، و أمرهم أشهر من أن ُيْذكر ، كيف و قد صرَّ

السنة مبطاعـنهم ، و دلَّ عـلى جائفة جروحهم ... » ) 5 (

فآل كاشف الغـطاء ـ عـليه من اهلل ما يستحق ـ ُيَبيُِّن أنَّ السنة النبوية ال تزن عـندهم مقدار 
بعـوضة ،كما و يطعـن يف عـدالة الصحب الكرام ـ رضي اهلل عـنهم ـ و من بينهم أبو هـريرة 
رضي اهلل عـنه أكثر الصحابة رواية عـن النيب صلى اهلل عـليه و آله و سلم و بعد هذا كله 
هل جند قيمة للسنة النبوية الشريفة عـند الرافضة اإلماميةاالثىن عـشرية فضال عـن نبوة 

رسولنا الكرمي صلى اهلل عـليه و آله و سلم ؟ و كيف يكون ذلك و قد أنكروا كالمه ؟ 



العدد الخامس عشر فبراير 2012م

29                    

15

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل: »...و مع هذا َيُردُّوَن ـ أي الشيعة الروافض 
ـ أحاديث النيب صلى اهلل عـليه و سلم الثابتة املتواترة عـنه عـند أهل العـلم مثل أحاديث 
البخاري و مسلم ، و يرون أنَّ شعـر شعـراء الرافضة مثل احلمريي ، و كوشيار الديلمي ، و عـمارة 
اليمين خري من أحاديث البخاري و مسلم ، و قد رأينا يف كتبهم من الكذب و االفتراء عـلى النيب 
صلى اهلل عـليه و سلم و صحابته و قرابته أكثر مما رأينا من الكذب يف كتب أهل الكتاب من 

التوراة و اإلجنيل ... » ) 6 ( )7 ( 

الشبهة الثالثة:هل الصحايب عـلي بن أيب طالب ـ رضي اهلل عـنه ـ و ولده األحد عـشر أحق 
باإلمامة بعـد رسول اهلل صلى اهلل عـليه و آله و سلم من غـريهم ؟ و ما هي أدلتهم عـلى ذلك ؟ 

ولده األحد عـشر أحق  و  ـ   ـ رضي اهلل عـنه  الصحايب عـلي بن أيب طالب  أنَّ  يزَعـمون  و 
ـ  يق و عـمر بن اخلطاب و عـثمان بن عـفان ـ رضي اهلل عـنهم  دِّ باإلمامة من أيب بكر الصِّ
أيضا  الشريفة و  النبوية  السنة  الكرمي و أحاديث من  القرآن  بآيات من  مستدلني عـلى ذلك 
بروايات مكذوبة منسوبة زورا و هبتانا إىل األئمة االثىن عـشر ـ رمحهم اهلل تعاىل ـ و اليت 
يسـتقوهنا من كتبهم و ال يسعـنا الرد عـلى مجيع هذه األدلة لكثرهتا بل نكتفي بذكر دليلهم 
من القرآن الكرمي و آخر من السنة النبوية الشريفة و أخرى ثالثة من مروياهتم املزعومة و 

املكذوبة يف آن واحد مع ذكر أقوال أهل العلم اليت ترد أدلتهم و اهلل املستعان .

أوالـ  دليل الرافضة من القرآن الكرمي عـلى أحقية عـلي بن أيب طالب باإلمامة و تقدميه عـلى 
يق و عـمر بن اخلطاب و عـثمان بن عـفان رضي اهلل عـنهم مجيعا  دِّ أيب بكر الصِّ

اليت  القرآنية  األدلة  بني  من  هي  و  املباهلة  بآية  عـشرية  اإلماميةاالثىن  الرافضة  تستدل 
يعـتمدون عـليها يف إثبات اإلمامة لعـليٍّ رضي اهلل عـنه ، و نزلت هذه اآلية يف وفد جنران و 
َك ِفيِه ِمن َبْعِد َما َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم َفُقْل َتَعاَلْوْا َنْدُع َأْبَناءَنا  هي قول اهلل عـز و جلَّ ) َفَمْن َحآجَّ
َو َأْبَناءُكْم وَ ِنَساءَنا وَ ِنَساءُكْم َو َأنُفَسَنا و َأنُفَسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل َفَنْجَعل لَّْعَنَة اهللِّ َعَلى اْلَكاِذِبنيَ ( ] 

آل عمران61 [.

و وجه داللة اآلية عـلى إمامة عـلي بن أيب طالب عـند الطوسي و غـريه من عـلماء الرافضة 
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أنَّها دلَّت عـلى أفضليته من وجهني:

أحدمها: أنَّ موضوع املباهـلة ما كان إال ليتميز املحق من املبطل و ال يصح أن يفعـل ذلك إال من 
هـو مأمون الباطن مقطوع عـلى صحة عـقيدته ، أفضل الناس عـند اهلل تعاىل

الثاين: أنَّه صلى اهلل عـليه و آله و سلم جعل عـلي بن أيب طالب مثل نفسه بقوله ) َوَأنُفَسَنا 
ِنَساءَنا (  وَأنُفَسُكْم ( ألنه أراد بقوله )َأْبَناءَنا ( احلسن و احلسني عـليهما السالم ، و بقوله ) 
فاطمة ،و بقوله ) َأنُفَسَنا( نفسه و نفـس عـليٍّ عـليهما السالم ، و إذا جعـله مثل نفسه وجب أن 

ال ُيدانيه و ال ُيقاربه يف الفضل أحد ) 8 ( 

و قد ُسمِّيت آية املباهـلة هبذا االسم ، ألنَّ كل حمق يود لو أهلك اهلل امُلْبِطَل املُناظر له ، و ال 
سيما إذا كان يف ذلك حجة له يف بيان حقه و ظهوره ، و كانت املباهـلة باملوت ، ألنَّ احلياة 
عـندهم عـزيزة عـظيمة ، ملا يعـلمون من سوء مآهلم بعد املوت ، و ليس للرافضة اإلماميةاالثىن 
عـونه يف موضوع اإلمامة و ذلك لعـدة  عـشرية أيُّ حجة يف استدالهلم بآية املباهـلة عـلى ما يدَّ

أسباب:

) أ ( أنَّه عـلى كثرة املعاين و املرادفات لكلمة ] نفسي [ اليت استدلت هبا الرافضة اإلماميةاالثىن 
معـىًن  طيَّاهتا  يف  حتمل  ال  فإنَّها  طالب  أيب  بن  عـلي  خالفة  يف  النص  داللة  عـلى  عـشرية 
[ عـند أهل السنة فهي تدل عـلى  ] نفسي  ا كلمة  أمَّ  ، حـقيقيا أو جمازيا يدل عـلى اخلالفة 
ين أو النسب ، و هذا  دعـوة النيب صلى اهلل عـليه و آله و سلم حبضوره بنفسه أو أقاربه يف الدِّ
ين ، قال الزبيدي: قال ابن خالويه: النفس: األخ ، قال ابن  املعـىن مذكور يف اللغة موافقا للدِّ
برِّي: و شاهده قوله تعاىل: ) َفِإَذا َدَخْلُتم ُبُيوتًا َفَسلُِّموا َعَلى َأنُفِسُكْم ( ] سورة النور:61 [ )9( 

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف كتابه مـنهاج السنة النبوية: » ... وأما قوله) 
َوَأنُفَسَنا وَأنُفَسُكْم( فهذا مثل قوله:) َلْوال ِإْذ َسِمْعُتُموُه َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت ِبَأْنُفِسِهْم َخْيرًا ( 
] سورة النور:12 [نزلت يف قصة عائشة رضي اهلل عـنها يف اإلفك فإن الواحد من املؤمنني من 
أنفس املؤمنني واملؤمنات ، وكذلك قوله تعاىل: ) َفُتوُبوا ِإَلى َباِرِئُكْم َفاْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم ( ] سورة 
البقرة : 54 [أي يقتل بعضكم بعضا ومنه قوله تعاىل:) َوِإْذ َأَخْذَنا ِميَثاَقُكْم ال َتْسِفُكوَن ِدَماَءُكْم 
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فاملراد  بعـضا  بعـضكم  ُيخرج  [أي ال   84: البقرة  ] سورة   )ْ ِدَياِرُكْم  ِمْن  َأْنُفَسُكْم  ُتْخِرُجوَن  َوال 
ين ... » )10(  باألنفس اإلخوان إمَّا يف النسب وإما يف الدِّ

َأنُفِسُكْم َعـِزيٌز َعـَلْيِه َما َعـِنتُّْم َحِريٌص َعـَلْيُكم  ْن  َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِّ و أيضا قوله تعاىل: ) 
ِباْلُمْؤِمِننَي َرُؤوٌف رَِّحيٌم (  ] التوبة : 128 [ ، و يف هذه اآلية حجة بالغة عـلى من يسـتدل بقوله 
تعاىل  ) َأنُفَسَنا ( عـلى معـىن املماثلة و التطابق ، فهذه اآلية تتكلم عـن رسول اهلل و عـن كفار 
مكة و تقول )ِمْن َأنُفِسُكْم ( فمن ذا الذي يقول بأن نفس رسول اهلل صلى اهلل عـليه و آله و سلم 

هي نفس كفار مكة ـ عـياذا باهلل تعاىل ـ ؟ !! )11(

ين و أساسياته العـظمى البد إلثباهتا أن تكون  ) ب ( إنَّ قضايا االعـتقاد الكربى و مهمات الدِّ
أدلتها من األدلة القرآنية الصرحية القطعـية الداللة عـلى املعـىن املطلوب كداللة قوله تعاىل: 
) اهللُّ اَل ِإَلـَه ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم ( ] البقرة: 255 [ عـلى التوحـيد ، و داللة قوله تعاىل: ) 
ِ ( ] الفتح: 29 [ عـلى نبوة حممد صلى اهلل عـليه و آله و سلم ... إخل و حنن  ٌد رَُّسوُل اهللَّ مَُّحمَّ
نعـلم يقينا أنَّ اهلل عـزَّ و جل  مل يدع من شئون املسلمني شيئا إال َبيََّنُه و هذا مصداق قوله عـز 
ْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَيانالُِّكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِمنيٍَ ( ] النحل: 89 [،  و جل: ) َوَنزَّ
و قد َبيََّن اهلل حكم املحيض ملا يترتب عـليه من األذى حيث قال: ) َوَيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل 
ُهَو َأًذى َفاْعَتِزُلوْا النَِّساء ِفي اْلَمِحيِض َواَل َتْقَرُبوُهنَّ َحتََّى َيْطُهْرَن َفِإَذا َتَطهَّْرَن َفْأُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث 
َأَمَرُكُم اهللُّ ِإنَّ اهللَّ ُيِحبُّ التَّوَّاِبنيَ َوُيِحبُّ اْلُمَتَطهِِّريَن ( ] البقرة: 222 [ فإذا كان حكم املحيض 
قد بيَّنه اهلل تعاىل ملا فـيه من األذى فهل ُيْغـَفُل ِذْكُر اإلمامة اليت ترتَّب عـليها من أذى املسلمني 
بالفنت و احلروب و التناحـر و االختالف لعـشرات السنني يف حني ال ُيْغـَفُل ِذْكُر أذى املحيض 

؟! )12( 

ثانيا ـ دليل الرافضة من السنة النبوية الشريفة عـلى أحقية عـلي بن أيب طالب باإلمامة و 
يق و عـمر بن اخلطاب و عـثمان بن عـفان رضي اهلل عـنهم مجيعا   دِّ تقدميه عـلى أيب بكر الصِّ

تستدل الرافضة اإلماميةاالثىن عـشريةحبديث استخالف عـلي رضي اهلل عـنه عـلى املدينة 
يف تبوك و كان ذلك يف شهر رجب سنة تسع من اهلجـرة و استعمل رسول اهلل صلى اهلل عـليه 
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و آله و سلم عـلى املدينة عـلًيا رضي اهلل عـنه فوجد املنافقون فرصة للتنفيس عـما بداخلهم 
من حـقد و نفاق ، فأخذوا يتكلمون يف عـليٍّ رضي اهلل عـنه مبا ُيسيء إليه ، فمن ذلك قوهلم ما 
تركه إال لثقله عـليه ، و هذا القول منهم يف حقه عالمة بارزة و واضحة عـلى نفاقهم ، عـند 
ذلك أدرك عـلي رضي اهلل عـنه اجليش و أراد الغـزو معهم قائال يا رسول اهلل أختلفين يف 
الصبيان و النساء ، فقال رسول اهلل صلى اهلل عـليه و آله و سلم : ) أال ترضى أن تكون مين 

مبزنلة هارون من موسى ، غـري أنَّه ال نيب بعدي ( )13( 

و هذا احلديث ليس فيه ما تستدل هبالرافضة اإلماميةاالثىن عـشرية عـلى كون أمري املؤمنني 
عـلي بن أيب طالب رضي اهلل عـنه خليفة رسول اهلل صلى اهلل عـليه و آله و سلم و يكون الرد 

عـليهم من وجوه: 

) أ ( احلديث املذكور له سبب هام ال ينبغي أن ُيْغـَفَل أو أن ُيـْفَهَم احلديث دونه ، فـقد طعـن 
ب املنافقني .  املنافقون يف عـليٍّ رضي اهلل عـنه فبيَّن رسول اهلل مكانته و فضله و كذَّ

الثابت أنَّ هارون عـليه السالم كانت وفاته قبل موسى عـليه السالم و االستدالل  ) ب ( من 
باحلديث عـلى إمامة عـليٍّ رضي اهلل عـنه بعـد رسول اهلل غـري مطابق و لو أراد رسول اهلل 
صلى اهلل عـليه و آله و سلم النص عـلى عـليٍّ بن أيب طالب رضي اهلل عـنه لقال له مثال أنت 
مين مبزنلة يوشع من موسى ، ألنَّ نيب اهلل يوشع ُاسُتْخِلَف عـلى بين إسرائيل بعد وفاة موسى 
عـليه السالم و هلذا ليس للحديث إال معـىًن واحًدا و هي الترضية لعـليٍّ رضي  اهلل عـنه الذي 
آله و سلم له يف املدينة مستخلفا عـلى الضعفاء و  إبقاء الرسول صلى اهلل عـليه و  أحزنه 
النساء و األطفال و املتخلفني عـن الغـزوة ، فبيَّن له النيبُّ صلى اهلل عـليه و آله و سلم أنَّه كما 
استخلف موسى عـليه السالم أخاه هارون عـليه السالم عـلى قومه و ذهـب إىل الطور للقاء ربه 

تبارك و تعاىل كان استخاليف لك يا   عـلي بن أيب طالب من هذا الباب. 

ج ( هارون عـليه السالم مل يكن وصًيا ملوسى عـليه السالم بل نبيا و وزيرا بنص القرآن و قياس 
حال أمري املؤمنني عـليٍّ رضي اهلل عـنه بنيب اهلل هارون عـليه السالم غـري صحيح ، كما أنَّ 
الرافضة اإلماميةاالثىن عـشرية تعـترب عـلًيا رضي اهلل عـنه وصًيا و ليس بنيب فهل عـقلوا 

هذا القياس و وجه املفارقة بني عـليٍّ رضي اهلل عـنه و هارون عـليه السالم ؟ 
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ثالثا ـ دليل الرافضة من مروياهتم املكذوبة و املنسوبة زورا و هبتانا إىل األئمة االثىن عـشر ـ 
يق  دِّ رمحهم اهلل تعاىل ـ عـلى أحقية عـلي بن أيب طالب باإلمامة و تقدميه عـلى أيب بكر الصِّ

و عـمر بن اخلطاب و عـثمان بن عـفان رضي اهلل عـنهم مجيعا

إنَّ مرويات الرافضة اإلماميةاالثىن عـشرية كثرية جدا و ال يسعـنا ذكرها مجيعا و لكن نكتفي 
بذكر دليل واحد فقط و الرد عـليه حيث رووا يف كتبهم ما نصه » ... و عـن سلمان الفارسي 
رضي اهلل عـنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عـليه و سلم: من فـقد الشمس فـليتمسك بالقمر 
، و من فـقد القمر فـليتمسك بالفرقدين ، فإذا فـقدمت الفرقدين فـتمسكوا بالنجوم الزاهـرة 
بعدي ، فسألته عـن ذلك فقال أنا الشمس و علي القمر ، فإذا فـقدمتوين فـتمسكوا به بعدي ، 
و أما الفرقدان فاحلسن و احلسني ، إذا فـقدمت القمر فـتمسكوا هبما ، و أما النجوم الزاهـرة 
هم  فهم األئمة التسعة بعدي ، أئمة أبرار ، عـدد أسباط يعـقوب و حواري عـيسى ، قـلت: فسمِّ
يل يا رسول اهلل ؟ قال أوهلم و سيدهم عـلي بن أيب طالب و سبطاه ، و بعدمها زين العابدين ، 
و بعـده حممد بن عـلي باقر عـلم النَّبيِّني ، و الصادق جعـفـر بن حممد ، و ابنه الكاظم مسّي 
موسى بن عـمران ، و الذي ُيقتل بأرض الغـربة عـلى اسم ابنه حممد ، و الصادقان عـلي و 

احلسني ، و احلجة القائم املنتظر ... » )14( 

و نرد عـلى مثل هـذه اخلرافات و األباطيل من كتبهم و ذلك مبا يلي: 

) أ ( ذكر ابن أيب احلديد الرافضي يف كتابه هنج البالغة ما يرّد هذه الرواية و ذلك حينما أراد 
الناس بيعة عـليٍّ رضي اهلل عـنه بعـد شهادة عـثمان رضي اهلل عـنه حيث قال« ... و قالوا 
ُمدَّ يدك نبايعـك عـلى خالفـتك فقال: دعوين و التمسوا غـريي و إن تركتموين فأنا كأحدكم 

و َلعـلِّي أمسَعـكم و أطوَعكم ملن وليتموه أمركم و أنا لكم وزيرا خري لكم مين أمريا ... » )15( 

فقد عـلمنا فيما سبق أنَّ اإلمامة عـند الرافضة اإلماميةاالثىن عـشرية من أصول الدين و 
هي من أهم أركان اإلسالم اخلمسة ، و أنَّ أمر اإلمامة منصوص من اهلل  تعاىل لعـلي بن أيب 
ين وركن من أركان  طالب رضي اهلل عـنه كما يقولون فكيف يتورع عـن فعل ما هو من أصول الدِّ
اإلسالم ؟ و كيف يتورع عـن فعـل ما هو واجب الطاعة فـيه لربِّ العاملني الذي جعل الوصاية 

له باإلمامة ؟ ... » )16(    



العدد الخامس عشر فبراير 2012م

34                    

) ب ( تستدل الرافضة اإلماميةاالثىن عـشرية عـلى أحقية عـلي بن أيب طالب باإلمامة و 
يق و عـمر بن اخلطاب و عـثمان بن عـفان رضي اهلل عـنهم مجيعا  دِّ تقدميه عـلى أيب بكر الصِّ

حبديث » أنا مدينة العـلم و عـلي باهبا »  

و نرد عـلى دليلهم هذا مبا يلي: 

1 ـ قال اإلمام األلباين رمحه اهلل تعاىل » ... حديث أنا مدينة العـلم و عـلي باهبا فــمن أراد 
العـلم فـليأت الباب ، موضوع رواه العـقيلي يف الضعـفاء و ابن عدي يف الكامل و الطرباين يف 
الكبري و احلاكم عـن ابن عـباس و رواه ابن عـدي و احلاكم عـن جابر رضي اهلل عـنه ... » 

 )17(

ـ ما قاله الكاتب الرافضي ابن أيب احلديد من أنَّ الشيعة قد وضعـت األحاديث لتأييد مذهـبها 
يف اإلمامة حيث قال » ... إنَّ أصل األكاذيب يف أحاديث الفضائل كان من جهة الشيعة فإهنم 
وضعـوا يف مبدأ األمر أحاديث خمتلفة يف صاحبهم ـ يقصد عـلي بن أيب طالب ـ َحَمَلُهْم عـلى 

وضعها عـداوة خصومهم ... »  )18(

و لقد شهد شاهد من أهـلها عـلى كذب الرافضة اإلماميةاالثىن عـشرية و بطالن خرافاهتم 
وا فـيها مسومهم و ال حول و ال قـوة إال باهلل تعاىل . اليت ملئوا هبا كتبهم و دسُّ

الشبهة الرابعة: هل مـنكر إمامة االثىن عـشر عند الرافضة اإلمامية ليس بكافـر ؟

هبا  اجلهل  املكلف  يسع  ال  اليت  الدين  أصول  من  ليست  السنة  أهل  عـند  اإلمامة  مسألة  إنَّ 
كما قرره مجع من أهل العلم و لكنَّ الرافضة اإلماميةاالثىن عـشرية تعـتقد غـري ذلك فقد 
روىالكليين بسنده عـن أيب جعـفر قال » ... بين اإلسالم عـلى مخس عـلى الصالة و الزكاة و 
الصوم و احلج و الوالية ، و مل يناد أحد بشيء كما نودي بالوالية ، فاخذ الناس بأربع و تركوا 

هذا ـ يعـين الوالية ـ ... »  )19(

و يقول يوسف البحراين الرافضي يف موسوعـته احلدائق الناضرة يف أحكام العـترة الطاهـرة 
ما نصه » ... و ليت شعـري أي فـرق بني من كفر باهلل سبحانه و تعاىل و رسوله ، و بني من كفر 
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باألئمة عـليهم السالم مع ثبوت كون اإلمامة من أصول الدين ... » )20( 

و يقول املجلسي ثقة الشيعة » ... اعلم أنَّ إطالق لفظ الشرك و الكفر عـلى من مل يعـتقد 
ل عـليهم غـريهم ، يدل أنَّهم خملدون  إمامة أمري املؤمنني و األئمة من ولده عـليهم السالم و فضَّ

يف النار ... » )21( )22( 

و ينقل شيخ الرافضة اإلماميةاالثىن عـشرية املفيد اتفاقهم عـلى تكفري منكر إمامة االثىن 
عـشر حيث قال »... اتفقت اإلمامية عـلى أنَّ من أنكر إمامة أحد من األئمة و جحد ما أوجـبه 

اهلل تعاىل له من فـرض الطاعة ، فهو كافر ضال مستحق للخلود يف النار ... » )23( 

و هبذا عـلمنا أنَّ اإلمامة ركن من أركان اإلسالم عـند الرافضة اإلماميةاالثىن عـشرية ، و هي 
من أصول الدين كما يقولون ، و من أنكر اإلمامة عـندهم كان كافرا  و يستحق بذلك اخللود 
عون ، و بعد هذا كله هل أيقنت حركة اجلهاد اإلسالمي بطالن كالم الشقاقي  يف النار كما يدَّ
هم عـن أمة اإلسالم ، و ينتهوا عـن توزيع هذه الكتب أو تدريسها بني أفرادهم ؟ أم  فيكفوا شرَّ
أنَّ الدوالر الفارسي قد أعـمى أبصار بعًضا منهم فأحدث عـلى قلوهبم غـشاوة فهم ال يبصرون ؟ 

األئمة  بعـصمة  العـتقادها  عـشرية  اإلماميةاالثىن  الرافضة  حكم  ما  اخلامسة:  الشبهة 
االثىن عـشر ؟ 

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل » ... وأما عـصمة األئمة فلم يقل هبا إال كما 
قال اإلمامية و اإلمساعـيلية وناهـيك بقول مل يوافـقهم عـليه إال املالحدة املنافقون الذين 
شيوخهم الكبار أكفر من اليهود والنصارى واملشركني وهذا دأب الرافضة دائما يتجاوزون عـن 
مجاعة املسلمني إىل اليهود والنصارى واملشركني يف األقوال واملواالة واملعاونة والقتال وغـري 

ذلك ... » )24( 

و لذلك تبيََّن لنا أنَّ االعـتقاد بالعـصمة لغـري رسول اهلل صلى اهلل عـليه و آله و سلم من البدع 
الكفرية اليت تؤدي بصاحبها إىل اجلحيم إن مل يتب منها بينما جند الشقاقي مل ُيَبيِّْن هـذا 
احلكم بل اعـترب أنَّ خطأ الرافضة يف ذلك ال يوجب تكفريها أو عـلى األقل بدعـتها و هذا 
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دليل واضح عـلى أنَّ الشقاقي مل يعـلم من عـقيدة السلف يف الرافضة شيئا ، و لكننا نرد عـلى 
زعم الرافضة اإلماميةاالثىن عـشرية مبا يلي:

يأتوا  أن  أئمـتهم  عـون عـصمة  الذين يدَّ ُطِلَب من  الرافضة اإلماميةاالثىن عـشرية  لو  ـ   1
بدليل واحد من القرآن أو السنة النبوية أو عـن الصحابة، أو عـن إمجاع األمة ملا استطاعوا 
شأن  من  املعـصية  أن  أثبت  بل  أحد،  بعـصمة  يصرح  الكرمي مل  القرآن  إذا  سبياًل،  ذلك  إىل 
اإلنسان، فإنه قد صدرت من آدم الذي هو أبو البشر، وأخرب عـن موسى بأنه قـتل، وعـن يونس 
أنه ذهـب مغاضبا، وورد يف السنة النبوية ما يشري إىل ذلك يف وقائع صدرت من الرسول الكرمي 
صلى اهلل عـليه و آله وسلم كما قال تعاىل: ) َعـَفا اهللُّ َعـنَك ِلَم َأِذنَت َلُهْم ( ]التوبة:43[، وما 
ورد يف عـتابه عـن أخذهم الفداء من ُأَساَرى معـركة بدر، وغـري ذلك مما هو معـروف يف الكتاب 

والسنة وأقوال علماء اإلسالم.

2ـ روى الكليين يف باب التسليم عـلى النساء، عـن عـلي رضي اهلل عـنه أنه كان يكره التسليم 
أطلب  مما  أكثر  عـلي  فيدخل  صوهتا،  يعجبين  أن  أختوف   ...  « ويقول:  منهن,  الشابة  عـلى 
ـ كما تزعم الرافضة  عي العـصمة لنفسه  من األجر... » . و لو كان عـلي بن أيب طالب يدَّ

اإلماميةاالثىن عـشرية ـ ملا خاف اإلمث )25(

3ـ كان عـلي بن أيب طالب رضي اهلل عـنه يقول ألصحابه: »... ال تكفوا عـن مقالة حبق، أو 
مشورة بعـدل فإين لست آمن أن أخطئ ... » .)26( 

عي  َتدَّ فكيف  اخلطأ  من  نفسه  عـلى  يأمن  ال  عـنه  اهلل  رضي  طالب  أيب  بن  عـلي  كان  فإذا 
و  اعـتقادهم  و زيف  دليل عـلى كذهبم  و هذا  له  العـصمة  الرافضةاإلماميةاالثىن عـشرية 

فساد أقواهلم و هم قـد اعـترفوا بذلك  

4ـ ورووا كذلك أن احلسني بن عـلّي بن أيب طالب  رضي اهلل عـنهما كان ُيْبِدي الكراهية من 
ُصلح أخيه احلسن مع معـاوية ويقول:  » ... لو جز أنفي كان أحب إيل مما فعـله أخي... ». 

 )27(
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َأ أحد امَلْعـُصوَمنِي اآلخر ثبت خطأ أحدمها بالضرورة فأين العـصمة  ومن املعـلوم أنه إذا أَخطَّ
لألئمة بعد ذلك؟

5ـ إنَّ دعـوى عـصمة أحد من الناس  بعد رسول اهلل صلى اهلل عـليه و آله و سلم فـيه دعـوى 
ُيْمَدُح اإلنسان لكونه معـصوم، بل  تعارض الطبيعة البشرية املركبة من الشهوات، كما أنه ال 
أكثر من موضع من كتابه  ُيْمَدُح ألنه جياهد نفسه عـلى فعل اخلري كما أخرب اهلل بذلك يف 
الكرمي ، وهلذا رتب اهلل اجلزاء عـلى حسب قيام الشخص مبا كلفه اهلل به، وأعطاه القدرة 
واإلرادة ليكون بعد ذلك طائعا أو عاصيا، فاعاًل أو تاركا، ولو عـصم اهلل من املعاصي أحدًا –

غـري األنبياء- ملا كان للتكليف معـىًن، بل حىت األنبياء كلفهم اهلل تعاىل ومل يرفع اهلل عـن 
أحد التكليف وامتثال أمره وهنيه، ما دام الشخص يف كامل عـقله وصحته، ولو مل يكن اإلنسان 

حماًل للطاعة والعـصيان فلماذا كان التكليف إذن ؟  )28( 

الشبهة السادسة:  هل املهدي  املنتظر عـندهم ال زال حيا بني الناس منذ مئات السنني ؟

تعـتقد الرافضة اإلماميةاالثىن عـشرية باملهدي املنتظر و هو حممد بن احلسن العـسكري و هو 
اإلمام الثاين عـشر عـندهم ، و يطلقون عـليه احلجة ، كما يطلقون عـليه القائم ، و يزعـمون 
أنَّه ولد سنة 255 هـ و اختفى يف سرداب سنة 265هـ و هم ينتظرون خروجه يف آخر الزمان 

لينتقم هلم من أعدائهم و نرد عـلى زعـمهم هذا مبا يلي: 

2ـ ثبوت عـدم والدة هذا املهدي فـقد اقـتضت حكمة اهلل تعاىل أن ميوت احلسن العـسكري 
اإلمام احلادي عـشر عـند الرافضة اإلماميةاالثىن عـشرية و ليس له ولد فكانت الفضيحة 
ـفون  الكربى فإذا كان اإلمام احلادي عـشر قد مات و ال يوجد من خيلفه يف اإلمامة فـلماذا يـتعسَّ
بعد ذلك بوجود اإلمام الثاين عـشر ؟ كما أنَّ الرافضة اإلماميةاالثىن عـشرية تعـتقد بعـدم 

جواز أن تكون اإلمامة يف اإلخوة بعد احلسن واحلسني فهل بعد هذا إال الضالل املبني؟ 

عـون أنَّه يف  2ـ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل: » ... إنَّ هذا املعـصوم الذي يدَّ
وقـت ما قد ولد عـندهم أكثر من أربعـمائة ومخسني سنة ـ هذا بالنسبة لعـصر ابن تيمية 
رمحه اهلل تعاىل ، أما اآلن فقد مضى عـليه ما يزيد عـن ألف و مئة و مخسني عاما ـ فإنه 
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دخل السرداب عـندهم سنة ستني ومائتني ، وله مخس سنني عـند بعـضهم وأقل من ذلك عند 
آخرين ومل يظهر عـنه شيء مما يفعـله اإلمام املعـصوم فأي منفعة للوجود يف مثل هذا لو كان 
موجودا فكيف إذا كان معـدوما ، والذين آمنوا هبذا املعـصوم أي لطف وأي منفعة حصلت هلم 
به نفسه يف دينهم أو دنياهم ... وهذا الذي تدعـيه الرافضة إمنا مفـقود عـندهم وإما معـدوم 
عـند العـقالء وعـلى التقديرين فال منفعة ألحد به ال يف دين وال يف دنيا ، فمن عـلق دينه 
باملجهوالت اليت ال يعـلم ثبوهتا كان ضاال يف دينه ألن ما عـلق به دينه مل يعـلم صحته ومل 

حيصل له به منفعة فهل يفعل مثل هذا إال جاهل ... » )29(

الشبهة السابعة: هـل غـالة الرافضة اإلماميةاالثىن عـشرية هم الذين يقدحون يف الصحب 
الكرام دون غـريهم كما يقول بذلك الشقاقي ؟ أم أنَّ هذا مذهـب كل رافضي دون تـفريق بينهم 

؟ 

تقوم عـقيدة الرافضة اإلماميةاالثىن عـشرية عـلى تكفري الصحابة ـ رضوان اهلل عـليهم ـ 
و سـبِّهم و شتمهم بألفاظ و عـبارات كلها بذاءة و إسفاف يترفع عـنها العـقالء يف حق كرام 
الناس ، فكيف حبق أكرم الناس بعد األنبياء و هم الصحابة رضوان اهلل عـليهم و قد كفَّر 
الروافض مجيع أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عـليه و آله و سلم إال النادر منهم و ننقل قوهلم 

من كتبهم قدميا و حديثا و ذلك مبا يلي:

1 ـ ينقل الكشي أحد كبار الرافضة و هو يروي عـن أيب جعـفـر أنَّه قال: » ... كان الناس أهل 
الردة بعد النيب إال ثالثة ، فقلت: و من الثالثة ؟ فقال:املقداد بن األسود ، و أبو ذر الغـفاري 

، و سلمان الفارسي ... » )30(

2 ـ و ذكر املجلسي عامل الرافضة املعـروف يف كتابه حق اليقني أنَّه قال لعـلي بن احلسني موًلى 
له: » ... يل عـليك حق اخلدمة فأخربين عـن أيب بكر و عـمر ؟ فقال: إنَّهما كانا كافرين ، و 

الذي حيـبهما فهو كافر أيضا ... »    )31(

3 ـ يقول اهلالك اخلميين ـ كبريهم الذي عـلمهم الرفض ـ وهو يستهني بالصحب الكرام لدرجة 
ل شعـب إيران عـليهم حيث قال يف وصيته: » ... و أنا أزعم جبرأة أنَّ الشعـب اإليراين  أنَّه فضَّ
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جبماهريه امللـيونية يف العـصر الراهـن أفضل من أهل احلجاز يف عـصر رسول اهلل ... » )32(

و يقول هذا اخلبيث أيضا يف سبِّه خلري األمة بعد نبيِّها صلى اهلل عـليه و آله و سلم: » ... إنَّنا 
هـنا ال شأن لنا بالشيخني و ما قاما به من خمالفات للقرآن ، و من تالعـب بأحكام اإلله ، و ما 
حلَّاَله و ما حرماه من عـندمها ، و ما مارساه من ظلم ضد فاطمة بنت النيب و ضد أوالده ، و 

لكننا نشري إىل جهلهما بأحكام اإلله و الدين ... » )33( )34( 

حكاه  فيما  الشقاقي  كالم  زيف  و  خطأ  ُمِحبِّـيه  و  الشقاقي  أنصار  عـلم  هل  هذا  كلِّ  بعـد  و 
عـنالرافضة اإلماميةاالثىن عـشرية َفَـيكُـفُّوا عـنَّا نشر أباطيلهم املوجودة يف كتب الشقاقي 
و غـريها ؟ أم أنَّ هذا ال يروق لكثري من قادهتم املتأثرين بلمعان الدوالر الفارسي فضال عـن 

غـريهم ؟ 

نسأل اهلل سبحانه و تعاىل التوفيق و السداد يف القول و الفعـل و العـمل و اهلل املستعان و اهلل 
غالب عـلى أمره  و لكنَّ أكثر الناس ال يعلمون و احلمد هلل ربِّ العاملني .

املصادر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 1 ( كتاب رحلة الدم الذي هزم السيف للدكتور فتحي الشقاقي ج 1 ص 493  

) 2 ( انظر كتاب أوائل املقاالت للرافضي الشيخ املفيد ص 91

) 3 ( انظر آخر كتاب الكايف حتت عنوان فضل القرآن 

) 4 ( انظر جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل ج 12 ص 497 

) 5 ( أصل الشيعة و أصوهلا ، حتقيق عالء آل جعفر , طباعة مؤسسة اإلمام علي عليه السالم ص236 

) 6 ( انظر جمموع الفتاوى البن تيمية رمحه اهلل تعاىل ج 28 ص 481 ـ 482    

) 7 ( انظر كتاب تعريف عام بالشيعة االثىن عشرية للدكتور صاحل الرقب ص 54ـ57 بتصرف 

) 8 ( تفسري البيان للطوسي ج 3 ص 485 
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) 9 ( تاج العروس من جواهر القاموس ملحمد مرتضى الزبيدي ج 16 ص 570 

)10( منهاج السنة النبوية لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل ج 4 ص 33 ـ 34 

)11( انظر كتاب مث أبصرت احلقيقة ملحمد سامل اخلضر ص 188 

)12( انظر كتاب اإلمامة و النص لفيصل نور ص 371 و كذلك كتاب أمسى املطالب يف سرية علي بن أيب طالب للدكتور علي حممد 
الَّيبِّ ص 759 بتصرف  حممد الصَّ

)13( صحيح البخاري رقم احلديث 2404 

)14( نقال عن كتاب اإلمامة و النص لصاحبه فيصل نور ص 27 و الذي بدوره نقل هذه الرواية و غريها من كتب الرافضة 

)15( انظر هنج البالغة شرح الشيخ حممد عبده ج 1 ص 183 

)16( انظر كتاب بطالن عقائد الشيعة لصاحبه حممد عبد الستار التونسوي ص 26 بتصرف 

)17( ضعيف اجلامع الصغري ج2 ص 13 رقم 1416

)18( شرح هنج البالغة ج 11 ص 48 ، 50 

)19( انظر كتاب أصول الكايف ج 2 ص 18 رقم 3  

)20( انظر احلدائق الناضرة ج 18 ص 153 

)21( حبار األنوار ج 23 ص 390  

الَّيبِّ ص 716 ـ 717  )22( استقينا هذه األدلة من كتاب أمسى املطالب يف سرية علي بن أيب طالب للدكتور علي حممد حممد الصَّ
بتصرف بسيط 

)23( انظر املسائل للمفيد ، و قد نقل ذلك عنه املجلسي يف البحار ج 8 ص 366 

)24( انظر منهاج السنة النبوية لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل ج 3 ص 374 

)25( أصول الكايف ج 2 ص 473

)26( انظر خمتصر التحفة االثىن عشرية ص 121

)27( نفس املصدر السابق 
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)28( انظر موقع الدرر السنية موسوعة الفرق املنتسبة لإلسالم الباب الثامن: الشيعة  ، الفصل الواحد والعشرون: اآلراء االعتقادية 
، املطلب اخلامس: إبطال ما  العشرية  الرافضة االثين  الثاين: اخلالفة واإلمامة عند  ، املبحث  الرافضة االثىن عشرية  للشيعة 

ادعته الشيعة من عصمة أئمتهم .

)29( منهاج السنة البن تيمية ج 8 ص 261 ـ 268 بتصرف بسيط 

)30( رجال الكشي ص 12 ، 13  

)31( كتاب حق اليقني ص 522 

)32( الوصية السياسية ص23 

)33( كشف األسرار للخميين ص 126 ـ 127    

)34( انظر كتاب تعريف عام بالشيعة االثىن عشرية للدكتور صاحل الرقب ص 61 ـ 62 ، 83 ـ 84 

)35( غالب األدلة  اليت ذكرناها يف الرد على هذه الشبه استقيناها من كتاب أمسى املطالب يف سرية علي بن أيب طالب للدكتور علي 
الَّيبِّ بتصرف  حممد حممد الصَّ
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2- هلل درك كم أنت جميلة يا فلسطين

بال بني زردشت

                                              د. مراد البلعاوي

2011-11-16                                               
تناغمت هتافات املتهافتني عليك يا درة األرض ويا رحيانة بالد اهلل, كم أنت مجيلة    
الفائزين ونصرية  ورائعة أرضك وطيب خضارك, فأنت كنت وما زلت قبلة املتحالفني ووجهة 
ومن مل حيبك,  أحبك  من  عليك  وتناغم  والشعوب  احلكام  عليك  تناغم  وكم  األرض,  شعوب 
ومن أخفى بغضه لك وما أكثرهم, أخفى حقيقة أمره وتظاهر باحلب والوالء إليك ألن أرضك 
طيبة زكية وكيف ال وأنت أرض مسرى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأرض نزول عيسى 
عليه السالم, ومن أبغضك نافق من أجل حبك ألن إظهار بغضك مقرون برفض مجوع املسلمني 
له, وكيف له ذلك وقد تظاهر حبب األرض ليكسب أهل األرض من أجلك, فأنت الىت مجعت 
قلوب البشر وأنت من يفرقهم ألن خريك خري للبشرية والتواري عندك تواري عن البشرية 
والعيش يف عزلة أبدية, فتعاظم مديح أمر الناس مبدى تعاظم حبهم لك, وشاعت باملديح والعلو 

والسؤدد سرية امللوك واألمراء والرؤساء من شدة اإلفراط يف إظهار حبك. 

والويل الويل ملن أظهر بغضه لك, فتجلت هذه احلقيقة لبين الفرس وأذناهبم من بين العروبة 
وأيقنوا أن تراب فلسطني ليس كتراب كربالء والنجف, وأن شعبها ليس كباقى الشعوب, فهو 
شعب حي صامد, مل ينسى قضيته طوال مأساته ونكبته, وجاهد من أجل عدالة قضيته وقدم 
الغايل والنفيس من أبناءه وبناته, فقدم أروع األمثلة من أجل أن تبقى فلسطني حية يف قلوب 
الذي جاهد من أجل إرجاع حقه, وحق هلذا  الشعب  أمم األرض لنصرة هذا  البشر, تتحرك 
الشعب العظيم اجلبار أن تتكالب عليه قوى بىن الفرس ألهنم أصبحوا على يقني أن نشر فكر 
الرجال من بين  أبناء  إذا وقف وراءها  بىن جموس وإنتصارات بىن زردشت ال قيمة هلا إال 
فلسطني, وبدء الكيد واخلبث الرافضى بفرض سيادته على أبناء الشعب مستغال حاجته للجهاد 
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وقلة الداعمني له حسب زعم الزاعمني, ووضع يده على مكمن احلاجة وتيقن أن الباب الذى 
وضع يده عليه سيفتح له أبواب اجلنان يف األرض, وأيقن أن الشعوب املسلمة السنية ستغرد 
لوحوشهم وجالديهم وأن هذا الشعب سيمحو العار عنهم وسيبيض صفائح جرائمهم السوداء 

عرب تارخينا احلديث والقدمي.

موجة  ركوب  إدعاءاهتم  من جراء  إجنازات عظيمة  الرفض  أبناء  من  زردشت  بنو  لقد حقق 
مقارعة اليهود وإيواء احلركات اجلهادية على أرض فلسطني وتقدمي الدعم املايل واللوجسيت 
هلم وأصبحت صور ذاك األفاك األثيم ترفع يف كل اإلحتفاالت واملناسبات وتعلق صوره يف 
كما  مداواهتا  أنه ميلك  الكل  يدعي  الىت  لفلسطني اجلرحية,  املنتظر  املهدى  أنه  على  البيوت 
ادعى صاحب النصر العظيم والفتح املبني أن خالص فلسطني وحترير تراهبا سيتم على يديه 
فلسطني  وكأن  وشريفة  طاهرة  أيادي  متلك  ال  احلبيبة  فلسطني  وكأن  يزعم,  كما  الشريفة 
أصبحت تلهث وراء العمائم السوداء لتطهر أرضها, وحيك يا أيتها األرض الطيبة الزكية, من لك 
سوى السواعد البيضاء املتوضأة, فأنت لست حباجة لعمائم سوداء ولست حباجة إىل من يقدس 
تراب كربالء ولست حباجة إيل قتلة اهلوية, أنت لست حباجة إىل من يسب ويلعن الذى تشرف 
بفتح أكناف بيت املقدس من صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم, وأنت لست حباجة إىل من 
أجرم وطعن يف رسالة خري البشر من الصحابة الكرام األتقياء, أنت لست حباجة ملن يلعن زوجة 
رسول اهلل ويطعن يف شرفها ودينها, أنت لست حباجة إىل إبن علقمي جديد وال إبن سبأ ماكر.

كم أنت مجيلة عندما تبقى أرضك طاهرة وشعبك طاهر بعيدا عن دنس هؤالء القوم األفاكني 
ذاكرتك  بنقاوة  عرفت  لقد  العصور,  مر  على  وجهابذتك  بعلماؤك  رحيانة  أنت  كم  املجرمني, 
وشرف قضيتك, وعرفت بفتح الفاحتني من أبناء اإلسالم السين ألرضك ومل يطهرك من دنس 
تعريف  مل  فلسطني  يا  أنت  درهبم,  على  سار  ومن  وأحفاده  األيوىب  الدين  صالح  إال  املندسني 
للقومية شعارا, وجاهد على ثرى أرضك أقوام من غري قوميتك, وما عز الدين القسام عنا ببعيد 
وما رفات املسلمني من غري ساكنيك أنت هلم منكرة,  ودماء املجاهدين تتناثر على كل ترابك, 

وأرضك تشهد باإلسالم والتوحيد ملن أقدم على التضحية من أجل عدالة قضيتك.

شرف لكل منتسب هلذه األرض, وحق له أن يتشرف ببقعة أسرى منها النيب األوحد إىل ربه 
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صاعدا عنان السماء, فأنت أرض الزيتون والربكة وأنت أرض اخلريات واجلمال اخلالب, طمع 
بك بنو صهيون واستولوا عليِك وأنت جرحية وما زالت جراحك تأن وتصرخ, أال من مغيث أال 
من جمري, فتقولني يكفيين جراح الصلبان والعمدان, ويكفيىن دنس اليهود الغاصبني, وال أريد أن 
يزيد تدنيسي من أولئك األفاعي السوداء والوجوه الشاهبة, فأنا أريد أحفاد عمر بن اخلطاب 
ليطهرين وال أريد أؤلئك الذين يلعنونك يا عمر فأنت أطهر من أطهارهم وأشرف من أشرافهم, 
فأنت مبشر باجلنان واخللد والعيش برحاب الرمحن, وهؤالء ال أدري أين سيخلدون يوم اخللود, 
بأعلى صويت  أنادي  فأنا  أتعرف عليهم,  أن  أريد  رائحتهم, وال  أريد شم  أريدهم وال  ولكين ال 
أيها النبالء أيها الشرفاء يا أحفاد حممد صلى اهلل وعليه وسلم ال تتركوين هلؤالء األوغاد, 
حرروين من دنسهم قبل أن يطول وميتد حايل معهم, فاهلل اهلل فيكم يا أهل التوحيد يا أتباع 
السلف الصاحل, حققوا معاين رسالتكم السامية, وانشروا عقيدة التوحيد اخلالص على ترايب 
فأنا ال أزداد مجاال إال بتحقيق العبودية على أرضي, فأرضي أرض الطهر والعفاف, وسأبقى بعون 
اهلل طاهرة مستعدة ملالقاة نيب اهلل عيسى عليه السالم وستطهر األرض بزنوله وحيقق احلق 
مبجيئه ويتخلص من الدجال, فهيا يا أهل التوحيد ويا دعاة احلق ويا جنود الكتاب والسنة ويا 

من تتطهر وانتسب لسرية خري الربية من السلف الصاحل األطهار, طهروا األرض.

رسوهلم  منهج  ونعلمهم  األجيال  كل  يف  الروح  وسننبض  األيادي  كل  سنمد  اهلل  وبعون  وعدا 
السامي أن النصر قادم وأن األرض ستطهر من دنسهم وبعون اهلل وإرادته سيبزغ الفجر وسيشع 
نور احلق وسيطمس ظالم الظالم وسواد العمائم السوداء وستسود الرمحة واخللق احلميد على 
أرضك يا بالدى يا مسرى خري األنام, سيأتى اليوم املوعود لتطيب النفوس ويشتهى سكناك يا 
بيت املقدس وسيتمىن املتمنون أن يكون للفرد مثل شطن فرسه ليسكن ىف ثراك يا أقصانا األسري 

وسيتمتع بالنظر إليك يا مسجد مسرى الرسول األغر األعظم صلوات اهلل وسالمه عليك.
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3- هدية لمن لم يقتنع أنها طائفية!! » فلسطينيو العراق إنموذجا«-
أمين الشعبان

2012/01/19

من أكثر املصطلحات اليت هلا الصدارة يف اآلونة األخرية » الطائفية » ال سيما بعد   
احتالل العراق، والعمل على طرح مشروع طائفي واضح املعامل مبختلف اجلوانب ومناحي احلياة، 
اإلثنية  والزنعات  الفرقة  زرع  من  هلا  ملا  وتوجس،  وانزعاج  ازدراء  الكلمة حمل  هذه  أن  مع 

العنصرية وبالتايل حتصل أزمات وآثار وفنت ال حتمد عقباها.

معظم الناس يستهجن ويستغرب حديثك إذا كانت فيه نزعة طائفية، أو قمت بتشخيص حالة 
الفور جييبك: ال  أهنا حصلت ووقعت ألسباب طائفية، وعلى  والقرائن  بالدالئل  وأظهرت  ما 
ويفلسف  أن يربر  أو األفضل حاال من هؤالء  تكن طائفيا!!  أو: ال  الطائفية!!  تتكلم مبنطق 
تلك  وتزداد  تتعقد  واقع احلال  املشكلة، ويف  وتستفحل  معها احلقوق  احلدث بطريقة تضيع 

اإلشكالية نتيجة للهروب إىل األمام هبذا املصطلح.

قليلة، يف  فئة  أو  أو مجاعة  الطائفة، وهي جمموعة  من  الطائفية هو مصطلح مشتق  وأصل 
جمتمع ما ليمتزج بعد ذلك مبضامني فكرية أو مذهبية أو عرقية، طغت على املفاهيم األساسية؛ 
كالدين والعرق وامللة والقومية وما شابه، حىت أصبح يشكل أزمة تعيشها عدة جمتمعات عربية 

ظهرت بشكل واضح يف العراق!

وحنن كفلسطينيني يف العراق لنا انتماء ديين واضح وقومي عريب، وحنن أقلية فال نشكل شيئا 
عدديا مقارنة مع عدد العراقيني، وال جغرافيا إذا قارنا مساحات العراق الواسعة، فإذا أردنا 
أن نتحدث هبذا املقياس فإنا ينطبق علينا االستهداف الطائفي بشكل دقيق، وملن يستغرب هذا 
الطرح وهذه احلقيقة فنقول له على أقل تقدير لو أردت أن تعترب كالمنا هذا طائفيا فنجيبك 

باحلقائق التالية:

ملاذا مل حتصل  بامتياز، وإال  لنا منذ عام 2003 هو قتل طائفي  الذي حصل  والذبح  -القتل 
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عمليات قتل واغتيال وتصفيات يف املحافظات السنية كاملوصل وصالح الدين وغريها، يف الوقت 
الذي ُقتلنا شر قتلة وُذحبنا شر ذحبة يف بغداد ال سيما وأن أغلب أماكن تواجدنا ختضع للنفوذ 
الطائفي!! والسؤال ذاته يقال: ملاذا مل حيصل لنا ذلك إال بعد سيطرة األحزاب الطائفية على 

البالد؟!!

- اخلطف والتعذيب بأشد أنواعه واملثاقب الكهربائية » الدريل » تشهد بذلك، كانت طائفية 
منهم مت  وعدد  املسيطرة،  الطائفة  نفوذ  مناطق  املختطفني يف  أغلب  نفسر  ماذا  وإال  بامتياز، 

إخراجهم من حسينيات!!

- التهديدات اليت كانت تصل ألفراد أو جتمعات، كانت طائفية بدرجة كبرية حىت أن بعضها 
مفادها » أن ال عيش لكم يف عراق احلسن واحلسني »!!

وإال  طائفية،  أيضا  احلكومية  األمنية  األجهزة  قبل  من  واملنظمة  العشوائية  - االعتقاالت 
ضد  الذع  وكالم  طائفية!!  شتائم  من  االعتقال  أثناء  املعتقلني  لبعض  حصل  ما  نفسر  كيف 
الوجود الفلسطيين يف العراق، حىت أن بعضهم أثناء نقلهم من مكان آلخر فقط يقولون: هذا 
إرهايب فلسطيين!! فتبدأ الشتائم والضرب يأتيه من كل مكان، فإىل مىت نبقى نتكلم مبنطق: ال 

تتحدثوا هبذا الكالم فهذا كالم طائفي!!

- التهجري الذي حصل لنا هتجري طائفي بامتيازات متعددة، هل تعلمون ملاذا؟ ألن عددنا قبل 
االحتالل حبسب مفوضية شؤون الالجئني 25 ألف فلسطيين، واآلن ال يتجاوز العدد الفعلي 
معهم  املشتركني  الساسة  وشهادة  بشهادهتم  وهذا  احلالية طائفية  أن احلكومة  ومبا  آالف،   7
باحلكم، وقد حصل هتجرينا يف السنوات التسع املنصرمة، إذا ال تفسري هلذا التهجري إال أنه 
طائفي، وماذا نفسر هجرة بعض العائالت من بغداد إىل املوصل! أو طرد بعض العائالت من 
البصرة! ناهيك عن العديد من العائالت مت هتديدها وطردها من مناطق يف بغداد كاحلرية 

والزعفرانية واملشتل واألمني واملعلمني وحي اإلعالم وبعض مناطق السيدية وغريها.

جثث  أهنا مشلت  إذ  العقل!!  يصدقها  ال  قد  حالة  إىل  وصلت  الطائفية حبقنا  أن  - ختيلوا 
مبجمع  حصل  ماذا   2006/6/26 يوم  يذكر  وكلنا  حسبيهم-  واهلل  شهداء  حنسبهم   – القتلى 
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البلديات، عندما حاول ذوو أربع جثث جلب جثامني ذويهم ما الذي حصل؟؟!! رفض مستشفى 
الكندي تسليم اجلثث إال حبضور أقارب من الدرجة األوىل مبعىن أقارب فلسطينيني حىت تتم 
إضافة  اجلثامني خشية  لترك  اضطروا  اهلل،  بإذن  الشهداء  أهايل  أيس  وعندما  تصفيتهم!! 
ضحايا جدد، يف الوقت الذي مل حتصل هذه عند اليهود، الذين سلموا جثامني ورفات بعض 
الفدائيني الفلسطينيني لذويهم مع قتلهم يهود يف تلك العمليات، فكيف تكون الطائفية يا دعاة 
الوحدة واأللفة والسياسة املقيتة على حساب حقوقنا؟! وهنالك جثامني حلد اآلن مل يستلمها 

ذووها لذات السبب.

- هل تعلمون أننا عام 2006 وصل بنا احلال عدم قدرتنا دفن موتانا يف أغلب املقابر، باستثناء 
مقربة الشهداء يف منطقة األعظمية وهذه ال حتتاج ملزيد توضيح!

- بل سأذهب بكم أبعد من ذلك، ختيلوا يف معتقالت األجهزة األمنية العراقية الطائفية، كان 
للفلسطيين خصوصية كما يكلمين أحد املفرج عنهم، فيقول: كنا يف غرفة ضيقة جدا وكلما 
يأيت معتقل جديد يطلبوننا فنتعرض للتعذيب مع أن التحقيق معنا – املزيف واملفربك – انتهى، 

فيقول حىت يف املعتقالت هنالك متييز واضح وكبري بالتعامل مع الفلسطينيني!!

هنالك العديد من احلقائق اليت لو أردنا االستطراد هبا الحتجنا جملدات، فمرارة الظلم وقساوة 
االنتهاكات وضراوة الويالت، اليت ذقناها يف العراق تعجز املقاييس عن وصفها وتأطريها، لكن 
أيام محلة طائفية  قبل  بدأت  البّين،  الواضح اجللي  السافر  الطائفي  املسلسل  استمرارا هلذا 
جديدة، وكاملعتاد مدامهة ملجمع البلديات وتفتيش وإلقاء قبض على إرهابيني حبوزهتم سيارة 
مفخخة وعبوات ناسفة ومتفجرات وأسلحة وما شابه، ويتم تصويرهم جبانبها مث تكون قضية، 

ويعتقلون أناسا أبرياء ال عالقة هلم بأي شيء!!

وحنن كفلسطينيني عشنا تلك األحداث ومررنا بقضية ُتعد من أكرب القضايا، وهي قضية بغداد 
اجلديدة، وما تبعها من ضجة إعالمية طائفية واضحة، واآلن تتصدر بعض الصحف واملواقع 
والقنوات محلة إعالمية شرسة ضد الوجود الفلسطيين الستكمال املشروع التهجريي الطائفي 

الصفوي العنصري.
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وبعد تلك املقدمة هلذا املشروع املستمر، البد من تقدمي هذه اهلدية من خالل تتبعنا وبعض 
الدينية  التقية  وطلقت  دواخلها  يف  ما  ُتخفي  تعد  مل  طائفية  مواقع  يف  ينشر  ملا  الفضالء 
والسياسية بل حىت اإلعالمية، وحىت نثبت للعامل بأسره ونسطر تلك احلقبة بدقة ومصداقية 
البد من عرض بعض ما جاء بتلك املؤسسات اإلعالمية اليت تعترب واجهة للمشروع الطائفي بل 

املنافح واملؤجج له يف العراق، وحنن من أكرب ضحايا هذا املشروع:

نشر موقع » عراق القانون« !! يوم السبت املوافق 2012/1/14 خرب بعنوان ) انتحاري عريب 
اجلنسية يفجر نفسه يف املوصل على افراد الشرطة بعد حماولة اعتقاله ( وحتت هذا اخلرب 
عنوان فرعي هو«  تفكيك »خلية للمقاتلني العرب حيملون جنسيات فلسطينية وأردنية« شرق 

بغداد«.

واملعدات  الذخرية  خمازن  مع  متكامل  معسكر  البلديات  منطقة  وكأن  تظهر  اخلرب  تفاصيل 
واملقاتلني!! هكذا صّور اخلرب عملية الدهم واالعتقال الذي حصل ألبرياء ومت تلفيق قضية 
حبقهم كاملعتاد، لكن سنقف معكم على بعض تعليقات هذا اخلرب حىت تتضح الصورة لكم أكثر، 
وكيف لعب اإلعالم الطائفي بتأجيج هذه الفتنة واستهداف الفلسطينيني يف سبيل هتجريهم 

طيلة تلك السنوات املنصرمة.

قال أحد املعلقني بالنص ومن غري تصرف) ماشاء اهلل  عتاد مال لواء .ادري البلديات مافرغت 
من الفلسطينيني مو اهل بغداد كله هجت للخارج وهذوله بعدهم جملبني لزكه خوما لزكه (.

يف هذا دليل على السيناريو واملسلسل الذي ذكرناه سابقا بتهجري الفلسطينيني وقضية العتاد 
واملتفجرات ما هي إال صفقة إعالمية وحلقة من تلك احللقات.

تعليق آخر نصه) حتية البطال العراق من االجهزة االمنية والشرطة واجليش ونقول هلم انتم 
امل العراقيني يف احلفاظ على وحدة العراق والقضاء على االرهبيني عمالء الوهابية و ال 

سعود وال موزة املتخلفني (.

هل استشعرمت حقيقة الطائفية اليت تنبع عن حقد دفني على الفلسطينيني، ونسبتهم جلهات 
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ألهنا سنية فقط!!

يقول أحد املعلقني نصا) ان  الفلسطينيني الذين يسكنون يف منطقة البلديات فلهم ماضي  غري 
مشرف يف دعم العمليات االرهابية واسنادهم للبعثية واالرهابية بتوفري احلاضنات هلم وامور 
اخرى , ولكن مت حتجيمهم مؤخرا وهرب الكثري منهم يف ايام الطائفية وال نستغرب من عودهتم 

بأعتبارهم خاليا نائمة (.

هذا اعتراف واضح أن ما حيصل يف العراق تصفيات طائفية، وأن نظرة هؤالء ملجمع البلديات 
الذي هو رمز الوجود الفلسطيين يف العراق، نظرة حقد وثأر وحماولة استئصال، فهم يربطوهنم 
بالبعثية مع أن الواقع يشهد بأن نسبة املنتسبني حلزب البعث العراقي من الفلسطينيني يكاد ال 

يذكر، لكن حىت تصدقوا أهنا طائفية بامتياز!!

تعليق آخر يقول) ليش يعين مازال الفلسطينيون يسرحون وميرحون يف حي البلديات يف بغداد 
؟ أين عمليات بغداد وقيادات اجليش والشرطة ؟ بعد حوايل 9 سنني على سقوط الطاغية ) 

صدام ( هل مازالت البلديات منطقة الفلسطينني احلاقدين , الصداميني ؟؟ (.

ال حيتاج إىل تعليق، فهذا حتريض وهتييج واضح لقتل وطرد الفلسطينيني!!

تعليق آخر وأظنه ال حيتاج إىل تعليق ) احلمد هلل لقد انكشفت عورة الفلسطينني يف البلديات 
والعراقيني ماعدهم بيت يسكنون جيب اخراج الفلسطينيني املتورطني باالرهاب اىل خارج العراق 
وذويهم  اهاليهم  تواجد  واهناء  وقت  باسرع  االرهابني  املجرمني  هؤالء  ومقاضاة  وقت  باسرع 
والعراق يرفض هكذا الجئني جمرمني وناكرين للجميل بكل وسائل الغدر والطائفية واالرهاب 

نعلة اهلل على فلسطني وعلى شعبها املكروه من كل العامل النه شعب نذل وناقص االصل (.

فهل يبقى منخدع بأن الصفويني يأيت منهم نصرة لفلسطني؟!!! فالذي ال يرى من الغربال أعمى!

ويف آخر تعليق ) احلذر من الفلسطينيني االن هم يتكلمون اللهجة العراقية بطالقة كي خيفون 
ومن  تشيعوا  باهنم  العراقيني  اومهوا  الذي  املصريني  ومن  منهم  البلد  تطهري  جيب  هويتهم 

السودانيني وكل جنس عريب ال مكان له يف بلد الشيعة والتشيع العراق (.

قد يقول قائل أن هؤالء ال ميثلون العراقيني، نعم قد نؤيد ذلك لكن كم نسبة هؤالء اآلن يف 
أليسوا من حيمل هذه األفكار وهذا احلقد وهذه  العراق؟!!  الذي حيكم اآلن  العراق؟!! ومن 
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الفئوية والعنصرية؟! ومن مل يوافق هذا املعتقد فهم إما قلة قليلة وإما مستضعفة مغلوب على 
أمرها ال حول هلا وال قوة.

ومن الحظ تفاصيل اخلرب ومفرداته جيد بأنه صيغ ومتت حياكته بطريقة طائفية، بعيدا عن 
أي مهنية إعالمية، وهذا ذكرين خبرب عرضته قناة الفرات الطائفية عام 2006 مفاده إلقاء 
القبض على إرهابيني فلسطينيني من منطقة النعريية، والغريب أن القناة عرضت اخلرب قبل 

إلقاء القبض عليهم فعليا بساعة ونصف؟!!

فما جاءت به املواقع والصحف مؤخرا بأهنم عثروا على كميات كبرية من األسلحة، ويف هذا 
إشارة إىل أن هذا املجمع هو وكر ومصدر اإلرهاب الذي قتلكم أيها العراقيني!! والعثور على 
سيارة مفخخة معدة لتفجري مواكب حسينية!! وخطط مرسومة وباألمساء الغتيال شخصيات 

سياسية وضباط اجليش والشرطة!!

العراق،  يف  ضدنا  الطائفي  التأجيج  حبر  يف  ونقطة  التحريض،  فيض  من  غيض  ذكرناه  وما 
فما أردناه وضع النقاط على احلروف، ووصف األشياء بأوصافها، وتسمية األمور مبسمياهتا، 
وعدم فلسفة املوضوع، أو تزويقه حبسب املصاحل واملنافع واملكتسبات، فدماء شهدائنا بإذن اهلل 
املؤمل  العوائل وشتاهتم  زالت شاخصة، وَشرذمة  اللجوء يف الصحراء ال  ُتنسى، وخميمات  لن 

وبعثرهتم يف شىت قارات العامل تعتصر يف قلوبنا.

فمن قال لك ال تتحدث باملنطق الطائفي، إذا أردنا تزنال إجابته فنقول: لكن ذحبهم وقتلهم 
وتسلطهم  انتهاكاهتم  أن  كما  طائفي!!  واضطهادهم  وظلمهم  وهتديدهم  وتعذيبهم  وخطفهم 
كلمات  جمرد  واألدهى:  واألخطر  األنكى  فَمن  طائفي!!  وحتريضهم  وإعالمهم  وهتجريهم 
وانتهاكات  واعتقاالت  وحتريضات  وطلقات  سهام  أم  وهناك؟!  هنا  نطلقها  وصرخات  ومهسات 

وُتهم وتلفيقات وجمازر وهتجري وشتات لشىت العائالت؟!!

فمن مل يقتنع هبذه اهلدية- مبا فيها من لئواء ومرارة- وأن ما حيصل طائفية، فقد ساوى بني 
اجلالد والضحية!

                                       املصدر:موقع فلسطينيو العراق
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واجب النصرة :
1-حصار دماج والحقد الصفوي بين الماضي والحاضر

2- خالد مشعل والحل السياسي لألزمة السورية!!
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واجب النصرة :
1-حصار دماج والحقد الصفوي بين الماضي والحاضر

امحد حممود احليفاوي

2011/12/4

بسم اهلل احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه وسلم،أما بعد:

يف هذه األثناء متر على اخواننا يف دار احلديث وقلعة العلم بدماج أيام عصيبة, حيث حياصر 
سبعة  حوايل  تبعد  واليت  صعدة  حمافظة  الصغرية  يف  القرية  هذه  الرافضة  احلوثيون 

كيلومترات يف اجلنوب الشرقي من مدينة صعدة .

دار العلم يف دماج هي دار اسسها العالمة مقبل بن هادي الوادعي بعد عودته من اململكة العربية 
السعودية, وكانت يف البداية دار صغرية بنيت من الطني, ولكن بفضل اهلل  مث بفضل اجلهود 
اجلبارة اليت بذهلا الشيخ رمحه اهلل, من الصرب على الدعوة وحتمل األذى من بين جلدته ]1[ 
فقد بارك اهلل هبذا اجلهد وكربت الدار وزاد نشاطها ,حىت أمها  الطالب من كافة احناء العامل 
لطلب العلم, واحلديث وخترج منها الكثري من العلماء وطلبة العلم سواء يف اليمن أو خارجها 

ومنهم ذو شهرة واسعة وامساء المعة .

وبعد وفاة الشيخ رمحه اهلل استمرت تلك الدار بنشر علوم السنة املطهرة لكل طالب ووافد دون 
كلل او ملل.

لكن تلك احلركة احلوثية اليت تربت قياداهتا يف ايران مل يرق هلا ذلك إذ على بعد أمتار 
معدودة من معقلها يف صعدة تدرس علوم السنة ويترضى على ايب بكر وعمر, فحاولت تلك 
احلركة الباطنية املارقة فرض احلصار مع اهلجوم املسلح, الجتثاث اهل السنة من تلك املنطقة 

ليخلو هلم اجلو دون منهج مقاوم أو منازع لفكرهم املنحرف .
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القرامطة  الباطنية  من  أسالفهم  هنج  على  العمل  هذا  يف  سارت  قد  احلوثية  احلركة  إن 
واإلمساعيلية يف الفتك بأهل السنة كلما سنحت هلم الفرصة يف ذلك, أو متكنوا منهم, وهذا 
تارخيهم شاهد على تلك اجلرائم اليت ارتكبها القرامطة يف بلد اهلل احلرام, من قتل احلجيج 
يف مكة وقلع احلجر االسود, وكذلك جرائم البويهيني واالمساعيلية الفاطمية اليت يندى هلا 
املؤذن ت317هـ وكان مؤذنا يف أحد  املثال من جرائمهم: روي ان عروس  اجلبني فعلى سبيل 
املساجد شهد عليه بعض الشيعة انه مل يقل يف أذانه » حي على خري العمل« فكان جزاءه أن 

قطع لسانه ووضع بني عينه وطيف به يف القريوان, مث قتل .

قادة  واغتياهلم خلرية  فتكهم  من  حرج  وال  فحدث  الشام  بالد  يف  الزنارية  اإلمساعيلية  أما 
املسلمني الذين تصدوا للعدوان الصلييب على بالد املسلمني .

لقد منع الطعام والشراب عن دماج منذ اكثر من اربعني يوما حىت ال تدخل وال حبة رز أو بر 
واحدة, يف ظل صمت عاملي مطبق غلى تلك اجلرمية اليت حتدث يف القرن الواحد والعشرين 
, ويف ظل تشدق كثري من املنظمات العاملية بشعار حقوق االنسان , هذا اذا علمنا أن كثري من 
اجلنسيات الغربية هم من يقطنون يف تلك املنطقة ويتلقون العلوم الشرعية , وقد قتل قسم 
منهم رمحهم اهلل على ايدي احلوثيني, والعجيب أنه عندما خيطف سائح أو خبري أجنيب يف 
املغرب العريب او أفريقيا أو افغانستان أو يف اليمن نفسها تبدأ وسائل االعالم ومعها السفارات 
نفس  من  هم  الطلبة  وهؤالء  اخلرب,  ونشر  احلقائق  تقصي  يف  مباشرة  احلقوقية  واملنظمات 
اجلنسيات األمريكية منها واألوربية وقد قتلوا على أيدي احلوثيني ولكن دوهلم ال تلقي هلم 

باال , اال يثري ذلك العجب ؟! 

لقد وثق جمموعة من الصحفيني اليمنيني وصلوا اىل أرض دماج بشق األنفس وتعرضوا للتضييق 
واإلهانات بل والتهديد, بل ُأمر أحدهم أن يسجد لعبد امللك احلوثي أو صورته كما ذكر ذلك 
الشيخ حيىي احلجوري يف احد دروسه ]2[,  و أخذت منهم ذاكرة الفلم الذي صوروه يف دماج , 
وبعد جولة ميدانية يف أرض احلدث ذكر هؤالء األخوة الصحفيني األمر املهول الذي شاهدوه, 
من قلة الغذاء والدواء فالبقاالت فارغة, واملخازن ال جتد فيها كيس دقيق أو رز كما أن هناك 
نقص خميف يف االدوية والعالجات الطبية, ومن شدة القنص فإن بعض األشخاص قد دفنوا 
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يف منازهلم ومل يستطع ذويهم أن يدفنوهم يف املقربة ]3[, كما أن الناس يتنقلوا عرب سراديب 
قد حفرت خشية عمليات القنص من قبل احلوثيني واليت مل تفرق بني رجل أو امرأة أو طفل , 
فقد قنصت امرأة حتفظ كتاب اهلل كانت يف طريقها اىل املركز أمام مصلى النساء ]4[.  كما أن 

احلجاج قد منعوا من حج بيت اهلل احلرام .

ووجهت منظمتا هود والكرامة نداء عاجال من أجل السماح للمعونات الطبية والغذائية للوصول 
اىل قرابة ثالثة االف أسرة مينية, وطالب أجانب يعانون من نقص كبري يف الغذاء والدواء 
, وهم يف وضع صحي وإنساين غاية الصعوبة, ونتيجة هلذا الظرف املأساوي فقد مات أربعة 

أطفال من اجلوع وسوء التغذية .

واملصلني  العلم  طلبة  تعرض  بالطابوق خشية  بنيت  قد  املسجد  شبابيك  فإن  القنص  ولشدة 
لنريان القناصة ]5[ أن هذه صورة مصغرة للكارثة اإلنسانية اليت حتدث اآلن يف دماج على مسع 

وبصر العامل .

مارسها  والتعذيب, كذلك اخليانات قد  القتل  من  والسادية  الدنيئة  األساليب  كل  إن ممارسة 
الشيعة الباطنية يف حق أهل السنة ومنذ نشوء تلك الفرق الضالة , ومن ضمنها استعمال أسلوب 
احلصار الجتثاثهم بأسلوب املوت البطيء إن مل يستطيعوا اقتحام املكان الذي فيه أهل السنة, 
واليك اخي القاريء ذكر بعض احلوادث اليت حاصرت فيها الشيعة الباطنية أهل السنة لنعلم 

ان هذا االسلوب القدمي اجلديد هو منهج متبع عند أولئك الباطنية املارقني :

الدين  صالح  هبا  حتصن  حيث  لإلسكندرية  الفرجنة  مع  املتحالفني  الفاطميني  - حصار 
األيويب  ملدة ثالثة أشهر وقد ضاقت عليهم االقوات واحلال جدا.

- بعد سقوط بغداد على يد امساعيل الصفوي واملجازر اليت ارتكبها حبق اهل السنة من قتل 
لعلمائهم وعامتهم ونبش لقبورهم حىت انه نبش قرب ايب حنيفة رمحه اهلل وجعله اصطبال 
للخيول, وبعد حترير بغداد على يد القائد السين الكردي ذو الفقار بن علي, غضب شاه ايران” 
طهماسب “ من سقوط بغداد بيد حلفاء العثمانيني فتوجه على رأس جرار اىل بغداد وحاصرها 

لعدة أسابيع إال انه مل يستطع دخوهلا اال خبيانة وبعد دخوهلا ارتكب جمازر يف املدينة.
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-    حصار بغداد على يد نادر قلي الصفوي : بعد اهلزمية املنكرة لطهماسب على يد امحد باشا 
العثماين , عزل نادر قلي طهماسب وجهز محلة لغزو بغداد وأعد العدة واجليوش لذلك, وملا 
وصل إىل بغداد طوقها من كل جهاهتا, و ملناعة أسوارها وقوة اجليش املدافع مل يستطع دخوهلا, 
ولكن أصاب اهل بغداد البالء العظيم من شحة املواد الغذائية وانتشار األمراض فيها, فكان أهل 
بغداد يلقون جثث املوتى يف هنر دجله, ولقلة الطعام أكل أهل بغداد القطط والكالب وشربوا 
دمائها ومضغوا جلودها . يف حني كان يتنعم اجليش اإليراين املحاصر بألذ األطعمة واألشربة 
وبقي احلصار عدة أشهر إىل فتح اهلل على أهل السنة هبزمية نادر قلي على يد القائد العثماين 
عثمان األعرج يف معركة قرب بلد فقتل من اجلانب اإليراين قرابة ثالثني ألف قتيل وأسر 

ثالثة آالف ,وفَك احلصار عن بغداد.

-     حصار الشاه عباس الكبري للمدن السنية:

وكان يقتل أسرى العثمانيني واألوزبك فإن مل يقتلهم مّسل عيوهنم، إال إذا ختلى عن مذهبه فله 
حكم آخر. وكان أحيانًا ميّثل بعلماء الُسنة فيقطع آذاهنم وأنوفهم وتعطى هذه األعضاء لعوام 

الُسنة ألكلها

مع  فعل  كما  املدينة  قتل  وإال  أجل تسليمه شخص مطلوب  من  مدنًا سنية  كان حياصر  وكما 
مدينة مهدان.]6[

-   حصار خميم تل الزعتر على يد اجليش السوري النصريي: يف عام 1976م قام اجليش 
السوري مع حزب الكتائب النصراين وبعض احلركات املارونية, ومبساعدة اجليش اليهودي من 
البحر, مبحاصرة خميم تل الزعتر الواقع يف ضواحي بريوت الشرقية والذي يقطنه قرابة 
17 ألف فلسطيين من أهل السنة ,  حيث دكت املدفعية الشيعية النصريية الباطنية املخيم مع 
اهلجومات املتكررة . دام احلصار ملدة 52 يوما فمنعت األدوية واألطعمة حىت رغيف اخلبز , بل 
حىت جلأ السكان إىل أكل حلوم األموات وحلوم القطط والكالب خوفا من املوت جوعا, ونتيجة 
للقصف املتواصل استطاعت القوات املهامجة من اجتياح املخيم ومتت جمزرة رهيبة به حيث 
انطلق املهامجون كالوحوش الكاسرة ليذحبوا النساء واألطفال والشيوخ بالسكاكني, فوصل عدد 
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القتلى اىل حوايل 6000 قتيل من اهل السنة وعدة االف من اجلرحى ودمر املخيم بالكامل .

النصريية حبصار مدينة محاة عام 1982م  القوات  حصار مدينة محاة عام 1982م: قامت 
ملدة 27 يوما ومت قصفها باملدفعية واجتياحها بعد ذلك,وقد ذهب جراء تلك العملية اهلمجية 

عشرات االالف من القتلى غري املعتقلني .

حصار حركة أمل للمخيمات الفلسطينية يف بريوت: حاصرت حركة أمل ومعها اللواء السادس 
الشيعي يف اجليش اللبناين خميم صربا وشاتال وبرج الرباجنة يف بريوت ملدة شهر مع القصف 
العنيف, كما هامجت تلك القوات املستشفيات ودور العجزة, ومنعت عنهم قوافل االغاثة من 
اهلالل والصليب األمحر , وقطعت امدادات املاء والكهرباء عن املستشفيات,]7[ ظل اجلرحى من 
جراء املعارك يزنفون اىل املوت لعدم وجود من يسعفهم .وقد شارك النظام النصريي السوري 
الفلسطينيني  خسائر  وكانت  امل,  حلركة  دعما  السنة  الفلسطينيني  ضد  املعارك  تلك  يف 
حوايل 3100 بني قتيل وجريح وأكثر من 15 الف مهجر وتدمري حويل 90% من املنازل هدم 
كليا أو جزئيا, وارتكبت حبقهم جمازر يندى هلا اجلبني بصمت من حكومة املاليل يف إيران 

واحلكومة النصريية يف سوريا.]8[

-  حصار املليشيات الشيعية للمناطق السنية يف بغداد :

بعد تفجري املرقدين يف سامراء عام 2006 م هجمت املليشيات الشيعية على مساجد أهل السنة 
انسحبت  املتواجدة يف بغداد, وكذلك  القوات األمريكية  وأحيائهم يف بغداد, حتت غطاء من 
قوات الشرطة واجليش العراقيني من الشوارع ليخلوا اجلو لتلك املليشيات يف سفك دماء اهل 
السنة وحرق مساجدهم, حيث أحرق قرابة 200 مسجد سين يف يوم واحد أعقب تلك املجازر 
حماصرة األحياء السنية يف بغداد من قبل مليشيات جيش املهدي املدعومة من قبل األجهزة 
األمنية العراقية, فكان كل من خيرج من أهل السنة وتعرف هويته يتعرض للقتل بأبشع الصور 
بعد التعذيب, وكان أهل السنة ال يستطعون دفن موتاهم يف املقابر, وال الذهاب للمستشفيات 
ملعاجلة مرضاهم واستمر هذا احلال ملدة سنة ونصف تقريبا مع اهلجومات املتكررة على املناطق 

السنية من قبل تلك املليشيات.
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-  حماصرة القوات النصريية السورية ملدن أهل السنة يف سوريا:

حتاصر القوات النصريية ويف هذه االثناء املدن السنية يف محاة وادلب ومحص ودرعا , مع 
وقصف  السنة  ألهل  وخطف  إعتقال  عمليات  ذلك  ويصاحب  واالتصال  واملاء  الكهرباء  قطع 

بالدبابات واملدفعية .  

هذه نبذة من بعض عمليات احلصار اليت مارستها الفرق الباطنية ضد أهل السنة ,ليعطي فكرة 
على إن حصار احلوثيني الباطنيني ألهلنا يف دماج هو حلقة ضمن حلقات شهدها تاريخ املسلمني 
املاضي واملعاصر, ويعترب منهجا واسلوبا يعتمده هؤالء وخاصة يف حالة عدم متكنهم من اجتياح 

املكان املستهدف, ملنعته أو استبسال اهله يف الدفاع عنه .

إن هدف احلوثيني الرافضة من حصار قلعة العلم اليت أسسها الشيخ مقبل رمحه اهلل هو لعدة 
أسباب منها :

أن قرب املركز من معقل الزيدية يف مدينة صعدة, واليت تسمى كرسي الزيدية يشكل هتديد 
عقائدي ومنهجي للروافض, فعقيدة أهل السنة الوسطية واليت ال تقدس األشخاص وتدعو 
إىل التوحيد, جتد قبوال لدى العقالء من الزيدية, وهذا واقع اذ حتول الكثري منهم اىل مذهب 

أهل السنة واجلماعة .

حماولة السيطرة من قبل احلوثيني على حمافظة صعدة وجعلها منطقة مغلقة على املذهب 
الرافضي .

3-  كسر شوكة أهل السنة يف دماج واليت متثل مكانًا اعتباريًا ألهل السنة يف اليمن, وذلك ألهنا 
من تأسيس الشيخ مقبل رمحه اهلل، واليت خترج منها الكثري من علماء السلفية باليمن .

إزاحة املركز السلفي من دماج ميثل انتصارا للرافضة وجرعة معنوية هلم وبالضد فانه يؤدي 
إىل األضعاف املعنوي ألهل السنة .

السيطرة على تلك املنطقة السنية بالقوة ميثل بداية لالعتداء على مراكز أهل السنة األخرى, 
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والقريبة من مناطق سيطرة احلوثيني بل ومناطق متركز أهل السنة عموما .

إذالل مركز دماج عن طريق اجتياحه )ال قدر اهلل(, هو إذالل ألهل السنة يف اليمن بل ويف 
العامل ) وهذا يف نظر احلوثيني والرافضة طبعا(.

توقيت هذا االعتداء االن ميثل فرصة منوذجية للحوثيني, إذ ال دولة حتكم باملعىن الصحيح 
يف اليمن وأهلها خمتلفون واألمور فوضوية .

يأيت هذا العمل االجرامي من قبل احلوثيني لصرف االعالم عن املجازر اليت حتصل يف سوريا 
من قبل حلفائهم النصريية ضد اهل السنة.

هذا العمل اإلجرامي الذي يقوم به احلوثيون املخالف للشريعة اإلسالمية, واملخالف ملنهج آل 
البيت رمحهم اهلل]9[, بل واملخالف لألعراف العربية اليمنية هو دين عند احلوثيني .فكما 
ومبادئهم]10[,و  افكارهم  من  ورضعت  ايران  يف  دربت  اليت  احلوثية  احلركة  فإن  معلوم  هو 
يوسف  قال  فقد  واخلنازير,  الكالب  من  وأجنس  واملال  الدم  ناصيب حالل  السين  تعترب  اليت 
إدريس،  أبو الصالح، وابن  القول ذهب  الناضرة)360/10: “وإىل هذا  البحراين يف احلدائق 
وسالر، وهو احلق الظاهر بل الصريح من األخبار الستفاضتها وتكاثرها بكفر املخالف ونصبه 
وشركه وحل ماله ودمه كما بسطنا عليه الكالم مبا ال حيوم حوله شبهة النقض واإلبرام “ يف 
كتاب الشهاب الثاقب يف بيان معىن الناصب وما يترتب عليه من املطالب “.]11[وقال يف)الشهاب 
الثاقب( ص266-267:] وحينئذ فبموجب مادلت عليه هذه األخبار وصرح به أولئك العلماء 
االبرار لو أمكن ألحد اغتيال شيء من نفوس هؤالء وأمواهلم من غري استلزامه لضرر عليه أو 

على أحد إخوانه ، جاز له فيما بينه وبني اهلل تعاىل[.

وأفىت مرجعهم الكبري اهلالك اخلميين يف حترير الوسيلة )352/1( بقوله: “واألقوى إحلاق 
الناصب بأهل احلرب يف إباحة ما اغتنم منهم وتعلق اخلمس به بل الظاهر جواز أخذ ماله أين 
وجد وبأي حنو كان ووجوب إخراج مخسه”. ونقل هذه الرواية أيضًا حمسن املعلم يف كتابه 

)النصب والنواصب( - دار اهلادي - بريوت - ص615]12[.
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النواصب(  )أي  قتلهم  “جيوز   :307/2 جـ  النعمانية  األنوار  يف  اجلزائري  اهلل  نعمة  ويقول 
واستباحة أمواهلم”.]13[

فالشيعي الذي يقرأ يف عقائده وأحكامه أنه مأمور بقتل السين ولكن يستحسن أن يغرقه يف 
إذا وجد  أو يقلب عليه حائًطا حىت ال يدع دلياًل يشهد به عليه كما يقول فقهاؤهم -  املاء 
فرصة يتحالف فيها ولو مع الشيطان لقتل النواصب )أهل السنة( فإنه سرياها فرصة ذهبية 
ولن يتواىن، فال بأس أن يتحالف مع شياطني التتار أو شياطني الصليبيني أو شياطني األمريكان 

واإلجنليز]14[.

ويقول الشيخ/ عبد اهلل املاقاين امللقب عندهم بالعالمة الثاين يف تنقيح املقال )208/1 باب 
الفوائد - ط النجف 1952(: “وغاية ما يستفاد من األخبار جريان حكم الكافر واملشرك يف 

اآلخرة على من مل يكن اثىن عشري”)2(.]15[

ان تلك الثقافة املستندة اىل تلك الروايات وغريها كثري, واليت ترىب عليها احلوثيون يف إيران 
متثل منطلقا ينطلقون منه للفتك بإخواننا يف دماج. 

لقد حاول الكثري من الوجهاء وشيوخ القبائل فك هذا احلصار عن طريق املفاوضات والوصول 
اىل حلول وسطية ترضي كافة االطراف , ووافق على تلك املبادرات إخواننا, ولكن كان الغدر 
من قبل احلوثيني يف كل مرة , فهم يعملون بالقاعدة الشيعية فاوض وإذبح واليت استخدمها 
نفس  ويف  يفاوضون  كانوا  بريوت حيث  للمخيمات يف  عند حصارهم  امل  إخواهنم يف حركة 

الوقت يقصفون ويعتدون وجيهزون املقاتلني الجتياح املخيم وهذا كله موثق .

إلخواننا  الصلح  يد  وميد  يفاوض  كان  حيث  الصدري  التيار  القاعدة  تلك  استعمل  وكذلك 
نفس  ويف  املعاهدات  معهم  ويكتب  بالذات  القدس  جامع  ويف  البلديات  يف  الفلسطينيني 

الوقت  يذحبهم ويغتاهلم يف اليد األخرى .

طاملا  والذين  سوريا  يف  النصرييون  أسيادهم  يفعله  ما  كذلك  القاعدة  تلك  على  شاهد  وأكرب 
دعموا احلوثيني, فهم يفاوضون اجلامعة العربية ويطلبون احلوار مع املعارضة ويف نفس الوقت 
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يرتكبون املجازر الدموية ضد أهلنا واخواننا أهل السنة يف املدن السورية .

إن هذا السرطان احلوثي والرافضى الذي يتمدد يف أرض اليمن ويف بقية بالد السنة حيتاج 
اىل وقفة جادة من أهل السنة لتدارك أمورهم واحلفاظ على عقيدهتم , وال ينبغي التهاون 
والتراخي فالرافضة وعلى مدى التاريخ ال يعرفون إال لغة القوة فهم يستأسدون إذا كان املقابل 

ضعيفا , ويكونوا كالنعاج  إذا  قابلهم غرمي قوي . 

كما قال الشاعر:

رغام إالَّ فريسة ... إذا مل تطل أنيابه وأظافرُه              وما األسد الضِّ

إخواين قد يكون تسليط الرافضة على تلك الدار فيه خري وان رآه البعض شرا وكما قال تعاىل 
يف حادثة اإلفك : }ِإنَّ الَِّذيَن َجاُؤوا ِباإْلِْفِك ُعْصَبٌة مِّنُكْم اَل َتْحَسُبوُه َشّرًا لَُّكم َبْل ُهَو َخْيٌر لَُّكْم 

ا اْكَتَسَب ِمَن اإْلِْثِم َوالَِّذي َتَولَّى ِكْبَرُه ِمْنُهْم َلُه َعَذاٌب َعِظيٌم {النور11 ْنُهم مَّ ِلُكلِّ اْمِرٍئ مِّ

وما أحسن ما قال الشاعر :

وإذا أراد اهلل نشر فضيــــلة ... طويت أتــــاح هلــــا لسان حســـوِد

لـوال اشتعال النـَـّار فيما جاورت ... ما كان يعرف طيب عرف العـــوِد

فكم من املسلمني من ال يعرف شيئا عن تلك الدار, قد مسع عنها وعن جهودها اخلرية بعد تلك 
املحنة, ويف املقابل كم خسر احلوثيون والذين حرصوا على إظهار أنفسهم باملظلوم يف حروهبم 

مع الدولة, فقد بانوا على حقيقتهم وظهر معدهنم اخلسيس.

فكم من حمن تأيت باملنح واهلل ناصر أولياءه. 

أما بالنسبة لنا حنن املسلمني فال بد أن نقف وقفة مشرفة لنصرة إخواننا طلبة العلم يف قلعة 
العلم دماج, فهذا من أعظم احلقوق علينا, هذا إذا عرفنا أهنم متفرغون لطلب العلم ومل يعتدوا 
على احد أبدا, فهم قد تربوا على مكارم األخالق, نسأل اهلل أن ينصرهم وكافة أهل السنة يف 
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كل مكان على أعدائهم من الروافض اللهم أمني .

]1[هذا يذكرنا بصرب االمام ابن الوزير والصنعاين والشوكاين رمحهم اهلل وحمنتهم

]2[هذا يذكرنا كيف يكره اتباع بشار االسد الناس بالسجود لصورته.

بغداد خشية  واليت تقع يف وسط  الغزايل  بغداد على دفن موتاهم يف مقربة  الفلسطينيني يف  إخواننا  بعدم قدرة  ]3[هذا يذكرنا 
اختطاف املشيعيني من قبل مليشيات جيش املهدي. 

]4[من طبيعة الشعب اليمين بكل طوائفه احترام األعراف ويف اشد الظروف وخاصة التعرض للنساء , ولكن يتبني أن هذه الئقافة 
قد اكتسبت من ايران.

]5[وهذا ما يفعله النظام النصريي يف سوريا االن حيث يضرب املساجد, كما حرقها ودمرها من قبله جيش املهدي يف العراق .

]6[كتاب عودة الصفويني ص42

]7[مااشبه اليوم بالبارحة حيث يزنف إخواننا اجلرحى يف دماج وال جيدو من يسعفهم. 

]8[راجع كتاب أمل واملخيمات الفلسطينية ص67 لترى االمر املهول الذي حصل الخواننا الفلسطينيني يف تلك املخيمات.

]9[الذين ينتسب إليهم احلوثيون ظلما وزورا.

]10[استطاع الرافضة أن يؤثروا على بدر الدين احلوثي من جوانب عدة لعل أبرزها تلميذه الرافضياالثىن عشري حسن الصفار زعيم 
الروافض يف اململكة العربية السعودية.

واجلانب اآلخر هو احتضان إيران لبدر الدين احلوثي إثر موقفه املؤيد لالنفصال يف حرب صيف 1994م واليت فر بدر الدين احلوثي 
على إثرها إىل إيران، فوجد مالذًا أمنًا ودولة تستقبله وتفتح له صدرها عارضة عليه كل ما تقدر عليه يف سبيل نصرته وتبنيه، 
فلم جيد بدر الدين ضريًا من أن يرمتي بأحضان الروافض السيما وقد صنف هذا الكتيب الذي يتحدث عن التقارب بني الزيدية 
“اجلارودية” ومل ير احلوثي كبري فرق السيما وأن الطرفني يتفقان يف أبرز العقائد اليت جتعلهم يف مفترق طريق مع خصومهم من 
أهل السنة، كسب صحابة النيب صلى اهلل عليه وسلم والنيل من رواة احلديث إضافة إىل ما أثبته احلوثي من تقارب يف غريها من 

العقائد كإنكار رؤية اهلل عز وجل وغريها،)موقع الدرر السية(

]11[من كتاب حىت ال ننخدع

]12[املصدر السابق

]13[املصدر السابق

]14[من كتاب خيانات الشيعة وأثرها يف هزائم األمة

]15[من كتاب  الوشيعة يف كشف شنائع عقائد الشيعة
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2- خالد مشعل والحل السياسي لألزمة السورية!!

أمحد حممود احليفاوي

2012-1-7

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وآله وصحبه وسلم،أما بعد:

صرح خالد مشعل يف مؤمتر صحفي عقد مع أمني عام اجلامعة العربية نبيل العريب على أنه 
حريص على حل املشكلة املتفاقمة يف سوريا حال سياسيا وترك احلل األمين, وال ندري كيف 
ميكن االنتقال للحل السياسي هبذه السهولة ومن نظام عرف منذ نشأته بارتكاب املجازر الفظيعة 

ضد شعبه!!

ذلك النظام الذي اعتاد على تكميم األفواه ومراقبة الناس والتدخل يف شؤوهنم ويف أخص 
أو  النظام,  سجون  أقبية  يف  مغيب  أو  مشرد  إما  السوري  املواطن  أضحى  حىت  خصوصياهتم, 
متابع ومراقب إن كان يعيش داخل االرض السورية كمواطن, هذا النظام الذي لقي منه الشعب 

الفلسطيين أبشع املجازر وما خميم تل الزعتر عنا ببعيد.

بل عانت املنطقة من ويالته وتدخالته فكم عاىن العراق قبل االحتالل وبعده من هذا النظام, 
وكم عانت اليمن والبحرين وغريها من الدول من تدخالته . 

لقد ُبيَن هذا النظام على القتل والفتك بالناس, وصدقت املقولة » إن التاريخ خري واعظ », 
فالطائفة  املفهوم  هذا  وفق  يتصرف  وهو  باطنية  نصريية  أصول  هي  السوري  النظام  فأصول 
العلوية يف سوريا هي املسيطرة على مفاصل البلد وهلا األمتيازات اهلامة, أما الطائفة السنية 

فهي مهمشة .

كيف يكون احلل سياسيا واملعركة بني طرفني طرف ميلك السالح الثقيل وبكل اصنافه وميلك 
الدول  وبعض  والعراق  ايران  من  ومدعوم  الشبيحة  وميليشيات  األمنية  االجهزة  وميلك  املال 

العربية, والطرف االخر اعزل ال ميلك اال الصوت الذي ينادي به!!
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شيئا  تقدم  مل  اإلسرائيلية  الفلسطينية  املفاوضات  أن  كيف  غرية  قبل  يعلم  مشعل  خالد  إن 
للشعب الفلسطيين وخالل عشرين سنة تقريبا, وذلك ألن املفاوضات تتم بني فريق قوي وآخر 
ضعيف ال ميلك من مقدرات القوة شيء اال وهي السلطة الفلسطينية, وبقيت حمادثات السالم 

تدور حول حلقة مفرغة، فما هو احلل السياسي لألزمة السورية برأيك يا أستاذ مشعل؟!!

حنن نتمىن أن يكون احلل سياسيا يوقف نزيف الدم يف سوريا فهذا مطلب شرعي, ولكن كيف 
العيش  إال  يريد  ال  مسامل  شعب  وبني  وعنجهي  ومتكرب  مراوغ  نظام  بني  سياسيا  احلل  يكون 
حبرية وكرامة, فإذا كان هذا النظام قد ظل يرواغ ويلف ويدور على اتفاق هزيل من اجلامعة 
العربية لعدة اشهر حىت افرغه من حمتواه فكيف ميكن ضمانه حلل سياسي, ومن سيضغط عليه 

لقبول احلل السياسي أهي محاس اليت يؤويها ذلك النظام !!!

مث ما هو الضمان لرموز املعارضة السورية يف الداخل بأن يفتك هبا بعد أن خيف الضغط عليه؟!

واهلل اننا لنخاف من امثال تلك التصرحيات وخنشى ان تكون طوق جناة آخر يلقى لذلك النظام 
املتجرب, والتفاف على مطالب الشعب السوري البطل واملظلوم .  

لقد كشف عمار القريب، رئيس املؤمتر السوري للتغيري، أن رئيس املكتب السياسي حلركة محاس 
خالد مشعل، كان قبل أسبوع يف السودان ووجه لومًا شديدًا للحكومة السودانية ملوافقتها على 
جتميد عضوية سوريا، كما وجه رسالة احتجاج شديدة إىل الرئيس الفلسطيين أبو مازن على 

املوقف الفلسطيين الرمسي جتاه سوريا ودعمه للثورة. )العربية نت(

بعد  االيراين  الصفوي  اخلط  يسري يف  ثانية  ومرة  مشعل  خالد  فإن  االخبار  هذه  إن صحت 
جمامالته املشهورة مع ذلك النظام، واال ما تفسريه لدعمه الكامل للثورة التونسية واملصرية 
واليمنية وحىت اليبية، ومطالبته حبل سياسي اآلن ملا حيصل يف سوريا؟!! فمن املستفيد ومن 

اخلاسر من هذا احلل؟ وإذا عرف السبب والنتيجة بطل العجب واالستغراب!

ليعرف خالد مشعل جيدا ان الشعب السوري املشهود بإصراره وشجاعته وفطنته عرب التاريخ 
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وبشهادة رسولنا الكرمي حممد صلى اهلل عليه وسلم, وليعرف مشعل أن الشعب السوري لن يرجع 
اىل الوراء ولن يقبل حبكومة علوية حتكمه خاصة بعد تضحيته بآالف القتلى حنسبهم شهداء 
عند اهلل واهلل حسيبهم واآلالف من االسرى واملفقودين, فما هو أفق احلل السياسي الذي يرومه 
خالد مشعل أهو تنحي سفاح الشام بشار املجرم  بعد كل هذا القتل وسفك الدماء ألبناء شعبه 
أم بعد كل هذه املراوغات بل هنالك معلومات تسربت : على أن وحدات سالح اهلندسة السوري 
تعكف منذ منتصف شهر ديسمرب املاضي على تدشني عدد من الوحدات العسكرية واملعسكرات 
بعضها على سفح اجلبال، باإلضافة إىل جزء آخر يف باطن اجلبل، فضاًل عن بناء العديد من 
النقاط احلصينة املضادة للدبابات، ومستودعات األسلحة والوقود واألغذية يف باطن اجلبل، 
وبطاريات صواريخ مضادة للطائرات، ومع هناية شهر يناير اجلاري ستتحول املنطقة اجلبلية 
األوسط.)مفكرة  الشرق  منطقة  يف  العسكرية  احلصون  أقوى  إىل  عنها  احلديث  يدور  اليت 

االسالم (

فهل هذا النظام من املمكن أن يدخل تسوية سياسية تنتهي برحيله, إن امللف السوري ملف شائك 
ومعقد وقد تدخلت بشؤونه قوى عديدة منها اقليمية ومنها دولية, فالتدخل به وخاصة من 
قبل بعض االطراف الفلسطينية قد يؤدي اىل الضرر باملجتمع الفلسطيين املقيم يف سوريا, وال 
ننسى ما حدث للفلسطينيني يف الكويت بعد خروج القوات العراقية منها, كما ال يفوتنا ما حصل 

إلخواننا يف العراق من مذابح ومآسي .

هذا اذا عرفنا ان الطغاة مهما جتربوا فهنالك ساعة سوف يسقطون هبا وما حدث حلسين مبارك 
والقذايف وغريهم ليس عنا ببعيد .

وقال  الشريف  النبوي  احلديث  ورد يف  كما  يفلته  اخذه مل  اذا  للظامل حىت  ليملي  اهلل  وإن 
ْوِعدًا {الكهف59. فالظلم هو السبب  ا َظَلُموا َوَجَعْلَنا ِلَمْهِلِكِهم مَّ تعاىل }َوِتْلَك اْلُقَرى َأْهَلْكَناُهْم َلمَّ
الرئيسي لزوال امللك . فينبغي حلماس إن مل تنصر شعبنا يف سوريا وهذا من واجبهم علينا, 
فنكون على احلياد دون الدخول يف مغامرات يكون شعبنا الفلسطيين هو من جيين مثارها املؤملة.
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عني الراصد:
 1-محور ) إسرائيل ـ إيران ( المفضوح في سوريا

2- إسماعيل هنية بين إيران وأهل السنة
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عني الراصد:
                 1-محور ) إسرائيل ـ إيران ( المفضوح في سوريا

علي عبد العال

2011-11-28

املحطات، وهذا ليس ألهنا األعقد، بل  ليست كباقي  العريب  الربيع  حمطة سوريا يف   
للحقائق اليت تكشفت سريًعا على إثرها… وما نقوله هنا ال ينفي بأي حال اعتقادنا اجلازم 
بأن نظام بشار األسد نسخة كربونية من سابقيه، سيتهاوى كما هتاووا ـ بإذن اهلل ـ }َواَل َيِحيُق 

يُِّئ ِإالَّ ِبَأْهِله{، اآلية. اْلَمْكُر السَّ

فأي حقائق إذا تلك اليت نقصدها ؟ … 

باعتبارها قامت مستلهمة ثورة اخلميين،  وليبيا  للثورة يف تونس ومصر  هللوا  الذين  الشيعة 
بعدما تلمس الثوريون العرب خطاه، فضحتهم سريعا الثورة السورية.. فبينما كانت تالحقنا 
الفارسية  واأليدي  واآليبة،  الذاهبة  والوفود  الشيعية،  والتربيكات  باحلفاوة  اإلعالم  وسائل 
اليت باتت ممدودة للعرب، باعتبار الربيع مقدمة لصحوة »حتمل روح الثورة اإليرانية«، إذا بنا 
أمام تناقض صارخ وعجيب يف املواقف، بعدما اكتشف كهنة طهران ـ مبا ميلكون من تاريخ طويل 
يف الشعوذة ـ أن األمر يف سوريا خمتلف، وأن ما جيري بني الشعب ونظام األسد ليس بالثورة بل 

هي »فتنة«، يقف خلفها املارقون من أصحاب األجندات اخلارجية.

مصطلح »الفتنة« هنا هو نفسه الذي استخدمه التيار الشيعي املوصوف باملحافظ ملواجهة حالة 
االحتجاج اليت شهدهتا إيران من قبل قطاعات شعبية عريضة عقب االنتخابات الرئاسية عام 
2009… وإىل جانب استدعاء هذا املصطلح لوصف احلالة السورية ركزت الدعاية اإليرانية 
يف خطاهبا على جمموعة من اإلدعاءات، منها: أن الثورة يف سوريا ال متلك شرعية الثورات 
حتكم  دمشق  حكومة  وأن  املقاومة،  مبواقف  املساس  وهدفها  باخلارج،  مرتبطة  بل  األخرى، 
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السيطرة على األوضاع، ولن يكون مصري النظام فيها مشاهبا ملا جرى لنظام بن علي ومبارك 
والقذايف.

ومبا أن الكالم هنا يصدر عن الراعي احلصري للممانعة يف الشرق األوسط فمن الطبعي أن نرى 
بعد ذلك ألذرعه املسلحة )احلرس الثوري، وفيلق القدس( صوالت وجوالت يف مثل هذه املواقف، 
لوأد الفتنة ولنجدة األشقاء من آل األسد، فكان ما كان ـ وما يزال ـ من املذابح والدماء اليت 
كنا قد رأيناها قبل ذلك حبق السنة يف العراق.. إذ أن خمترعي فرية »التقريب بني السنة 
والشيعة« ال يعرفون وسيلة للتعامل مع خمالفيهم سوى الذبح، والذبح وحده، ويف أبشع صوره، 

حىت أهنم ال يفرقون بني املرأة والرجل.

على احلدود األخرى من سوريا تقف إسرائيل، واحلق يقال ال نتذكر كلمة إشادة واحدة بالربيع 
العريب خرجت من أفواه بين صهيون، وما كان هلم أن يفعلوا بينما يتساقط حلفاؤهم الواحد 
تلو اآلخر.. ومصيبة هؤالء ليست يف سقوط احللفاء بقدر ما هي يف »البديل القادم« بعدما 

أفصحت الثورات عن احلجم احلقيقي لإلسالميني يف بالدهم.

إسرائيل اليت عربت ـ ومع أول شرارة ـ عن خماوفها من الثورة العربية أدركت سريعا حجم 
الثوري الذي يقلب األوضاع من حوهلا، فسعت مبا  اخلطر الذي بات يتهددها من هذا الطوق 
هلا من نفوذ ملنع الضلع الشرقي من التهاوي سريعا لعل مدة صموده تطول حىت يتدبر قادة 

إسرائيل أمورهم. 

وصلت الرسالة سريعا عرب القنوات إىل العواصم الغربية، ولوحدة اهلم واملصري املشترك بني 
الغرب ـ وليس أمريكا وحدها ـ وإسرائيل، إذ ما يئن صهيوين يف تل أبيب حىت تسمع أنينه 
هناك، وجدنا مواقف أخرى مغايرة على ما كان عليه الغربيون، وخرجت التصرحيات سريعا بأن 
»سوريا ليست ليبيا«، حىت ليكاد حلف )الناتو( يقسم بأغلظ األميان أنه لن يتدخل يف سوريا 

ألن األمر خمتلف.

حنن إذا أمام حالة من التناغم يف املواقف بني طهران وتل أبيب، تتالقى فيها املصاحل... 
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إيران ـ من جهتها ـ ختشى عواقب تويل نظام عريب وطين يف سوريا، سين كغالبية الشعب، حيد 
من هيمنتها على كثري من األوضاع يف هذا البلد، ويوقف التنسيق السياسي والعسكري القائم اآلن 
مع دمشق، وهو الشر األسوأ الذي ال تريد أن تراه مهما كلفها، ألن ذلك سيكون من تبعاته تراجع 
نفوذها اإلقليمي، وفقداهنا حلقة االتصال مع حزب اهلل، وسيؤثر حتما على مكانتها العسكرية 
والسياسية يف منطقة اخلليج، وهو ما سيكون له انعكاسه أيضا على »الداخل اإليراين« والقمع 
الذي يتعرض له الشعب على أيدي نظام اخلميين.. كل ذلك حيدث واالنتخابات الربملانية على 

األبواب مطلع العام القادم.

أما إسرائيل، وحسب ما جاء على لسان )عاموس جلعاد( - رئيس اهليئة األمنية والسياسية 
بوزارة الدفاع الصهيونية - فإن سقوط نظام األسد سيترتب عليه »كارثة تقضي على تل أبيب«، 
املنطقة تتشكل من دول )مصر، واألردن،  بـ«إمرباطورية إسالمية« يف  نتيجة ظهور ما وصفه 
جبهات  عدة  على  املسلمني  مع  مواجهة  يف  الدخول  إىل  إسرائيل  سيضطر  ما  وهو  وسوريا(. 
الثورة  جناح  على  وقفا  )جلعاد(  جعله  ذلك  كل  خسارهتا..  إىل  النهاية  يف  ستؤدي  مفتوحة 

السورية يف اإلطاحة بنظام بشار األسد، الذي ميثل وجوده مصلحة كربى لتل أبيب.

وألنين من املؤمنني بنظرية املؤامرة، واملطمئنني جدا لسالمة الدالئل الكثرية اليت تنبأ بعالقة 
سرية وثيقة بني طهران وتل أبيب، وهي العالقة اليت تثبتها وثائق تارخيية وحديثة عديدة، 
أرى أن هذا املوقف اإليراين املتناغم مع إسرائيل ال ُيمكن أن ُيسقط من حساباته التنسيق بني 
العاصمتني للوصول إىل ما يشبه التحالف لوأد ثورة الشعب السوري، وإن قال اإليرانيون ما 
قالوا عن جاهزيتهم ملواجهة إسرائيل عسكريا، وإن قال الصهاينة ما قالوا عن الربنامج النووي 

للدولة الفارسية وأشاعوا رغبتهم يف مهامجته.
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                       2- إسماعيل هنية بين إيران وأهل السنة

أمحد حممود احليفاوي

2012-2-11

بسم اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل  وعلى اله وصحبه ومن واله  :

أما بعد :

الدول  بعض  هنية يف  امساعيل  الوزراء  رئيس  هبا  سيقوم  اليت  اجلولة  عن  الكثري  لقد مسع 
اخلليجية وخالل تلك اجلولة سيعرج اىل ايران وبدعوة منها .

لقد أصبح من البديهيات ومن العلوم الضرورية أن ايران دولة معادية للمسلمني والعرب وخاصة 
أهل السنة منهم ففي ايران يعدم شباب أهل السنة باجلملة وحترم الطائفة السنية من أبسط 

احلقوق.

أما يف العراق وسوريا فيذبح أهل السنة بالسكني اإليرانية الداعمة للنظام الشيعي يف العراق 
والنظام النصريي يف سوريا , وبالنسبة لدول اخلليج اليت يزورها هنية فقد عانت الكثري من 

التدخالت السلبية والتهديدات املستمرة من قبل ايران .

الدولة  يف  املسؤولني  قبل  من  والشتم  للسب  عليهم  اهلل  رضوان  الصحابة  كبار  تعرض  لقد 
االيرانية جهارا هنارا ودون اي خجل أو حياء وهاهي الفضائيات االيرانية تنشر وتعرض كل 

مافيه طعن برموز أهل السنة من الصحابة وأمهات املؤمنني والعلماء األجالء .

وتنشر الشرك والكفر والغلو بأهل البيت حىت ختلع عليهم صفات الربوبية وااللوهية .

لقد حذر سلفنا الصاحل من التعامل مع أهل البدع وشرهم الرافضة .
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فقال ابن عباس: ” ال جتالسوا أهل األهواء؛ فإن جمالستهم ممرضة للقلوب”]1[ 

وقال الشيخ إمساعيل الصابوين –رمحه اهلل– يف وصف عقيدة السلف وأصحاب احلديث: ” 
ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا يف الدين ما ليس منه، وال حيبوهنم وال يصحبوهنم، وال 

يسمعون كالمهم، وال جيالسوهنم، وال جيادلوهنم يف الدين وال يناظروهنم،... اخل ” ]2[ 

وقال الشاطيب –رمحه اهلل–: ” إن فرقة النجاة وهم أهل السنة مأمورون بعداوة أهل البدع، 
من  العلماء  ر  حذَّ وقد  دونه.  فما  بالقتل  جهتهم  إىل  احناش  مبن  والتنكيل  هبم،  والتشريد 

مصاحبتهم وجمالستهم –حسبما تقدم– وذلك مظنة إلقاء العداوة والبغضاء”]3[ 

وكان ابن طاووس جالسا فجاء رجل من املعتزلة،: فجعل يتكلم،: فأدخل ابن طاووس إصبعيه 
يف أذنيه: وقال البنه: أي بين، أدخل إصبعيك يف أذنيك واشدد وال تسمع من كالمه شيئًا. قال 

معمر: يعين أن القلب ضعيف” ]4[

هذه بعض األمثلة ملوقف السلف الصاحل من أهل البدع وهجرهم وعدم اللقاء هبم بل وعدم 
مساع كالمهم .

نذكر رئيس الوزراء إمساعيل هنية الذي ينوي زيارة الدولة الرافضية إيران , ونعرض عليه 
كالم أهل العلم وعملهم يف التعامل مع املبتدعة وأعداء الدين فإن مل نقتدي هبم فبمن نقتدي 
.]5[ وإن قالت محاس:  أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قد استعار أدراعا يوم حنني من كفار, 

كصفوان ابن امية قبل إسالمه, فاجلواب أن هذا كافر غري حمارب فشتان بني األمرين .

يلتقي هبم قد  أن  يريد  ومن  السنة  الكرام وألهل  للصحابة  رافضية حماربة  دولة  إيران  إن 
تعرضوا للصحابة الكرام بالسب والشتم . وايران ال تنفك عن  هتديد إخواننا أهل السنة يف 
اخلليج وحتيك املؤامرات والقالقل ضدهم , وقد إجتثت من قبل إخواننا أهل السنة يف العراق 

حىت قتل خرية شباهبم وهدمت مساجدهم على أيدي املليشيات املدعومة منها .

واآلن ويف هذه األوقات تداهم يف بغداد شقق الفلسطينيني يف منطقة البلديات ويعتقل شباهبم 
ويهان الفلسطيين ويذل بأيدي عمالء ايران من قوات املالكي وغريه .



العدد الخامس عشر فبراير 2012م

71                    

15

ويف الوقت الذي يزور به هنية إيران ُيذبح الشعب السوري وترتكب حبقه أبشع املجازر وبتأييد 
ودعم من حكومة ايران وبصورة علنية وهم يصرحون بذلك ودون خجل .

إن حكومة محاس ترتكب جمازفة هبذا التصرف الالمسؤول والذي َيحِمل بطياته الكثري من 
املخاطر واملغالطات, فمن جهة يزور هنية دول اخلليج ومن ضمنها البحرين]6[ ومن جهة يريد 
أن يزور إيران اليس هذا من اجلمع بني النقيضني, وهذا هو تصرف ذي الوجهني؟, فكيف ميدح 
ويوقر ويزار من هو جالد ومن هو ضحية وبني الظامل واملظلوم وبني من يترضى عن الصحابة 

ومن يسبهم !!!. 

إن هذه اإلزدواجية اليت ترتكبها محاس  ليس من دين اهلل وشرعه , وممارسة هذا األسلوب من 
أجل بعض الدريهمات اليت تأيت من إيران ليس ُمرِبرا أبدا, واال فلماذا نلوم السلطة يف أخذها 
املال من أمريكا وغريها  ولقاءها مع اليهود, فإن مل نقول أن الدور اإليراين هو أخطر من الدور 

اليهودي فهو مثله فلماذا ماهو حمرم على غرينا حالل لنا : 

ويف هذا املقام يقول أبو األسود  الدؤيل :

ال تنه عــن خلٍق وتأيت مثله ... عـاٌر عليك إذا فعلت عظيـم

ابدأ بنفسك واهنها عن غيها ... فإذا انتهت عنه فأنت حكيــم

فهناك يقبل ما وعظت ويقتدى ... بالعلم منك وينفع التعليم

كما ينبغي على محاس أن تتبىن لنفسها موقفا واضحا وصرحيا مما يدور على ساحتنا العربية 
واإلسالمية وتتخذ وختتارلنفسها خندقا حمددا وهو خندق أهل السنة واجلماعة, أما حماولة 
,أفمثال  الطرفني!! فسوف ختسر اجلميع ولن تربح شيئا  والسعي إلرضاء  اللعب على احلبلني 
كيف َيرضى الشعب السوري املظلوم أن ُيَمَجْد َوُيثىن على من ٌيْمِسْك بالسكني َوَيذَبُحه وأعين هنا 

إيران, أم كيف يرضى سنة العراق وسنة إيران على مدح قاِتٍلهم وأساس مشكلتهم ؟.

 وعلى محاس أن ال تراهن على حصان خاسر , فنظام بشار يف طريقه اىل الزوال باذن اهلل 
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عاجال أم آجال, فما هو موقف محاس من الشعب السوري الذي مل يدخر جهدا يف نصرة قضية 
فلسطني ومن قبل ان يأيت نظام املاليل , مث ماهو حال مئات اآلالف من الفلسطينيني الالجئني يف 
سوريا بعد اهنيار نظام األسد اليس من احلكمة النظر اىل أفق بعيد, وان النكرر حمنة ومأساة 

فلسطينيي الكويت والعراق وغريهم  .

إن دريهمات ايران املغمسة بسب الصحابة ودماء أهل السنة هلي دريهمات سحت وحرام, وال 
الدريهمات هي مثن  أن تكون تلك  املقبول  , ومن غري  يأيت منها اال اهلزمية واخلسران والشر 

السكوت عما جيري من جمازر إلخواننا فلسطينيي العراق وإخواننا أهل السنة يف سوريا .

إن اهلل سبحانه وتعاىل مل جيعل النصر يرتبط بشيء من أفعال العباد بل ربط اهلل سبحانه 
وتعاىل النصر به جل وعال فقال تعاىل : }َوَما َجَعَلُه اهللُّ ِإالَّ ُبْشَرى َوِلَتْطَمِئنَّ ِبِه ُقُلوُبُكْم َوَما 

النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعنِد اهللِّ ِإنَّ اهللَّ َعِزيٌز َحِكيٌم {األنفال10

ومن يتقي اهلل, فاهلل هو الكفيل برزقه وتفريج كربته قال تعاىل : } َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإنََّما 
اْلُمْشِرُكوَن َنَجٌس َفاَل َيْقَرُبوْا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم َبْعَد َعاِمِهْم َهـَذا َوِإْن ِخْفُتْم َعْيَلًة َفَسْوَف ُيْغِنيُكُم 

اهللُّ ِمن َفْضِلِه ِإن َشاء ِإنَّ اهللَّ َعِليٌم َحِكيٌم {التوبة28

ومن أجنس من الرافضة الذين يسبون ويطعنون بأم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها. 

َعْيلة( فقرًا بانقطاع جتارهتم عنكم )فسوف يغنيكم اهلل من فضله إن شاء( وقد  )وإن خفتم 
أغناهم بالفتوح واجلزية )إن اهلل عليم حكيم(]7[

وتأيت  ايران بوجه  القابعة يف  العفنة  العمائم  تأيت  لرشدها وال  تعود  أن  نتمىن من محاس 
إخواننا أهل السنة بوجه , أي بعبارة أخرى أن ال تكون كذي الوجهن, ذلك اخللق الذي ذمه 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم , فإن الوضع خطري وال حيتمل املغامرات اليت ال حتمد عقباها .

واهلل ااهلادي اىل سبيل الرشاد.
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اخبار احلقيقة:

فتاوى خمتارة:
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أخبار احلقيقة:
مفتي المملكة: اإلسالم برئ من العويل ومشاهد الدماء بعاشوراء

2011 – 12 - 2

شبكة الدفاع عن السنة: أكد مفيت عام اململكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز   
بن عبد اهلل آل الشيخ أن العويل والصراخ وضرب االجساد باآلالت احلادة يف يوم عاشوراء 

خيالف شرع اهلل.

نة املطهرة يف يومي 9 و10  وقال: إنه مل يشرع عن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم - والسُّ
املحرم سوى الصيام, أّما ما يقوم به بعض املدعني واملنتسبني  لإلسالم من عويٍل وصراٍخ وضرب 
األجساد باآلالت احلادة حىت تسيل منها الدماء, وشق اجليوب ولطم اخلدود، فإنه  ال جيوز 

شرعًا, وإن كل هذه األعمال ختالف شرع اهلل, وسلوك َمن دعا بدعوة اجلاهلية.

 وأضاف فضيلته يف خطبة اجلمعة باجلامع الكبري: إن ديننا وإسالمنا بريء من هذه األفعال, 
وتابع:  إن مشاهد الدماء اليت تسيل بسبب ضرب األجساد جتعل أعداء اإلسالم  واملسلمني 

يشمتون فيهم.

 وتابع املفيت العام: إن هذه املناظر اليت تبثها بعض الفضائيات مَلن يضربون أنفسهم وتسيل 
منهم الدماء ال جتوز شرعا وكلها حتالف الشرع, وبعيدة كل البعد عن اإلسالم وتعاليمه.

نة واجلماعة حيبون أهل البيت وجيلوهنم ويكرموهنم، ولكن ال يغالون   وأشار إىل أن أهل السُّ
وال يستغيثون بأحد من دون اهلل، وال يدعون ألحد العصمة، إال لرسول اهلل - صلى اهلل عليه 

وسلم.

  وكان فضيلة املفيت قد رد على اجلدل الدائر بشأن حتديد يوم عاشوراء هذا العام, حيث دعا 
إىل صيام عاشوراء يومي االثنني والثالثاء.

 وقال فضيلته أن هذا خمرج من القول بأن رؤية هالل شهر حمرم مل تثبت فيكون السبت متام 
ذي احلجة واألحد غرة حمرم واإلثنني تاسوعاء والثالثاء عاشوراء.
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اللطم على الصدور وضرب الظهور بالسالسل  التعليق: إن ما يفعله الشيعة يوم عاشوراء من 
وضرب الرؤوس بالسيوف ال ميت اىل االسالم بصلة, بل هنالك روايات عن ال البيت ويف كتب 

الشيعة انفسهم تنهى عن تلك االفعال اهلمجية اليت انتشرت يف عهد احلكم الصفوي اليران.

حملة أمنية سعودية تكشف هويات المندسين والمحرضين في أحداث القطيف

2011 - 12 - 2

 شبكة الدفاع عن السنة: كشفت محلة أمنية سعودية، عن هوية بعض املندسني واملحرضني 
بني مثريى الفوضى مبحافظة القطيف شرق السعودية الىت يوجد هبا أغلبية من الشيعة والىت 

شهدت أعمال شغب مؤخرا أسفرت عن مصرع 4 وإصابة 9 آخرين.

 حبسب تقرير لوكالة أنباء الشرق األوسط، كشف رئيس محلة السكينة املتخصصة بتصحيح 
اليوم  املشوح  املنعم  الشيخ عبد  السعودية  الشئون اإلسالمية  لوزارة  التابعة  املتطرفة  األفكار 
اجلمعة، عن امتالك محلته أدلة وإثباتات تكشف هوية من يقوم بتصوير مقاطع فيديو لتغسيل 

املوتى وتشييعهم ونشرها باليوتيوب.

وأوضح أن مثريى الفوضى بالقطيف كشفوا عن هوياهتم بالقيام بنشر مقاطع فيديو عند توديع 
املوتى حاملة مؤثرات هجائية غنائية “احلداء الفارسى” الىت ميارسها شيعة إيران والعراق 
عند تشييع املوتى، مشرًيا إىل أن أهل القطيف ال يرددون أناشيد وحداء أهل إيران والعراق 
أغاىن  ىف  خمتلف  منط  لديهم  والبحرين  القطيف  شيعة  إن  حيث  موتاهم،  توديع  ىف  هنائيا 

احلداء.

وقال املشوح “إن من قام بنشر تلك املقاطع مل ينشر طيلة األشهر الثالثة املاضية أى شىء ىف 
اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعى، بل كان يقوم بنشر املقاطع أثناء أعمال الشغب والفوضى 
ىف القطيف قبل 3 أشهر وتوقف بعدها واآلن عاد لنشر املقاطع احلالية إلثارة الفتنة وشحن 

األنفس”.

وأكد على وجود مندسني جمهولني بني مثريى الفوضى ىف القطيف، وهو ما كشفت عنه تسجيالت 
احلملة األمنية العترافات أهل القطيف عن وجود جمهولني “ملثمني” ليسوا من أهلها، بعضهم 
أخذ زمام املواجهة املسلحة إلثارة الفتنة، وآخرون لشحن النفوس تقنيا عرب بث مقاطع فيديو 
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لتشييع القتلى محلت مؤثرات غنائية “احلداء الفارسى”.

التعليق: ان الشيعة ليس هلم والء ألوطاهنم بل والئهم ملذهبهم, إن احلقوق اليت يتمتع هبا 
الشيعة يف السعودية يتمناها اي سين يف ايران بل اي شيعي يف العراق وايران ولكنهم يصروا 
تكون  أن  السعودية  احلكومة  على  فينبغي  السعودية،  للحكومة  واملتاعب  الشغب  اثارة  على 
منتبهة ملخططات الرافضة على ارضها, فإن الشيعة يعتربون رأس جسر لكل معتدي على االمة 

االسالمية.

مصر: اعتقال شيعة في أول احتفال لهم بعاشوراء في القاهرة

2011 – 12 - 5

شبكة الدفاع عن السنة: قامت إدارة مسجد اإلمام احلسني بالقاهرة بإغالق الضريح بعد صالة 
املغرب، ومنعت حنو 1000 شيعي جتمعوا من خمتلف املحافظات إلحياء ذكرى استشهاد اإلمام 

احلسني يف كربالء.

، بسبب الفتات مت تعليقها على املسجد،  املواطنني  الشيعة وبعض   وكانت مشادات نشبت بني 
اإلمام  مقتل  ذكرى  الذلة..عاشوراء..  منا  “هيهات  الشيعة  عند  عاشوراء  شعار  عليها،  كتب 
احلسني”، إضافة إىل جتمع مئات الشيعة حول ضريح احلسني وحول املسجد وهو ما اعتربه 
النبوي  للهدي  وفقًا  بيوم عاشوراء  الذين حيتفلون  املصريني  ملشاعر  استفزازا واضحا  البعض 
وليس التزييف الشيعي.  وقامت قوة من قسم شرطة اجلمالية باعتقال عدد من الشيعة أثناء 

االحتفال أمام باب املسجد.

وذكرت بوابة األهرام املصرية، أن تلك االحتفاالت الشيعية، واليت تقام ألول مرة مبصر، قد 
بدأت عقب صالة العصر اليوم مبشاركة حواىل ألف شيعي من خمتلف املحافظات، ووفدا من 

الشيعة العراقيني.

واحتجزت قوات الشرطة بقسم شرطة اجلمالية الشيعي حممد الدريين، أمني عام “أشراف بال 
حدود”، وعددا من املشاركني باالحتفال، والذين اصطحبوا معهم “دى جى” والفتات لالحتفال 

بذكرى يوم عاشوراء .
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كما قام عدد من املصلني مبنع كامريات التصوير من متابعة االحتفال الشيعي األول من نوعه 
بضريح احلسني.

التعليق: تعترب مصر من البالد املهمة الختراقها من قبل املد الشيعي وذلك لتارخيها الفاطمي 
وموقعها وثقلها بالنسبة للعامل اإلسالمي، لكن الشيعة مل حيققوا اىل االن شيئا يذكر حيث 
اهنم مل يستطيعوا حلد االن تكوين حزب يف مصر رغم الضخ االيراين هلذا املشروع, فيجب على 

املصريني السنة ان يكونوا منتبهني هلذا اخلطر الن مصر مهمة بالنسبة هلذا املد الصفوي.

بالفيديو.. سعوديون في سجون العراق يستغيثون: أنقذونا من الظلم والعذاب

2011 - 12 - 6

شبكة الدفاع عن السنة: نشر مقطع صويت على موقع التواصل االجتماعي )اليوتيوب( يستغيث 
فيه رجل يقول أنه سعودي اجلنسية قضى هو وغريه من السعوديني سنينا طويلة يف سجون 
العراق يتذوقون ألوان العذاب املختلفة، والظلم والقهر، إىل جانب أهنم على وشك التعرض إىل 

القتل.

وقال هذا املواطن مناشدا السعوديني مبختلف مناصبهم.. اتقوا اهلل فينا فنحن أبناءكم؟، كما 
ناشد احلكومة بفك أسرهم ولو على حساب تبادل أسرى عراقيني يف سجون يف السعودية هبم.

ويبدو أن هذا املقطع سجل قبل موسم احلج املاضي مباشرة فهو يطالب بالدعاء له من عرفات 
ولكل املسجونني السعوديني يف العراق

الرابط:تواصل

http://www.youtube.com/watch?v=v9sjbDNxX-U&feature=youtu.be
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بعد تقارير عن مخططات الغتياله:خامنئي يجتمع برفسنجاني ويعرض دخول 
االصالحيين لالنتخابات مقابل اعتذار

2011 - 12 - 9

شبكة الدفاع عن السنة: أفادت تقارير إعالمية أن املرشد األعلى للجمهورية اإليرانية علي 
رفسنجاين خمططات  هامشي  أكرب  النظام  مصلحة  تشخيص  رئيس جملس  مع  خامنئي حبث 
الغتياله واغتيال وزير النفط احلايل واملسؤول السابق عن وحدة خامت األنبياء االقتصادية 

الكبرية يف احلرس الثوري اللواء رستم قامسي.

 وأفادت التقرير أن هذا االجتماع بني خامنئي ورفسنجاين هو األول منذ االنتخابات الرئاسية 
نظام  مستقبل  على  ركز  حيث   ،2009 عام  يونيو  يف  واسعة  احتجاجات  أعقبتها  اليت  املثرية 
اجلمهورية اإلسالمية حال اغتيال خامنئي، وأن رفسنجاين أطلع املرشد على خماوفه من أن 
تكون اجلهات اليت ختطط الغتياله تسللت إىل داخل املقربني منه داخل احلرس الثوري نفسه، 

وهي حتصل على معلومات سرية تقدمها سهوا أو عمدا إىل األعداء.

 وذكرت التقارير أن خامنئي اجتمع مع كبار القيادات األمنية، خاصة يف احلرس الثوري الذي 
خيضع له، واستبعد من حضورها الرئيس حممود أمحدي جناد، وتكثفت هذه االجتماعات يف 
مزنل خامنئي عقب التفجري الذي استهدف قاعدة صاروخية غرب طهران الشهر املاضي، ومقتل 
سبعة عشر بينهم اللواء حسن طهراين مقدم، املسؤول عن وحدة إنتاج وتطوير صواريخ أرض 

أرض.

 وأكدت مصادر مطلعة أن خامنئي أحال على التقاعد 12 قياديا بارزا يف احلرس الثوري دون 
توضيح األسباب.

 وأوضحت املصادر أن خامنئي اعترب أن احلرب اليت وعد هبا الغرب وإسرائيل على إيران بدأت 
بالفعل من خالل تفجريي قاعدة “مالرد” غرب طهران، مث االنفجار الغامض الذي حدث يوم 
اإلثنني 28 نوفمرب وتكتمت على مكانه السلطات اإليرانية يف أصفهان، وقيل إنه استهدف قاعدة 
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دفاعات جوية حول منشأة نووية، وإنه توقع املزيد من التفجريات واالغتياالت اليت تطال كبار 
القادة وهو منهم، وفقا للعربية نت.

اإلصالحيون  يقدم  أن  رفسنجاين  على  خامنئي عرض  أن  إىل  املصادر  أشارت  آخر  سياق   يف 
ليسمح هلم خبوض  املاضية،  الرئاسة  انتخابات  نتيجة  رفضوا  أخطائهم حينما  على  اعتذارا 

االنتخابات التشريعية املقبلة، والتعويل عليهم يف نزع فتيل التوتر مع الغرب.

ال  قوم  بأهنم  ذلك  وقلوهبم شىت  شديد حتسبهم مجيعا  بينهم  بأسهم  تعاىل)  قال  التعليق: 
يعقلون( “احلشر:14”، فهذا هو حال الكفار واملنافقني كما وصفهم اهلل سبحانه وتعاىل وهذا 
هو حال املتنفذين يف ايران واألمر هناك ينيبء بوقوع حرب مدمرة بني الفرقاء احلاكمني وكل 
للدخول يف االنتخابات فاهنا دعوة لتجميل صورة  أما دعوة االصالحيني  هذا بسبب ظلمهم, 

ايران فقط, واال فان االصالحيني قد فقدوا الكثري من قواهم .

الجيش النصيري يحاصر حمص بالدبابات ويستعد القتحامها

2011 – 12 - 10

شبكة الدفاع عن السنة: يستعد اجليش السوري القتحام مدينة محص قلب الثورة السورية، 
حيث حياصر اجليش املدينة بنحو 300 دبابة، بانتظار حلظة االقتحام.

املدينة  على  السورية شددت حصارها  القوات  أن  الربيطانية  “اجلارديان”   وذكرت صحيفة 
اليت دمرهتا احلرب يوم اجلمعة وأسفرت األحداث عن مقتل 11 شخصا على األقل، مشرية إىل 

أن  اهلجوم األعنف مل حيدث بعد، حيث يوجد 300 دبابة على مشارف املدينة.

 ونقلت الصحيفة عن سكان يف املدينة أهنم تلقوا معلومات تفيد بأن غزو كامل النطاق سيبدأ 
يف غضون 72 ساعة، وأشارت الصحيفة إىل أن محص نقطة حمورية يف أعمال العنف مع قوات 

األمن اليت حتاول دون جدوى وقف املظاهرات.
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 أما صحيفة “ديلي تيليغراف” الربيطانية فقد ذكرت ان اجليش السوري أعطى مهلة 72 ساعة 
من  املزيد  استقدام  أن مت  بعد  املدينة  فانه سيجتاح  وإال  لوقف االحتجاجات  املدينة  لسكان 

التعزيزات العسكرية.

 وأوضحت أن سكان املدينة يعيشون أوضاعا غاية يف الصعوبة، وأن قوات األمن واجليش تلجأ 
إىل أساليب جديدة ملواجهة االحتجاجات مثل حفر خنادق عميقة حول األحياء اليت تشهد 

مظاهرات. 

كما أشارت الصحيفة إىل أن اجليش أقام املزيد من احلواجز ونقاط التفتيش ملحاصرة األحياء 
التعرض  وبالتايل  والدخول  اخلروج  عند  احلواجز  عرب  املرور  على  سكاهنا  إجبار  وبالتايل 

لالعتقال.

 يف سياق متصل أعربت صحيفة “واشنطن بوست” عن قلقها من أن يأخذ الصراع السوري أبعادا 
طائفية على حنو متزايد، وتداعيات ذلك على االستقرار اهلش يف العراق، وقالت “اهتم السنة 
يف العراق الشيعة بإرسال ميليشيات ملساعدة الرئيس السوري بشار األسد، بينما يزعم الشيعة 
أن السنة يتطوعون للقتال مع اجليش السوري احلر.. وكال اجلانبني خيشى من العواقب على 

العراق يف منطقة متغرية بسرعة”.

التعليق: لقد انكشف املستور ملمانعة ذلك النظام النصريي املجرم على كثري من املنخدعني فها هو 
بدل ان يرسل الدبابات اىل اجلوالن,  فهو يرسلها لضرب الشعب السوري األعزل وبصمت دويل 
على ما حيدث من مذابح لذلك الشعب املظلوم وأحد االسباب هو ان هذا النظام قد حرس جبهة 

اجلوالن لعشرات السنني والبديل املناسب هلذا النظام مل يتوفر حلد األن!
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“حزب اهلل” يسعى إلدخال 15 ألفًا من عناصره في الجيش اللبناني

2011 - 12 - 10

شبكة الدفاع عن السنة: كشفت قيادات اغترابية لبنانية يف واشنطن, أمس, أن مؤيدين 
لـ«حزب اهلل« يف ميتشيغن واتالنتا »بدأوا يروجون حلدوث تغيري جذري يف ستراتيجية 
احلزب تبعًا ملوقف ايراين جديد ناجم عن ترنح نظام بشار االسد, يظهر »ليونة غريبة 

وغري متوقعة« بالنسبة لالستعداد لتسليم السالح اىل الدولة اللبنانية شرط ضم حنو 15 
ألف عنصر من ميليشياته إىل اجليش وأجهزة األمن لإلشراف على هذا السالح, الذي يطالب 
االمني العام للحزب حسن نصراهلل ونائبه نعيم قاسم ومعاونومها بإشراف مشترك عليه يف 

خمازن للجيش يف البقاع واجلنوب وبعض اطراف اجلبل«.

وقال األمني العام ل¯”اللجنة الدولية - اللبنانية لتنفيذ القرار 1559” يف واشنطن املهندس 
طوم حرب ل¯”السياسة” ان التقارير الديبلوماسية الواردة من بريوت خالل االسابيع الثالثة 
ايران, حسب  املاضية “تكشف عن االسباب احلقيقية هلجمة نصراهلل ومجاعته بإحلاح من 
ميسى  ما  لبحث  الوطين  احلوار  طاولة  جلسات  استئناف  على  طهران,  يف  اورويب  ديبلوماسي 
ب¯”الستراتيجية الدفاعية” اليت حتدد مصري سالح حزب اهلل, بعدما كانوا هم الذين اوقفوا 
اجتماعات احلوار ورفضوا تقدمي اي مشروع من قبلهم للوصول إىل هذه الستراتيجية خشية 

بلوغها مرحلة نزع السالح”.

التغيري يف موقف احلزب وطهران “مرده إىل يقينهما بأن نظام حليفهما  وأكد حرب أن هذا 
املتداعي بشار االسد لن يعمر طوياًل, وبالتايل فإن االستمرار بدعم عصاباته بات بال فائدة, 
وعليهما البحث مع خلفه القامة عالقات حتمي املصاحل االيرانية يف هذا اجلزء املهم من الشرق 
السورية  املعارضة  ان  اال  العامل االسالمي,  مفترق  اسرائيل وعلى  األوسط اجلامث على كتف 
بقيادة “املجلس الوطين” و “اجليش احلر” أعلنت سياسة نظامها املقبل وهو قطع اي اتصاالت 
مع نظام طهران و”حزب اهلل” بعد تورطهما يف مساعدة قوات األسد بأعمال القمع الوحشي 

آلالف املدنيني العزل”.
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وقال حرب, نقاًل عن مسؤولني امريكيني, ان “حزب اهلل وايران حياوالن بكل ما أوتيا من نفوذ 
يف لبنان االلتفاف على الدولة املقبلة على تغيريات جذرية قريبة تأخذ معها مصاحل آل االسد 
ولكن حبماية اجليش  نصراهلل وعصاباته  ايدي  السالح يف  على  االبقاء  اجل  من  وعمالئهم, 
يضمن  الذي  الطائفي  بالتوازن  ختل  كبرية  بأعداد  املؤسسة  دخول  عرب  ومشاركته  اللبناين 
الدستور واتفاق الطائف, وتغلب الطائفة الشيعية على هيكلية املؤسسة العسكرية خصوصًا ان 
املسيحيني وغالبية السنة غري مبالني باالخنراط يف السلك العسكري واالمين الذي يعتربونه 

نقيضًا للدميقراطية واحلكم املدين احلر”.

واضاف حرب, وهو أيضًا األمني العام ل¯”املجلس العاملي لثورة األرز” ورئيس “االحتاد املاروين 
يف الواليات املتحدة” ان “اعالن نصراهلل املثري لالمشئزاز واجلدل يف خطابه االخري األسبوع 
الشأن  املتخصصني يف  االمريكيني  نظر اخلرباء  لفت  السالح,  يتخلى عن  لن  ان حزبه  املاضي 
اللبناين مؤكدين ان احدا مل يدفعه اىل ركوب هذا املركب الوعر, لذلك فإنه ميهد لطرح مسألة 
دخول  تتمحور حول  الدولة  على  وتآمرية  لكن خبلفيات خبيثة  احلوار,  طاولة  على  السالح 
احلزب اجليش بأعداد كبرية ليسهل يف ما بعد حدوث اي انقالب يطيح النظام الدميقراطي 
ويأيت على أنقاضه بآخر مشويل على شاكلة نظام املاليل يف ايران, اال ان اوساطا قيادية يف 
لذلك ترفض  الستار,  نسج خيوطه خلف  ملا حياول نصراهلل  الكامل  تفهمها  أبدت  آذار”   14“
رفضا قاطعا عقد طاولة احلوار ما مل يكن موضوع نزع السالح البند الوحيد يف االجتماعات, 
مع االصرار العنيد على عدم زيادة عدد القوات املسلحة اللبنانية اىل اكثر مما هو عليه اآلن 
)حوايل 70 ألفًا(, ألن لبنان ليس دولة حماربة ولوال وجود الفلسطينيني فيه و”حزب اهلل” 
وبالتايل  السورية,  او  املستمرة  االسرائيلية  واحلروب  لالعتداءات  تعرض  ملا  وعمالء سورية 
فإن على احلكم اللبناين املقبل ختفيف االعباء املالية عن كاهل الدولة خبفض عدد اجليش 
اىل النصف بعد سقوط نظام االسد ودخول النظام الذي سيخلفه يف دمشق بوتقة السالم مع 
اسرائيل جارًا وراءه لبنان بعد عودة اجلوالن ومزارع شبعا وتالل كفر شوبا اىل البلدين مقابل 

توقيعهما معاهدة السالم الثالثة والرابعة مع تل أبيب بعد معاهديت مصر واألردن”.

على  السيطرة  من خالهلا  واليت حياول  أالعيب حزب اهلل  من  ألعوبة جديدة  هذه  التعليق: 
اجليش اللبناين واالخالل بالتوازن الطائفي لصاحله, وأيضا ميثل هذا التوجه خوف احلزب من 
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فقدانه حلليفه القوي اال وهو النظام السوري, اذ ان التوجه اىل اجليش يعطيه مظلة قانونية 
لالحتفاظ بسالحه ومقاتليه وبنفس الوقت يكون التفوق العددي يف تلك املؤسسة لصاحله .

مصادر: األسد يتوعد السعودية والكويت بلهيب الفتنة

2011-12-11

مفكرة االسالم:  كشفت مصادر قريبة جًدا من الرئيس السوري بشار األسد أنه سيلقي خطاًبا، 
وصفته بـ«املهم« قبل ما يسمى »عيد امليالد«، يتناول فيه الدور السليب لدول اجلامعة العربية 

ولبعض األطراف اللبنانية حيال األحداث اجلارية يف سوريا.

ونشرت صحيفة »الراي« الكويتية أن هذه املصادر ذكرت عن األسد أن جمازر حقيقية حصلت 
أنفاق يف  أخرًيا السيما يف محص، وأنه حتدث عن وجود عدد ال يستهان به من املسلحني يف 

محص اهتمهم بارتكاب هذه املجازر.

وقالت املصادر: »الرئيس السوري خيشى انزالق األوضاع اىل حرب طائفية، وهو غري مرتاح 
العلماء املسلمني ملسامهتهم يف التحريض، ويعمل على حض علماء السّنة والشيعة على  لدور 

التعاون لوأد الفتنة«. 

الفتنة لن حترق سوريا فحسب  ألسنة  أن  القريبة منه - من  املصادر  وهدد األسد - حبسب 
بل لبنان والكويت والعراق والسعودية والبحرين واملنطقة برّمتها، وعندها سيكون من الصعب 

إطفاء احلريق. 

بعض  أداء  يف  حصلت  بأخطاء  سيقّر  األسد  أن  السورية  العاصمة  من  املصادر  هذه  وذكرت 
املسئولني السوريني، وبضعف اإلعالم الرمسي غري املهيأ ملجاهبة محلة شرسة يشارك فيها أكثر 

العرب مع الغرب و«إسرائيل« إلسقاط النظام.

وقالت املصادر: »األسد حيرص يف جمالسه على التأكيد أنه مل يفاجأ كثرًيا حبجم املؤامرة ضد 
سورية، وخصوًصا بعد اهتامها من إسرائيل وحلفائها مبساعدة املقاومة خالل حرب الـ33 يوًما 



العدد الخامس عشر فبراير 2012م

85                    

15

د سوريا بأهنا ستدفع الثمن«.  يف يوليو 2006، وَتوعُّ

واعترب األسد أن دور بعض الدول العربية غري مستغرب، لكوهنا تقوم مبا هو مطلوب منها يف 
الضغط عليه للتنحي، كاشًفا عن دولة بعينها اتصلت بدول عربية عدة شاركت اخرًيا بالتصويت 
ضد سوريا إلرغامها على هذا التصويت عرب هتديدها بأن الدور سيأيت إليها إذا مل تقف مع 
احلقيقي،  موقفها  موضحة  به  اتصلت  الدول  تلك  بعض  أن  إىل  مشرًيا  سوريا،  العقوبات ضد 

ومعلنة أهنا لن تلتزم بقرار العقوبات رغم موافقتها عليها.

بالده  بأمن  املّس  يف  التركي  الدور  مع  يتهاون  لن  السوري  الرئيس  أن  املصادر  نفس  وكشفت 
خارجيته  ووزير  اردوجان  طيب  رجب  الوزراء  رئيس  سياسة  أن  يدرك  أنه  رغم  واستقرارها، 

أمحد داود اوغلو ال تتماشى مع آراء كل السياسيني األتراك.

وقال األسد: »تركيا خسرت الساحة االقتصادية السورية وستخسر قريًبا ساحات اخرى مهمة 
جًدا هلا بسبب املوقف املوحد لدول املمانعة«. 

التعليق: إن حقد تلك الدولة النصريية الطائفية على اخلليج عموما والسعودية خصوصا نابع 
اوال من اختالف االنتماء الديين والثاين بسبب موقف اململكة من التوسع االيراين يف املنطقة, 
لذلك فان سهام التهديد السوري أول ما طالت تلك الدول اخلليجية, لكن تلك التهديدات جوفاء 

فقد هدد هبا القذايف وغريه من الرؤساء ومل يفعلوا شيئا!!

السلفيون يسيطرون على كتاف بعد قتلهم 42 حوثيا في مواجهات

2011 – 12 - 12

مقاتلي  أن  لـ”السياسة”  صعدة  حمافظة  يف  قبلية  مصادر  أكدت  السنة:  عن  الدفاع  شبكة 
اجلماعة السلفية سيطروا على مديرية كتاف التابعة للمحافظة بعد هجوم كاسح شنوه مساء 

أول من أمس على مواقع احلوثيني ما أدى إىل مقتل 42 حوثيًا وإصابة 15 آخرين.

وقال املصدر إن السلفيني سيطروا على مجيع املواقع اليت كانت بأيدي احلوثيني, كما استولوا على 
أسلحتهم ومن بينها أسلحة رشاشة ومدافع “هاون”, كما أسروا 12 حوثيا بينهم 10 صوماليني, 
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يف حني لقي أربعة سلفيني مصرعهم وأصيب 13 آخرون خالل املواجهات اليت تعد األعنف بني 
اجلانبني منذ قيام احلوثيني مبحاصرة السلفيني يف منطقة دماج يف 19 أكتوبر املاضي.

ولفت إىل أن احلوثيني واصلوا قصف دماج مبختلف األسلحة, حيث قصفوا مزنل أحد مشايخ 
قبلية دماج قرحزة مهدي قرحزة مبدفع هاون وأصابوا اثنني من مرافقيه.

التعليق: املعارك السابقة اليت خاضها احلوثيون مع اجليش اليمين شاهبا الكثري من اخليانات 
حيث اكتشف ان الكثري من املعلومات عن حتركات اجليش اليمين كانت تصل اىل احلوثيني كما 
ان مسؤولني بالدولة كانوا يبيعون االسلحة للحوثيني، أضف لذلك أن اجليش اليمين ليس بتلك 

املعنويات يف قتاله للحوثيني بسبب تكرر احلروب .

اما اآلن فان املعركة حقيقية بني احلوثيني وجماميع قبلية متحالفني مع السلفيني, تلك املعركة 
كشفت احلجم احلقيقي للحوثيني وكسرت اهلالة اليت كانت حميطة هبم, ففي كل معركة يدخل 
هبا احلوثيون مع السلفيني يتكبدون خسائر فادحة باالرواح واملعدات بل وتكون اسلحتهم غنائم 

لالخوة السلفيون .

رافضًة التدخل الشيعي..حماس: فلسطين ال تعرف إال المذهب السني

االثنين 16 يناير 2012

مفكرة اإلسالم: أكدت وزارة الداخلية يف قطاع غزة مساء اليوم االثنني أن املذهب السين هو 
املذهب اإلسالمي الوحيد يف فلسطني، وليس هناك أي تواجد للشيعة يف األراضي الفلسطينية.

أماكن  الشيعي يف  املذهب  ذلك  املذاهب مبا يف  كل  أهنا حتترم  هلا،  بيان  الوزارة يف  وأوضحت 
تواجده ىف العامل، وأهنا ال تتدخل ىف عاداهتم وتقاليدهم، كذلك فهي ال ترغب يف تدخلهم يف 

عادات وتقاليد الشعب الفلسطيين، وفقا لوكالة أنباء الشرق األوسط.

وأكد البيان أن »ما حدث السبت املاضى هو مالحقة قامت هبا الشرطة الفلسطينية ملجموعة 
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مشبوهة خارجة عن القانون، وصاحبة تاريخ فكر منحرف كانت ختطط ألعمال إجرامية حسب 
البيان«، مشريا يف ذات الوقت إىل أن وزارة الداخلية ستنظر يف »كل االدعاءات حول االعتداء 

على حقوق اإلنسان يف عملية مالحقة املجموعة«.

وكانت اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان »ديوان املظامل« يف قطاع غزة قد اهتمت األجهزة األمنية 
يف القطاع أمس األحد باالعتداء على ما يقارب 20 شيعيًّا أثناء إحيائهم ذكرى أربعينية اإلمام 
احلسني داخل أحد املنازل مشال القطاع، وأشارت اهليئة إىل أن االعتداء تسبب يف إحداث كسور 

ورضوض يف أماكن خمتلفة من أجساد املعتدى عليهم.

ودعت اهليئة احلقوقية وزارة الداخلية يف قطاع غزة إىل فتح حتقيق جدي وسريع يف مالبسات 
احلادث، وحماسبة من يثبت تورطه يف هذا االعتداء، مشددة على »حقوق املواطنني يف حرية 
الرأي والتعبري وضمان احترام حرمات املنازل وااللتزام باألصول القانونية يف إجراءات القبض 

والتفتيش وضمان حرية املعتقد وممارسة الشعائر الدينية«.

التعليق: هذا موقف وبيان تشكر عليه حركة محاس وان كنا ننتظر مثل تلك التوجهات من 
احلركة من قبل أن يتشيع احد من فلسطينيي غزة وان كانوا حلد االن بالعشرات, ففلسطني هي 
سنية وجيب احلفاظ عليها سنية وهذه من مسؤوليات حركة محاس, ومن جانب اخر خنشى ان 
تكون دعوة امحدي جناد لزيارة هنية اليران تصب يف اجتاه فسح حرية ملن تشيع من اهل غزة 

فيجب على محاس ان تكون منتبهة من مكر الشيعة!

بعد انسحابه من سوريا.. مراقب عربي: »شاهدت الباطل والكذب والجثث«

2012 – 1 - 12

شبكة الدفاع عن السنة: احتجاًجا على مواصلة قمع نظام بشار للمتظاهرين واستمرار القتل 
انسحب أحد املراقبني من اللجنة العربية املكلفة متابعَة األوضاع يف سوريا.

فقد غادر مراقب من جامعة الدول العربية سوريا قائاًل بأنه كان شاهًدا على مشاهد مروعة 
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مل يتمكن من منعها، واهتم السلطات بارتكاب جرائم حرب وبأهنا حولت بعثة املراقبة يف سوريا 
إىل »مسرحية«.

وقال أنور مالك: »شاهدت الباطل.. شاهدت الكذب.. شاهدت اجلثث.. ما ال ميكن أصمت عليه 
ولذلك رأيت أن أتكلم«.

اجليش  من  املحاصرة  اآلليات  إال  آلية عسكرية  يتم سحب  كنت يف محص مل  »أنا  وأضاف: 
 )السوري( احلر« يف إشارة إىل املجموعة اليت كوَّهنا عسكريون منشقون عن اجليش السوري.

ومضى يقول: إن القناصة موجودون يف كل مكان ويطلقون النار على املدنيني.

وقال مالك وهو جزائري يف مقابلة مع قناة اجلزيرة يف قطر بأنه كان خيدم النظام من خالل 
منحه فرصة أكرب ملواصلة القتل، وأنه مل يتمكن من منع ذلك.

وتابع مالك: »الواقع مأساوي يف محص.. وهناك كارثة إنسانية«.

للتعذيب  ويتعرضون  يرثى هلا  أناًسا يف حالة  السياسي، وجدت  األمن  زرت مقر  »أنا  وأضاف: 
من  سيئة  حالة  يف  الذين  واألشخاص  الواحد...  اليوم  يف  خفيفة  وجبة  يأكلون  والتجويع 
عسكريني  زج  ومت  عليها  يطلعوا  أن  للمراقبني  تسمح  ال  أخرى  ملناطق  هتريبهم  يتم  التعذيب 
وضباط خمابرات على أهنم مساجني، وهذا من خالل جتربيت؛ ألين مشمت أناًسا عليهم رائحة 

عطور نساء، فمن أين أتت هذه العطور؟«.

 ولقي خطاب الرئيس السوري بشار األسد رفًضا واسًعا من العديد من الدول اليت عبَّرت عن استيائها.
فقد أكد املتحدث باسم البيت األبيض جاي كارين جمدًدا أن الرئيس األمريكي باراك أوباما 

ال يستبعد أي خيار فيما يتعلق بالتعامل مع سوريا وإيران وإن كان يفضل اخليار الدبلوماسي.

وحلفائها يف  ومع شركائها  الدويل  املجتمع  مع  بقوة  تعمل  املتحدة  الواليات  إن  كارين:  وقال 
العامل ملمارسة الضغط على سوريا وعزل إيران، منوًها بأن العقوبات املفروضة على إيران حتقق 

نتائج عميقة.

 وأكد أن بالده ستواصل العمل مع حلفائها إىل أن تفي إيران بالتزاماهتا الدولية وإىل أن يوقف 
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الرئيس السوري بشار األسد العنف ضد شعبه والتنحي حىت يتمكن الشعب السوري من حتقيق 
االنتقال الدميقراطي الذي يريده ويستحقه، يأيت ذلك يف الوقت الذي استقبلت فيه وزيرة 
اخلارجية األمريكية هيالري كلينتون نظريها السعودي سعود الفيصل لبحث الوضع يف سوريا 

والشرق األوسط, وفًقا لرويترز.

إن مسؤواًل  رايس:  املتحدة سوزان  األمم  لدى  املتحدة  الواليات  قالت سفرية  أخرى،  من جهة 
رفيًعا باملنظمة الدولية أبلغ جملس األمن يوم الثالثاء أن سوريا كثفت محلتها لقتل املتظاهرين 

املطالبني بالدميقراطية بعد وصول مراقيب اجلامعة العربية.

وقالت رايس للصحافيني: الحظ مساعد األمني العام أنه يف األيام اليت مضت منذ وصول بعثة 
مراقيب اجلامعة العربية فإن ما يقدر بنحو 400 شخص آخرين قتلوا أي يف املتوسط 40 كل 

يوم، وهو معدل أعلى كثرًيا مما كان عليه احلال قبل وصوهلم.

املتحدة تقريًرا إىل  العام لألمم  م لني باسكو مساعد األمني  أن قدَّ وكانت رايس تتحدث بعد 
جملس األمن يف اجتماع خلف أبواب مغلقة بشأن سوريا وأزمات كبرية أخرى وقالت: إن هذا 

الرقم ال يشمل حنو 24 شخًصا قتلوا يف تفجري انتحاري يف دمشق األسبوع املاضي.

التعليق: لطاملا استمر النظام السوري يف ذبح شعبه حتت ذريعة ما يسمى بالعصابات املسلحة, 
ولكن بعد انسحاب املراقب أنور مالك من بعثة املراقبني فقد كشف وأثبت أن هذه احلجج اليت 
يدعيها النظام ليست إال أكذوبة من أكاذيبه املتمرس عليها, وبالرغم من بعض املراقبني قد 
حابوا النظام, إال إن تصرحيات انور مالك قد القت صدى كبريا وكشفت حقيقة املجازر اليت 

ترتكب ضد الشعب السوري .
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فتاوى خمتارة:
اإلمام ابن تيمية واالحتفال بالمولد النبوي

 السؤال: ذكر أحد العلماء أن اإلمام ابن تيمية رمحه اهلل يستحسن االحتفال بذكرى املولد 
النبوي فهل هذا صحيح يا مساحة الشيخ؟

التسليم بدعة ال جتوز يف أصح  النبوي على صاحبه أفضل الصالة وأزكى   االحتفال باملولد 
قويل العلماء؛ ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يفعله، وهكذا خلفاؤه الراشدون، وصحابته 
مجيعًا رضي اهلل عنهم، وهكذا العلماء ووالة األمور يف القرون الثالثة املفضلة، وإمنا حدث بعد 

ذلك بسبب الشيعة ومن قلدهم، فال جيوز فعله وال تقليد من فعله.

والشيخ تقي الدين أمحد بن تيمية رمحه اهلل ممن ينكر ذلك ويرى أنه بدعة. ولكنه يف كتابه 
)اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم( ذكر يف حق من فعله جاهاًل، وال ينبغي 
ألحد أن يغتر مبن فعله من الناس أو حبذ فعله أو دعا إليه، كمحمد علوي مالكي وغريه؛ ألن 
احلجة ليست يف أقوال الرجال وإمنا احلجة فيما قال اهلل سبحانه أو قاله رسوله صلى اهلل 
 َ َأِطيُعوا اهللَّ آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  َيا  عليه وسلم أو أمجع عليه سلف األمة، لقول اهلل عز وجل: 
ُكْنُتْم  ِإْن  ُسوِل  َوالرَّ  ِ ِإَلى اهللَّ وُه  َفُردُّ َشْيٍء  َتَناَزْعُتْم ِفي  َفِإْن  ِمْنُكْم  اأْلَْمِر  َوُأوِلي  ُسوَل  َوَأِطيُعوا الرَّ
اْخَتَلْفُتْم  َوَما  َتْأِوياًل، النساء   وقوله سبحانه:  َوَأْحَسُن  َخْيٌر  َذِلَك  اآْلِخِر  َواْلَيْوِم   ِ ُتْؤِمُنوَن ِباهللَّ
ِ ُأْسَوٌة  ِ الشورى اآلية، وقوله سبحانه: َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اهللَّ ِفيِه ِمْن َشْيٍء َفُحْكُمُه ِإَلى اهللَّ
َ َكِثريًا، األحزاب وهو عليه الصالة والسالم  َ َواْلَيْوَم اآْلِخَر َوَذَكَر اهللَّ َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن َيْرُجو اهللَّ
مل يفعل ذلك، وقد بلغ البالغ املبني بأقواله وأفعاله صلى اهلل عليه وسلم، وأصحابه رضي اهلل 
عنهم مل يفعلوا ذلك، ولو كان خريًا لسبقونا إليه، وقد قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: ))من 
أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد(( متفق على صحته، وقال عليه الصالة والسالم ))من 
أمرنا فهو رد(( أخرجه مسلم يف صحيحه، وكان صلى اهلل عليه وسلم  عمل عماًل ليس عليه 
يقول يف خطبه: ))أما بعد فإن خري احلديث كتاب اهلل، وخري اهلدي هدي حممد صلى اهلل عليه 
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وسلم، وشر األمور حمدثاهتا، وكل بدعة ضاللة(( أخرجه مسلم يف صحيحه. واألحاديث يف 
هذا املعىن كثرية وقد كتبت يف ذلك كتابة مطولة بعض الطول، ويف بدع أخرى كبدع االحتفال 
بليلة اإلسراء واملعراج، وليلة النصف من شعبان، وقد طبعت كلها يف كتيب بعنوان )التحذير 
من البدع( وهو يوزع من دار اإلفتاء ومن وزارة الشئون اإلسالمية، وهو موجود يف كتايب بعنوان 

)جمموع فتاوى ومقاالت( يف املجلد األول ص227 فمن أحب أن يراجع ذلك فليفعل. 

البدع  من  مجيعًا  يعيذنا  وأن  وإتباعه،  احلق  ملعرفة  املسلمني  ومجيع  يوفقنا  أن  اهلل  ونسأل 
واملنكرات ما ظهر منها وما بطن، إنه ويل ذلك والقادر عليه، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد 

وآله وصحبه.

فضيلة الشيخ: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز رحمه اهلل

الشيعة ليست مذهبًا فقهيًا خامسًا

 يقول السائل: هل ميكن اعتبار الشيعة مذهبًا فقهيًا خامسًا يضاف إىل املذاهب السنية 
األربعة، أفيدونا؟

اجلواب: ينبغي أن يعلم أواًل أن املذاهب السنية األربعة وهي: املذهب احلنفي املنسوب أليب 
حنيفة النعمان املتوىف سنة 150 هـ، واملذهب املالكي املنسوب ملالك بن أنس املتوىف سنة 176 
هـ، واملذهب الشافعي املنسوب ملحمد بن إدريس الشافعي املتوىف سنة 204 هـ، واملذهب احلنبلي 
املنسوب ألمحد بن حنبل املتوىف سنة 241 هـ، تقوم على أصول عقدية واحدة بشكل عام وهي 
عقيدة أهل السنة واجلماعة، واخلالف بينها إمنا هو يف الفروع الفقهية بناًء على خالف يف 
الكرمي  القرآن  وهي  األصلية  التشريع  مصادر  على  متفقة  األربعة  واملذاهب  أصولية،  قواعد 
والسنة النبوية واإلمجاع والقياس، ووقع خالف يف مصادر التشريع التبعية كاملصلحة املرسلة 

واالستحسان وعمل أهل املدينة والعرف والعادة وغريها. 

إذا تقرر هذا فإن كثريًا من الناس يف بالدنا ال يعرفون عن الشيعة إال شيئًا يسريًا، بل إهنم 
بني  كبري  يوجد خالف  وأنه ال  األربعة،  كاملذاهب  فقهي  مذهب  إال  هي  ما  الشيعة  أن  يظنون 
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الشيعة وبني أهل السنة واجلماعة إال يف الفروع الفقهية. وال شك أن هذا ظن خاطىء سببه 
عدم اإلطالع على عقائد الشيعة بشكل صحيح من مصادرهم املعتمدة، أو حسن ظن هبم وهو 
يف غري حمله. ومما الشك فيه أن اخلالف بني أهل السنة والشيعة خالف يف العقائد واألصول 
يف  يقرأ  من  ذلك  ويعرف  الباطلة  العقائد  من  الكثري  الشيعة  فعند  الفروع  يف  خالفًا  وليس 
مصادرهم املعتمدة. وإن حاول بعض مراجعهم الدينية املعاصرون إخفاء ذلك أو عدم احلديث 
عنه وهم يفعلون ذلك انطالقًا من مبدأ التقية -وهي عقيدة دينية تبيح هلم التظاهر بغري ما 

يبطنون ويقولون:)من ال تقية له ال دين له(-. 

أهل  لعقيدة  والشيعة هم يف احلقيقة فرق عديدة ولكنها تلتقي على أصول عقدية خمالفة 
السنة واجلماعة، وقد ترتب على ذلك خمالفتهم للمذاهب السنية األربعة يف قواعد أصول 
الفقه اليت يبىن عليها الفقه ألنه ال ميكن الفصل بني العقيدة وبني قواعد األصول اليت يقوم 
عليها االجتهاد الفقهي، ومن أوضح األمثلة على ذلك أن الشيعة ال يؤمنون بأن القرآن حمفوظ 
بل يقولون طرأ عليه تغيري وحتريف من الصحابة فقد جاء يف كتاب الكايف للكليين 228/1:]عن 
اب، وما مجعه  أيب جعفر يقول: ما ادعى أحٌد من الناس أنه مجع القرآن كله كما ُأنزل إال كذَّ
وحفظه كما أنزله اهلل تعاىل إال علي بن أيب طالب واألئمة من بعده[. وعنه قال:]ما يستطيع 

أحٌد أن يدعي أن عنده مجيع القرآن ظاهره وباطنه غري األوصياء[. 

ويف الكايف كذلك 412/1:]عن جابر، عن أيب جعفر قال: قلت له: مَل ُسمي أمري املؤمنني - أي 
علي بن أيب طالب -؟ قال: اهلل مساه هكذا؛ أنزل يف كتابه:«وإذ أخذ ربك من بين آدم من 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم وأن حممدًا رسويل وأن عليًا أمري املؤمنني«[

ويف الكايف أيضًا 417/1:]عن أيب جعفر قال: نزل جربائيل هبذه اآلية على حممد هكذا:«بئسما 
اشتروا به أنفسهم أن يكفروا مبا أنزل اهلل يف علي بغيًا«[. ويف الكايف أيضًا 417/1:]عن جابر، 
قال: نزل جربائيل هبذه اآلية على حممٍد هكذا:«وإن كنتم يف ريٍب مما نزلنا على عبدنا يف 
عليٍّ فأتوا بسورة من مثله«[. ويف الكايف أيضًا 417/1:]عن أيب عبد اهلل قال: نزل جربائيل على 

لنا يف عليٍّ نورًا مبينًا«[. حممد هبذه اآلية هكذا:«يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا مبا نزَّ

ويف الكايف أيضًا 239/1:]عن أيب عبد اهلل قال:]وإن عندنا ملصحف فاطمة عليها السالم وما 
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يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السالم؟ قال: قلت: وما مصحف فاطمة عليها السالم؟ قال: 
مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثالث مرات، واهلل ما فيه من قرآنكم حرٌف واحد[.

ورواهتم  نقلتهم  جهة  من  إال  تشريعي  كمصدر  النبوية  السنة  يقبلون  ال  الشيعة  فإن  وكذلك 
فالشيعة ال يقبلون من السنة النبوية إال ما كان من رواية أهل البيت مبفهومهم فهم يستبعدون 
أمهات املؤمنني من آل البيت فال يقبلون رواية أكثر الصحابة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم 
وال يعتدون بكتب السنة كالبخاري ومسلم والسنن األربعة وغريها بل عندهم كتبهم املعتمدة 
وأمهها كتاب الكايف ملحمد بن يعقوب الكليين الرازي والذي يعد عند الشيعة مبزنلة صحيح 
البخاري عند أهل السنة، قال أحد مراجعهم حممد صادق الصدر يف كتابه الشيعة ص5 ]إن 
الشيعة جممعة على اعتبار الكتب األربعة: أصول الكايف والتهذيب واالستبصار ومن ال حيضره 
الفقيه، وقائلة بصحة كل ما فيها من روايات[وقال أيضًا ص133:]ويعترب )الكايف( عند الشيعة 

أوثق الكتب األربعة[.

فالشيعة ال يقبلون مصادر أهل السنة العلمية بل يردوهنا، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: ومع 
هذا يردون - أي الشيعة - أحاديث النيب صلى اهلل عليه وسلم الثابتة املتواترة عنه عند أهل 
العلم مثل أحاديث البخاري ومسلم، ويرون أن شعر شعراء الرافضة: مثل احلمريي، وكوشيار 
الكذب  من  كتبهم  يف  رأينا  وقد  ومسلم،  البخاري  أحاديث  من  خريًا  اليمين  وعمارة  الديلمي، 
واالفتراء على النيب صلى اهلل عليه وسلم وصحابته، وقرابته أكثر مما رأينا من الكذب يف كتب 

أهل الكتاب من التوراة واإلجنيل[ جمموع فتاوى شيخ اإلسالم 482-481/28.

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية أيضًا:]والرافضة كّفرت أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعامة املهاجرين 
واألنصار، والذين اتبعوهم بإحسان الذين رضي اهلل عنهم ورضوا عنه، وكفروا مجاهري أمة 
حممد صلى اهلل عليه وسلم من املتقدمني واملتأخرين. فيكفرون كل من اعتقد يف أيب بكر وعمر 
ى عنهم كما رضي اهلل عنهم، أو يستغفر هلم كما أمر اهلل  واملهاجرين، واألنصار العدالة، أو ترضَّ
باالستغفار هلم، وهلذا يكفرون أعالم امللة: مثل سعيد بن املسيب، وأيب مسلم اخلوالين، وأويس 
القرين، وعطاء بن أيب رباح، وإبراهيم النخعي، ومثل مالك واألوزاعي، وأيب حنيفة، ومحاد بن 
زيد، ومحاد بن سلمة، والثوري، والشافعي، وأمحد بن حنبل، وفضيل بن عياض، وأيب سليمان 
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هؤالء،  وغري  التستري،  اهلل  عبد  بن  وسهل  حممد،  بن  واجلنيد  الكرخي،  ومعروف  الدارين، 
ويستحلون دماء من خرج عنهم، ويسمون مذهبهم مذهب اجلمهور[ جمموع فتاوى شيخ اإلسالم 

.477/28

وكذلك فإن الشيعة يضفون نوعًا من القدسية على كالم أئمتهم ويعتربونه مصدرًا تشريعيًا وهم 
ال يقبلون من اإلمجاع إال إمجاع أهل البيت حسب مفهومهم بل إهنم قد غالوا يف ذلك فزعموا 
أن أئمتهم يعلمون الغيب ورد يف الكايف 261/4:]قال جعفر الصادق: إين ألعلم ما يف السماوات 
وما يف األرض وأعلم ما يف اجلنة، وأعلم ما يف النار، وأعلم ما كان وما يكون[ وغري ذلك من 

الترهات واخلزعبالت.

 وخالصة األمر أنه ال يصح اعتبار الشيعة مذهبًا فقهيًا خامسًا بل مذهبهم خمالف ألهل السنة 
واجلماعة يف العقائد وخمالف للمذاهب األربعة يف أصوهلا الفقهية. 

أ.د الشيخ: حسام الدين عفانة – جامعة القدس
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سؤال من إيران

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ) 5401 (

)الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 131(

 س11: هل جيوز لنا أن ندرس كتب العلوم الدينية اليت تصدرها اإلدارة -دار التوحيد- من 
مجهورية إيران ؟ 

غالبًا  فيها  ملا  بتركها؛  ننصحك  فإننا  اإليرانية،  الدينية  الكتب  قراءة  من  ذكرت  ما   :11 ج 
من البدع والشرك، والسب ألصحاب الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وننصحك بقراءة القرآن 
كثريًا، مع التدبر والعمل، ونوصيك أيضًا بقراءة التفاسري املعتمدة، كتفسري اإلمام ابن جرير 
البخاري،  ابن كثري، وكتب احلديث مثل: صحيح اإلمام  القرطيب، واحلافظ  الطربي، واإلمام 
واإلمام مسلم، وكتب السنن األربع، وموطأ اإلمام مالك، واملسانيد، كمسند اإلمام أمحد، وكتب 
التوحيد مثل: فتح املجيد للشيخ عبد الرمحن بن حسن، وكتب شيخ اإلسالم ابن تيمية، ومن 
أهل  من  القيم،  ابن  وتلميذه  تيمية،  ابن  لشيخ اإلسالم  الواسطية  العقيدة  وأنفعها:  أخصرها 

السنة واجلماعة، وحنذرك من كتب أهل البدع كالشيعة وغريهم. 

وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

عضو: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن غديان

نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي

الرئيس: عبد العزيز بن عبد اهلل بن ياز
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