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   للحقيقة كلمة :

الطريق اإىل القد�س مير عرب دم�شق
2013-2-25

جلنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة يف فلسطني
  منذ أن قامت القوات الصليبية الربيطانية والفرنسية الغازية لبالد الشام من دخول تلك البالد املباركة 
األمة اإلسالمية، حرص  لتكون خنجرا مسموما يف خاصرة  تلك األرض  لليهود على ربوع  لزرع دولة 
أميناً يف محاية تلك  الباطنية لتكون سورا وحصناً  أعدائنا على إحاطة تلك الدولة مبجموعة من الفرق 
الدولة الناشئة ، فحينما كان الربيطانيون ميكنون لليهود يف فلسطني ويسلموهنم مقاليد األمور فيها ، كان 
الفرنسيون يقومون مبهمة أخرى وهي متكني النصارى يف لبنان )بعد ذلك مكن للشيعة يف جنوب لبنان 
على احلدود مع فلسطني عرب غطاء املقاومة( ، وعلى اجلهة األخرى مت متكني الفرق النصريية من سوريا 
واليت أطلق عليها املستعمر الفرنسي الحقا الطائفة العلوية ، لتكون أكثر قبوال من اجملتمع السين السوري 
وبالفعل حكمت تلك الطائفة سوريا قرابة أربعني عاما باحلديد والنار وكانت نعم احلارس األمني لدولة 

اليهود يف فلسطني .
  لقد استفاد أعدائنا من التاريخ األسود للفرق الباطنية الضالة حيث كانت تلك الفرق نعم املؤازر لكل 
عدو يغزو بالد املسلمني، وما فعلت فرق احلشاشني التابعة لفرقة األمساعيلية الباطنية واغتياهلم خلرية القادة 
الذين حاربوا الصليبيني عنا ببعيد، أما الدولة العبيدية الباطنية اليت مسيت زورا بالدولة الفاطمية فكانت 
سبباً لإلحتالل الصلييب لبيت املقدس وذلك بسبب اخليانة تارة وبعدم اجلدية يف مقاتلة الصليبيني تارة 
أخرى رغم ضخامة اإلمكانيات اليت متتلكها تلك الدولة العبيدية آنذاك، وبقي بيت املقدس اسرياً بيد 
الصليبيني قرابة مثانني عاماً حىت حرره الفاتح صالح الدين بعد إسقاط الدولة العبيدية ونشر مذهب أهل 

السنة يف مصر والشام وبقية بالد املسلمني .
  لقد سطر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل مشاهدات حية على خبث النصرييني وتعاوهنم مع الكفار 
َا اْستيَْوَل َعَلييَْها النََّصاَرى ِمْن  على أهل السنة فقال رمحه اهلل : َوِمْن اْلَمْعُلوِم ِعْنَدنَا َأنَّ السََّواِحَل الشَّاِميََّة إنَّ

ِجَهِتِهْم َوُهْم َداِئًما َمَع ُكلِّ َعُدوٍّ لِْلُمْسِلِمنَي ; فيَُهْم َمَع النََّصاَرى َعَلى اْلُمْسِلِمنَي .
اْلَمَصاِئِب  َأْعَظِم  َوِمْن  َبْل  النََّصاَرى ;  َواْنِقَهاُر  اْلُمْسِلِمنَي لِلسََّواِحِل  فيَْتُح  ِعْنَدُهْم  اْلَمَصاِئِب  َأْعَظِم  َوِمْن 

ِعْنَدُهْم انِْتَصاُر اْلُمْسِلِمنَي َعَلى التََّتاِر .
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فيََهُؤاَلِء  اْلُمْسِلِمنَي...  �يُُغوِر  َعَلى  النََّصاَرى   - تيََعاَل  بِاَللَِّه  َواْلِعَياُذ   - اْستيَْوَل  إَذا  َأْعَياِدِهْم  َأْعَظِم  َوِمْن 
اْلُمَحادُّوَن لِلَِّه َوَرُسولِِه َكثيُُروا ِحيَنِئٍذ بِالسََّواِحِل َوَغرْيَِها فَاْستيَْوَل النََّصاَرى َعَلى السَّاِحِل ; ُثَّ ِبَسَبِبِهْم اْستيَْوَلْوا 
َعَلى اْلُقْدِس الشَّرِيِف َوَغرْيِِه ; فَِإنَّ َأْحَواهَلُْم َكاَنْت ِمْن َأْعَظِم اأْلَْسَباِب يف َذِلَك... اخل من فتوى ابن تيمية 

الشهرية .
  لقد أصاب شيخ اإلسالم كبد احلقيقة ، كما أن أعدائنا فهموا تلك احلقيقة أيضا .

فال ميكن إقامة دولة لليهود إال مع وجود حراس �قات ومؤمتنني هلذه الدولة ، وخاصة يف بالد الشام 
املشهورة ببأس أهلها وحبهم للجهاد الذي ور�وه كابرا عن كابر ، وقبل ذلك أحاديث الرسول صلى اهلل 

عليه وسلم اليت متدحهم وتصفهم بأهنم خري أجناد األرض .
  أما واقع احلال فقد أ�بت هذه النظرية ، فإن النظام النصريي يف سوريا قمع أهل السنة يف سوريا ، 
وكان نعم احلارس حلدود اجلوالن حيث أنه مل يتم تسجيل إخرتاقا لفرتة طويلة من الزمن وكان اليهود 
آمنون مطمئنون حىت أن بعضهم يقضي إجازة الزواج يف اجلوالن ، أما على الساحة الفلسطينية فقد قام 
النصرييون بقيادة حافظ األسد بسحق املقاومة الفلسطينية يف لبنان وإبداهلا بسور آخر حامي لدولة اليهود 
وهو ما يسمى "حبزب اهلل" الشيعي ، أما ما إقرتفته تلك الدولة من مؤامرات لزعزعة الدول العربية فحدث 
وال حرج ، لذلك جند بأن من زرعوا تلك الدولة الباطنية يف سوريا يستقتلون اآلن حلماية طفلهم املدلل 
بشار من السقوط عرب حظر السالح على اجملاهدين من اجليش احلر، فيما يسمح للنظام بإستعمال أفتك 
أنواع األسلحة القادمة من روسيا وإيران دون رقيب أو حسيب ألهنم يعرفون حق املعرفة أن سقوط بشار 
ودولته النصريية هو هدم للسور الذي حيمي دولة اليهود والذي تعبوا على بنائه عرب كل تلك السنني ، 
وذلك ألن تلك الدولة املسخ اليت زرعوها يف فلسطني سوف تنكشف أمام اجملاهدين يف بالد الشام الذين 
سوف تكون وجهتم فلسطني بعد إزالة الدولة النصريية الباطنية عن طريقهم وهذا عني ما فعله سلفهم 

اجملاهد صالح الدين األيويب رمحه اهلل .
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   عقيدة وحقيقة مذهب الشيعة :

الإمام اأبو حنيفة واحلقد ال�شيعي ال�شفوي بني املا�شي واحلا�رض
أسامة عواد 2013-3-18

جلنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة فلسطني
  بسم اهلل احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه وسلم :

أما بعد :
   ال خيفى كم هو حقد الفرق الباطنية اليت أشرف على وضع لبناهتا إبن سبأ اليهودي على كل ما يتعلق 
برموز أهل السنة واجلماعة ومن هذه الرموز اليت صبوا جام غضبهم عليها هو اإلمام العامل اجملتهد أبو 
حنيفة النعمان رمحه اهلل ألنه ميثل رمزا كبريا ألهل السنة فهو أول وأقدم املذاهب األربعة اليت عليها مدار 

اإلتباع يف العامل اإلسالمي.
   كما إن أبا حنيفة رمحه اهلل كان يتميز بالذكاء الشديد والفطنة وصاحب عقلية جبارة واسعة أفق ودقة 
إستنباط صاحبها ورع وتقوى وخشية هلل وكرم نفس وتواضع ،تلك الصفات أهلته ألن يكون مذهبه أحد 

املذاهب األربعة املتبعة يف بالد املسلمني بل أكثرها إتباعا   .
من مشائل أيب حنيفة رمحه اهلل :

1- عن محاد بن أيب حنيفة قال: كان أيب مجيال، تعلوه مسرة، حسن اهليئة، كثري التعطر، هيوبا، ال يتكلم 
إال جوابا، وال خيوض -رمحه اهلل - فيما ال يعنيه.

2- عن أيب يوسف قال: كان أبو حنيفة ربعة، من أحسن الناس صورة، وأبلغهم نطقا، وأعذهبم نغمة، 
وأبينهم عما يف نفسه.

3- عبد اهلل بن املبارك يقول: لوال أن اهلل أعانين بأيب حنيفة وسفيان، كنت كسائر الناس.
4- أمحد بن الصباح، مسعت الشافعي قال: قيل ملالك: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم. رأيت رجال لو 

كلمك يف هذه السارية أن جيعلها ذهبا لقام حبجته.
5- وروى بشر بن الوليد، عن القاضي أيب يوسف قال: بينما أنا أمشي مع أيب حنيفة، إذ مسعت رجال 
يقول آلخر: هذا أبو حنيفة ال ينام الليل. فقال أبو حنيفة: واهلل ال يتحدث عين مبا مل أفعل. فكان حييي 

الليل صالة وتضرعا ودعاء.
6- وعن ابن املبارك قال: ما رأيت رجال أوقر يف جملسه، وال أحسن مستاً وحلماً من أيب حنيفة.
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7- وقال أبو عاصم النبيل: كان أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صالته.
8- وعن يزيد بن كميت، مسع رجال يقول أليب حنيفة: اتق اهلل، فانتفض، واصفر، وأطرق، وقال: جزاك 
اهلل خرياً. ما أحوج الناس كل وقت إل من يقول هلم مثل هذا. ويروى أن أبا حنيفة ختم القرآن سبعة 

آالف مرة.
9- قال مسعر بن كدام: رأيت أبا حنيفة قرأ القرآن يف ركعة.

10- وقال علي بن عاصم: لو وزن علم اإلمام أيب حنيفة بعلم أهل زمانه، لرجح عليهم .
11- وقد روي من غري وجه أن اإلمام أبا حنيفة ُضرب غري مرة، على أن يلي القضاء فلم جيب.

12- وقال حفص بن غياث: كالم أيب حنيفة يف الفقه، أدق من الشعر، ال يعيبه إال جاهل.
هذا غيض من فيض مناقب ومشائل اإلمام أيب حنيفة وقد أُلفت كتب يف بيان سريته العطرة رمحه اهلل 

تعال .
أبو حنيفة رمحه اهلل يف كتب الشيعة :

    كما ذكرنا بأن الشيعة حيقدون ويكرهون رموزنا حنن أهل السنة ألننا أحفاد الصحابة الذين مرغوا 
أنوف اجملوس يف الرتاب وقد مشل حقدهم أبا حنيفة رمحه اهلل بسبب نبوغه وسعة علمه وشهرته حىت 
أصبح علما من أعالم أهل السنة واجلماعة فوضعوا الروايات اليت تقدح فيه وتنقص من قدره ألهنم وعلى 
مدى تارخيهم مل تنجب حوزاهتم وال مدارسهم مايصل إل كعب أقل علمائنا شأنا، واحلقيقة املرة اليت 
تلقم الشيعة... هي بأن كل علوم الشريعة منبعها ومن رسخ جذورها هم أهل السنة ونتحدى الشيعة بأن 
يثبتوا عكس ذلك فعلم قراءات القران وعلم العربية وعلم أصول الفقه وعلم احلديث وعلم الفقه... أهل 
السنة هم بُناهِتا وواضعي أصوهلا.... والشيعة ال يصل قدرهم إال أن يكونوا متطفلني على هذه العلوم 

ومتسولني على أبواهبا .
وكما قيل :

                    َحَسدوا الَفىت ِإذ مَل يَنالوا َسعيُه         فَالَقوُم َأعداٌء َلُه َوُخصوُم
                    َكييَضرائِِر احَلسنيييييييياِء قُلَن ِلَوجِهها         َحسداً َوبَغياً ِإنَُّه َلَدميييييييُم

    وكمثال على حقد الشيعة على علمائنا قال الشيعي األفاك حسني آل عصفور وفمه ينفث مساً : 
وأكثر الفقهاء من العامة يف أيامهم، فرفعوا مكاهنم، وأمروا الناس باألخذ بفتياهم، كان أقرب الفقهاء 
إليهم أشدهم عداوة آلل الرسول، وأظهرهم هلم خالفاً يف الفروع واألصول، كمالك وأيب حنيفة والشافعي 
وابن حنبل، ومن حذا حذوهم يف تلك املذاهب السخيفة، وكان يف زماهنم من الفقهاء من هو أعلم، 
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إبليس،  الذي محلهم عليه  التلبيس  فيهم من  أبغض وأظلم، وملا  اشتهر هؤالء ألهنم آلل حممد  ولكن 
أظهروا الزهد، والبعد عن امللوك، طلباً لدنيا ال تنال إال برتكها ظاهراً، ومرآة هلم يف السلوك، فمالت إليهم 
القلوب، ودانت هلم عقول من هم يف الضاللة كاألنعام، روجت أسواقهم الكاسدة أقوام أي أقوام، فسرتوا 

ما أبدعوا يف الدين بإصالح مموه، وتأويل غري مبني أهي.
وهل متيل قلوب املؤمنني إال ملن حيبه اهلل ....

واليكم موقف علماء الشيعة من اإلمام أيب حنيفة رمحه اهلل :
1-قال املفيد يف كتابه "عدة مسائل ص 253،263،265،268،270 ط قم" :  أطلق لفظ الناصيب 

على أيب حنيفة.
2-قال نقمة اهلل اجلزائري يف "أألنوار النعمانية 307/2 ط تربيز": ويؤيد هذا املعىن أنَّ األئمة عليهم 
السالم وخواصهم أطلقوا لفظ الناصيب على أيب حنيفة وأمثاله مع أنه مل يكن ممن نصب العداوة آلل 

البيت.
3- قال الكليين يف " الكايف 58/1 ط طهران/ احلر العاملي يف وسائل الشيعة33/18 ط بريوت " :عن 

موسى الكاظم قال: لعن اهلل أبا حنيفة، كان يقول قال علي عليه السالم وقلت أنا وقالت الصحابة.
4- قال حممد الرضوي يف " كذبوا على الشيعة ص 135 ط إيران ": قبحك اهلل يا أبا حنيفة كيف تزعم 

أن الصالة ليسيت من دين اهلل.
وأيضاً يف ص 279 : ولو أن أدعياء االسالم والسُّّنة أحبوا أهل البيت عليهم السالم التبعوهم وملا أخذوا 

أحكام دينهم عن املنحرفني عنهم كأيب حنيفة والشافعي ومالك وابن حنبل .
5-قال الطوسي يف "إختيار معرفة الرجال ج 1 ص  358" عن أيب بصري، عن أيب عبد اهلل عليه السالم 
قال: قلت الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم قال أعاذنا اهلل وإياك من ذلك الظلم قلت: ما هو؟ قال: 

هو واهلل ما أحدث زرارة وأبو حنيفة وهذا الضرب قال: قلت: الزنا معه؟ قال: الزنا ذنب .
6- قال التيجاين صاحب كتاب " الشيعة هم أهل السنة ص 88 ": فهذا أبو حنيفة... جنده قد ابتدع 
مذهباً يقوم على القياس والعمل بالرأي مقابل النصوص الصرحية.. وهذا مالك.. جنده قد ابتدع مذهبًايف 

اإلسالم... وهذا الشافعي... وهذا أمحد بن حنبل.
يوسف  أبا  أن  هو  موته  بعد  حنيفة  أيب  مذهب  انتشار  سبب  أن  جند  'كذلك   :93 يف ص  ويقول 
والشيباين- ومها من أتباع أيب حنيفة ومن أخلص تالميذه- كانا يف نفس الوقت من أقرب املقربني هلارون 
الرشيد اخلليفة العباسي، وقد كان هلما الدور الكبري يف تثبيت ملكه وتأييده ومناصرته، فلم يسمح هارون 
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العلماء،  أعظم  حنيفة  أبو  فصار  موافقتهما..  بعد  إال  والفتيا  القضاء  يتول  أن  واجملون ألحد  اجلواري 
ومذهبه أعظم املذاهب الفقهية املتبعة؛ رغم أن علماء عصره كفروه واعتربوه زنديقاً أهي.

7- ويف "رجال الكشي" ص187 "وجممع الرجال للقهبائي" )4/6 ط:أصفهان(: أن أبا حنيفة قال 
ملؤمن الطاق وقد مات جعفر بن حممد: يا أبا جعفر إن إمامك قد مات! فقال أبو جعفر: لكن إمامك 

من املنظرين إل اليوم املعلوم' يعين الشيطان.
8-وقال شيخهم حممد الرضي الرضوي يف كتابه "كذبوا على الشيعة" ص135 ط: إيران: قبحك اهلل 
يا أبا حنيفة كيف تزعم أن الصالة ليست من دين اهلل.. ويقول )ص:279( ما نصه: ))ولو أن أدعياء 
اإلسالم والسنة أحبوا أهل البيت عليهم السالم التبعوهم، وملا أخذوا أحكام دينهم عن املنحرفني عنهم 

كأيب حنيفة والشافعي ومالك وابن حنبل (( أهي .
   هذا بعض ما متخضت به كتبهم من احلقد الدفني على أئمة اإلسالم ومنهم اإلمام أيب حنيفة رمحه 
اهلل ولوتتبعنا كالمهم لوجدنا الكثري غري هذا... وهذه هدية إل دعاة التقريب بني املذاهب ودعاة إخوان 

سنة وشيعة !!!!!.

حقد الصفويني عىل أبي حنيفة :
   نتيجة هلذه الروايات اليت تقطر مساً وحقداً وحسداً فقد حول الشيعة هذا احلقد إل واقع عملي عند 
متكنهم من حكم بغداد ، ونكاية بأهل السنة فقد جعلوا جامع أيب حنيفة وقرب)1( ومنطقة األعظمية 
مرمى لسهامهم ألن أبا حنيفة رمحه اهلل هو رمز أهل السنة ، مع العلم بأنه يف حقبة احلكم الصفوي كان 

علماء األحناف هم خط املواجهة األول للمشروع الصفوي .
فاقتحمها وهدمها   الصفوي  بغداد عاصمة اخلالفة كهدف جليش إمساعيل     ففي 1508م أختريت 
وأعمل السيف يف أهل السنة والصلحاء والعلماء منهم، وقام مبتابعة ذرية خالد بن الوليد ومن ينتسب إليه 
يف بغداد وقتلهم قتله قاسية وعمل على هتجري أهل السنة من بغداد وعاث فيها فسادا وختريبا ملساجدها 

ونبش قبور أهل السنة وأحرق عظامهم  .
  قال " إبن شدقم الشيعي" يف تو�يقه هلذه احلاد�ة يف كتابه "حتفة األزهار وزالل األهنار": "فتح بغداد 
وفعل بأهلها النواصب ذوي العناد ما مل يسمع مبثله قط يف سائر الدهور بأشد أنواع العذاب حىت نبش 

موتاهم من القبور".
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  لقد مسى ابن شدقم سنة بغداد بالنواصب فهذا هو حكمهم فينا وما أشبه اليوم بالبارحة ..!! .
ومن األماكن اليت قصدها الصفويون هو قرب أبا حنيفة رمحه اهلل، فقاموا بنبش القرب وإخراج عظامه ووضع 

كلب أسود مكان جثمانه يف القرب...
  لقد حول الشيعة الصفويون رواياهتم إل واقع عملي كما قلنا فعندهم أن الناصيب هو أجنس من الكلب 
ومبا أن أبا حنيفة ناصيب )عندهم( كما أ�بتنا بالروايات أعاله فقاموا بوضع كلباً أسود مكان جثمانه رمحه 

اهلل تعال .
  يقول منظرهم احلاقد نقمة اهلل اجلزائري يف كتابه " األنوار النعمانية "  يف اجلزء 2 صفحة 324 :  حيث 
قام الشاه إمساعيل الصفوي اإليراين بعد إحتالله لبغداد بنبش قرب أيب حنيفة وأخرج عظامه ووضع مكاهنا 

كلب أسود ميت أهي!

أما يف الغزو الصفوي الثاني لبغداد والذي قاده عباس شاه األول :
   فقد جعل عباس هذا قرب أبا حنيفة كنيفاً... وقد و�ق هذا احلدث عامل الشيعة"يوسف البحراين" وكما 
يقال "وشهد شاهد من أهله" "ومن فمك أدينك"  فقال وفمه ينفث حقدا وغال على هذا األمام العظيم 
: إن شاه عباس األول ملا فتح بغداد أمر أن جيعل قرب أيب حنيفة كنيفاً، وقد أوقف وقفاً شرعياً بغلتني وأمر 
بربطهما على رأس السوق، حىت إن كل من يريد الغائط يركبها وميضي إل قرب أيب حنيفة ألجل قضاء 
احلاجة، وقد طلب خادم قربه يوماً فقال له: ما ختدم يف هذا القرب وأبو حنيفة اآلن يف درك اجلحيم؟ 
فقال: إن يف هذا القرب كلباً أسود دفنه جدك الشاه إمساعيل ملا فتح بغداد، فأخرج عظام أيب حنيفة وجعل 

موضعها كلباً أسود، فأنا أخدم ذلك الكلب أهي.
   ويقول نقمة اهلل اجلزائري : "  إن السلطان األعظم شاه عباس األول ملا فتح بغداد ، أمر بأن جيعل 
قرب أيب حنيفة كنفاً - أي مزبلة - وقد أوقف وقفاً شرعياً بغلتني وأمر بربطهما على رأس السوق، حىت 

إن كل من يريد الغائط يركبها وميضي إل قرب أيب حنيفة لقضاء احلاجة أهي.
لعنهم اهلل وجزاهم مبا يستحقون وكما يقال ال يضر السحاب نبح الكالب وبقيت منزلة أيب حنيفة عالية 

وذهبوا هم إل مزابل التاريخ ....
   هذا هو موقف علماء الشيعة من هذا العامل اجلليل ومن أهل السنة عموما فليسمع دعاة التقريب ودعاة 

وهم مصطلع الشيعة العروبيون !!!!!
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األعظمية والغزو الصفوي الجديد :
   بعد زاوج املتعة احلرام بني الرتبة والصليب ودخول قوات اإلحتالل األمريكي للعراق على ظهور الشيعة 
كانت منطقة األعظمية واليت فيها قرب اإلمام أيب حنيفة رمحه اهلل هدف لقوات اإلحتالل ووقعت هنالك 
معركة عنيفة  يوم"10 نيسان 2003م "، قصف جامع أيب حنيفة على إ�رها ودمر جزء من منارة املسجد 
والقرب وطال القصف ساعة املسجد الشهرية ، وأجزاء أخرى من اجلامع، وحتطمت املباين يف حميط اجلامع 
ومنها مبىن مجعية منتدى اإلمام أيب حنيفة. بعد ذلك نال حي األعظمية مانال بقية املناطق السنية يف 

بغداد من ظلم وتعسف واستهداف من قبل املليشيات الشيعية .
به ، ففي  امللحقة  الصفوي جلامع أيب حنيفة والكلية  بدأ مسلسل اإلستهداف  التاريخ     عقب هذا 
6-11-2006م سقطت 13 قذيفة هاون على اجلامع واملنطقة احمليطة به وراح نتيجة هذا القصف 
الصفوي عدة قتلى وجرحى، كما أنه يف 16- 7-2006  أفاد مراسل حق يف منطقة األعظمية بتعرض 
جامع أيب حنيفة إل إطالق نار كثيف من جهة الكاظمية حيث توجد القوات التابعة للحكومة الصفوية 
الواقع يف  مقرا هلا وأيضاً من جهة مركز الشرطة  واليت تتخذ من مديرية االستخبارات العسكرية سابقاً 
األعظمية وذلك يف متام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل مما اضطر أهايل املنطقة للخروج ال الشوارع 

للدفاع والرد على ذلك اهلجوم أهي .
   هذه عينات من حقد الصفويني اجلدد... وإل هذه األيام تتعرض منطقة األعظمية إل تشديد أمين 
من القوات الصفوية كما أن قرب أبا حنيفة وحميطه يتعرضان لإلنتهاك واإلعتداء من قبل تلك القوات اليت 
تعيد مسلسل إمساعيل وعباس شاه الصفويان كما أهنا تطبق نصوص ذم أبا حنيفة رمحه اهلل يف كتب 

الشيعة كما قرره علمائهم  .
نسأل اهلل أن يرحم عاملنا اجلليل أبا حنيفة وينزله منازل الصديقني والشهداء والصاحلني يف جنات النعيم 

وعامة علماء املسلمني ويرد كيد أعدائهم إل حنورهم .
اللهم آمني .

)1(كما هو معلوم فإن مذهب أهل السنة واجلماعة ال جييز بناء املساجد على القبور ، بل أن علماء 
األحناف نفسهم قد حاربوا القبورية ودعاء األموات ومنهم الشيخ اآللوسي رمحه اهلل ، ولكننا ننقل هنا 

واقع احلال ولإلستزادة راجع كتاب " جهود علماء احلنفية يف إبطال عقائد القبورية "
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شبهات وردود

1-عدنان اإبراهيم بني التلبي�ص والتخبي�ص ،اتهامه لأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه

2- بدعة م�ضطلح " ال�ضيعة العرب "
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    شبهات وردود

1-عدنان اإبراهيم بني التلبي�ص والتخبي�ص ،اتهامه لأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه .
الدكتور صالح حسني الرقب

   من تدليسات عدنان إبراهيم وأكاذيبه وقلة أدبه مع الصحابة رضي اهلل عنهم، أنه زعم أن أبا هريرة 
رضي اهلل عنه كان يرتدد على النيب صلى اهلل عليه وسلم لكي يأكل من طعامه، وبأسلوب هتكمي، 
فيقول: أبوهريرة طالع نازل، رايح جاي عند النيب علشان يأكل، فقال له النيب صلى اهلل عليه وسلم:" 

زر غباً تزدد حباً"

وللرد على هذا الكذوب أقول:
أواًل: معلوم أن حديث زر غبا ضعيف، وال أصل له، قال أبو َبْكر البزار: ليس يف زر غباً تزدد حباً َعِن 
النَّيبِّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم حديث صحيح.)كشف األستار عن زوائد البزار: نور الدين علي بن أيب بكر 
بن سليمان اهليثمي حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، مؤسسة الرسالة، بريوت الطبعة: األول، 1399 
هي- 1979م، رقم 1922، 390/2، ورقم5/2107،3(. وجاء يف الدرر املنتثرة يف األحاديث املشتهرة: 
جلالل الدين السيوطي، حتقيق: الدكتور حممد بن لطفي الصباغ، الناشر: عمادة شؤون املكتبات-جامعة 
امللك سعود، الرياض رقم127/247،1،)حديث "ُزْر ِغّباً تيَْزَدْد ُحّباً"، رواه البزار والبيهقي يف الشعب 
من حديث أيب هريرة، وضّعفاه، والديلمي من حديث ابن عمر. ورواه ابن عدّي يف أربعة عشر موضعاً 

من الكامل، وضعفها كلها.
�انياً: وهو أكثر الصحابة حديثاً، فليس ألحد من الصحابة هذا القدر من الرواية، وال ما يقاربُه.

ويرجع إكثاره إل أسباب: منها:
1 - مالزمة أيب هريرة للرسول صلى اهلل عليه وسلم.
2 - دعاء الرسول عليه الصالة والسالم له باحلفظ.

3 - صفاء ذهنه وشدة ذكائه.
4 - حرصه، وتعاهده جملالس احلديث.

5 - تفّرغه، وانعدام ما يشغله.
6 - تأخُّر وفاته حىت احتاج الناس إليه.
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ومن قلة التدين الغمز واللمز يف هذا الصحايب اجلليل وغريه من الصحابة رضي اهلل عنه، واهتامه باهلوى 
وشهوة االنتقاص من الصحابة بأنه كان يرتدد كثرياً على رسول صلى اهلل عليه وسلم ليملئ بطنه بالطعام، 
أليس هذا من الغيبة والبهتان، أو جيوز لعدنان إبراهيم أن يتحدث عن أي مسلم هبذا اإلسفاف من 
القول!! اللهم من كان صاحب طوية سوداء وفق خمطط النيل من الصحابة وروايتهم للحديث الشريف 

كما هو شأن عدنان إبراهيم.
   وإال فليتحفنا بالفوائد اإلميانية من اهتام أيب هريرة بأنه يرتدد على النيب )وفق أسلوبه: طالع نازل، رايح 
جاي عند النيب علشان يأكل( ، وليذكر ما احلكم الشرعي يف مثل هذا التهكم، وعدنان إبراهيم يستدل 
برواية مل تثبت صحتها عن أيب هريرة، بل هي من الروايات الساقطة كما قال أهل العلم باحلديث دراية 

ورواية.
�الثاً: وذكر عدنان إبراهيم الذي يقول عن أيب هريرة وبأسلوب هتكمي: أبوهريرة طالع نازل، رايح جاي 
َا ُكنَّا َنُوُض  عند النيب علشان يأكل". أقول أذكره بقول اهلل تعال وفيمن نزل:)َولَِئْن َسأَْلتيَُهْم لَييَُقوُلنَّ ِإنَّ
َونيَْلَعُب ُقْل أَبِاللَِّه َوآيَاتِِه َوَرُسولِِه ُكْنُتْم َتْستيَْهزِئُوَن اَل تيَْعَتِذُروا َقْد َكَفْرمُتْ بيَْعَد ِإميَاِنُكْم ِإْن نيَْعُف َعْن طَائَِفٍة ِمْنُكْم 

نيَُعذِّْب طَائَِفًة بِأَنيَُّهْم َكانُوا جُمْرِِمنَي( التوبة:66-65.
قَاَل أَبُو َمْعَشٍر اْلَمِدييِنُّ َعْن حُمَمَِّد ْبِن َكْعٍب الُقَرظي َوَغرْيِِه قَاُلوا: قَاَل َرُجٌل ِمَن اْلُمَناِفِقنَي: َما أََرى قيُرّاءنا 

َهُؤاَلِء ِإالَّ أَْرَغبيََنا بُطُونًا، َوَأْكَذبيََنا أَْلِسَنًة، َوَأْجبيَنيََنا ِعْنَد اللَِّقاِء.
فرُفع َذِلَك ِإَل َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَجاَء ِإَل َرُسوِل اللَِّه َوَقِد اْرحَتََل َورَِكَب نَاقيََتُه، فيََقاَل: يَا 
َا ُكنَّا َنُوُض َونيَْلَعُب. فيََقاَل: }أَبِاللَِّه َوآيَاتِِه َوَرُسولِِه ُكْنُتْم َتْستيَْهزِئُوَن{ ِإَل قيَْولِِه: }جُمْرِِمنَي{  َرُسوَل اللَِّه، ِإنَّ
َوِإنَّ رِْجَلْيِه لَتيَْنِسَفاِن احلَِْجاَرَة َوَما ييَْلَتِفُت ِإلَْيِه َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، َوُهَو ُمتيََعلٌِّق بِِنْسَعِة َرُسوِل 

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم.
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2- بدعة م�ضطلح " ال�ضيعة العرب "
مرشف موقع الحقيقة : منذر النابليس
جلنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة يف فلسطني

2013-2-16
  بدأ َيطُرق إل مسامعنا مؤخراً مصطلح غريب وهو " الشيعة العرب " وهو يُطلق ويراد منه التمييز بني 
الشيعة األعاجم والشيعة ااملنتسبني إل جذور عربية ، واهلدف والغاية من هذا التعبري هو تزكية الشيعة 
العرب وتصويرهم بأهنم أناس وطنيون وال يسريون يف ركب املخطط اإليراين اهلادف إل نشر التشيع يف 
إن التشيع عقيدة والعروبة إنتماء عرقي وال ترابط بينهما يف  املنطقة السنية وبأي وسيلة كانت ، علماً 

منظور األحكام الشرعية الدينية .
إذا  اإلسالم  يف  خيارهم  اجلاهلية  يف  خيارهم  والفضة  الذهب  معادن كمعادن  الناس   "  : أما حديث 

فقهوا")1(
يف  الفقهاء  من  هم  بالصحابة  الطاعنني  الشيعة  هل  هنا  ونسأل  الدين  يف  بالفقه  اخلريية  الشرع  فقيد 

الدين؟؟!! .
    أما هذا التفريق بني الشيعة العرب وغري العرب فلم يعرفه الشرع ومل يقرره بل بىن تقييم الناس على 
األعمال واإلعتقادات قال تعال : }يَا أَييَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوباً َوقيََباِئَل 

لِتيََعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه أَتيَْقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبرٌي {احلجرات13
   بل إن الصحابة الكرام فهموا هذا وعملوا به فقد : حضر باب عمر اخلطاب مجاعة من مشيخة الفتح 
وغريهم، فيهم سهيل بن عمرو عيينة بن حصن واألقرع بن حابس، فخرج اإلذن أين صهيب؟ أين عمار؟ 
أين سلمان؟ ليدخلوا. فتمعرت وجوه القوم، فقال سهيل: مل متعر وجوهكم؟ دعوا ودعينا فأسرعوا وأبطأنا، 

فلئن حسدمتوهم على باب عمر فما أعد اهلل هلم يف اجلنة أكثر من هذا.)2(
   فهؤالء أساطني العرب وأقحاحهم مل تشفع هلم عروبتهم مع أهنم مسلمون يف الدخول على على عمر 

قبل سلمان وصهيب مع أهنم من غري العرب، فالعربة بالسبق والعمل لإلسالم والدين .
  علماً أن التاريخ ينقل لنا بأن نصارى العرب يف العراق والشام قد وقفوا صفا واحدا مع الفرس والروم يف 

حرهبم ضد املسلمني العرب بقيادة الصحابة الكرام رضي اهلل عنهم !!!!!
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هل ميز الرشع بني أهل الكفر والضالل بسبب أنسابهم وأعراقهم :
   إن أول من حارب الرسالة اإلسالمية عندما نزل الوحي يف مكة هم كفار قريش وهم من أعرق أنساب 
العرب ويعود نسبهم إل إمساعيل بن إبراهيم عليهما السالم وكانت قبيلة قريش من القبائل املميزة واحملرتمة 
عند العرب ألهنم محاة بيت اهلل احلرام وسدنته ، لكن عروبتهم مل تشفع هلم يف أن نزلت يف حقهم اآليات 
الكثرية اليت تسفه أحالمهم وتصمهم بالكفر وتتوعدهم جبهنم وبئس املصري ، وهاهو أبو هلب عم النيب 
صلى اهلل عليه وسلم وهو من أعرق نسب يف قريش وأبوه عبد املطلب سيد قريش نزلت يف حقه سورة 
مطلعها : }تيَبَّْت َيَدا َأيب هَلٍَب َوَتبَّ {املسد1 وتوعدته بالعذاب حيث قال  تعال :  }َسَيْصَلى نَاراً َذاَت 

هَلٍَب {املسد3
   فلم تشفع له عروبته األصيلة يف أن يكون خالداً خملداً يف النار بسبب كفره وإحنرافه وهكذا بقية كفار 
قريش من أيب جهل إل الوليد بن املغرية إل غريهم ، وذهب األمر إل أن قاتلهم الرسول صلى اهلل عليه 

وسلم وأستحل دمائهم وأمواهلم .
   أما يف املدينة النبوية فقد كان هنالك املنافقني واليهود وهم عرب أيضا لكن نزلت حبق املنافقني منهم 
آيات تتوعدهم بالعذاب األليم وأهنم يف الدرك األسفل من النار، وما منع الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
من قتلهم إال لكي ال يقال أن حممداً يقتل أصحابه ، أما اليهود العرب سواء كانوا يف املدينة أو يف اليمن 
وهم من العرب األقحاح فقد نزلت حبقهم الكثري من اآليات اليت تبني بطالن عقائدهم وسوء أخالقهم 

ونقضهم للعهود وقتلهم األنبياء .
  وهنا إعرتاض مهم ...قد يقول أحدهم إن هؤالء الكفار واملنافقني واليهود قد ناصبوا الرسول صلى اهلل 
عليه وسلم العداء وهنالك من العرب من كفار قريش أو اليهود أو النصارى مل يقاتلوا الرسول صلى اهلل 

عليه وسلم ؟؟؟...
فنقول: إن اآليات اليت نزلت حبق اليهود مثال مل متيز بني يهود اليمن الذين مل يقاتلوا الرسول أو يتآمروا 
عليه وبني يهود املدينة مثال الذين نقضوا العهود مع الرسول صلى اهلل عليه وسلم فقد فضحهم القرآن 
مجيعا وبني عقائدهم الباطلة وأخالقهم الفاسدة ألهنا واحدة عند كل اليهود ومل مييز لنا القرآن بني يهود 
اليمن العرب املساملني وبني يهود املدينة احملاربني . وهذا ينسحب أيضا على كفار قريش أو نصارى اجلزيرة 

العربية الذين مل ينقل لنا التاريخ أهنم حاربوا الرسول صلى اهلل عليه وسلم أصاًل .
َأْهِل  وماذكر عن مدح بعض أهل الكتاب يف القرآن بسبب أمانتهم وعدهلم كما قال تعال : }َوِمْن 
اْلِكَتاِب َمْن ِإن تَْأَمْنُه ِبِقنطَاٍر ييَُؤدِِّه ِإلَْيَك َوِمنيُْهم مَّْن ِإن تَْأَمْنُه ِبِديَناٍر الَّ ييَُؤدِِّه ِإلَْيَك ِإالَّ َما ُدْمَت َعَلْيِه َقآِئماً 
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َذِلَك بِأَنيَُّهْم قَاُلواْ لَْيَس َعَلييَْنا يف األُمِّيِّنَي َسِبيٌل َوييَُقوُلوَن َعَلى الّلِه اْلَكِذَب َوُهْم ييَْعَلُموَن {آل عمران75، 
فهذا من إنصاف القرآن وعدله حىت مع الكفار كما إن اآليات تتحدث عن أفراد وليس عن عرق أو 
قبيلة أو شعب فلم يقل القران أن أهل الكتاب العرب هم أحسن من غريهم من األعاجم بل ذكر القرآن 
أفراد من أهل الكتاب منصفني وأمناء رمبا يكونوا أعاجم أو عربا ، ومع هذا ال ننسى أن القران قد بني 
بطالن عقائد مجيع أهل الكتاب وتوعدهم بالنار خالدين فيها، ومثل هذا ينطبق أيضا على بعض كفار 
قريش الذين مل يعادوا الدعوة اإلسالمية وهم قلة مثل أبو طالب عم الرسول صلى اهلل عليه وسلم أو 
املطعم بن عدي وغريهم فلم ميدحهم القران بسبب عروبتهم بل يف صحيح البخاري : " َعْن َأيب َسِعيٍد 
َع النَّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوذُِكَر ِعْنَدُه َعمُُّه فيََقاَل َلَعلَُّه تيَنيَْفُعُه َشَفاَعيِت ييَْوَم  اخْلُْدرِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أنَُّه مسَِ
�يََنا اْبُن  �يََنا ِإبيْرَاِهيُم ْبُن مَحَْزَة َحدَّ اْلِقَياَمِة فيَُيْجَعُل يف َضْحَضاٍح ِمْن النَّاِر ييَبيُْلُغ َكْعبيَْيِه ييَْغِلي ِمْنُه ِدَماُغُه ، َحدَّ

َأيب َحازٍِم َوالدَّرَاَوْرِديُّ َعْن يَزِيَد هِبََذا َوقَاَل تيَْغِلي ِمْنُه أُمُّ ِدَماِغِه)3(
  اخلالصة أنه اليوجد يف كتاب اهلل وال سنته التفريق بني الكفار على أساس اجلنس أو اإلنتماء العرقي 
بل قد يوجد تفريق بسبب تفاوت درجات عداوهتم لإلسالم ورمبا يكون هذا الكافر عربياً أو أعجمياً 
كما ذكرنا يف اآلية السابقة فلفظها عام وعلى املخصص أن يأيت بالدليل ، طبعا مع بيان العقائد الباطلة 

للجميع سواء املسامل منهم أو احملارب .

موقف السلف من أهل البدع :
  منذ نشوء البدع يف األمة اإلسالمية وذلك يف عصر الصحابة رضوان اهلل علهم عندما خرج اخلوارج 
الذين وردت فيهم الكثري من األحاديث اليت تبني فساد منهجهم وأهنم كالب أهل النار ويف ذلك قال 

صلى اهلل عليه وسلم : "اخلوارج كالب أهل النار ")4(
ْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  ويف البخاري عن َعْن َأيب َسِعيٍد اخْلُْدرِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَُّه قَاَل مسَِ
َعَمِلِهْم  َمَع  َوَعَمَلُكْم  ِصَياِمِهْم  َمَع  َوِصَياَمُكْم  َصاَلهِتِْم  َمَع  َصاَلَتُكْم  حَتِْقُروَن  قيَْوٌم  ِفيُكْم  خَيْرُُج   ": ييَُقوُل 
يِن َكَما مَيُْرُق السَّْهُم ِمْن الرَِّميَِّة ييَْنظُُر يف النَّْصِل فياََل ييََرى  َوييَْقَرُءوَن اْلُقْرآَن اَل جُيَاِوُز َحَناِجَرُهْم مَيْرُُقوَن ِمْن الدِّ

َشْيًئا َوييَْنظُُر يف اْلِقْدِح فياََل ييََرى َشْيًئا َوييَْنظُُر يف الرِّيِش فياََل ييََرى َشْيًئا َوييََتَماَرى يف اْلُفوِق " )5(
فهنا مل يفرق الرسول صلى اهلل عليه بني خارجي عريب أو خارجي غري عريب، وأكيد أن اخلوارج فيهم من 
العرب وقد خرجوا يف املنطقة العربية وحتديدا يف العراق بل َحَكَم الرسول صلى اهلل عليه وسلم على اجلميع 

بأهنم كالب أهل النار .
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  أما موقف أهل العلم من الصحابة والتابعني ومن تبعهم من املبتدعة.. فلم نرى أهنم استخدموا هذا 
املصطلح وهو " التفريق بني مبتدع عريب أو مبتدع غري عريب " بل حكموا على أهل البدع كلهم كل مبا 

يناسب بدعته من ناحية شدة خطورهتا على الدين وبغض النظر عن جنسه أو عرقه .
وإليكم قول إبن عباس حرب األمة يف القدرية :

�يََنا َمْرَواُن ْبُن ُشَجاٍع اجلََْزرِيُّ، َعْن َعْبِد  �يََنا احلََْسُن ْبُن َعَرَفَة، َحدَّ    روى ابن أيب حامت يف تفسريه قال :  َحدَّ
اْلَمِلِك ْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيب َربَاٍح، قَاَل: أَتيَْيُت اْبَن َعبَّاٍس، َوُهَو ييَْنزُِع ِمْن َزْمَزَم، َوَقِد ابيْتيَلَّْت َأَساِفُل 
�َِياِبِه، فيَُقْلُت َلُه: َقْد ُتُكلَِّم يف اْلَقَدِر، فيََقاَل: أََوفيََعُلوَها؟ قيُْلُت: نيََعْم، قَاَل:"فيََواللَِّه َما نيََزَلْت َهِذِه اآْليَُة ِإال 
ِفيِهْم:  " ُذوُقوا َمسَّ َسَقَر، ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر " ، أُؤلَِئَك ِشرَاُر َهِذِه اأْلُمَِّة، َفال تيَُعوُدوا َمْرَضاُهْم، 

َوال ُتَصلُّوا َعَلى َمْوتَاِهْم، ِإْن رَأَْيُت َأَحًدا ِمنيُْهْم فيََقَأَت َعييْنيَْيُه بُِأْصُبِعيَّ َهاتينَْيِ" هي.)6(
   وهذا قول إبن عمر يف القدرية أيضا : قال اإلمام مسلم : وَعْن حَيَْي ْبِن ييَْعَمَر قَاَل َكاَن أَوََّل َمْن قَاَل 
يف اْلَقَدِر بِاْلَبْصَرِة َمْعَبٌد اجلَُْهيِنُّ فَاْنطََلْقُت أَنَا َومُحَْيُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن احلِْْمرَيِيُّ َحاجَّنْيِ أَْو ُمْعَتِمَرْيِن فيَُقْلَنا َلْو 
َلِقيَنا َأَحًدا ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسأَْلَناُه َعمَّا ييَُقوُل َهُؤاَلِء يف اْلَقَدِر فيَُوفَِّق لََنا َعْبُد 
اللَِّه ْبُن ُعَمَر ْبِن اخلَْطَّاِب َداِخاًل اْلَمْسِجَد فَاْكتيَنيَْفُتُه أَنَا َوَصاِحيب َأَحُدنَا َعْن مَيِيِنِه َواآْلَخُر َعْن مِشَالِِه َفظَنيَْنُت 
َأنَّ َصاِحيب َسَيِكُل اْلَكاَلَم ِإيَلَّ فيَُقْلُت أَبَا َعْبِد الرَّمْحَِن ِإنَُّه َقْد َظَهَر ِقبيََلَنا نَاٌس ييَْقَرُءوَن اْلُقْرآَن َوييَتيََقفَُّروَن اْلِعْلَم 
َوذََكَر ِمْن َشْأهِنِْم َوأَنيَُّهْم ييَْزُعُموَن َأْن اَل َقَدَر َوَأنَّ اأْلَْمَر أُُنٌف قَاَل فَِإَذا َلِقيَت أُولَِئَك فََأْخربُْهْم َأينِّ بَرِيٌء ِمنيُْهْم 
َوأَنيَُّهْم بيَُرآُء ِمينِّ َوالَِّذي حَيِْلُف ِبِه َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر َلْو َأنَّ أِلََحِدِهْم ِمْثَل ُأُحٍد َذَهًبا فَأَنيَْفَقُه َما قَِبَل اللَُّه ِمْنُه 

َحىتَّ ييُْؤِمَن بِاْلَقَدِر .
   فنجد أن إبن عباس وإبن عمر رضي اهلل عنهما مل يفرقا بني القدرية املبتدعة العرب والقدرية املبتدعة 

األعاجم بل نقدا املقالة وحكما هبجر من يتبناها بغض النظر عن أصله وفصله وإل أي عرق ينتمي .
وهذا املنهج متواتر عن الصحابة والتابعني وأهل العلم عموماً لكن لعدم اإلطالة سوف نقتصر على بعض 

األمثلة :
1- اإلمام أبو حنيفة رمحه اهلل :

إذا ذكر الشيعة عنده كان دائماً يردد: )مين شييك فيي كيفير هيؤالء، فيهيو كيافير ميثيليهيم(.)7(
2- القاضي أبو يوسف رمحه اهلل :

روى الاللكائي بسنده عن أيب يوسف أنه قال: ) ال أصلي خلف جهمي، وال رافضي، وال قدري (.)8(
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3- اإلمام مالك رمحه اهلل :
اء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرمَحَاء  قال ابن كثرٍي رمحه اهلل : ومن هذه اآلية أي }حمَُّمٌَّد رَُّسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ
بيَييْنيَُهْم...اآلية  {الفتح29 إنتزع اإلمام مالك رمحة اهلل عليه يف رواية عنه بتكفري الروافض الذين يبغضون 
الصحابة رضي اهلل عنهم قال "أي اإلمام مالك " : ألهنم يغيظوهنم ومن غاظ الصحابة رضي اهلل عنهم 

فهو كافر هلذه اآلية " .
4- األمام الشافعي رمحه اهلل قال :  ) مل أرى أحداً من أصحاب األهواء،أكذب يف الدعوى، وال أشهد 

بالزور من الرافضة (.)9(
5- اإلمام أمحد : عن إمساعيل بن إسحاق أن أبا عبداهلل ُسئل: عن رجل له جار رافضي يسلم عليه؟ 

قال: )ال، وإذا سلم عليه ال يرد عليه (. )10(
6- القاسم بن سالم رمحه اهلل يقول:)عاشرت الناس، وكلمت أهل الكالم، وكذا، فما رأيت أوسخ وسخاً، 
وال أقذر قذراً، وال أضعف حجة، وال أمحق من الرافضة، ولقد وليت قضاء الثغور فنفيت منهم �ال�ة 

رجال: جهميني ورافضي، أو رافضيني وجهمي، وقلت: مثلكم ال يساكن أهل الثغور فأخرجتهم)11(
7- اإلمام البخاري : قال يف كتاب خلق أفعال العباد: ) ما أبايل صليت خلف اجلهمي والرافضي، أم 
صليت خلف اليهود والنصارى، وال يسلم عليهم، وال يعادون )12(، وال يناكحون ، وال يشهدون، وال 

تؤكل ذبائحهم (.)13(
هذه عينة من أقوال أهل العلم وإال فمعظمهم على هذا القول ، فلم يفرقوا ومل نسمع أهنم فرقوا بني 
رافضي أو شيعي أو مبتدع عريب أو غري عريب ومن أراد التأكد فليسرب كتب العقائد وكتب السنة لعلمائنا 
وجمتهدينا األكابر فلن جيد إال الرد على أقوال الرافضة واملعتزلة واجلهمية واملرجئة واجلربية واحللولية وغريهم  
من الفرق الضالة ولن جيد أبدا بأذن اهلل أن هنالك فصال يف هذه الكتب يفرق به بني مبتدع عريب أو غري 
عريب فرتاهم يبدعون اجلعد بن درهم واجلهم بن صفوان وبشر املريسي واملفيد والنظام وأبو اهلذيل العالف 
واحلالج وغريهم من أساطني املبتدعة ملقاالهتم دون الرجوع إل أنساهبم أو أعراقهم، بل جتد من يبدعهم 

من العلماء من غري العرب كما هو حال الكثري من علماء التابعني ومن بعدهم .

واقع الشيعة العرب اليوم بعد اإلحتالل األمريكي للعراق :
إن أعظم والء لإلنسان هو لعقيدته فهي مقدمة على جنسه أو إنتمائه العرقي أو املكاين وهذا ما تثبته 
األحداث يف كل زمان ومكان وإن شذ شاذ من هذ القاعدة فهم قلة نادرة والعربة باألكثر والغالب والنادر 
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ال حكم له كما يقال .
فعلى سبيل املثال علويو سوريا عندما دخلوا يف حرب مع السنة يف سوريا ساندهم إخواهنم العلويون يف 
لبنان ويف تركيا ووقفوا مع بشار حىت رأينا علويو تركيا يرفعون صور بشار دون خوف أو وجل ويربرون 
أننا مل نر قبيلة علوية عربية ساندت  جرائمه ويتكلمون بلسان حاله طبعا مع العلويني يف لبنان، علماً 
عن  عبارة  هي  وقراهم  ومدهنم  قبائلهم  بل كل  السنة  أهل  على  عطفت  علوية  قرية  أو  احلر  اجليش 
معسكرات للنظام يرسل منها احلمم على البلدات السنية، وشباب العلويني وبناهتم مقاتلون لسفك دماء 
أهل السنة يف سوريا ، وكان هذا هو موقف الشيعة يف سوريا أيضا أو يف أي مكان يوجد فيه شيعة يف 
بالد املسلمني، فنراهم يربرون جلرائم بشار ويساندوه وما وجدنا جتمع شيعي سواء كان قبيلة أو حزب 
أو مجعية أو جتمع عشائري إنتقد جرائم بشار ضد أهل السنة بل وقفوا صفاً واحداً مرتاصاً لدعم بشار 
يف حربه على أهل السنة نعم يوجد هنالك أفراد وكما قلنا النادر ال حكم له، فقد يوجد يف اليهود أفراد 
منصفون فهل نقول بأن اليهود منصفني وهكذا يف كل ملة منحرفة يوجد هنالك أناس منصفون وال يعلق 

احلكم هبم بل تصدر األحكام على الغالب والساحق .
ولنرجع إل الساحة العراقية ألن األمور هنالك أوضح بسبب خروج هذا املصطلح وهو " الشيعة العرب " 

من هناك ويوجد قبائل شيعية عربية يف جنوب ووسط العراق يف منطقة ديال ويف بغداد .
أبواب  على  عام 334هي كتبوا  البويهي  احلكم  زمن  مثال يف  بغداد  على  الشيعة  عندما سيطر  تارخيياً: 
بغداد   يف  والسنة  الشيعة  بني  وقتال  صراع  فحصل  عليهم  اهلل  رضوان  الصحابة  وسب  لعن  املساجد 
وأصبحت أعياد ومناسبات الشيعة مواسم دامية للقتال بينهم ، طيلة حكم الدولة البويهية الشيعية ، وكان 
البويهيون قد قدموا من بالد فارس فهل يوجد قبيلة عربية شيعية ساندت أهل السنة ضد هذا الغزو القادم 
من الشرق ؟؟؟ ... وقد غزا التتار بغداد وإرتكبوا هبا أفظع اجملازر وكان هذا بسبب تعاون الشيعة معهم 
... أما عندما هاجم الصفويون بغداد ودمروا جامع أبو حنيفة ونبشوا قربه فليذكر لنا أصحاب مصطلح 
" الشيعة العرب " قبيلة شيعية ساندت أهل السنة واعرتضت على املذابح اليت ارتكبها الصفويون حبقهم 

آنذاك ، لكننا نرى أن أهل السنة األتراك العثمانيون هم من حرر بغداد مبساعدة سنة العراق .
أما بعد اإلحتالل األمريكي للعراق : كما يَعلم اجلميع تسلم اجلعفري مقاليد رئاسة الوزراء عام 2005 م 
فَمكن للتيار الصدري من مفاصل الدولة طبعا مع غريه من الفصائل الشيعية مثل  فيلق بدر وما يسمى 
حبزب اهلل وعصائب أهل احلق ، بعدها وقعت جمازر ألهل السنة يف ذلك الوقت تشيب هلا الولدان من 
بشاعتها فقتل خرية شباب أهل السنة على اهلوية وكانوا يقتادون من بيوهتم ليذحبوا يف شوارع مدينة الثورة 
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)الصدر حالياً ( والشعلة واألمني والكمالية والعبيدي وغريها من مناطق الشيعة، كما أحرقت ودمرت 
املساجد وكانت هتاجم املناطق السنية من قبل املليشيات الشيعية وبدعم من قوات الداخلية واجليش ، 
كل هذا الزلزال الذي وقع حبق أهل السنة يف العراق ، مل نسمع أن هنالك قبيلة شيعية عربية قد ذهبت 
لتساند أهل السنة يف مناطقهم أو أن هنالك وجاهة شيعية يف احلي الذي يتعايش فيه السنة والشيعة قد 
ذهبت إل جيش املهدي ملنعهم من قتل أهل السنة وهتجريهم علماً أن كل عناصر جيش املهدي وفيلق 
بدر هم من أبناء هؤالء الوجهاء واملشايخ من الشيعة ومن عنده دليل على أن قبيلة من الشيعة العرب قد 
منعت إرتكاب اجملازر ضد أهل السنة فليفعل وليأتنا ببينة... وال أظنه يستطيع بل على العكس من ذلك 
كنا نرى أن نساء األحياء الشيعية كن يزغردن عندما تأيت املليشيات بأبناء أهل السنة لذحبهم كقرابني 
على شرف ماليل إيران . فأين الشيعة العرب من هذه اجملازر البشعة وأين موقفهم من نصرة أهل السنة 

الذين يشرتكون معهم يف العروبة كما يدعي املدعون .
  بل إن الشيعة العرب قد هجروا أهل السنة العرب من مناطقهم فيما إحتضن السنة الكرد يف مناطقهم 
إخواهنم السنة العرب املهجرين، وفيما كان يذبح أهل السنة يف مستشفيات بغداد كانت مستشفيات 

كردستان مأوى للسنة اجلرحى واملرضى .
    ث أن هنالك مثل واضح وضوح الشمس على أن الشيعة العرب ال يكرت�ون بأهل السنة العرب بل 
يشمتون هبم ويتآمرون عليهم ، فلسنني عديدة ونساء أهل السنة يغتصنب يف السجون اليت يديرها الشيعة 
العرب ، فماذا فعلت عمائم الشيعة العرب لوقف هذا العمل اإلجرامي املشني ؟؟، مل يفعلوا شيئا وملا 
انتفض أهل السنة يف مناطقهم إليقاف هذه املهزلة مامسعنا أن حياً شيعياً يف بغداد قد خرج لنصرة أهل 
السنة العرب وما مسعنا أن هنالك مدينة أو حيا أو عشرية يف اجلنوب قد أقامت إعتصاما لنصرة قضايا 
أهل السنة وهذا يلقم من أخرتع مصطلح الشيعة العرب حجارة ال يستطيع بعدها الكالم عن هذا الوهم 

إال أن يكون مكابراً .
    أما ما نراه من وفود بعض مشايخ اجلنوب لألنبار فلو كانوا صادقني العتصموا يف مناطقهم جنوب 
العراق ولكنهم كما قال الشيخ " طه الدليمي " قدموا ليتجسسوا علينا ويكشفوا عوراتنا ويفرقوا صفنا 

وحيرفوا خط سرينا... وهم قلة إن فرضنا أهنم كانوا صادقني وكما قلنا النادر ال حكم له .
    من يتابع املشهد الشيعي يف العامل اإلسالمي يرى أنه يسري بوترية واحدة وعلى نسق واحد فنرى 
اللبناين وشيعة  احلو�يني يف اليمن وهم عرب أقحاح يساندون قضايا إيران ويدعمون بشار وحزب اهلل 
البحرين وشيعة العراق ومل خيرج أحد من شيعة اليمن عن هذه القاعدة وهذا ينسحب على شيعة السعودية 
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العرب وشيعة الكويت العرب وشيعة البحرين العرب وشيعة لبنان العرب فكلهم يسري على سكة واحدة 
داعمة بكل قدها وقديدها لقضايا الشيعة يف كل مكان ويتحركون بنسق واحد تديره إيران راعيتهم مجيعا 
، ومن عنده إعرتاض فليأتين بدليل واحد خبروج عينة من الشيعة العرب عن هذا النسق ، ونقول ألصحاب 
الفارسي وغريه من  العراق أليس السيستاين  مصطلح الشيعة العرب : من هو مرجع الشيعة العرب يف 

املراجع األعجمية والذي ال يستطيع أحد خمالفته إن أمر بأمر سواء كان ديين أو دنيوي .
وهنا نسال ماهو موقف الشيعي العريب من عمر وعائشة رضي اهلل عنهما، فهل الشيعة العرب ال يتبنون 
مقولة أن " عمر رضي اهلل عنه قد كسر ضلع الزهراء " كما يدعون ، أو هل أن الشيعة العرب ال يطعنون 
بعائشة رضي اهلل عنها ؟؟ فالتشيع أصال قائم على هذه الدعائم ومن ال يؤمن بذلك فليس بشيعي !!، 
فمن ال خري فيه لصحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وزوجاته ال خري فيه ألتباعهم من بعده عليه 

الصالة والسالم .
    إن هذا التفريق بني كافر عريب وكافر غري عريب ومبتدع عريب ومبتدع غري عريب ومنحرف عريب ومنحرف 
غري عريب مل تعرفه شريعتنا الغراء ومل يعرفه علمائنا الكرام الذين بنو هذا الصرح اإلسالمي العظيم بل صدروا 
أحكامهم على العقائد إجياباً إن كانت سليمة وسلباً إن كانت منحرفة دون النظر إل جنس أو عرق 
أو قومية ، فهذا مصطلع مبتدع جديد إخرتعه من يقدسون الوطن على حساب الدين والعقيدة وليس 
له وجود إال يف خياالهتم املريضة وأفكارهم املنحرفة وسوف يكذبه الواقع بإذن اهلل سواء كان عاجاًل أو 

آجاًل  .
)1( رواه مسلم

)2( خمتصر تاريخ دمشق باب سالمة بن سلمة ويقال إبن سليم
)3( رواه البخاري باب قصة أيب طالب
)4( ظالل اجلنة حتقيق األلباين صحيح

)5( رواه البخاري باب إث من راءى بقراءة القران أو تأكل به  أو ...
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الشيعة بين الواقع والتاريخ
م�رص يف املعتقد ال�ضيعي

�ضفحات مْن تاريِخ املقاومة ال�ضعبية للت�ضّيع يف العراق )2/1(
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   الشيعة بين الواقع والتاريخ

م�رص يف املعتقد ال�ضيعي
رمضان الغنام 2013-3-11

  ملصر مكانة-حضارية ودينية و�قافية- خاصة، جعلت منها ومن أهلها حالة فريدة عز أن توجد فيما 
سواها من البلدان، حيث اجتمعت فيها أمور مل جتتمع يف غريها، فقد سبقت حضارهتا األمم، وعلى 

أرضها التقت احلضارات والديانات.
  وفوق هذا وذاك ذكرها النيب صلى اهلل عليه وسلم وامتدح أهلها ووصى هبم خرياً، فقال صلى اهلل عليه 
يذكر فيها القرياط فإستوصوا بأهلها  وسلم خماطباً أصحابه رضوان اهلل عليهم: )إنكم ستفتحون أرضاً 
خرياً()1(، وقال أيضاً: )اهلل اهلل يف قبط مصر، فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا يف 

سبيل اهلل()2(.
  وفيما خيص النظرة الشيعية ملصر واملصريني فقد تباينت هذه النظرة حبيث مجعت األضداد يف الوقت  
نفسه، ففي حني تكثر الروايات "الشيعية" الطاعنة يف مصر وأهلها، ُوجدت روايات أخرى تشيد مبصر، 

وجتعل منها قبلة " للمهدي الغائب" وجتعل من أهلها أنصاراً له ولدعوته.
   فعن صورة مصر ومكانتها يف العقلية العقدية الشيعية سأحتدث يف هذا املقال، مع بيان العالقة بني هذه 

الصورة وما نراه من حماوالت شيعية دؤوبة للنفاذ إل اجملتمع املصري سياسياً واقتصادياً ودينياً و�قافياً..
 فاملطالع لكتب الشيعة يرى كثرة يف الروايات اليت تلعن يف مصر، وتصف أهلها بأشنع الصفات وأبشعها، 
ومن ذلك ما جاء عند اجمللسي يف "املمدوح من البلدان واملذموم منها وغرائبها" من كتابه حبار األنوار أن: 

)أبناء مصر لعنوا على لسان داود عليه الّسالم، فجعل اهلل منهم القردة واخلنازير()3(.
ومن ذلك أيضا: )بئس البالد مصر! أما إهنا سجن من سخط اهلل عليه من بين إسرائيل()4(.

  وجاء يف الكايف للكليين، باب األواين، عن علي بن أسباط عن أيب احلسن الرضا قال: مسعته يقول 
)وذكر مصر(، فقال: قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: )ال تأكلوا يف فخارها، وال تغسلوا رءوسكم بطينها؛ 

فإنه يذهب الغرية، ويورث الديا�ة()5(.
   ومنها ما روي عن حيي بن عبد اهلل عن احلسن، رفعه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )انتحوا 

مصر وال تطلبوا املكث فيها(، وال أحسبه إال قال: )وهو يورث الديا�ة()6(.
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وعن أيب جعفر عليه السالم قال: )إين أكره أن أطبخ شيئا يف فخار مصر، وما أحب أن أغسل رأسي 
من طينها، خمافة أن تور�ين تربتها الذل، وتذهب بغرييت()7(.

   واألحاديث " الشيعية " يف هذا الشأن كثرية وليس مقصدي حصرها، وإنا جئت باألمثلة إلقرار هذا 
األمر، وبيان �بوهتا عنهم مبا صح عندهم من األدلة، لكن رغم ما مضى من روايات فهناك حرص شيعي 
وأفكارهم  اخلبيث  لنشر مذهبهم  السبل  اخرتاقه بشىت  املصري وحماولة  اجملتمع  إل  النفاذ  عجيب على 
املتطرفة، فما السر وراء هذا احلرص رغم ما تقدم من روايات حتمل �لبا وسبا ولعنا ملصر وألهلها؟ وملاذا 

التناقض يف هذه الروايات ما بني املدح والذم؟
   جتيب عن السؤال األول روايتان)8(، وردتا عند اجمللسي يف "حبار األنوار"، تقول الرواية األول، وهي 
عن عباية األسدي عن علي عليه السالم قال: )مسعت أمري املؤمنني عليه السالم وهو مشتكي )متٍك( 
وأنا قائم عليه قال: ألبنني مبصر منرباً، وألنقضن دمشق حجراً حجراً، وألخرجن اليهود والنصارى من كل 
كور العرب، وألسوقن العرب بعصاي هذه! قال قلت: كأنك خترب أنك حتيا بعد ما متوت؟ فقال: هيهات 

يا عباية قد ذهبت يف غري مذهب، يفعله رجل مين()9(، إشارة إل مهدي الشيعة املنتظر.
   أما الرواية الثانية فعن علي عليه السالم يف املهدي وأصحابه قال: )ث يسريون إل مصر فيصعد منربه 
فيخطب الناس، فتستبشر األرض بالعدل، وتعطي السماء قطرها، والشجر مثرها، واألرض نباهتا، وتتزين 
ألهلها، وتأمن الوحوش حىت ترتعي يف طرق األرض كاألنعام، ويقذف يف قلوب املؤمنني العلم، فال حيتاج 

مؤمن إل ما عند أخيه من العلم، فيومئذ تأويل اآلية: }ييُْغِن الّلُه ُكالًّ مِّن َسَعِتِه{)10(()11(.
   وعن تفسري هاتني الروايتني يقول املرجع الشيعي املعاصر على الكوراين: "ويفهم من هاتني الروايتني 
أنه سيكون ملصر يف دولة املهدي العاملية مركز علمي وإعالمي متميز يف العامل، خاصة مبالحظة تعبري 
)ألبننيَّ مبصر منرباً( وتعبري )ث يسريون إل مصر فيصعد منربه( أي يسري املهدي عليه السالم وأصحابه 
إل مصر، ال لكي يفتحها أو يثبت أمر حكمه هلا، بل لتستقبله هو وأصحابه- أرواحنا فداهم- ولكي 
يصعد منربه الذي يكون اختذه فيها كما وعد جده أمري املؤمنني عليهما السالم، وليوجه خطابه من هناك 

إل العامل")12(.
    ويضيف الكوراين: "وكون مصر منرب علم املهدي عليه السالم ومنطلق صوته إل العامل، ال ينايف 
العلم يبقى  يبلغونه يف عصره، ألن أمر  الرواية وغريها أن املسلمني  العلمي الذي دلت هذه  املستوى  

نسبياً)13(.
وقال الكوراين يف موضع آخر من كتاب آخر: "ث يسري إل مصر فيعلو منربه، وخيطب الناس، فتستبشر 
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األرض بالعدل، وتعطى السماء قطرها، والشجر مثرها، واألرض نباهتا، وتتزين ألهلها، وتأمن الوحوش 
حىت ترتعي يف طرف األرض كأنعامهم، ويقذف يف قلوب املؤمنني العلم، فال حيتاج مؤمن إل ما عند 

أخيه من العلم")14(.
   فيفهم من الروايتني السابقتني ومن شرح الكوراين هلما أن وجود منرب دعوي أو إعالمي مبصر شرط من 
شروط خروج مهديهم املنتظر من سردابه، وبغري وجود هذا الشرط لن يتمكن مهدي الشيعة من الظهور 

وسيظل حبيس السرداب إل أن يشاء اهلل- حبسب معتقدهم الفاسد.
   ويدعي الشيعة كذلك أن للمهدي يف هرمي مصر كنوزاً وذخائر من العلوم وغريها، ومرد هذا املعتقد 
راجع  إل رواية رواها الشيخ الصدوق يف كتابه "كمال الدين ومتام امللة" جاء فيها: )أن ابن أمحد بن 
طولون شغَّل ألف عامل يف البحث عن باب اهلرم سنة، فوجدوا صخرة مرمر وخلفها بناء مل يقدروا على 
نقضه، وأن أسقفاً من احلبشة قرأها، وكان فيها عن لسان أحد الفراعنة قوله: "وبنيت األهرام والرباين، 
وبنيت اهلرمني وأودعتهما كنوزي وذخائري"، فقال ابن طولون: "هذا شيء ليس ألحد فيه حيلة إال القائم 

من آل حممد صلى اهلل عليه وآله" وردت البالطة كما كانت مكاهنا()15(.
   وعلق الكوراين على هذه الرواية بقوله: "ويف هذه الرواية نقاط ضعف قد تكون من إضافة بعض الرواة، 

ولكن فيها نقاط قوة تستوجب االلتفات، واهلل العامل")16(.
     وهلذا حيرص الشيعة غاية احلرص على التواجد يف مصر لتهيئة وقت )ظهور اإلمام الغائب( عرب 
التودد إل أهلها، من خالل الدعوة للتقارب حينا، وبالتسرت حبب آل البيت حينا آخر، وللشيعة سبلهم 
األخرى اليت يسعون من خالهلا إل اخرتاق اجملتمع املصري، ومن هذه السبل النفاذ من خالل االقتصاد، 
أو من خالل السياحة، أو النفاذ من خالل الطرق الصوفية واألحزاب السياسية، وال ننسى دور اإلعالم 

يف هذه املسألة.
    وهناك رواية �الثة وردت يف اإلرشاد للشيخ املفيد، عن أيب احلسن قال: )كأيّن برايات من مصر 

مقبالت خضر مصبغات حىّت تأيت الشامات، فُتهدى إل ابن صاحب الوصيات()17(.
    أما ما يبدو من تعارض بني الراويات الشيعية الواردة يف شأن )مصر( ما بني )املدح( و)الذم(، فهذا 
عائد يف األساس إل كون هذه الروايات روايات مكذوبة، مل تصح ال سنداً وال متناً، كغالب الروايات 

الشيعية اليت متتلئ هبا كتب مراجعهم، وهلذا يكثر التعارض يف مروياهتم وكالمهم بصفة عامة.
   وقد أجاب اجمللسي يف البحار عن هذا األمر لسرت تناقضهم وكذهبم فقال معلاًل: "ميكن اجلمع بني 
اآليات واألخبار الواردة يف قدح الشام ومصر وذمِّه مبا أومأنا إليه سابقاً من اختالف أحوال أهله يف 
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األزمان، فإنه كان يف أول الزمان حمل األنبياء والصلحاء، فكان من البالد املباركة الشريفة، فلما صار أهله 
من أشقى البالد وأكفرهم صار من شر البالد، كما أن يوم عاشوراء كان من األيام املتربكة، فلما قُتل فيه 

احلسني صار من أحنس األيام")18(.
   فكأن اجمللسي يريد أن يقول أن روايات املدح ملصر وأهلها مرهونة بوقت دخول املهدي إل مصر، 
أو بالوقت الذي كانت فيه مصر حتت احلكم العبيدي )اإلمساعيلي(، أما روايات الذم فهي يف غري هذا 
الوقت، أي يف حال فسادهم وبعدهم عن هدي آل البيت- حبسب املعتقد الشيعي- وعليه فليس ملصر 
وال ألهلها أي فضل عند الشيعة، وإنا فضلها مشروط بنصرة املهدي وآل البيت، ولن يكون هذا إال 

بتشيعهم وكفرهم باملذهب السين.
انتهاء فرتة احلكم  بعد     وليس مبستبعد على هذا أن تكون روايات ذم مصر وأهلها قد مت وضعها 
الفاطمي- ال قبلها- وزوال احلكم الشيعي عن مصر على يد القائد السين صالح الدين األيويب، فالشيعة 
قوم هبت، وقد كذبوا على النيب صلى اهلل عليه وسلم وصحابته وأهل بيته، بل ذهبوا إل تكفري صحابته 
الطاهرة املطهرة عائشة رضي اهلل عنها، بل ذهبوا أكثر من هذا وذاك وقالوا  والطعن يف عرض زوجته 

بكفرها، وليست مصر وأهلها بأكرم عند الشيعة من نيب اهلل وصحابته وأهل بيته.
ومن الروايات الواردة عن مصر يف كتب الشيعة واليت ترتبط بظهور املهدي املوعود، حديث غلبة القبط 
على أطراف مصر، فعن أمري املؤمنني عليه السالم أنه قال يف عالمات ظهور املهدي عليه السالم :)وغلبة 

القبط على أطراف مصر()19(.
   قال الكوراين تعليقا على هذه الرواية: "واحلاصل من ذلك أن أقباط مصر يثريون فتنة فيها ويسيطرون 

على بعض أطرافها، فيسبب ذلك ضعفاً يف وضع مصر األمين واالقتصادي")20(.
فمن لوازم ظهور املهدي عند الشيعة سيطرة النصارى على بعض أطراف مصر، وليس مبستغرب هنا أن 
يتعاون الشيعة مع النصارى حىت يسيطر النصارى على أطراف مصر- حبسب نص الرواية الشيعية- وما 
نراه اآلن من توافق بني الشيعة- ممثلة يف بعض الشخصيات الشيعية وعدد من الطرق الصوفية- ونصارى 

مصر يؤسس هلذه الفكرة وجيعل من تصورها أمراً ممكناً وغري مستبعد.
الفساد  بنشر  الشيعة،  عند  املهدي(  )تعجيل ظهور  إل حد كبري مع مسألة  تتشابه  املسألة     وهذه 
واإلفساد يف األرض، كما تعتقد مجاعة "احُلجَّتية" اإليرانية املتطرفة، حيث تربط هذه اجلماعة بني قيام 
املهدي الغائب وبني انتشار الفوضى والفساد يف األرض، "إذ قالوا أن التعجيل خبروج اإلمام الغائب يكون 
بإشاعة الفساد والظلم، واإلكثار من القسوة، فبخروجه ميأل األرض عداًل، وال يتحقق هذا إالّ بإخالء 
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األرض من أي ذرة خري وعدل، ومتكني الشر منها")21(، وإل هذه اجلماعة ينتسب عدد من القادة 
اإليرانيني، ومنهم أمحدي جناد الرئيس احلايل للدولة اإليرانية، وذهب البعض إل القول بأن املرشد اإليراين 

على خامنئي- نفسه- هو أحد أفراد هذه اجلماعة املشبوهة)22(.
   إل جانب ما ذكرناه متثل املراقد والقبور عصب الدين الشيعي، فزيارة قرب احلسني تعدل ا�نتني وعشرين 
حجة)23( أما أرض كربالء فقد اختذها اهلل حرماً آمناً مباركاً قبل أن خيلق أرض الكعبة ويتخذها حرماً 

بأربعة وعشرين ألف عام )24(، كما تزعم الشيعة.
   وتأيت مراقد األئمة األحد عشر يف املقدمة من حيث القداسة، ث تليها مراقد آل البيت من نسل هؤالء 
األئمة، ويف مصر عدد من املقابر واملشاهد الشيعية اليت ترتبط بالشيعة ويرتبط الشيعة هبا ارتباطاً خاصاً، 
ومن هذه املشاهد مشهد مالك األشرت، وقد مت جتديد مرقده مؤخراً على أيدي طائفة البهرة اإلمساعيليني، 
النفيسي،  واملشهد  الزينيب،  واملشهد  بكر،  أيب  بن  ومشهد حممد  البهرة،  شيخ  إل جواره شقيق  ودفن 
ومشهد رأس زيد بن على إل جانب ذلك فهناك قرب احلسني، فالشيعة يزعمون أن الفاطميني خشوا على 

الرأس من الصليبيني فقرروا محله إل القاهرة من عسقالن)25( ، وهلذا حين كثري من الشيعة إل مصر.
وعلى املستوى التارخيي فالشيعة ترى أن مصر- تارخييا- جزءاً مغتصباً من جسد الدولة الشيعية، ومن ث 
فالشيعة مل يتوقفوا يوماً من األيام عن التفكري يف استعادهتا مرة أخرى إل احلضن الشيعي، يقول صاحل 
العامل ملا متثله يف  الدوام حمط أنظار الشيعة يف  الورداين يف كتابه الشيعة يف مصر: "كانت مصر على 
أعينهم من مكانة ورصيد وتأ�ري على الساحة اإلسالمية، ونظراً لعمق التأريخ الشيعي يف مصر فقد شكل 
هذا جاذبية كبرية لكثري من رموز الشيعة ودعاهتا، وعلى مر التأريخ كانت هناك هجرات ورحالت شيعية 
ال تنقطع عن مصر خاصة يف فرتات االضطهاد وطوال العمر األموي والعباسي.. وقد انقطعت هذه 
اهلجرات والرحالت بعد سقوط الدولة الفاطمية يف مصر على أيدي األيوبيني، ث استؤنفت بعد ذلك يف 

العصر احلديث")26(.
   وخالصة القول إن ملصر يف املعتقد الشيعي مكانة كبرية حيث ترتبط مكانتها بأهنم معتقد ديين يدين به 
الشيعة اال�ىن عشرية، وهو معتقد "خروج املهدي" فبتهيئة مصر وعودة النيََفِس الشيعي إليها مرة أخرى، 
يتهيأ مهديهم املنتظر للخروج من سردابه القابع فيه منذ ما يزيد عن ألف عام، أما ما يتبع ذلك من أمور 
عائدة إل ما يف  مصر من مشاهد وقبور وأهنا كانت يف يوم من األيام حتت احلكم الشيعي العبيدي فهي 

أمور �انوية ختِّدم على فكرة اخلروج، وكون مصر منرب املهدي ومنطلق دعوته.
املصدر : مركز التأصيل للدراسات والبحوث



العدد الثامن عشر إبريل 2013م

18

34

اهلوامش:
 )1( رواه مسلم يف صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب وصية النيب بأهل مصر: )2543/1970/4(- 

حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي- دار إحياء الرتاث- بريوت- د.ت
)2( أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري: )561/265/23(- حتقيق محدي عبد اجمليد السلفي- مكتبة 
العلوم واحلكم- املوصل- ط2- 1404هي، وصححه األلباين يف الصحيحه: )3113/3/10(- دار 

املعارف- الرياض- 1412هي.
)3( حبار األنوار- للمجلسي: )8/208/57(- دار إحياء الرتاث العريب- بريوت- لبنان- 1403هي- 

1983م.
)4( املرجع السابق: )210/57(.

الكتب اإلسالمية–  دار  الغفاري-  للكليين: )386/6(- تصحيح وتعليق : علي أكرب  الكايف   )5( 
طهران.

)6( حبار األنوار: )211/57(.
)7( املرجع السابق: )211/57(.

)8( هناك روايات أخرى غري أين أردت االختصار واإلجياز، ولالطالع عليها يراجع الروايات الواردة عنهم 
يف املهدي وعصر ظهوره.

)9( حبار األنوار للمجلسي: )60/53(.
)10( سورة النساء، اآلية :)130(

)11( حبار األنوار للمجلسي: )376/2(.
)12( عصر الظهور لعلي الكوراين: )ص:154(- مكتب اإلعالم اإلسالم- قم- 1408هي.

)13( املرجع السابق: )ص:154(.
)14( معجم أحاديث املهدي لعلي الكوراين: )83/5(- مؤسسة املعارف اإلسالمية- قم- 1411هي.

)15( كمال الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق: )ص:565(- مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة 
املدرسني بقم- حتقيق: على أكرب الغفاري- 1411هي.

)16( عصر الظهور لعلي الكوراين: )ص:154(.
)17( اإلرشاد للشيخ املفيد: )673/2(- دار املفيد للطباعة والنشر والتوزيع - بريوت- لبنان- ط2- 
1414هي[ وتعليقاً على هذه الرواية، ذكر القائمون على مركز األحباث العقائدية "الشيعي" أن الراجح يف 
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تفسري لفظ )ابن صاحب الرايات( أن كلمة )ابن( زائدة من قبل الرواي وكلمة )صاحب الرايات( ُقصد 
هبا اإلمام املهدي )عجل اهلل فرجه( كما يفهم ذلك من الروايات اليت وردت يف كتاب الغيبة للنعماين: 
)ص:184(، حيث ورد فيها عن اإلمام الباقر )عليه السالم( )أن الشريد الطريد الفريد الوحيد املفرد من 
أهله، املوتور بوالده، املكىن بعمه، هو صاحب الرايات...(، وعلى هذا يكون املعىن أن الرايات اليت تأيت 
إل الشام هتدي أو هتدى إل اإلمام املهدي )عجل اهلل فرجه(.) مركز األحباث العقائدية، إشراف الشيخ 

الشيعي: حممد احلسون-السؤال: رواية )ابن صاحب الرايات(- 
 )18( حبار األنوار للمجلسي: )208/57(.

)19( مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب: )309/2(- دار األضواء- بريوت-سنة 1991م.
)20( عصر الظهور لعلي الكوراين: )ص:151(. 

)21( احلجتية- جملة الراصد:   
)22( املرشد اإليراين علي خامنئي يف مرَّبع تنظيم احلجتية- صباح املوسوي األحوازي- جملة البيان: 

)23( حبار األنوار للمجلسي: )29/98(.
)24( املزار للشيخ املفيد: ص:23- دار املفيد للطباعة والنشر والتوزيع- بريوت- لبنان.

)25( الشيعة يف مصر من اإلمام علي حىت اإلمام اخلميين- صاحل الورداين: )ص:107-113(- مكتبة 
مدبويل الصغري- مصر.

)26( الشيعة يف مصر للورداين: )ص:117(
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2-�ضفحات مْن تاريِخ املقاومة ال�ضعبية للت�ضّيع يف العراق )2/1(
عبد العزيز بن صالح املحمود – كاتب عراقي

  مّر على احلراك الشعيب يف العراق أكثر من ستة أسابيع، وبدأت تظهر يف األفق عالمات على تطورات 
جديدة، من سقوط قتلى )حنسبهم عند اهلل شهداء( يف الفلوجة، ومن جناح الربملان العراقي يف حتديد فرتة 
رئيس الوزراء الشيعي نوري املالكي بواليتني فقط)1(. وستأيت املبشرات باخلري للشعب العراقي الصابر 

على اإلحن واحملن.
  واجلميع يعرف أن احلراك يف العراق سين بإمتياز، وهو صورة من �ورة ُسنية على الظلم واإلقصاء الشيعي 
اإليراين ألهل الُسنة منذ االحتالل األمريكي 2003م، هذا الظلم الذي عاىن السنة منه حىت بلغوا مرحلة 
الغليان واالنفجار، وساعدت األحداث يف دول الربيع العريب بصورة عامة ومبا جيري يف سوريا الشام من 

بشائر النصر بزوال هيمنة االحتالل اإليراين النصريي )العلوي( ألرض الشام منذ أكثر من 40 سنة.
  والبد ألهل العراق أن يعلموا أن يف تاريخ العراق صفحات مطوية، متثل جهودا تشبه ما جيري اليوم من 

صور مقاومة التشيع.
  وكّنا يف مقاالتنا السابقة بالراصد )ُجهود ُعلماء الِعراق ومفكريهم ودعاهتم يف الرّد على الشيعة( تناولنا 
جهود النخب من أهل العلم واحلكام واملفكرين خالل أربعة قرون، واليوم نتناول اجلهود الشعبية اجلماهريية 

السنية خالل تاريخ اإلسالم كله يف صّد ومقاومة التشيع يف العراق.

ملاذا نقاوم التشيع؟
  خمطئ وجمانب للحقيقة والواقع من يتصّور أن التشّيع يقتصر على اعتقاد حمبة أهل البيت، وأن علّياً 
رضي اهلل عنه هو خري الصحابة، وأن مذهب آل البيت الفقهي والعقائدي أول باإلتباع من غريه، وأن 

الشيعة هم أفضل املؤمنني من غريهم، أو أهنم اخلاصة وغريهم من العامة.
  إذ ميكن أن يعد كل هذا بغّض النظر عن صوابه من عدمه آراء خاصة بالشيعة ميكن أن تناقش يف حيز 
األفكار، لكن التشيع يف حقيقته وواقعه هو فكر وسلوك إقصائي ال يعرتف بغريه، بل يعترب غريه كافراً، 

وأن على الشيعة أن يستغلوا ويتحينوا الفرص كي يزحيوا ما عدا الشيعة من أي بلد.
إذاً التشيع هو حركة إقصائية تكفريية، ال تؤمن بالتعايش مع غريها، فضال عن أن تكون حركة وطنية تؤمن 
باملواطنة، وحق اآلخر يف العيش على حد سواء، إنه تفكري وسلوك يشبه التفكري اليهودي؛ فهم شعب 
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اهلل املختار وغريهم خدم هلم، لكن هذا األمر ال يظهر جلياً واضحاً حني يكون التشيع  حتت ظل حكم 
ُسين؛ ألن التقية جاهزة ملثل هذه الظروف، لكنك تالحظ هذا واضحا عندما حيكم الشيعة أي بلد من 
البلدان، فعندما حكم الشيعة الصفويون إيران ذحبوا الُسنة واضطهدوهم، وعندما حكم الشيعة العراق إبان 
دخول الصفوييني بغداد هدموا املساجد وذحبوا وأعدوا قوائم لذبح أهل الُسنة، ومارسوا اإلرهاب بكل 

صوره؛ من التهجري واإلقصاء والتعذيب، هذا هو حكم الشيعة تأرخيياً.
  أما يف واقعنا املعاصر: فعندما حكم الشيعة العراق سنة 2005 ليومنا هذا يعيش أهل الُسنة حتت 
طغياهنم وظلمهم الذي ال يصدقه عاقل، فأهل السنة يتعرضون إلرهاب شيعي بشع يقوم على تنفيذ 

خمطط إلفراغ البالد منهم؛ بالتهجري والقتل واحلبس واالغتصاب والتجويع واإلقصاء.
بينما عندما حكم السُنة العراق ملدة 1400 سنة عاش الشيعة حتت كنفهم، معززين كمواطنني عاديني، 
مينعون فقط من إيذاء أهل السنة )بالشتم للصحابة ولرموز األمة( وهلم مساجدهم وحسينياهتم، ومزاراهتم 

وأضرحتهم ومؤلفاهتم.
فلماذا ال يقاوم السنة هذا الدين أو هذه الطائفة اليت ال تؤمن بالتعايش الصحيح مع غريها إال بأن تقضي 

على غريها؟
   إّن أهل الُسّنة هم من حافظ على حضارة العراق وبىن مدهنا وأسس جمدها وليس الشيعة، وهذه حقيقة 
معروفة للجميع؛ فهم من بىن الكوفة والبصرة وواسط وبغداد، ويف املقابل حني احتلت أمريكا العراق فإن 

الذي هنب املتاحف واملؤسسات الرمسية والبنوك هي العصابات وامليلشيات الشيعية!
إن هذه احلقيقة يدركها اليوم اجلميع، حىت أكثر الناس اليوم تشدقاً بدعوى الوطنية وعدم ذكر قضايا السنة 
والشيعة وهو الدكتور الشيح حارث الضاري يقول: إن إنقاذ العراق ال يتم إال على يد أهل الُسنة)2(. 

ويعرتف بذلك كثري من القوميني والبعثيني، فهي حقيقة ملموسة ومسّلمة من اجلميع.
فحكم التالميذ املباشرين حملمد باقر الصدر بعد االحتالل األمريكي أنتج لنا عراقاً فاسداً جبميع املقاييس 
احمللية والدولية واإلنسانية، فاسداً مالياً وإدارياً واجتماعياً، حىت يف مناطق الشيعة. فهل آن ألهل السنة 
جبميع نبهم العلمية والفكرية واحلاكمة والشعبية أن حياربوا هذا املرض الذي يريد تدمري البالد والعباد؟!

تاريخ الحراك الشعبي يف العراق ملحاربة التشيع:
رغم أن التشيع نشأ يف العراق إال أنه بقي حمصوراً وحمدوداً فيه؛ ألن التشّيع حركة باطنية تعتمد مبدأ التقية 
والتلون، فهي تشبه صفات العبد الذليل: استخذاء حتت سوط اجلالد، ومترد حني يرفع السوط، وبقي 
العراق ُسنياً يف كل العصور بدءاً من األمويني فالعباسيني، وعهد املغول والرتكمان ث الدولة العثمانية، ث 
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تكوين العراق احلديث سنة 1921 لغاية 2003م، وخالل تلك العهود كان الشيعة يتحينون الفرص 
السياسية واالجتماعية  احلركات واألحزاب  العلماء واحلكام، ويتخذون من  قبل  والغفلة من  السياسية، 
جسراً للحصول على موطئ قدٍم جديد حيقق املكاسب للتشيع، ومل ينجحوا على مدار 14 قرنا حبكم 
النفوذ أحياناً، لكن العراق بقي -على كل حال- بلداً سنياً، ولوال  العراق برغم حصوهلم على بعض 
املقاومة واجلهود املتواصلة من النخبة )العلماء واحلكام واملفكرين( أو من الشعب لكان العراق اليوم بلداً 

شيعياً شأنه شأن إيران منذ زمن طويل.

جماهري العراق يف العرص العبايس األول:
يسّجل التاريخ أّن بغداد منذ أن بناها أبو جعفر املنصور سنة 150هي وكانت املؤشرات تشري إل أن 
أهايل بغداد وساكنيها ُسنة أقحاح يرفضون سبَّ أي صحايب أو التعدي عليه أو سب الدولة األموية، 
وقد أرخ هلذه الظاهرة األديب اجلاحظ )ت 255هي( وهي ظاهرة ظهور جماميع شعبية من عامة بغداد 
يذّكرون الناس يف الطرقات حبب اخلليفة معاوية وبقية األمويني ومنع سبهما، مساهم البعض العثمانيني 
)نسبة لعثمان بن عفان( وأن ظاهرة حب األمويني ومعاوية اشتهرت يف بغداد والبصرة وواسط، وكان 
هذا التيار الشعيب يرفض صنفني من سكان بغداد: املعتزلة والشيعة. وظهر يف وقتهم لقب ملعاوية )خال 
املؤمنني( نكاية بالشيعة، وكان الُقصاص يف مدينة بغداد يذكرون يف قصصهم حبب معاوية، وأصبح ذلك 
من األغاين الشعبية )الفلكلورية( يفرطون يف حب معاوية، وكانوا يسقون املاء والعصري للناس جماناً على 
حب معاوية، مما أزعج السلطات العباسية وقتها، ووقتها سلك العباسيون سلوكاً خاطئاً سياسياً، وأرادوا 
التخلص من ظاهرة حب األمويني ومعاوية، من وجهة نظر سياسية؛ فأوعزوا إل جمموعة من الكتاب 
أصحاب امليول الشيعية والشعوبية لتأليف كتب يف ذم األمويني؛ ومن هؤالء: ابن الكليب، وابن عمار 

الثقفي، واجلاحظ)3(. ومن يومها ظهرت الروايات الشيعية للدس يف التاريخ اإلسالمي.
 وأراد اخلليفة العباسي املهدي )160هي( أن يطعن يف معاوية بكتاب رمسي يقرأ يف املدن واملساجد، إال 
أن خوفه من ردة فعل العشائر القيسية حيث كتب له وايل البصرة أّن ردة فعل اجلماهري ستكون قوية 

فامتنع عن إصدار الكتاب)4(.
ويف عصر هارون الرشيد حصلت صدامات بني اجلماهري السنية والشيعة يف بغداد يف سنة 174هي)5(،ولكنها 

كانت حمدودة.
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وكان هوى أهل بغداد مع اخلليفة األمني ضد أخيه املأمون وقاتلوا معه ألن األمني ميثل اخلط العريب، بينما 
ميثل املأمون امليول الفارسية العلوية )الشيعية( يف نظر مجاهري بغداد، وأن الرأي العام السائد يف بغداد ضد 

اخلليفة املأمون بسبب ميوله للشيعة)6(.
     أما يف عصر املأمون )والذي كانت له ميول شيعية( وأراد إعطاء والية العهد إل علي بن موسى الرضا 
وزّوجه ابنته فهاجت العامة، وأراد املأمون أن يكتب كتابا يقرأ على املنابر بلعن معاوية إال أن حيي بن 
أكثم قاضي القضاة وأحد مستشاريه - وهو الصوت السين الوحيد يف بالطه آنذاك - منع اخلليفة املأمون 

وخّوفه من �ورة أهل بغداد ضد الدولة. حىت عثر يف الشوارع  على رقاع تشتم اخلليفة)7(.
   أما يف أيام اخلليفة العباسي املعتضد )288هي( فقد بلغه أن أهل بغداد يذكرون معاوية واألمويني خبري 
فأراد تكرار جتربة املأمون يف لعنه واختذ عدة خطوات ملنع أهل بغداد من الثورة، أال أن املقربني منه منعوه 

خشية الثورة على اخلالفة العباسية)8(.
   والبد من اإلشارة إل أن شخصية الصحايب معاوية رضي اهلل عنه اعتربت من قبل أهل الُسنة )علماء 

ومجاهري( حداً فاصاًل بني مذهبهم ومذاهب الرافضة.
   وكان لصمود اإلمام أمحد ابن حنبل ووقوفه أمام حمنة خلق القرآن أن صنعت له شعبية مجاهريية قوية 
يف العراق وبغداد، ومما يؤكد على ذلك مشهد جنازته رمحه اهلل، إذ مل تعهد بغداد واألمة اإلسالمية مثلها، 
وكانت ظاهرة مجاهريية احلنابلة يف بغداد متثل ظاهرة سنية حيسب اجلميع حساهبا، والتف الناس حول 
تالمذة اإلمام أمحد مثل املروذي، وعندما أهتم اإلمام الطربي املؤرخ واملفسر مبيله للتشيع �ارت عليه مجاهري 

بغداد، وأيّاً  كانت صحة التهمة من عدمها فهذا ميثل �ورة جلماهري بغداد السنية ضد التشيع.
كما قاد العامل الربهباري احلنبلي مجوع اجلماهري ضد محلة التشيع والرفض،ألنه أحس أن هناك وجوداً 

لوزراء شيعة داخل البالط العباسي يتآمرون؛ لذلك قاموا بإبعاد الربهباري إل البصرة)9(.
وكان الوزراء الشيعة يزينون للخلفاء إزاحة وزراء أهل السنة ليصفو هلم اجلو وينشروا فتنتهم، وحني شرع 
الشيعة يف بغداد بالتجمع يف مسجد برا�ا سنة 313هي غريب بغداد )الكرخ( فينالون من الصحابة وال 
يصلون اجلمعة ويكاتبون القرامطة ويتربؤون من اخلليفة املقتدر، فلما بلغ اخلليفة خربهم أمر هبدم البناء 

الذي يف ذلك املوضع وعده مسجد ضرار)10(.
   وتكررت احملاولة )للعن معاوية بتزيني من وزراء وقادة شيعة يف عهد اخلليفة القاهر )321هي( على يد 
قائد جنده ابن يلبق وبعض الوزراء الشيعة، فقام أهايل بغداد بالثورة يف الطرق فاضطر  القاهر إل إلغاء 

فكرة لعن معاوية واألمويني)11(.
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والبد من اإلشارة إل أنه قبيل سقوط اخلالفة بيد وزراء البويهيني ظهرت السيطرة الشيعية على احلكم 
العباسي جليا وبقيت مجاهري احلنابلة بقيادة الربهباري ميثلون املقاومة الفعلية هلذا الوجود الشيعي.

سيطرة الدولة البويهية على اخلالفة العباسية:
   ذهبت القرون الثال�ة األول الفضلى وظهرت الفنت كما أشار الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وأعظم 
الفنت هي ظهور التشيع يف العامل اإلسالمي كوجود سياسي يف مؤشر على بداية ضعف اخلالفة السنية 
وتفرقها، فقد كان للشيعة ظهور واضح، واحتلوا مواقع بارزة يف املسرح السياسي يف العامل اإلسالمي؛ 
فكان القرامطة يف اجلنوب )اجلزيرة العربية( والعبيديون )الفاطميون( يف املغرب، وبنو محدان يف نواحي 
عاصمة  اجلماهري يف  على  تأ�ري سليب  له  بشكل خاص  القرامطة  املوصل ومن ث حلب، وكان ظهور 

اخلالفة، وله تأ�ري نفسي سيئ على أهل بغداد بسبب ما تقرتفه يدهم اآلمثة مع  احُلجاج.
    كما مّثل الروافض قوة سياسية يف بغداد تتحكم يف مصائر اخللفاء بعد هيمنة البويهيني على احلكم، 

وسيظهر الحقا تأ�ري الوزراء والقادة من البويهيني)12( يف احلياة السياسية يف بغداد.
   دخل البويهيون بغداد سنة 334هي فتحولت سيطرة الوزراء الشيعة اجلزئية على احلكم إل سيطرة بويهية 
كلية على اخلالفة العباسية، وظهر جليا دور اجلمهور البغدادي احلنبلي يف هذه احلقبة، ومل يكن هذا 
الظهور اجلماهريي السين الوحيد يف العراق؛ فها هم أهل أصبهان السنة الذين كانوا حتت سيطرة البويهيني 
يثورون يف سنة 345هي على رجل من أهل قم سّب الصحابة، فعاقبهم البويهيون بفرض ضرائب على 

جّتارهم)13(.
   وعودة إل دار السالم بغداد فقد كان السنة يعيشون يف جانب الرصافة، والشيعة يعيشون مع خليط 
من أهل السنة يف جانب الكرخ. لكن الشيعة شرعوا- كالعادة بالتمدد على منطقة الرصافة، )حملة باب 
الطاق( مشال شرق بغداد، وكان احلنابلة يسدون أغلب حمالت بغداد مثل حملة باب األزج )بقي منها 
اليوم باب الشيخ( وحملة باب البصرة واحلربية وحىت باب الطاق كان هبا حنابلة، ومجاهري أهل السنة يف 

بغداد كانوا حنابلة.
العباسية وأبقوها شكال، وكانت هناك  فلم يسقطوا اخلالفة  العامة و�ورهتم  البويهيون سطوة     خاف 
العباسية، وألهنم خشوا �ورة عامة اجلماهري املسلمة من  أسباب    أخرى منعتهم من إسقاط اخلالفة 
خارج العراق عليهم فنصحهم الوزراء واملستشارون بالكف عن هذا القرار. فشرعوا بإهلاء الناس عن غالء 

األسعار يف بغداد بسياسات األلعاب الرياضية باجلري باخليول والسباق واملصارعة.
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وشجع وجود حاكم شيعي يف بغداد رافضة الكرخ وشيعتها على التحرك، فحصلت فتنة حمدودة هنبت 
هبا حمال جتارية بني سنة الكرخ وشيعتها وذلك سنة 338هي بعد أربع سنوات من سيطرة البويهيني على 
احلكم. ث حد�ت فتنة أخرى سنة 346هي بسبب سب الشيعة للصحابة علناً، لكن هذه املرة سالت 

ألول مرة دماء وقتل عدد ال يستهان به من الطرفني.
   وأصبح من املعتاد عند الشيعة سب الصحابة وتكفريهم، فهاجت مجاهري أهل السنة ضدهم  سنة 

347هي.
   وجرت يف السنة اليت بعدها )348هيي( فتنة أكرب حصلت فيها حرائق كثرية وقتلى ووصفت عند املؤرخني 

بإهنا )وقعة هائلة(.
   وجرت سنة 349هي فتنة عظيمة تعطلت بسببها اجلمع واجلماعات ألن الشيعة قاموا بأسر هامشية 

)عباسية(.
   ويف سنة 351هي أظهر الشيعة شعارات لعن معاوية كتابة على املساجد والطرقات وكتبوا: )لعن اهلل 
معاوية بن أيب سفيان ولعن من غصب فاطمة رضي اهلل عنيها فدكاً ومن منع ِمن أن يدفن احلسن عند قرب 
جده عليه السالم ومن نفى أبا ذر الغفاري ومن أخرج العباس من الشورى( على مساجد بغداد، فهبت 
مجاهري أهل السنة وحموا ذلك. كل هذا واخلليفة العباسي ال حيرك ساكناً، فحاول معز الدولة البويهي 
كتابته من جديد، فحذره أحد الوزراء وقال له: بّدل صيغة الكتابة وصرّح بلعن معاوية، وهذه كانت 

احملاولة الرمسية األول جلس نبض الشارع السين من قبل احلاكم الشيعي.
الناس أن يغلقوا دكاكينهم ويبطلوا     ويف سنة 352هي نفذ احلاكم الشيعي خمططه يف عاشوراء فأمر 
النساء منتشرات  قباباً عملوها باملسوح، وأن خيرج  النياحة ويلبسوا  األسواق والبيع والشراء وأن يظهروا 
الشعور مسودات الوجوه قد شققن �ياهبن يدرن يف البلد بالنوائح ويلطمن وجوههن على احلسني بن علي 
رضي اهلل عنهما ففعل الناس ذلك، إذ فوجئ الُسنة هبذا العمل ومل يكن لديهم قدرة على منعهم. ويف 

نفس السنة أحتفل الشيعة بعيد الغدير يف 18 ذي احلجة.
   ولكن أهل السنة أعدوا العدة للسنة القادمة، فلما جاءت سنة 352هي حصلت مواجهة عنيفة بني 

السنة والشيعة، أّدب فيها أهُل السنة الشيعة على جتاسرهم على الصحابة.
املؤامرات  برا�ا )وهو وكر  أمورهم وهجموا على مسجد  الُسنة  أهل     ويف سنة 354هي رتب مجاهري 

الشيعية( وقتلوا َمن فيه من الشيعة.
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وكان سبب تلك الفنت هو مرور مواكب شيعية على حمالت ُسنية ويسمعون أهل الُسنة السباب وانتقاص 
الصحابة، ويستفزوهنم بذلك، فتثور �ائرة أهل السنة، وحتدث مواجهات بني مجاهري السنة والشيعة.

يف سنة 356هي مات احلاكم البويهي وخلفه ابنه، قال ابن كثري:" فلما أحّس املوت أظهر التوبة وأناب 
إل اهلل ورد كثرياً من املظامل وتصدق بكثري من ماله، قال: وعهد باألمر بعده إل ولده خبتيار عز الدولة، 
وقد اجتمع ببعض العلماء فكلمه وأخربه أن علياً زوج ابنته أم كلثوم إل عمر بن اخلطاب فقال: واهلل ما 

مسعت هبذا قط ورجع إل الُسنة ومتابعتها")14(. وسبحان مغري األحوال.
   وخلفه ابن ضعيف )خبتيار( وبدأت الدولة البويهية تتزعزع ألن ابنه كان مييل للدعة واللهو، وجرى 
بينه وبني قائد البويهيني الرتكي )سبكتكني( وحشة وانقباض وكان هذا يف مصلحة الُسنة، فقد حصل 
توغل من الروم على ختوم الدولة العباسية مشال العراق، وشّكل الُسنة وفداً للخليفة العباسي لشرح أوضاع 
الثغور وضعفها، وكان رئيس وفد اجلماهري هو أحد علماء احلنابلة. وشّكلوا جيشاً شعبياً بعد أن مال هلم 
)سبكتكني(، وقبل ذهاهبم أحرقوا بيوت الشيعة وقالوا هلم: )الشر كله منكم( وكان هذا يف سنة 361هي، 

وهو تاريخ انقالب املوازين لصاحل اجلماهري الُسنية)15(.
    وهكذا هو دور أهل السنة دوماً الدفاع عن البالد من أي غزو خارجي بينما وظيفة الشيعة دائما هي 

إ�ارة القالقل لألمة؟!
   وأصبح )سبكتكني( يستفيد من مجاهري أهل الُسنة للتسلط على )خبتيار( وهو شرع يدعي الُسنية 
التشيع  على  وتفوقوا  وصمودهم  بكثرهتم  السنة  وقوي  بالضعف،  الشيعة  بدأ  وهكذا  منهم،  ويتقرب 
وأهله يف بغداد. ووقف الُسنة مع الرتكي )سبكتكني( فتغلب على خبتيار )الفارسي( ومكنوه من حكم 
بغداد)16( وطرد الديلم )البويهيني( من بغداد سنة 363هي، وخلع اخلليفة العباسي وعني آخر، وكل ذلك 

بدعم مجاهريي ُسين. وعني منهم ُعرفاء وقواداً.
   لكن موت سبكتكني مّكن للبويهني بظهور قائد جديد هو عضد الدولة البويهي الذي أعاد الروح 
للبوييهني، لكنه أوقف املشاكل خالل فرتة حكمه بني الشيعة والُسنة؛ ألنه كان - على سوء مذهبه- 
عاقال، إل أن مات سنة 372هي، وخلفه ابنه شرف الدين، وكان عضد الدولة قد منع الشيعة من عمل 

املآمت، وعّظم اخلالفة العباسية.
   وظهرت مواجهات بني اجلمهور السين والشيعي، وتقّوى مجهور السنة على الشيعة ومل يبق عضد للشيعة 
أال حاكم احللة املزيدية وهو شيعي. ال سيما مع ظهور صراع حقيقي بني البويهيني. وبقيت بغداد تتأرجح 

بني قوة )الفارسي( الديلم، وبني األتراك.
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وظهرت بسبب ذلك ظواهر جديدة عند بعض اجلماهري السنية وهو اخرتاع أعياد ومزارات مضادة للتشيع 
فعاجلوا بدع الشيعة بإخرتاع بدع جديدة لكنها مل تعمر طوياًل، فاّدعوا أن اليوم الثامن عشر من ذي احلجة 
)يوم الغدير( كان اليوم الذي دخل فيه النيب صلى اهلل عليه وسلم الغار ومعه أبو بكر، وعملوا فيه مثل 
ما عمل الشيعة يف يوم الغدير، وجعلوا بإزاء يوم عاشوراء يوما بعده بثمانية أيام )الثامن عشر من حمرم( 
نسبته إل مقتل مصعب بن الزبري وزاروا قربه كما يزار قرب احلسني وكان هذا سنة 389هي")17(. بيد أن 
له النجاح وهذه اإلجراءات السنية مل تستطع االستمرار مثلما قدر للمواسم  هذا األمر مل يكن مقدراً 
الشيعية بسبب أن هذه بدع يأنفها الشرع ويف منهج أهل السنة غىن عنها، بينما ال يعيش الشيعة إال إذا 

أوجدوا هلم كل يوم بدعة جديدة.
    ويف سنة 390هي دب الوهن إل شيعة بغداد وتسلط عليهم بعض السنة مبساعدة األتراك لكن ذلك 

مل يستمر وتدخل أشراف الشيعة وتوسطوا لدى احلكومة للتدخل لتقف املشاكل.
ويف سنة 398هي شرع الشيعة يستفزون أهل السنة فأخرجوا مصحفاً غري املصحف املوجود وقالوا: هذا 
مصحف عبد اهلل بن مسعود، فهاج العلماء السنة احلنابلة وغريهم على عامل الشيعة يف بغداد آنذاك ابن 
املعلم حممد بن النعمان، ودخلوا بيته؛ وانتهى األمر إل إحراق الفقهاء السنة هذا املصحف املزعوم)18(. 
فهاج الشيعة وهلجوا بالدعاء للخليفة الفاطمي )املنصور( يف وقته، فغضب اخلليفة العباسي وعاقبهم. 

ودبَّ الضعف أكثر إل شيعة بغداد.
     وكان البويهيون وأمراء احللة مع شيعة بغداد، بينما كان األتراك واخلليفة العباسي مع اجلماهري السنية. 
القادر مات)19(،  العباسي، ففي سنة 400 هي أشيع أن اخلليفة  يتمنون هالك اخلليفة  الشيعة  وكان 
فأظهر الشيعة الفرح بذلك، فأصدر اخلليفة  قرارا بإيقاف العمل باملواسم االحتفالية للسنة والشيعة على 
السواء وكان هذا اإليقاف طبيعياً حمققاً للسالمة السياسية، لوال وجود قوى متنفذة مستفيدة من إعادة 

العمل هبذه الطقوس.
   يف سنة 402هي �ار سنة واسط على الشيعة وهزموهم حىت هرب أعيان الشيعة وبعض علمائهم يف 

واسط إل احللة املزيدية)20(.
    يف سنة 422هي، بعد ظهور الدولة السلجوقية يف بالد فارس تسلطت على الشيعة الروافض واكتشفت 
أن بعضهم شيعة باطنية ألنه كان متزوجا من 50 أمرأة، ودعمت اخلليفة العباسي يف بغداد؛ لذا نشط 
اخلليفة العباسي)21( وكان احلاكم )القائم( والذي آزره رئيس الرؤساء ابن مسلمة والذي خطط ألهل 
السنة بعناية إلعادة دورهم يف بغداد؛ فمنع الشيعة من النوح على احلسني، وراسل السالجقة كي يأتوا 
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إل بغداد وينقذوها من البويهيني الفرس، ومجعت اجلماهري السنية أمواال للرتك وأصبح هناك حتالف سين 
تركي، وجرت اجتماعات بني أعيان أهل السنة والعلماء لشرح الوضع الشيعي يف بغداد.

     ضعفت الدولة البويهية وحدث جتمع مجاهريي سين خمطط له وهامجوا حمالت الشيعة يف الكرخ 
وحرقوها واشتعلت أغلب حمالت بغداد، وأوجعوا الشيعة، وأقاموا خطيبا سنيا يف مسجد برا�ا الشيعي.

وشرعت الدولة السلجوقية ترسل هتديدات للدولة البويهية، فقام اجلماهري مبنع الشيعة من النوح يف يوم 
عاشوراء، ووعدوا بالطاعة لكنهم خرقوا الوعد فأوجعهم مجاهري السنة.

    وبعد سقوط احلكم البويهي وسيطرة السالجقة على بغداد )447هي( خفت األمور ألن القوة املساندة 
للشيعة )الدولة البويهية( ضعفت، لكن بقيت شعاراهتم مكتوبة على بعض املساجد بشكل حمفور باآلجر 
)حممد وعلي خري البشر( لذا قامت مجاهري السنة بتغيري هذه الكتابات، ودخلوا الكرخ وهم ينشدون 
قصائد يف مدح الصحابة وقُتل بعض غالة الشيعة وهرب شيخ الطائفة الطوسي خوفا من اجلماهري السنية 

وهنبت داره وهذا سنة 448هي)22(.
   إال أن األمور مل تدم للسنة فقد دخل البساسريي إل بغداد مستغال خروج السالجقة منها، والبساسريي 
قائد تركي غاشم )متحالف مع الشيعة( وتلقاه الشيعة يف بغداد، وكان أول عمل قام به قتل ابن مسلمة، 
وخطب للخليفة العبيدي الفاطمي املستنصر، وخرج البساسريي خارج بغداد وخرج الشيعة معه، فهجم 
الوايل السلجوقي مع مجاهري السنة على حمالت الشيعة وهنبت أمواهلم، والتقى السلطان جبيش البساسريي 

فهزمهم اهلل حىت أنه مل ينج من أصحابه إال القليل وقتل البساسريي)23(.
    دب الوهن واخلوف بالشيعة حىت كانوا حُيضرون نساء ينحَن داخل البيوت يف عاشوراء )24(. ث 

خبت نار الشيعة إال يف حوادث متفرقة هنا وهناك قرابة 200 عام.
   إال أن غفلة احلكام مع الشيعة مكنتهم من جديد، فبعد وفاة اخلليفة املستضيء سنة 575هي، خلفه 
ابنه الناصر الذي قّرب الشيعة ومنهم الوزير ابن القصاب وكان يكره احلنابلة)25( واستعان حبفيد الشيخ 
عبد القادر الكيالين عبد السالم والذي كان يبغض ابن اجلوزي، فنفى ابن اجلوزي من بغداد إل واسط، 
ومل يرجع من منفاه إال بعد وفاة ابن القصاب سنة 592هي، وكانت أذية ابن اجلوزي أذية للحنابلة والذين 
هم من يقود اجلماهري السنية)26(، وخبت روح اجلماهري العراقية إذ أن احملرك هلم وهم احلنابلة بدأ جنمهم 

يأفل يف العراق ويسطع يف الشام.
   ووقع احلكام مرة أخرى يف الغفلة عن خطر التشيع فعني آخر اخللفاء العباسيني يف بغداد )املستعصم( 
وزيراً شيعياً حاقداً هو ابن العلقمي، وملا حترك الشيعة سنة 655هي تصدى هلم مجاهري السنة بالتأديب 
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وهنبت مساكنهم، فأ�ر ذلك يف نفس الوزير ابن العلقمي فكاد للخالفة العباسية مكيدة عظيمة، فقلص 
اجليش من 100 ألف جندي إل عشرة آالف، وكاتب التتار سراً، وقدم هلم اخلالفة العباسية على طبق 

من ذهب فُقتل اخلليفة وقتل أهل بغداد مقتلة عظيمة وذلك سنة 656هي)27(.
هذه هي نتيجة الغفلة املتكررة من أهل السنة حكاما وحمكومني حني ينسوا حقيقة الشيعة فيعينوهم وزراء 
ومدراء ومسؤولني فيستغل الروافض ذلك ويكيدون لإلسالم السين أميا مكيدة، وما خرب أمريكا يف العراق 

عنكم ببعيد!
وللحديث بقية

املصدر : موقع الراصد
)1( وهذا القانون حيتاج إل موافقة احملكمة الدستورية ليصبح نافذاً، وهذا القانون يشري إل تشكل توافق 

سين وكردي مع بعض الشيعة على إزاحة الشيعي الدكتاتور نوري املالكي.
)2( يكرر ذلك مراراً يف جمالسه اخلاصة والعامة ومسعتها منه شخصياً أكثر من مرة.

)3(  انظر: ابن الندمي "الفهرس" ص166، معجم األدباء، لياقوت احلموي )107/16(، تاريخ الطربي 
)173/8( ومن هذه املؤلفات )مثالب األمويني(، )مثالب معاوية(، )تفضيل بين هاشم وذم بين أمية 

وأتباعهم(، )فضل هاشم على عبد مشس(.
)4( تاريخ الطربي )132/8(.

)5( النجوم الزاهرة البن تغري بردي ) 77/2(.
)6( البداية والنهاية البن كثري )277/10(.

)7( بغداد البن طيفور )54(.

)8( تاريخ الطربي )63/10(.
)9( البداية والنهاية البن كثري )55/11(.

)10( املصدر السابق )152/11(.
)11( جتارب األمم وامللوك البن مسكويه )260/1(، واملنتظم البن اجلوزي )249/6(.

)12( البويهيون شيعة زيدية جارودية، وهم أسوأ أنواع الزيدية وهم أقرب شيء إل الشيعة اإل�ين عشرية، 
ومنهم اليوم يف اليمن احلو�يون.

)13( الكامل البن األ�ري )517/8(.
)14( البداية والنهاية )11/ 262(.
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)15( املصدر السابق )11/ 272(. 
)16( جتارب األمم، )328/6(.

)17( املنتظم، )206/7(.
)18( البداية والنهاية، )339/11(.
)19( املصدر السابق، )342/11(.

)20( الكامل، )295/9(.
)21( املصدر السابق، )415/9(.

)22( املنتظم، )171/8(.
)23( البداية والنهاية، )83/12(. 

)24( استمرت هذه العادة يف العراق ليومنا هذا مبا يسمى )املاليات( للقراءة يف البيوت، وخاصة يف 
عهود خنوع الشيعة.

)25( البداية والنهاية )106/13(.
)26( العليمي، املنهج األمحد يف تراجم أصحاب اإلمام أمحد، )35/4(.

)27( علي بن حممد باخيِّل آل بابطني، سنوات احلنابلة يف بغداد، )175(.



5

الدور المشبوه في الوسط الفلسطيني :
1-جبهة الن�ضال الفل�ضطينية خطاب بائ�ص يف خدمة النظام ال�ضوري

2-ال�ضيعة وفل�ضطني

ِه ل لإيران(!! 3- كلمُة حقٍّ وبُرهان: )ال�ضكرُ للَـّ
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   الدور المشبوه في الوسط الفلسطيني :

1-جبهة الن�ضال الفل�ضطينية خطاب بائ�ص يف خدمة النظام ال�ضوري
 منذر النابليس 

جلنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة يف فلسطني:   
 بسم اهلل احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه وسلم :

أما بعد : كما بيننا يف مقال سابق بأن الكثري من الفصائل الفلسطينية قد أصبحت دكاكني سائرة يف 
ركاب من يدفع وميول !!!! وهي عبارة عن أمساء رنانة وليس هلا غطاء أو عمق شعيب وال فعل متميز على 
األرض ومن هذه الدكاكني دكان جبهة النضال الفلسطينية ، فمن َيطلع على موقعها املسمى " نضال 
الشعب " ويقرأ شريطها األخبارى ال يساوره أي شك يف متوضع تلك اجلبهة مع احملور السوري اإليراين 
يف مواجهة الشعب السوري األعزل الذي �ار على السطلة الظاملة يف سوريا، واليت أذاقته وعلى مدى 
أربعني عاماً مر العذاب من التمييز الطائفي وقمع احلريات الدينية ألهل السنة، وحاربته يف أعز شيء 
ميلكه وهي عقيدته حىت أصبح معقل األمويني وهو اجلامع األموي حسينية معدة لِللِطْم وباقي طقوس 
الشيعة الشركية ، وكانت هنالك خطة لبناء احلسينيات الشيعية يف املناطق السنية بينما حُتارب املساجد 

السنية يف نفس الوقت .
    كما مل يسلم الفلسطينيون من بطش هذا النظام النصريي الطائفي وكلنا يتذكر ما فعله املقبور حافظ 

باملخيمات الفلسطينية يف لبنان .
لقد ُعقد مؤمتر صحايف يف مكتب األمني العام جلبهة النضال خالد عبد اجمليد الذي تال بياناً بأسم أربعة 
عشر فصياًل، وبينها اجلبهة الشعبية ي القيادة العامة وفتح اللجنة املركزية وفتح االنتفاضة وجبهة النضال 
واجلبهتني الشعبية والدميوقراطية وجبهة التحرير والصاعقة واجلهاد األسالمي ، فيما غابت محاس بسبب 

عدم وجود ممثلني هلا يف دمشق .
   وأعلنت الفصائل، يف البيان، أن »اهلدف الرئيسي« لتحركها هو »عودة أبناء املخيم إل خميمهم خميماً 

آمناً منزوع السالح ميارسون فيه حياهتم الطبيعية ويتابعون فيه محل قضيتهم الوطنية« ضد إسرائيل.
ودعت الفصائل »املسلحني إل اإلنسحاب من خميم الريموك إلهناء حالة التشرد اليت يعاين منها أبناء 
املخيم، باإلضافة إل اإلضرار باملكانة السياسية اليت ميثلها خميم الريموك كرمز لالجئني«، وال »وقف 

إطالق النار وكل العمليات العسكرية «.)موقع نضال الشعب (
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من اإلطالع على املشاركني يف هذا املؤمتر الصحفي وإن جتاوزنا من يقف مع النظام إعالميا ، جند أن 
من ضمن املشاركني فصيلني وقفا مع النظام النصريي بكل قوة مها اجلبهة الشعبية القيادة العامة بقيادة 
املدعو أمحد جربيل وتنظيم الصاعقة املوايل للنظام السوري ، هذان التنظيمان شاركا وبشكل علين وسافر 
يف قتال الشعب السوري وكانا مبثابة شبيحة للنظام يعتقلون الثوار السوريني وينكلوا هبم ويقاتلوا جنبا إل 

جنب النظام واليوم وبكل صفاقة يطالبان اجملاهدين بإخالء املخيم .
    فهنا نسأل ملاذا مل تظهر محية جبهة النضال وغريها من دكاكني التنظيمات الفلسطينية عندما حولت 
مليشيا أمحد جربيل املخيم إل �كنة عسكرية للقتال إل جانب النظام وكانت تلك القوات تقاتل اجليش 
التنظيمات وعلى  النار من خميم الريموك ، فلماذا مل تطالب تلك  احلر يف احلجر األسود وتطلق عليه 
رأسها جبهة النضال من ميلشيا أمحد جربيل والصاعقة بعدم التدخل بالشأن السوري وأن يقفوا مبسافة 
واحدة من املتقاتلني وعدم جعل املخيم ساحة لتصفية احلسابات ، لكن ومبا أن املخيم قد سقط بيد 
اجليش احلر وهزم اجليش السوري النظامي مع حلفاءه ، بدأت خترج علينا تلك األصوات الناشزة لتطلب 
إخالء املخيم من املسلحني والتباكي على سكان املخيم املشردين والذي كان سبب تشريدهم ومعاناهتم 
هو أمحد جربيل وميليشياته وسكوت بقية دكاكني التنظيمات عن فعله األجرامي وما يزيد الطني بلة هو 

أن يشاركوه يف هذا املؤمتر الصحفي لتخفيف معاناة الفلسطينيني يف خميم الريموك وهم سبب معاناته .
 ، لكن العجيب يف األمر هو أن املؤمترين مل يبينوا هل يشمل إخالء املسلحني  من املخيم القوات السورية 

احلكومية... هذا سؤال مهم يوجه اليهم ؟؟؟
   أم أن اخلطاب موجه للمسلحني من اجليش احلر فقط وبالتايل يدخل اجليش النظامي املخيم بكل 

أرحيية.
   كذلك فإن اجملتمعني مل يذكروا يف بياهنم ماتعرض له خميم الريموك من قصف مهجي طال حىت املساجد 
مثل ما حصل ملسجد عبد القادر احلسيين ، كما إن القناصني التابعني للحكومة يستهدفون كل متحرك 
يف املخيم ، واجملتمعون مل يتعرضوا لباقي املخيمات يف باقي املدن السورية وما تعرضت له من قصف مهجي 
واقتحام من قبل شبيحة النظام السوري ، وما حصل يف خميم الرمل اجلنويب يف الالذقية وخميم الفلسطينيني 

يف درعا أكرب شاهد على ذلك .
   حنن مع ختفيف املعاناة عن أهلنا يف الريموك ويف كل مكان لكن هل تضمن تلك التنظيمات عدم رجوع 

جيش النظام مع حلفائه من أمثال أمحد جربيل ليعيدوا الكرة يف املخيم من جديد ؟؟؟؟
   إن التباكي على مأساة إخواننا الفلسطينيني يف سوريا والوقوف بنفس الوقت جبانب قاتله وقاتل الشعب 
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السوري ضدان ال جيتمعان ، فيجب على تلك التنظيمات املفلسة الوقوف على احلياد على أقل تقدير 
وال تقف بصف نظام يبيد شعبه بأشد األسلحة فتكا فإن هذا النظام ساقط وزائل بإذن اهلل وهو كل يوم 
خيسر أرضا لصاحل اجملاهدين فلماذا املراهنة على احلصان اخلاسر الذي بزواله لن يكون هنالك مكان لتلك 

التنظيمات اخلائبة إال إن عطفت عليهم إيران باإلقامة يف بعض شوارع طهران أو قم النتنة .
إن الشعب السوري الذي طاملا وقف مع قضايا فلسطني بكل ما ميلك ودفع وضحى بالكثري جتاه قضية 

فلسطني يستحق منا الوقوف جبانبه ومساندته ال أن نقف جبانب جالده .
نسأل اهلل أن يرفع البالء عن شعبنا السوري والفلسطيين وينصرهم نصرا مؤزرا أنه مسيع عليم.

2-ال�ضيعة وفل�ضطني
عمر خليفة راشد

تبدي السلطة الكهنوتية يف إيران حرصها الشديد بالقضية الفلسطينية، ويقوم اإلعالم الصفوي اجلبار 
بإظهار إيران كدولة حريصة على حترير فلسطني وتطهري املسجد األقصى من دنس اليهود. تقوم إيران من 
أجل هذا اهلدف النبيل )!( بدعم بعض فصائل املقاومة الفلسطينية باملال والسالح، وتقيم سنويا فعالية 
)يوم القدس العاملي(، إظهارا منها ملدى اهتمامها بقضية املسلمني األول.. فما هي حقيقة هذه املزاعم 

اإليرانية؟!
 املسجد األقصى ليس يف القدس!

املسجد  أن  يعتقدون  أهنم  بسيط، وهو  لسبب  األقصى  املسجد  إل حترير  يسعوا  أن  للشيعة  ال ميكن 
األقصى يف السماء، وليس يف القدس الشريف !

-  قال احملدث حممد باقر اجمللسي: "عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال عن املساجد اليت هلا الفضل: 
املسجد احلرام، ومسجد الرسول صلى اهلل عليه وسلم، قلت: واملسجد األقصى ُجعلت فداك؟ قال: ذاك 
يف السماء، إليه ُأسري برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فقلت: إن الناس يقولون إنه بيت املقدس، فقال: 

مسجد الكوفة أفضل منه". )حبار األنوار، 405/97(.
-  وذكر الفيض الكاشاين يف تفسريه: "روى القمي عن الباقر عليه السالم أنه كان جالسا يف املسجد 
احلرام، فنظر إل السماء مرة وإل الكعبة مرة ث قال: )سبحان الذي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام 
إل املسجد األقصى(، وكرر ذلك �الث مرات ث التفت إل إمساعيل اجلُعفي فقال: أي شيء يقول أهل 
العراق يف هذه اآلية يا عراقي؟ قال: يقولون: ُأسري به من املسجد احلرام إل بيت املقدس، فقال: ليس 
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كما يقولون، ولكنه ُأسري به من هذه إل هذه، وأشار بيده إل السماء". )تفسري الصايف، 166/3(.
- وقال عباس القمي: "واملشهور على أن املسجد األقصى هو بيت املقدس، ولكن يظهر من األحاديث 
الكثرية أن املراد منه هو البيت املعمور الذي يقع يف السماء الرابعة وهو أبعد املساجد". )منتهى اآلمال، 

ص 70(.
-  أما املرجع املعاصر جعفر مرتضى العاملي فقد قال: "أنه حني دخل عمر بيت املقدس مل يكن هناك 
النيب األعظم، 137/3(. وقال أن:  مسجد أصال، فضال عن أن يكون أقصى" )الصحيح من سرية 
"املسجد األقصى الذي حصل اإلسراء إليه، والذي بارك اهلل حوله، فهو يف السماء". )املصدر السابق، 

.)106/3
وقد نال العاملي على تأليفه هذا الكتاب جائزة إيران للكتاب، وقد كّرمه الرئيس اإليراين أمحدي جناد 

بنفسه !
هذه النصوص تنفي أي صفة دينية لفلسطني وبيت املقدس عند الشيعة. ومن أراد مزيدا من التفصيل 

فلريجع إل كتاب )الشيعة واملسجد األقصى(، تأليف األستاذ طارق أمحد حجازي.

الشيعة يكرهون أبطال فلسطني
كل الشخصيات اإلسالمية العظيمة، اليت ارتبط ذكرها بفلسطني، وفتح فلسطني، وحترير فلسطني، من 
أمثال أيب بكر الصّديق، وعمر بن اخلطاب، وأبو عبيدة بن اجلراح، وعمرو بن العاص، ونور الدين حممود، 
الشيعة كراهية شديدة  الشخصيات يكّن هلا  الدين األيويب رضي اهلل عنهم مجيعا.. كل هذه  وصالح 

وبغضا ال حّد له ! 
قتل الفلسطينيني يف لبنان

الذي يسعى إل نصرة الفلسطينيني وحترير بالدهم، ال يقوم بقتل الفلسطينيني وذحبهم بدم بارد يف خميمات 
بريوت وأزّقة بغداد.

هل تذكرون مذابح الشيعة حبق الالجئني الفلسطينيني من سكان خميمات صربا وشاتيال وبرج الرباجنة 
يف بريوت يف مايو من عام 1985م؟! لقد قام زنادقة حركة أمل الشيعية، وبدعم من إخواهنم الدروز 
والنصرييون والنصارى بأبشع أنواع اجلرائم يف تاريخ لبنان املعاصر، فقتلوا الرجال والنساء واألطفال، وأحقوا 

املستشفيات ودور العجزة، ومل يبقوا حجراً على حجر ! إليكم هذه النماذج:
ُذبح  الفلسطينية  اجلثث  من  وأن جمموعة  بريوت،  مستشفيات  قتلوا يف  الفلسطينيني  من  عدد كبري   -
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أصحاهبا من األعناق. )صنداي تلغراف، 27 مايو 1985م(.
- "قامت قوات حركة أمل بنسف أحد املالجئ اليت كان يتواجد فيها مئات الشيوخ واألطفال والنساء 

يف عملية دنيئة تعرب عن الرببرية اجلديدة". )الوطن الكويتية، 27 مايو 1985م(.
- "ذَكَرت شاهدة عيان أهنا رأت أحد أفراد املليشيا يذبح حبربة بندقيته ممرضة فلسطينية ألهنا احتجت 

على قتل جريح أمامها". )الشرق األوسط، 28 مايو 1985م(.
- "مليشيات أمل مجعت العشرات من اجلرحى واملدنيني خالل مثانية أيام من القتال يف املخيمات الثال�ة 

وقتلتهم". )وكالة األسوشيتد برس، 28 مايو 1985م(.
 هذا هو احلقد اجملوسي على أهل السنة واجلماعة، منذ ابن العلقمي حىت نبيه بّري، ث يقولون: حترير 

فلسطني !!

 قتل الفلسطينيني يف العراق:
عاىن فلسطينيو العراق من إجرام املليشيات الشيعية منذ اليوم األول لالحتالل األمريكي – اإليراين للعراق 

احلبيب.
الشتات  بني  العراق  )فلسطينيو  بعنوان  فلسطني كتابا  السنة يف  أهل  عقيدة  عن  الدفاع  جلنة  أصدرت 
واملوت(، ذكرت فيه بعض تفاصيل هذه األعمال اإلجرامية للفرتة من 2003 إل 2006م، ومما جاء فيه:

جمموع االنتهاكات عموما: 2595 انتهاكا..
تشمل االنتهاكات: قتل، جرح، هتجري، مدامهة، اعتقال، خطف، قصف، فقدان، هتديد، تعذيب..

88% تقريبا من هذه االنتهاكات متت على يد املليشيات الشيعية..
و 12% على يد األمريكان !!

 ليس للمشروع اإليراين عالقة باإلسالم وال باملسلمني، وال يسعى لتحرير فلسطني وال غري فلسطني. مل 
حيرر الشيعة على مدى ألف عام شربا واحدا من ديار املسلمني. إنه مشروع كسرى يزدجرد، الذي أحياه 

الويل الفقيه، يف غفلة من أهل السنة واجلماعة.
موقع القادسية عن الرسائل الشيعية يف املسالة البحرينية
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ِه ل لإيران(!! 3- كلمُة حقٍّ وبُرهان: )ال�ضكرُ للَـّ
محمود بن محمد حمدان 2012-12-5

احلمُد للَّيِه كما أََمر، والصَّالُة والسَّالُم على سيِِّد الَبشر، وعلى آلِه وصحبه ذوي النَّظر، أمَّا بعُد:
 يف ظلِّ أجواِء الَفرح واحلُُبور اليت َتغُمُر َجنَيَبات الشَّارَع الِفَلسِطييّن )خباصٍَّة(، واإلسالمّي والعريّب )بعامٍَّة(، 
على ما َمينَّ اللَّيُه –تعال- به علينا )أهل غزَّة( ِمن: وقِف نزِف دِمنا الذي جرى مهراقًا يف احَلْرب الزّبُون 

اليت شنَّتها بين صهيون –أخزاهم اللَّيُه مبا يفعلون- .
وعلى ما تفضََّل به –سبحانُه وتعال- ِمن ردِّ كيِدهم، وفضِح أسطورة جيشهم

–الذي ال يُقهر-! عاشر اجلُُيوش قوًَّة يف الَعامَل!
ياَء الصَّايَف ليصطاَد فيه-؛ رافًعا عقريته ليقول: 

َ
ُر امل اِء الَعِكر، بل من يُعكِّ

َ
خيرُج عليينا –َمن يُتِقُن الصَّيَد يف امل

)... نشُكُر إيران(!!
كذا قال! ولبئَس َما قال! واهللُ وحده يعلم ما َوراء مثل هذِه العبارات واألقوال!!

َمن  إل  هبا كلمُتُه  تصُل  قْد  –اليت  اإلعالِم  شاشاِت  وعلى  السِّياسيِّ-  ستوى 
ُ
امل –هبذا  برجٍل   كيَف 

بأقطارِها- أْن يقوَل ما قال  -خاصَّة يف هذه األيَّام-؟!!
ويا ليت األمر اقتصر على ذلك –على ِعَظِمه-، بل تعدَّى ملا هو أشدُّ وأنكى؛ ِمن تعليق الفتات حتمل: 

)الشكر واالمتنان إليران( –وبأربع لُغات-!!
وإنّا –واللَّيِه- ال ينقضي عجبنا  واستغرابنا –يف آٍن-  ِمن هذه األقوال وتلَك األفعال!

ثَّ –باللِّيِه عليكم- ﴿نيَبُِّئوين ِبِعْلٍم﴾ على ماذا ُتشَكُر الرَّافضة يف  إيران ؟!!
 وما هي ِمَننهم علينا ومنحهم لنا أهَل السنة ؟!!

أَعَلى األطفال الذيَن ذحَبتُهم –بال رمحٍة وال دين- يف )محياة( ؟!
أم على النِّساء اليت اغتصبتها –بال َحَياء وال َوجل- يف )دْرَعيا( ؟!

سياِجد اليت َقصَفتها، وانتهَكت ُحرَمَتها –ُبكلِّ عنجهيَّة- يف )ِدمشق( ؟!
َ
أم على امل

أم على الدِّماء الربيئة الزَّكية اليت أراقتها –قيُْربَة وطاعة!-  يف )سهول َحَلب(؟!
أم على ماضيها – وحاضرَِها- األسود جتاه أهل السُّنَّة )الفلسطينيني( يف العراق ولُبنان ؟!

أم على َسبِّ وشتِم وقذف أُمنا عائشة على شاشات الفضائيات؟!
أم هل نسينا مذابح صربا وشاتيال؟!
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جوسيِّ املليء بالبدع والشركيات، 
َ
أَم َعَلى ما هَو أعظم ِمن هذا وذاك= من نشرها ملذهبها الصَّفوي امل

والذي هو خليط من اجملوسية واليهودية بعباءة إسالمية!
ولديِن  ُعاله-،  يف  –جلَّ  اللِّيِه  لكتاِب  بل  اللَّيِه،  رسوِل  لصحابَة  َتقيَّة-   ودون  –َصراحًة  ناوئ 

ُ
امل

اإلسالم)]1[(؟!!
أَم ُتشكر َعَلى ما أفسدتُه يف بعِض األَقطار ، وال تزال يف )الَبحَرين( و)الُكَويت( و)الَيَمن( ...، وَتسعى 

لإلفساد يف غريها ؟!
أال فلُيعلم أنَّ اللَّيَه –جلَّ جاللُه- لُه الفضُل –وحده- واملنة، ُهو الذي َردَّ َكيَد

ْؤِمِننَي اْلِقَتاَل وََكاَن اهللُ َقِويًّا َعزِيزًا﴾ .
ُ
﴿.. الَِّذيَن َكَفُروا ِبَغْيِظِهْم ملَْ ييََناُلوا َخييْرًا وََكَفى اهللُ امل

ْيَتَمة اليت َجاَشت لبضعة أيَّاٍم فرتَكت النساء أيامى، واألوالد يتامى!
َ
وأنَّ ما َحَدَث ِمن توّقِف هذِه احلرب امل

ا هو حمُض تفضٍُّل ِمَن اللَّيِه – تبارَك وتعال- علينا .. هذا إْن عِلْمَنا أنَّ أقواًما أعدُّوا فوَق ما أعَدْدنا،  إنَّ
وأخذوا باألسباب بأضعاف ما أخذنا، ومل ينالوا َما نِلنا !وهل يكون

﴿ ... النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعْنِد اهلِل اْلَعزِيِز احَلِكيِم﴾ ؟!.
 ُكل ذلَك بفضِل اللَّيه وتوفيقه ﴿ُهَو الَِّذي َأْخرََج الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِمْن ِديَارِِهْم أِلَوَِّل احَلْشِر 

َما ظَنيَْنُتْم َأْن خَيُْرُجوا..﴾
و»إخالصهم«  »بدعوهتم« و»صالهتم«  بضعفائنا:  نيُْنصُر  أننا  وسلم:  عليه  اهلل  نبيُّنا صلى  قاَل  وكما 

)]2[(
ثَّ بصرِب شعبنا وجلُُوئِه لربه ومواله -ُسبحانه وحبمدِه .. -

فاللهم لَك احلمُد محًدا ميألُ األرَض والسماء *** كثريًا غزيرًا ما يُعدُّ وحُيَسُب .
وإنَّ أهمَّ سالح  نتسلح به –مجيعًا- التوحيد والطاعة .

وإْن كاَن مثََّة ُشكٍر ألحد بعد اهلل ُيْسدى، و�يََناٌء لعباد اللَّيِه يُهدى على ما ُحِقن من دماء املسلمني، واحلمد 
هلل رب العاملني :

للصَّابرين ِمن إخواننا وآبائنا وأبناء شعبنا الَّذين كانوا على الدَّوام ﴿..ِإَذا َأَصابيَتيُْهْم ُمِصيَبٌة قَاُلوا ِإنَّا لِلِه َوِإنَّا 
ِإلَْيِه رَاِجُعوَن﴾ .

ِإميَانًا  فيَزَاَدُهْم  َلُكْم فَاْخَشْوُهْم  َقْد مَجَُعوا  وللوا�ِقنَي بتأييد خاِلقهم هلم ﴿الَِّذيَن قَاَل هَلُُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس 
. ﴾...

وللُمحَتِسبنَي ِلَما أصابيَُهم؛ فكانت أفئدهتم قبَل ألسنتهم تلهُج ﴿.. َحْسبيَُنا اهللُ َونِْعَم اْلوَِكيُل﴾.
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اِع ِإَذا َدَعاِن﴾ . م؛ املوقنني بقول اهلل: ﴿.. فَِإينِّ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ وللَفزِعنَي لدعاء رهبِّ
وللمخلصنَي مّمن ابتالُهم اهللُ باملسؤولّيِة، فأدركوا ُعْمَقَها وأبعاَدَها، قاموا حبّقها، وأدَّْوا األمانَة على وجهها!

أمَّا التَّنازل يف العقيدة! واالنسالخ من الدِّين، الذي صرنا نراُه صباَح مساء؛ دون خوٍف أو حياء؛ جملرد 
دعم أو مصلحة أو احتواء، فلن يقف عند هذا احلّد حىت يتعدى ملا هَو أعظم منه؛ إن سْكتنا أو َجبيُنَّا !!

ا اخلوف ِمن َفساد العقيدة، وتنّكب السَّبيل، والنُّكوص عن  فال خوف علينا –واهلل- ِمن قلة السالح!؛ إنَّ
َهْدى األوائل، فاهلل –جل جالله- ناصٌر َمن نصَر دينه في﴿يَا أَييَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإْن تيَْنُصُروا الَلَه ييَْنُصرُْكْم 

َوييُثَبِّْت أَْقَداَمُكْم ﴾
و﴿ِإْن ييَْنُصرُْكُم اهللُ فياََل َغاِلَب َلُكْم َوِإْن خَيُْذْلُكْم َفَمْن َذا الَِّذي ييَْنُصرُُكْم ِمْن بيَْعِدِه﴾؟

نسأُل اهلَل السَّالمة يف األمور ُكّلها، وأن جُينِّبنا وأهلنا هذا النيََّفس اخلبيث الدخيل التابع الذليل املخالف 
لشرع اهلل وكلماته، املناوئ هلل ورسوله وآياته واحلمُد هلل ربِّ العاملنَي .

ُحرَّم/1424هي . غزة –رّد اهلل عنها شرَّ األشرار-
15/امل

نطقة –وال تكاد تنقضي!-؛ أنَّ السفري اإليراين يف اأُلرُدّن الّشقيق )إبراهيم 
َ
)1( وِمن جديد َخبا�اهِتا يف امل

زادة(! أعلن أن بالده مستعدة لتزويد اأُلرُدّن بالنفط والطاقة جمانًا وملدة 30 عاًما مقابل السماح بتبادل 
السياحة الدينية بني البلدين .

ُمستغاًل ما مُتّر به شقيقتنا اأُلرُدّن ِمن أوضاع اقتصادية!، فأّي ُخبٍث بعد هذا ؟! وانظر للرد على هذا 
الكيد الذي يراد ببلدنا الثاين األردن، كلمة شيخنا علي احلليب 

)2( أخرجه النسائي وأصله يف البخاري
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واجب النصرة :

1- هل �ضقطت م�رص يف الفخ الإيراين الأمريكي ؟؟
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    واجب النصرة :

1- هل �ضقطت م�رص يف الفخ الإيراين الأمريكي ؟؟
منذر النابليس 2013-3-5

جلنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة يف فلسطني:

   أ�بتت األحداث بأن هنالك معادلة سهلة يستطيع إدراكها كل متابع ، وهي أن أمريكا حتتل وحتاصر 
بلداً مسلماً ومن ث تفتح �غرة لدخول إيران إل ذلك البلد حاملة معها كل قذاراهتا من العقائد الشيعية 

الباطلة يف تعاون وتبادل لألدوار مكشوف ومفضوح  .
   وهذا عني ما فعل بالعراق وأفغانستان والسودان واليمن ولبنان وفلسطني وأخريا مصرنا احلبيبة .

فما هو سر هذا التزاوج العجيب بني املشروع الشيعي الصفوي الذي تتزعمه إيران وبني املشروع الصلييب 
اليهودي يف املنطقة الذي بدأ منذ نزول اهلالك اخلميين من الطائرة الفرنسية وحبماية فرنسية يف مطار طهران 

بعد أن كان معززا مكرما يف بلد الصليب فرنسا .
    لقد قرأ أعدائنا تارخينا جيدا وفهموا الدور اخلطري الذي لعبته الفرق الباطنية هلدم الدين اإلسالمي 
الذي جاء به حممد بن عبد اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، كذلك الدور الذي لعبته تلك الفرق يف مساندة 
كل غازي لبالد املسلمني وخاصة دعمها للغزو الصلييب لبالد الشام وبيت املقدس وذلك بتسهيل دخول 

جحافل الصليبيني عرب اخليانات أو عن طريق إغتيال كبار قادة اجلهاد ضد الغزو الصلييب .
    بعد هذه املعرفة من أعدائنا تبني هلم بأن خري من يعينهم ويكون حارساً أميناً لدولة اليهود اليت غرسوها 
يف قلب األمة اإلسالمية ويكون سداً منيعاً للحيلولة دون إزالتها وحترير بيت املقدس من برا�نها هم الفرق 

الباطنية املتمثلة بالرافضة والنصريية وغريها .
    لذا نرى بأن أمريكا ومن حالفها من دول الكفر قد أضعفت الدول السنية عرب إحتالهلا أو حصارها 
أو إ�ارة الفنت بداخلها، وهاهي طائراهتم يقتصر قصفها على كل ما هو سين أو ميت للسنة بصلة فيما نرى 
البالد احملتلة من أمريكا مفتوحة وبكل رحابة صدر للمد الشيعي وتفتح هلم املؤسسات ووسائل اإلعالم 

وخري دليل على ذلك بأن سلم العراق إل إيران على طبق من ذهب .
    إن تزاوج املتعة هذا بني الشيطان األكرب املتمثل بأمريكا وأحد أعضاء حمور الشر املتمثل بإيران وتبادل 
األدوار هذا حتاول نقله أمريكا ومن عاوهنا من العمالء إل مصر أكرب قالع أهل السنة يف العامل فهم ال 
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يطمعون بتشييع أهل مصر ولكنهم حياولون زرع بؤرة للتشيع يف كل بلد سين ومتويلها ودعمها ومحايتها    
عرب املؤسسات الدولية لتكون مركزا إل�ارة الفنت وإشغال الدولة وعرقلة إدارهتا وخنجرا مسموما يف خاصرهتا 
، حىت تنعم دويلة اليهود باألمن واألمان وهذا عني ماحيصل اآلن يف لبنان واليمن وما حتاول أمريكا صنعه 

يف البحرين وغريها من البالد السنية .
   يف احلالة املصرية حتاول أمريكا أعادة نفس السيناريو وهو أن يكون على عاتقها وحمورها إ�ارة الفنت يف 
الدولة املصرية وفرض احلصار اإلقتصادي عليها لتقوم بعد ذلك إيران بعرض املساعدات اإلقتصادية على 
مصر إلخراجها من حمنتها ، لكن هذا الدعم ليس جماناً فإيران ليست باجلمعية اخلريية فهنالك مثن جيب 
أن يدفع وهو السماح إليران بإخرتاق اجملتمع السين املصري وتكوين بؤر شيعية يكون والئها للويل الفقية 

مثلما حيصل اآلن يف العراق ولبنان واليمن .
  بتتبع األحداث اجلارية على أرض مصر وبكل صراحة جند هنالك إشارت بأن حكومة مصر بدأت 
تبتلع الطعم اإليراين شيئا فشيئا ، فالسماح للرئيس اإليراين بزيارة األزهر وبعض املراقد الشركية يف القاهرة 
بل التجول يف شوارعها خطوة يف هذا اإلجتاه ، كما أن زيارة وزير السياحة املصري اليران حبجة التعاون 
السواح سوف  بأن هؤالء  املوقف  تربير هذا  أما   ، اإليراين  للغزو  بوابة مصر  فتح  فو  اجملاالت  يف هذه 
لن يسمح هلم بزيارة األماكن الدينية فهو تربير غري مقنع وهل سوف ختصص احلكومة املصرية ملاليني 
اإليرانيني القادمني شرطيا على رأس كل واحد منهم؟؟!! وهل سوف متنع السلطات املصرية اإليرانيني 
من اإلختالط بالشعب املصري؟؟، وكما هو معلوم فإن إيران لن تبعث بسائحني يتمتعون بالشمس على 
البالجات املصرية ، بل سوف تبعث بدعاة مدربني مههم نشر التشيع يف أوساط الشعب املصري بوسائل 

أصبحت معلومة للجميع .
   كما أن هنالك أخبار بقرب زيارة رئيس الوزراء املصري للعراق مصحوبا بوزراء ورجال أعمال مصريني 
، ومعلوم بأن من يسيطر على العراق هم الشيعة فإذا هذه الزيارة كذلك تصب يف املشروع الشيعي ذاته.

اخلالصة: إن ما تفعله احلكومة املصرية من تعاون وتقرب من املشروع الشيعي عمل جد خطري ولعب 
بالنار فكيف يتم التعاون مع فرق تطعن بديننا وبصحابة وأزواج نبينا صلى اهلل عليه وسلم وحتاول نشر 
الوريد  الوريد إل  السوري من  الشعب  الفرق تقوم اآلن بذبح  الفكر يف جمتمعاتنا ، كما أن هذه  هذا 
وتنتهك عفة نساءه!!، ونسأل هنا أين شعارات الوقوف مع الشعب السوري املظلوم الذي رفعه الرئيس 
املصري؟؟؟ ،أما حال أهل السنة يف العراق فال يقل سوءا عن إخواهنم يف سوريا بسبب تسلط الشيعة 
عليهم مبعاونة املارد األمريكي طبعا وفيما يتعلق بسنة إيران فحدث وال حرج ، فكيف ميد طوق النجاة 
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حلكومة املالكي الشيعية اليت دخلت يف أزمة مع أهل السنة يف العراق عرب زيارات من مصر تعطي شرعية 
هلذه احلكومة الفاشلة والطائفية .

  نقول للحكومة املصرية أين شعارات " أمن اخلليج من أمن مصر " وأين شعارات الرتضي عن أيب بكر 
وعمر يف عقر دار الشر طهران .

   هل من أمن اخلليج يكون عرب التعاون مع من يهدد أمن اخلليج وفتح مصراعي بوابة مصر له بالرغم من 
تقصري دول اخلليج مع مصر ولكن الغاية ال تربر الوسيلة، هل الرتضي عن أيب بكر وعمر كالما يصدح 
به وشعارات ترفع، أم هو واقع عملي جيسده حماربة  كل من يتعرض للصحابة بسوء ، وهل نصرة الشعب 

السوري تتم بالتعاون مع قاتله وفتح األبواب له .
   لقد أخربنا اهلل يف كتابه أن اخلروج من احملن واألزمات ال يتم إال باإلستعانة به سبحانه وتعال ونصرة 

دينه ال بالتعاون مع اعدائه سبحانه وتعال وأعداء دينه .
   وللعلم فإن اإلستعانة بأعداء الصحابة ال يرجى منها خريا، بل سوف ال تزيد وضعنا إال سوءاً ومشاكلنا 

إال تفاقماً ، ألن هؤالء الباطنية ال يأيت منهم إال الشرور والواقع إ�بت هذا .
إن الشعب املصري يصرب على اجلوع لكن اليصرب على شتم صحابة نبيه ويف أرضه ، فأموال الدنيا كلها 
ال تساوي تشييع مواطنا مصريا وتغيري عقيدته ، لقد خرج أبو بكر والصحابة من حمنتهم عندما ارتدت 
اجلزيرة العربية عن بكرة أبيها ومل تبقى سوى مكة واملدينة والطائف بتمسكه بدينه وبسنة نبيه فنصره اهلل 

ومكنه لدولة اإلسالم ، فهؤالء هم أسوتنا ولنقتدي هبم يف اخلروج من حمننا واهلل من وراء القصد .
نسال اهلل أن يهدي حكامنا لكل ما فيه خري للبالد والعباد اللهم أمني



7

عين الرصد :

1-احلقيقة تك�ضف : اجلهة التي تقف وراء و�ضع يافطات " ال�ضكر 
والمتنان لإيران " يف قطاع غزة

2-اجلبهة ال�ضعبية "القيادة العامة" وال�ضغف باخلليج الفار�ضي ..!!!

حركة اجلهاد وجلان املقاومة ال�ضعبية تنعي البوطي !!!!
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   عين الرصد :

1-احلقيقة تك�ضف : اجلهة التي تقف وراء و�ضع يافطات " ال�ضكر والمتنان 
لإيران " يف قطاع غزة

 عبد الرحمن مسلم 2012-12-7
خاص جلنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة يف فلسطني:

   استياٌء بالٌغ وامتعاٌض شديد ينتاب الغزيِّني عقب وضع يافطات كبرية حتمل عبارات املدح والشكر 
إليران ، هذا االستياء واالستنكار يلحظه كل من ينزل إل الشارع يف قطاع غزة ويسأل الناس عن رأيهم 
يف مثل تلك األفعال أو يتابع ردود أفعاهلم وأقواهلم عرب مواقع التواصل االجتماعي ، وهذا إن دل على 
شيء فإنا يدل على وعي أبناء غزة لتلك املؤامرة اليت تنسج خيوطها يف إيران وتنفذ يف قطاع غزة  لإلطاحة 

بعقيدة الغزيني وتبديل فكرهم من قبل أناس ارتضوا أن يبيعوا أنفسهم للشيطان .
   ولكن الذي يزيد األمر تعقيدا هو أن تلك اليافطات اليت مت وضعها يف شوارع غزة ليس فيها ما ُيِشري 
إل جهة حمددة قامت بتلك الفعلة ، األمر الذي فتح باب التنبؤات لدى الغزيني ، وطرح االحتماالت 

العديدة إلسم اجلهة اليت قامت بتعليق البوسرتات يف أحناء متفرقة من قطاع غزة .
    هذه األمور حتَّمت على موقع احلقيقة ضرورة التقصي والبحث عن الفاعل ، وبفضل اهلل سبحانه 
وتعال وبعد التجوال يف مجيع أحناء قطاع غزة ، وحتسس األخبار الواردة من هنا وهناك متكنا وتثبتنا من 
اجلهة اليت قامت بوضع تلك اليافطات عن طريق العثور على إحدى اليافطات املوجودة يف ميدان فلسطني
 ) منتصف قطاع غزة ، وأشهر مكان يف القطاع ( وقد كتب  يف  أسفلها من جهة اليمني خبط صغري

 " منتدى األمة للتنمية " .
    كما توصَّل مراسل موقع احلقيقة إل أن عدد اليافطات اليت مت نشرها يف مجيع أرجاء  قطاع غزة 
-�الث عشرة الفتة فقط- ،  وقد مت وضعها على دفعات وخالل الظالم الدامس مستغلني خلو الشوارع 
من املارة  ويف ذلك شكََّلْت احلقيقة صفعة لوكالة فلسطني اليوم اإلخبارية اليت حتاول تضليل الرأي العام 
بذكرها اخلرب بالصيغة التالية   ) " شكرا إيران " متأل شوارع وميادين غزة  ( ، وهو ما سارعت مؤسسة      

شهيد فلسطني اإليرانية بنقل اخلرب عن وكالة فلسطني اليوم اإلخبارية !
  وبذلك ُأسدل الستار عن اجلهة اليت قامت بتعليق الالفتات يف غزة ، وهذا يدفعنا ألن نتعرف أكثر 
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على منتدى األمة للتنمية .
  رئيس ومؤسس منتدى األمة للتنمية هو السيد بركة من سكان مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة .

* أحد مؤسسي حركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني .
* املرشح اخلاسر ملنصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام 2005 م .

* رائد من رواد التشيع ونشر الفكر الشيعي يف قطاع غزة  ، وقد سبق وأن تطرق موقع احلقيقة لذلك 
املتشيع اخلبيث بعد أن وضع تقدميه للصحيفة السجادية الشيعية  اليت طبعت ووزعت يف قطاع غزة .

* عضو هيئة املستشارين يف مركز آدم حلوار احلضارات .
نبذة عن املنتدى :تأسس عام 2006 م ، وبدأ العمل بشكل رمسي عقب الرتخيص من قبل احلكومة 

الفلسطينية ، ويتخذ من برج الشروق يف مدينة غزة مقرا رمسيا له .
يعمل املنتدى على جتميع عدد من الشباب الفلسطينيني حتت مظلته ، ويطمح يف تشكيل رابطة جتمع 

تلك الثلة من الشباب .
   تصدر عن املنتدى  جملة دورية شهرية حتت مسمى ) أمة واحدة يييي حنو رؤية حتررية ملهمة ( ، ويتم فيها 
دس السم بالعسل ، ونشر الثقافة اخلبيثة اليت تعمل على هدم كيان اجملتمع ومتزيقه وتفتيته من الداخل 

حتت مسمى " أمة واحدة " .
ولعل من أبرز ما نشر يف تلك اجمللة اليت تطبع وتوزع بشكل حمدود يف مدينة غزة ما يلي :

نافذة :  وصال الروح
  هذه النافذة من اجمللة يتول الكتابة فيها رئيس حترير اجمللة املدعو ) السيد بركة ( ويقوم بوضع أدعية 

مقتبسة من األدعية املشهورة عند الشيعة .
ييييي فمثال يف عدد اجمللة رقم ) 1 ( الصادرة يف شهر رمضان املبارك قام باقتباس أقوال وأدعية يستخدمها 
الشيعة عند حلول شهر رمضان ، قاصدا بذلك إحداث تقارب بني الشيعة والسنة من خالل جلب 
أدعية الشيعة ووضعها يف تلك اجمللة ، وقد قام املدعو بركة باسترياد تلك األدعية من موقع شبكة النجف 

األشرف االلكرتوين حتديدا من زاوية ركن أعمال الشهر .
أما يف عدد اجمللة ) 3 ( والصادرة يف شهر أكتوبر 2012 م فقد قاد السيد بركة بوضع مناجاة مقتبسة 

من مناجاة السجاد ضمن زاوية وصال الروح واليت أشرنا أنه يتول الكتابة فيها.
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2-اجلبهة ال�ضعبية "القيادة العامة" وال�ضغف باخلليج الفار�ضي ..!!!
منري البعلبكي2013-2-24

جلنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة يف فلسطني:

   اجلبهة الشعبية القيادة العامة هي جبهة يقودها أمحد جربيل العميل املخضرم للنظام السوري الذي 
أشرف على تدريبه ودعمه، لإلضرار بالقضية الفلسطينية كما هو موقف النظام السوري من هذه القضية 
، فتأريخ هذا التنظيم الذي انشق عن اجلبهة الشعبية ، تأريخ أسود خاصة مع الفلسطينيني فهو قد شارك 
القوات السورية يف حصار وضرب خميم تل الزعرت عام 1976 م كما قاتل مع القوات السورية ضد منظمة 
التحرير يف طرابلس ، وشارك حركة أمل يف حصارها للمخيمات الفلسطينية قرابة عام 1985م ، فتنظيم 

القيادة العامة يعترب جناح للمخابرات السورية إلخرتاق الساحة الفلسطينية وتنفيذ املؤامرات عليها .
الغريب أن هذا التنظيم ذو الصبغة العلمانية قد أصبح حليفاً إليران ، وينطق بلسان حاهلا ويردد أدبياهتا 

حىت بلغ به احلال إل ان صرح أمينه العام أمحد جربيل بأن :
)اجلبهة وحزب اهلل وإيران سيكونون جزءا من املعركة إل جانب النظام السوري يف حال حصول عدوان 

خارجي على سوريا(.!!!!
أصبحت  السوري حيث  الداخل  ولكن على  واقع عملي  إل  التصريح  لقد حول أمحد جربيل هذا    
ميليشياته عبارة عن شبيحة تقاتل إل جنب قوات بشار لذبح الشعب السوري السين ومعه الفلسطيين 

وماحصل يف خميم الريموك يف دمشق أكرب دليل على ذلك .
  من يدخل إل موقع اجلبهة الشعبية القيادة العامة ال يساوره أدىن شك يف أن تنظيم أمحد جربيل قد 
أصبح جزء من املاكينة اإلعالمية اإليرانية فهو ميدح �ورة البحرين ويقف إل جانب بشار ويف نفس الوقت 
يذم السعودية،!! وهكذا كما هو لسان اإلعالم اإليراين لكن الالفت للنظر أنك لو كتبت كلمة اخلليج 
الفارسي يف حمرك البحث التابع للموقع ستجد النتيجة تقارب ال )35( مرة ذكر فيها اخلليج الفارسي، 
ولو قلنا أن هذا ناتج عن نقل اخلرب الذي فيه تلك التسمية فسوف نأيت لكم بأخبار تابعة صياغتها 
للموقع ذاته والحتتمل تلك التسمية فمثال حتت عنوان : " شهيد يف البحرين ومسريات تطالب بإطالق 

املعتقلني "  
أبناء فلسطني - 11/04/2012 00:00:00     

   إستشهد املواطن البحريين عبد الرسول حسن امساعيل متأ�را بالغازات السامة اليت اعتادت قوات النظام 



العدد الثامن عشر إبريل 2013م

18

64

على اطالقها على منازل السكان، يف اطار قمع االحتجاجات املطالبة باالصالحات.
يف هذه اال�ناء، أعلن رئيس هيئة شؤون االعالم يف البحرين فواز بن حممد آل خليفة عزم بالده على 
اإلنسحاب رمسيا من مؤسسة عربسات إحتجاجا على السماح ببث قنوات فضائية إهتمها مبعاداة البحرين 

ودول اخلليج الفارسي.
   ويف حوار خاص مع صحيفة احلياة اللندنية، قال آل خليفة إن هناك 40 قناة فضائية تثري الفتنة الطائفية 

وحترض على الكراهية والعنف وقلب نظام احلكم يف البحرين بدعم من ايران على حد قوله.
فال ندري هل يذكر حممد آل خليفة مسمى اخلليج الفارسي وهو يف نفس الوقت يتهم ايران بالتحريض 

على الفتنة أم هو من تالعب موقع القيادة العامة التابعة ألمحد جربيل ...!!!
ويف عنوان آخر حتت عنوان :

إجتماع لوزراء اخلارجية العرب اليوم لبحث التطورات بسوريا
أبناء فلسطني - 16/10/2011  

  تعقد اجلامعة العربية اليوم االحد يف القاهرة اجتماعا طارئا على مستوى وزراء اخلارجية، دعت اليه دول 
جملس التعاون يف اخلليج الفارسي ملناقشة التطورات يف سوريا.

البالغة  التعاون قال إن االجتماع العريب الوزاري سيناقش ما وصفها باالوضاع  وكان بيان لدول جملس 
السوء يف سوريا، والسبل واالجراءات الكفيلة حبقن الدماء ووقف آلة العنف، على حد تعبري البيان.

وهنا يف هذا اخلرب ينعت موقع القيادة العامة اخلليج بالفارسي مع إن اخلرب خاص باجلامعة العربية ودعوة 
جملس التعاون اخلليجي .

    والغريب أن حتت اخلربين عنوان " أبناء فلسطني " وما عالقة أبناء فلسطني السنة العرب األقحاح 
باخلليج الفارسي أم هو من التخليط والتلبيس والتدليس إلرضاء األسياد القابعني يف قم !!!!

إذا يتلخص مما سبق بأن خطاب اجلبهة الشعبية أصبح خطابا إيرانيا حلد النخاع ، ويصب يف مصلحة 
مشروع الويل الفقيه .

    علماً بأن اخلليج هو عريب ألن ما حييط به تارخيياً هم عرب ،أما إصرار إيران على تسميته بالفارسي 
فهو ينبع من عقيدة عنصرية قومية بغيضه ال متت لإلسالم بصلة ، وإال لو كانوا مسلمني فليسموه باخلليج 
اإلسالمي ، ومتاهي القيادة العامة يف السري باملشروع اإليراين إل حد تسمية اخلليج بالفارسي ال يصب 
أبد يف مصلحة فلسطني ، وهنا نقول للقيادة العامة هل تتماشى هذه التسمية العنصرية واليت تضاد العروبة 
واإلسالم مع قضية فلسطني اليت هي يف العمق العريب واإلسالمي ، خاصة إذا عرفنا مقاصد هذه التسمية 
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وهي إحياء مشروع كسرى ويزدجرد ، ث ما عالقة فلسطني بتسمية اخلليج بالفارسي؟؟؟ التفسري غري أن 
أمحد جربيل ومنظمته املليشياوية املافيوية تسري مع مصاحلها ومنافعها الرخيصة  حىت لو أدت هذه املنافع 
إل اإلضرار بقضية فلسطني وشاهد تاريخ تلك املنظمة أكرب دليل على هذا ، ولعلنا بعد إنتصار اجملاهدين 

السنة يف سوريا بإذن اهلل نرى أمحد جربيل يتسكع بشوارع طهران النتنة .

حركة اجلهاد وجلان املقاومة ال�ضعبية تنعي البوطي !!!!
يارس البعلبكي
2013-3-24

جلنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة يف فلسطني:
   لقد تعودنا على املواقف املتناقضة واملخالفة للشرع واملنطق  للكثري من التنظيمات واحلركات الفلسطينية 
اليت تدور يف الفلك اإليراين أو املتماشية واجملاملة له!!!   واليت تسبح حبمد إيران من أجل التومان ، كما 
أهنا ال تلتفت إل جرائم إيران يف املنطقة حبق ديننا وحبق أهلنا أهل السنة يف ربوع العامل اإلسالمي ، 
وكانت آخر الصرعات هي تعزية ونعي تلك التنظيمات مبوت الشيخ البوطي يف تفجري جامع اإلميان يف 

دمشق ونعته بالعالمة واحملي للدين يف نفوس املاليني ..اخل!!!.

    ومن تلك التنظيمات اليت نعت الشيخ البوطي هي النضال واجلهاد االسالمي وجلان املقاومة الشعبية 
اليت تتباكى على مقتل الشيخ البوطي وتصفه بالعالمة واخلادم ألمة اإلسالم واملسلمني وال ندري هل خدمة 
اإلسالم واملسلمني تقتضي الوقوف إل جانب طاغوت نصريي باطين يقتل أهل السنة ويغتصب نسائهم 
ويسرق قوهتم ليعيش يف برج عاجي بينما يعيش شعبه يف بؤس مدقع ، لقد حول النظام النصريي السوري 
بالد الشام مرتعا للغزو الرافضي فكان بناء احلسينيات على قدم وساق يف املناطق السنية وأصبح اجلامع 
األموي رمز أهل السنة حسينية تقام فيه شعائر اللطم الصفوية فيما شباب أهل السنة يقبعون يف أقبية 
املخابرات ألدىن هتمة أو شبهة بأهنم ملتزمون على هنج الصحابة الكرام...  لقد حارب النظام النصريي 
املقاومة الفلسطينية يف لبنان وسحقها مع سنة لبنان ومكن للرافضة هناك ، كما أن هذا النظام دمر محاة 
واغتصب نساءها ويتم اطفاهلا ودمر مساجدها ورمى بفلسطيين العراق على احلدود ومل يتحملهم يف أن 
يعيشوا يف شوارع دمشق ، ويف هذه األيام العجاف على الشعب السوري البطل  فإن الشعب السوري 
يقتل وتغتصب نساءه وهتدم مساجده ويضرب بالرباميل وصواريخ سكود والرامجات وكل سالح تصل إليه 



العدد الثامن عشر إبريل 2013م

18

66

يد هذا النظام اجملرم من حلفاءه إيران وروسيا ليقتل هبذا السالح الشعب السوري املسكني ، لقد إصطف 
البوطي مع النظام النصريي الباطين الظامل وزين للسلطان فعله وكانت فتاواه دعما هلذا النظام ، فيما كان 
يسفه أهل السنة اجملاهدين الذين يسعون لتطهري بالد الشام من حكم الفرق الباطنية الداعمة واحلامية 

لليهود يف فلسطني وكل هذا أصبح ظاهرا وال حيتاج إال بيان .
  ونقول هلذه التنظيمات إن مل يكون البوطي من علماء السالطني فماذا يكون عامل السلطان إذا ؟؟؟

لقد وقف البوطي جبانب األب النصريي حافظ األسد وبرر له فتكه بأهل محاة السنة كما أدعى بأنه يرى 
حافظ وإبنه باسل يف اجلنة مع الصديقني والشهداء والندري هل النصريية الذين هم أكفر من اليهود 
والنصارى يف اجلنة..!!! ث هذا أليس من التأيل على اهلل ، ويف أربعينية املقبور حافظ قال لبشار أنه بويع 

بيعة ال شائبة فيها ويقول هذا على رؤوس األشهاد !!!!
وعنما �ار أهل سوريا على هذه الطغمة النصريية ساند البوطي النظام السوري واستمات يف الدفاع عنه 

إل آخر أيامه .
  ووصف املتظاهرين بأن جباههم ال تعرف السجود، وأهنم حثالة مأجورين ينتعلون املسجد لتحقيق 
مؤامرة خارجية، وأهنم مالحدة يتمردون على اهلل كل مجعة ...حاقدون على كتاب اهلل وهكذا من تلك 
اإلهتامات اليت ال تليق إال بأسياده النصريية الذين يهدمون املساجد وحيرقون كتاب اهلل، وكانوا خري حراس 

لسيدهتم دولة اليهود يف فلسطني .
   وبعد عامني من اجلهاد على أرض سوريا ضد تلك الطغمة النصريية يقول البوطي بأن سوريا تتعرض 
حلرب عاملية تلتقي عليها دول البغي أمجع وترسل لتنفيذها اجلنود اجملندة وتسلح بأطنان من األسلحة 
املتنوعة ، ويعقب بأن سوريا ال تزال راسخة بوجهها جيش واحد لدولة واحدة هي. هذا اجليش الذي شهده 

العامل وهو يقصف املساجد ويتنهك األعراض ويقتل األبرياء ويأمر بالسجود لبشار .  .
النصريي وفرقته ومن حالفة من  وقال لن يظهر منافقوا الشام )أي اجملاهدين( على مؤمنيها أي بشار 

الصفوية والشيعة .
  هذا عينات من خيانة البوطي ألهل السنة، وياليته كان عامل لسلطان طاغية ومتجرب من أهل السنة 
لكانت نصف مصيبة كما يقال لكنه كان عونا حلكم نصريي خبيث أمجع علماء األمة على تكفريهم بل 

هم أكفر من اليهود والنصارى كما قال شيخ اإلسالم إبن تيمية رمحه اهلل  .
   كما إن البوطي حارب وبكل شراسة الدعوة السلفية وهذه مسجالته مع الشيخ األلباين مو�قة وحكم 

الشيخ األلباين على البوطي مسطر يف كتب الشيخ األلباين رمحه اهلل .
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أُوتُواْ  الَِّذيَن  ِميثَاَق  الّلُه  َأَخَذ  العلماء أن يبينوا احلق وال يكتمونه قال تعال : }َوِإَذ  لقد أخذ اهلل على 
َيْشتيَُروَن {آل  َما  فَِبْئَس  قَِلياًل  مَثَناً  ِبِه  َواْشتيََرْواْ  َورَاء ظُُهورِِهْم  فيََنَبُذوُه  َتْكُتُمونَُه  َواَل  لِلنَّاِس  لَتُبيَييِّنيُنَُّه  اْلِكَتاَب 

عمران187، لكن البوطي زين للباطل وحارب احلق وكان من علماء السالطني وظهريا للمجرمني .
قال تعال على لسان موسى عليع السالم : }قَاَل َربِّ مبَا أَنيَْعْمَت َعَليَّ فيََلْن َأُكوَن َظِهرياً لِّْلُمْجرِِمنَي {

القصص17
وقال جل وعال : }َوَما ُكنَت تيَْرُجو َأن ييُْلَقى ِإلَْيَك اْلِكَتاُب ِإالَّ َرمْحًَة مِّن رَّبَِّك فياََل َتُكوَننَّ َظِهرياً لِّْلَكاِفرِيَن 

{القصص86
وقال تعال يف حق العامل الذي اليعلم بعلمه :

اْلَغاِويَن { ِمَن  َفَكاَن  الشَّْيطَاُن  فَأَتيْبيََعُه  ِمنيَْها  فَانَسَلَخ  آيَاتَِنا  آتيَييَْناُه  الَِّذَي  نيََبَأ  َعَلْيِهْم  قال تعال : }َواْتُل 
األعراف175..

  وقال هرم بن حيان :" إياكم والعامل الفاسق" فبلغ عمر فكتب إليه وأشفق منها ما العامل الفاسق فكتب 
ما أردت إال اخلري ويكون إمام يتكلم بالعلم ويعمل بالفسق ويشبه على الناس فيضلوا .)1(

  لقد تصدى علماءنا الكرام للباطل وبكل قوة ومل خيافوا باهلل لومة الئم وبسبب ذلك القوا أشد أنواع 
العذاب ومات قسم منهم  يف السجون .

  فهذا اإلمام أمحد بن حنبل والعز بن عبد السالم وشيخ اإلسالم إبن تيمية واإلمام النابلسي الذي سلخ 
الفاطميون جلده بسبب فتواه بقتاهلم وهكذا هم علماء األمة وغريهم كثري أمثااًل شاخصة يف نصرة احلق 
وقمع الباطل ، بينما جند البوطي قضى سنني طويلة من عمره يف تزيني الباطل وأي باطل أنه الباطل 

النصريي الذي ينشر التشيع ويقمع أهل السنة  .
  قالت حركة اجلهاد يف بيان النعي  : فمهما كانت مواقف الشيخ البوطي، ومهما اختلف الناس حول 

آرائه واجتهاداته، فلن خيالف أحد يف أنه قد أفىن عمره يف خدمة اإلسالم واملسلمني .
هل دعم النصريية يف تغيري الدين وتبديله وشتم الصحابة وأمهات املؤمنيني وقتل أهل السنة من السوريني 
والفلسطينيني مسألة إجتهادية وخدمة للمسلمني ياحركة اجلهاد، لذلك فليكن من أيد اليهود يف إحتالهلم 
من العلماء املسلمني ) هذا إن وجد مثل هذا ( هو مسألة إجتهادية أيضا ولتكن مواقف عباس إجتهادية 

وكل باطل حسب كالمكم ميكن نعته باإلجتهادي وهكذا بصورة طردية  .
   وما فائدة علم العامل إن مل يعمل به قال تعال : }َمَثُل الَِّذيَن مُحُِّلوا التيَّْورَاَة ُثَّ ملَْ حَيِْمُلوَها َكَمَثِل احلَِْماِر 
 ... الظَّاِلِمنَي {اجلمعة5  اْلَقْوَم  ييَْهِدي  اَل  َواللَُّه  اللَِّه  ِبآيَاِت  بُوا  الَِّذيَن َكذَّ اْلَقْوِم  َمَثُل  بِْئَس  َأْسَفاراً  حَيِْمُل 
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وليخربنا تنظيم اجلهاد هل بشار على حق أم على باطل فإن كان على حق فليس لنا معهم كالم وحكموا 
هم على أنفسهم...  وإن كان على باطل فقد نصر البوطي الباطل أليست هكذا املعادلة.؟؟

ويف بيان آخر : إستنكرت قيادة جلان املقاومة يف فلسطني جرمية إغتيال العامل الشيخ حممد سعيد رمضان 
البوطي رئيس إحتاد علماء الشام والعشرات من طالب العلم الشرعي يف إستهدافهم بتفجري آث يف باحة 

جامع اإلميان بالعاصمة السورية دمشق .
  وأشادت قيادة جلان املقاومة بتأريخ الشيخ العالمة حممد سعيد البوطي البارز يف إحياء الدين واإلميان 
يف نفوس املاليني من السوريني واملسلمني يف كافة أرجاء املعمورة ومسامهته احلقة يف نشر تعاليم اإلسالم 

عرب سلسلة من مؤلفاته اليت تنوعت يف جماالت عديدة .
  ال ندري ما ذا نقول ويعجز املرء عن التعقيب على مثل هذا الكالم الذي ال يصدر عن شخص شم   
رائحة العلم أو اإلنصاف أو الفهم للدين .... هل يساوي كل هذا اإلطراء على البوطي دم طفل سوري 
قتل أو إمرأة أنتهك عرضها بسبب فتاواه املؤيدة للنظام النصريي يف عهد األب واألبن وإل آخر خطبة 
خطبها وتاريخ النصريية كله جرائم حبق أهل السنة من الفلسطينيني والسوريني واللبنانيني والعراقيني وغريهم 

من أمة أهل السنة واجلماعة ....  ما هكذا تورد ياسعد  األبل !!!!!.
  أمل يقل نبينا صلى اهلل عليه وسلم عن أيب هريرة رضي اهلل عنه : " من بدا جفا ومن تبع الصيد غفل 

ومن أتى أبواب السلطان افتنت وما ازداد عبد من السلطان قرباً إال ازداد من اهلل بعداً ")2(
فنقول هلذه التنظيمات أمل يكن البوطي قريبا من السلطان النصريي حىت أنه صلى اجلنازة على املقبور 

اجملرم حافظ األسد .
   إن األمة تقف اآلن على مفرتق طرق وال جمال للمجامالت على حساب الدين ، وهي يف حرب 
مصريية مع أشد أنواع أعداء األمة وهم الفرق الباطنية املتحالفني مع اليهودية فالطريق إل فلسطني يكون 
الباطنية ث تفرغ  املسلمني من  بتحرير بالد  بدأ  الدين األيويب حيث  فعله صالح  عرب دمشق وهذا ما 

للصليبيني .
   وأخريا نسأل ملاذا مل تستفز صور هدم بيوت اهلل وشرب اخلمور فيها وارتكاب الفواحش باملساجد من 
قبل النصرييني مشاعر هذه التنظيمات اليت تستنكر قتل البوطي يف بيت اهلل )وحنن نستنكر هذا العمل 
أيضا( لكن ملاذا ال يكون امليزان متساوياً يف نقد كل من ينتهك حرمة املساجد ، ث أال يستحق أهل السنة 
يف سوريا الوقوف معهم ومساندهتم ضد ظاملهم فإين بيانات هذه التنظيمات اليت جترم النظام النصريي 
وتستنكر ما تقوم به احلكومة السورية النصريية من فضائع حبق الشعب السوري، إن هذا يطرح ألف سؤال 
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حول توجهات تلك التنظيمات اليت بدأت بالسري يف الفلك اإليراين وتتبىن خطابه...!!!! أال فليعودوا 
إل جادة الصواب وليتخلوا عن جماملة إيران اليت تقتل أبنائنا يف كل مكان تصل إاليه سطوهتا ولتغار هذه 

التنظيمات على صحابة نبينا فإن السعي خلف إرضاء إيران ليس وراءه إال اخلراب هلم وألمتنا
... نسأل اهلل بأن يهدي اجلميع ملا فيه رضاه اللهم آمني .

)1( سري أعالم النبالء ج:4 ص:26
)2( صحيح الرتغيب والرتهيب : حسن صحيح رواه أمحد بإسنادين رواة أحدمها رواة الصحيح
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    مرصد األحداث

1-املخيمات الفل�ضطينية يف مرمى قذائف الن�ضريية
موقع الحقيقة 2013-3-17

  تعرضت املخيمات الفلسطينية يف دمشق ومنها خميم سبينة والريموك يف األيام القليلة املاضية إل قصف 
عنيف من قبل عصابات األجرام النصريية املتحالفة مع نظام املاليل يف إيران ، راح ضحية هذا القصف 
يتشدقان  يزاالن  ال  املاليل  نظام  وحليفه  النصريي  النظامان  بأن  والعجيب   ، وجريح  قتيل  بني  الكثري 
بشعارات املقاومة واملمانعة تلك الشعارات اليت ذبح هبا الفلسطينيون يف لبنان والعراق واآلن يف سوريا شر 
ذحبة على يد تلك العصابات الشيعية اليت تتخذ من فلسطني غطاء لتنفيذ اجندهتا يف نشر دين الرفض 
والتشيع يف ربوع بالد السنة ، وامللفت للنظر هنا والسؤال املوجه هو أين أصوات الفصائل الفلسطينية اليت 
حبت أصواهتا يف الثناء على إيران ونظام املمانعة يف سوريا يف هذا الوقت العصيب يف الدفاع عن إخواننا 
يف خميمات سوريا فلم نسمع هلم إستنكاراً أو اعرتاضاً على هذه اجلرمية النكراء اليت تقرتفها إيران والنظام 
النصريي حبق إخواننا ، أال تستحق دماء إخواننا الفلسطينيني يف تلك املخيمات وقفة جادة توقف شالل 
الدم هذا فما الفرق بني الفلسطيين الذي يقتل يف فلسطني بيد اليهود أو الفلسطيين الذي يقتل يف سوريا 

على يد مليشيات اإلجرام التابعة حلزب الالت اللبناين أو روافض ايران أو نصريية سوريا .

ً 2-اأبو مازن مينح ن�ضري ال�ضيعة "غ�ضان بن جدو" جوازاً دبلوما�ضيا
موقع احلقيقة 2012-3-4

كثري هو التخبط الذي تعانيه مؤسساتنا الرمسية يف الدول العربية يف التعامل مع كثري املسائل والقضايا 
املصريية ومنها امللف الشيعي الذي تتزعمه إيران ، وكل يوم نسمع بإنتكاسة جديدة تطل برأسها علينا 
، ومن هذه اإلنتكاسات منح الرئيس الفلسطيين حممود عباس جوازاً دبلوماسياً لعميل إيران "غسان بن 
جدو" الذي يدير قناة امليادين الفضائية واليت تقف قلباً وقالباً مع النظام السوري وتربر له قتله للشعب 

السوري الذي طاملا وقف مع قضايا فلسطني قوال وعمال وعلى مدى عمر هذه القضية.
إن النظام السوري الذي يساندة غسان بن جدو يقتل اآلن الفلسطينيني ويقصف خميماهتم مع إخواهنم 
السوريني كما إن للنظام السوري تأريخ أسود يف قمع املقاومة الفلسطينية يف لبنان وغريها فال ندري من 
أحق هبذا اجلواز أهو "غسان بن جدو" أم الشعب السوري البطل الذي بذل الغايل والنفيس من أجل 
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قضية فلسطني .
الفلسطينية  القضايا  السليب يف  األيراين  التدخل  الفلسطينية من  السلطة  لطاملا شكت  مازن  نقول ألبو 
وهاهي اآلن تكرم أحد األذرع األيرانية يف املنطقة واليت تسوق ملشروعها التدمريي الصفوي ، فما هذا 

التخبط والعمش يف الرؤية ؟؟!!!.
إن أحق الناس هبذا اجلواز الكثري من الفلسطينيني الذي ال ميلكون مثن إخراج جواز سفر فلسطيين بسبب 
ضعف حاهلم وقلة ذات يدهم ، كما أن الكثري من أبناء الشعب الفلسطيين اليستطيعون التنقل من دولة 
إل أخرى بسبب عدم امتالكهم أوراق �بوتية أو بسبب التضييق من الدول العربية واإلسالمية على حرية 
تنقلهم مما فاقم من معاناهتم ، فهؤالء من يستحق هذا اجلواز ال من يكون أداة ومعواًل لقتل إخواننا يف 
سوريا وملمعاً للمشروع اإليراين الساعي إل�ارة الفنت يف املنطقة وتغيري عقائد أهل السنة علماً أن أكثر من 

عاىن من هذا املشروع الطائفي هم الفلسطينيني وكفي بفلسطينيي العراق ولبنان وسوريا مثال .

3-مراوغة جديدة حل�ضن ن�رص قتلى احلزب يف �ضوريا يدافعون عن قراهم
منذر النابليس
2013-2-28

جلنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة يف فلسطني:
  يف خطاب جديد طل فيه حسن نصر الشيطان من خمبأه لريد فيه على شائعات مرضه وأنه نقل من 
لبنان إل إيران ،لكن ما ال يستطيع إ�باته هو أن هذه اإلطاللة رمبا تكون منقولة عرب األقمار الصناعية من 
عاصمة أسياده طهران ومن يستطيع النفي فهو متواري عن األنظار !!! ، ال علينا سواء كان يف لبنان أو 

إيران ففي كلتا احلالتني ، هو فار وخمتفي ولعله اقتدى بإمامه الغائب يف السرداب !!!
املهم يف هذا اخلطاب هو اعرتاف حسن نصر بأن هنالك عناصر من حزب الالت ختوض معارك يف سوريا 
، ولعل ذلك اإلعرتاف جاء بعد الفضائح اليت عرضها اجليش احلر واجملاهدين يف سوريا واليت اليستطيع 

هو وأسيادة تكذيبها .
  لكنه برر هذا التدخل بأن عناصر حزب الالت هم من قرى سورية شيعية ، يدافعون عن قراهم ضد 
هجمات اجليش احلر ، وهكذا اليستطيع تابع الويل الفقيه حسن نصر التخلي عن طائفيته البغيضة اليت 
طاملا تبناها يف عدة قضايا، فالشيعة عنده دائما هم املظلومون واملستهدفون وهذا ينبع من عقدة املظلومية 
والتمسكن عند الشيعة متابعة ألسالفهم اليهود ، فنحن نرى بأن صواريخ سكود تدمر املناطق السنية ، 
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والسنة املعتدون مبخيلة حسن نصر!! ال يكاد عندهم من الذخرية ما يدافعون به عن أنفسهم، بسبب 
احلظر العاملي املانع من وصول السالح اليهم ، أما حزب الالت فإن السالح وبكافة األنواع  يتدفق 
إليه بواسطة احلبل السري اإليراين دون رقيب أو حسيب ، ويف هذه األجواء وهبذه املوازين الغري عادلة 
بني طريف الصراع نرى حسن نصر يتظلم ويتباكى من هجمات اجليش احلر املزعومة ، ونسي هذا الدعي 
بأن الكثري من قرى وبلدات الشيعة هي يف مرمى أسلحة اجليش احلر لكننا مل نسمع بأن اجليش احلر قد 
استهدفها إال يف خيال حسن نصر املريض ، ونسال هنا ماذا عن جنائز قتلى حزب الالت اليت تقام يف 
لبنان بني حني وآخر ، فهل هؤالء القتلى من سكان القرى الشيعية يف سوريا قتلوا وشيعوا يف لبنان؟؟!!! 
ما هذا السخف والدجل،  يضاف إل ذلك تصريح أمني عام حزب الالت السابق صبحي الطفيلي بأن 

من قتل يف سوريا من عناصر احلزب هم يف جهنم .
مل يبقى حلسن نصر الشيطان سوى الكذب والدجل ولعله ما زال يعيش يف أحالمه املريضة بأنه املقاوم 

األول يف األمة اإلسالمية ونسي بأن األمة األسالمية قد لفظته واعتربته دجااًل ومل تعد تصدقه .
ُرُهْم لِييَْوٍم َتْشَخُص ِفيِه  َا ييَُؤخِّ لكن إن غداً لناظره قريب }َواَل حَتَْسنَبَّ الّلَه َغاِفاًل َعمَّا ييَْعَمُل الظَّاِلُموَن ِإنَّ

األَْبَصاُر {إبراهيم42.
ولي�ص  والعمالة  احلرا�ضة  دول  والعربدة  العهر  دول  حقيقة  4-افت�ضاح 

)املقاومة واملمانعة(
أحمد النعيمي
2013-2-23

اليت سحبها سابقاً منذ اندالع حرب   اجملرم بشارون يسحب قواته من حدود اجلوالن.. املتبقية طبعاً 
دمشق األول.. ليرتك احلدود بأيدي إخوته من بين صهيون!! والطبل األجوف نصر الالت الذي اختبأ 
كجرذ هو وربيبه بشارون عند الغارات الصهيونية، ث خرج ليقول أنه كان نائماً ومل يسمع هديرها.. اليوم 
يشن هجوماً قذراً على األراضي السورية وحياول السيطرة على بعض القرى السورية دون أن ينتقد أحداً 
ما جيري من قبله، وال حىت الدول العربية ونبيل الالعريب الذين زجمروا وعربدوا عند الغارات الصهيونية على 
األراضي السورية..  هكذا وبكل وقاحة يظهر مدى التواطؤ الغريب ومدى الضوء األخضر املعطي هلم 

لكي يفعلوا ما شاءوا دون اعرتاض من أحد .. املهم أن ال تسقط دول احلراسة والعمالة!!
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5-اإين املجعجع املمانع من �رصب مركز البحوث يف �ضوريا
  الحقيقة

2013-1-31
  خرب : أعلنت قيادة اجليش النظامي السوري أن طائرات حربية إسرائيلية اخرتقت جمال البالد اجلوي 
األربعاء، وقصفت أحد مراكز البحث العلمي بريف دمشق، نافيا صحة التقارير اإلسرائيلية اليت حتد�ت يف 
وقت سابق عن استهداف قافلة كانت متجهة من سوريا إل لبنان، وذلك عقب تلويح تل أبيب بقصف 
سوريا إذا ما وقعت ترسانة األسلحة الكيماوية بأيدي املعارضة املسلحة أو حزب اهلل اللبناين )اجلزيرة نت (

تعليق احلقيقة : تضاربت األنباء حول هذه الضربة سواء إن كانت على قافلة حمملة باألسلحة متجهة إل 
حزب اهلل أو على مركز البحوث املذكور بعد إقرتاب اجليش احلر منه .

  إن هذه الضربة تعطي تصورات حول مدى خدمة النظام السوري لليهود حيث أال مشكلة عند دولة 
إسرائيل يف أن ميتلك النظام السوري هذه املعدات سواء كانت كيمياوية أو غريها  ألهنا ال متثل خطراً 
عليها ، وذلك ألهنا حبوزة يد أمينة كما كانوا يصرحون من قبل ،  لكن اخلطر احلقيقي هو وصوهلا ليد 
اإلرهابيني عندهم وهم املسلمون اجملاهدون وهنا تنكشف لعبة املقاومة واملمانعة السمجة اليت لعبتها إيران 

وحلفائها !!!
  ث إن هذا إختبار للمجعجع املمانع ذنب إيران حسن نصر الالت  ومن لف لفه والذي صدع رؤوسنا 
باملقاومة وبإمتالكه آالف الصواريخ ليضرب هبا إسرائيل فيما إذا اعتدت تلك الدولة على لبنان ... نسأل 
هنا أليس عبور تلك الطائرات اإلسرائيلية إل سوريا عرب األجواء اللبنانية لتضرب حليفه املفضل بشار 
هو إعتداء بل إعالن حرب ؟؟؟!!!... فلرينا عضالته إذاً وال يسلط شبيحته على اإلبرياء من الشعب 

السوري.. أم سنسمع منه نفس النغمة واإلسطوانة املشروخة حنتفظ حبق الرد !!!!.
أما املصيبة الكربى تكمن يف إيران أليت صرحت قبل أيام بأن أي إعتداء على سوريا هو إعتداء على إيران 
نفسها ، لكننا مل نرى الرد املذكور يرتجم على واقع األرض بل كانت كلها فقاعات فارغة عودتنا عليها 

إيران وحلفائها املمانعون !!!!
  إن تلك الضربة قد كشف لنا مدى ضعف تلك املنظومة اخلاوية والفارغة واليت ال تفرد عضالهتا إال على 

الضعفاء من أهل السنة ... ولكن إن ربك لباملرصاد وال حييق املكر السيء إال بأهله .



9

فتاوى احلقيقة :
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فتاوى احلقيقة :
سؤال )1( : 

ماذا يعني م�ضطلح " احللول والحتاد " ؟
أقرأ كثريا يف كتب العقائد : الرد على أهل االحتادة ، الرد على القائلني بوحدة الوجود ، وحنو ذلك ، 

فما املراد بي " احللول واالحتاد " ؟
اجلواب :
احلمد هلل

" احللول " و " االحتاد " - و يدخل فيه مصطلح " وحدة الوجود " - :
هاتان اللفظتان تردان كثرياً يف كتب العقائد ، ومها من املصطلحات الصوفية ، والباطنية ، كما أهنما 

تردان يف كتب األديان الباطلة ، كالربمهية ، والبوذية ، وغريمها .
1. " احللول " :

أ. معناه يف االصطالح العام : أن حيل أحد الشيئني يف اآلخر .
وهو " حلول َسَرياين " ، و " حلول جواري " .

يقول اجلرجاين رمحه اهلل :
احللول السَرياين : عبارة عن احتاد اجلسمني حبيث تكون اإلشارة إل أحدمها إشارة إل اآلخر ، كحلول 

ماء الورد يف الورد ، فُيسمَّى الساري حاالًّ ، واملسري فيه حمالًّ .
احللول اجلواري : عبارة عن كون أحد اجلسمني ظرفاً لآلخر ، كحلول املاء يف الكوز .

" التعريفات " ) ص 92 ( .
هذا هو احللول : إ�بات لوجودين ، وحلول أحدمها يف اآلخر .

ويراد منه باصطالح القائلني به من الصوفية وغريهم : حلول اهلل - عز وجل - يف خملوقاته ، أو بعض 
خملوقاته .

ب. " أقسام احللول " :
ينقسم احللول إل قسمني :

1. حلول عام : هو اعتقاد أن اهلل تعال قد حلَّ يف كل شيء .
ولكن ذلك احللول من قبيل حلول الالهوت - أي : اإلله اخلالق - بالناسوت - أي : املخلوق - مع 
وجود التباين ، مبعىن : أنه ليس متحّداً مبن حلَّ فيه ، بل هو يف كل مكان مع االنفصال ، فهو إ�بات 
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لوجودين .
وهذا قول اجلهمية ومن شاكلهم .

2. حلول خاص : وهو اعتقاد أن اهلل - جل وعال - قد حلَّ يف بعض خملوقاته .
مع اعتقاد وجود خالق وخملوق .

وذلك كاعتقاد بعض فرق النصارى : أن الالهوت - اهلل جل وعال - حلَّ بالناسوت – عيسى عليه 
السالم - ، وأن عيسى عليه السالم كانت له طبيعتان : الهوتية ملا كان يتكلم بالوحي ، وناسوتية 

عندما صلب .
وكذلك اعتقاد بعض غالة الرافضة - كالنصريية - أن اهلل - عز وجل - حلَّ يف علي بن أيب طالب ، 

وأنه هو اإلله ؛ حيث حلت فيه األلوهية ، وذلك من عقائدهم األساسية .

2. " االحتاد " :
أ. معناه : كون الشيئني شيئاً واحداً .

قال اجلرجاين رمحه اهلل :
االحتاد : امتزاج الشيئني ، واختالطهما حىت يصريا شيئاً واحداً .

" التعريفات " ) ص 9 ( .
ب. ومعناه باصطالح القائلني به : احتاد اهلل - عز وجل – مبخلوقاته ، أو ببعض خملوقاته .

أي : اعتقاد أن وجود الكائنات أو بعضها هو عني وجود اهلل تعال .
ج. " أقسام االحتاد " :

" االحتاد " ينقسم إل قسمني :
1. االحتاد العام - وهو ما يطلق عليه أيضاً : " وحدة الوجود " - : وهو اعتقاد كون الوجود هو عني 

اهلل عز وجل .
مبعىن : أن اخلالق متحد باملخلوقات مجيعها ، وهذا هو معىن " وحدة الوجود " ، والقائلون به يسمون 

" االحتادية " ، أو " أهل وحدة الوجود " ، كابن الفارض ، وابن عريب ، وغريمها .
2. االحتاد اخلاص : هو اعتقاد أن اهلل عز وجل احتد ببعض املخلوقات دون بعض .

فالقائلون بذلك نزهوه من االحتاد باألشياء القذرة القبيحة ، فقالوا : إنه احتد باألنبياء ، أو الصاحلني ، 
أو الفالسفة ، أو غريهم ، فصاروا هم عني وجود اهلل جل وعال .
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كقول بعض فرق النصارى : إن الالهوت احتد بالناسوت ، فصارا شيئاً واحداً ، وهذا خبالف القائلني 
باحللول ، فهم يرون أن له طبيعتني : الهوتيًة وناسوتيًة .

فاالحتادية قالوا بواحد ، واحللولية قالوا با�نني .
د. " الفرق بني احللول واالحتاد " :

الفرق بينهما يتلخص فيما يلي :
1. أن احللول إ�بات لوجودين ، خبالف االحتاد فهو إ�بات لوجود واحد .

2. أن احللول يقبل االنفصال ، أما االحتاد فال يقبل االنفصال .
هي. " أمثلة يتبني هبا الفرق بني احللول واالحتاد " :

هناك أمثلة كثرية منها :
أ. السُّكَّر إذا وضعته يف املاء دون حتريك : فهو حلول ؛ ألنه َثَّ ذاتان ، أما إذا حركته فذاب يف املاء : 

صار احتاداً ؛ ألنه ال يقبل أن ينفصل مرة أخرى .
أما لو وضعت شيئاً آخر يف املاء كأن تضع حصاة : فهذا يسمَّى حلواًل ، ال احتاداً ؛ ألن احلصاة 

شيء ، واملاء شيء آخر ، ومها قابالن لالنفصال .
و. " حكم هذه االعتقادات وأيهما أشد " :

ال ريب أن القول باحللول أو االحتاد هو من أعظم الكفر واإلحلاد - عياذاً باهلل - .
ولكن االحتاد أشد من احللول ؛ ألنه اعتقاد ذات واحدة ، خبالف احللول ، ث إن القول بأنه احتد يف 

كل شيء أعظم من القول بأنه احتد يف بعض خملوقاته .
وباجلملة : فإن اعتقاد " احللول واالحتاد " اعتقاد ظاهر البطالن ، وقد جاء اإلسالم مبحوه من عقول 
الناس ؛ ألنه اعتقاد مأخوذ من مذاهب وفلسفات وو�نيات هندية ويونانية ويهودية ونصرانية وغريها ، 

تقوم على الدجل ، واخلرافة .
باختصار وتصرف من كتاب " مصطلحات يف كتب العقائد " للشيخ حممد بن إبراهيم احلمد ) ص 

. ) 47 – 42
واهلل أعلم .
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سؤال )2( :
ما راأيكم يف هوؤلء الذين ي�ضمون اأنف�ضهم بالدراوي�ص ويطعنون 

اأنف�ضهم باخلناجر وال�ضكاكني وغريها ، وهم يف ذلك قبل اأن يقول : يا اهلل 
، يقول : يا رفاعي . فما راأي ال�رصع يف ذلك ؟ هل يوجد دليل على عملهم ؟ 

وجزاكم اهلل خرياً .
اجلواب :احلمد هلل

هؤالء كذابون وحمتالون ، ليس لعملهم أصل بل هم كذبة يستعملون أشياء تلبس على الناس حىت يظن 
الناس أهنم يطعنون أنفسهم وليس األمر كذلك . وإنا هو تلبيس وتزوير على العيون وسحر للناس كما 
قال اهلل عن سحرة فرعون أهنم اسرتهبوا الناس وسحروا أعينهم فاملقصود أن هذا الصنف من الناس - 
من الفجرة واحملتالني - الذين ال أصل ملا يفعلون وال جيوز أن يصدقوا بل هم كاذبون حمتالون ملبسون 

على الناس وإذا كانوا يدعون الرفاعي - أو غري الرفاعي ، فهذا شرك أكرب كالذي يقول : يا رفاعي 
أو يا رسول اهلل انصرنا أو اشفع لنا أو يا علي - يا سيدي - أو يا حسني أو يا فالن أو يا سيدي 

البدوي ، أو كذا فكل هذا من الشرك األكرب .. كل هذا من العبادة لغري اهلل وكل هذا من جنس عمل 
عباد القبور ، وعباد الالت والعزى وأشباههم . فهو شرك أكرب نعوذ باهلل من ذلك - وهؤالء الذين 

يطعنون أنفسهم باخلناجر والسكاكني كله تلبيس وخداع ليس له أصل بل هم هبذا كذبة فجرة ، جيب 
على والة األمور إذا كان هناك ويل أمر مسلم يف بلدهم أن يأخذ على أيديهم وأن يعزرهم ويؤدهبم 

حىت يتوبوا من أعماهلم اخلبيثة .
كتاب جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ العالمة عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز رمحه اهلل . 

م/9 ص/285.
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سؤال )3( :
قراأت تغريدات لبع�ص ال�ضنة يف تويرت يعزون الراف�ضة مبقتل احل�ضني 

ر�ضي اهلل عنه ، اأو يقولون لهم : ماأجورين ماحكم هذا العمل ؟
اجلواب :

احلمد هلل أواًل :
أهل السنة واجلماعة أول باحلسني رضي اهلل عنه وآل بيت النيب صلى اهلل عليه وسلم من غريهم ، فهم 

الذين حيفظون النيب يف آله وأزواجه وأصحابه وذريته كما أمر اهلل عز وجل بال غلو أو شطط ، وال 
إفراط أو تفريط ، وليس للرافضة ما جيعل هلم مزية أو اختصاص باحلسني رضي اهلل عنه أو آل البيت 

حىت تقدَّم هلم هذه التعزية ، بل إن هلم يف هذا الباب من الغلو واالبتداع والضالل ما يوجب الرباءة منه 
واإلنكار عليهم .

وملزيد من التفصيل حول مذهب الرافضة ميكنكم مراجعة السؤال رقم )101272( .
�انًيا :

ما يفعله الرافضة من تعظيم يوم عاشوراء وإقامة املآمت وإظهار احلزن والتباكي فيه لذكرى وفاة احلسني ، 
وألوان النياحة اجلاهلية اليت يفعلوهنا ، هو بدعة منكرة مل يفعلها السلف من الصحابة والتابعني واألئمة 

املتبوعني رمحهم اهلل تعال .
ومل يكن من هدي النيب صلى اهلل عليه وسلم إحياء ذكرى مقتل أحد من األنبياء أو الشهداء مبا فيهم 

محزة سيد الشهداء رضي اهلل عنه .
ومل يكن من هدي السلف إحياء ذكرى وفاة أحد من الناس ال النيب صلى اهلل عليه وسلم وال أحد 

دونه .
فمن فعل ذلك فقد وقع يف االبتداع وخمالفة السنة وهدي السلف الصاحل .

وملزيد من التفصيل ميكنكم مراجعة السؤال رقم )4033( .
وقد زاد الرافضة يف غيهم فأحد�وا يف هذا اليوم بدًعا شنيعة ومنكرات شديدة ال أصل له يف دين 

اإلسالم كضرب الصدور ، وشق اجليوب ، والنياحة ، ولطم اخلدود ، وضرب السالسل على األكتاف 
، وشج الرؤوس بالسيوف وإراقة الدماء .

وملزيد من التفصيل ميكنكم مراجعة السؤال رقم )101268( .
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وبناء على ما سبق فإنه ال جيوز ملسلم تقدمي العزاء للرافضة مبقتل احلسني رضي اهلل عنه ملا يف ذلك من 
ابتداع وخمالفة السنة ، وملا فيه من تقوية هلم على باطلهم وإقرار هلم عليه ، كما ال جيوز أن يقال هلم : 

) مأجورين ( ألهنم ليسوا مأجورين على ابتداعهم بل هو آمثون مستحقون للعقاب
األجوبة من موقع اإلسالم سؤال وجواب 
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هذه بع�ص تغريدات احلقيقة على تويرت:

1-   بعد  ضرب حي برزوة بدمشق ب15 صاروخ توشكا أرض أرض هل يشك عاقل أن هذا حمور 
مقاومة خاصة أن هذه الصواريخ مل تستعمل ضد اليهود!!!!!!

2-   اصابة الطفل موحد غازي من فلسطيين العراق جبروح ا�ر قصف خميم الريموك بصواريخ أرض 
أرض..هرب من صفويي العراق ليضربه نصرييي سوريا

3-   يقولون أن أهل مصر حمصنون ضد املد الرافضي قال الذهىب: القلوب ضعيفه والُشبه خطافه .. 
ورمبا علقت شبهه بقلب إنسان فال جيد هلا ردا فتورده املهالك

4-   أهل السنة ال تنخدعوا بتصرحيات مقتدى الصدر فإن التقية دين عند الشيعة ، وراجعوا مواقفه 
يف دعم شيعة البحرين واحلو�يني وحزب الالت وبشار

5-   أول من قال إن القرآن حمرف عند الشيعة هو: هشام بن احلكم...أول كتاب تسجل فيه فرية 
حتريف القرآن كتاب: سليم بن قيس

6-   أول من أنشأ بدعة الرتبة اليت يسجد عليها الشيعة : شيخهم علي الكركي ...أول من أنشأ 
مواكب العزاء عند الشيعة البويهيون عام: )352 هي(

7-   علماء احلنابلة تصدوا للمد الشيعي يف بغداد أيام البويهيني .... وعلماء األحناف تصدوا للمد 
الشيعي أيام الصفويني



العدد الثامن عشر إبريل 2013م

83


