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   للحقيقة كلمة :
الهالل الباطني هدفه حماية "دولة اليهود" يف فل�سطني

2013-7-18
 بسم اهلل احلمد هلل :

  على مدى التاريخ اإلسالمي أثبتت الفرق الباطنية بأهنا خري عون ونري لكل غازي ومعتدي على بالد 
املسلمني ، وليس هذا بعجب إذا علمنا بأن مؤسس الباطنية هو يهودي من صنعاء يدعى إبن السوداء 

»إبن سبأ« أراد هدم الدين من الداخل كما فعل بولس بدين النصرانية.
وهو الذي ابتدع النص يف علي وابتدع أنه معصوم، فالرافضة األمامية هم أتباع املرتدين وغلمان امللحدين 

وورثة املنافقني]1[
 لقد وضع ابن تيمية رمحه اهلل النقاط على احلروف عندما قال : وهؤالء يتصلون بالكفار اتصال القرامطة 
الباطنية هبم ملا بني الكفار واملنافقني من معاداة أهل اإلميان وهلذا كانت الباطنية وأتباعهم الرافضة بالشام 

وغريه مواصلني للكفار معادين ألهل اإلميان وهم من جنس هؤالء.]2[

  قال أيضا رمحه اهلل : فإن هؤالء يتظاهرون باتباع امللل ويدعون أن للملة باطناً يناقض ظاهرها مث هم يف 
هذه الدعوة على درجات فالواصلون منهم إىل البالغ األكرب والناموس األعظم مثل قرامطة البحرين أتباع 
اجلنايب وأصحاب األملوت وسنان الذي كان بالشام وأمثاهلم ال يعتقدون وجوب الصلوات اخلمس وال 
الزكاة وال صيام شهر رمضان وال حج البيت العتيق وال حترمي ما حرم اهلل ورسوله من اخلمر وامليسر والزنا 

وغري ذلك ويزعمون أن هذه النصوص هلا تأويل وباطن خيالف الظاهر املعلوم للمسلمني]3[

   فمن كان هذا حاله يتلقفه أعدائنا ليكون عونا هلم.... ويعملوا على شقني األول: يكون نصريا ومساعدا 
هلم عند غزو بالد املسلمني وهذا ما حصل عندما غزى األمريكان العراق فكان الرافضة من املرحبني هبم 
لبنان لضرب املقاومة الفلسطينية أبان  اليهود جنوب  والداعمني هلم وحصل نفس الشيء عندما غزى 

الثمانينات . والشق الثاين: هو هدم الدين من الداخل ببث عقائد الزندقة اليت تبطل الشريعة .

  لذا حرص اليهود والنصارى بل كل معتدي مثل التتار على دعم الفرق الباطنية ملا تقدم هلم من اخلدمات 
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اجلليلة ، ومن هذا املنطلق جند أعدائنا يزرعون تلك الفرق  املارقة ويدعموها يف كل بلد من بالد املسلمني 
وخاصة دول الطوق حول فلسطني، لتكون حارسا أمينا للدولة املسخ اليهودية يف فلسطني  وذلك واهلل 
أعلم أن اليهود ال يثقون بقدرة أمريكا على اإلستمرار بدعمهم ألن حضارهتا إىل أفول وزوال وهذه من 
اليهود  اليهود، لذا فإن  البحار الشاسعة عن دولة  سنن اهلل يف خلقه،  كما أن أمريكا بعيدة تفصلها 
يريدون محاية ظهرهم بفرق هلا تاريخ من العداء ألهل السنة ومستعدة لتقدمي اخلدمات هلم ، فيكون العدو 
املشرتك للفرق الباطنية واليهود واحد وهم أهل السنة واجلماعة وال يوجد أفضل من تلك الفرق للقيام 
هبذا الدور ملا أثبتته تارخيا وحاضرا أهنا خري عون للصليبية واليهودية احلاقدة كما أهنا خنجراً مسموماً يف 

خاصرة األمة اإلسالمية .

   لذا فإننا ال نستغرب عندما جند الغرب الصلييب يستقتل وبكل السبل املتاحة لديه يف إطالة عمر النظام 
النصريي يف سوريا ويصمت عن دخول حزب الالت اللبناين بكل أسلحته وطاقته للدفاع عنه، فاهلالل 
الباطين الشيعي املمتد من جنوب لبنان إىل سوريا والعراق واملتصل بإيران ميثل سداً مانعاً وشرخاً بني أهل 
السنة يف الشام والعراق وتركيا وأفغانستان واجلمهوريات السوفيتية من بعدهم ، وكانت تلك البالد تارخييا 
تعد من معاقل أهل السنة ولطاملا دافعت عن قضايا األمة ومنها التصدي للغزو الصلييب ، كما أن هذا 
اهلالل يفصل بني أهل السنة يف اجلزيرة العربية ومصر واملغرب العريب عن إخواهنم يف املشرق ويشكل حالة 
قلق وإزعاج  لألمة اإلسالمية عموما تشغلها عن قضيتها احملورية وهي قضية فلسطني وهذا مانراه عياناً 

اآلن ...!!!

   لقد جاء اخلميين على ظهر طائرة فرنسية إىل طهران معززاً مكرماً أبان الثورة اإليرانية ضد الشاه ، كما 
جاء أعوانه العراقيني على ظهور الدبابات األمريكية، فيما يقمع أهل السنة دواًل وأفراد كل ذلك لبناء 
الدولة الباطنية احلديثة على غرار الدولة الفاطمية اليت أضاعت بيت املقدس وقمعت أهل السنة ونشرت 
عقائد الزندقة وسب الصحابة ، فيما كان أهل السنة وخالل عجلة التاريخ خري عون وحمرر لفلسطني 

من أنياب كل معتدي .
]1[ منهاج السنة
]2[ الصفدية .

]3[ نفس املصدر
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   عقيدة وحقيقة مذهب الشيعة :

ال�سيعة هم العدو فاحذرهم
شحاتة محمد صقر 

  إن من دين الشيعة إعانة الكفار على أهل السنة. )انظر: االختصاص للمفيد ص255(.وإن اخليانة 
والغدر واملخادعة عند الشيعة هي الدين، فالتقية اليت يعتقدها الشيعة توصلهم إىل أَزِمَّة القيادة وأماكن 

التأثري يف كثري من األماكن؛ فيتمكنون من خيانتهم وتنفيذ مؤامراهتم.
* قام إمامهم ومؤسس مذهبهم )عبد اهلل بن سبأ( اليهودي املنافق الزنديق بتحريض املنافقني على عثمان 

- رضي اهلل عنه -، وتدبري املكائد حتَّ قُِتل عثمان - رضي اهلل عنه - شهيًدا.
* خيانة الوزير الشيعي علّي بن يقطني يف عهد هارون الرشيد فقد قتل مخس مائة رجل من أهل السُّنة 

حني هدم عليهم سقف احلبس فقتلهم كلهم. )األنوار النعمانية لنعمة اهلل اجلزائري2/ 308(.
* قتل القرامطة للحجاج واستباحتهم لدماء وأموال احلجاج.

* من أهم أسباب اهنيار احلضارة اإلسالمية وانتقاهلا للغرب هو سقوط دار العلم بغداد بيد املغول. هذا 
السقوط مل يكن ممكًنا لوال مساعدة الشيعة للمغول. وال خيفى ـ عَلى من له أدىن وعي بتاريخ الشيعة ـ 
الدور اخلياين للوزير الشيعي ابن العلقمي يف سقوط بغداد، عاصمة اخلالفة اإلسالمية آنذاك، وما جرَّه 
عَلى املسلمني من القتل واخلراب والذل واهلوان، باالتصال هبوالكو، وإغرائه بغزو العراق، وهيأ له من 

األمور ما ميكنه من السيطرة.
* طلب الرافضة من املسلمني االستسالم هلوالكو وعدم قتاله بعد ما دخل حلب وقتل منها خلقاً كثرياً.

* وقوف الرافضة مع التتار عندما دخلوا دمشق وعملوا حتت واليتهم.
* إن احلروب اليت قام هبا الصليبيون ضد األمة اإلسالمية ليست إال حلقة من احللقات املدبرة اليت دبرها 

الشيعة ضد اإلسالم واملسلمني، كما يذكر ابُن األثري وغريه من املؤرخني.
* إقامة الدولة الفاطمية )العبيدية( يف مصر وإنزاهلا العقاب بكل شخص ينكر معتقدات الشيعة. وقد 
صنف غري واحد من األئمة القدامى يف الطعن يف نسب الفاطميني وأهنم أدعياء كذبة، ال ينتمون إىل 
آل البيت، وال بأدىن صلة، وإمنا كانوا ينسبون إىل عبيد وكان امسه سعيًدا، وكان يهوديًّا حدادا بسلمية 

باملغرب.
وقد أفرد أبو شامة املؤرخ صاحب الروضتني كتابًا مساه »كشف ما كان عليه بنو عبيد من الكفر والكذب 
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واملكر والكيد« وكتب اإلمام الباقالين كتابًا مساه »كشف األسرار وهتك األستار«، بني فيه فضائحهم 
وقبائحهم، ومما قاله الباقالين عنهم: »هم قوم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر احملض«.

األسواق  املساجد ويف  الصحابة على جدران  بنقش سب  اهلل يف سنة 395هـ  بأمر  احلاكم  أمر  ولقد 
البالد املصرية مبراعاة ذلك. )وفيات األعيان البن  العمال يف  والشوارع والدروب وصدرت األوامر إىل 

خلكان 2/ 166(.
وبرغم ما فعلت الدولة الفاطمية من حماوالت للقضاء على أهل السنة ومذهبهم إال أن املذهب السين 

ظل حمتفظًا بقوته.
ومل تقم اخلالفة الفاطمية بغزو أو عمليات عسكرية ضد الفرجنة لتوطيد أركان اإلسالم، بل الثابت تارخييًّا 
أهنم كانوا حربًا على أهل اإلسالم سلًما على أعدائه، فهم يضيقون اخلناق على أهل السنة وجيّيشون 
اجليوش إلرغامهم على التشيع، بينما هم مع الفرجنة سلم هلم، بل يستنجدون هبم على أهل السنة. ومن 

ذلك:
• انضمام جيوش الفاطميني إىل جيوش الفرجنة ضد جيوش نور الدين حممود.

• اتفق الفاطميون مع الصليبيني على أن يكون هلم بالقاهرة حامية صليبية ـ أي قاعدة عسكرية ـ وتكون 
أبواهبا بيد فرساهنم ليمتنع نور الدين حممود عن إنفاذ عسكره إليهم. وكذلك اتفق الطرفان على أن يكون 

للصليبيني مائة ألف دينار سنويًّا من دخل مصر.
• تعاوهنم مع الفرجنة النتزاع اإلسكندرية من يد صالح الدين األيويب.

)قارن ذلك مبساندة إيران ألمريكا يف حرهبا ضد العراق وأفغانستان، وكأن التاريخ يعيد نفسه(.
وقد أحِضر الزاهد العابد الورع الناسك التقي أبوبكر النابلسي بني يدي املعز الفاطمي، فقال له املعز: 
بلغين عْنَك أنك قلَت: لو أن معي عشرة أسُهم لرميَت الروم بتسعة ورميَت املصريني ـ أي الفاطميني ـ 

بسهم؟
فقال النابلسي: »ما قلُت هذا«، فظن أنه رجع عن قوله، فقال له: كيف قلت؟ قال: قلت: ينبغي أن 
نرميكم بتسعة مث نرميهم بالعاشر، قال: ومل؟ قال: ألنكم غيّـَْرمُت دين األمة، وقتلتم الصاحلني، وأطفأمت نور 

اإلهلية، وادعيتم ما ليس لكم«.
فأمر بإشهاره يف أول يوم، مث ضرب يف الثاين بالسياط ضربًا شديداً مربحاً، مث أمر بسلخه ـ وهو حي ـ 
يف اليوم الثالث، فجيء بيهودي فجعل يسلخه وهو يقرأ القرآن، قال اليهودي: فأخذتين رقة عليه، فلما 

بلغت تلقاء قلبه طعنته بالسكني فمات« - رمحه اهلل -. )البداية والنهاية 11/ 284(.
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فما أكرم الثبات على احلق، وما أمجل العيش على السنة واملوت عليها ولو أن يسلخ اجللد عن اللحم، 
وحنن ال نعجب مما فعل هذا الرافضي اخلبيث قبحه اهلل، فمجرد أن يكون اسم النابلسي أبو بكر فهذا 
كاف يف إثارة حفيظة هذا الرافضي اخلبيث، فهو يكره أبا بكر ومن حيب أبا بكر - رضي اهلل عنه -.

* خيانات الشيعة وحماولتهم قتل اإلمام اجملاهد صالح الدين - رمحه اهلل -.
فعمر بن اخلطاب - رضي اهلل عنه - وصالح الدين األيويب - رمحه اهلل - اللذان شّرفهما اهلل بفتح بيت 

املقدس: كافران عند الشيعة!!!
* خيانات الشيعة البويهيني وتسلُّطهم على أهل السُّنة.

* خيانات الشيعة لدولة السالجقة السنية ومعاونة الصليبيني عليها.
* قتل امللك النادر يف دهلي )باهلند( من ِقَبل احلاكم الشيعي آصف خان عَلى رؤوس األشهاد، وإراقة 
دماء املسلمني السنة يف ملتان ِمن ِقَبل الوايل أيب الفتح الشيعي، ومذحبة مجاعية للمسلمني الُسنَّة يف مدينة 
لكناؤ اهلند وضواحيها من ِقَبل أمراء الشيعة عَلى أساس عدم متسكهم مبعتقدات الشيعة بشأن اخللفاء 

الثالثة - رضي اهلل عنهم -.
* اضطرت دار اخلالفة العثمانية يف استانبول لسحب جيوشها الفاحتة اليت كانت عَلى مشارف فيينا ـ 

عاصمة النمسا ـ بسبب هجوم الدولة الصفوية الشيعية يف إيران عليها.
قال أحد املستشرقني: »لوال الصفويون يف إيران لكّنا اليوم يف بلجيكا وفرنسا نقرأ القرآن كاجلزائريني«.

* كانت دولة ايران من أوائل الدول اليت اعرتفت بالكيان اليهودي سنة 1948م بقيادة القادة الشيعة 
من ملوك إيران.

املخيمات  سكان  عَلى  حرباً  الشيعية  )أمل(  منظمة  أعلنت  هـ   1405 عام  من  رمضان  شهر  يف   *
الفلسطينية يف بريوت .. واستخدموا يف عدواهنم كل األسلحة .. واستمر عدواهنم شهراً كاماًل.

كانت البداية أول ليلة يف رمضان ليلة االثنني 20/ 1985/5 م حيث اقتحمت ميليشيات )أمل( خميمي 
صربا وشاتيال، وقامت باعتقال مجيع العاملني يف مستشفى غزة، وساقوهم مرفوعي األيدي إىل مكتب 
)أمل( يف أرض جلول، ومنعت القوات الشيعية اهلالل والصليب األمحر وسيارات األجهزة الطبية من 

دخول املخيمات، وقطعوا إمدادات املياه والكهرباء عن املستشفيات الفلسطينية.
ويف الساعة اخلامسة من فجر االثنني 20/ 1985/5 م بدأ خميم صربا يتعرض للقصف املركز مبدافع 
اهلاون واألسلحة املباشرة من عيار 106 ملم، ويف الساعة السابعة من اليوم نفسه تعرض خميم برج الرباجنة 

لقصف عنيف بقذائف اهلاون، وانطلقت حرب )أمل( املسعورة حتصد الرجال والنساء واألطفال.
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ويف 18/ 1985/6 م خرج الفلسطينيون من حرب املخيمات اليت شنتها منظمة )أمل( الشيعية، خرجوا 
من املخابئ بعد شهر كامل من اخلوف والرعب واجلوع الذي دفعهم إىل أكل القطط والكالب، خرجوا 
ليشهدوا أطالل بيوهتم اليت هتدم 90 % منها و3100 ما بني قتيل وجريح و 15 ألًفا من املهجَّرين أي 

40 % من سكان املخيمات.
إن الفظائع اليت ارتكبتها منظمة )أمل( الشيعية حبق الفلسطينيني اآلمنني يف خميماهتم )1ملحق( يندى هلا 

اجلبني، ويعجز القلم عن وصفها، وإليك بعًضا منها:
1 - قتل املعاقني الفلسطينيني.

2 - نسفوا أحد املالجئ يوم 26/ 1985/5 م وكان يوجد فيه مئات الشيوخ واألطفال والنساء يف 
عملية بربرية دنيئة.

3 - قتل عدد من الفلسطينيني يف مستشفيات بريوت، وقال مراسل صحيفة صندي تلغراف يف 27/ 
1985/5 م: إن جمموعة من اجلثث الفلسطينية ذبح أصحاهبا من األعناق.

4 - ذحبوا ممرضة فلسطينية؛ ألهنا احتجت على قتل جريح أمامها.
العشرات من  الشهود أن ميليشيات )أمل( مجعت  اثنني من  5 - وذكرت وكالة )إسوشيتدبرس( عن 

اجلرحى واملدنيني خالل مثانية أيام من القتال يف املخيمات الثالثة وقتلتهم.
6 - وقال الشاهدان أهنما رأيا أفراد )أمل( يقتلون أكثر من 45 فلسطينًيا بينهم جرحى يف مستشفى 

غزة وحوله.
7 - وتصيح سيدة فلسطينية وهي تتفحص صف اجلثث الطويل: »اليهود أفضل منهم!«.

8 - وردد مقاتلو منظمة )أمل( الشيعية يف شوارع بريوت الغربية يف مسريات 2/ 1985/6 م احتفااًل 
بيوم النصر، بعد سقوط خميم صربا: »ال إله إال اهلل العرب أعداء اهلل«.

)1ملحق( : ومل يصدر عن اخلميين أيُّ استنكار هلذه املذابح، ومل يقم بأّي دور يف حماولة إيقاف مسلسل 
اجملازر، بل ذهب الشيخ أسعد بيوض التميمي - رمحه اهلل - ويرافقه غازي عبدالقادر احلسيين إىل إيران 
عام 1986 م من أجل أن يطلبوا من اخلميين أن يتدخل لوقف اجملازر الشيعية ضد الشعب الفلسطيين، 
اإلسالم، 27/  موقع مفكرة  لبنان،  ماذا جيري يف  مقال:  بيوض،  أسعد  اخلميين رفض. )حممد  ولكّن 

1427/8 هـ، 20/ 2006/9 م(.
9 - وذكرت وكاالت األنباء الكويتية يف 4/ 1985/6م أن قوات )أمل( اقرتفت جرمية بشعة، حيث 
قامت باغتصاب 25 فتاة فلسطينية من أهايل خميم صربا، وعلى مرأى من أهايل املخيم. إذن، فحركة 
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)أمل( كان من أهم نشاطاهتا: القضاء على الوجود الفلسطيين السيّن الذي كان يريد أن حيّرر فلسطني 
من احملتّلني اليهود، وال ندري عن سبب هذا النشاط شيًئا سوى أنَّ عقيدة الشيعة حتملهم على بغض 

أهل السُّنة، وتكفرهم، وتساويهم باليهود والنصارى، بل جتعلهم أشد كفراً.
وبعد دخول اجليش االسرائيلي إىل لبنان وقضائه على الفصائل الفلسطينية مبشاركٍة شيعية، قام الشيعة 
يف جنوب لبنان باستقبال اجلنود اإلسرائيليني الصهاينة بالورود واألرز!!! كما قال ذلك صبحي الطفيلي 
األمني العام السابق حلزب اهلل يف لقاء معه يف جريدة الشرق األوسط يوم اخلميس 29 رجب 1424 

هـ، العدد 9067.
* يف عام 1406 عرض التلفزيون السعودي صوراً ملادة TNT وهي مادة شديدة االنفجار أدخلها 

الشيعة اإليرانيون إىل البالد املقدسة!!! ولكن اهلل - عز وجل - سلم احلجاج.
باملسريات  1407/12هـ   /6 اجلمعة  يوم  يف  اخلميين  والية  يف  إيران  حلكومة  التابعون  الشيعة  قام   *
واملظاهرات الغوغائية يف حرم اهلل يف مكة املكرمة، وعاثوا يف احلرم فساداً، وقاموا بقتل عدد من رجال 
األمن واحلجاج، وكذلك قاموا بتكسري أبواب املتاجر وحتطيم السيارات وأوقدوا النار فيها ويف أهلها، وقدر 

عدد القتلى يف ذلك اليوم بـ )402( قتيل منهم )85( من رجال األمن واملواطنني السعوديني.
الشيعة الشجعان ينددون بأمريكا بالسكاكني ومجيع أنواع األسلحة البيضاء يف حرم اهلل اآلمن!!!! يف 
شهر اهلل احلرام. نعم لقد نددوا باألمريكان ـ الشيطان األكرب ـ وقتلوا العشرات من الناس ومن اجلنود ومثّلوا 

باجلثث وعلقوها يف أعمدة النور ... ولكن هل األمريكان موجودون هناك؟؟؟؟
* وبعدها بعدة أعوام يف نفق املعيصم أطلقوا غاز اخلردل السام وتويف املئات من احلجاج ... هذا هو 
التنديد بأمريكا!!! وإنك لتعجب من خلو شوارع طهران وقم والنجف وكربالء من التنديد بأمريكا على 

كثرة وطول املناسبات عندهم، وتعجب من مواالهتم ألمريكا.
* ويف تاريخ 9/ 1417/2 هـ املوافق 25/ 1996/6م قام أفراد من حزب اهلل احلجاز الشيعي بتفجري 
صهريج ضخم يف جممع سكين يف مدينة اخلرب، وذلك بإيقاف هذه الشاحنة عند اجملمع، مث اهلروب يف 

سيارة مرافقة، وبعد أربع دقائق انفجر الصهريج.
* حممد علي أبطحي نائب الرئيس اإليراين للشؤون القانونية والربملانية وقفـ  بفخر حيسده عليه العلمانيون 
العرب املتأْمركون ـ يف ختام أعمال مؤمتر اخلليج وحتديات املستقبل الذي ينظمه مركز اإلمارات للدراسات 
إيران:  بالده  أن  ليعلن  2004/1م  الثالثاء 15/  مساء  أبو ظيب  بإمارة  سنويًا  االسرتاتيجية  والبحوث 
»قدمت الكثري من العون لألمريكيني يف حربـَْيهم ضد أفغانستان والعراق«، وأكد أنه »لوال التعاون اإليراين 
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ا سقطت كابول وبغداد هبذه السهولة«!!
َ
مل

وأبطحي يعرب عن أساه؛ ألن األمريكان الذين كانت الدولة اإليرانية الشيعية تدعوهم بـ »الشيطان األكرب« 
مل يـَُقدِّروا اخلدمة اإليرانية هلم فأردف قائاًل: » ... لكننا بعد أفغانستان حصلنا عَلى مكافأة وأصبحنا 

ضمن حمور الشر، وبعد العراق نتعرض هلجمة إعالمية أمريكية شرسة«.
إن الفخر مبساندة الصهيونية العاملية يف إسقاط عواصمنا اإلسالمية الواحدة تلو األخرى يف قبضة اليهود 

وأشياعهم من األمريكان ال ميكن أن يصدر إال عن قوم يريدون تدمري هذه األمة.
* أفاد عديد من اخلرباء العسكريني بأن الطائرات اليت انطلقت من قواعد أمريكية يف الدول العربية ال 
ميكن أن تعرب ألفغانستان إال عن طريق األجواء اإليرانية يف وقت كان املسئولون اإليرانيون يشددون عَلى 

»حرمة األجواء اإليرانية« إال عَلى »الطائرات املضطرة للهبوط اضطراريًا يف إيران«.
"



3

شبهات وردود

بيان كذب املفرتي عدنان اإبراهيم حول "مقالة اجلعد بن درهم"
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    شبهات وردود

بيان كذب املفرتي عدنان اإبراهيم حول "مقالة اجلعد بن درهم"
 وليد ملحم

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

يف أحدى خطب اجلمعة اليت ألقاها املدعو »عدنان إبراهيم« واليت تكلم فيها على مقالة اجلعد بن درهم 
وأهنا مقالة السادة األشعرية كما صرح هو ..أخل ...وجدت فيها الكثري من املغالطات والتالعب باأللفاظ 
وتقدمي املعلومات اخلاطئة اليت قام هبا »عدنان إبراهيم« يف ثنايا خطبته تلك.. وهذا األسلوب املخادع 
وامللتوي هو عني ما حذرنا منه رسولنا الكرمي حممد صلى اهلل عليه وسلم فقال : » إن أخوف ما أخاف 

عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان« ]1[.
وكما يالحظ من حضور جمالس »عدنان إبراهيم« فإن أكثرهم من العوام الذين ال يعرفون » الكوع من 
البوع » كما يقال وال »العري من النفري« وليس فيهم من يستطيع أن يرد عليه أو يوقفه عند حده أو 
يقف يف وجهه ويبني تناقضاته ، ويف هذا اجلو الذي يلفه اجلهل والغفلة يأخذ عدنان راحته يف املرواغة 

والتدليس والتلبيس ...
وخري من ميثل هذا املوقف قول طرفة بن العبد :

يـــــــــا لك من قنبــــرة مبعمـــــر ... خال لك اجلو فبيضي واصفري
ونقري ما شئت أن تنقري ... قد رحل الصياد عنك فابشري

وقول املتنيب :
وإذا ما خال اجلبان بأرض ... طلب الطعن وحــــــــــده والنزاال

وتلك األخالق الذميمة هي أبعد ما تكون عن أخالق أهل العلم الذين التزموا الصدق والوضوح واألمانة 
ألهنم دعاة للحق وليس للباطل :

ولنعود إىل خطبة عدنان اليت قال فيها: » مقالة اجلعد بن درهم اليت قتل من أجلها هي عقيدة السادة 
األشعرية يعين يقول هبا املالكية كلهم والشافعية كلهم وعقيدة املاترودية يقول هبا األحناف وعقيدة الزيدية 

يف اليمن ...ليست عقيدة أمحد نعم «هـ .
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الرد :
هذا الكالم فيه خلط وخبط وال خيرج إال من رجل اليعرف مقاالت الفرق واملذاهب، أو أنه يعرف ولكنه 

يريد بقصد تغييب احلقائق على الناس .
بداية كما يعلم كل دارس لعقائد الفرق وامللل والنحل فإن عقيدة األشاعرة هي غري عقيدة املعتزلة واجلهمية 

وخاصة يف صفة كالم اهلل جل وعال .
فاجلهمية ينكرون مجيع األمساء والصفات وهو التعطيل التام أو الكلي وهو ما عليه الفالسفة ، واملعتزلة 
ينكرون الصفات ويثبتون األمساء وأما األشاعرة املتأخرون فيثبتون األمساء وسبع من الصفات هي )احلياة، 

العلم، القدرة، السمع، البصر، اإلرادة، الكالم ( واملاتوريدية يضيفون صفة ثامنة هي التكوين .]2[
مع العلم بأن قدماء األشاعرة والكالبية كانوا يثبتون األمساء والصفات ما عدا صفات األفعال اإلختيارية 

خوفا من شبهة حلول احلوادث بذات اهلل ]3[.
لذا فإن نفي احلوادث يف ذاته جل وعال أن كانت مبعىن عدم حلول شيء من خملوقاته احملدثة يف ذاته 
املقدسة فهذا نفي صحيح.. وإن أريد به نفي صفاته اإلختيارية كاإلستواء والنزول وأنه يتكلم مبا شاء إذا 

شاء فهذا نفي باطل .
َولِيعلم »عدنان ابراهيم » بأن املعتزلة عند األشاعرة مبتدعة فسقة لقوهلم خبلق القران وقد شن عليهم 
عبد القاهر البغدادي األشعري هجوما شرسا بل إن أيب احلسن األشعري نفسه قد رد على املعتزلة بعد 

أن فارقهم .
وبالنسبة للجهمية الذين هم تالمذة » اجلعد بن درهم « الذي يدافع عنه »عدنان« فيقول »عبد القاهر 

البغدادي « فيهم :
اجلهمية:أتباع جهم بن صفوان الذى قال باإلجبار واإلضطرار.... وأكفره أصحابنا ىف مجيع ضالالته 

هـ]4[
وقال اإلمام عبد اهلل بن املبارك: إنا لنحكى كالم اليهود والنصارى، وال نستطيع أن حنكى كالم اجلهمية، 

وقال غري واحد من األئمة: إهنم أكفر من اليهود والنصارى .]5[
أن كفره  بعد  الشريعة وخاصة  املرتد يف حكم  أي  الكافر  ما حكم   » إبراهيم  نقول ل »عدنان  وهنا 
العلماء؟؟؟ فكالم إبن تيمية رمحه اهلل ليس بدعاً من القول كما إن اجلهم هو تلميذ اجلعد الذي تتباكى 

عليه !!! .
وبإختصار فإن األشاعرة أثبتوا هلل كالما هو صفة قدمية تقوم بذاته سبحانه وتعاىل لكن خالفوا السلف 
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بقوهلم أنه معىن قائم بذاته وهو األمر والنهي واخلرب واإلستخبار ، وإن عرب عنه بالعربية كان قرآنا وإن عرب 
عنه بالعربانية كان توراة وهذا هو قول إبن كالب ومن وافقه كاألشعري وغريه ]6[ .... .

فإن كان قصد عدنان إبراهيم أن العقيدة اليت قتل من أجلها اجلعد هي نفس عقيدة املعتزلة واألشاعرة 
واملاتوردية فهذا جهل كبري وعريض، وإن كان يقصد بأن اجلعد قتل على مقالته يف أنكاره أن اهلل كلم 
موسى ونفى بأن اهلل مل يتخذ إبراهيم خليال فهذا بعيد، فإن اجلعد قتل لتبنيه عقيدة كاملة وهي نفي 
األمساء والصفات عن اهلل والزندقة ومعارضة نصوص الشرع بالعقليات ،واعتبار اهلل جل جالله هي ذات 
مطلقة جمردة هلا وجوداً ذهنياً هو أقرب للعدم منه إىل الوجود وسلب عنه مجيع األمساء والصفات فاجلعد 

هو أول من أظهر مقالة التعطيل يف اإلسالم .
وإلثبات ذلك :

قال اهلروي رمحه اهلل : وأما فتنة إنكار الكالم هلل عز وجل فأول من زرعها جعد بن درهم، فلما ظهر جعد 
قال الزهري -وهو أستاذ أئمة اإلسالم وقائدهم-: ليس اجلعد من أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم .]7[

قال ابن األثري رمحه اهلل: وقيل إن اجلعد كان زنديقا وعظه ميمون بن مهران )117هـ(. فقال: »لشاة 
قباذ« أحب إىل مما تدين له فقال له: قتلك اهلل، وهو قاتلك، وشهد عليه ميمون وطلبه هشام وسريه إىل 
خالد القسري فقتله]8[ ...فكلمة »شاة قباذ« كلمة فارسية فـ»شاة«: معناها »ملك« و»قُباذ«: ملك 

من ملوك الفرس وهو قباذ بن فيوز والد كسرى أنوشروان.]9[
فهذه الرواية التارخيية تظهر أن ميمون بن مهران )ت117هـ( -وهو أحد األربعة الذين كانوا هم علماء 
الناس يف زمن هشام بن عبد امللك وهم مكحول واحلسن والزهري وميمون بن مهران هو الذي رفع أمر 

اجلعد هلشام وأعد الشهود الذين شهدوا على اجلعد بالكفر]10[
قال شيخ اإلسالم إبن تيمية: قال اإلمام أمحد: وكان يقال إنه )أي اجلعد( من أهل حران، وعنه أخذ 
اجلهم بن صفوان مذهب نفاة الصفات وكان حبران أئمة هؤالء الصابئة الفالسفة، بقايا أهل هذا الدين 

أهل الشرك ونفي الصفات واألفعال وهلم مصنفات يف دعوة الكواكب.]11[
قال ابن عساكر: كان اجلعد أول من أظهر القول خبلق القرآن يف أمة حممد فطلبه بنو أمية فهرب من 

دمشق وسكن الكوفة، ومنه تعلم اجلهم بن صفوان بالكوفة خلق القرآن .]12[
وقال ابن كثري: وأما اجلعد فإنه أقام بدمشق حت أظهر القول خبلق القرآن، فتطلبه بنو أمية فهرب منهم، 

فسكن الكوفة فلقيه فيها اجلهم بن صفوان فتقلد هذا القول منه . ]13[
هذه الروايات تثبت بأن اجلعد قتل بسبب الزندقة ومقالة التعطيل اليت مثل هلا خالد القسري بنفي تكليم 
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اهلل ملوسى عليه السالم أبان ذحبه يف عيد األضحى والذي يؤيد هذا ويلقم »عدنان ابراهيم« حجرا أنه مل 
يعرتض أي من علماء ذلك العصر على هذا الفعل وبينهم من علماء التابعني مثل احلسن البصري وليذكر 

عدنان عاملاً واحداً إعرتض على قتل اجلعد إن كان يستطيع...
قال الدارمي: أظهر اجلعد بن درهم بعض رأيه يف زمن خالد القسري، فزعم أن اهلل تبارك وتعاىل مل يتخذ 
إبراهيم خلياًل ومل يكلم موسى تكليما، فذحبه بواسط يوم األضحى على رؤوس من حضره من املسلمني، 

مل يعبه به عائب، ومل يطعن عليه طاعن، بل استحسنوا ذلك من فعله وصوبوه .]14[
ومن خبث اجلعد أنه أنكر الكالم واخللة هلدم الشريعة والطعن باخلليل وموسى أعداء النمرود وفرعون 

نصرة للصابئة الذين أخذ عنهم .
علماً أن قتل الزنادقة واملبتدعة كان أمراً معروفاً يف ذلك الوقت فعندما أعلن غيالن الدمشقي بدعة القول 
بالقدر، تصدى له األئمة من التابعني وعلى رأسهم: جماهد، واخلليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، ورحيانة 

الشام اإلمام األوزاعي، لكن غيالن الدمشقي أصر فقتله هشام بن عبد امللك ..
وعندما ... اعتزلت املعتزلة األوىل وعلى رأسهم: واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد، فتصدى هلم أئمة 
السنة أمثال: احلسن البصري، وأيوب السختياين، وابن عون، وثابت البناين، وابن سريين، ومحاد بن زيد، 
ومالك بن أنس، وأيب حنيفة، وابن املبارك، وهكذا كلما كثرت حشود البدعة تصدت هلا جحافل السنة.

]15[
إبراهيم « هنا ونعترب بأن اجلعد قتل بسبب تلك املقالتني فقط... وأن تلك  لكننا سنجاري »عدنان 
املقالتني مها إنكاره صفة الكالم واخللة ومها عني قول املالكية واألحناف والشافعية كما يدعي أي أهنم 

يقولون هبما لكنها ليست قول اإلمام أمحد..!!!
من يتأمل كالم عدنان جيد أنه جتنب ذكر اإلمام أبوحنيفة واإلمام مالك واإلمام الشافعي وأقتصرعلى ذكر 
أتباعهم فقط بينما ذكر اإلمام أمحد صراحة أليس هذا يثري الريبة ، فلم هذا التدليس والتلبيس وعدم ذكر 

األئمة بأمسائهم ؟؟!!
إذا وراء األكمة ما ورائها ...حيث يعلم عدنان بأن األئمة الثالثة ال يقولون بتلك املقاالت الكفرية بل 
ينكروهنا ويشنعون على من يتبناها وحياربوهنا وما فائدة ذكر األصحاب واألتباع إذا كانوا على خالف 
قول إمام املذهب ، أو أن عدنان اليعلم بقول أئمة املذاهب وتلك طامة تضاف إىل طاماته الكثرية فِلَم 

يتصدر الكالم يف مثل تلك املسائل اخلطرية .
ولكشف تدليس »عدنان ابراهيم « إليكم أقوال األئمة » أيب حنيفة ومالك والشافعي رمحهم اهلل« يف 
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مقالة اجلعد بن درهم واجلهمية .
1- اإلمام أبو حنيفة رمحه اهلل :

قال أبو حنيفة : مل يزل وال يزال بأمسائه وصفاته الذاتية والفعلية ... أما الذاتية فاحلياة والقدرة والعلم 
والكالم والسمع والبصر واإلرادة ]16[

وقال رمحه اهلل : مل يزل عاملا بعلمه والعلم صفة يف األزل وقادر بقدرته والقدرة صفة يف األزل ومتكلما 
بكالمه والكالم صفة يف األزل وخالقا بتخليقه والتخليق صفة يف األزل .]17[

وقال رمحه اهلل : وكالم اهلل تعاىل غري خملوق وكالم موسى وغريه من املخلوقني خملوق والقرآن كالم اهلل 
تعاىل فهو قدمي ال ككالمهم ... ومسع موسى عليه السالم كالم اهلل تعاىل كما يف قوله تعاىل وكلم اهلل 
موسى تكليما ... وقد كان اهلل تعاىل متكلما ومل يكن كلم موسى عليه السالم وقد كان اهلل خالقا يف 

األزل ومل خيلق اخللق فلما كلم موسى كلمه بكالمه الذي هو صفة له يف األزل ]18[
وقال رمحه اهلل : وصفاته كلها خبالف صفات املخلوقني يعلم ال كعلمنا، ويقدر ال كقدرتنا، ويرى ال 

كرؤيتنا، ، ويتكلم ال ككالمنا ويسمع ال كسمعنا . ]19[
نسأل هنا »عدنان إبراهيم « هل هذه عقيدة اجلعد اليت قتل من أجلها أم هي عقيدة السلف اليت على 

النقيض من عقيدة اجلعد وتلميذه اجلهم بن صفوان .
بل ذهب أبو حنيفة رمحه اهلل إىل أكثر من ذلك حني كفر اجلهمية واليكم الروايات

فقد روى اخلطيب عن عبد احلميد بن عبد الرمحن احلمانيي قال:
»مسعت أبا حنيفة يقول: جهم بن صفوان كافر«]20[.

ويف رواية أخرى أنه بعدما ناظره قال له: »اخرج عين يا كافر«]21[
وهنا نذكر عدنان مرة ثانية أن ابن تيمية إمنا استقى أحكامه على املبتدعة من هؤالء األئمة اجلهابذة .

وكان اإلمام أبوحنيفة رمحه اهلل تعاىل يذم جهما ويعيب قوله، كما ذكر أبو يوسف فقد قال: »إن أبا 
حنيفة كان يذم جهما ويعيب قوله«]22[.

وكان ممّا عاب على جهم قوله خبلق القرآن. فقد روى اخلطيب عن ابن أيب شيبة قال: »قدم إبن املبارك 
على أيب حنيفة، فقال له أبو حنيفة: ما هذا الذي دّب فيكم؟ قال: له رجل يقال له جهم، قال: وما 
ِإال  يـَُقوُلوَن  ِإْن  أَفـَْواِهِهْم  ِمْن  َتْرُُج  }َكبـَُرْت َكِلَمًة  حنيفة:  أبو  فقال  القرآن خملوق،  يقول  قال:  يقول؟ 

َكِذبًا{«]23[
فنهى عن القول بقوله أو الصالة خلفه. فعن أيب يوسف أن أبا حنيفة قال: »من قال القرآن خملوق فهو 
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مبتدع؛ فال يقولن أحد بقوله وال يصلني أحد خلفه«]24[
فليفرد عدنان إبراهيم عضالته وليكذب هذه النقول أو يأيت مبا يناقضها علماً بأن هذه العقيدة هي ما 
مات عليها أبو حنيفة رمحه اهلل... أو لريد عليه كما رد على ابن تيمية !!! ، أما أتباع مذهبه رمحه اهلل 
املاتوريدية ومنهم من كان على عقيدة السلف كاإلمام الطحاوي احلنفي  فمنهم من كان على عقيدة 
وابن أيب العز شارح العقيدة الطحاوية رمحهما اهلل وليس كلهم على املاتوريدية كما كذب عدنان وهذا ما 

سنذكره الحقا إن شاء اهلل تعاىل .

2- اإلمام الشافعي رمحه اهلل :
أخرج إبن عبد الرب عن اجلارودي قال: ذكر عند الشافعي إبراهيم بن إمساعيل ابن علية فقال: أنا خمالف 
له يف كل شيء ويف قول ال إله إال اهلل لست أقول كما يقول، أنا أقول: ال إله إال اهلل الذي كّلم موسى 
عليه السالم تكليماً من وراء حجاب وذلك يقول ال إله إال اهلل الذي خلق كالًما أمسعه موسى من وراء 

حجاب]25[.
وأخرج الاللكائي عن الربيع بن سليمان، قال الشافعي: »من قال القرآن خملوق فهو كافر«]26[

وأخرج البيهقي عن أيب حممد الزبريي قال: قال رجل للشافعي أخربين عن القرآن خالق هو؟ قال الشافعي: 
اللهم ال. قال: فمخلوق؟ قال الشافعي: اللهم ال. قال: فغري خملوق؟ قال الشافعي: اللهم نعم. قال: فما 
الدليل على أنه غري خملوق؟ فرفع الشافعي رأسه وقال: تُقر بأن القرآن كالم اهلل، قال: نعم. قال الشافعي: 
سبقت يف هذه الكلمة قال اهلل تعاىل ذكره: َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكنَي اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه َحتَّ َيْسَمَع َكاَلَم 

اللَِّه ]التوبة: 6[، وََكلََّم اللَُّه ُموَسى َتْكِليًما ]النساء: 164[.
قال الشافعي: فتقر بأن اهلل كان وكان كالمه؟ أو كان اهلل ومل يكن كالمه؟ فقال الرجل: بل كان اهلل وكان 
كالمه. قال: فتبسم الشافعي وقال: يا كوفيون إنكم لتأتوين بعظيم من القول إذا كنتم تقرون بأن اهلل كان 
قبل القبل وكان كالمه فمن أين لكم الكالم: إن الكالم اهلل، أو سوى اهلل، أو غري اهلل، أو دون اهلل؟ 

قال: فسكت الرجل وخرج .]27[
3- اإلمام مالك رمحه اهلل :

أخرج أبو نعيم عن حيىي بن الربيع قال: كنت عند مالك بن أنس ودخل عليه رجل فقال يا أبا عبد اهلل، 
ما تقول فيمن يقول القرآن خملوق؟ فقال مالك: زنديق فاقتلوه، فقال: يا أبا عبد اهلل إمنا أحكي كالًما 

مسعته، فقال: مل أمسعه من أحد إمنا مسعته منك، وعظم هذا القول ]28[



العدد التاسع عشر أغسطس 2013م

19

24

بن  واجلهم  اجلعد  مقالة  من  مبوقفه  بالك  فما  سائل  جمرد  وهو  السائل  قتل  اإلمام  أراد  فأنظر كيف 
صفوان..!!!

وأخرج ابن عبد الرب عن عبد اهلل بن نافع قال: كان مالك بن أنس يقول من قال القرآن خملوق يوجع 
ضربًا وحيبس حت يتوب .]29[

هذه عينة من أقوال األئمة الثالثة أيب حنيفة ومالك والشافعي رمحهم اهلل وهي عني قول أمحد رمحه اهلل يف 
كالم اهلل وأنه صفة له جل وعال غري خملوق وهو قول السلف الصاحل ، ال كما حاول »عدنان إبراهيم« 
التعمية على السامعني بأن قول أتباع األئمة الثالثة يف كالم اهلل هو عني قول اجلعد بن درهم ، وجتنب 
ذكر أئمة املذاهب ، لكن مع ذلك فإن الكثري من أتباع األئمة الثالثة ومن علماء مذاهبهم قد اعتقدوا 
بأن القران كالم اهلل غري خملوق وأن اهلل جل وعال قد كلم موسى عليه السالم، ومنهم أيب يوسف تلميذ 
أيب حنيفة... قال اإلمام البيهقي : وأنبأين أبو عبد اهلل احلافظ ، إجازة ، َأْخبـََرنَا أبو سعيد أمحد بن يعقوب 
ثـََنا عبد اهلل بن أمحد بن عبد الرمحن بن عبد اهلل الدشتكي ، قال : مسعت أيب يقول : مسعت  الثقفي ، َحدَّ
أبا يوسف القاضي ، يقول : كلمت أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل سنة جرداء يف أن القرآن خملوق أم ال ؟ فاتفق 
رأيه ورأيي على أن من قال : القرآن خملوق ، فهو كافر.. قال أبو عبد اهلل رواة هذا كلهم ثقات]30[ .

والطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية كذلك وشارحها إبن أيب العز احلنفي ...وهنالك الكثري من علماء 
احلنفية على مذهب السلف ومن املنكرين لعقيدة جهم واجلعد ، منهم زفر بن اهلذيل املتوىف سنة 158هـ 
، والقاسم بن معن املسعودي املتوىف سنة 175هـ ، حيىي بن زكريا بن أيب زائدة املتوىف سنة 183هـ ، حممد 
بن احلسن الشيباين املتوىف سنة 189هـ ، وكان ال يرى الصالة خلف من قال القرآن خملوق ، أبو سليمان 

موسى بن سليمان اجلوزجاين املتوىف بعد سنة 200هـ وغريهم كثري .
ومن أتباع املذهب الشافعي البويطي تلميذ الشافعي الذي عذب ومات لعدم قوله خبلق القران

قال ابن كثري عنه : وكان الذين ثبتوا على الفتنة فلم جييبوا بالكلية أربعة: أمحد بن حنبل، وهو رئيسهم، 
وحممد بن نوح بن ميمون اجلند النيسابوري، ومات يف الطريق، ونعيم بن محاد اخلزاعي، وقد مات يف 
السجن، وأبو يعقوب البويطي، وقد مات يف سجن الواثق على القول خبلق القرآن، وكان مثقال باحلديد 

]31[ .
كذلك إبن كثري من الشافعية والاللكائي الشافعي وغريهم كثري من علماء املذهب.

قال إبن حجر الشافعي يف معرض شرحه لرواية حتريق علي رضي اهلل عنه للزنادقة يف فتح الباري : َواْشتـََهَر 
ْساَلم اجلَْْعد ْبن ِدْرَهم َفَذحَبَُه َخاِلد اْلَقْسرِّي يف يـَْوم ِعيد اأْلَْضَحى ، مُثَّ َكثـُُروا يف َدْوَلة اْلَمْنُصور  يف َصْدر اإْلِ
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َوَأْظَهَر َلُه بـَْعضهْم ُمْعتـََقده فَأَبَاَدُهْم بِاْلَقْتِل .]32[
و من علماء املالكية الذين كانوا على مذهب السلف عبد الرمحن بن القاسم، وعبد اهلل بن وهب، وعبد 

العزيز بن املاجشون .
وسحنون قال عنه الذهيب يف السري : وعن حيىي بن عون قال: دخلت مع سحنون على ابن القصار وهو 
مريض فقال: ما هذا القلق؟ قال له: املوت والقدوم على اهلل. قال له سحنون: ألست مصدقا بالرسل 
والبعث واحلساب واجلنة والنار؟ وأن أفضل هذه األمة أبو بكر مث عمر، والقرآن كالم اهلل غري خملوق، وأن 
اهلل يرى يوم القيامة، وأنه على العرش استوى، وال ترج على األئمة بالسيف وإن جاروا؟ قال: إي واهلل. 

فقال: مت إذا شئت، مت إذا شئت هـ ..]33[
وعبد اهلل بن أيب زيد القريواين املالكي ويقال له: مالك الصغري.

قال عنه الذهيب : وكان رمحه اهلل على طريقة السلف يف األصول ال يدري الكالم وال يتأول هـ.]34[
كذلك اإلمام أبو عمرو الداين املالكي صاحب القراءات كان على مذهب السلف وغريهم الكثري من 

علماء املالكية ال كما يدعي عدنان .
ولوال خشية اإلطالة لذكرت الكثري من علماء املذاهب األربعة على طريقة السلف وخمالفني لعقيدة اجلعد 

بن درهم .
وهذا يبني إفرتاء عدنان وكذبه وتدلسيه يف هذه املسألة وال غرابة يف ذلك فمن يتجرأعلى الصحابة ويطعن 
فيهم ومنهم إبن عمر ومعاوية رضي اهلل عنهم ال يستغرب منه أن يكذب ويتجرأ على من دوهنم من أهل 
العلم رمحهم اهلل تعاىل، فال يغرت عدنان حبلم اهلل وصربه عليه وندعوه إىل التوبة من التعرض للصاحلني 
وحنذره من قوله تعاىل : }فـََلمَّا َنُسواْ َما ذُكُِّرواْ ِبِه فـََتْحَنا َعَلْيِهْم أَبـَْواَب ُكلِّ َشْيٍء َحتَّ ِإَذا َفرُِحواْ مبَا أُوتُواْ 

َأَخْذنَاُهم بـَْغَتًة فَِإَذا ُهم مُّْبِلُسوَن {األنعام44.
] 1 [ ) صحيح ( انظر حديث رقم : 1556 يف صحيح اجلامع .

] 2 [ أنظر غري مأمور شرح النونية للهراس
] 3 [ وهذه حجة باطلة اليستطيعون إثباهتا فما عالقة حلول احلوادث بإثبات الصفات هلل اليت ليس 

كمثلها شيء.
] 4 [ الفرق بني الفرق

] 5 [ حمموع الفتاوى ج12
] 6 [ العقيدة الطحاوية ص 168 – 169 ط املكتب اإلسالمي
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] 7 [ ذم الكالم ص304.عن مقالة التعطيل واجلعد بن درهم للشيخ حممد بن خليفة بن علي التميمي
] 8 [ الكامل 429/5.عن مقالة التعطيل

] 9 [ مقالة التعطيل
]10[ مقالة التعطيل

]11[ درء تعارض العقل والنقل 313/1. عن مقالة التعطيل
]12[ - خمتصر تاريخ دمشق 50/6.عن مقالة التعطيل

]13[ البداية 350/9. عن مقالة التعطيل
]14[ الرد على اجلهمية ص110، ط:املكتب اإلسالمي. مقالة التعطيل .

]15[ االحتساب على البدع وأهلها واجب شرعي وليس ظلماً ..للشيخ ناصر العقل
]16[ الفقه األكرب ص 4ط دائرة املعارف النظامية حبيدر اباد الدكن سنة 1342 هـ

]17[ الفقه االكرب ص 5
]18[ الفقه األكرب ص5 – 6

]19[ الفقه األكرب ص 6
]20[ تاريخ بغداد 382/13. عن كتاب أصول الدين عند اإلمام أبو حنيفة لألستاذ حممد بن عبد 

الرمحن اخلميس
]21[ أصول البزدوي مع شرحه كشف األسرار 11/1.عن املصدر السابق

]22[ تاريخ بغداد 382/13. عن املصدر السابق
]23[ تاريخ بغداد 384/13.عن املصدر السابق ص188

]24[ تاريخ بغداد 383/13-384. عن املصدر السابق ص188
اللسان )35/1(. عن   للبيهقي،  الشافعي  مناقب  احلافظ عن  والقصة ذكرها  االنتقاء ص79،   ]25[

إعتقاد األئمة األربعة لألستاذ حممد بن عبد الرمحن اخلميس .
]26[ شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة )252/1(. عن املصدر السابق

]27[ مناقب الشافعي )407/1، 408(.عن املصدر السابق
]28[ احللية )325/6( وأخرجه الاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السٌّنة واجلماعة )249/1( من 
طريق أيب حممد حيىي بن خلف عن مالك، وأورده القاضي عياض يف ترتيب املدارك )44/2(.عن املصدر 

السابق
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]29[ االنتقاء ص35. عن املصد السابق
]30[ األمساء والصفات للبيهقي

]31[ البداية والنهاية ، دار إحياء الرتاث العريب ، ج 10 ص 369 عن موقع املختار االالمي
]32[ فتح الباري باب حكم املرتد واملرتدة واستتابتهم عن الشاملة

]33[ سري أعالم النبالء عن الشاملة
]34[ سري أعالم النبالء عن الشاملة



4

الشيعة بين الواقع والتاريخ

زمن ال�سيعة: حقائق واأرقام عن الت�سيع يف �سوريا  جزء )1( بحث 
ميداين



العدد التاسع عشرأغسطس2013م

29

   الشيعة بين الواقع والتاريخ

زمن ال�سيعة: حقائق واأرقام عن الت�سيع يف �سوريا  
جزء )1( بحث ميداين

بقلم: بروفيسور خالد سنداوي

  تقدمي املرتجم:  هنا حبث نادر ومهم للغاية للربوفيسور خالد سنداوي عن التشيع يف سوريا. نشر البحث 
أمريكية  حبثية  ملؤسسة  التابع  اإلسالمي«  الفكر  يف  حالية  »اجتاهات  مشروع  يونيو 2009 ضمن  يف 
مرموقة غري حزبية وغري حكومية، ومكرسة للبحوث والدراسات التحليلية املبتكرة اليت تعزز األمن العاملي 

واالزدهار واحلرية.
األدب  يف  متخصص  مرموق  فلسطيين  وأكادميي  باحث  فهو  سنداوي،  خالد  بروفيسور  املؤلف  أما 
يعترب  والذي  الشيعة«  »أدب  فهو  الدقيق  التخصص  أما  عامة،  بصورة  اإلسالميّة  والدراسات  العريب 
من التخصصات النادرة يف العامل. وهو من مواليد قرية اجلـّش الفلسطينية يف منطقة اجلليل األعلى عام 

.1965

ويعّد السنداوي حالياً من دارسي اإلسالم الشيعي البارزين والنادرين على الصعيدين العريب والعاملي من 
حيث عقيدة الشيعة وفكرهم وأدهبم. أصدر عشرة كتب آخرها وأمهها »معجم مصطلحات الشيعة«، 

كما ألف ما يزيد على 60 مقالة علمية يف تصصه نشرها يف جمالت عاملية حمّكمة.
وكان قد حصل على شهادة الدكتوراه يف عام 1999 عن أطروحته: »مقتل احلسني بن علي يف األدب 
الشيعي«. وقد كتب الربوفيسور السنداوي هذا البحث بناء على جولة ميدانية قام هبا بنفسه داخل سوريا 
كما سيالحظ القراء، حيث زار سوريا يف أواخر عام 2008 وبداية عام 2009 أي قبل احلرب األهلية 
بسنوات حيث جتول يف احملافظات اليت دخلها التشيع وحتدث مع أعياهنا ورصد األساليب واحلكايات 

ليكتب هذا البحث النادر والفريد من نوعه من قلب احلدث.
»الصراع  عن  القادم  املرتجم  يف كتايب  فصول  عشرة  أصل  من  اخلامس  الفصل  يشكل  البحث  وهذا 
اإلسرتاتيجي اجلديد يف الشرق األوسط بعد احلرب الباردة« والذي سيصدر خالل عام 2014 حبول اهلل.
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جزء )1(
- زمن الشيعة: حقائق وأرقام عن التشيع يف سوريا:

مل يكن يف سوريا قط نسبة كبرية من السكان الشيعة، ولكن يف السنوات األخرية أصبح هناك زيادة 
واإلمساعيليني  السنة،  السوريني  السكان  التشيع( ضمن  )أي  الشيعي  املذهب  إىل  التحول  يف حاالت 
والعلويني. وقد أدى القرب اجلغرايف لسوريا مع إيران دائماً إىل درجة معينة من النفوذ اإليراين يف سوريا، 

والذي زاد كثرياً مع وصول بشار األسد إىل السلطة يف عام 2000، بعد وفاة والده حافظ.
تشجيع احلكومة السورية للنشاط التبشريي اإليراين قد يكون السبب الرئيس للزيادة يف التشيع، ولكنه ليس 

السبب الوحيد؛ فمن العوامل األخرى اليت جيب أخذها بعني االعتبار كما سنشرح الحقا:
)أ( وجود سكان شيعة »أصليني« ومزارات شيعية تارخيية يف أحناء خمتلفة من سوريا.

)ب( طبيعة طقوس التعبد الشيعي.
)ج( قوة وسائل اإلعالم الشيعية.

توهم« حلزب اهلل يف حرب لبنان عام 2006.
ُ
)د( االنتصار »امل

)هـ( التودد االسرتاتيجي لبعض السوريني النافذين.
)و( اإلغراءات االقتصادية والتعليمية للفقراء.

)ز( هيمنة الطائفة العلوية السياسية.
ليس من السهل احلصول على إحصاءات دقيقة حول تعداد خمتلف الطوائف الدينية يف سوريا بسبب 
لعام 2006،  الدولية  الدينية  تقرير احلريات  النوع.  اليت من هذا  املسائل  العلوي جتاه  النظام  حساسية 
الذي تنشره وزارة اخلارجية األمريكية، أشار إىل أن األقليات اإلسالمية العلوية واالمساعيلية والشيعية وغريها 
يشكلون 13 يف املائة من سكان سوريا، أي حوايل 2.2 مليون شخص من جمموع السكان البالغ عددهم 

18 مليون نسمة.
ويشري تقرير آخر بعنوان »الطوائف الدينية واملذاهب واجملموعات العرقية« الذي نشر يف عام 2005، من 
قبل مركز ابن خلدون للدراسات اإلمنائية يف القاهرة، إىل أن الشيعة يشكلون 1 يف املائة من سكان سوريا، 
بينما يشكل العلويون 8-9 يف املائة. وتزعم مواقع شيعية على اإلنرتنت أن الشيعة السوريني يشكلون 2 

يف املائة من سكان ذلك البلد.
إضافة إىل الشيعة األصليني، تستضيف سوريا أيضاً جالية من املهاجرين اإليرانيني الشيعة الذين يقيمون 
السبعينيات  الذين وصلوا خالل  العراقيني  الشيعة  من  على عدد كبري  فضاًل  رئيسة يف دمشق،  بصورة 
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والثمانينيات بسبب السياسات القمعية للنظام العراقي السابق. وزاد عدد السكان من الشيعة العراقيني 
كذلك يف أعقاب غزو العراق عام 2003.

وبشكل عام ليس هناك متييز اجتماعي ضد الشيعة يف سوريا؛ فهم جمموعة مندجمة اجتماعياً ويتزاوجون 
بسهولة مع الطوائف املسلمة األخرى. العدد الصغري للشيعة يف سوريا قد يفسر -جزئيًا- ملاذا مل يصنعوا 

»خصوصية طائفية« مثل اليت شهدهتا دول أخرى يف املنطقة.
الشيعة يعيشون يف معظم احملافظات السورية، مع وجود أعلى نسبة يف طرطوس، وهي احملافظة اليت يوجد 

فيها 44 يف املائة من السكان الشيعة يف البالد.
وقد وصل بعض الشيعة إىل مناصب رفيعة يف سوريا، بينهم مهدي دخل اهلل، وزير اإلعالم األسبق، 
البالد تشمل: آل نظام، آل  الشيعية األكثر شهرة يف  بارز. األسر  وصائب حناس، وهو رجل أعمال 

مرتضى، آل بيضون، وآل روماين.
شيعة سورية ال يتبعون مرجعاً واحداً للتقليد. البعض يتبعون آية اهلل علي السيستاين يف النجف- العراق. 
وآخرون يتبعون آية اهلل علي خامنئي، وهو أعلى سلطة دينية يف إيران، وآخرون ]كانوا[ يتبعون السيد 

حممد حسني فضل اهلل يف لبنان.
* العامل العلوي:

ما الذي يفسر املعاملة التفضيلية نسبياً للشيعة يف سوريا؟ لقد كان وضعهم اإلجيايب موجوداً حت قبل 
جميء حكومة بشار األسد، واليت اتذت موقفاً أكثر إجيابية جتاه إيران والتشيع علناً.

منذ عام 1963، حكمت سوريا من قبل النظام البعثي الذي هتيمن عليه الطائفة العلوية، واليت لديها 
صالت مع التشيع.

حزب البعث احلاكم كان يدرك دائماً موقفه غري اآلمن، لكونه يف اجلوهر ميثل طائفة صغرية تنتمي لألقلية 
العلوية ولذلك حاول احلفاظ على التوازن بني ادعاء االنتماء إىل املذهب الشيعي اإلثين عشري املعرتف 

به، ولكن من دون فقدان اهلوية العلوية العرقية والثقافية، وكذلك عقائد وممارسات مذهبهم السرية.
ولذلك فقد قام احلزب باتاذ سياسات هتدف إىل إضفاء الشرعية على العقيدة العلوية، اليت أدت دوراً 

مهماً يف صياغة السياسات السورية جتاه الشيعة.
وكانت أحد أهم نتائج اهليمنة السياسية للعلويني هي األمهية اليت توليها سورية لعالقاهتا مع الشيعة يف 

لبنان وإيران.
وكانت هذه العالقات من وقت إىل آخر تتعزز بفضل العالقات الشخصية مع زعماء لبنان الشيعة. كان 
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هذا ينطبق بشكل خاص على السيد موسى الصدر يف بداية السبعينيات. كما قدمت سوريا تنازالت 
خاصة لقادة املعارضة اإليرانية قبل ثورة اخلميين.

وكان القانون يف ظل نظام سياسي قائم على احلزب الواحد يف سوريا حيظر إنشاء األحزاب السياسية اليت 
هلا أيديولوجية تتعارض مع حزب البعث احلاكم.

وأصر النظام االستبدادي يف سوريا على إبقاء الدين بعيداً عن السياسة كما تبني لإلخوان املسلمني يف 2 
فرباير 1982، عندما متردوا على احلكومة السورية.

اعتقلت احلكومة السورية 20.000 سجيناً سياسياً من مجاعة اإلخوان املسلمني وقتلت منهم 10.000 
شخص، ووضعت منهم على القائمة السوداء 600.000 شخص.

هبم،  خاصة  سياسية  منظمات  أية  الشيعة  تأسيس  عدم  سبب  تفسري  على  تساعد  اإلجراءات  هذه 
وحمافظتهم على مسافة ما بعيداً عن السياسة وتقييد عملهم يف املسائل الدينية.

متت احملافظة على احلقوق الدينية الشيعية، وعلى الرغم من األيديولوجية العلمانية للنظام، إال أنه يسعى 
للتأييد الشعيب  العام  النقص  التعويض عن  البالد، ورمبا  الدينية املختلفة يف  إىل ضمان والء املؤسسات 

احلقيقي.
* نتائج مسح استطالعي أورويب:

أجريت دراسة ميدانية رائدة ممولة من االحتاد األورويب يف األشهر الستة األوىل من عام 2006، ونتج منها 
بيانات مفيدة عن املشهد الديين السوري.

لقد أشارت نتائج الدراسة إىل أن احملافظات ذات األغلبية العلوية كانت تضم أعلى نسبة مئوية للمتحولني 
إىل املذهب الشيعي مقارنة باحملافظات األخرى.

»العلويني« يف خمتلف  بني  )املتشيعني(  الشيعي  املذهب  إىل  املتحولني  توزيع  فإن  الدراسة،  هلذه  ووفقاً 
احملافظات هو على النحو التايل:

- طرطوس 44 يف املائة، )44 يف املائة من »جمموع« املتشيعني من الطائفة العلوية هم يف طرطوس(.
-  الالذقية 26 يف املائة، )26 يف املائة من »جمموع« املتشيعني من الطائفة العلوية هم يف الالذقية(.

-  محص 14 يف املائة، )14 يف املائة من »جمموع« املتشيعني من الطائفة العلوية هم يف محص(.
-  محاة ودمشق: 16 يف املائة.

-  اجملموع = 100 يف املائة
وأما النسب املئوية للمتحولني إىل املذهب الشيعي بني »السنة« يف خمتلف احملافظات فهي على النحو 
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التايل:
-  حلب 46 يف املائة، )46 يف املائة من »جمموع« املتشيعني من أهل السنة هم يف حلب(.

-  دمشق 23 يف املائة، )23 يف املائة من »جمموع« املتشيعني من أهل السنة هم يف دمشق(.
- محص 22 يف املائة، )22 يف املائة من »جمموع« املتشيعني من أهل السنة هم يف محص(

- محاة 5 يف املائة، )5 يف املائة من »جمموع« املتشيعني من أهل السنة هم يف محاة(
-  إدلب 4 يف املائة. )4 يف املائة من »جمموع« املتشيعني من أهل السنة هم يف إدلب(

-  اجملموع = 100 يف املائة.
أما نسب املتحولني )املتشيعني( يف حمافظات دير الزور والرقة والقنيطرة فهي صغرية جداً لدرجة ميكن 

اعتبارها صفراً.
أما بني »اإلمساعيليني«، فإن نسب املتحولني يف خمتلف احملافظات على النحو التايل:

-  محاة: 51 يف املائة، )51 يف املائة من »جمموع« املتشيعني اإلمساعيليني هم يف محاة(.
-  طرطوس: 43 يف املائة، )43 يف املائة من »جمموع« املتشيعني اإلمساعيليني هم يف طرطوس(.

-  حلب: 3 يف املائة، )3 يف املائة من »جمموع« املتشيعني اإلمساعيليني هم يف حلب(.
-  دمشق: 2 يف املائة، )2 يف املائة من »جمموع« املتشيعني اإلمساعيليني هم يف دمشق(.
-   إدلب: 1 يف املائة. )1 يف املائة من »جمموع« املتشيعني اإلمساعيليني هم يف إدلب(.

-   اجملموع = 100 يف املائة.
وباإلمجال، فإن معدل التحول من املذهب السين إىل املذهب الشيعي منخفض جداً، حيث يقدر بـ 2 يف 
املائة من جمموع املتشيعني بشكل عام ]تعليق املرتجم: أي أن 98 يف املائة من جمموع السورين املتشيعني 

هم من الطوائف غري السنية. انتهى تعليق املرتجم[.
رمبا ال تكون هذه النسبة القليلة مستغربة، فنحو 7 يف املائة من املسلمني السنة الذين حتولوا يف منطقة 
دمشق ينتمون إىل أسر سورية كانت يف األصل شيعية ولكنهم أصبحوا سنة مع مرور الزمن، مثل عائالت: 
آل عطار، آل قصاب، آل حسن، آل حلام، آل خبتيار، آل اختيار. ويف حلب، 88 يف املائة من السنة 

املتشيعني كانوا من مثل هذه العائالت ذات األصل الشيعي.
تشيعهم  يُعزى  أن  تشيعوا ال ميكن  الذين  للسنة  املعروفة  احلاالت  فإن  األورويب،  االحتاد  لدراسة  ووفقاً 
املثال،  الطوائف؛ ففي دمشق، على سبيل  اقتصادية عادية وطبيعية يف أي من  أو  ألسباب اجتماعية 
64.4 يف املائة من املتحولني للمذهب الشيعي ينتمون إىل أسر ذات مداخيل متوسطة/مرتفعة من فئة 
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التجار واملهنيني.
الغالبية العظمى منهم )69 يف املائة( حاصلة على األقل على شهادة الثانوية العامة. ويف حلب، أيضاً، 

ُوجد أن 61 يف املائة من املتحولني جاؤوا من الطبقات املتوسطة أو العليا.
وبني الفقراء كان 39 يف املائة من املتحولني ينتمون إىل عائالت ذات أصل شيعي سابق )وبالتايل يكونون 

قد »جددوا« انتماءهم الشيعي(؛ ولذلك من احملتمل أن حتوهلم له أسسه الدينية.
وبني السنة، كانت نسبة املتحولني ألسباب مالية )يف مجيع احملافظات اليت مشلتها الدراسة( ال تتعدى 3 

يف املائة.
ووفقاً للدراسة، فإن التحوالت نادراً ما حدثت ألسباب مالية نفعية، باستثناء عدد قليل من املتحولني 
السنة، وخاصة بعض طلبة اجلامعات، الذين قالوا إهنم غري متدينني على اإلطالق، ولكنه قرروا التشيع 
»من أجل احلصول على ما يكفي من املال إلهناء دراستهم أو للزواج، مع تأكيدهم أن أياً من املذهبني 

السين والشيعي ال يعنيان هلم شيئًا«.
وأكدت نتيجة أخرى للدراسة وجود نسبة قليلة جداً من املتحولني السنة، الذين زعموا أهنم تشيعوا بعد 

حرب لبنان عام 2006 وذلك »بدافع احلب حلزب اهلل وحسن نصر اهلل«.
أما بالنسبة إىل حتول العلويني يف مجيع احملافظات السورية، فقد وجدت الدراسة أنه خبالف السنة، كانت 

الغالبية العظمى )حواىل 76 يف املائة( من الطالب أو العاطلني عن العمل.
وكذلك أكد رجل دين علوي يف طرطوس حتول بعض العسكريني، وشهادته مهمة، ألن املعلومات الرمسية 
عن العسكريني ليس من السهل احلصول عليها. وكانت األغلبية الساحقة )84 يف املائة( من املتحولني 

اإلمساعيليني، مثل املتحولني السنة، من أسر من الطبقة الوسطى/العليا.
وتوصلت دراسة االحتاد األورويب إىل االستنتاجات العامة الثالثة التالية بشأن التشيع يف سوريا، وآخرها 

)الثالث( على وجه اخلصوص سوف يقلق النظام احلاكم الذي يهيمن عليه العلويون:
)1( »معظم« حاالت التحول )التشيع(، يف املاضي وكذلك يف احلاضر، حتدث بني األسر اليت لديها 

ميول شيعية تقليدية )كـ اإلمساعيليني والعلويني(.
 )2( نسبة التشيع لتحقيق مكاسب اقتصادية أو مالية منخفضة جدا لدرجة أن فكرة »التحول ألسباب 
الذين حتولوا إىل  نفعية« ميكن استبعادها كنمط. )ولكن يبدو أن هذا االستنتاج ال يعكس حال كل 
 ،)Large Percentage( املذهب الشيعي، حيث تشري دراسات موثقة أخرى إىل أن نسبة كبرية

من الشيعة اجلدد يف سوريا حتولوا ألسباب مالية(.
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)3( إذا استمر املعدل احلايل للتشيع بني اإلمساعيليني والعلويني يف سوريا بال اخنفاض، فإن الطائفة األوىل 
ستنقرض يف سوريا يف غضون عشر سنوات، والثانية خالل ربع قرن.

وكما سنشرح هنا الحقا، فإن هناك أدلة حكائية ]أي حكايات متناقلة بني الناس يف اجملالس[ كثرية من 
خمتلف حمافظات سوريا، تشكك يف االستنتاجني األول والثاين أعاله.

- املزارات الشيعية يف سوريا:
هناك العديد من املزارات الشيعية الدولية املهمة اليت تعترب مبثابة مراكز مهمة للوجود الشيعي يف سوريا 

وجتذب كذلك آالف الزوار من اخلارج.
املزارات متول نفسها مالياً وتتبع وزارة األوقاف. ولكن بالرغم من ذلك، استغلت إيران هذه الفرصة لبسط 

نفوذها يف سوريا عن طريق متويل مشاريع لتطوير بعض هذه املواقع.
الشيعة السوريون األصليون يعيشون غالباً يف أحياء خمتلفة من العاصمة نفسها، وكذلك يف عدد قليل من 

البلدات والقرى يف حمافظيت محص ومحاة.
معظم الشيعة العراقيني يف سوريا يقيمون يف منطقة السيدة زينب إىل اجلنوب من العاصمة دمشق، وهي 
املنطقة اليت منت حول واحد من أهم املزارات الشيعة: قرب زينب حفيدة علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه.

لتوزيع  وكذلك  الدينية،  واالحتفاالت  للمحاضرات  مرافقه  ُتستخدم  والذي  هذا،  زينب  السيدة  مقام 
املطبوعات الدينية التبشريية الشيعية، هو أكرب مركز شيعي يف سوريا.

العديد من احلجاج اإليرانيني املقام. ومن الالفت زيادة عدد احلجاج اإليرانيني  إضافة إىل ذلك، يزور 
بصورة فلكية من 27.000 يف العام 1978، إىل 290.000 يف عام 2003. وجلبت هذه الزيادة 

–بالطبع- زيادة يف النفوذ اإليراين يف سوريا.
مزار السيدة رقية، هو ثاين أهم مزار شيعي من حيث عدد الزوار يف سوريا. ونظراً إىل موقعه املركزي داخل 
العاصمة، فإنه جيلب احلشود الكبرية للصالة العامة اليومية وصالة اجلمعة األسبوعية. ويعترب إمام املسجد 

السيدة رقية، الشيخ نبيل احللباوي، واحداً من الشخصيات الشيعية البارزة يف سوريا.
ويف بعض األحيان أدى وجود األضرحة الشيعية يف سوريا إىل تدخل إيراين نتج منه احتكاك. يف بداية 
التسعينيات شيد اإليرانيون على قرب السيدة سكينة، الواقع يف مقربة »الباب الصغري« يف دمشق، قرباً كبرياً 

فوق القرب القدمي.
لقد اشرتوا األراضي اليت حوله لبناء فناء كي يستوعب احلجاج اإليرانيني الذين كانوا باملئات مث أصبحوا 
باآلالف والذين بدأوا حيجون للموقع الذي أصبح اآلن يسمى بـ »مقام السيدة سكينة«، ابنة اإلمام علي 
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بن أيب طالب رضي اهلل عنه. وبعد أن اشرتوا األرض، بدأ اإليرانيون أيضاً ببناء حسينية كبرية جداً على 
األراضي اليت اشرتوها.

املبىن الكبري يف داريا، القريب جداً من دمشق للغاية، ال يزال قيد اإلنشاء، ولكن احملالت التجارية واملباين 
السكنية اليت أنشئت من حوله بدأت تعمل، وكذلك الفنادق، استعداداً إلنشاء مركز شيعي يف مدينة 

داريا. وقام مسؤولون إيرانيون بارزون بزيارة املوقع للتعبري عن دعمهم هلذا املشروع.
 أحدث وأبرز هؤالء الزوار كان الرئيس اإليراين حممود أمحدي جناد بنفسه، الذي وصل املوقع خالل زيارته 

األخرية إىل سوريا، يف 20 يناير 2006.
كان سكان البلدة على بينة باخلطط اإليرانية ملدينتهم واحتجوا لدى رئيس البلدية، الذي كان يؤيدهم. 
البلدية  رئيس  وطُرد  السكان،  من  قاسياً  موقفاً  اتذوا  األمنية،  أجهزته  السوري، وخباصة  النظام  ولكن 

املتعاطف معهم، وُعني آخر.
وأبلغ رئيس البلدية اجلديد أهايل البلدة أنه ال ميكن أن يفعل شيئاً ألن األمن هدد بعواقب وخيمة على 
الضريح  على  اليت  اللوحات  اإليراين.  املشروع  على  االحتجاج  يف  سكاهنا  استمر  إذا  بأكملها  املدينة 
واحملالت كلها باللغتني العربية والفارسية. ونتيجة هلذا التطور يف املنطقة، ارتفعت أسعار أراضي وإجيارات 

احملالت التجارية بصورة فلكية.
- التاريخ السابق للتشيع يف سوريا:

التشيع له تاريخ طويل يف سوريا يرجع إىل القرن السابع امليالدي، على الرغم من أنه مل يصبح سائداً 
هناك إال يف القرن العاشر امليالدي. وواصلت العقيدة الشيعية االنتشار خالل فرتة صعود الدولة الفاطمية 
اإلمساعيلية الشيعية )969-1172 م(، واليت حكمت مصر مث بسطت سيطرهتا على سوريا خالل القرن 

احلادي عشر امليالدي.
ولكن الحقا، بدأ التشيع يف سوريا يزول بسبب حماربة الساللة األيوبية )1171-1250 م( له ويف ما 
بعد حماربة الدولة العثمانية )1517-1798 م( له. وحبلول أوائل العصر احلديث أصبح معتنقو املذهب 

الشيعي اإلثين عشري يف سوريا أقلية هامشية.
أول وأبرز عامل شيعي حديث عمل على نشر التشيع يف سوريا كان العامِل عبد الرمحن خري )1925م(، 
ولكن مل تتحول إىل أعداد كبرية إال بسبب أنشطة مجيل األسد املكثفة، الشقيق املتدين للرئيس السوري 

الراحل حافظ األسد، وذلك خالل الثمانينيات.
وميكن تتبع بدايات االجتاه إىل التشيع يف املاضي إىل زيارة موسى الصدر يف عام 1974، إىل شيوخ 
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الطائفة العلوية يف جبال الالذقية يف املنطقة الساحلية من البالد. وقد سبقه آية اهلل الشريازي، الذي أصدر 
الفتوى الشهرية واليت تفيد أن أهل تلك املنطقة ينتمون إىل الشيعة اإلثين عشرية.

وبدأ مجيل األسد بتشجيع التحول إىل املذهب الشيعي يف املنطقة نفسها، وخباصة بني أعضاء الطائفة 
العلوية.

لقد بعث جمموعات من العلويني إىل إيران لدراسة املذهب اإلثين عشري، وبعد عودهتم إىل سوريا نشروا 
العقيدة الشيعية بني زمالئهم العلويني. وبىن مجيل األسد، حسينيات يف اجلبال، حيث مل يكن هناك من 

قبل سوى أضرحة علوية.
ومن أجل جعل التشيع أكثر قبوال لدى الناس هناك عني شيخا شيعيا كإمام ملسجد الزهراء العلوي يف 

مدينة بانياس على الساحل السوري.
عن  السنة  الدين  رجال  بعض كبار  أعرب   ،1970 عام  يف  السلطة  إىل  األسد  حافظ  وصول  وبعد 
معارضتهم لرئاسته بسبب كونه علوياً. ولكنه تعامل معهم بدهاء حيث بدأ حبضور الصلوات يف املساجد 

السنية، وأقام حفالت اإلفطار خالل شهر رمضان لرجال الدين السنة.
وعمل حافظ على أن يقوم شقيقه مجيل بتأسيس مجعية املرتضى العلوية وهي مجعية خريية طائفية تصبو 
إىل تنصري أبناء السنة، أي دعوتـهم العتناق النصريية وهو املسمى األصلي للطائفة العلوية، مع فروع يف 

مجيع أحناء سوريا.
وأنشأ حافظ األسد مجعية املرتضى من أجل إظهار أن العلويني ينتمون إىل اجملتمع األكرب من الشيعة 

وليسوا أقلية.
وبعد بعض البحث العميق، طلب حافظ األسد من آية اهلل حممد حسني فضل اهلل، أن يعمل يف سوريا. 
افتتح فضل اهلل مكتباً يف حي السيدة زينب يف دمشق، وبدأ التلفزيون السوري الحقاً ببث برامج للمبشر 

الشيعي العراقي عبد احلميد املهاجر.
ولكن بعد وصول بشار األسد إىل السلطة يف عام 2000، تضاءل تأثري فضل اهلل إىل حد ما وحّلت 

مكانه السفارة اإليرانية من خالل امللحق الثقايف يف حلب.
وعلى الرغم من أن الرئيس السوري الراحل حافظ األسد حافظ، كان على حتالف اسرتاتيجي مع إيران، 

إال أنه مل يسمح ملبادئ الثورة اإليرانية بالتغلغل يف سوريا.
إغالق  إىل حد  األحيان  بعض  اإليراين، وذهب يف  الوجود  بتقييد  مبنهجية وحزم  قام  لقد  الواقع،  ويف 

مؤسسات ممولة من قبل إيران، مبا يف ذلك العيادات.
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الدينية  االنتماءات  استغالل  من خالل  العلويون  يسكنها  اليت  املناطق  إىل  الدخول  اإليرانيون  وحاول 
املشرتكة معهم، ولكن الرئيس السوري األب اتذ عدداً من اخلطوات داخل وخارج جمتمع الطائفة العلوية 

للتأكد من أن حماولة إيران الخرتاق سوريا لن تنجح.
وأمر الرئيس أيضاً مفيت سوريا، أمحد كفتارو، بإنشاء مدارس للدراسات القرآنية يف مجيع أحناء سوريا، مبا 
يف ذلك يف املناطق ذات األغلبية العلوية يف البالد. ومسيت هذه املدارس بـ»معاهد األسد لتحفيظ القرآن 

الكرمي«. كما منع أيضاً إرسال الطالب لدراسة الدين يف إيران...)يتبع(..

جزء )2(:
- زيادة النفوذ اإليراني يف سوريا:

التحول  النشاط اإليراين يف  التوازن الذي وضعه والده خبصوص  عندما أصبح بشار األسد رئيساً، بدأ 
اعتناق  على  لتشجيعهم  العاديني  السنة  السوريني  بني  دشنت محالت  والتشيع.  اإليراين  النفوذ  لصاحل 

املذهب الشيعي.
واهتمت مصادر حكائية عديدة الدكتور أمحد بدر الدين حسون، مفيت سوريا، بأنه حتول سراً إىل املذهب 
الشيعي. وقد مُسعت الكثري من مثل هذه االهتامات يف أعقاب خطبته يف يوم عاشوراء عام ]2008[؛ 
يف تلك اخلطبة قال العديد من العبارات املتعاطفة مع عقيدة الشيعة، متهماً كل اخللفاء املسلمني، من 
معاوية ومن تاله بالكفر، ومشرياً إىل أن علياً رضي اهلل عنه  كان معجزة اهلل ملخلوقاته وأن وجود أسرة 

النيب صلى اهلل عليه وسلم  يكفل العدالة والسالم يف العامل.
الدراسات  مركز  ورئيس  السوري،  الربملان  يف  اإلسالمي  العضو  حبش،  حممد  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
اإلسالمية يف دمشق، نفى االدعاءات األخرية اليت ظهرت على مواقع اإلنرتنت والصحافة العربية عن 

تشيع املفيت حسون سراً.
وقد جرت حتت حكم بشار األسد الكثري من التغيريات يف الدعاية الرمسية، وانعكست يف برامج القنوات 
التلفزيونية احمللية والفضائية وحمطات الراديو املتاحة يف سوريا. السوريون أيضاً ميكنهم رؤية بعض الشبكات 

األجنبية مثل قناة املنار اليت تبث من لبنان وتعزز التشيع يف سوريا وأماكن أخرى.
وهناك أيضاً عدد من القنوات احمللية اليت تبث األفكار الشيعية، والصور واحملاضرات والتفسري القرآين، 
احملتوى التبشريي. التلفزيون السوري يقدم أسبوعياً )على األقل( برناجماً ملدة ساعة للمبشر  وتبث علناً 

الشيعي عبد احلميد املهاجر.
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كما يبث برناجماً تبشريياً للعراقي عبد الزهراء، وخباصة خالل شهر رمضان، عندما يفسر اآليات القرآنية 
ويلي ذلك أناشيد يف مديح أهل البيت. مصدر آخر للمواد الشيعية هو حمطة راديو »إف إم« ، اليت 
تبث مواد فكرية وسياسية مماثلة ملواد حزب اهلل يف لبنان، و»اجمللس األعلى للثورة اإلسالمية يف العراق«.

كما يشجع نظام بشار األسد على ظهور شيوخ موالني إليران يف وسائل اإلعالم على حساب رجال 
الدين السنة. ويستخدم رجال الدين الشيعة وسائل اإلعالم الرمسية إلعطاء دروس حمتواها جديل ويثري 

اخلالف بني السنة والشيعة )مثل: موقفهم جتاه صحابة النيب صلى اهلل عليه وسلم (.
وقد أدت املواقف اليت اتذها الشيوخ الشيعة لردود فعل حادة جداً، وخصوصا يف دمشق وأيضا يف مناطق 

أخرى أيضاً، مثل حلب وضواحيها.
وتشري تقارير إىل أن هناك اليوم أكثر من مخسمائة حسينية قيد اإلنشاء يف سوريا. ووفقاً ملصادر أخرى، 

فإن هذا الرقم يتعلق فقط بدمشق.
إضافة إىل ذلك، فإن نظام بشار مينح بانتظام اجلنسية آلالف الشيعة االيرانيني، وكذلك الشيعة العراقيني 
املوالني إليران. ووفقا لبعض املصادر، فقد منحت اجلنسية السورية لعشرين ألف إيراين. ولكن هناك من 

شكك هبذا الرقم من أهل العلم السنة السوريني.
وبينما منح النظام السوري اجلنسية السورية آلالف اإليرانيني، فقد رفض النظام منح اجلنسية للمواطنني 
األكراد السوريني على الرغم من مطالباهتم املستمرة طوال أربعني عاماً! كما يدعم النظام السوري إيران 

يف قمعها لبدو األحواز العرب يف إيران )على الرغم من أهنم من الشيعة أيضاً(.
وأشارت تقارير صحافية يف أكتوبر 2007، إىل أن النظام السوري قد سلم إىل حكومة طهران عدداً من 

األحوازيني املعارضني للنظام اإليراين.
ويشري مراقبون إىل أن العالقات احلميمة بني سوريا وإيران، وخباصة منذ عقد التحالف االسرتاتيجي يف 

عام 1980، قد مكنت إيران من العمل حبرية يف األراضي السورية.
وهكذا حيضر كبار املسؤولني السوريني واإليرانيني خمتلف االحتفاالت اليت تنظمها السفارة اإليرانية يف 
دمشق مثل األعياد الوطنية اإليرانية، والذكرى السنوية للثورة اإليرانية، واألعياد الدينية، مثل مقتل احلسني 

يف يوم عاشوراء.
ويتلقى رؤساء القبائل وكذلك عدد من أعيان آخرين يف سوريا، وخباصة يف منطقة الرقة، دعوات من قبل 

السفري اإليراين لزيارة إيران جماناً، مبا يف ذلك أساتذة الشريعة الُسنة يف الكليات الدينية.
وقام برحلة إىل إيران جمموعة من زعماء القبائل برئاسة حامد اجلربا، شيخ قبيلة مشر، وفيصل العارف، 
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شيخ قبيلة خفاجة، وعواد العواملة، شيخ قبيلة آل وهب من بلدة البويهج. وذكرت مصادر معلوماتية أن 
هؤالء الزوار يعودون إىل سوريا حمملني باهلدايا وجيوهبم تفيض باملال.

اإلغراءات املالية تؤدي دوراً ملحوظاً يف ترويج التشيع اإليراين. الفقراء، على سبيل املثال، يتم إعطاؤهم 
القروض باسم التضامن اإلسالمي، ويف هناية املطاف يقال هلم إنه ال داعي إلعادهتا.

وباملثل، يتم توفري الرعاية الطبية اجملانية يف املستشفيات اخلريية اإليرانية يف سوريا، مثل مستشفى اإلمام 
اخلميين يف دمشق ومستشفى اهلالل األمحر واملستشفى اخلريي يف مدينة حلب.

ويقدم املبشرون الشيعة السوريون واإليرانيون يف بعض األحيان املال للناس، أو يعرضون مساعدهتم يف 
املعامالت التجارية أو الرمسية.

وعادة ما تقدم مثل هذه اإلغراءات إىل وجهاء ورؤساء العشائر، وخصوصاً يف املنطقة الواقعة بني هنري 
دجلة والفرات، حيث تعترب هذه الطريقة جمرد استمرار لألسلوب العراقي للسيطرة على الناس من خالل 

رؤساء القبائل والعشائر.
وهناك طريقة أخرى لتشجيع التشيع وهي من خالل تزوجيهم أو تزويدهم بالضروريات األساسية مثل 

الزيت والسكر واألرز والزبدة.
وقد استورد نظام األسد أيضاً ميليشيا إيرانية خاصة مهمتها محاية النظام. وتتألف امليليشيا من حوايل 
3000 جندي إيراين، وكذلك عدد من وحدات من احلرس الثوري اإليراين املتخصصة يف حرب املدن. 

هذه القوات تعمل جنباً إىل جنب مع احلرس اجلمهوري السوري، برئاسة ماهر األسد.
والسياسية  الدينية  للنشاطات  معارضة  يبدون  الذين  أولئك  فإن  املعلوماتية،  املصادر  من  لعدد  ووفقاً 
التبشريية اليت تقوم هبا املنظمات اإليرانية -وخباصة يف حمافظة الرقة السورية- وأولئك الذين جيرؤون على 
التعبري عن معارضتهم لتحويل بعض البدو الفقراء واجلهلة إىل املذهب الشيعي، يزعمون بأن العديد من 

القبائل البدوية حتولت إىل املذهب الشيعي بسبب إغراءات مالية.
البدو وجهلهم  فقر  استغل  اإليراين  التبشريي  والنشاط  السورية  احلكومة  أن  املعارضون يشهدون  هؤالء 
لتحويلهم إىل املذهب الشيعي. يف حمافظة الرقة، كان املعارضون عرضة لالعتقال من قبل قوات األمن 

السورية واهتامهم بأهنم من الوهابيني أو األصوليني.
* دور التعليم:

التعليم هو أداة أخرى تستخدم من قبل حكومة األسد لرتويج التشيع وتقوية العالقات مع إيران؛ فعلى 
سبيل املثال، يف بداية العام الدراسي 2006-2007، مت افتتاح كلية دينية شيعية يف بلدة الطبقة التحق 
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هبا أكثر من مائيت طالب.
مل جيد الشيعة أي صعوبة يف احلصول على رخصة لفتح هذه الكلية، بالرغم من أنه ال يوجد يف سوريا 
بأكملها سوى كليتني دينيتني سنيتني، واحدة يف دمشق واألخرى يف حلب. وكان على األخرية االنتظار 

عدة عقود للحصول على الرخصة، اليت جاءت أخرياً يف عام 2007.
وتشري مصادر حكومية إىل أن إيران حصلت مؤخراً على رخصة من السلطات السورية لتأسيس جامعة 

إيرانية كبرية حتتوي على العديد من الكليات.
وتـَُقَدْم منح دراسية جمانية للدراسة يف قم وطهران، وخباصة لطالب الدراسات العليا الذين يتم اختيارهم 
يؤيدون  الذين  للطالب  تفضيلية  معاملة  متنح  املؤسسات  هذه  االجتماعية.  أو  األكادميية  خللفيتهم 
السلطات البعثية. يتم إعطاء مثل هؤالء الطالب فرص عمل، كما حدث يف بدايات مفيت سوريا احلايل، 

أمحد حسون، وغريه.
ويسمح لبعض الطالب بالدراسة يف احلوزة العلمية ملقام السيدة زينب، حيث ال يدفعون رسوماً دراسية 

بل حيصلون على راتب شهري من دون قيد أو شرط.
وقد مت فتح مكتبات من قبل اإليرانيني يف مجيع املراكز الشيعية يف سوريا. هذه املكتبات توزع الكتب 

اإليرانية التبشريية جماناً وتعطي جوائز )1000 لرية سورية( لكل من يقرأ كتاب شيعي من الناس.
كل هذه التدابري تشجع على دراسة املذهب الشيعي.

ولكن قد تكون وزارة الرتبية السورية قد بالغت، عندما أصدرت حظراً على التعليم االبتدائي يف املؤسسات 
الدينية السنية التعليمية.

وأعلن علماء الدين السنة، وخباصة »رابطة العلماء السوريني«، أن هذا احلظر يشكل خطوة قمعية؛ ففي 
البداية.

وبالرغم من التوترات األولية اليت أثارهتا هذه اخلطوة داخل جملس الوزراء السوري، إال أن النظام مل يفعل 
شيئاً لتخفيف حالة التوتر، ال بل التقت رابطة العلماء مع الرئيس بشار األسد نفسه ملناقشة الوضع، 

ولكنه رفض إلغاء قرار وزيره.
ولكن يف هناية املطاف بعد االضطرابات الداخلية األخرية يف سوريا ووصول النزاع بني القيادات السنية 
السورية واملؤسسات اإليرانية إىل ذروته، قرر النظام السوري الرتاجع عن قرار إلغاء التعليم االبتدائي يف 

املؤسسات الدينية السنية التعليمية.
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- تأثري حرب لبنان عام 2006، على التشيع يف سوريا:
عند تأمل عملية التشيع يف سوريا حالياً، من املستحيل جتاهل دور حزب اهلل، املنظمة الشيعية اللبنانية 
مع العالقات األيديولوجية واإلسرتاتيجية إليران. عندما كانت سوريا تسيطر على لبنان قدمت حلزب اهلل 

الدعم السياسي والعسكري، وأصبح حزب اهلل بالتايل حليف سوريا الرئيس يف لبنان.
أدت حرب األيام الـ 33 بني إسرائيل ولبنان يف صيف عام 2006، إىل موجة من اإلعجاب بني السوريني 

لزعيم حزب اهلل السيد حسن نصر اهلل، ومنظمته، بسبب مقاومتهم الباسلة ضد إسرائيل.
ونتيجة لذلك، أصبح التشيع ينظر إليه بصورة أكثر إجيابية، وحتول عدد أكثر من السنة السوريني إىل 

املذهب الشيعي.
تـََومهة« و»الدعائية« أيضاً إىل زيادة يف النشاط اإليراين. ويقول 

ُ
وأدت إجنازات وانتصارات حزب اهلل »امل

رجل الدين السوري الشيعي الشاب مصطفى السادة، الذي ميلك اتصاالت عديدة مع السنة: »لقد 
خدم جورج بوش العرب ووحدهم«.

األعمال  بداية  منذ  الشيعي  املذهب  اعتنقوا  دمشق  يف  سنياً  يعرف 75 شخصاً  أنه  السادة،  وأخربين 
العدائية يف لبنان يف يوليو 2006، وأن احلرب أعطت زمخاً إضافياً إىل االجتاه املتزايد يف السنوات األخرية 

للتشيع.
فعلى سبيل املثال قال يل »وائل خليل«، وهو طالب يف احلادية والعشرين يدرس القانون الدويل يف جامعة 
ينتصر فيها العرب«. والحقا بدأ خليل، وهو سين، يؤدي  دمشق: »ألول مرة يف حيايت أشاهد حرباً 

الصالة حبسب الطريقة الشيعية، وقال إنه خيطط ليتحول متاماً إىل املذهب الشيعي.
الزعماء  األكثر عرضاً يف سوريا من بني  اهلل وخامنئي  تلك احلرب، أصبحت صور حسن نصر  ومنذ 
السياسيني اآلخرين يف املنطقة. وسيشاهد أي شخص ميشي يف شوارع دمشق اليوم صوراً للرئيس بشار 
األسد وإىل جانبها صور لزعيم حزب اهلل. يتم عرض هذه الصور على واجهات املتاجر والسيارات اخلاصة 

واحلافالت واجلدران.
وقال يل بعض املثقفني السوريني احملليني أن هذه الصور ترمز للوطنية وليس ملشاعر دينية طائفية، ألن 

حسن نصر اهلل أصبح رمزاً وطنياً أكثر منه رمزاً دينياً!!
* اهتامات واهتامات مضادة:

ويف رد فعل على الوترية املتزايدة للتشيع وعدم اكرتاث احلكومة السورية بذلك، أطلق الداعية السعودي 
البارز سلمان العودة، رئيس مؤسسة »اإلسالم اليوم«، حتذيراً يف 22 أكتوبر 2006. أشار العودة إىل 
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أن »التوسع الشيعي بني السنة يعترب مثل اللعب بالنار«.
ويف تصرحيات للصحافة، أعلن العودة أن »التشيع ينتشر على قدم وساق وخاصة يف سوريا، وكذلك يف 
عدد من البلدان األخرى يف العامل اإلسالمي، وأن جزءا من هذا االجتاه قد يرجع إىل دوافع سياسية، 
وبعبارة أخرى إظهار الدعم للوجود السياسي اإليراين. ولكن هذا ال يعين أن اآلخرين ال خيلطون بني 

اجلوانب السياسية واأليديولوجية«.
املادية  اإلغراءات  استخدام  »يتم  سوريا:  يف  الشيعية  العقيدة  لنشر  املختلفة  الطرق  إىل  العودة  وأشار 
إلقناع الناس بالتشيع. ونتيجة لذلك انتشرت احلسينيات، وحوربت كل احملاوالت املعارضة هلذا االجتاه«. 
وجاءت تصرحيات العودة بعد قيام عدد من املنظمات اإليرانية ببناء اثنني من األضرحة، األول على قرب 
الصحايب عمار بن ياسر، والثاين على قرب التابعي أويس القرين يف حمافظة الرقة الشمال شرقية، حيث مت 

افتتاح مكاتب ثقافية إيرانية كذلك.
رجال الدين الشيعة يف سوريا فندوا اهتامات العودة. ونفى اثنان من أبرز القيادات الدينية الشيعية السورية 
يف سوريا، عبد اهلل نظام ونبيل احللباوي، وجود أي »محلة تبشريية شيعية« بني السنة وطالبوا املدعني 

بأدلة على ادعاءاهتم.
ونفى أيضاً رجل دين بارز من الطائفة العلوية، ذو الفقار غزال، أية جهود لتحويل العلويني إىل املذهب 
الشيعي. ويف حديث مطول على »العربية نت«، حتدث عن االختالفات بني العلويني والشيعة وشدد 
على أن النظام السوري ال حيكم باعتباره نظاماً علوياً، وأكد أن العلويني حققوا مكاسب سياسية بسبب 

حمبة الناس.
وأضاف أن السوريني يتعايشون بشكل جيد مع بعضهم البعض وأن الطائفة العلوية أكثر انفتاحا وعلمانية 

من معظم الطوائف األخرى، وأهنم على استعداد ملواصلة احلوار مع أولئك الذين خيتلفون معهم.
وبعث رجل الدين الشيعي الشيخ عبد اهلل نظام، املشرف على املؤسسات واملزارات الشيعية يف سوريا 
واملدرس يف حوزة السيدة زينب، رسالة توبيخ إىل سلمان العودة قال فيها: »نتمىن أن نريح عقل العودة؛ 

فليس هناك خطر على العقيدة السنية هنا، وحنن نعارض األشخاص الذين يبيعون دينهم«.
السوري  النظام  انشق على  الذي  احلليم خدام،  السابق عبد  السوري  الرئيس  نائب  اهتم  العودة،  ومثل 
أن  خدام  وزعم  سوريا.  يف  التبشريي  العمل  يف  باالخنراط  دمشق  يف  اإليراين  السفري  معارضاً،  وأصبح 

»السفري اإليراين يف دمشق يتحرك يف سوريا حبرية أكرب من رئيس الوزراء السوري«.
ويف مقابلة مع وكالة يو يب آي، أعلن خدام، أن السفري اإليراين استغل الفقر يف البالد وقام ببناء أضرحة 
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يف أماكن يَُظْن أن صحابة النيب صلى اهلل وسلم عاشوا فيها ويقوم كذلك بتوزيع املال على الفقراء، وذلك 
هبدف بناء »حزب إيراين« يف سوريا عن طريق حتويل الناس إىل املذهب الشيعي.

كما اهتمت شخصيات سورية سنية بارزة، امللحقية الثقافية اإليرانية يف دمشق، بتقدمي أنشطة ال تتفق 
مع أهدافها الرمسية املعلنة، وأهنا تعزز جهود التحول إىل املذهب الشيعي يف سوريا، وأهنا يف احلقيقة تعمل 
فعلياً ومباشرة حتت قيادة املرشد األعلى اإليراين والزعيم الروحي علي خامنئي، على الرغم من الصفة 

الدبلوماسية الرمسية كجزء من السفارة اإليرانية.
كما اهتم العامل السوري السين الشهري الدكتور وهبة الزحيلي، وهو عامل ومفكر إسالمي سوري مرموق، 
امللحقية الثقافية، بتقدمي إغراءات بشكل نقود كاش، ومنازل وسيارات جلذب الناس إىل التشيع. وأشار 
الزحيلي إىل أن »مئات من السوريني يف دير الزور والرقة ودرعا ومنطقة الغوطة قرب دمشق، قد أذعنوا 
واستسلموا إلغراءات امللحقية وحتولوا إىل املذهب الشيعي« )وفقاً لتقرير صحايف نشر يف 31 أكتوبر، 

2006 يف لندن(.
وقد أغضبت هذه التحوالت إىل املذهب الشيعي أيضاً تيار اإلسالم السياسي السين؛ فقد قاسعلي صدر 
الدين البيانوين، رئيس مجاعة اإلخوان املسلمني يف سوريا لوكالة قدس بريس، إن »نشاط التشيع يف سوريا 

هو جمرد حماولة إلثارة البلبلة وذلك إلحداث تغيري يف التكوين االجتماعي للمجتمع السوري«.
* التشيع يف دير الزور:

ميكن أن تعزى موجة التحوالت إىل املذهب الشيعي يف منطقة دير الزور إىل بلدة حطلة، حيث اعتنق 
10 يف املائة من جمموع السكان البالغ 30.000 املذهب الشيعي. بدأت التحوالت مع عمر احلمادي، 
وهو رقيب أول يف اجليش عمل يف غرب وجنوب سوريا وحتول إىل املذهب الشيعي يف عام 1979، بينما 

كان يقيم يف درعا.
وأشارت مصادر معلوماتية إىل أنه يعمل بشكل وثيق مع اإليرانيني، ويف العام نفسه اقنع أيضاً ابن عمه 
وصهره، ياسني معيوف، بالتشيع. يف ذلك الوقت كان هؤالء االثنني يشكالن مجيع املتحولني إىل املذهب 

الشيعي.
يف عام 1982، دعت مجعية املرتضى، اليت أسسها مجيل األسد شقيق حافظ األسد األوسط، وجهاء 
وشيوخ العشائر السورية إىل مقر اجلمعية يف مدينة القرداحة، وطلبت تعاوهنم مع أنشطتها التبشريية. وُعني 

ياسني معيوف، رئيساً لفرع اجلمعية يف قرية حطلة.
وكانت اجلمعية نشطة جداً وأنفقت بسخاء مبالغ كبرية من املال على عملية التشيع، حت مت إغالقها من 
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قبل حافظ األسد يف منتصف الثمانينيات.
لكن قبل حلها، كان ياسني معيوف قد تواصل مع إيران، وأصبح واحداً من الطالب املرسلني إىل ذلك 
البلد. واستمر هو وآخرون، من بينهم إبراهيم ساير، يف تلقي األموال من امللحقية الثقافية اإليرانية يف 

دمشق، وحوزة السيدة زينب، ومن عدد من التجار العرب الشيعة من دول اخلليج »الفارسي«.
وبعد عودة معيوف من إيران يف بداية التسعينيات، بدأ ُيشعر بالنفوذ الشيعي يف األماكن العامة يف قرية 
حطلة السنية. وحت نداء الصالة يف مسجد حطلة الكبري أصبح يشمل اآلن عبارة »أشهد أن علياً ويل 

اهلل« الشيعية.
واستخدم معيوف، الذي أصبح ثرياً جداً بفضل الدعم اإليراين، أمواله حلث الناس على اعتناق املذهب 
الشيعي، إما عن طريق اإلغراء املايل املباشر، أو عن طريق تأجري احملالت اليت أصبح ميلكها يف السوق 

مقابل مبلغ تافه. وبىن معيوف جبانب منزله قاعة جتري فيها مراسم االحتفال بعاشوراء.
كما أصبح أيضاً حسني آل رجا، وهو قريب ملعيوف واملشرف على هيئة التبشري الشيعية يف منطقة دير 
الزور، رجاًل ثرياً. وعلمُت من مصادر معلوماتية حملية إنه يقيم والئم كبرية يستضيف فيها وجهاء القبائل 
وكثري من فقراء القرية. وحكى يل بعض معارفه بأنه قام ذات مرة بتصوير تلك الوالئم وإرسال شريط 
الفيديو إىل امللحقية الثقافية اإليرانية زاعماً أنه قد حّول أولئك الضيوف إىل املذهب الشيعي. وهلذا فهو 

يتلقى مبالغ كبرية من امللحقية.
وحُيكى أيضاً أنه يصور احتفاالت القرية مثل حفالت الزفاف واملهرجانات الشعبية، ويرسل أشرطة الفيديو 
إىل امللحقية الثقافية اإليرانية بالذريعة نفسها. ويقول أحد خصومه إنه أرسل أحد رجاله لتصوير قافلة 
سيارات على الطريق السريع بني الرقة ودير الزور، زاعماً أهنا قافلة حتتفل بالتشيع. ويف الوقت احلاضر 

يلقي الرجا موعظة أسبوعية يف الرقة.
وهناك عدد من املثقفني يف منطقة دير الزور ينشطون أيضاً يف دعم عملية التحول إىل املذهب الشيعي.

أحد هؤالء هو أمري شبيب، وهو صاحب مكتبة القرآن الكرمي الواقعة يف ساحة دير الزور الرئيسة. وآخر 
هو عبد اهلل محدان، الذي تشيع والده أواًل، وتبعه ابنه يف عام 1990. إنه ابن عم ياسني معيوف.

ويف وقت كتابة هذا التقرير كان يبيع الكتب على جسر الفرات بالقرب من مسجد السرايا. وقيل إنه 
يوزع كتب الشيعة جماناً وخاصة للنساء والفتيات. )مثل كتاب حممد جواد مغنية، »اإلثنا عشرية وأهل 

البيت«(. كما يبيع كتب منوعة أخرى للتمويه على نشاطه التبشريي وجذب املزيد من الزبائن.
يف منطقة دير الزور، وبلدة حطلة والقرى اجملاورة هلا، مت بناء ما ال يقل عن ست حسينيات مؤخراً. وهناك 
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أيضاً العديد من احلسينيات يف القرى احمليطة. ويتم شراء األرض اليت تبىن عليها احلسينية مببالغ باهظة 
كحافز ألصحاهبا ولغريهم من مالك األراضي.

مثل هذه املعامالت حتدث حت يف املدن اليت ال يوجد فيها متحولني إىل املذهب الشيعي، وذلك ألجل 
يتم شراء األرض مبليون لرية  احلصول على موطئ قدم يف املنطقة لنشاطات تبشريية مستقبلية. أحياناً 
سورية للدومن الواحد، على الرغم من أن سعرها يف السوق ال يزيد على اخلمسني ألف لرية. وتشري مصادر 

معلوماتية حملية إىل وجود أعداد متزايدة من احلسينيات قيد التخطيط والبناء.
ويشري املواطن السوري حممد الشمري إىل أن بعض الشباب املتشيعني يدخلون يف نقاشات جدلية مستعرة 
لتفنيد أسس املذهب السين أمام أصدقائهم وزمالئهم مع تقدمي إغراءات مالية هلم ليتحولوا مثلهم. ويتم 
ترتيب الزجيات للرجل املتشيع حديثاً من امرأة شيعية راغبة بسرعة فائقة وغالباً ما تكون العروس فارسية.

املتشيعون حياولون أيضاً دعوة القرويني وأبناء القبائل إىل حفالت األعياد وتزويدهم بالتموينات الغذائية 
مثل األرز والدقيق والسكر وما شابه ذلك. يف البداية ال يدعون ضيوفهم للتحول، ولكن فقط يسعون 

إىل جمرد حماولة كسب قلوهبم.
مصادر  تشري  ذلك،  إىل  إضافة  بالتشيع.  إقناعهم  حياولون  قد  الثالثة،  أو  الثانية  الوليمة  يف  والحقاً، 
املال من  الرجا املذكورين آنفاً، جلبا أكياساً كبرية من  املعيوف وحسني  معلوماتية حملية إىل أن ياسني 
امللحقية الثقافية اإليرانية يف دمشق إىل دير الزور بعد حرب لبنان يف صيف عام 2006، ومت توزيعها بني 

الالجئني اللبنانيني غري الشيعة الذين جاءوا إىل منطقة إلغرائهم بالتشيع.
ويستمر وصول املال الكثري إىل احملافظة لنشر التشيع، بالرغم من اختالف التقارير عن املصادر. وأكدت 
يل مصادر معلوماتية حملية مطلعة أن رجل عريب من منطقة اخلليج »الفارسي« يصل إىل دير الزور مرة 

واحدة يف الشهر.
ووفقاً لبعض التقارير، فإن هذا الرجل اخلليجي وليس امللحقية الثقافية اإليرانية يف دمشق، هو من جيلب 
املال، مع وجود احتمال قوي بأن الرجل يعمل بالتعاون مع امللحقية. هذا الرجل يعطي املال للمعيوف 
والرجا وحيدد هلما كيفية التوزيع على كل املتشيعني. ويقال إن املبلغ املعتاد صرفه هو مخسة آالف لرية 

سورية شهرياً لكل متشيع.
)يتبع(
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جزء )3(
وأحياناً ال تنجح كل احملاوالت الرامية إىل توسيع التشيع عرب احملافظات؛ فعلى سبيل املثال، قام املبشر 
العراقي الشيخ عبد احلميد املهاجر يف عام 1996، برحلة عرب احملافظات السورية، وزار مراكز التشيع، 
ألقاها  الدعاة والطالب حبضور خطبة  مبا يف ذلك مسجد عمار بن ياسر. وأمرت السلطات السورية 
املهاجر، ولكن حمتواها أثار غضب بعض رجال الدين السنة الذين جنحوا، مبساعدة من بعض زعماء 

القبائل املقربني من النظام، يف وقف جتواله يف أحناء البالد كافة.
ويف عام 1998، زارت جمموعة من رجال الدين الشيعة مفيت دير الزور خالل عطلة عيد الفطر. هامجوا 
املذهب السين، وعندها قال املفيت هلم: »كنت مع الرئيس حافظ األسد منذ يومني فقط، وقال يل إنه 
ال يريد أي فتنة طائفية هنا«. وجنحت هذه الكلمات يف إحباط خطتهم للعن أصحاب النيب صلى اهلل 

عليه وسلم .
وباملثل، يف عام 2003، زار وفد من رجال الدين الشيعة من دمشق مسجد خالد بن الوليد يف ضواحي 
دير الزور. وأبلغوا إمام املسجد أن لديهم تصرحياً رمسياً للبحث عن قبور أشخاص من عائلة الرسول صلى 
اهلل عليه وسلم ورعايتها بشكل صحيح. مث طلبوا أن يتعاون معهم ويسمح هلم باإلشراف على املسجد. 
وعندما رفض، حاولوا مضايقته واشرتوا األرض اليت حول املسجد، حيث خيططون لبناء حسينية كبرية. 

ولكن حماوالهتم مل تنجح.
يف عام 2006، أراد بعض املتشيعني األغنياء بناء حسينية يف قرية عني علي. ولكن بعد يوم واحد من 

وضع القواعد، قام القرويون بإزالتها. وحت حلظة الكتابة مل تتم إعادة حماولة بناء تلك احلسينية.
- التشيع يف حمافظة درعا:

تشري مصادر معلوماتية حملية مطلعة إىل أن بعض البلدات يف درعا، مثل بصرى الشام، كان فيها سكان 
شيعة أصليني منذ قرن من الزمان، ولكن هؤالء الشيعة يعلنون أهنم سنة. وكانت هذه هي احلال حت عام 
1997، مع وصول زيدان غزايل يف العام نفسه، وهو صهر وابن عم اجلنرال رستم غزايل، الرئيس السابق 

لالستخبارات السورية يف لبنان.
وكان قد ترج يف اجلامعة وانضم إىل مجاعة اإلخوان املسلمني ويف ما بعد حركة املرتضى، ولكنه تشيع 
علناً وبدأ التبشري باملذهب الشيعي. كان يتلقى دعماً مالياً من إيران، ويقدم إغراءات للشباب، خصوصاً 
الكاش )النقد الفوري(، واألثاث، والكتب واملالبس. كما شجع أيضاً الزواج املؤقت )املتعة( مع الفتيات 

الصغريات من أجل تلبية االحتياجات اجلنسية للرجال من دون التورط بزواج دائم.
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وكان كل من يعرتض عليه جيد نفسه يف السجن أو مهدداً من قبل قوات األمن السورية، اليت كان غزايل 
وثيق الصلة هبا نظراً إىل مركز صهره.

حالياً يتوىل غزايل منصب إمام وخطيب مسجد علي بن أيب طالب يف حي الزهرية من مدينة درعا، وهو 
مسجد سين استوىل عليه غزايل قسراً.

وهناك جالية شيعية عراقية يف حمافظة درعا كانت قد استقرت فيها قبل سقوط بغداد يف عام 2003، 
واستمرت يف النمو. وهناك يف مدينة درعا شارع كامل حيتله التجار الشيعة العراقيني. لقد بنوا حسينية وهبا 
مرافق، حيث يستطيع مجيع املتشيعني هناك االستفادة من تلك املرافق: كروضة األطفال، وغرفة الكمبيوتر 

ومكتبة األطفال.
وقد كان لشخص امسه أبو جعفر العراقي، تأثري عميق يف عملية التشيع يف هذه املنطقة. أبو جعفر العراقي 
اشتغل يف العمل التبشريي بني األثرياء، وكذلك املهنيني امليسورين كاألطباء، الذين كان يعرض عليهم 

رحالت جمانية إىل إيران، ويقدم اهلدايا واملال نقدا للطالب الفقراء. 
وكان يرتب اجتماعات يتم خالهلا لعن الصحابة واهتام زوجة النيب صلى اهلل عليه وسلم عائشة رضي اهلل 
عنها بـ )...(. وقام بتوزيع مئات من الكتب التبشريية الشيعية يف مجيع أحناء احملافظة وأصبح خطيباً يف 

مسجد الرسول األعظم الذي شيد مؤخراً يف درعا.
غادر أبو جعفر العراقي سوريا إىل العراق بعد سقوط بغداد؛ وأخذ مكانه كاظم التميمي، وهو مبشر 
شيعي أيضاً، ولكنه أقل نشاطاً من سلفه. وهلذا السبب مت استدعاء أيب جعفر العراقي مرة أخرى، ولكنه 

ألسباب غري معروفة غادر مرة أخرى بعد شهرين من عودته.
لقد كان بناء احلسينيات مؤشراً على تزايد فعالية عملية التشيع يف حمافظة درعا، وكذلك أداة حملاولة حتويل 
املزيد من السوريني إىل املذهب الشيعي. مت بناء أول حسينية يف مدينة درعا يف عام 1976، بالقرب من 

املطار، إىل جانب اثنني من املساجد السنية.
وزارها باستمرار رجال دين شيعة من إيران والعراق ولبنان وسوريا، وال سيما عبد اهلل نظام، رئيس املدرسة 
احلسينية يف دمشق، وهو رجل دين سوري شيعي قوي وقيادي يشارك يف كل حمفل لرجال الدين الشيعة 

يف سوريا. كما توجد حسينيات يف بلدات أخرى، يرتاوح سكاهنا من 5-33 ألف نسمة.
ويف بعض احلاالت، مثل بلدة املليحة الغربية، أدى بناء احلسينية إىل عزل طوعي بني الشيعة والسنة، 

ويستعمل الشيعة أمساء جديدة وعادة شيعية ملتاجرهم.
وقد حصل التحول إىل املذهب الشيعي أيضاً يف العديد من البلدات والقرى اليت ال توجد فيها حسينيات؛ 
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احلوافز  وتوفري  التبشريي،  العمل  بنشاط يف  عائلة شيعية  تشارك  املثال،  السورة، على سبيل  بلدة  ففي 
للشباب ليتحولوا.

وذكرت مصادر معلوماتية حملية مطلعة أن األب يعرض باستمرار ابنته اجلميلة لزواج املتعة من أجل جذب 
الشباب للتشيع. االبنة وهي طالبة يف السنة الثالثة يف حوزة السيدة زينب، قيل إهنا عقدت أكثر من 50 

زواجاً مؤقتاً يف غضون بضعة سنوات.
* التشيع يف حمافظة احلسكة:

وتشري عدد من املصادر املعلوماتية إىل أن املبشرين الشيعة يف حمافظة احلسكة )اليت معظم سكاهنا من 
األكراد( بدأوا ينشطون كثرياً مؤخراً. وقد مت توزيع منشورات تدعو الناس إىل التحول، وتستهدف أساساً 
الشباب والعاطلني عن العمل، وجرى التوزيع يف احملالت التجارية يف مدينة احلسكة، وتعد هذه الكتيبات 

براتب شهري يرتاوح بني 5-10 اآلف لرية سورية )حواىل 200 دوالر( للمتشيعني.
املبشرون الشيعة يستغلون الفقر يف املنطقة، مع علم كامل للسلطات احمللية. ووفقاً لبعض املصادر، يرعى 
هذا النشاط اإليرانيون، من خالل امللحق الثقايف يف حلب، بالتعاون مع أجهزة االستخبارات السورية. 
امللحق هو رجل دين امسه آية اهلل عبد الصاحب املوسوي، وهو إيراين عريب رفيع التعليم، ويتحدث العربية 

بطالقة.
ويُزعم أن قادة احلركة التبشريية يف احملافظة قاموا بتدريب عدد كبري من الناس، إما من خالل إرساهلم 
إىل إيران مبنح دراسية كاملة، لغرض دراسة العقيدة الشيعية، أو عن طريق متويل رحالت لزيارة أقارب 
يف جنوب لبنان. املبشرون يتمتعون حبماية السلطات السورية، الذين تسمح هلم باالستفادة الكاملة من 

املساجد يف احملافظة ومتنحهم حرية كاملة يف احلركة.
مدينة  يف  شراء  صفقة  آخر  وكانت  حسينيات.  لبناء  األراضي  بشراء  أيضاً  التشيع  حركة  قادة  ويقوم 
القامشلي الكردية. مؤخراً، أيضاً، حيث مت بناء حسينية آل البيت يف النشوى، وموهلا رجل أعمال شيعي 

من الكويت.
بعض  ويؤكد  األئمة،  ميالد  ذكرى  الشيعية يف  األدعية  تالوة  يروجون  الدينية  احلسكة  الشيعة يف كلية 

مدرسي الكلية أيضاً أن الزواج املؤقت شرعي.
املشهداين. ولعل  نواف اخلليف، والدكتور حسن األمحد  احملافظة حممود  الشيعة يف  املبشرين  أهم  ومن 
اهلل  عبد  حمسن  عبد  إىل  إضافة  مخيس(،  )مصطفى  اجلبوري  فراس  أبو  السوداء  العمامة  ذو  أبرزهم، 
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السراوي، وهو مؤلف كتاب »القطوف الدانية يف املسائل الثمانية«. وهناك على األقل واحد من املبشرين 
الشيعة يف احملافظة ميلك مكتبة كبرية، حيث يتم عقد اجتماعات أسبوعية إلغراء الناس بالتشيع.

* التشيع يف الالذقية:
بدأ التحول إىل املذهب الشيعي يف مدينة الالذقية يف الثمانينيات، بتحريض من مجعية املرتضى. هذه 
اجلمعية شيدت 76 حسينية يف منطقة الالذقية، أكربها يف منطقة دمسرخو، وهي ذات مساحة هائلة 
تبلغ 6.000 مرت مربع، وأصغرها، يف قرية عني التينة، ومساحتها 40 مرتاً مربعاً فحسب؛ يف املاضي مل 

تستخدم هذه احلسينيات للنشاط التبشريي مطلقاً، بل كانت مبثابة أماكن اجتماع للشيعة.
ولكن بعد وفاة الرئيس حافظ األسد، وعندما مّكن ابنه بشار طهران من كسب نفوذ متزايد يف سوريا 
وخباصة بعد سقوط بغداد، بدأ اإليرانيون إدارة شؤون الشيعة يف الالذقية. مت تدشني هذه املرحلة اجلديدة 
ببناء »حوزة الرسول األعظم« يف حي األزهري بالالذقية، على قطعة أرض تابعة لديوان الوقف السين. 

وكان مدير احلوزة رجل دين عراقي، وهو ممثل خلامنئي، امسه السيد أمين الزيتون.
ومت بناء مركز ثقايف يف حي الزراعة توظف فيه أكثر من 300 عراقي ولبناين، والذين تتمثل مهمتهم يف 

خمالطة الناس وتقدمي احلوافز ليتحولوا إىل املذهب الشيعي.
ويزور املسؤولون اإليرانيون احملافظة بانتظام. وأثناء زيارة وزير اإلسكان اإليراين للمنطقة ذات مرة، قدم 
300 شقة جديدة إىل املتشيعني اجلدد يف الالذقية. وحت رئيس جملس تشخيص مصلحة النظام يف إيران، 

رفسنجاين زار املنطقة ودعا السكان إىل زيارة إيران جمانا.
وال يذهب حاكم احملافظة وال سكرتري احلزب فيها، ومها أعلى مسؤولني يف املنطقة، إىل أي مكان من 
دون السيد أمين الزيتون، الذي غالباً ما تظهر صوره يف الصحف اليومية. ولزيتون كلمة مسموعة يف كل 

التعيينات اإلدارية يف املدينة، ويعد علناً بوظائف للمتشيعني.
ويف اجتماع مغلق ذات مرة تباهى قائاًل: »الغرب يعتقد أننا سنهاجم من صيدا وصور، ولكننا سوف 
نفاجئهم من الالذقية وطرطوس«. قادة الشيعة يف الالذقية يعدون الشباب بالوظائف والقبول يف اجلامعات 

وحت بالزوجات. ويتم إرسال من يرغبون يف اجلهاد إىل جنوب لبنان.
وتظهر آثار النفوذ اإليراين أيضاً على اجلامعات والكليات السورية؛ فعلى سبيل املثال، خصص رئيس 
جامعة تشرين يف الالذقية مبنيني يف احلرم اجلامعي إليران يف مارس 2007، لغرض إنشاء كلية دينية 

شيعية داخل اجلامعة.
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* التشيع يف حلب:
حلب، أيضاً، تشهد ظاهرة التشيع، مع وجود عدد من السكان البارزين العاملني كمبشرين. املركز الشيعي 
الرئيس يف مدينة حلب هو »مسجد النقطة« قرب جبل حوشان )حيث توجد يف املسجد صخرة يُفرتض 
أن عليها نقطة من دم احلسني(. وبالقرب من املدينة هناك قريتان شيعيتان، نـُُبْل والزهراء، واليت ينشط 

سكاهنا يف الشؤون الشيعية.
الشيعة يسيطرون على اهلالل األمحر، كما إن مستشفى اهلالل األمحر يف حلب إيراين. القنصلية اإليرانية 
يف مدينة حلب، اليت يرأسها عبد الصاحب عبد الواحد املوسوي، تشارك بنشاط كبري يف العمل التبشريي 
بني طالب اجلامعات. القنصلية قريبة جداً من احلرم اجلامعي وتقدم وجبات للطلبة على أمل حثهم على 
التشيع. الشيعة يف حلب يقيمون عادة احتفاالت كبرية يف املولد النبوي، وميالد اإلمام السادس جعفر 

الصادق، وخالل أسبوع الوحدة اإلسالمية.
وكمثال لألخري كان االحتفال يف 30 مايو 2002، والذي جرى يف »مسجد النقطة« والذي حضره 
حوايل 5000 من الرجال والنساء الشيعة، ومعظمهم من قرى نبل والزهراء، وكذلك حضر بعض السنة.

ليشاهد احلفل  القنصل اإليراين يف حلب، مبا يف ذلك وضع شاشة كبرية  ترتيب االحتفال بواسطة  مت 
أولئك البعيدون عن املنصة، وكذلك وضعت مكربات صوت وأجهزة عرض أعدت بعناية فائقة. وغطيت 
اجلدران بصور كبرية حتتوي على زخارف ومدائح للنيب صلى اهلل عليه وسلم وأهل بيته. وافتتح االحتفال 

بتالوة بعض اآليات القرآنية.
وكان وجود حزب اهلل كبرياً هناك. ووضعت صورة حسن نصر اهلل جبانب صور اخلميين وعلي خامنئي. 
وَمثََّل احلزب نائب نصر اهلل، الشيخ نعيم قاسم، الذي حتدث عن إجنازات حزب اهلل يف جنوب لبنان. 

وتاله الشاعر الشيعي، عبد الكرمي تقي، الذي ألقى قصيدة ميدح فيها التحول إىل املذهب الشيعي.
 ويف هناية االحتفال حتدث امللحق الثقايف اإليراين، املوسوي، وذكر عدداً من الكتب اليت قد تكون مفيدة 

لتعزيز إميان الناس، مثل هنج البالغة و الصحيفة السجادية.
ولكن رمبا كان أهم حدث يف ذلك االحتفال هو طقس الزواج اجلماعي، حيث مت تزويج 60 من األزواج 
على نفقة السفارة اإليرانية )كما أعلن مذيع احلفل(. كما أعلن املوسوي أن كل عريس سوف حيصل 

على هدية من السفارة اإليرانية ومكتب خامنئي.
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* التشيع يف إدلب:
وحدثت أنشطة تشيع مماثلة يف حمافظة إدلب. وحنو هناية عام 2006، افتتحت كلية شيعية دينية يف 
احملافظة. وكان منهجها إيرانياً خالصاً، وقدمت العديد من احلوافز للمتشيعني احملتملني. املبشرون الشيعة 
نشيطون جداً يف احملافظة. ويقدم بعضهم إغراءات نقدية عجيبة، مثل منح مبلغ 2.500 لرية سورية، 

ملن يسمي ابنه احلسن أو احلسني.
أحد أبرز مراكز النشاط الشيعي يف احملافظة هي قرية زرزور، وهي قرية بالقرب من احلدود الرتكية. وتشري 
مصادر معلوماتية حملية مطلعة إىل أن أول حالة تشيع يف القرية وقعت يف عام 1945، على يد حممد 

ناجي غفري، الذي كان بنفسه قد حتول إىل املذهب الشيعي.
وُدعمت أنشطته التبشريية من قبل السفارة اإليرانية يف دمشق، اليت حافظت على اتصال منتظم معه 

وساعدته يف بناء حسينية.
الشيعة. حتولت عشائر بأكملها، مبا يف ذلك  القرية هم من  املائة( سكان  واليوم أصبح ربع )25 يف 
طرميش، املنجد، والسيد. واآلن انتشرت عملية التشيع أيضاً إىل بعض القرى اجملاورة، ولكن بأعداد أقل.

* التشيع يف محص والساحل:
يف محص هناك كثافة شيعية كبرية يف حي البياضة، الذي حيمل أحد شوارعها اسم إيران. وهناك أيضاً 

مسجد شيعي كبري. كما إن قرية احلميدية، وهي غري بعيدة عن محص، شيعية كذلك.
الشيعة اإليرانيون والعراقيون ينشطون أيضاً على طول الساحل السوري. سيطر مجيل األسد جتارياً على 
املوانئ السورية واملناطق القريبة منها بدعم وتشجيع من أخيه حافظ األسد. كما كان ميارس أيضاً العمل 

التبشريي يف هذه املناطق لتحويل العلويني إىل املذهب الشيعي.
الذي  السيد،  الستار  الدكتور حممد عبد  الباهرة هو مدير األوقاف يف طرطوس،  وكان أحد جناحاهتم 
يساند علناً العقيدة الشيعية، كما جاء على الصفحة األوىل من جملة »املنرب« اإليرانية، وهي جملة مكرسة 

للمتشيعني )وهو وزير األوقاف حاليا(.
* ماذا عن املستقبل؟

يشكل الشيعة اليوم أكثر قلياًل من 1 يف املائة من جمموع سكان سوريا )18 مليون نسمة(.
والعديد من الظروف يف الوقت احلاضر -اجلغرافية والسياسية والتارخيية، واملالية، وبدرجة أقل الدينية أو 
املذهبية– تتضافر لتسبب زيادة يف التحول إىل العقيدة الشيعية. كانت نسبة الشيعة يف سنة 1953، ال 

تزيد على 0.4 يف املائة من سكان سوريا.
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العدد املتزايد من التحوالت هو، أواًل، نتيجة للجغرافيا والتاريخ. الشيعة يف سوريا اليوم ميتلكون عدداً كبرياً 
من املؤسسات واألضرحة، وأمهها مقام السيدة زينب، مقام سكينة بنت احلسني، و»مسجد النقطة« يف 

حلب. ويزور كل هذه املواقع العديد من احلجاج الشيعة من اخلليج »الفارسي« والعراق وإيران.
الشيعية يف سوريا،  لزيارة األضرحة  يأتون  الذين  اإليرانيون  العراقيون وكذلك احلجاج  الشيعة  املهاجرون 
يشكلون جيشاً بشرياً كبرياً مشبعاً بالعقيدة الشيعية، ويساعدون يف نشر أفكار ومبادئ املذهب الشيعي.

اإلغراءات املقدمة لتحفيز التحول للمذهب الشيعي، صنعت جاذبية للمتحولني احملتملني.
الشيعة يبنون مساكن للدراسة جبوار األضرحة ويؤسسون سلطات دينية هناك ما أعطاهم استقاللية يف 
ما يتعلق بالزعامة الدينية وقيادة اجملتمع. إضافة إىل ذلك، حيتفل الشيعة بالعديد من العطل، مبا يف ذلك 
عاشوراء، الغدير، وميالد ووفاة األئمة الشيعة االثين عشر، وغريهم. ويدعى السنة إىل هذه االحتفاالت، 

وبالتايل يتعرضون لتأثري األفكار الشيعية.
السلطة يف عام  إىل  فبعد وصول بشار األسد  التشيع؛  تعزيز عملية  يف  مهماً  السياسة دوراً  أدت  وقد 

2000، زاد النفوذ اإليراين يف سوريا كثرياً، بدعم وتشجيع من قبل النظام السوري.
ونتيجة لذلك جتنس العديد من اإليرانيني والعراقيني وأصبحوا مواطنني سوريني بالتجنس، وبذلك زادت 
وترية التحول إىل املذهب الشيعي، وخصوصاً بني العلويني، الذين كان لديهم رغبة يف االنتماء إىل أقلية 

أكرب حجماً وأكثر قوة إقليمياً.
سوريا  يف  الشيعية  بالعقيدة  التبشري  يف  نشيطتني  دمشق  يف  الثقافية  وامللحقية  اإليرانية  السفارة  وكانت 
وتعمالن على نشرها يف كل حمافظات البالد، عن طريق اإلغراءات املالية، واملنح الدراسية للجامعات 

اإليرانية، والرعاية الطبية اجملانية، والرواتب الشهرية، وغري ذلك.
إضافة إىل ذلك، عززت حرب لبنان عام 2006، املشاعر املناهضة للغرب يف وسائل اإلعالم السورية، 

اليت تعارض وجود إسرائيل وتدعم حركات املقاومة يف الضفة الغربية وقطاع غزة ويف لبنان.
وهو ما أثار موجة من اإلعجاب حلسن نصر اهلل، وكانت النتيجة أن العديد من السوريني تشيعوا بسبب 

هذا اإلعجاب ال بل زادت األنشطة الشيعية يف سوريا بكثافة.
للشيعة )من خالل إظهار اإلعجاب حبسن نصر اهلل( قد تكون حلظية  املوالية  املظاهر  النوع من  هذا 
الدوافع،  دينية عميقة اجلذور. ولكن مهما كانت طبيعة  قناعة  فحسب، ألهنا رد فعل عاطفي وليس 

فاحلقيقة هي أن امليل حنو التشيع يف سوريا ال يزال قائماً.
انتهى البحث.. املصدر : جملة العصر
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2- الباطنية واليهودية حتالف تاأريخي وم�سري م�سرتك
محمد أبو زيد
2013-8-12

جلنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة يف فلسطني
بسم اهلل احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى اله وصحبه ومن واله اما بعد :

قال تعاىل )َودَّ َكِثرٌي مِّْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلْو يـَُردُّوَنُكم مِّن بـَْعِد ِإميَاِنُكْم ُكفَّارًا َحَسًدا مِّْن ِعنِد أَنُفِسِهم مِّن بـَْعِد 
َ هَلُُم احلَْقُّ ()109 البقرة(. َما تـَبـنيَّ

يبني سبحانه وتعاىل احلسد الذي مأل صدور أهل الكتاب من اليهود والنصارى من املسلمني ملا هم فيه 
من نعمة اإلميان اليت مّن اهلل سبحانه وتعاىل هبا على املسلمني فودوا أن يرجع املسلمون كفارا بعد إمياهنم. 

فسعوا يف كل الطرق اليت تعمل على تشكيك املسلمني بدينهم.
املسلمني  الباطنية وعقائدها يف طعن  الفرق  وال يستغين كل من عادى اإلسالم واملسلمني عن جهود 
من اخللف، فهم األداة اليت تفرق األمة وتشعل الفتنة بني املسلمني، وشبهاهتم اليت يشيعوهنا هي تلك 

األكاذيب اليت يستخدمها اليهود للطعن يف الدين اإلسالمي والطعن يف كتاب اهلل جل وعال.
)فقد سلك اليهود يف عدائهم لإلسالم واملسلمني مسلكني: األول العداء العلين وكيدهم املتواصل لإلسالم 
وأهله؛ واملسلك الثاين الكيد اخلفي للمسلمني، برعايتهم الفرق الباطنية، فكانوا أول من بذر بذرة التشيع 
والغلو يف علي رضي اهلل عنه من خالل عبد اهلل بن سبأ اليهودي فهذه البداية لرعايتهم الفرق الباطنية. 
مث ما إن نشطوا لتأسيس وطن قومي هلم يف فلسطني منذ القرن التاسع عشر تقريباً فقد تلقفوا البهائية 
واحتضنومها  وخارجها،  فلسطني  داخل  يف  ومال،  ووقت  جهد  من  ميلكون  مبا  ودعمومها  والقاديانية، 
وأقاموا هلما املنشآت وكافة التسهيالت لينشروا أباطليهم ، ولتكون تلك الفرق عوناً لليهود على اإلسالم 

واملسلمني(.
www.al-forqan.net )نقال عن )اليهودية والباطنية مصاحل و أهداف1-2 بتصرف

اإلسالمية  ـ  الفرق  بعض  على  يطلق  »للظاهر«،  املقابل  »الباطن«،  إىل  نسبة  عام،  مصطلح  الباطنية 
وغري اإلسالمية ـ اليت مل تقف يف قضية »التأويل« عند حدود وإمنا ذهبت فيها مذاهب الغلو والتعميم 

واإلطالق. )الوسيط يف املذاهب و املصطلحات اإلسالمية ص 89(.
ُعرف التأويل الباطين قبل اإلسالم بزمن طويل )مذاهب اإلسالميني ص 10( ، مث انتقل التأويل الرمزي 
إىل اليهودية على يد فيلون اليهودي يف القرن األول امليالدي، الذي يعد من أكرب ممثلي النزعة إىل التأويل 
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يف العصر القدمي، وإن كان قد سبقه يف اليهودية كثريون، حيث فّسروا إبراهيم بالنور أو العقل، وسارة 
بالفضيلة، لكن فيلون متيز عليهم بأن جعل من التأويل مذهباً قائماً برأسه ومنهجاً يف الفهم )املصدر 

السابق ص 12(.
مث انتقلت فكرة التأويل من اليهودية إىل النصرانية على يد أورجيانس الذي تأثر بفيلون، وقال إن الكتاب 

املقدس يفسر على ثالثة أوجه:
1ـ فالرجل البسيط يكفيه »جسد« الكتاب املقدس.

2ـ واملتقدم يف الفهم يدرك »روح« هذا الكتاب.
3ـ والكامل من الرجال هو الذي يفهمه بالناموس النفساين الذي يطلع على الغيب )املصدر السابق 

ص13(.
 تكاد معظم املصادر التارخيية جتمع على أن  ابن سبأ اليهودي،كان من األشخاص الرئيسيني الذين 
أوصلوا هذه املؤثرات إىل العامل اإلسالمي، وخاصة أنه من اليهود املقيمني يف اليمن الذين امتزجت ديانتهم 

فيها بالنصرانية )احلركات الباطنية ص 41(.
ونورد شيئاً من أفكار وعقائد ابن سبأ اليهودي، اليت أدخلها إىل املسلمني.

يروي الطربي يف تارخيه عن يزيد الفقعسي قال: كان عبد اهلل بن سبأ يهودياً من أهل صنعاء، أمه سوداء. 
فأسلم زمان عثمان، مث تنقل يف بلدان املسلمني حياول ضاللتهم.

فبدأ باحلجاز، مث البصرة، مث الكوفة، مث الشام، فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام، فأخرجوه 
حت أتى مصر، فاعتمر فيهم، فقال هلم فيما يقول » لعجٌب ممن يزعم أن عيسى يرجع، ويكذب بأن 
حممداً يرجع! وقد قال اهلل عز وجل )إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إىل معاد( )سورة القصص، اآلية 

85( حممد أحق بالرجوع من عيسى«.
قال: فقبل ذلك عنه. ووضع هلم الرجعة فتكلموا فيها. مث قال هلم بعد ذلك إنه كان ألف نيب، ولكن نيب 
وصي، وكان علٌي وصي حممد. مث قال: حممد خامت األنبياء، وعلي خامت األوصياء. مث قال بعد ذلك: من 
أظلم ممن مل جيُِز وصية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وتناول أمر األمة! مث قال هلم بعد ذلك إن عثمان 
أخذها بغري حق. وهذا وصي رسول اهلل صلى اهلل علية وسلم فاهنضوا يف هذا األمر، فحرّكوه، وابدأوا 
الطعن على أمرائكم، وأظهروا األمر باملعروف والنهي عن املنكر تستميلوا الناس، وادعوهم إىل هذا األمر« 

)تاريخ األمم وامللوك 647/2(.
يقول د. اخلطيب: »وكان تأويل ابن سبأ لقوله تعاىل )إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إىل معاد( وقوله: 
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»إين ألعجب ممن يقول برجعة عيسى وال يقول برجعة حممد« أول تأويل ملعاين القرآن الكرمي« )احلركات 
الباطنية. ص 32(. ويعترب اإلمام الشهرستاين )امللل والنحل 21/1(: أنه بظهور اخلوارج يف زمن علي، 
وظهور الغالة يف حقه مثل عبد اهلل بن سبأ ومجاعة معه، ابتدأت البدعة والضاللة، وصدق يف هذين 
الفريقني قول النيب صلى اهلل عليه وسلم » يهلك فيه اثنان: حمب غاٍل ومبغض قاٍل« )رواه اإلمام أمحد(.

وهبذا التأويل لآلية الكرمية السابقة، وضع ابن سبأ املذهب الباطين »مبا فيه من قول بالرجعة، والذي نشأ 
عليه مذهب التناسخ، وقالت به باقي حركات الغلو األخرى. وهذا يعين أن عبد اهلل بن سبأ حاول أن 
يوجد نفس العوامل الشبيهة اليت أدت إىل حتريف وتأويل التوراة واإلجنيل من قبل على غرار ما فعل فيلون 

وطائفة القبالية.
فكان نشره ملبدأ الوصاية ـ مبعىن أن علّياً وصي حممد صلى اهلل عليه وسلم ـ من مجلة هذه العوامل اليت 
أراد أن تتحقق، لذا جنده ينادي بعد ذلك حبلول جزء إهلي يف علي وذريته وهو املذهب الذي يرجع إىل 

املؤثرات اليهودية واملسيحية املأخوذة عن الفلسفة األفالطونية« )احلركات الباطنية ص32(.
هكذا استغل ابن سبأ التأويل الباطين ليدخل إىل اإلسالم عقائد باطلة مثل الرجعة، والوصية، وألوهية 
علي، وإنكار موته، وهي العقائد اليت تبنتها بعض فرق الشيعة، أما عن تأثر ابن سبأ بالعقائد اليهودية 
واملسيحية، وحماولة إدخاهلا إىل اإلسالم فينقل د. بدوي عن املستشرق فريد ليندر: أن إنكار ابن سبأ 
ملوت علي. ) روي عن ابن سبأ ملا بلغه موت علي رضي اهلل عنه قوله: »لو أتيتمونا بدماغه يف سبعني 
صرة ما صّدقنا موته، وال ميوت حت ميأل األرض عداًل كما ملئت جوراً( )توضيح النبأ ص 187 نقال عن 
فرق الشيعة للنوخبيت، والفرق واملقاالت للقمي(، وقوله أن ذلك شبه للناس، وأنه سريجع من السحاب 
فكرة أصلها يرجع إىل يهود اليمن، وما يقوله الفالشا يف احلبشة من اليهود الذين تصوروا املسيح املنتظر 

هكذا )مذاهب اإلسالميني ص 20(.
كما يشري إىل أن عقيدة املهدية أو نظرية املهدي املنتظر اليت اخرتعها ابن سبأ وصارت من أهم عقائد 
الشيعة، تشابه ما جاء يف كتب النصارى من أن املسيح يأيت من قبة السماء وحيمل يف يده عصا، وأنه 
ال حاجة به إىل أسلحة أرضية لالنتقام من أعدائه، ألنه ميلك وسائل خارقة لالنتصار هبا عليهم. »إنه 

يقضي على مناقضيه بكلمة من فيه« )املصدر السابق ص 26(.
ولنأخذ مناذج من صور التأويل عند هذه الفرق:

1ـ تفسريهم لقوله تعاىل: »كمثل الشيطان إذ قال لإلنسان اكفر فلما كفر قال إين بريء منك إين أخاف 
اهلل رب العاملني« )سورة احلشر /16(، فقالوا إن الشيطان هو )عمر بن اخلطاب(، واإلنسان هو )أبو 
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بكر الصديق( ومعىن: اكفر، أي ال تؤمن بإمامة علي بن أيب طالب )احلركات الباطنية ص 34(.
2ـ فسروا قوله تعاىل: »الشمس والقمر حبسبان« )سورة الرمحن/ 5( بقوهلم أن الشمس والقمر مها احلسن 
واحلسني، وأن إبليس وآدم املشهوران يف القرآن مها أبو بكر وعلي، إذ أُِمر أبو بكر بالسجود لعلي فأىب 

واستكرب )احلركات الباطنية ص 34(.
يقول الغزايل: »وحنن حنكي من تأويالهتم نبذة لنستدل هبا على خمازيهم فقد قالوا: ... االحتالم هو أن 

يسبق لسانه إىل إفشاء السر يف غري حمله، فعليه الغسل أي جتديد املعاهدة.
الطهور هو التربي والتنظف من اعتقاد كل مذهب سوى مبايعة اإلمام.

الصيام هو اإلمساك عن كشف السر.
إجابة  والتلبية  األساس،  وامليقات هو  واملروة، علي،  النيب،  الصفا هو  والباب علي،  النيب،  الكعبة هي 

الداعي، والطواف بالبيت سبعاً هو الطواف مبحمد إىل متام األئمة السبعة.
والصلوات اخلمس أدلة على األصول األربعة وعلى اإلمام...

فبعد هذه املقدمة عن الباطنية سأورد لكم حتالف هذه الفرق مع اليهود وأهنا منبثقة من بوتقة واحدة.
فلنبدأ من الدولة العبيدية املسماة زورا وهبتانا بالدولة الفاطمية.

وعند احلديث عن اليهود الذين كان هلم شأن كبري يف الدولة العبيدية، فإنه يقفز إىل الذهن فوراً اسم الوزير 
»يعقوب بن كلِّس«، وهو يهودي عراقي، توىل الوزارة يف عهد العزيز باهلل الفاطمي، ويعترب ابن كلس من 
مؤسسي الدولة الفاطمية مبصر، وكان صاحب أثر بارز فيها، وقد وضع هلا كثرياً من األسس اليت سارت 
عليها يف سياستها الداخلية خصوصاً يف النواحي االقتصادية والسياسية، واليت كان خبرياً هبا منذ أن دخل 

يف خدمة كافور اإلخشيدي.
وقبل ذلك كان املعز العبيدي )املعز هو أول حكام الدولة الفاطمية العبيدية يف مصر، تبعه ابنه العزيز 
باهلل، فاحلاكم بأمر اهلل ( قد عهد البن كلس باخلراج، ومجيع وجوه األموال واحلسبة والسواحل واألعشار 

واألحباس واملواريث ومجيع ما يضاف إىل ذلك، وما يطرأ يف مصر من أعمال.
.www.alrased.net
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ومن الفرق الباطنية اليت حرصت اليهودية على رعايتها هي:
1- القاديانية:

املراكز واملدارس وُمكِّنوا من  اليهودي. فقد فُتحت هلم  الكيان  القاديانية وطيدة مع  الطائفة  وعالقات 
العامل.  إصدار جملة تنطق بامسهم. وهلم مطلق احلرية والدعم يف طباعة كتبهم وضالالهتم وتوزيعها يف 

وانتقاهلم احلر بني فلسطني ودول العامل.
2-البهائية:

املتابع لنشاط الفرق الباطنية يف العامل العريب واإلسالمي وباألخص »البهائية«، جيد أن من مركز دعوهتا 
األساس أقيم يف األراضي اليت احتلها اليهود يف عام 1948م، واليت أمسوها »دولة إسرائيل«، فقّدم الكيان 
اليهودي كل الرعاية والدعاية هلم، وأقام املراكز واملعابد وسهل نشر أباطيلهم؛ ليصل نشاطهم إىل مناطق 

الضفة والقطاع وشرقي القدس على وجه اخلصوص، والعامل العريب واإلسالمي بالعموم.
فالبهائيون يف فلسطني احملتلة يعاملون معاملة اليهود منذ قيام الكيان اليهودي على أرض فلسطني، وتُرعى 
واألماكن  واملراكز  احملافل  من  العديد  ويوجد  اليهودية،  والكنس  املعابد  ترعى  وجتمعاهتم كما  معابدهم 
املقدسة للبهائية يف عكا وحيفا، واليت هلا الصون والدعم الكامل والتسهيالت املفتوحة والرتتيبات الكاملة 

لتهيئتها لتكون حمجًّا للبهائية وأتباعهم يف العامل أمجع.
وللبهائية عالقات وطيدة مع الكيان اليهودي منذ بدايته فقد أيد البهائيون جتمع اليهود يف فلسطني، 
والبهائية تقتفي أثر اليهودية يف نظرهتا إىل عالمات يوم اخلالص، حيث تعترب أن قضية اخلالص مرتبطة 
بعودة اليهود إىل »أرض األجداد« -بزعمهم- وهبذا اخلصوص كتبت جلنة تقصي احلقائق التابعة لألمم 
املتحدة تقريًرا أشارت فيه إىل أن »عالقة البهائيني باليهود يف فلسطني هي أعمق من عالقة املسلمني 

بفلسطني، وأن البهائيني يدعمون تشكيل دولة صهيونية«.
3- الدروز:

كان من أولويات الكيان اليهودي فور إنشائه يف العام 1948م انتقاء الدروز من بني العرب ومتييزهم 
إىل  اليهود  اهتمام  انصرف جل  اليهود«  »دولة  قيام  إعالن  بعد  عام 1948م  ففي  واحتواؤهم  عنهم 
حتقيق أقصى استفادة عسكرية من وجود الدروز، بعد أن تأكدت نيتهم بالتعاون غري احملدود مع الكيان 
الصهيوين؛ مما دفع االحتالل اليهودي إىل إنشاء وحدة خاصة يف اجليش هي وحدة األقليات، كما جنحت 
اآللة العسكرية الصهيونية يف استعمال الشبان الدروز ألكثر أدوارها فظاعة وقسوة حبق أهل فلسطني. 
ويبلغ عدد الدروز حالًيا يف اجليش قرابة 19000 جمند، فهم عمليًّا عناصر املهمات القذرة يف قوات 
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البيت  يقتحم  الذي  الدرزي يف حرس احلدود،  للجندي  الرائجة  التقليدية  الصورة  من  بدءاً  االحتالل، 
الفلسطيين يف الضفة الغربية أو قطاع غزة ليمارس الرتويع، وانتهاء بقائد سرية ميارس أبشع املهمات.

والوقوف يف صف االحتالل اليهودي ضد الفلسطينيني، باركه وأيده شيخ الطائفة يف فلسطني وزعيمها 
الروحي )موفق طريف( منذ 1993م، فهو ال يعارض أن خيدم الدروز يف جيش االحتالل )يف انتفاضة 
األقصى 2000م سقط عدد من اجلنود الدروز صرعى يف مواجهة شبان االنتفاضة، وهناك تيار درزي 
يسمى التيار الواقعي يدعو لالمتناع عن أداء اخلدمة العسكرية، وهو تيار صغري، ال ميثل الرأي السائد، وال 
يؤثر يف اعتقادات زعمائهم وقادهتم.( ، ويف مقابلة له مع صحيفة )الصنارة العربية( الصادرة يف فلسطني 
احملتلة عام 48 -يف أحد أيام شهر تشرين األول- أكتوبر 2004م طالب طريف الدروز باإلخالص 

لدولة اليهود، والقتال حتت عَلِمها. )موقع مركز بيت املقدس للدراسات التوثيقية(.
اإليرانية  العراقية  احلرب  بداية  ففى  اليهود  حياربون  أهنم  يزعمون  والذين  إيران  والرفض  املاليل  دولة  أما 

.F4 ، F5 1980 – 1988( اشرتت ايران من اليهود اطارات لطائرات(
وىف قضية الكونرتا الشهرية اشرتوا منهم أسلحة عن طريق أوليفور نورث وبوين ديكس ، وكذلك مت شراء 

صواريخ » تاو«و » هوك« من اليهود عام 1986 .
كذلك أصدر بنيامني نتنياهو – رئيس الوزراء اليهودى السابق – أمرا يقضى بعدم النشر عن أي تعاون 
عسكرى أو جتارى أو حت زراعى بني اسرائيل وايران ، لكى مينع حمامى الدفاع ىف قضية رجل األعمال 

اليهودى ناحوم منبار املتهم بتصدير مواد كيماوية إىل ايران من كشف
معلومات خطرية تلحق الضرر بأمن اسرائيل وعالقاهتا اخلارجية ، وكان أمنون زخروىن احملامى يريد أن 
يثبت أن منبار ليس الوحيد الذى يقوم مبمارسة جتارة السالح مع ايران ، وأن هناك شبكة عالقات واسعة 

إلسرائيل رمسيا وشعبيا مع ايران . وهذا أكرب دليل على وجود عالقة بني الشيعة واليهود .
فإن وجودمها مشرتك  لذا  زراعتها  ومثرة  نتاجها  من  لليهودية ألهنا ألهنا  أمني  فالباطنية هي حارس  إذا 
وهنايتهما أيضا مشرتكة... فال ميكن القضاء على دولة اليهود وحترير األرض منهم إال بعد القضاء على 
الباطنية وهذا عني مافعله صالح الدين األيويب رمحه اهلل ... وصدق شيخ األسالم ابن تيمية حني قال: 
) . . . وكذلك النصارى الَِّذيَن قَاتـََلُهُم اْلُمْسِلُموَن بِالشَّاِم َكاَنِت الرَّاِفَضُة ِمْن أعظم أعواهنم، وكذلك إذا 
صار لليهود َدْوَلًة بِاْلِعرَاِق َوَغرْيِِه َتُكوُن الرَّاِفَضُة ِمْن َأْعَظِم أعواهنم، فهم دائما يوالون الكفار ِمَن اْلُمْشرِِكنَي 

َواْليـَُهوِد َوالنََّصاَرى، َويـَُعاِونُونـَُهْم َعَلى ِقَتاِل اْلُمْسِلِمنَي َوُمَعاَداهِتِْم( )خمتصر منهاج السنة النبوية(
املصادر :



العدد التاسع عشر أغسطس 2013م

19

60

رابطة أهل السنة ىف ايران مكتب لندن .
حممد صادق مكي / جناد .. وإحياء مبدأ تصدير الثورة اإليرانية.

موقع مفكرة اإلسالم ))األزهر حياول وضع حًدا للتغلغل الشيعي يف مصر2002/7/22((  .
موقع الشبكة االسالمية.

3- حزب الالت ..فرقة احل�سا�سني اجلدد!!
مجاهد داود بني عقبة

2013-6-20
جلنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة يف فلسطني

بسم اهلل احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل أما بعد :
مقدمة:

احلشاشون أو النزارية هي إحدى احلركات الباطنية اليت ظهرت يف أواخر القرن اخلامس اهلجري وهي تنسب 
إىل نزار بن املستنصر باهلل ابن متيم معد اخلليفة الفاطمي. حيث شرع املستنصر قبيل وفاته سنة 487هـ 
فيأخذ البيعة البنه األكرب نزار حسبما تقتضيه التعاليم اإلمساعيلية. غري أن الوزير األفضل شاهنشاه ابن 

أمري اجليوش بدر اجلمايل تقاعس عن ذلك ودافع املستنصر من يوم إىل يوم حت مات املستنصر.]1[
وكان احلسن بن الصباح رئيس هذه الطائفة اإلمساعيلية قد قصد مصر يف زي تاجر واجتمع باملستنصر. 

وخاطبه يف إقامة الدعوة له ببالد العجم وقال: من إمامي بعدك؟ فقال: ابين نزار. ]2[
املستعلية  فرقة  متناحرتني:  فرقتني  إىل  اإلمساعيلية  انقسمت  الفاطمي  اخلليفة  باهلل  املستنصر  وفاة  فبعد 

واألخرى النزارية ويعترب احلسن بن الصباح هو املمؤسس هلذه الفرقة. ]3[
فاستطاع احلسن بن الصباح من تأسيس دولة إمساعيلية فريدة عرفت بأمساء متعددة مثل: الدولة اإلمساعيلية 
الشرقية. والدولة اإلمساعيلية النزارية والباطنية. والسبعية والتعليمية. واحلشاشون. واملالحدة والسفاكون. 

وأقام داخل القالع واحلصون جمتمعات إمساعيلية حبتة حييطها السر والكتمان. ]4[
 ومّسوا باحلشاشني ألنه كان احلسن بن الصباح حيدث الفداوية )وهم شبيبة وهبوا أنفسهم خلدمة ذلك 
املعتقد( يوما مبوضوع اجلنة ويشوقهم إليها مث يأمر بإعطاء األفيون )احلشيش( لعشرة أو اثين عشرمن هؤالء 

الشبان )الفداوية(.
أما بالنسبة ألسلوب الدعوة عندهم فيصف أبو حامد الغزايل وسائلهم اليت كانوا يستخدموهنا بأهنا حيل 
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حيتالون هبا على الناس فقال: أما درجات حيلهم فقد نظموها على تسع درجات مرتبة. ولكل مرتبة 
اسم. أوهلا الزرق والتفرس. مث التأنيس مث التشكيك مث التعليق مث الربط مث التدليس مث التلبيس مث اخللع مث 

السلخ.]5[
وأول ظهور هلم يف بالد الشام كان عام 499هـ فقطعوا الطريق وأخافوا السبل وانضم إليهم كل مفسد]6[

فلم يقاتل احلشيشية )النزارية( اإلثين عشرية أو الشيعة اآلخرين. ومل يديروا سكاكينهم ضد النصارى أو 
اليهود احملليني. ]7[

ظلت احلركة النزارية الباطنية إسفينا يف قلب اجملتمع اإلسالمي فزادته ضعفا على ضعف. وسامهت يف 
متزيقه ونشر الرعب واإلرهاب يف أرجائه فساعد ذلك األعداء على الطمع فيه وحماولة السيطرة عليه.

فاتذ أتباعها من اإلغتيال السياسي والتصفية اجلسدية مبدأ ساروا عليه لتحقيق أهدافهم يف السيطرة على 
أجزاء كبرية من بالد فارس والشام وإهناك القوى السنية فيها.

فذهب ضحية إجرام هؤالء عدد كبري من قادة اجلهاد اإلسالمي ضد الصليبيني واخللفاء والوزراء والعلماء 
والقضاة. فكان مصري كل قائد مسلم ينادي باجلهاد ضد الصليبيني وتوحيد اجلبهة اإلسالمية ملواجهة 

اخلطر الصلييب القتل على أيدي رجال احلشاشني.]8[ هـ
فهذه أخي وعزيزي القارئ مقدمة موجزة ويسرية هلذه الفرقة الرافضية الباطنية اخلبيثة والتقل أهنا اندثرت 
بل األفاعي تكثر من التبييض يف اجلحور وتفقس تلك البيوض يف الظالم فسأدعك مع حزب يتسمى 

زورا بأنه حزب اهلل بل اهلل براء منهم وهم لالت أقرب وأعبد.
فأخي هذه فعال حزب الشيطان وعالقته بدولة الرفض والتشيع ولك أن تقارن أليسوا هم احلشاشني؟

عالقة حزب اهلل بإيران :
العالقة بني حزب اهلل وإيران يتداخل فيها البعد السياسي والديين، فبعض اللبنانيني الشيعة الذين ميثلون 
كوادر حزب اهلل تربطهم باملرجعيات الدينية اإليرانية روابط روحية عميقة، ويعترب مرشد الثورة اإليرانية علي 
خامنئي أكرب مرجعية دينية بالنسبة هلم. ويسمى أمني عام حزب اهلل حسن نصر اهلل »الوكيل الشرعي 

آلية اهلل خامنئي«.]9[
تعترب إيران هي الشريان حلزب اهلل وهي املركز الرئيس حلزب اهلل الذي يصدر عنه األوامر.

و»يلعب حسن نصر اهلل دور صلة الوصل بني إيران وقواهتا يف لبنان.]10[
إبراهيم  التاريخ  الناطق باسم حزب اهلل يف ذلك  املناسبات يف تاريخ 1987/3/5 م قال  ويف إحدى 
األمني: »حنن ال نقول إننا جزء من إيران، حنن إيران يف لبنان، ولبنان يف إيران. ]11[. ويقول حسن نصر 
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اهلل األمني العام حلزب اهلل: »إننا نرى يف إيران الدولة اليت حتكم باإلسالم والدولة اليت تناصر املسلمني 
والعرب، وعالقتنا بالنظام عالقة تعاون، ولنا صداقات مع أركانه ونتواصل معه، كما أن املرجعية الدينية 

هناك تشكل الغطاء الديين والشرعي لكفاحنا املسلح. ]12[
ويقول الشيخ حسن طراد - إمام مسجد اإلمام املهدي -:

»إن إيران ولبنان شعٌب واحد، وبلٌد واحد، وكما قال أحد العلماء األعالم: إننا سندعم لبنان كما ندعم 
مقاطعاتنا اإليرانية سياسياً وعسكرياً.]13[

وأهتمت احملكمة الدولية املكلفة النظر يف قضية أغتيال الرئيس رفيق احلريري حزب اهلل يف التورط والضلوع 
يف اغتيال الرئيس احلريري وذلك بالتنسيق مع بعض قادة اجليش السوري، وقد قدمت احملكمة أمساء أربعة 
اشخاص ينتمون ايل احلزي بصفتهم املدبرين الرئيسني لعملية االغتيال وهم : مصطفى بدر الدين وسليم 
العياش واسد صربا وحسني عنيسي.]14[ )موقع »دي برس« األخباري: كاسيزي يدعو املتهمني يف 

قضية احلريري إىل املثول أمام احملكمة - تاريخ الولوج: 25 أغسطس 2011(
رفيق  لسيارة  إسرائيلية  طائرة  مراقبة  تظهر  اليت  الفيديوهات  بعض  بتقدمي  وقام  ذلك  احلزب  ينفي  بينما 

احلريري قبل االنفجار. ]15[
الدين هو شقيق زوجة )القيادي يف حزب اهلل( عماد  السياسية فان »مصطفى بدر  وحبسب املصادر 
مغنية )الذي اغتيل يف 2008 يف دمشق(، وعضو اجمللس اجلهادي وقائد العمليات اخلارجية يف احلزب.

وحبسب املذكرة، هو من خطط واشرف على تنفيذ العملية اليت استهدفت رفيق احلريري.
سليم العياش: هو أحد كوادر حزب اهلل، وحبسب مذكرة التوقيف هو مسؤول اخللية املنفذة لالغتيال 

ومشارك يف التنفيذ.
أما أسد صربا وحسني عنيسي )من مواليد 1974(، »فمتهمان بالتواصل مع أبو عدس واخفائه يف مرحلة 
الحقة«. وامحد أبو عدس هو من اتصل بقناة »اجلزيرة« بعد اغتيال احلريري يف عملية تفجري يف 14 

شباط/فرباير 2005 لتبين العملية.
تكشف وثائق »العربية احلدث« يف سلسلة الوثائق املسربة، جانباً من االتصاالت بني حزب اهلل والقيادة 
السورية، لتصفية قيادات معارضة للنظام السوري يف لبنان، من بينها ما يعود للعام 2005 حني اغتيل 

املعارض جربان تويين.
وأوضحت وثائق »العربية احلدث« يف حلقة اليوم السبت، تورط حزب اهلل واستخباراته يف عمليات قمع 
الثورة السورية، من خالل مشاركة عناصره يف العمليات العسكرية ضد االحتجاجات السلمية يف املدن 
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السورية، كما أثبتت بالوثائق السرية املسربة تورط احلزب يف اغتياالت مناهضني لسوريا يف لبنان.
وكان األمني العام حلزب اهلل، حسن نصر اهلل، قد جاهر يف وقت سابق بدعم النظام السوري ضد الثورة 

الشعبية اليت سقط فيها بنريان قوات األسد اآلالف حت اآلن.
الركن صقر منون، رئيس جهاز  العميد  الرئيس السوري بشار األسد من  اليت أرسلت إىل  الوثيقة  ففي 
الثورة  اندالع  قرابة شهرين من  بعد  مايو/آيار 2011، أي  الثالث والعشرين من  اجلوية يف  املخابرات 
السورية، ُيطلع منون الرئيس األسد على تأمني الدفعة األوىل من العناصر املساندة من حزب اهلل واليت بلغ 
عددها 250 عنصراً، ووصوهلم إىل فندق رمسيس بشارع بارون يف حمافظة حلب، متهيداً لتنفيذ األوامر 

اليت ينتظرها منون من األسد ليباشر عناصر حزب اهلل عملهم هناك. ]16[.
 يف األيام األخرية، صرح مسؤولون من الواليات املتحدة والشرق األوسط بأن إيران واجلماعة الشيعية 
اللبنانية »حزب اهلل« جيريان استعدادات عسكرية ملواجهة الفوضى الطائفية اليت حُيتمل أن تبتلع سوريا 
ما بعد األسد. ويقول خبري مكافحة اإلرهاب ماثيو ليفيت إن »حزب اهلل« وآءم نفسه بشكل وثيق مع 
»قوة القدس« اإليرانية -- وهي مجاعة من النخبة شبه عسكرية مرتبطة مباشرة بآية اهلل علي خامنئي 

-- يف الوقت الذي يقاتل فيه إىل جانب نظام األسد.
كما تورطت اجلماعة يف مقتل وسام احلسن بعد ذلك بعدة أشهر. كذلك يواجه عمالء »حزب اهلل«، 
ومن بينهم مصطفى بدر الدين، اهتامات أمام »حمكمة األمم املتحدة اخلاصة بلبنان يف الهاي« تتعلق 

باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق احلريري، الذي كان الزعيم الفعلي للمجتمع السين. 
اليت صادروها واليت كانت  إيران  بالغ بشأن شحنات األسلحة األخرية من  فاليمنيون اآلن لديهم قلق 
متجهة إىل املتمردين احلوثيني. وقد قال اليمنيون إن هناك أدلة على تورط »حزب اهلل«. كما أننا نرى 

أنشطة »حزب اهلل« يف مناطق أخرى أيضاً.
واشنطن.)عالقات  معهد  يف  اإلرهاب  ومكافحة  لالستخبارات  ستاين  برنامج  مدير  هو  ليفيت  ماثيو 
CFR.( حزب اهلل« يف سوريا وإيران ماثيو ليفيت موقع جملس العالقات اخلارحية على شبكة االنرتنت«

org(15 شباط/فرباير 2013(.
من هذه املعطيات واملقدمات نرى أن هنالك تشابه كبري بني فرق احلشاشني اإلمساعيلية الباطنية اليت 
كانت جتتث العلماء واجملاهدين ورجال الدولة الذين كانوا حياربون ويواجهون احلملة الصليبية على بالد 
املسلمني والذين كانوا حيذرون من املد الرافضي الباطين آنذاك . ويف هذه األيام نرى ما يسمى حبزب 
اهلل اللبناين يقوم بنفس دور فرق احلشاشني سابقا . فالتنظيم والرتتيب. وطرق تدريب العناصر وطرق 
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اإلغتيال. والشخصيات املستهدفة. والعقيدة الباطلة الباطنية اليت حتملها كلتا الفرقتني متشاهبة . فالتاريخ 
يعيد نفسه كما يقال . فباألمس يقتلون كل قائد مسلم ينادي جبهاد الصليبيني ومل يناد جبهاد الصليبيني 

اإل السنة واليوم يقتلون أبناء السنة  وأداً لكل بعث لروح اجلهاد ميكن أن تتقد ضد اليهود الطغاة.
فنفس اإلرهاب السياسي واإلغتيال باألمس واليوم.

فكما واجه سلفنا الصاحل هذه الفرق الضالة علينا سلوك نفس الطريق وذلك بإجتاهني األول: اإلجتاه 
املواجهة  .والثاين: هو  الضالة  الفرق  تلك  عقائد  الشرعي وفضح  العلم  بنشر  العقائدي وذلك  العلمي 

العسكرية إن أمكن ذلك أو حتجيمهم وحماصرهتم إىل أن يقضي اهلل بنصره .

] 1 [ النجوم الزاهرة البن تغري بردى: 142/5. اتعاظ احلنفا للمقريزي: 11/3
] 2 [ )الكامل يف التاريخ البن األثري: 237/10(

] 3 [ )تاريخ اإلسالم السياسي إلبراهيم حسن: 270/4(
] 4 [ )تاريخ ابن خلدون:31/5. وامللل والنحل للشهرستاين: ص200(

] 5 [ فضائح الباطنية أليب حامد الغزايل ص21. الفرق بني الفرق للبغدادي ص298
] 6 [ مرآة الزمان لسبط ابن اجلوزي: 13ورقة 142أ. دول اإلسالم للذهيب: 28/2

] 7 [ احلشيشية لربنارند لويس: ص135
]  8[ أثر احلركات الباطنية يف عرقلة اجلهاد ضد الصليبيني ليوسف إبراهيم الشيخ عيد: ص197

]  9[ موقع اجلزيرة نت: املعرفة / معلومات عن حزب اهلل وتارخيه
]10[ أمل وحزب اهلل يف حلبة اجملاهبات لتوفيق املديين ص139

]11[ جريدة النهار 1987/3/5(
]12[ جملة املقاوم، عدد 27 ، ص 15 – 16. نقاًل عن كتاب: حزب اهلل رؤية مغايرة، ص 32

]13[ جريدة النهار اللبنانية 1986/12/11
]14[ موقع »دي برس« األخباري: كاسيزي يدعو املتهمني يف قضية احلريري إىل املثول أمام احملكمة - 

تاريخ الولوج: 25 أغسطس 2011
]15[ السيد نصر اهلل يعرض قرائن تشري إىل ضلوع العدو الصهيوين باغتيال احلريري موقع قناة املنار

]16[ العربية نت – السبت 20 ذو القعدة 1433هـ - 06أكتوبر 2012.
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مغنية يف يوم القد�س اخلميني

2-حركة اجلهاد ت�رص على الرتويج للخمينية الباطنية

3- وقفة مع بيان �سهداء الأق�سى ..حول متجيدهم لإيران وذنبهم 
حزب الالت
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   الدور المشبوه في الوسط الفلسطيني :

عماد  املجرم  قرب  فل�سطينية  ف�سائل  زيارة  على  احلقيقة  رد   -1
مغنية يف يوم القد�س اخلميني

2013-8-6 
ملوقع الجيء نت : زار وفد من القوى والفصائل الفلسطينية ملناسبة يوم القدس العاملي ضريح القيادي يف 
حزب اهلل احلاج عماد مغنية يف روضة شهداء املقاومة اإلسالمية يف الغبريي ببريوت ووضع الوفد اكاليل 
من الزهور على الضريح وقرأ الفاحتة على روح الشهيد مغنية والشهيد علي حسن ديب »أبوحسن سالمة« 

والشهيد هادي نصراهلل وأرواح كافة شهداء املقاومة يف الروضة املباركة.
وضّم الوفد عن حركة فتح أمني سر فصائل منظمة التحرير العميد توفيق عبداهلل، عضو املكتب السياسي 
للتحرير الفلسطينية عباس اجلمعة، وعضو اللجنة املركزية حلزب الشعب أبو فراس أيوب، الشيخني سعيد 
الدميقراطية يف  اجلبهة  والتوجيه، ومسؤول  لإلرشاد  الفلسطينية  اإلسالمية  اهليئة  قدور عن  قاسم وحممد 
بريوت امحد مصطفى، خليل احلاج وعلي موسى عن حركة محاس، بالل أبو طارق وحممود أّلومي عن 

حركة فتح اإلنتفاضة، وأبو بالل مرعي عن جبهة النضال الشعيب الفلسطيين.
وحتدث باسم الوفد العميد عبداهلل، فأكد على خيار املقاومة اإلسالمية الباسلة وأمينها العام مساحة السيد 

حسن نصراهلل هـ. 
تعليق احلقيقة :

إن استمرار احلركات واملؤسسات الفلسطينية يف جماملة الرافضة  على حساب دين أهل السنة واجلماعة 
حيمل يف طياته خطورة جتين على هذه املنظمات أوال قبل غريهم فاألمة اإلسالمية السنية قد وعت الدرس 
، وال تنطلي عليها أالعيب الرافضة يف رفع شعارات املقاومة واملمانعة اليت يراد منها نشر التشيع وسب 

أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كما أن الزمن قد تغري فالوقت ليس وقت الشيعة !!! .
التسمية إلستغالل  وهذه  القدس«  »يوم  ويسمى ب  الزنديق مخيين  إخرتعه  يوم  يف  الزيارة متت  فهذه 
بشاعة كانت  وأشدها  الفلسطينيني  مذابح  معظم  فإن  وإال  البائسة  جتارته  تسويق  يف  فلسطني  إسم 
على يد الباطنية  حليفة اخلمينية وأرض العراق ولبنان وسوريا شاهدة على مافعلته املليشيات الشيعية 

بالفلسطينيني..
فخميين هذا يطعن يف الصحابة ويسبهم فيقول يف حق »عائشة وطلحة والزبري« رضي اهلل عنهم بأهنم 
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أخبث من الكالب واخلنازير وذلك يف كتاب الطهارة له ويقول عن أئمة الشيعة: »ومن ضروريات مذهبنا 
أن ألئمتنا مقاماً ال يبلغه ملك مقرب وال نيب مرسل«..وهذا غيض من فيض زندقة مخيين اليت تتخذ بعض 

التنظيمات الفلسطينية واليت تنسب نفسها إىل اإلسالم من يومه مناسبة لزيارة قبور اجملرمني .
مث من هو املزار إنه اجملرم عماد مغنية الذي يداه ملطختان بدم إخواننا أهل السنة والفلسطينيني يف العراق 
حيث أنه درب مليشيات القتل العراقية واملسماة »جيش املهدي« لرتتكب أبشع اجملازر حبق إخواننا السنة 

يف العراق كما أنه شارك مع اإليرانيني يف حرهبم ضد العراق يف الثمانينات .
وهو املتهم بإختطاف طائرة اجلابرية الكويتية حيث سفكت دماء بعض الركاب وألقيت جبثثهم من باب 
أنه  العراقية يف بريوت عام 1985م  كما  السفارة  بتفجري  متهم  فإنه  ...كذلك  بشعة  الطائرة بصورة 
مسؤول عن عمليات تفجري واغتيال شخصيات لبنانية.. هذه بعض العينات من السجل املخزي هلذا 
اجملرم عميل احلرس الثوري اإليراين ، وهذا مقاومته احلقيقية هي قتل أهل السنة وسفك دمائهم ال كما 

يدعون من أنه مقاوم لليهود.. فالرافضة ال يوجد يف قاموسهم شيء إمسه مقاومة اليهود ..
فعلكم هذا  ،إن  الزنديق  يوم إخرتعه اخلميين  اجملرم يف  لزيارة هذا  اليت هترول  الفصائل  نقول هلذه  وهنا 
يف تعظيم أيام الزنادقة أعداء الصحابة وزيارة من أيديهم ملطخة بدماء أهل السنة منايف ألصل شريعة 
اإلسالم.. ونسأل هنا الذين ينتسبون إىل أمساء إسالمية منهم هل هذا العمل يرضى عنه اإلسالم أو يوافق 
الشريعة..؟؟ أم الصحيح أن نقف وقفة مشرفة أمام الزنادقة واجملرمني  كوقفة أيب بكر الصديق ضد املرتدين 
واألمام أمحد ضد املعتزلة ووقفات األمام إبن تيمية ضد املبتدعة والزنادقة.. هذا هو املوقف الصحيح 
وهؤالء هم القدوة يامن نسبتم أنفسكم إىل اإلسالم وإال فإن سنن اهلل ال حتايب أحدا فعرض الصحابة هو 

أغلى عند اهلل من جمامالتكم الزائفة .

2-حركة اجلهاد ت�رص على الرتويج للخمينية الباطنية
يسارالبعلبكي
2013-7-26

جلنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة يف فلسطني
جاء يف خرب نشره »موقع فلسطني اليوم  التابع حلركة اجلهاد«

دعما لصمود الشعب الفلسطيين
مجعية »إمداد اخلميين« اخلريية اإليرانية توزع 40 ألف طرد غذائي يف غزة
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 15:26 - 25 يوليو، 2013
فلسطني اليوم - غزة

اإلسالمية  اجلمهورية  إيل   اإلسالمي رسالة شكر  اجلهاد  القيادي يف حركة  الشيخ خضر حبيب  وجه 
اإليرانية على وقفتهم الشجاعة يف دعم الشعب الفلسطيين بكافة اجملاالت من أجل نيل حريته.

قدمتها  اليت  املساعدات  توزيع  بدء  أثناء  اخلميس 7/25  اليوم  عقد  مؤمتر صحفي  ذلك خالل  جاء 
اجلمهورية اإليرانية ومجعية إمداد اخلميين اخلريية اإليرانية ايل الشعب الفلسطيين احملاصر يف غزة حبضور 
القوى الوطنية واإلسالمية والوجهاء واجلمعيات اخلريية. .....وأشار حبيب أن هذا املوقف البطويل ليس 
دائما علي  اإليرانية  لقد عودتنا اجلمهورية اإلسالمية  قال:«  ايران حيث  غريبا من األخوة األشقاء يف 

مساندة الشعب الفلسطيين والوقوف ايل جانبه  يف كافة امليادين«.
ويف ختام كلمته قال :«إن على الدول العربية واالسالمية أن تطو خطوات جادة يف تقدمي املساعدات 

ايل الشعب الفلسطيين كما فعلت ايران.
ووجه مخيس اهليثم مسؤول جلنة اإلشراف على السلة الغذائية الشكر جلمعية إمداد اخلميين اخلريية اإليرانية 
للشعب  التحية  ووجه  الفلسطينب  الشعب  معاناة  من  التخفيف  أجل  من  املقاوم  الفلسطيين  وللشعب 
اإليراين ولقيادته احلكيمة اليت وقفت وال زالت على مدار السنوات املاضية تدعم جهاد الشعب الفلسطيين 
سياسيا وماديا وعسكريا....من جهته قال لؤي  القريوطي القيادي يف اجلبهة الشعبية القيادة العامة إن 
هذا املوقف من قبل األخوة األشقاء يف اجلهورية االسالمية يف ايران مل يكن مفاجئا بل أن ايران عودتنا 
على مساندة الشعب الفلسطيين والوقوف ايل جانبه ...ووجهت احلاجة أم خليل الغرابلي رسالة شكر 
ايل الشعب االيراين عل هذه املساعدات اليت تفف من أعباء احلياة اليومية علينا كأسر فلسطينية حمتاجة 
يف ظل الظروف املعيشية الصعبة اليت منر هبا وقالت أن هذه املساعدات تدخل الفرحة والسرور علي وجوه 

أطفاهلا ووجهت الشكر ايل روح االمام اخلميين .
تعليق احلقيقة :

تصر حركة اجلهاد ومن لف لفها السري يف سكة مدح املشروع اإليراين دون مراعاة للماليني من املسلمني 
اليت تنتهك إيران كل يوم حرماهتم العقائدية واملادية ، بل قبل ذلك دون مراعاة لدين اهلل وصحابة رسول 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم ..
الطهارة بأن عائشة رضي اهلل  فهذا اخلميين الذي يتغىن بروحه موقع حركة اجلهاد ..قد ذكر يف كتابه 
الدين الطوسي مدمر  إنه ميدح نصري  عنها وطلحة والزبري هم» أخبث من الكالب واخلنازير« ، كما 
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بغداد وبالتعاون مع التتار الكفرة ويقول عنه: » ويشعر الناس باخلسارة أيًضا بفقدان اخلواجة نصري الدين 
الطوسي وأمثاله ممن قدموا خدمات جليلة لإلسالم« )كتاب احلكومة اإلسالمية ( أما حربه ضد العراق 
فمعروف وقد ارتكبت جمازر يف عهده من قبل حركة أمل ضد الفلسطينيني دون إعرتاض منه: مل يصدر 
عن اخلميين أيُّ استنكار هلذه املذابح، ومل يقم بأّي دور يف حماولة إيقاف مسلسل اجملازر، بل ذهب الشيخ 
أسعد بيوض التميمي - رمحه اهلل - ويرافقه غازي عبدالقادر احلسيين إىل إيران عام 1986 م من أجل أن 
يطلبوا من اخلميين أن يتدخل لوقف اجملازر الشيعية ضد الشعب الفلسطيين، ولكّن اخلميين رفض. ]1[

 وهو صاحب املقالة املشهورة »ومن ضروريات مذهبنا أن ألئمتنا مقاًما ال يبلغه َمَلٌك مقرَّب، وال نيب 
مرسل«. فهل مثل هذا الزنديق ينسب لإلسالم ويتشرف أهل فلسطني األباة السنة أحفاد أيب بكر وعمر 
وصالح الدين بأخذ بعض املعونات من مجعية تتسمى بأسم هذا الزنديق عدو الصحابة والرتويج له، وهنا 

جيب أن حتدد حركة اجلهاد موقفها هل هي يف صف السنة أم الرافضة ؟؟
فالسنة اآلن يذحبون بسكني الرفض اإليراين يف سوريا ومن يكذب هذا فلرياجع عقله ..!!!

فما هو موقف حركة اجلهاد من فعل إيران هذا؟؟؟ أليست هذه دماء سنية زكية ..أألجل بعض املساعدات 
اليت يف غىن عنها شعبنا السين يف غزة..، يكال هذا املديح لدولة قد سفكت الدم الفلسطيين يف العراق 
ولبنان من قبل ويسفك اآلن الدم السوري والعراقي واليمين والبحريين ، ويسفك الدم الفلسطيين كذلك 

يف سوريا اآلن بصواريخ الغدر اإليرانية .
فما فائدة القليل من املعونات اليت جلبت إىل قطاع غزة لتغيري عقائد الناس وجعلهم يرتمحون على زنديق 

يسب صحابة رسول اهلل .
وهنا نقول حلركة اجلهاد اليت تنعت نفسها باإلسالم هل اإلسالم يرضى هبذا فليحددوا موقفهم هل هم 

مع الصحابة أم مع الطاعن هبم .
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وذنبهم  لإيران  متجيدهم  ..حول  الأق�سى  �سهداء  بيان  مع  وقفة 
حزب الالت
منذر النابليس
2013-6-20

جلنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة يف فلسطني
بسم اهلل احلمد هلل :

طاملا وجهت السلطة الفلسطينية أصابع اإلهتام إليران بأهنا وراء اخلالفات الفلسطينية اليت وصلت إىل حد 
الصراع املسلح يف غزة وسيطرة محاس على مقاليد األمور هناك ، لكننا وبقدرة قادر بدأنا نرى عالمات 
والعلمانية  اليسارية  للتنظيمات  موقف  هو  بل  فتح  حركة  ومنها  الفلسطينية  السلطة  من  باملوقف  تغري 
الفلسطينية يف مغازلة احملور اإليراين وتأييد بشار وما إعطاء عباس اجلنسية الفلسطينية للمدعو »غسان بن 

جدو« العميل اإليراين ومدير قناة امليادين املنافحة عن النظام السوري إال دليل على هذا !!!
ويف موقف الفت آخر أيضا: دعا نائب وزير اللجنة املركزية حلركة فتح جربيل الرجوب لتعزيز العالقات 

الثنائية بني إيران وحركة فتح .
ووفقا لتقرير صدر من السفارة اإليرانية يف بريوت،  فقد أدىل هبذه التصرحيات الرجوب يف اجتماع عقد 
مؤخرا مع السفري اإليراين غضنفر ركن أباديفي يف لبنان حبضور السفري الفلسطيين يف بريوت أشرف دبور .

إيران وغريها من  الذي تقدمه  املستمر  بالدعم  الفلسطينية  بتحرير األراضي  الرجوب عن آماله  وأعرب 
مؤيدي فلسطني كذلك .]1[

 وأخريا أعلنت »كتائب شهداء األقصى« اجلناح املسلح حلركة فتح يف بيان هلا نشر على موقعها  وتناقلته 
النت..أكدت فيه على عالقتها اإلسرتاجتية واملتينة مع حزب اهلل وأمينه  املواقع على شبكة  الكثري من 
العام حسن نصر اهلل مبينة أنه وعدهم بأن البوصلة كانت ومازالت حنو املسجد األقصى املبارك والقضية 
فلسطني ستبقى األم حت إهناء االحتالل..!!! كما حيوي البيان على عبارات فيها مدح إليران وحمورها 

املمانع ومتجيد هبا بينما على النقيض يطعن هذا البيان بالدول العربية .
فما سر هذا التقارب والغزل ...عالقة سرتاتيجية ومتينة مع من ؟؟؟ مع من يقتل أطفال سوريا وشيوخهم 
تقتل  الشيطان  األقصى وجحافل حزب نصر  املسجد  بإجتاه  البوصلة  تكون  ويهدم مساجدهم وكيف 

وتفتك باإلبرياء يف سوريا ذلك البلد الذي طاملا وقف شعبه مع قضية فلسطني وساندها ...
ومت كان حسن نصر مع القضية الفلسطينية ومت هامجت مليشياته إسرائيل لعيون الفلسطينيني؟؟ وهل 
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هدفه حترير فلسطني ؟؟؟  أم سيطرة إيران على املنطقة العربية وماذا فعل هذا احلزب عندما كان اليهود 
يقصفون غزة..؟؟ حيث تربأ من عدة صواريخ أطلقت على مشال إسرائيل آنذاك  .

تقول الكتائب : وهذا مثبت على األرض بدعم أمريكي غري مسبوق للقبة احلديدة ونشر صواريخ باتريوت 
برتكيا واألردن واإلمارات وما خفي أعظم لعمل ثالث دوائر  مضادة للصواريخ حلماية العدو الصهيوين،  
الدائرة األوىل املقاومة الفلسطينية وحزب اهلل تتكفل هبا القبة احلديدية  أما الدوائر الباقية ملنع صورايخ 

طويلة املدى مصدرها اجلمهورية اإلسالمية االيرانية واجلمهورية السورية .
كنا ال نتوقع من كتائب شهداء األقصى أن يصل هبا احلد إىل هذا املستوى الضحل من ... وهل من 
املمكن أن ينخدعوا ببعض التصرحيات واجلعجعات اإليرانية بإزالة إسرائيل من اخلارطة !!! وما مينعهم من 
ذلك؟؟؟ فأين صواريخ إيران عندما كانت تسحق غزة بل أين إيران عندما ضرب اليهود قلب دمشق ؟؟؟

احلراب  إال حتت حراسة  اخلضراء  واملنطقة  بغداد  زار جناد  العراق وهل  أمريكا  عندما غزت  إيران  وأين 
األمريكية... ولنرجع قليال إىل الوراء ونسأل كتائب شهداء األقصى مع من كانت فضيحة »أيران غيت« 

أي األسلحة اإلسرائيلية املصدرة إىل إيران أبان احلرب العراقية األيرانية ....؟؟؟؟
تقول الكتائب يف بياهنا : شعبنا الفلسطيين بذبح بسكني مسموم منذ 65عام قدمنا من التضحيات اليت 

عجز الشعراء عن وصف حجم هذه املعاناة  .
نقول للكتائب: إن مل تكن تعرف هذه املعلومة فتلك مصيبة وان تك تعرف فا.... ، نقول للكتائب: 
أن معظم مذابح الفلسطينيني كانت على يد احملور الذي تتغىن به وهو » حمور املمانعة « اإليراين فتدمري 
منظمة التحرير وحرب املخيمات يف لبنان كان على يد املقبور النصريي حافظ األسد وحصار خميمات 
صربا وشاتال حت أكل أهلها حلوم القطط والكالب كان على يد حركة أمل ودون إنكار من إيران آنذاك، 
تلك الدولة اليت تتغىن مبمانعتها الكتائب ، أما يف العراق فحدث وال حرج ، فارتكبت حبق الفلسطينيني 
هناك أبشع اجملازر على يد امللشيات الشيعية العميلة إليران واآلن تقصف املخيمات الفلسطينية يف سوريا 

ويشرد أهلها على يد املمانع النصريي السوري ..!!!
فما هو رأي شهداء األقصى هبذا أم أهنا ال تستنكر على حمور املمانعة هذا الذبح حبق الفلسطينيني كحال 

كل أبواق إيران وتقول أن هنالك » محلة تشويه حملور املمانعة الداعم للقضية الفلسطينية « !!!!
تقول الكتائب يف البيان :  احلقيقة اليت جيب أن يعرفها اجلميع وبوضوح وكما هي أن الداعم األساسى 
االنتفاضة  الصهيوين خالل  للعدو  الداعمة  الغربية  الدول  بالسالح وحتدي  الفلسطينية  املقاومة  لتزويد  
الثانية هم ثالث جهات، اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية واجلمهورية السورية وعلى رأسهم حزب اهلل اللبناين 
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بزعامة السيد حسن نصر اهلل  الذي دعم  بالسالح والعتاد ومل يدخر جهدا من أجل رفع قدرة املقاومة 
الفلسطينية  فشكرا حزب اهلل  )من مل يشكر الناس ال يشكر اهلل( .

أي جيد أن تستدلوا حبديث »من ال يشكر الناس« لكن أينكم من حديث  : ما من امرئ خيذل امرءا 
مسلماً يف موطن ينتقص فيه من عرضه و ينتهك فيه من حرمته إال خذله اهلل تعاىل يف موطن حيب فيه 
نصرته و ما من أحد ينصر مسلما يف موطن ينتقص فيه من عرضه و ينتهك فيه من حرمته إال نصره اهلل 

يف موطن حيب فيه نصرته .]1[
وننصحكم أال تكونوا كما قال تعاىل : »...أَفـَتـُْؤِمُنوَن بِبـَْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن بِبـَْعٍض...«

أمل تنهتك احلرمات وهتدم املساجد ويسحق الناس وتنتهك أعراض أهل السنة  على يد حمور املمانعة 
اإليراين ؟؟؟ مث نقول للكتائب إن إليران مشروع تصدير الثورة أي تصدير التشيع بنكهة جموسية فارسية 
فال بأس عندهم من تزويد بعض التنظيمات ببعض األسلحة ليكونوا هلم جسورا لتنفيذ هذا املشروع ، 
ونعود فنقول أين اجلمهورية األسالمية من ذبح الفلسطينيني يف العراق وسوريا، وغريها فهي تقدم بيد 
وتذبح باليد األخرى علما أن التقدمي مشروط بتوسيع نفوذها ومشروعها وإال ملا توترت العالقة مع حركة 
محاس إال ألهنا مل توافق إيران على دعم األسد فإن األمر ليست مقاومة وممانعة بل هو مشروع ال يتناقض 
مع املشروع الصهيوين يف املنطقة . حيث مل يسجل التاريخ إليران معركة واحدة خاضتها مع اليهود على 

العكس من كثري من الدول العربية .
تقول الكتائب : ندعو ونرجو ونستغيث بعلماء املسلمني يف العامل اإلسالمي إىل عدم اإلجنرار والوقوع 
العربية حتت مسمى  املنطقة  الغريب إىل  الصلييب  الغزو  أمريكي(  باستجالب  يف فخ املخطط )الصهيو 

الدميقراطية وحقوق اإلنسان وتغذية الفنت الطائفية.
وحنن نرجو الكتائب بعدم اإلجنرار وراء املشروع الصفوي اإليراين وعدم استجالب العدو اإليراين لغزو 
املنطقة حتت غطاء الدفاع عن املراقد والتشيع آلل البيت فهل هذا حالل عند كتائب األقصى وإال ماذا 

فليبينوا لنا موقفهم ؟؟؟
أما من يغذي الفنت الطائفية فهي إيران صديقة الكتائب اجلديدة فهذه فضائياهتا أو العميلة هلا تسب 
خري جيل لألمة وهم الصحابة الكرام ..أم أن هذا غري مهم عند الكتائب..!! لكنه مهم عند علماء 

املسلمني السنة .!!
وأخريا نقول للكتائب اليت حتذر من املشروع األمريكي الصلييب أن زعيمهم ياسر عرفات هو من تفاوض 
مع اليهود ولقاءاته املكوكية مع األمريكان واليهود مشهورة ومعروفة ، ولقاءات عباس وبقية مسؤويل فتح 
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النظر بالعني العوراء على اإلمارات وقطر  النهار إىل دليل... فلماذا  فحدث عنها وال حرج وال حيتاج 
والسعودية ونسيان ما تفعله حركة فتح مع احملور األمريكي الصهيوين.. بل نسيان ما يفعله عمالء إيران 

بالعراق من تعاون مع األمريكان..!!
لقد بدأنا نرى أن معظم القوميني واليساريني والعلمانيني والليرباليني العرب قد وقفوا صفا واحدا جبانب 
مايسمى اإلسالم الشيعي وضد األسالم السين وبان هذا واضحاً وجلياً مبوقفهم من اجلهاد يف سوريا 
، فهم يقفون مع طاغية الشام النصريي بشار وضد أهل السنة املظلومني هناك .. وال ندري ماسبب 
هذه اإلزدواجية أهو بريق التومان الفارسي املغري أم هو اخلوف من قدوم ومتكن اإلسالم السين يف ربوع 

املنطقة، فالقضية ال مقاومة وال ممانعة وال هم حيزنون .
وحرره صالح  عنه  اهلل  رضي  اخلطاب  بن  عمر  فتحه  األقصى  األقصى...أن  شهداء  لكتائب  ونقول 
الدين... وحمورهم الشيعي املمانع اجلديد يلعن هؤالء األبطال... ويكرم فيه جناد الكاتب الذي يدعي أن 

األقصى ليس هذا املوجود يف فلسطني بل األقصى يف السماء !!!
..................................................... 

]1[ موقع فلسطينيو العراق
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واجب النصرة :

وقفة مع بيان الأزهر حول مقتل الزنديق "ح�سن �سحاته "
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    واجب النصرة :

وقفة مع بيان الأزهر حول مقتل الزنديق "ح�سن �سحاته "
منذر النابليس 2013-7-2

جلنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة يف فلسطني:

بسم احلمد هلل :
الزنديق حسن شحاته ساب األصحاب منقبه عظيمة ألهل مصر ، ودليل على فشو حب  يعد قتل 
الصحابة فيهم وغريهتم عليهم وهذا ليس بغريب على أهل مصر الذين عودونا على كشف كربات األمة 
عند احملن فهم من أوقف زحف التتار يف عني جالوت وهم عمدة جيش صالح الدين الذي حرر بيت 

املقدس ، وهم من لقن العدو اليهودي الدروس تلو الدروس ...
لكن الشيء الذي تفاجأ به الكثري هو البيانات اليت صدرت بأستنكار هذا الفعل وان كنا ال هنتم للكثري 
منها ألهنا إما صدرت من جهات رافضية طائفية غارت عليه ألنه كان يسب األصحاب رضي اهلل عنهم 
أو جهات علمانية ليربالية أو صوفية تصطاد يف املاء العكر أو بعض اإلسالميني الذين يزعقون وينعقون 

مع كل ناعق ومل يفهموا ما هي حقيقة اإلسالم .
لكن املهم هو بيان األزهر الذي استنكر هذا العمل ووصفه بأنه عمل إجرامي حيث :» أكد فيه فزعه 
لتلك األحداث اليت وصفها بالدموية، مؤكًدا أن هذا العمل اإلجرامي الذي وقع من البعض من أكرب 

الكبائر، وأشد املنكرات اليت حُيرمها الشرع احلكيم، ويُعاقب عليها القانون وحيرمها الدستور « .
وأكد األزهر حرمة الدماء وأن اإلسالم ومصر واملصريني ال يعرفون القتل بسبب العقيدة أو املذهب أو 

الفكر، وأن تلك األحداث غريبة عليهم....
وال ندري أين كان فزع األزهر عندما كان هذا الزنديق يسب الصحابة وأم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها 
بأقذع العبارات واليت يستحي أن يتلفظ هبا سوقة الناس وخرجيي اخلمارات وبيوت الدعارة ، فال ندري 

هل يعترب سب الصحابة  جرمية عند األزهر أم ماذا ...؟؟؟
ونذكر هنا هل جمازر الدولة الفاطمية ضد أهل مصر كانت على أساس عقائدي أم ماذا ..؟؟؟

ولو أن البيان اقتصر على إستنكار الطريقة اليت قتل فيها ، وأن هذا العمل موكل إىل ويل األمر وأن حكم 
التعزير كحد أدىن... لكانت» نص مصيبة « كما يقال لكن أن يطلق لفظ املسلم  الساب القتل أو 
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ومساواة هذا الساب  مبن ثار لعرض الصحابة وحمبتهم هنا اخللل...   قال البيان :  » وذّكر األزهر 
باحلديث الشريف الذي يؤكد أن املسلَمنِي إذا التقيا بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار!!!! «.

ونسأل األزهر هل من سب الصحابة ينطبق عليه هذا احلديث علما أن الكثري من أهل العلم حكم بكفره 
أو سجنه حت املوت أو جلده على أقل تقدير...!!!.

قال مالك رضي اهلل عنه عمن يسب الصحابة رضي اهلل عنهم : إمنا هؤالء أقوام أرادوا القدح يف النيب عليه 
الصالة و السالم فلم ميكنهم ذلك فقدحوا يف أصحابه حت يقال : رجل سوء و لو كان رجال صاحلا 

لكان أصحابه صاحلني أو كما قال و ذلك أنه ما منهم رجل إال كان ينصر اهلل و رسوله ...هـ
إن بيانات اجملاملة هذه واليت تفتقد إىل روح الشريعة وقواعدها كانت أحدى أسباب تراجع املسلمني 
أمام دول الكفر املعتدية ...وقبل أن نذكر أقوال أهل العلم وكيف تعاملوا مع من سب الصحابة إليكم 
بعض العبارات واجلمل اليت تلفظ هبا هذا الزنديق حبق خري جيل يف هذه األمة وقد نقلتها بعد مساعها 

من اليوتيوب .
وهذا غيض من فيض عباراته املسيئة حبق الصحابة رضوان اهلل عليهم واليت يستحي املرء من ذكرها فضال 

عن مساعها ولوال احلاجة ملا ذكرهتا وعزائي أن نقل الكفر ليس بكافر .
1- قوله عن العشرو املبشرين باجلنة : اهلل يلعنهم مهه وعشرهتم ويكررها ..مهه أي أهل السنة .
2- قوله عن أيب بكر يف اجلنة  : أبو بكر ليه هي زريبة طيب الزريبة مهه دخلوها واجلنة ماهلا .

3- قوله عن عمر : النيلة السودة ايل جاية : عمر يف اجلنة خيرب بيتو
4- قوله عن عثمان يف اجلنة خيرب بيتك ياعثمان وإىل جابك علينا عثمان عثمان .

5- بعدين بعد البالوي دي كلها وسعد يف اجلنة وسعيد بن زيد يف اجلنة وطلحة والزبري يف اجلنة يدي 
املصيبة السودة وعبد الرمحن بن عوف يف اجلنة وأبو عبيدة يف اجلنة اهلل يلعنهم وعشرهتم .

6- املكنسة احملمدية إىل طلعت الزبالة بره القلب )يعين حب أيب بكر (.
والطامة الكربى هو طعنه بعائشة الطاهرة حب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  بعبارات وأساليب يستحي 

اليهود والنصارى فعلها أو التلفظ هبا حيث قال هذا الزنديق :
1- عقبتني أما أهل السنة أوهلا عائشة دفنت أبوها وعمر غصبا وزورا وهبتانا وسرقة يف بيت رسول اهلل .
2- منعت احلسن أن يدفن أي يف بيتها ) وركبت البغلة وقيل هلا جتملت تربجت ولو عشت تيلت( .

3- ريتها اقتصرت على ذلك ضربت جنازة اإلمام احلسن بالسهام ..لعنة اهلل عليك ياعائشة ..كررها 
ثالث مرات..بعدد أنفاس اخلالئق
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4- حطت عقبة كبرية دفنت جدا دفنت أيب بكر وعمر ..طب بابنت الكلب
5- عملت عقدة حمد غادر حيلها أبدا ..ناس أشرار عند النيب ..شوف العقدة ايل عملتها بت الكلب 

..امللعونة .
6- قرأت أفكار األمة ..أمة هبلة

7- هذه الكارثة الكربى ..أن امللعونة دفنت أيب بكر وعمر جبوار النيب
8- ميت عائشة محرياء تصغري محارة .

9- عائشة ليست بأم للمؤمنني إطالقا بل ليست هي من اإلميان يف شيء ..حاربت رسول اهلل ..قادت 
اجليش وحاربت النيب هـ.

أبوبكر منافق غري أمني  وبالكلب  الكلب وبان  بأنه أجنس من   هذا غري وصفه لعمر رضي اهلل عنه 
اخلبيث..

ويتهم عائشة يف شرفها ويصفها بأن راقصات شارع اهلرم أشرف منها...كما جاء يف صحيفة املصريون...
 ومن أراد التتبع جلمع من هذا السب املقزز الشيء الكثري.... وهنا نسأل مشيخة األزهر ما هو رأيهم 
مبن صدر منه مثل هذا السب والشتم والطعن واألستهزاء حبق أشرف الناس بعد رسول اهلل والذين هبم 
نصر اهلل الدين ، بل ماهو رأي األزهر هبذا الطعن.. والشتائم اليت وجهت خلري زوجات النيب صلى اهلل 
عليه وسلم واليت دفن يف بيتها صلى اهلل عليه وسلم ..ونزلت برائتها من فوق سبع مساوات ........!!! .

إن التعرض لعائشة هبذه الطريقة هو تعرض مباشر للنيب صلى اهلل عليه واستهزاء مبقامه الشريف .. وإال 
فأين الداللة بآية »... َوالطَّيَِّباُت لِلطَّيِِّبنَي َوالطَّيُِّبوَن لِلطَّيَِّباِت أُْولَِئَك ُمبـَرَُّؤوَن ممَّا يـَُقوُلوَن هَلُم مَّْغِفَرٌة َورِْزٌق 
َكِرمٌي » النور26..فهل مثل هذا يصح أن ينال إسم املسلم ومساواته مبن غار على عرض النيب وصحابته 
..وهذا خمالف لقوله تعاىل » }أَفـََنْجَعُل اْلُمْسِلِمنَي َكاْلُمْجرِِمنَي * َما َلُكْم َكْيَف حَتُْكُموَن {القلم35 ،36

اْلُمَهاِجرِيَن َواألَنَصاِر  لقد أثىن اهلل على الصحابة يف كتابة فقال جل وعال : }َوالسَّاِبُقوَن اأَلوَُّلوَن ِمَن 
َوالَِّذيَن اتّـَبـَُعوُهم بِِإْحَساٍن رَِّضَي الّلُه َعنـُْهْم َوَرُضواْ َعْنُه َوَأَعدَّ هَلُْم َجنَّاٍت جَتْرِي حَتْتـََها األَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها 

أََبداً َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم {التوبة100
وهذا املعتوه يسبهم ويشتمهم...

وقال صلى اهلل عليه وسلم :« آية اإلميان حب األنصار وآية النفاق بغض األنصار«]1[
وقال صلى اهلل عليه وسلم : » ال تسبوا أصحايب فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا 

ما بلغ مد أحدهم و ال نصيفه ».]2[
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وروى مسلم يف صحيحه أيضا عن أيب سعيد رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: »ال 
يبغض األنصار رجل يؤمن باهلل واليوم اآلخر«.]3[

وقال صلى اهلل عليه وسلم : » من سب أصحايب فعليه لعنة اهلل واملالئكة و الناس أمجعني « .]4[
وهنا نطلب من مشيخة األزهر بأن يتحاكموا إىل أصحاب املذاهب األربعة وبقية العلماء يف احلكم على 
من يصدر منه هذا الشتم للصحابة وأم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها وأرضاها وأال يوجهوا سهامهم إىل 

طرف واحد دون غريه .
قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني – رمحه اهلل - :

سب الصحابة على ثالثة أقسام:
األول : أن يسبهم مبا يقتضي كفر أكثرهم ، أو أن عامتهم فسقوا : فهذا كفر ؛ ألنه تكذيب هلل ورسوله 
بالثناء عليهم والرتضي عنهم ، بل من شك يف كفر مثل هذا : فإن كفره متعني ؛ ألن مضمون هذه املقالة 

أن نقلة الكتاب أو السنة كفار ، أو فساق .
الثاين : أن يسبهم باللعن والتقبيح ، ففي كفره قوالن ألهل العلم ، وعلى القول بأنه ال يكفر : جيب أن 

جيلد وحيبس حت ميوت أو يرجع عما قال .
الثالث : أن يسبهم مبا ال يقدح يف دينهم ، كاجلنب والبخل : فال يكفر ، ولكن يعزر مبا يردعه عن ذلك، 
ذكر معىن ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتاب » الصارم املسلول« ونقل عن أمحد يف ) ص 573( 
قوله : » ال جيوز ألحد أن يذكر شيئاً من مساوئهم ، وال يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص ، فمن 

فعل ذلك : أُدب ، فإن تاب ، وإال جلد يف احلبس حت ميوت أو يرجع « .]5[.
ويقول الشيخ إبن عثيمني أيضا :

بل هو قدح يف   ، اهلل عنهم فقط  الصحابة رضي  يف  ليس جرحاً  اهلل عنهم  الصحابة رضي  إن سب 
الصحابة ، ويف النيب صلى اهلل عليه وسلم ، ويف شريعة اهلل ، ويف ذات اهلل عز وجل :

- أما كونه قدحاً يف الصحابة : فواضح .
- وأما كونه قدحاً يف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : فحيث كان أصحابه ، وأمناؤه ، وخلفاؤه على 

أمته من شرار اخللق .
وفيه قدح يف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من وجه آخر ، وهو تكذيبه فيما أخرب به من فضائلهم 

ومناقبهم .
- وأما كونه قدحاً يف شريعة اهلل : فألن الواسطة بيننا وبني رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم يف نقل الشريعة 
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: هم الصحابة ، فإذا سقطت عدالتهم : مل يبق ثقة فيما نقلوه من الشريعة .
- وأما كونه قدحاً يف اهلل سبحانه : فحيث بعث نبيه صلى اهلل عليه وسلم يف شرار اخللق ، واختارهم 

لصحبته ، ومحل شريعته ونقلها ألمت ه .
فانظر ماذا يرتتب من الطوام الكربى على سب الصحابة رضي اهلل عنهم .

وحنن نتربأ من طريقة هؤالء الروافض الذين يسبون الصحابة ويبغضوهنم ، ونعتقد أن حمبتهم فرض ، وأن 
الكف عن مساوئهم فرض ، وقلوبنا - وهلل احلمد - مملوءة من حمبتهم ؛ ملا كانوا عليه من اإلميان ، 

والتقوى ، ونشر العلم ، ونصرة النيب صلى اهلل عليه وسلم .]6[  .
وقال السبكي يف فتاواه :

قَاَل َماِلٌك - َرمِحَُه اللَُّه - يف َمْن َشَتَم النَّيبَّ - َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم - قُِتَل َوِإْن َسبَّ َأْصَحابَُه أُدَِّب.
َوقَاَل اْلَقاِضي أَْيًضا: َمْن َشَتَم َأَحًدا ِمْن َأْصَحاِب النَّيبِّ - َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم - َأيب َبْكٍر أَْو ُعَمَر أَْو 
ُعْثَماَن أَْو ُمَعاِويََة أَْو َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص فَِإْن قَاَل: َكانُوا َعَلى َضاَلٍل أَْو ُكْفٍر قُِتَل َوِإْن َشَتَمُهْم ِبَغرْيِ َهَذا ِمْن 

ُمَشامَتَِة النَّاِس ُنكَِّل َنَكااًل َشِديًدا.
ِمنـُْهْم َوحَمَلُُّه إَذا َكاَن اأْلَْمُر  اْلَواِحِد  ثـُُبوَت َذِلَك يف َحقِّ  بـَيّـَنَّا  َقْد  قـُْلت: قـَْولُُه: َوَمْن َسبَّ َأْصَحابَُه أُدَِّب 

َخاصًّا ِبِه.
َوَوقـَْولُُه يف اْلَقْتِل إَذا َنَسبـَُهْم إىَل َضاَلٍل وَُكْفٍر َحَسٌن أَنَا أَُواِفُقُه َعَلْيِه إَذا َنَسبـَُهْم إىَل اْلُكْفِر..اخل هـ .]7[

وقال أيضا : َوقَاَل أَبُو يـَْعَلى احْلَْنَبِليُّ الَِّذي َعَلْيِه اْلُفَقَهاُء يف َسبِّ الصََّحابَِة إْن َكاَن ُمْسَتِحالًّ ِلَذِلَك ُكفَِّر 
َوِإْن ملَْ َيُكْن ُمْسَتِحالًّ ُفسَِّق وملَْ ُيَكفَّْر، قَاَل: َوَقْد َقَطَع طَائَِفٌة ِمْن اْلُفَقَهاِء ِمْن َأْهِل اْلُكوَفِة َوَغرْيِِهْم ِبَقْتِل 

َمْن َسبَّ الصََّحابََة وَُكْفِر الرَّاِفَضِة...
َوقَاَل حُمَمَُّد ْبُن يُوُسَف اْلِفْريَايبُّ َوُسِئَل َعْن َمْن َشَتَم أَبَا َبْكٍر قَاَل: َكاِفٌر، ِقيَل: ُيَصلَّى َعَلْيِه، قَاَل: اَل.

َوممَّْن َكفََّر الرَّاِفَضَة َأمْحَُد ْبُن يُوُنَس َوأَبُو َبْكِر ْبُن َهاِنٍئ َوقَااَل: اَل تـُؤَْكُل َذبَاِئُحُهْم؛ أِلَنّـَُهْم ُمْرَتدُّوَن، وََكَذا قَاَل 
َعْبُد اللَِّه ْبُن إْدرِيَس َأَحُد أَِئمَِّة اْلُكوَفِة: لَْيَس لِلرَّاِفِضيِّ ُشْفَعٌة؛ أِلَنَُّه اَل ُشْفَعَة إالَّ ِلُمْسِلٍم.

َوقَاَل َأمْحَُد يف رَِوايَِة َأيب طَاِلٍب: َشْتُم ُعْثَماَن َزْنَدَقٌة َوَأمْجََع اْلَقائُِلوَن ِبَعَدِم َتْكِفرِي َمْن َسبَّ الصََّحابََة أَنّـَُهْم 
ُفسَّاٌق َوممَّْن قَاَل ِبُوُجوِب اْلَقْتِل َعَلى َمْن َسبَّ أَبَا َبْكٍر َوُعَمَر ْبَن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن أَبـَْزى الصََّحايبُّ  هـ.]8[

ويف حاشيةابن عابدين 236/4 : ) مطلب مهم يف حكم سب الشيخني(
نقل يف البزازية عن اخلالصة : أن الرافضي إذا كان يسب الشيخني ويلعنهما فهو كافر وإن كان يفضِّل 

َعِلياً عليهما فهومبتدع .اهـ]9[
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لقد هم عمر  رضي اهلل عنه بقطع لسان ابنه ملا شتم املقداد رضي اهلل عنه: قيس ابن الربيع عن وائل 
عن البهي قال: وقع بني عبيد اهلل بن عمر وبني املقداد كالم فشتم عبيد اهلل املقداد فقال عمر: »علي 
باحلداد أقطع لسانه ال جيرتئ أحد بعده بشتم أحدا من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم« ويف رواية 
فهم عمر بقطع لسانه فكلمه فيه أصحاب حممد صلى اهلل عليه وسلم فقال: »ذروين أقطع لسان ابين ال 
جيرتئ أحد بعده يسب أحدا من أصحاب حممد صلى اهلل عليه وسلم« رواه حنبل وابن بطة والاللكائي 
وغريهم ولعل عمر إمنا كف عنه ملا شفع فيه أصحاب احلق وهم أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم 

ولعل املقداد كان فيهم. ]10[
فانظر كيف وقر عمر الصحابة رضوان اهلل عليهم وهم بقطع لسان ابنه بالرغم من إن السب كان بسبب 

كالم وقع بينهما ومل يكن سباعقائديا ..
وأيضا فإن هذا مأثور عن أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو معاقبة من سب الصحابة فروى أبو 
األحوص عن مغرية عن شباك عن إبراهيم قال: بلغ علي بن أيب طالب أن عبد اهلل بن السوداء ينتقص 
أبا بكر وعمر فهم بقتله فقيل له: تقتل رجال يدعو إىل حبكم أهل البيت؟ فقال: »ال يساكنين يف دار 

أبدا«.]11[
امساعيل بن إمساعيل : »ايت املأمون بالرقة برجلني شتم أحدمها فاطمة واآلخر عائشة فأمر بقتل الذي شتم 
فاطمة وترك اآلخر فقال : إمساعيل ماحكمهما  إال أن يقتال ألن الذي شتم عائشة رد القرآن « .]12[

أبا احلسن اجلراحي يقول : مسعت أبا السائب عتبة بن عبد اهلل اهلمداين قاضي القضاة يقول : كنت 
يوما حبضرة احلسن بن زيد بطربستان وكان يلبس الصوف ويأمر باملعروف وينهى عن املنكر ويوجه يف كل 
سنة بعشرين ألف دينار إىل مدينة السالم تفرق على صغاير ولد الصحابة وكان حبضرته رجل ذكر عائشة 
بذكر قبيح من الفاحشة فقال : ياغالم أضرب عنقه فقال له العلويون هذا من شيعتنا فقال معاذ اهلل هذا 
رجل طعن على النيب صلى اهلل عليه وسلم قال اهلل عز وجل }اخْلَِبيثَاُت لِْلَخِبيِثنَي َواخْلَِبيثُوَن لِْلَخِبيثَاِت 
َوالطَّيَِّباُت لِلطَّيِِّبنَي َوالطَّيُِّبوَن لِلطَّيَِّباِت أُْولَِئَك ُمبـَرَُّؤوَن ممَّا يـَُقوُلوَن هَلُم مَّْغِفَرٌة َورِْزٌق َكِرمٌي {النور26 فإن كانت 
عائشة خبيثة فالنيب صلى اهلل عليه وسلم خبيث فهوكافر فاضربوا عنقه فضربوا عنقه وأنا حاضر «]13[

عن أيب جعفر بن الفضل الطربي أن حممد بن زيد أخا احلسن بن زيد : » قدم عليه العراق رجل ينوح 
بني يديه فذكر عائشة بسوء فقام إليه بعمود وضرب به دماغه فقتله فقيل له : هذا من شيعتنا وممن يتوالنا 

فقال : هذا مسى جدي )قرتان( ومن مسى جدي قرتان استحق القتل فقتلته «]14[
قال ابن كثري رمحه اهلل: } لَِيِغيَظ هِبُِم اْلُكفَّاَر { .ومن هذه اآلية انتزع اإلمام مالك -رمحه اهلل، يف رواية 
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عنه-بتكفري الروافض الذين يبغضون الصحابة، قال: ألهنم يغيظوهنم، ومن غاظ الصحابة فهو كافر هلذه 
التعرض هلم  الصحابة والنهي عن  العلماء على ذلك. واألحاديث يف فضائل  اآلية. ووافقه طائفة من 

مبساءة كثرية ، ويكفيهم ثناء اهلل عليهم، ورضاه عنهم.]15[
وجاء يف الكفاية: عن أمحد بن حممد بن سليمان التسرتي قال: مسعت أبا زرعة يقول: إذا رأيت الرجل 
ينتقص أحدا من أصحاب رسول اهلل - صلى اهلل عليه وسلم - فاعلم أنه زنديق وذلك أن الرسول - 
صلى اهلل عليه وسلم - عندنا حق والقرآن حق وإمنا أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول اهلل 
- صلى اهلل عليه وسلم - وإمنا يريدون أن جيرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة واجلرح هبم أوىل وهم 

زنادقة.]16[
وهنا نسأل األزهر عن سب ولعن حسن شحاته من أي قسم هو ؟؟

أهو نابع عن إعتقاد أم عن كراهية شخصية..؟؟؟ ومن يقول » اللهم العنهم مهه وعشرهتم « وقوله »عمر 
يف اجلنة خيرب بيتو « وقوله عن عائشة  »جتملت وتيلت « ولعنه هلا وأن راقصات اهلرم أشرف منها 
ْعُتُموُه قـُْلُتْم َما َيُكوُن لََنا َأْن نـََتَكلََّم هِبََذا  ... رغم ترضي اهلل عنها وقوله جل وعال يف حقها :» َوَلْواَل ِإْذ مسَِ
ُ اللَُّه  ُسْبَحاَنَك َهَذا بـُْهَتاٌن َعِظيٌم )16( يَِعُظُكَم اللَُّه َأْن تـَُعوُدوا ِلِمْثِلِه أََبًدا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي )17( َويـُبـنيِّ
َلُكُم اآْلَيَاِت َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم )18( ِإنَّ الَِّذيَن حيُِبُّوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة يف الَِّذيَن َآَمُنوا هَلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم 

نـَْيا َواآْلَِخَرِة َواللَُّه يـَْعَلُم َوأَنـُْتْم اَل تـَْعَلُموَن )19( « النور يف الدُّ
نـَْيا َواآْلَِخَرِة َوهَلُْم َعَذاٌب  وقوله تعاىل : » إنَّ الَِّذيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناِت اْلَغاِفاَلِت اْلُمْؤِمَناِت لُِعُنوا يف الدُّ
يـَُوفِّيِهُم اللَُّه  يـَْوَمِئٍذ  يـَْعَمُلوَن )24(  أَْلِسَنتـُُهْم َوأَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهْم مبَا َكانُوا  يـَْوَم َتْشَهُد َعَلْيِهْم  َعِظيٌم )23( 
ِدينـَُهُم احلَْقَّ َويـَْعَلُموَن َأنَّ اللََّه ُهَو احلَْقُّ اْلُمِبنُي )25( اخْلَِبيثَاُت لِْلَخِبيِثنَي َواخْلَِبيثُوَن لِْلَخِبيثَاِت َوالطَّيَِّباُت 

لِلطَّيِِّبنَي َوالطَّيُِّبوَن لِلطَّيَِّباِت أُولَِئَك ُمبـَرَُّءوَن ممَّا يـَُقوُلوَن هَلُْم َمْغِفَرٌة َورِْزٌق َكِرمٌي )26(« النور
قال اهلل جل وعال قول يف حق عائشة : » أُولَِئَك ُمبـَرَُّءوَن ممَّا يـَُقوُلوَن هَلُْم َمْغِفَرٌة َورِْزٌق َكِرمٌي «

وهذا املخرف يقول أهنا دمرت األمة بدفن أيب بكر وعمر ببيتها وراقصات اهلرم أشرف منها  حشاها 
ورضي اهلل عنها وجزاه اهلل مبا يستحق .

ونقول هنا أليس هذا تكذيب لنصوص القران  اليت تتلى إىل يوم القيامة واليت ترضت عن زوجات النيب 
صلى اهلل عليه وسلم عموما وعن عائشة باخلصوص.

وأال يعد هذا السب نابع من عقيدة رافضية وهو جعله هؤالء األخيار هم شرار الناس عند هذا الساب 
وهذا مناقض ملا نص عليه القران الكرمي.... أي أن السب نابع عن عقيدة أن الصحابة كانوا يكيدون 
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لألسالم ، وهلذا نعت الصديق بأنه منافق غري أمني حاشاه رضي اهلل عنه .
أما نعته لعائشة رضي اهلل عنها باحلمارة فهذا طعن بالرسول صلى اهلل عليه وسلم ألنه تزوج من هذه 

حاهلا ...
قال اآلجري : أن رجال قال : إنك لست له بأم فقالت : صدق أنا أم املؤمنني ، ولست بأم املنافقني 
وبلغين عن بعض الفقهاء من املتقدمني أنه سئل عن رجلني حلفا بالطالق ، حلف أحدمها أن عائشة أمه 
، وحلف اآلخر أهنا ليست بأمه فقال : كالمها مل حينث . فقيل له : كيف هذا ؟ . ال بد من أن حينث 
أحدمها فقال : إن الذي حلف أهنا أمه هو مؤمن مل حينث ، والذي حلف إهنا ليست أمه هو منافق 
مل حينث . قال حممد بن احلسني رمحه اهلل : فنعوذ باهلل ممن يشنأ عائشة حبيبة رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم الطيبة املربأة الصديقة ابنة الصديق أم املؤمنني رضي اهلل عنها وعن أبيها خليفة رسول اهلل صلى اهلل 

عليه وسلم.]17[
لقد بعث الرسول صلى اهلل عليه من يقتل »كعب بن األشرف اليهودي« ألنه آذى اهلل ورسوله

فعن َجاِبَر ْبَن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعنـُْهَما :  يـَُقوُل  قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َمْن ِلَكْعِب ْبِن 
اأْلَْشَرِف فَِإنَُّه َقْد آَذى اللََّه َوَرُسوَلُه فـََقاَم حُمَمَُّد ْبُن َمْسَلَمَة فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه َأحتُِبُّ َأْن أَقـْتـَُلُه قَاَل نـََعْم 

..احلديث ...]18[
فهذا جزاء من يؤذي اهلل ورسوله وهل يوجد بعد أذى زوجة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وحبيبته 

وأصحابه أذى..
كنا نتمىن من مؤسسة األزهر العريقة أن تكون فتاواها علمية ومؤصلة ومقعده لتكون منارا لكل مسلم 
وبعيده عن اجملامالت والتأثري السياسي... وكان من املمكن كما سبق بيان إجرام حسن شحاته حبق 
الصحابة وأمهات املؤمنني ومن مث التعقيب على الطريقة اليت قتل هبا وأن هذا موكل إىل ويل األمر ، خاصة 
وأن الناس الغيارى على عرض رسول اهلل هلم سلف من الصحابة ومن أهل العلم يف قتل ساب الصحابة 
وأمهات املؤمنني أو تعزيره بالسجن أو اجللد على أقل تقدير ، فِلما يطلق على فعلهم مسمى اإلجرام 
ومساواهتم باجملرم الزنديق شحاته حتت عنوان » إذا التقى املسلمان بسيفيهما ..« .. هنا سوف تضيع 

املفاهيم عند الناس أو سوف يطعن باألزهر وتفقد الثقة به ألنه استنكر قتل جمرم طاعن بالصحابة .
نسأل اهلل لنا اهلداية وجلميع املسلمني وأن يسدد خطانا وأن يهلك كل عدو لصحابته الكرام اللهم آمني .

] 1 [ أخرجه البخاري ومسلم
] 2 [ ) صحيح ( انظر حديث رقم : 7310 يف صحيح اجلامع .
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ميَاِن َوَعاَلَماتِِه  لِيِل َعَلى َأنَّ ُحبَّ اأْلَْنَصاِر َوَعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعنـُْهْم ِمْن اإْلِ ] 3 [ رواه مسلم : بَاب الدَّ
َوبـُْغِضِهْم ِمْن َعاَلَماِت النّـَِفاِق

] 4 [ ) حسن ( انظر حديث رقم : 6285 يف صحيح اجلامع .
] 5 [ » فتاوى الشيخ ابن عثيمني «  ) 5 / 83 ، 84 ( عن طريق الشاملة .

] 6 [ ) 8 / 616 ( عن الشاملة
] 7 [ فتاوى السبكي ج2ص 579 عن الشاملة

] 8 [ املصدر السابق ج2ص580
] 9 [ حاشية رد احملتار . الشاملة

]10[ الصارم املسلول ج1ص 585 الشاملة
]11[ املصدر السابق .

]12[ شرح أصول اعتقاد .لاللكائي ص  1343 ، 1344 ط دار طيبة
]13[ املصدر السابق ص1345
]14[ املصدر السابق ص1646

]15[ تفسري ابن كثري سورة الفتح ..الشاملة
]16[  الكفاية )49( وتاريخ دمشق )32/38-33(.عن موقع العقيدة واحلياة ..

]17[ )الشريعة ج5ص 81(الشاملة
]18[ رواه البخاري باب قتل كعب بن األشرف ..الشاملة
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  عين الرصد:

1- هل حركة اجلهاد الإ�سالمي اأم الإيراين

ل�سور  ال�سعبية  اجلبهة  رفع  حول  �سمالة  اأبو  فايز  تقرير.   -2
ب�سار وت�سدي النا�س لهم يف خان يون�س

�سد  ويهتفون  الالت«  »حزب  عن  يتخلون  3-الفل�سطينيون 
جرائمه
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1-هل حركة اجلهاد الإ�سالمي اأم الإيراين
أبو أنس النداوي

2013-8-19
جلنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة يف فلسطني

جاء يف الرابط
هو  القدس،  يوم   174126=http://paltoday.ps/ar/index.php?act=post&id
اليوم الذي دعا فيه اإلمام اخلميين املرشد األعلى للثورة اإلسالمية يف إيران يف عام 1979، لتخصيص 
اجلمعة األخرية من الشهر الفضيل ليكون يوم القدس، وإعالن التضامن الدويل من املسلمني كافًة لدعم 

املدينة املقدسة.
ومع اقرتاب اجلمعة األخرية من شهر رمضان، اعترب الشيخ نافذ عزام عضو املكتب السياسي حلركة اجلهاد 
اإلسالمي يف فلسطني، أن تصيص يوم للقدس ولفلسطني يف شهر رمضان املبارك له معاين كثرية، فضاًل 
عن أن املبادرة اليت أطلقها اإلمام اخلميين، بعد انتصار الثورة اإلسالمية يف ايران، وجدت هلا صدًى كبرياً 

لألمة بشكل عام ولفلسطني حتديداً.
وقال الشيخ عزام يف حديث لـ«وكالة فلسطني اليوم اإلخبارية« » يوم القدس من األيام املهمة يف حياة 
الشعب الفلسطيين، ويف حياة األمة العربية بشكل عام لتأكيد االرتباط هبذه القضية، وأهنا ستبقى رغم 

كل التحوالت والتغريات، وستظل القضية املركزية لألمة العربية واإلسالمية«.
أخواين يف اهلل فلسطني أصبحت ورقة يزايد عليها كل دعّي يريد أن جيعل أصوات وأعناق العرب تلتف 
حوله خيفي خلفها السم الذي يدسه للعرب وللمسلمني خاصة  فاهلالك اخلميين كتبه متتأل حقدا وحنقا 
على العرب وعلى أهل السنة  فكيف به ينادي بفلسطني وحبق العرب فيها وكلنا يعلم أن اهل فلسطني 

هم من السنة الذين يستبيح اخلميين دمائهم فهذه أقوال اهلالك اخلميين يف أهل السنة:
الوسيلة« ج1 صفحة  ويقول يف كتاب »حترير  ويكفرهم،  )نواصب(]1[  السنة  أهل  اخلميين  فيسمي 
118: »وأما النواصب واخلوارج - لعنهم اهلل تعاىل - فهما جنسان من غري توقُّف ذلك على جحودمها 

الراجع إىل إنكار الرسالة«.
وقال أيًضا يف »حترير الوسيلة« ج2 صفحة 146: »فتحلُّ ذبيحة مجيع فرق اإلسالم عدا الناصب، وإن 

  عين الرصد:
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أظهر اإلسالم«.
وقال أيًضا يف الكتاب املشار إليه ج2 صفحة 136: »فلو أرسل - أي: كلَب الصيد - كافٌر جبميع 

أنواعه، أو من كان حبكمه كالنواصب - لعنهم اهلل - مل حيل ما قـََتله«.
وقال أيًضا يف الكتاب نفسه ج1 صفحة 79: »وال جتوز الصالة على الكافر بأقسامه حت املرتد، ومن 

حكم بكفره ممن انتحل اإلسالم؛ كالنواصب، واخلوارج، ويعترب مال الناصيب حالل يؤخذ أينما ُوِجد«.
ويقول يف كتابه املذكور ج1 صفحة 352: »واألقوى إحلاق الناصب بأهل احلرب يف إباحة ما اغتُِنم 
منهم وتعلق اخلمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أينما ُوِجد، وبأي حنو كان، ووجوب إخراج مخسه«.

 ويعترب اخلميين الناصيبَّ أكفر من اليهود والنصارى.
رابط املوضوع

ixzz2cLwUKHwj#/24885/0/http://www.alukah.net/web/fayad :
وقد جاء يف مقال لعبد اهلل اسكندر يف موقع وجهات نظر مايوضح ذلك جليا:

أطلق اإلمام اخلميين، بعيد إطاحة حكم الشاه وتشكيل النظام السياسي اإليراين اجلديد، دعوته اىل جعل 
آخر يوم مجعة من شهر رمضان من كل سنة يوماً للقدس. وذلك يف ذروة حاجته إىل عناصر جاذبة للتأييد 
السياسي له ولنظامه. وأردف دعوته ببيان ميكن اعتباره تأسيسياً يف هذا اجملال. اذ تضمن، من دون تورية 

ومواربة معىن هذا اليوم وهدفه بالنسبة إليه.
العاملي  القدس  البيان، »إن يوم  ايران، يف اجلملة األوىل من هذا  قال مؤسس اجلمهورية االسالمية يف 
ليس يوماً خيص القدس فقط، بل هو يوم مواجهة املستضعفني للمستكربين«. أي إن املوضوع ال يتعلق 
بفلسطني اليت خلصها اخلميين بالقدس، وكيفية العمل على حترير شعبها من اإلحتالل اإلسرائيلي، وإمنا 
هو ترويج لنظرية سياسية ترى أن حركة التاريخ تقوم على الصدام بني »املستضعفني« و »املستكربين«.

لقد استخدم اخلميين كلمة القدس بدل فلسطني على حنو مقصود، اذ إن املدينة املقدسة تضم املسجد 
تفوق اي حتريض  والتحريض حتت شعارها  التعبئة  الكثري لكل مسلم، وامكانات  يعين  الذي  األقصى 
يتناول مسألة وطنية مثل قضية القدس. وأكثر من ذلك، يقع اختيار يوم القدس كرد على مساٍع عربية 
قمة  قرار  واملنبثقة عن  املغرب،  برئاسة  القدس،  اطار جلنة  األقصى يف  واملسجد  املقدسة  املدينة  النقاذ 
إسالمية بدعوة سعودية. وبذلك يريد اخلميين أن يوحي بأنه بات املؤمتن على القضية الفلسطينية، باسم 

القدس، يف الوقت الذي كان يسعى إىل ترويج لسياسته.
بني  وساوى  »املستكربين«،  وممارسات  »املستضعفني«  معاناة  عن  البيان  هذا  اخلميين يف  لقد حتدث 
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»الظلم« الالحق بـ »اخواننا يف جنوب لبنان« بذلك الالحق بـ »اخواننا يف فلسطني«. ما يعطي ليوم 
القدس هذا البعد الطائفي الذي حتدث عنه االمني العام لـ »حزب اهلل« حسن نصراهلل يف خطابه ملناسبة 

يوم القدس هذه السنة.
وحبسب اخلميين، »ان يوم القدس هو اليوم الذي ال بد من أن ينتبه بقايا النظام السابق يف إيران والعناصر 
حيسبوا  وأن  لبنان،  يف  خصوصاً  البلدان،  سائر  يف  العظمى  والقوى  الفاسدة  لالنظمة  التابعة  املخربة 
حساهبم... إنه اليوم الذي جيب أن ينهضوا فيه وننهض فيه إلنقاذ القدس وإنقاذ إخواننا اللبنانيني من 

هذا الظلم«.
لـ »رفع  التحريض  بالقدس وفلسطني وبني  املتعلق  الشعار اجلاذب  البداية بني  هكذا ربط اخلميين منذ 
الظلم« عن جنوب لبنان، لكون غالبية من الشيعة تعيش فيه، وانتقل اإلهتمام إىل البقاع الشمايل حيث 
الغالبية شيعية. ومن هنا انطلق تشكيل »حزب اهلل«، حتت شعار املقاومة، كقوة مسلحة تستجيب لوصية 
اخلميين الذي قال يف البيان نفسه »إن يوم القدس ليس يوم فلسطني فحسب، انه يوم اإلسالم واحلكومة 

اإلسالمية، يوم جيب أن ترفرف راية اجلمهورية اإلسالمية يف مجيع األقطار«.
اذاً، حتول يوم القدس من يوم للتضامن مع الشعب الفلسطيين والتعبئة من أجل قضيته الوطنية اىل يوم 

حتريض لرفع راية اجلمهورية اإلسالمية، كما أقام اخلميين نظريهتا يف إيران.
وكما لعبت »القدس« دور الركيزة يف الدعوة اخلمينية اىل الرتويج للجمهورية االسالمية، كذلك تلعب 
»املقاومة« دور الركيزة يف الرتويج لـ »حزب اهلل«، الذراع املتقدمة إليران يف لبنان ويف سورية أيضاً بعد 

اخنراطه يف القتال هناك.
ولك أخي هذا الرابط فانظر:

www.youtube.com/watch?v=Us9TXqoy70A فلم الوعد الكاذب على الرابط
ومن هذا املنطلق نرى بأن حركة اجلهاد تتماهى يف السري خلف العمامة اإليرانية وتؤيد أجبديات عملهم 
الدعائي وتروج له . دون مراعاة ملا تقوم به أيران من تدمري ألهل السنة يف مناطق كثرية يف العامل بل 
األخطر من ذلك هو نشرها )أي إيران( ثقافة سب الصحابة والطعن هبم والغلو يف آل البيت رضي اهلل 

عنهم . فهل أصبح من املمكن تسمية حركة اجلهاد اإليراين بدل اإلسالمي ؟؟؟؟
]1[ والناصيب عند الشيعة هو من قدم أبابكر وعمر على علي )انظر: السرائر: ص471، وسائل الشيعة: 
341/6-342، بشارة املصطفى: ص51، وراجع أيضاً: احملاسن النفسانية يف أجوبة املسائل اخلراسانية، 

املسألة السادسة: ص138 وما بعدها(.[.
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ويقول شيخهم حسني البحراين الشيعي: بل أخبارهم عليهم السالم تنادي بأن الناصب هو من يقال 
–ص  النفسانية  »احملاسن  التسنن  أهل  هم  بالناصبة  املراد  أن  يف  وال كالم  ويقول:  سنياً،  عندهم  له 

147.«منتديات السرداب«

2- تقرير. فايز اأبو �سمالة حول رفع اجلبهة ال�سعبية ل�سور ب�سار 
وت�سدي النا�س لهم يف خان يون�س

د. فايز أبو شمالة
2013-5-9

جنحت اجلبهة الشعبية بالتحالف مع احلزب الشيوعي يف حشد عشرات األشخاص من حمافظة خان 
واحتموا  األسد،  بشار  رفعوا صورة  األشخاص  عشرات  ألف شخص،  أربعمائة  تعدادها  البالغ  يونس 

بشعارات حترير فلسطني.
أربعمائة ألف إنسان من خان يونس استفزهتم صورة بشار األسد، فالدم السوري الذي جيري يف شوارع 
فوق  األسد  بشار  على  احلاقدين  أالف  حجارة  تتساقط  بدأت  لذلك  فلسطني،  قلب  حيرق  الشام 
رؤوس عشرات املؤيدين له، حت أوشك الناس ان يطبقوا عليهم قذفاً وسباً وجترحياً، لوال تدخل الشرطة 
أنصار بشار األسد. هذا ما أكده يل أكثر من شاهد عيان  للحيلولة دون متزيق  السريع،  الفلسطينية 

ومراقب، وثق بعضهم التفاصيل، ليضيف أحدهم قائاًل:
لقد أمهلت الشرطة الفلسطينية عشرات املؤيدين لبشار األسد بعض الوقت كي ينفضوا، ويغادروا املكان، 
ولكن أحد رافعي صورة بشار األسد مهس يف أذن األخر: إذا استمر هذا احلال فلن يشعر بنا أحد، ولن 
تنتبه لنا الفضائيات باستثناء امليادين، علينا أن نشتبك مع الشرطة، وأن حندث إصابات بينهم وبيننا، إهنا 

فرصتنا األخرية للحضور اإلعالمي.
لقد تطاول أنصار بشار األسد يف خان يونس على الشرطة الفلسطينية، واعتدوا عليها بالضرب بشكل 
متعمد، حت أصابوهم جبراح، مما اضطر الشرطة الفلسطينية إىل تفريقهم بالقوة، ومن مث سجن بعضهم.

انتهت الرواية اليت يعرفها، وتناقلها، وعاش تفاصيلها، واضطلع عليها معظم سكان حمافظة خان يونس، 
ولكن الذي مل ينته؛ هو حترك منظمات حقوق اإلنسان لتحرير فلسطني التابعة للجبهة الشعبية، حيث 
أعلنت عرب أحد املواقع املؤيدة هلا غضبها على الشرطة، وراحت تروج لبطوالت ومهية، وهي تطالب حبرية 

الرأي، وحماربة القمع والدكتاتوريات.
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من مفارقات فلسطني العجيبة أن األمساء نفسها، والشخصيات ذاهتا اليت هتاجم عمل الشرطة الفلسطينية، 
هتاجم زيارة الشيخ القرضاوي، ألن زيارته ألصغر قطعة أرض فلسطينية مت حتريرها بقوة السالح، تشجع 

على االنقسام.
دميرتي  املقدسة  االراضي  يف  املسيحي  للتجمع  العام  أألمني  من  الشيخ كل  على  اهلجوم  تصدر  لقد 
الدميقراطية صاحل  للجبهة  السياسي  املكتب  وعضو  أمحد جمدالين،  الشعيب  النضال  عام  وأمني  دليان، 
زيدان، وعضو املكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية صالح أبو ركبة، واألمني العام جلبهة التحرير 
الفلسطينية واصل ابو يوسف، ونائب أمني عام ›فدا‹ صاحل رأفت، وعضو اللجنة املركزية للجبهة الشعبية 
كايد الغول، وعضو املكتب السياسي حلزب الشعب وليد العوض. هكذا تسلسلت األمساء على موقع 

»مسا«
ولكن مساء فلسطني حتفظ ذاكرة سكان قطاع غزة، وهم يقولون: هذه األمساء والفصائل اليت قادت العمل 
الوطين منذ مخسني سنة، وأوصلت قضيتنا السياسية إىل حافة اهلاوية، هذه األمساء اليسارية اليت نسمع هبا 
اليوم، أين تذهب حني يشتد وطيس املعارك مع إسرائيل، وملاذا ال نسمع هلا صوتاً حني يدوي يف اآلفاق 

صوت القذائف اليت يطلقها رجال املقاومة.

�سد  ويهتفون  الالت«  »حزب  عن  يتخلون  3-الفل�سطينيون 
جرائمه

يارس البعلبكي
2013-6-10

جلنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة يف فلسطني
بسم اهلل :

طاملا حافظ أهل الشام على أصالتهم وعلى إنتمائهم لعقيدة أهل السنة واجلماعة وعلى مدى تارخيهم . 
وال غرابة يف تواىل األخبار عن أهلنا يف بيت املقدس ويف غزة ويف خميمات لبنان ويف األردن عن رفضهم 

ملمارسات إيران وذنبها املوتور حزب الالت يف املنطقة ضد أهل السنة واجلماعة .
دائما كان حزب الالت يرفع شعار املقاومة واملمانعة ويتمسح هبما . ليكسب تعاطف اجلماهري اإلسالمية 
حبجة حترير فلسطني وجيعل تلك الشعارات قنطرة لتمرير مشروع إيران اخلبيث!!! وال ينسى هذا احلزب 

الباطين أن أجداده هم من ساند الصليبيني ضد حمرر بيت املقدس »صالح الدين األيويب« .
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لكن واحلمد هلل مل تنطلي أالعيب هذا احلزب ومسرحياته البهلوانية على شعبنا الفلسطيين السين ولو أن 
بعضهم قد تعاطف مع هذا احلزب الشيطاين لفرتة من الزمن ملا كان يدعيه من حترير فلسطني وخوضه 
بعض املعارك اإلعالمية مع اليهود . لكن حت هذه الفئة من شعبنا قد استيقظت وفاقت وأبت إال أن 
تقف يف صف إخواهنم أهل بالد الشام السنة يف سوريا . بعد أن شاهدوا جرائم ذلك احلزب حبق أهلنا 

هناك .
ففي بيت املقدس خرج أهلها ليقذفوا املدعو »صالح أبو عرفة «املنافح عن نظام دمشق باحلجارة ويهتفوا 
من عقر األقصى نصرة للشعب السين السوري.. كما ال ننسى الوقفة املشرفة للشيخ »رائد صالح« يف 
نصرة إخوانه يف سوريا .. ويف خميم عني احللوة أحرق أهل فلسطني مساعدات مقدمة من قبل حزب 
الالت للفلسطينني وخرجت مظاهرة هناك تندد هبذا احلزب الرافضي وتنتصر ألهل السنة يف سوريا .. 
أما يف األردن ويف جتمع عقد يف منطقة األغوار مبناسبة مرور ) 46 ( عاما على إحتالل القدس من قبل 
اليهود طرد الفلسطينيون املشاركون يف املهرجان فضائية املنار العائدة حلزب الالت بسبب جرائمه ضد 

أهل السنة يف سوريا .
ويف غزة أرد أهلها الفتك ببعض املوتورين من دكاكني التنظيمات الفلسطينية الذين رفعوا صور بشار يف 

أحد املناسبات .
لقد وصف رسولنا الكرمي صلى اهلل عليه وسلم أهل الشام باخلريية فقال صلى اهلل عليه وسلم : عليك 

بالشام فإهنا خرية اهلل من أرضه جيتيب إليها خريته من عباده...]1[
فأىب أهل فلسطني إال أن يكونوا يف  صف إخواهنم املظلومني يف سوريا ومل ينخدعوا برتهات حزب الالت 
وبعض األبواق اليت تروج له من دكاكني التنظيمات الفلسطينية  حول مقاومته املزعومة اليت تبطن املشروع 

الباطين الرافضي اخلبيث .
فلطاملا وقف الشعب السوري مع إخوانه الفلسطينيني ومن يسمع كالم الشيخ »زهري الشاويش« رمحه اهلل 
عن مشاركته يف اجلهاد ضد اليهود يرى مدى تضحية الشعب السوري السين يف الدفاع عن أرض فلسطني 
علما أن عز الدين القسام رمحه الذي قاد اجلهاد يف فلسطني هو سوري وال غرابة يف ذلك ففلسطني 
وسوريا تعترب أرض واحدة ومل يقسمها إال إلصليبيني اجلدد الذين زرعوا الدولة النصريية العلوية يف سوريا 

مع زراعتهم لدولة اليهود يف فلسطني .
إن ما حدث من رفض ولفظ الشعب الفلسطيين هلذا احلزب الطائفي اخلبيث ليبشر باخلري ويعطي عالمة 
على مدى أصالة ووعي هذا الشعب وإن اخلريية مغروسة فيه ولن يتخلى عن سنيته مقابل بعض التومانات 
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املغمسة بالطعن يف عرض الصحابة ودماء أهل السنة .
كيف ال وقد قال صلى اهلل عليه وسلم : ...فإن اهلل عز و جل تكفل يل بالشام و أهله .]2[

ولتبشر إيران باخلسران على ما أنفقته إلظهار نفسها بأهنا راعية املقاومة ...قال تعاىل : }ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُرواْ 
ِإىَل  َوالَِّذيَن َكَفُرواْ  يـُْغَلُبوَن  َعَلْيِهْم َحْسَرًة مُثَّ  َتُكوُن  َفَسيُنِفُقونـََها مُثَّ  الّلِه  َعن َسِبيِل  لَِيُصدُّواْ  أَْمَواهَلُْم  يُنِفُقوَن 

َجَهنََّم حُيَْشُروَن {األنفال36
 ]1[ مشكاة املصابيح : حكم االلباين صحيح .

]2[ صحيح ( انظر حديث رقم : 4070 يف صحيح اجلامع 
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    مرصد األحداث

حقيقة اخلطوط احلمر الإيرانية يف �سوريا
موقع الحقيقة 2013-8-25

جلنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة يف فلسطني
  بسم اهلل :

ذكرت وكالة فارس اإليرانية عن مساعد األركان العامة للقوات املسلحة اإليرانية حمذرا األمريكيني: العبور 
من اخلط األمحر جلبهة سوريا ستكون له تداعيات شديدة على البيت األبيض .

وقالت الوكالة : أشار مساعد هيئة األركان العامة للقوات املسلحة اإليرانية العميد مسعود جزائري، اىل 
التصرحيات االخرية لالمريكيني حول سوريا واكد بان امريكا تعرف حدود اخلط األمحر جلبهة سوريا وان 

اي عبور منه ستكون له تداعيات شديدة على البيت االبيض هـ.
تعليق احلقيقة :

بداية الكل يعلم أن هنالك مسرحية مسجة تدار إمسها الصراع اإليراين األمريكي الذي ال حقيقة له إال يف 
وسائل اإلعالم وصفحات اجلرائد. فنرى بأن أمريكا وبدون أي تردد قد دمرت بلدان وأزالت أنظمة... 
فيما التهديدات األمريكية إليران ولسنني تطرق أمساعنا دون واقع ملموس على األرض بل العكس هو 
الصحيح حيث هنالك دعم أمريكي إليران وتوسعها والضربات هي خاصة بأهل السنة ودوهلم ومن يتابع 
املوقف األمريكي من بشار تظهر له هذه النتيجة بكل وضوح. وعندما نقول أمريكا نعين بذلك اليهود 

وأوربا معها . وأوضح دليل هو تسليم العراق إليران ...!!!
والسؤال هو هل لدى ايران القدرة على وضع خطوط محر يف سوريا وحتدي أمريكا ..؟؟؟

لطاملا هددت إيران إسرائيل وأهنا سوف تزليها من الوجود يف شعارات حنجورية أكتشف اجلميع زيفها 
. لكن عندما ضربت الطائرات اإلسرائيلية قلب دمشق وغريها من املناطق مل نر أي أثر خلطوط محراء 

إيرانية . وحصل نفس الشيء يف لبنان عندما ضربت إسرائيل منطقة الناعمة القريبة من بريوت مؤخرا .
وإذا كان بعض التكفريني يف املصطلح اإليراين والعزل وفق السياقات العسكرية قد عربوا الكثري من اخلطوط 
احلمراء داخل سوريا حت أصبحت مساحات شاسعة حتت سيطرهتم بل أصبحت صوارخيهم تصل إىل 
القرداحة عقر النظام ..فال ندري هل هذه خطوط محراء عند إيران أم ماذا ... وبعد اجلهد اجلهيد والدعم 
الكبري باملال والرجال والسالح اإليراين مع تدخل حزب الالت اإليراين وشيعة العراق واحلوثيني مع غريهم 
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من شراذم الشيعة مل حيحقوا ما تصبوا إليه أنفسهم من قمع بعض التكفرييني حسب زعم إيران فما هي 
فاعلة جتاه أمريكا...!!!! هذا إن كانت أمريكا جادة يف هتديدها . إن كل هذه اخلطوط احلمر اإليرانية 
هي عبارة عن ضجيج فارغ ومسج سرعان ما يتبخر ويتالشى عند ظهور أي هتديد حقيقي إليران خاصة 

مع الوضع الداخلي اهلش الذي تعانية تلك الدولة الظاملة .
إن أقصى ماسوف تفعله إيران هو حتريك أذناهبا يف العراق ولبنان واليمن والبحرين والسعودية للقيام ببعض 
اخللخلة للوضع األمين أي أن رد إيران بالنتيحة لن يكون على أمريكا بل هو ينال أهل السنة يف تلك 
البلدان هذا أقصى ما هتدد به إيران وما تستطيع أن تفعله . هذا إن حدثت بعض الضربات اليت نعتقد 

بأهنا ضربات إستعراضية هدفها جتميل مسعة أمريكا والهتدد البنية األساسية للنظام السوري .
النساء واألطفال والشيوخ هي السهم األخري يف  إن الضربة الكيميائية للنظام النصريي على أهلنا من 
جعبة النظام بعد يأسه من دحر اجملاهدين فحاول قتل حاضنة املقاتلني بأخس طريقة قد خربنا أمثاهلا من 
فعل الباطنية على مدى تاريخ املسلمني عسى أن تفت يف عضد اجملاهدين ولكن خاب صنع النصريية 
ومن ورائهم الرافضة الباطنية.  فكم من حمن حتوى داخلها منحا وإن غدا لناظره وقريب... قال تعاىل :  

}.... فانتـََقْمَنا ِمَن الَِّذيَن َأْجَرُموا وََكاَن َحّقاً َعَليـَْنا َنْصُر اْلُمْؤِمِننَي {الروم47

2-الربادعي يفاجئ امل�رصيني: اأنا �سيعي العقيدة ول داعي لنكران 
عقيدتي

2013-8-12
فاجأ الدكتور حممد الربادعي، أحد رموز االنقالب العسكري يف مصر، املصريني والعامل العريب واإلسالمي 
أثناء تأديته صالة العيد جبامع األزهر يف القاهرة حني صلى بدون أن يضع يده اليمىن فوق اليسرى كما 

هو متعارف عليه عند أغلب مذاهب أهل السنة.
وحني أكمل الربادعي صالته، سأله بعض احلاضرين هل أصبحت شيعيًّا؟ فأجاهبم قائاًل: »إين سين اهلوية 

شيعي العقيدة وال داعي لنكران عقيديت«، على حد ما نقلت تقارير صحافية عنه.
جتدر اإلشارة إىل أن حممد الربادعي رئيس حزب الدستور املصري وحبسب مصادر مطلعة يساهم حالًيا 
يف تسهيل فتح احلسينيات الشيعية مبصر، ويتواصل مع اإليرانيني من خالل زوجته إيرانية األصل. وقد 

أثارت الصحافة الدولية هذه القضية والتزم الربادعي الصمت جتاهها.
التابعه لألمم   ) IAEA ( الدولية الذرية  الطاقة  العام لوكالة  املدير  إبان توليه منصب  الربادعي  وكان 
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املتحدة، من أشد داعمي إيران يف ملف برناجمها النووي املثري للجدل.
وكان الربادعي قد علق يف تغريدة أطلقها عرب حسابه مبوقع تويرت بعد مطالبات من السلفيني مبنع السائحني 
اإليرانيني من دخول املصر، بقوله: »كيف حنج مًعا سنة وشيعة ونتحدث هنا عن منع اإليرانيني من زيارة 

بعض بيوت اهلل .. إن مصر لن تقوم هلا قائمة يف غياب العقل وعدم قبول اآلخر«.
وعلى ذات الصعيد كشفت مصادر عن أسرار وحقائق خطرية أن زوجة     الربادعي  هي »عايدة كاشف« 
ابنة عم آية اهلل »حممد رضا مهدوي« رئيس جملس اخلرباء اإليراين، وهو أعلى جملس يف إيران، وهو اجمللس 

الذي خيتار مرشد اجلمهورية. 
وهذه احلقائق اخلطرية اليت بدأت تطفو على الساحة تكشف عن طبيعة وسر الدور اخلطري الذي لعبه يف 
إسقاط الدولة العراقية من خالل تقاريره غري الصحيحة اليت قدمها إبان توليه رئاسة وكالة الطاقة النووية، 
والذي كان أحد أهم أسباب استدعاء التدخل الغريب واألمريكي لضرب املشروع النووي العراقي املزعوم 

وقتها.
املصدر : مأرب برس

3-جمعية ابن باز الإ�شالمية تنظم وقفة �شد اإيران وما ي�شمى بيوم القد�س العاملي
خرج العشرات من سلفي غزة بدعوة من مجعية ابن باز اخلريية اإلسالمية بوقفة احتجاجية معارضة لدعوة 
اخلميين ليوم القدس العاملي وذلك اليوم اخلميس 23 رمضان يف ساحة اجلندي اجملهول بعد صالة الظهر 

مباشرة.
 وتأيت هذه الوقفة معارضة ومناهضة لدعوة إمام الشيعة اإليراين اهلالك اخلميين الذي دعا منذ ثالثة عقود 
لتكون اجلمعة األخرية من رمضان هي يوم القدس العاملي وذلك متريراً ملخططات الشيعة اخلبيثة يف نشر 
التشيع يف أوساط أهل السنة بالضرب على الوتر احلساس وهي قضية القدس املركب الذلول الذي يركبه 

كل من أراد التسلق على أكتاف املستضعفني يف فلسطني وغريها.
  وتللت الوقفة كلمات لبعض املشايخ وطلبة العلم، كانت األوىل للشيخ عماد الداية مدير فرع غزة، 
حتدث فيها عن أمهية املسجد األقصى والقدس وأهنا سنية وستبقى كذلك، وأن الذي سيحررها هم أهل 
السنة واجلماعة أويل بأس شديد كما أخرب اهلل تعاىل يف كتابه، ال من يطعن يف الكتاب والسنة ويف عرض 

النيب صلى اهلل عليه وسلم وصحبه العدول وحيلل الزنا بفتوى املتعة وقتل السين وسلب ماله.
فيما وزعت منشورات خاصة جلمعية ابن باز اخلريية اإلسالمية حتت عنوان »يوم القدس العاملي أهدافه 
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احلقيقية«، جاء فيها تعريف حقيقة اإلمام اخلميين ورأيه يف أهل السنة وموقفه من اجملازر ضد الفلسطينيني 
وملاذا يدعمون القضية الفلسطينية واألهداف من وراء ذلك.

4-تعليق احلقيقة على ا�ستمرار العالقة املتينة بني حركة اجلهاد 
وحزب الالت

موقع احلقيقة
2013-6-22

بسم اهلل :
نشرت وكالة معا اإلخبارية  خربا نشر يوم األربعـاء 2013/06/19

هذه مقتطفات منه : إن حركة اجلهاد اإلسالمي أكدت عالقتها املتينة باحلزب لكن مع احملافظة على 
موقف حمايد مما حيصل يف الدول العربية .

املقاومة ومستمرة مبدى  املدلل ملراسل معا عالقتنا مع حزب اهلل عالقة  القيادي يف اجلهاد أمحد  وقال 
إستمرارية املقاومة ضد العدو الصهيوين، مضيفا إن دعم حزب اهلل العسكري واملادي حلركات املقاومة 

الفلسطينية مل يتأثر.
وتابع املدلل :» حركة اجلهاد ترفض التدخل يف شؤون الدول العربية إال بتقريب وجهات النظر وعدم 
سفك الدماء وعدم التدخل االجنيب بالدول العربية«، مشريا اىل أن مواقف حزب اهلل اعادت اإلعتبار 

للقضية الفلسطينية.
تعليق احلقيقة :

نبدأ بكالم لإلمام أمحد فيه وصف دقيق ألهل البدع واإلحنراف حيث قال اإلمام رمحه اهلل يف خطبة 
مشهورة له يف كتابه يف الرد على الزنادقة واجلهمية : ... أطلقوا عنان الفتنة ، فهم خمتلفون يف الكتاب 
، خمالفون للكتاب ، جممعون على مفارقة الكتاب ، يقولون على اهلل ويف اهلل ويف كتاب اهلل بغري علم ، 
يتكلمون باملتشابه من الكالم ، وخيدعون جهال الناس مبا يشبهون عليهم ; فنعوذ باهلل من فتنة املضلني أهـ

وهذا حال أهل البدع يف كل زمان ومكان متناقضون ومناقضون للكتاب ...
فكيف جتمع حركة اجلهاد بني العالقة املتينة حبزب الالت مع موقف حيادي مما جيري يف الدول العربية 
وكما صرح أمحد املدلل » حركة اجلهاد ترفض التدخل يف شؤون الدول العربية ...وعدم سفك الدماء 
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وعدم التدخل االجنيب بالدول العربية «
وهنا نسأل حركة اجلهاد ماذا يفعل حزب الالت يف سوريا هل يذهب لإلصطياف أم للنزهة يف حدائق 

دمشق ..!!!
إن حزب الالت وبإعرتافه ذاهب ملساندة النظام النصريي يف سوريا الذي يقتل حرائر سوريا وأطفاهلا ... 
فما هو موقف حركة اجلهاد ممن يتدخل يف سوريا إن كانت هي ترفض التدخل األجنيب يف الشأن السوري 

!! وماهو موقفها من تدخل إيران والعراق يف الشأن السوري..فما هذا التناقض ..
لعيون  الصهيوين  للعدو  موجهة  مقاومته  وهل  للفلسطينيني  الالت  حزب  قدمه  الذي  الدعم  ماهو  مث 
فلسطني وهو مل يطلق رصاصة على إسرائيل منذ 2006 وال يسمح ألحد بأن يطلق رصاصة من جنوب 
لبنان. وهنا نسأل حركة اجلهاد ما دامت بندقية حزب الالت موجهة إىل الصهاينة ملاذا التطلب حركة 
اجلهاد من حزب الالت بأن تضرب العدو من اجلنوب اللبناين ...؟؟؟أم هي مزايدات.. وكالم يف هواء 

وحرب على ماء ..
ونقول حلركة اجلهاد املتيمة مبقاومة حزب الالت ماذا فعل هذا احلزب عندما كان يذبح الفلسطينيني يف 

لبنان ويف شوارع بغداد على يد حلفاء حزب الالت ..؟؟؟
ونسأل هنا ماهو رأي حركة اجلهاد بدول عربية تتعاون مع العدو الصهيوين وتعقد معه أفضل الصفقات 

وحجة هذه الدول أهنا على احلياد يف الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي ..!!!
وهل من شرط العدو أن يكون يهودي فقط لنكن له العداء..؟؟  وهل كانت عدواة الرسول صلى اهلل عليه 
وسلم موجهة لليهود فقط أم هي موجهة لكفار العرب واليهود والروم والفرس وغريهم من أعداء الدين .

فمن يسب خريجيل هذه األمة وهم الصحابة الكرام بل ويكفرهم ويقتل أهلنا أهل السنة يف سوريا والعراق 
واليمن ولبنان ..فهذا عدو لنا بل التقل عداوته عن اليهود إن مل تكن أكثر. هذا هو امليزان ياحركة اجلهاد 

إن كنتم تنتمون لإلسالم الذي نزل على حممد صلى اهلل عليه وسلم ..
إال أن تكونوا قد تشيعتم وصرمت من أتباع الويل الفقيه الذي ينادي بعودة حضارة كسرى ورستم !!!!. 

ونبشركم فقد راهنتم على احلصان اخلاسر ..
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5-اأهل بيت املقد�س يطردون »اأبو عرفة« ثاأرا لأهل ال�سام
احلقيقة

2013-5-26
بسم اهلل احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى اله وصحبه ومن واله أما بعد :

أبو عرفة من  الدعي صالح  املقدس  الدين األيويب حمرري بيت  طرد أحفاد عمر بن اخلطاب وصالح 
املسجد األقصى شر طردة. وهكذا أثبت أهل الشام أن مههم واحد وأهنم ال يبيتون على ضيم . وال تنطلي 
عليهم أالعيب الباطنية الضالني الذين متسحوا وتاجروا بقضية فلسطني واتذوها قتطرة لينشروا فكرهم 

اخلبيث فكر إبن سبأ يف ربوع معمورة أهل السنة .
لقد كانت الشام دولة ومنطقة واحدة قبل أن يقسمها أبناء الصليب من الفرنسيني والربيطانيني ويعطوها 
لقمة سائغة للنصريية الباطنية وحلفائهم اليهود . فال عجب أذا يف أن يثأر أهل بيت املقدس وهم صفوة 
أهل الشام على هذا الدعي »صالح أبو عرفة « الذي طاملا إعتدى على أهل العلم وصغر من شأهنم 
وجاء مبنهج جديد وغريب لتفسري القران . وانكر الكثري مما اصطلح عليه أهل العلم كابرا عن كابر مثل 

مصطلح العقيدة واملعجزة ولكن كما قال تعاىل : }ِإنَّ َربََّك لَِباْلِمْرَصاِد {الفجر14
فكما إزدرى صالح أبو عرفة أهل العلم شرب من نفس الكأس فطرد على يد أحفاد الفاروق... واجلزاء 

من جنس العمل .
وهذا يعطينا إشارة وعالمة على أن الشام فيها اخلري الكثري وأهلها مرابطون جماهدون وأهنم خرية اهلل من 
عباده . وان اهلل قد تكفل بالشام وأهله كما ورد يف احلديث الشريف . فرغم الصعاب واألمل والتحدي 
الذي يعيشه أهل بيت املقدس من قبل يهود . مل ينسوا إخواهنم املرابطني يف دمشق الشام وما حوهلا تلك 
البالد اليت انطلق منها نور الدين زنكي وصالح الدين األيويب لتحرير بيت املقدس من أيدي الصليبيني 
لقد قال أهل بيت املقدس كلمتهم يف نصرة إخواهنم يف بالد الشام ورفض املشاريع الرافضية الباطنية اليت 

تنتقص من فاحتي بيت املقدس ولعل هذه من املبشرات واهلل من وراء القصد .
نسأل اهلل أن يفرج عن أهل الشام كرباهتم وينقذهم من براثن النصريية واليهود اللهم أمني .

جلنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة يف فلسطني
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6-رم�سان �سلح على احلياد يف ال�رصاع بني الباطنية واأهل ال�سنة 
يف �سوريا

موقع احلقيقة
2013-6-1

جاء يف صحيفة القدس العريب :
أكدت مصادر مقربة من الدكتور رمضان عبداهلل شلح أمني عام حركة اجلهاد االسالمي يف فلسطني 
نفيه أي عالقة له يف القتال الدائر يف سورية، وأن احلركة تقف على احلياد يف األزمة وال تساند طرفا ضد 

آخر هـ.
تعليق :

املفروض من احلركات واجلماعات اليت تدعي أنتمائها إىل اإلسالم أن تستقي منه األحكام والتشريعات 
وأن حُتِكم شريعة اإلسالم ومنهجه يف التعاطي مع األحداث واحلكم على املستجدات .

فقول رمضان شلح أنه يقف على احلياد يف صراع واضح وليس فيه أدىن لبس بني طرفني . طرف شيعي 
باطين نصريي ظامل وبني طرف سين مظلوم يضرب بأبشع األسلحة تدمريا وتنتهك فيه عفة نساءه وتدمر 
ممتلكاته بل ُيستهدف من يسعى جللب ربطة خبز ألوالده . فهل يصلح أن يقول املسلم يف موقف كهذا 
أنه يقف على احلياد..!!!! ولو فرضنا جدال أن طريف الصراع من املسلمني فهذا كرجلني أحدمها لص 
وحيمل سكني ليعقر بطن مسلم آخر ويأخذ ماله فهل جيوز ملن يشاهد هذا املنظر القول أنه على احلياد 
.فاملوقف الصحيح إما أن ينصر املظلوم أو يقول أنا مع املظلوم وال أستطيع نصره لعجز يف وعدم قدرة .

وهذه كوكبة من األحاديث النبوية الشريفة اليت حتث على  نصر املظلوم :
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : أنصر أخاك ظاملا أو مظلوما قلنا يا رسول اهلل نصرته مظلوما فكيف 

أنصره ظاملا قال تكفه عن الظلم فذاك نصرك إياه..]1[
وعن معاوية بن سويد مسعت الرباء بن عازب رضي اهلل عنهما قال أمرنا النيب صلى اهلل عليه وسلم بسبع 
وهنانا عن سبع فذكر عيادة املريض واتباع اجلنائز وتشميت العاطس ورد السالم ونصر املظلوم وإجابة 

الداعي وإبرار املقسم ]2[
وقال صلى اهلل عليه وسلم : ما من امرئ خيذل امرءا مسلما يف موطن ينتقص فيه من عرضه و ينتهك 
فيه من حرمته إال خذله اهلل تعاىل يف موطن حيب فيه نصرته و ما من أحد ينصر مسلما يف موطن ينتقص 
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فيه من عرضه و ينتهك فيه من حرمته إال نصره اهلل يف موطن حيب فيه نصرته ]3[
وقال صلى اهلل عليه وسلم : إنه ال قدست أمة ال يأخذ الضعيف فيها حقه غري متعتع .]4[

فكان لزاما على رمضان شلح أن يطبق هذه األحاديث النبوية يف نصرة املظلوم واألخذ على يد الظامل 
النصريي الذي يهلك العباد والبالد. وال ينهج مايسمى باحلياد السليب... وال يلوم أحدا إن خرج وقال أنا 
على احلياد يف الصراع اليهودي اإلسالمي فما الفرق بني املوقفني . فإىل مت هذه اجملامالت على دماء أهل 
السنة ومنهم الفلسطينيني يف كل مكان تنتهك فيه حرماهتم على يد الرافضة أفال يرعوي هؤالء اجملاملون 

وليعلموا أن احلق مع نصرة املظلوم ومن خذل مسلما خذله اهلل ولو بعد حني .
جلنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة يف فلسطني

]1[ ) سنن الرتمذي ( حتقيق األلباين : صحيح
]2[ رواه البخاري

]3[ ) حسن ( انظر حديث رقم : 5690 يف صحيح اجلامع
]4[ ) صحيح ( انظر حديث رقم : 2421 يف صحيح اجلامع .



9

فتاوى احلقيقة :
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فتاوى احلقيقة :

سؤال )1( :  
ما راأيكم يف كتابي �سيخ الإ�سالم ابن تيمية رحمه اهلل: ]منهاج 

ال�سنة[ و]�رصح حديث النزول[؟
فتوى رقم )3207(

ج: هذان الكتابان من خري الكتب علًما واستدالاًل وحسن بيان وقوة يف رد الباطل ونصرة احلق 
وسالمة يف العقيدة، وال يوجد كتاب يف الرد على الرافضة -فيما نعلم- مثل كتاب ]منهاج السنة[ وال 

كتاب يف شرح حديث النزول أكمل من كتابه يف ]شرح حديث النزول[ فيما نعلم.
وباهلل التوفيق. وصلى اهلل على نبينا حممد ، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس /

عبد اهلل بن قعود // عبد اهلل بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز
 

سؤال )2( :
ما حكم قول املوؤذن يف اأذانه حي على خري العمل؟

فتوى رقم )220(
ج : األذان عبادة من العبادات واألصل يف العبادات التوقيف وأنه ال يقال: إن هذا العمل مشروع، 

إال بدليل من كتاب أو سنة أو إمجاع، والقول بأن هذه العبادة مشروعة بغري دليل شرعي قول على اهلل 
مْثَ َواْلبـَْغَي ِبَغرِي {}  َا َحرََّم َريبَِّ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـَْها َوَما َبَطَن َواإْلِ بغري علم، وقد قال تعاىل: } ُقْل ِإمنَّ
احلَْقِّ َوَأْن ُتْشرُِكوا بِاللَِّه َما ملَْ يـُنـَزِّْل ِبِه ُسْلطَانًا َوَأْن تـَُقوُلوا َعَلى اللَِّه َما اَل تـَْعَلُموَن { )1( ، وقال تعاىل: 

} َواَل تـَْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم { )2( ، وقال النيب صلى اهلل عليه وسلم: » من أحدث يف أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد « ويف رواية » من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد «

إذا علم ذلك فاألذان الشرعي الثابت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هو مخس عشرة مجلة هي:- 
اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، أشهد أال إله إال اهلل، أشهد أال إله إال اهلل، أشهد أن حممدا 
رسول اهلل، أشهد أن حممدا رسول اهلل، حي على الصالة، حي على الصالة، حي على الفالح، حي 
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على الفالح، اهلل أكرب، اهلل أكرب، ال إله إال اهلل. هذا هو الثابت أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
أمر بالال أن يؤذن به كما ذكر ذلك أهل السنن واملسانيد. إال يف أذان الصبح فإنه ثبت أن مؤذن 
النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يزيد فيه بعد احليعلة )الصالة خري من النوم، الصالة خري من النوم( 

واتفق األئمة األربعة على مشروعية ذلك، ألن إقرار الرسول صلى اهلل عليه وسلم هلذه الكلمة من بالل 
يدل على مشروعية اإلتيان هبا، وأما قول املؤذن يف أذان الصبح، حي على خري العمل فليس بثابت، 
وال عمل عليه عند أهل السنة ، وهذا من مبتدعات الرافضة ، فمن فعله ينكر عليه بقدر ما يكفي 

لالمتناع عن اإلتيان هبذه الزيادة يف األذان.
وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

سؤال )3( :
 هل يجوز لنا اأن ندر�س كتب العلوم الدينية التي ت�سدرها الإدارة -دار 

التوحيد- من جمهورية اإيران ؟
فتوى رقم )5401(

ج: ما ذكرت من قراءة الكتب الدينية اإليرانية، فإننا ننصحك برتكها؛ ملا فيها غالًبا من البدع والشرك، 
والسب ألصحاب الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وننصحك بقراءة القرآن كثريًا، مع التدبر والعمل، 

ونوصيك أيًضا بقراءة التفاسري املعتمدة، كتفسري اإلمام ابن جرير الطربي، واإلمام القرطيب، واحلافظ ابن 
كثري، وكتب احلديث مثل: صحيح اإلمام البخاري، واإلمام مسلم، وكتب السنن األربع، وموطأ اإلمام 
مالك، واملسانيد، كمسند اإلمام أمحد، وكتب التوحيد مثل: فتح اجمليد للشيخ عبد الرمحن بن حسن، 

وكتب شيخ اإلسالم ابن تيمية، ومن أخصرها وأنفعها: العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، 
وتلميذه ابن القيم، من أهل السنة واجلماعة، وحنذرك من كتب أهل البدع كالشيعة وغريهم.

وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
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هذه بع�س تغريدات احلقيقة على تويرت:
1- إذا كانت ايران والنظام النصريي وحزب الالت وشراذم الشيعة مل حيققوا النصر على بعض 

التكفريني والسلفيني و...فلماذا اذا هتدد إيران أمريكا ؟..!!!
2- مسؤول عسكري أمريكي لـCNN:مت حتديد الئحة األهداف احملتملة لعمليات قصف جوي 

على نظام بشار يف سوريا،باستخدام كروز...هوي ايل يضرب بكشف الضربة..!!
3- هاهي اسرائيل ضربت لبنان يف الناعمة وبالقرب من بريوت فليفرد حسن نصر الالت عضالته 

ولريد على العدوان أم أن عضالته فقط على نساء وأطفال الغوطة .!
4- قال شيخ اإٍلسالم عن الدولة الفاطمية : يف أثناء دولتهم خياف الساكن مبصر أن يروي حديثـًا عن 

رسول اللَّه-صلى اهلل عليه وسلم- فيقتل
5- قال سحنون بن سعيد:كان يزيد بن حامت يقول: ما هبت شيئاً قط هيبيت رجاًل ظلمته وأنا أعلم 

أن ال ناصر له إال اهلل، فيقول حسبك اهلل اهلل بيين وبينك
6- هل أعطت امريكا اليران رخصة بالقتل : ضرب بالكيمياوي على الغوطة . اعتقال شرس للسنة 

يف حزام بغداد. هجوم للحوثيني على عمران ودماج .تريب البحرين
7- املالكي:القضية الفلسطينية تزداد تعقيداوان احللول ال يكتب هلا النجاح مامل يشعر الفلسطينيون 

بأهنا حلول عادلةومنصفة.أعدل أوال مع فلسطيين العراق
8- وكالة فارس:وزير اخلارجية االيراين يدين قتل الشعب املصري االعزل ويدعو اىل وقف العنف...أما 

قتل الشعب السوري األعزل فحالل ..!!!!
9- وكالة فارس: روحاين..لن نعيد النظر يف مبادئ السياسة اخلارجية بل يف اإلسلوب واالداء 

والتكتيك...أي تغيري الشكل وبقاء املضمون..حتية ملن هللوا له
10- بعد هزمية حزب الالت وفشله يف سوريا وعدم حتقيق اهدافه هناك وتوقف زحفه يريد نصر الالت 

أن يوجه األنظار اىل وجود تكفرييني فلسطينيني لصرف األنظار
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