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   للحقيقة كلمة :
اإيران وحروب الإ�ستنزاف..وعلى الباغي تدور الدوائر

بسم اهلل :
من سوء عاقبة العدوان أن اهلل سبحانه وتعاىل يعاقب املعتدي بسوء صنيعه ومن جنس عمله 

َا بنَْغُيُكْم َعَلى أَننُْفِسُكْم...23 يونس .. قال تعال: .. يَا أَينَُّها النمَّاُس ِإنمَّ
ومنذ قيام الدولة اخلمينية اإليرانية عام » 79 م«  ورسالتها هي رسالة عدوانية  وتآمريه على كل شعوب 

املنطقة احمليطة بإيران ..
لقد دخلت إيران يف حرب مع سنة العراق وسوريا ولبنان واليمن ودعمت املليشيات املوالية هلا يف تلك 
البلدان واهلدف من هذا العدوان هو ثأر تارخيي ضد أهل السنة الذين دمروا حضارة فارس بقيادة الصحابة 

الكرام وعلى رأسهم عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه .
فإيران تتصرف بعقلية ثأرية إنتقامية إجتثاثية لكل ماهو سين فتقتل وتسفك الدماء وهتدم املساجد والدور 

دون رأفة وال رمحه ..
لكن فات إيران بسبب حقدها وعنجهيتها.. أن من الصعب إجتثاث ماليني من البشر , علما أن هذا 
العنف اإليراين قد قوبل بعنف مضاد من أهل السنة ودخلت إيران يف دوامة حروب اإلستنزاف اليت مل 
حتسب حساهبا ومل تقدر قدرها وهذا جزاء البغي والعدوان قال تعاىل : وََكَذِلَك َجَعْلَنا يف ُكلِّ قنَْريٍَة َأَكاِبَر 

ُمْرِِميَها لَِيْمُكُروا ِفيَها َوَما َيُْكُروَن ِإالمَّ بِأَننُْفِسِهْم َوَما َيْشُعُروَن )123( األنعام ..
قال حممد بن كعب القرظى : ثالث خصال من كن فيه كن عليه : املكر ﴿ َواَل يَِيُق اْلَمْكُر السمَّيُِّئ ِإالمَّ 
َا بنَْغُيُكْم َعَلى أَنُفِسُكم ﴾ » يونس : 23 » , والنكث ﴿ َفَمن  بَِأْهِلِه ﴾ » فاطر : 43 » , والبغى ﴿ ِإنمَّ

َا يَنُكُث َعَلى ننَْفِسِه ﴾ » الفتح : 10 نمََّكَث فَِإنمَّ
إن إيران واملليشيات املرتبطة هبا ختسر يف حروهبا اليت اشعلتها يف املنطقة خرية شباهبا دون سقف زمين 
معروف لتحقيق اإلنتصار أو وقف تلك احلروب , فحرسها الثوري ومقاتلي حزب الالت واملليشيات 
الشيعية ومعهم النظام السوري مل يستطيعوا حسم املعركة لصاحلهم يف العراق وسوريا ولبنان, والوضع يف 

اليمن يسري حنو إشعال حرب جديدة مشابه ملا يدث يف سوريا والعراق..
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وحنن نشاهد اآلن معارك تدور احلرب فيها سجاال بني كر وفر فال غالب وال مغلوب وال خاسر وال 
منتصر..  وهي حروب تطحن يف أوراها كل من يدخل يده فيها ..وتسمى يف املصطلحات العسكرية 
حبروب اإلستنزاف.. وهي اليت تسنزف األفراد واألموال واملقدرات , والسؤال املوجه ماذا تستفيد إيران من 
إشعال مثل تلك احلروب وهي يف أمس احلاجة إىل األموال لتحسني وضعها اإلقتصادي املنهار وحتسني 

وضع شعبها..الذي نسبه كبرية منه حتت خط الفقر وهي من الدول الكبرية املصدرة للنفط ....
إن السبب هو احلقد والكراهية على كل ما هو عريب ومسلم كذلك أهنا تعيش يف وهم واسطورة إعادة 
مد فارس ووضع كل الدول العربية حتت مظلتها وتابعة ذليلة هلا , فنار احلقد أعمى بصريهتا وبصرها 
وتصر على إذكاء حروب حترقها قبل غريها وهي تسري على خطى كسرى ملك فارس الذي كان ينهزم يف 
كل معركة خيوضها مع الفاحتني الصحابة  , ويصر على املكابرة وعدم اإلستسالم حىت قتل شريدا طريدا 

على يد فالح ...
فإيران قد بغت وطغت وقتلت وشردت ..

وكما قيل : من سل سيف البغى قتل به , وعلى الباغى تدور الدوائر ,
. قال ابن عباس- رضى اهلل عنهما : لو بغى جبل على جبل جلعل اهلل- عز وجل- الباغى منهما دكاً.

ويف احلديث : ما من ذنب أجدر أن يعجل اهلل تعاىل لصاحبه العقوبة يف الدنيا مع ما يدخره له يف اآلخرة 
من البغي و قطيعة الرحم..]1[

والقادم على إيران أعظم إن مل ترعوي وترجع عن غيها .
قال تعاىل : ﴿ َوِإْذ َيُْكُر ِبَك المَِّذيَن َكَفُرواْ لِيُْثِبُتوَك أَْو ينَْقتنُُلوَك أَْو خُيْرُِجوَك َوَيُْكُروَن َوَيُْكُر الّلُه َوالّلُه َخينُْر 

اْلَماِكرِيَن﴾ » األنفال : 30 «
موقع احلقيقة

2014-12-25
جلنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة يف فلسطني

.................................
]1[ قال الشيخ األلباين : ) صحيح ( انظر حديث رقم : 5704 يف صحيح اجلامع..
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   عقيدة وحقيقة مذهب الشيعة :

ً تكفري ال�سيعة ملخالفيهم؛ اأهل ال�سنة اأمنوذجا
                                                                                رمضان الغنام

 ملن املسائل العظيمة اليت ابتليت هبا األمة اإلسالمية منذ أزمنة بعيدة، وكان هلا أثرها السيئ على الفرد 
املسلم واألمة اإلسالمية بصفة عامة مسألة التكفري، واستسهال بعض الطوائف وبعض األفراد الولوغ فيه، 
كفر- 

ُ
بإطالق ألفاظ التكفري على أهل التوحيد، بل وتطبيق لوازم هذا اإلطالق- من وجهة نظر هذا امل

من استحالل الدم واملال بل والعرض يف كثري من األحيان.
والشيعة من أكثر الفرق ولوغاً يف هذا األمر، وهلذا فهم يكفرون كل من خالفهم من املسلمني، كما 
توسعوا يف املكفرات، وأدخلوا فيها كثرياً من بدعهم وأباطيلهم املرتبطة مبذهبهم أصواًل ما أنزل اهلل هبا من 

سلطان.
وقبل البدء يف احلديث عن مسألة التكفري بني أهل السنة والشيعة اإلمامية يسن بنا التأكيد على أمر 

هام، وهو أن التكفري حكم شرعي، ال كما يشنع املشنعون على كل من يذكر كفر كافر.
لكن هذا ال يعين االستسهال يف التكفري، فأهل السنة- رغم تشددهم يف مسألة تكفري الغري- يؤكدون 
على وجوب اعتقاد كفر كل من مل يؤمن باهلل إهلاً ورباً، وبنبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم رسواًل ونبياً، 

وبالقرآن الكرمي وحياً وتنزياًل.
يقول القاضي عياض يف كتاب الشفاء عند ذكره ملا هو كفر باإلمجاع: »وهلذا نكفر من دان بغري ملة 
املسلمني من امللل، أو توقف منهم أو شك أو صحح مذهبهم، وإن أظهر اإلسالم واعتقده، واعتقد 

إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهار ما أظهر من خالف ذلك«)1(.
وليس معىن احلذر من تكفري الغري التغاضي عن كفره إن كان متحققاً، لكن ذلك من وظيفة العلماء 
املدققني، ال أهل األهواء والبدع والتعصب، فاجلرأة على تكفري الغري هالك وفساد وتعدي؛ ألن الكفر 

حكم شرعي مرده إىل اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم.
فالتكفري حكم شرعي ال جيوز إنكاره إن ثبت يف حق الغري، وإنا اخلطأ واخللل يكمن يف التعدي فيه 

واالستسهال، كما نرى عند أهل البدع وعلى رأسهم الشيعة االثنا اإلمامية.
أما أهل السنة فهم أبعد الناس عن التكفري وأشدهم يف االحتياط فيه، يقول الشوكاين رمحه اهلل تعاىل: 
»اعلم أن احلكم على الرجل املسلم خبروجه من دين اإلسالم ودخوله يف الكفر ال ينبغي ملسلم يؤمن باهلل 
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واليوم اآلخر أن يُقدم عليه، إال بربهان أوضح من مشس النهار، فإنه قد ثبت يف األحاديث الصحيحة 
املروية من طريق مجاعة من الصحابة أن )من قال أِلَِخيِه يا َكاِفُر فنََقْد بَاَء هبا َأَحُدُهَا(«)2(.

مث قال: »ففي هذه األحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكرب واعظ عن التسرع يف التكفري«)3(.
واألدلة على تشدد أهل السنة يف مسألة التكفري وخوفهم من االستسهال فيه كثرية، وقد سبق يل أن 
ذكرُت نتفاً منها يف مقال يل حتت عنوان )جرية االستسهال يف التكفري( فعليه فال يلزم هنا تكرار ما ذكرته 

يف هذه املسألة، حمياًل القارئ الكرمي على هذا املقال.
أما الشيعة فكتبهم تعج باحلديث عن تكفري الغري، سيما أهل السنة واجلماعة، فبالرغم من ادعائهم- ليل 
هنار- أن مذهب أهل السنة مذهب تكفريي إال أن الناظر يف مقوالهتم وكتاباهتم وأفعاهلم يقطع مبا ال 
مال فيه للشك بأن التشيع ما قام إال على التكفري، ولوال تكفريهم املسلمني ملا كان لتشيعهم معىن، وال 

ملذهبهم أثر، وال لعمائمهم مريدين وأتباع.
فالفكر الشيعي فكر يغذي أتباعه على االستعالء على املسلمني وتكفريهم بل وسلبهم أمواهلم والتعدي 
على حرماهتم وعوراهتم، متذرعني بعقيدة االصطفاء اليت اشرتكوا فيها مع اليهود، فاليهود ادعوا أهنم شعب 
اهلل املختار، وأن ما دوهنم من األمم عبيد هلم وخدم ملشروعهم. والشيعة رؤوا يف مجاعتهم مجاعة خمتارة 

مصطفاة دون غريهم من البشر.
وهلذا فهم يكفرون كل من مل ينص على إمامة علي- رضي اهلل عنه- من املسلمني، والنص على اإلمامة 
ليس كما يبدو من ظاهر الكالم، أنه الشهادة خبالفته- رضي اهلل عنه- وإمامته يف الدين، وصحبته للنيب 

صلى اهلل عليه وسلم، بل األمر- عند الشيعة- أكرب من ذلك.
فمن لوازم هذا التنصيص وتلك الشهادة التربؤ ممن اعتدى واغتصب اخلالفة- حبسب معتقدهم- وعليه 
الثالثة: )أبو بكر وعمر وعثمان( رضي اهلل عن  الدم هو من يتربأ من اخللفاء  فالشيعي احلق معصوم 
اجلميع. وإال فلماذا يكفر الشيعة أهل السنة رغم اعرتافهم بإمامة علي بن أيب طالب رضي اهلل تعاىل عنه.
فعن الباقر يروي الشيعة قوله: )إن اهلل عز وجل نصب علياً عليه السالم علماً بينه وبني خلقه، فمن عرفه 
كان مؤمناً، ومن أنكره كان كافراً، ومن جهله كان ضاال، ومن نصب معه شريكا كان مشركاً، ومن جاء 

بواليته دخل اجلنة()4(.
ومن الروايات اليت جتعل من معرفة اإلمام شرطاً من شروط صحة اإليان قوهلم على لسان أئمتهم: »حنن 
الذين فرض اهلل طاعتنا، ال يسع الناس إال معرفتنا، وال يعذر الناس جبهالتنا، من عرفنا كان مؤمناً، ومن 
أنكرنا كان كافراً، ومن مل يعرفنا ومل ينكرنا كان ضااًل، حىت يرجع إىل اهلدى الذي افرتض اهلل عليه من 
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طاعتنا الواجبة، فإن يت على ضاللته يفعل اهلل به ما يشاء«)5(.
وقد كان ألهل السنة– ويسموهنم الشيعة بالنواصب- نصيب األسد يف هذه اهلجمة التكفريية من قبل 
الشيعة، ولشيخهم البحراين مجع جيد ملقاالت أئمتهم املكفرة ألهل السنة، يقول يف احلدائق الناضرة: 
»متام حتقيق القول يف هذا الفصل يتوقف على رسم مسائل: )األوىل( املشهور بني متأخري األصحاب 
هو احلكم بإسالم املخالفني وطهارهتم، وخصوا الكفر والنجاسة بالناصب كما أشرنا إليه يف صدر الفصل 
املتقدمني هو  السالم(، واملشهور يف كالم أصحابنا  البيت )عليهم  وهو عندهم من أظهر عداوة أهل 

احلكم بكفرهم ونصبهم وجناستهم، وهو املؤيد بالروايات اإلمامية.
قال الشيخ ابن نوخبت )قدس سره(، وهو من متقدمي أصحابنا يف كتابه فص الياقوت: دافعوا النص كفرة 

عند مجهور أصحابنا، ومن أصحابنا من يفسقهم..اخل.
أكثر  ذهب  فقد  باإلمامة  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  على  النص  دافعوا  أما  العالمة يف شرحه  وقال 
أصحابنا إىل تكفريهم؛ ألن النص معلوم بالتواتر من دين حممد )صلى اهلل عليه وآله(، فيكون ضرورياً أي 
معلوماً من دينه ضرورة، فجاحده يكون كافراً كمن جيحد وجوب الصالة وصوم شهر رمضان، واختار 
ذلك يف املنتهى، فقال يف كتاب الزكاة يف بيان اشرتاط وصف املستحق باإليان ما صورته: ألن اإلمامة 
من أركان الدين وأصوله، وقد علم ثبوهتا من النيب )صلى اهلل عليه وآله( ضرورة، واجلاحد هلا ال يكون 

مصدقاً للرسول يف مجيع ما جاء به فيكون كافرا. انتهى.
وقال املفيد يف املقنعة: وال جيوز ألحد من أهل اإليان أن يُغسل خمالفاً للحق يف الوالية وال يصلي عليه. 

وحنوه قال ابن الرباج.
وقال الشيخ يف التهذيب بعد نقل عبارة املقنعة: الوجه فيه أن املخالف ألهل احلق كافر فيجب أن يكون 

حكمه حكم الكفار إال ما خرج بالدليل«)6(.
وعبارات أئمة الشيعة يف تكفري النواصب- أهل السنة- كثرية جداً، وال ينع تعميتهم بذكر لفظ النواصب 
أن مقصود تكفريهم يلزم أهل السنة، وأوضح دليل على ذلك تكفريهم املباشر والصريح لصحابة النيب 

صلى اهلل عليه وسلم، ويف مقدمتهم الصديق والفاروق وذو النورين رضي اهلل عنهم أمجعني.
ويؤكد ذلك قول صاحب كتاب: »احملاسن النفيسة يف أجوبة املسائل اخلراسانية«: »بل أخبارهم عليهم 
السالم تنادي بأن الناصب هو ما يقال له عندهم سنيًّا... وال كالم يف أن املراد بالناصبة فيه هم أهل 

التسنن...«)7(.
وقال يف موضع آخر: »على أنك قد عرفت سابقاً أنه ليس الناصيب إال عبارة عن التقدمي على علي عليه 
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السالم غريه«)8(.
ويقول الشيعي علي آل حمسن: »وأما النواصب من علماء أهل السنة فكثريون أيضا، منهم ابن تيمية، 

وابن كثري الدمشقي، وابن اجلوزي، ومشس الدين الذهيب، وابن حزم األندلسي... وغريهم«)9(.
ويف ختام هذا املقال يسن بنا الوقوف على ممل كالم أهل السنة يف مسألة تكفري الشيعة، وقد خلص 
هذا املوقف الدكتور غالب عواجي يف كتابه املاتع فرق معاصرة، يقول: »الشيعة ليسوا مجيعاً على مبدأ 
واحد يف غري دعوى التشيع، فمنهم الغالة اخلارجون عن امللة بدون شك، ومنهم من يصدق عليهم أهنم 

مبتدعون متفاوتون يف ابتداعهم، فبعضهم أقرب من البعض اآلخر...«)10(.
مث يقول: »اتضح أن الشيعة عندهم مبادئ ثابتة يف كتبهم املعتمدة، قررها رجاالهتم املعتربون قدوة يف 

مذاهبهم، من قال– ولو ببعض من تلك املبادئ- فال شك يف خروجه عن امللة اإلسالمية، ومنها:
أ- قوهلم بتحريف القرآن وأنه وقع فيه الزيادة.

ب- غلوهم يف أئمتهم وتفضيلهم على سائر األنبياء.
ج- غلوهم يف بُغض الصحابة ممن شهد اهلل هلم بالفوز والنجاة، كأيب بكر وعمر وعثمان وأم املؤمنني 
عائشة رضي اهلل عنها وحفصة وغريهم رضي اهلل عنهم أمجعني، وردهم شهادة أم املؤمنني رضي اهلل عنها، 

وبقاؤهم على عداوهتا وإفكهم عليها، واعتبارها عدوة وليست بأم.
د- قوهلم بالبداء على اهلل تعاىل، وقد تنزه اهلل عن ذلك.

ومواقف أخرى يصل خالفهم فيها إىل سلب العقيدة اإلسالمية من جذورها يف كل قلب تشبع هبا.
وأما من مل يقل بتلك املبادئ، وكان له اعتقادات أخرى ال خترجه عن الدين، فإنه تقام عليه احلجة مث 

يكم عليه بعد ذلك حسب قبوله احلق أو رّده له)11(.
فشتان بني حكم يكمه اهلوى كحكم الشيعة اإلمامية على أهل السنة بالكفر واملروق جملرد تقديهم أليب 
بكر وعمر علي علي رضي اهلل عن اجلميع، وبني حكم أهل السنة املنضبط املبين على أصول إسالمية 

واعتقادية صحيحة ال هوى فيها وال حظ نفس..
فاللهم أهِد الشيعة، وردهم إىل دينك، وانصر أهل التوحيد العاملني بالقرآن والسنة، املدافعني عن صحابة 
النيب صلى اهلل عليه وسلم، املوقرين لزوجاته وأمهات املؤمنني، وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله 

وصحبه وسلم.
املصدر : مركز التأصيل للدراسات والبحوث
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اهلوامش:
)1( كتاب الشفا: )238/2(.

َا َرُجٍل قال أِلَِخيِه يا َكاِفُر  )2( متفق عليه، البخاري )5753(، ومسلم )60(، ولفظه يف البخاري: )أَيُّ
فنََقْد بَاَء هبا َأَحُدُهَا(.

)3( السيل اجلرار: )578/4(.
)4( الكايف للكليين: )438/1(.
)5( الكايف للكليين: )187/1(.

)6( احلدائق الناضرة- احملقق البحراين: )176/5(.
)7( احملاسن النفيسة يف أجوبة املسائل اخلراسانية- البحراين: )ص:147(.

)8( املرجع السابق: )ص:157(.
)9( كشف احلقائق: )ص:249(.

)10( فرق معاصرة- غالب عواجي: )264/1(.
)11( املرجع السابق، نفس الصفحة، بتصرف.
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    شبهات وردود

من يتدين "بالعهر" .. يطعن ب�رشف " فل�سطينيي العراق   
 

 بسم اهلل :
ننَْيا َواآْلِخَرِة َواللمَُّه  قال تعاىل : ِإنمَّ المَِّذيَن يُِبُّوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة يف المَِّذيَن آَمُنوا هَلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم يف الدُّ

ينَْعَلُم َوأَننُْتْم اَل تنَْعَلُموَن )19(
ننَْيا َواآْلِخَرِة َوهَلُْم َعَذاٌب  وقال جل وعال :ِ إنمَّ المَِّذيَن ينَْرُموَن اْلُمْحَصَناِت اْلَغاِفاَلِت اْلُمْؤِمَناِت لُِعُنوا يف الدُّ
َعِظيٌم )23( ينَْوَم َتْشَهُد َعَلْيِهْم أَْلِسَنتنُُهْم َوأَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهْم مبَا َكانُوا ينَْعَمُلوَن )24( ينَْوَمِئٍذ ينَُوفِّيِهُم اللمَُّه 

ِديننَُهُم احلَْقمَّ َوينَْعَلُموَن َأنمَّ اللمََّه ُهَو احلَْقُّ اْلُمِبنُي )25(
نشر موقع فلسطينيو العراق على موقعه املوقر مقاال بعنوان: حتريض جديد على الفلسطينيني يف العراق 
بتاريخ  العراق  املرة ليس بسيناريو اإلرهاب بل مبس شرف نساءنا:مع تعليق فلسطينيو  .. ولكن هذه 

2014/12/7
.يتحدث عن طعن أحد.. املواقع الشيعية..بشرف الفلسطينيات يف بغداد ويتهمهن بأهنن يارسن الدعارة 
يف أحد البنايات السكنية , ويذر هذا املفرتي بأن 20 إمراة فلسطينية سوف يدمرن أخالق الشباب 
http://www.paliraq.com/  : الرابط  .وإليكم  والنزيه.....!!!!!  التقي  الشيعي..  العراقي 

11188=News.aspx?id
نقول بعد اإلستعانة باهلل: إن من كان بيته من زجاج فال يرمي الناس باحلجارة..

لقد اشتهرت شعوب كثرية بالفساد اخللقي واإلباحية، لكن الشعب الوحيد - على ما يبدو- الذي أطّر 
فساده بالدين، وأعطاه مشروعية دينية هو الشعب الشيعي، ومنذ نشأته األوىل...وال ينزعج الشيعة من 
هذا الكالم ألنه موجود يف أمهات كتبهم وعلى لسان كبار علمائهم ومراجعهم وسوف نثبت هذا بإذن 

اهلل .
وأما أخبار مراجعهم العهرية فحدث عنها وال حرج ! وكلنا يذكر قضية »مناف الناجي« الشهرية وهو 
وكيل السيستاين يف ميسان ..عندما استدرج طالبات احلوزة ليمارس معهن أبشع انواع العالقات اجلنسية 
مغامرات  دخل يف  هلم  الفلسطينيني  هل  ندري  وال  املشينة..  األعمال  هذه  ويصور  متزوجات  ومنهن 
»املعمم مناف«  الغرامية اليت أغلق ملفها وعميت أخبارها بليل.. وهذا ما ظهر وما خفي كان أعظم .
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يقول »عباس اخلوئي« .. ابن املرجع الشيعي الشهري »أيب القاسم اخلوئي«  : وأن املرجع الفالين أهديت 
إليه شابة لكنه لكرب سنه وتقدم شيخوخته غري قادر على تلبية فطرهتا، فتوىل ابنه الشاب املهمة عنه فشيء 
عادي وعلى كل لسان ! وال من مشكلة!. لقد حتدث عن فضائح أخالقية حصلت يف بيت »اخلوئي« 

نفسه ومن قبل أقاربه األدَنني.
من ذلك السبب الذي جعل أباه يطلق زوجته والدة حممد تقي وعبد اجمليد الذي قتله أتباع مقتدى عشية 
دخوله النجف مع )اإلخوة( احملتلني. والتفاصيل موجودة يف قرص ليزري. وقد ذكر فيه حكايات عن 

علمائهم ومراجعهم خيجل القلم من تقييدها.]1[
إن اهتام الشعب الفلسطيين هبذه الفرية العظيمة يهدف إىل هتجري من تبقى منهم يف العراق وخاصة بعد 
أن باتت عمليات استهدافهم من قبل القوات احلكومية الشيعية مفضوحة..!! فهم من جهة يتشدقون 
ويتمسحون مبساندهتم لقضية فلسطني ويبح صوت مقتدى وغريه بوقوفهم إىل جانب الشعب الفلسطيين 
بل وحىت املالكي سار على هذه النغمة.. ومن جهة أخرى يعتقلون الفلسطينيني ويظهروهنم على شاشات 
التلفاز بأهنم إرهابيون فكيف يستقيم األمر ..!!! . فعملية الطعن بالفلسطينيني وبأخالقهم رمبا تكون 

...جديدة ..ومثمرة بالنسبة هلم..!!!
والعجيب أن موقع » احلقائق » الذي ركز فيه هذا الدعي على شرف الفلسطينيات قد نسي أو تناسى 
أن العراق اجلديد عراق »الويل الفقيه« قد انتشرت فيه املخدرات اليت تأيت من اجلارة الشرقية الشقيقة 
...!! وانتشر به األيدز بعد أن كانت هذه األمور شبه معدومة يف عهد » النظام السابق «...ونقول 
للذي يتشدق بالشرف والذي يرتعد على أخالق العراقيني والعراقيات )ونقصد هنا الشيعة ( أن مواخري 
الدعارة وتعاطي اخلمور تعج هبا بغداد »الويل الفقيه » فمعامل صناعة اخلمور ما زالت تعمل يف منطقة 
الزعفرانية.. واملالهي الليلة مفتوحة على مصراعيها مثل ملهى املشرق يف كمب سارة ونادي ياهال يف حي 
الصناعة ]2[..بل رئيس احلكومة العراقية السابق نوري املالكي أمر بفتح مجيع اخلمارات وحمالت شرب 
اخلمور واملشروبات الكحولية واملالهي الليلية يف بغداد وباقي احملافظات العراقية وعلى إثر ذلك فتح يف 
بغداد أكثر من 24 مخارة وحمل بيع املشروبات وملهى ليلي ..واقرأ إن شئت مقال » »انتفاضة اخلمر« 
http://www.al-akhbar.com/ : أعطت الفوز للمالكي« على موقع األخبار وحتت الرابط

..89291/node
فأين مراجعك العظام من هذا الفساد يامن تطعن بشرف الفلسطينيني...

يقول الشيخ »طه الدليمي« : وقد كان يف سجن أيب غريب على عهد النظام السابق، ومن مدينة الثورة 
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فقط معقل )جيش املهدي(، اليت صارت تسمى مدينة الصدر )8000( سجني جبرية زنا احملارم. وقد 
روى يل الثقات أن أحد احملكومني جبرية الشذوذ اجلنسي شاب من مدينة العمارة الشيعية وعده أبوه بأن 
يزوجه من الفتاة اليت يبها إن هو رجع إىل اخلدمة العسكرية. وحني رجع إىل بيته يف اإلجازة الدورية وجد 
أباه قد تزوج تلك الفتاة! فما كان منه إال أن أمسك، مث عراه من مالبسه، وربطه بقضبان الشباك، مث قام 

بنكحه!!! هل مسعتم مبثل هذه اجلرائم اجلنسية، وختيلتم صور شذوذها؟!!!..
الفلسطينيات )ظلما  تتباكى على أخالق الشيعة من بعض  وانظر ماذا حصل يف عراق املاليل يا من 

وهبتانا(..
»كشفت مصادر طبية عراقية، عن وجود أكثر من 11 ألفا و700 إصابة باألمراض املنقولة عن طريق 
ما  لتفشي  نتيجة  احلاالت  تلك  املراقبون  فيما عزا  العراق،  الناصرية جنوب  اجلنس، سجلت يف مدينة 
يسمى بن )زواج املتعة( الذي يروج له املذهب الشيعي. وقالت مديرة شعبة السيطرة يف دائرة الصحة فرات 
عودة محادي، يف تصريح صحايف: )إن الشعبة سجلت ومن خالل اإلحصائيات والتقارير املسجلة يف 
مركز الرعاية الصحية واملستشفيات أكثر من 11 ألفا و700 إصابة بأمراض منقولة جنسيا(.. وطالب 
مدير معهد األمراض السارية واملعدية يف مدينة النجف من احلوزة الشيعية بإيقاف زواج املتعة خالل الفرتة 
القادمة حىت يتسىن لدائرة الصحة ترتيب شروط وضوابط األزمة ملثل هذه الزجيات وخاصة من اإليرانيني 
القادمني من خارج احلدود الذين يدفعون مبالغ طائلة لذوي الفتيات للتمتع هبن ليلة واحدة أو عدة ليال 
بعقد النكاح عند السيد دون أن يعرف ما بذلك الشاب من أمراض، على حد قوله. وحبسب إحصائيات 
احلكومة العراقية احلالية فان مدينة النجف سجلت يف حزيران املاضي، رقًما قياسًيا بلغ أكثر من 80 حالة 

إيدز وأكثر من 4000 مدمن على املخدرات اإليرانية«. ]3[
وكما ذكرنا إن الدعارة عند الشيعة هي دين يتدينون به بإسم »نكاح املتعة« وانظر إىل فتاواهم الشاذة 

اليت تفوح منها رائحة الشذوذ وال ندرى هل هذا دين أم ماخور دعارة .
انتشار اسم )غالم(  السبب وراء  الغالم. ولعل هذا هو  أو  الذكر  بالشذوذ ونكاح  وللقوم ولع خاص 
بينهم. وقد حتدث عباس اخلوئي عن تفشي اللواطة بني علمائهم! مث عقب قائاًل : املشكلة ليست يف 
هذا، املشكلة حني يصري امللوط به مرجعاً، وقد حصل!!!...أما نكاح الزانية وذات البعل وتشريعه يف دين 

الشيعة فحدث وال حرج ونسبوه زورا وهبتانا إىل آل البيت رضي اهلل عنهم ورمحهم اهلل .
والعجيب أن الفقيه ال يهمه من جرية مثل نكاح والد الزوجة وعمها وأخيها وأمها سوى صحة العقد من 
فساده، والسؤال عما إذا كان الفعل وقع قبل العقد أم بعده!! مع أنه يلقب نفسه بن )احلاكم الشرعي( 
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اللقب الذي خيوله حق التصرف باألموال واألنفس واألعراض! انظر مثاًل إىل ما يفيت به فقيه كبري لدى 
الشيعة كاخلوئي: إذا تزوج امرأة مث الط بأبيها أو أخيها أو ابنها مل حترم عليه ) املسائل املنتخبة، ص300 

- مسألة )992((.
كما أن عملية جنسية شاذة مقرفة ال يفعلها إال شياطني، ينفذها ثالثة مع بعضهم يف وقت واحد )ذكر 
وأنثى وخنثى( ال تثري لدى األخ اخلوئي انتباهاً إىل شيء سوى التفكري يف مسألة الغسل وعلى من جيب 
؟! يقول اخلوئي: »لو أدخلت اخلنثى يف الرجل أو األنثى مع عدم اإلنزال ال جيب الغسل على الواطئ 
وال على املوطوء! وإذا أدخل الرجل باخلنثى وتلك اخلنثى باألنثى وجب الغسل على اخلنثى دون الرجل 

واألنثى«!)- منهاج الصاحلني، 47/1 (.
هذا يف كتاب امسه )منهاج الصاحلني( ! وال أدري ماذا يتضمن كتاب أكثر من هذا حىت يسمى عندهم 
وسبياًل  للصنالح  منهاجاً  شذوذاً  وأكثره   ، الفساد  أنواع  شر  جيعلون  قوماً  إن  الفاسدين(؟!  بن)منهاج 

للصاحلني هم أفسد خلق اهلل، وأضلهم عن سواء السبيل.]4[
وهذه فتاوى املعممني يف تشريع الدعارة والفساد)ومانسب اىل آل البيت رضي اهلل عنهم ( هو زور وهبتان:
1- ....ُسئل اإلمام الصادق : »إين أكون يف الطرقات، فأرى املرأة احلسناء، وال آمن أن تكون ذات بعل 
أو من العواهر؟ قال: ليس هذا عليك، وإنا عليك أن ُتْصدقها عن نفسها«. )الكايف للكليين 462/5، 

البحار للمجلسي 310/100(.
2-  وقيل للصادق: »إن فالنا تزوج امرأة متعة فقيل له: إن هلا زوجا، فسأهلا، فقال )أي الصادق(: ومل 

سأهلا؟«. )التهذيب للطوسي 253/7، وسائل الشيعة للحر العاملي 31/21(.
3- السستاين : السؤال:هل جيوز عقد املتعة مع اخلادمة املسلمة بفرض رضى الزوجة أو عدمها ، كذلك 

ما احلكم عند عدم علم الزوجة ؟
الفتوى: جيوز وإن مل تعلم الزوجة أو مل ترض به .)هذه الفتاوى وأمثاهلا للسسستاين يف هذا الرابط :

T z j T 8 o d m ? /2 /h t t p : / / w w w . a l s e r a j . n e t / a r / f i k h
)4&120&91&vl1075094365

4- السستاين: سؤال : ما حكم التمتع باملشهورات بالزنا ؟ وكذلك اللوايت يعملن يف بعض الفنادق وانا 
اعرف باهنن خيرجن من غرفة ويدخلن يف اخرى ) أي عملهن الزنا ( ؟

الفتوى: األحوط  وجوباً ترك التمتع هبن إال بعد التوبة, ويكن الرجوع يف املسألة اىل من يفيت جبواز التمتع 
هبن مع رعاية األعلم فاألعلم .
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يعين هنالك من يفيت اجلواز فيمكن للشيعي حىت يتمتع ببنات اهلوى أن يذهب ملن يفيت باجلواز مع رعاية 
األعلم ...!!!...

5- السستاين: السؤال:لو علمت ان هذه الزانية ، لن تعتد بعد انتهاء مدة العقد ، وسوف تعاود ممارسة 
الزىن فور اخلروج من منزيل ، وكان هذا العلم سابقاً لعقد ، وعقدت عليها.. فهل هذا العقد صحيح شرعاً 

، مع العلم املسبق باهنا زانية ، واهنا لن تعتد بعد انتهاء مدة العقد ، واهنا سوف تعاود ممارسة الزىن ؟
الفتوى: ال يرم التمتع بالزانية ، إذا مل تكن مشهورة بالزنا ، وهي اليت تعلن إستعدادها لذلك . فإن كانت 
مشهورة ، فاالحوط وجوباً عدم التزوج هبا ، ال دواماً والمتعة إال بعد توبتها ، واما اهنا التعتد بعد إنتهاء 

املدة ، فال يوجب بطالن عقدها معك .
6-  السستاين : سؤال : ما حكم التمتع بأملرأة اشك يف كوهنا مشهورة بالزنا أو ال؟

الفتوى: جيوز التمتع هبا..
7- السيستاين : السؤال:هل جيوز التمتع بأكثر من امرأة ، بوقت واحد؟

الفتوى : جيوز .
8- اخلوئي: .السؤال: رجل يعرف زانية ، ولكنه ال يعرف بأهنا مشهورة أو غري مشهورة .. فهل جيوز 

التمتع هبا
الفتوى : اخلوئي: ال بأس ما مل يعلم بالوصف ) أهي مشهورة ، أم غري مشهورة ؟ ( .

ولكن   ، تعتقد حليتها  إذا كانت ال  املخالفة  أو   ، متعة  الكتابية  نكاح  السؤال:هل جيوز  اخلوئي   -9
استجابت طمعا يف املال ؟
الفتوى: اخلوئي: نعم جيوز.

10-  الروحاين : سؤال: مرة ذهبت إىل نادي ليلي، حيث طلبت عاهرة مين مبلغ 100$ دفعت هلا و 
قالت يل: متعتك جبسدي كله مقابل هذه النقود. لكن ملدة يوم واحد فقط هل اعترب ذلك زواج متعة؟

اجلواب: بامسه جلت امسائه اذا کان ما قالت بقصد انشاء الزواج و انت قلت بعد ذلک قبلت لنفسی 
..)htm.797-http://ar.rohani.ir/istefta :هکذا؛ يکون ذلک زواج متعة.)الرابط

هناك  القاطنني  الفلسطينيني  من  احلي  اهل  إنقاذ  منهم  تطلب  ويامن  يادعي..  مراجعك  هم  هؤالء 
..فاألوىل بك أن تطلب إنقاذ الشيعة من هذه الفتاوى اليت تبيح عرضهم ..!!!

هذا غيض من فيض العهر املقنن بأطر شريعة شياطني الشيعة ومعمميهم واليت تعود أصوهلا اىل الزرادشتية 
الفارسية اليت جتعل اجلنس مشاعا حىت مع احملارم.. وانتقل اىل الشيعة باسم املتعة ... ..
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ونقول للطاعن بعرض الفلسطينيني ..إذا كان دين الويل الفقيه الذي يكم العراق اآلن هذا حاله حيث 
أن العهر عنده دين فلماذا تتعرض للشريفات والعفيفات من نساء فلسطني ..فاألوىل واألجدر بك أن 
تلتفت إىل أهل بيتك ونساء طائفتك اللوايت من املمكن أن تضيع عفتهن وشرفهن وتضيع أخالق الشباب 
الشيعي ..الطاهر والعفيف  ..!!!..يف ظل تلك الفتاوى العفنة اليت تشرعن الزىن وتنشر الرذيلة.. وما 
حال الشيعة املزري اآلن إال نتيجة هلذا الدين املنحرف.. فقبل أن ترمي نساء فلسطني حبجر عليك أن 

تذهب إىل بغايا املتعة من أبناء قومك حول مراقد كربالء والنجف ..!!!
احلي(...إن  بضمائرنا  ويرق  يزننا  وما  الفلسطينيني  هؤالء  من  العراقية  الغرية  )أين  ينفع صراخك  وال 

ضمائركم احلية قد دفنت حتت ركام هذا العهر املقنن بشريعة زرادشت ..
ونقول ألهلنا من فلسطيين العراق الذين ابتلوا بأمثال هؤالء : لكم أسوة بصحابة النيب صلى اهلل عليه 
وسلم وأهل بيته ..فهؤالء ساللة اجملوس قد طعنوا خبري جيل بعد األنبياء فال غرابة أن يطعنوا مبن هم دونه 

إستجابة للمرض الشعويب البغيض الذي يكره أي عريب على ظهر البسيطة ...
ْفِك ُعْصَبٌة ِمْنُكْم اَل حَتَْسُبوُه َشرًّا َلُكْم َبْل ُهَو َخينٌْر َلُكْم  ولكم تسلية بقوله تعاىل : »ِإنمَّ المَِّذيَن َجاُءوا بِاإْلِ

مثِْ َوالمَِّذي تنََوىلمَّ ِكبنَْرُه ِمننُْهْم َلُه َعَذاٌب َعِظيٌم« ِلُكلِّ اْمرٍِئ ِمننُْهْم َما اْكَتَسَب ِمَن اإْلِ
وبقول املتنيب : وإذا أتنَْتَك َمَذّميت من نَاِقٍص         َفهَي الّشهاَدُة يل بأيّن كاِمُل

موقع احلقيقة
2014-12-9

جلنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة يف فلسطني
......................

]1[ عن موقع القاسية بتصرف
]2[ وقد أخربين بعض األصدقاء  عن هذا ..

]3[ موسوعة الرشيد، بتاريخ 2 ديسمرب 2010م(.عن الرسائل البحرينية
]4[ طه الدليمي »عقدة التحلل عند الشيعة «
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الشيعة بين الواقع والتاريخ
عندما حر�ض ملك الربتغال ال�صاه ال�صفوي على غزو مكة

فل�صطني..  يف  اليهودي  لالإحتالل  ودعمها  الدرزية  الباطنية 
الدرزي "غ�صان عليان" قائد لواء جوالين مثال....

فل�صطني بني "ن�رص اهلل".... و"�صالح الدين"
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   الشيعة بين الواقع والتاريخ

عندما حر�ض ملك الربتغال ال�صاه ال�صفوي على غزو مكة
                                                                                           حسني الزعبي

منذ أن انتهى عصر الشاه يف إيران، وتوىل اخلميين سدة احلكم بعد أن أطاح بصانعي الثورة احلقيقيني؛ 
منذ ذلك الوقت ومنطقة الشرق األوسط تشهد استقطاباً طائفياً تزيد حدته أحياناً، وُتدّور زواياه أحياناً 

أخرى حبسب املعطيات السياسية واجملتمعية وصريورهتا يف املنطقة وبشكل خاص يف املشرق العرب.
اخلميين، وبوقاحة سياسية، أطلق مبدأ تصدير الثورة حني قال » بعد ستة أشهر سنكون يف احلجاز «، 
ويف هذا الكالم ما هو أبعد من السياسة، بل إن منطلقه ومستقره العقيدة الساعية للسيطرة على املنطقة 
بلبوس التشيع املدعوم من القوى الدولية بشكل أو بآخر ,وهو دعم يؤكده الصمت العاملي على عبث 
إيران يف املنطقة، وهذا )املشروع اخلميين( والذي تديره حالياً آيات قم، هو امتداد ملشروع تارخيي عبث 
العريب إىل أن جاءت معركة جالديران واليت صادف تارخيها  أياديه إىل املشرق  السنية، وامتدت  بإيران 
الشهر املاضي )23-8-1514(،وكانت مبثابة قطع لتلك األيدي، أو قصرها، عن االستمرار بالعبث 

ببنية املنطقة ووجودها.
وألن التاريخ يعيد نفسه، أو يعيد أحداثه كما يقال، فما أشبه اليوم باألمس . معركة )جالديران( اليت 
أغفلتها كتب تاريخ الكثري من األنظمة العربية رغم أهيتها، متثل حلظة الذروة احلقيقية لصراع شبيه مبا 

تعيشه منطقة املشرق العريب برمته، فما هي اإلسقاطات اليت محلتها تلك املعركة لواقعنا احلايل؟
احلالة الرتكية اليت باتت تشكل للكثري نوذجاً سياسياً يكن اعتماده يف أي طرح سياسي، فيما ال يراه 
آخرون كذلك، إال أنه ال يكن ملراقب أن يتجاهل احلالة السنية الرتكية واحلالة الشيعية اإليرانية يف قراءته 
للواقع السياسي احلايل، فإيران شيعية املذهب والسياسة، ويف تركيا وإن بدا املشهد معقداً إال أن األزمات 
املنطقة يف  الديين لدى الشعوب، وال أعتقد أن هناك أزمة أكرب مما تعيشه  العمق  الكربى تعيد إحياء 
هذه اآلونة. أما حترك نظام بشار األسد فيأيت بكليته منسجماً مع حترك الفلك اإليراين، مصلحياً، من 
الناحية السياسية، وعقائدياً من الوجهة الدينية، ولعلنا هنا نشري إىل ما قاله بشار األسد أمام مموعة من 
علماء السلطان يف دمشق )من اخلطأ تسمية دمشق بدمشق األمويني.. والنموذج االيراين يثل اإلسالم 
احلقيقي(.. وهذا الكالم مبثابة انقالب فكري يفرضه األسد على الذاكرة احلقيقية واجلمعية للسوريني، بل 
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وللعرب فإذا مل تكن دمشق حاضرة االمويني، فمن تكون؟!.
احلقيقة أن األسد يعي ذلك، ولكنه يبحث عن اإلنسجام الكامل فكرياً، وعلناً، مع املشروع اإليراين 
الذي يرى فيه )اإلسالم احلقيقي(، وما ينطبق على السلوك األسدي يف سوريا اليت باتت القاعدة األهم 
للمشروع اإليراين وتتساوى يف أهيتها بالنسبة لطهران مع العراق واألحواز وهذا ما مل ختفه آيات قم حيث 
قال أحد أهم مراجعهم )أن خنسر األحواز أهون من أن يسقط نظام بشار األسد( مع العلم أن أكثر من 

تسعني يف املئة من النفط اإليراين هو من األحواز العربية اليت تطل على مياه اخلليج العريب.
وما يصح على سوريا ينطبق كذلك على حزب اهلل وحاضنته يف لبنان، وينطبق على احلوثيني يف اليمن 

باإلضافة إىل اخلاليا النائمة يف بقية مناطق جزيرة العرب.
السياق التارخيي يؤكد أن ما حدث من استقطاب طائفي يف املنطقة قد يصل ملرحلة انفجار بدأت مالحمه 
تتكشف، وهذا ما حدث يف التاريخ، وهنا نشري إىل حالة االستقطاب الصفوي العثماين )الشيعي السين( 
الذي وصل إىل حلظة الصدام العسكري الكامل يف 23-8-1514 حيث كانت موقعة )جالديران( 
وانتهت  األول،  إمساعيل  بقيادة  الصفوية  الدولة  قوات  وبني  األول  سليم  بقيادة  العثمانية  الدولة  بني 
بانتصار العثمانيني ,ووقف التوسع الصفوي الشيعي ملدة قرن من الزمان كما أهنت مؤازرة العلويني داخل 
الدولة العثمانية للدولة الصفوية. كما ترتب على تلك املعركة باإلضافة إىل السيطرة على تربيز عاصمة 
الصفويني سيطرة السلطان سليم على العراق وأذربيجان مث توجه إىل سوريا حيث أكمل انتصاراته على 
املماليك حلفاء إمساعيل الصفوي مبعركة مرج دابق. ولكن السؤال مالذي أوصل األمور إىل مرحلة الصدام 

العسكري بني اجلانبني.. الصفويون ويثلون املذهب الشيعي.. والعثمانيون ويثلون املذهب السين؟
الذين كانوا يف  إيران  الشيعي على أهل  املذهب  الصفوي فرض  املعركة إعالن إمساعيل  لقد سبق هذه 
غالبيتهم من أتباع املذهب السين، وهذا الفرض كان بالقوة والبطش ويف هذا يقول قطب الدين احلنفي 
يف كتابه األعالم: »إنه قتل زيادة على ألف ألف نفس، وقتل عدة من أعاظم العلماء حبيث مل يبق من 

أهل العلم أحد من بالد العجم، وأحرق مجيع كتبهم ومصاحفهم«.
ونقل إمساعيل الصفوي دعوته إىل األقاليم اجملاورة مثل العراق وخرسان وأذربيجان وهو ما يكن إسقاطه 
يف عصرنا على تسمية )تصدير الثورة( وهو األسلوب الذي ابتدعه اخلميين بعد تسلمه احلكم يف إيران..
ومما سبق حلظة الصدام املسلح، استثمار إمساعيل الصفوي واستمالته لقبائل القزلياش الرتكية، وهي قبائل 
علوية املذهب، إىل جانبه وجعلهم عماد جيشه، وقد كانت مستاءة من التدابري املالية واإلدارية العثمانية 
الظروف حلدوث اضطرابات كبرية يف األناضول )وسط تركيا حاليا(، وهذا جيعلنا نفهم مدى  وهيأت 
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العمق يف العالقة بني العلوية السياسية وبني إيران الشيعية يف تعاملها مع ملف الثورة السورية، فهاهي 
مرة أخرى تستخدمهم كوقود يف حماربة الشعب السوري لتحقيق نفوذها اإلمرباطوري، هذا فضاًل عن 

استخدام العلوية السياسية داخل تركيا كورقة ضغط على احلكومة الرتكية.
هي  املنطقة كلها،  ملفات  إزاء  سياساهتا  إيران يف كل  تستخدمها  اليت  )الرباغماتية(  السياسية  الواقعية 
السياسة نفسها اليت جلأ إليها إمساعيل الصفوي، فإيران اليت تتشدق باملبادئ، نراها متارس كل املوبقات 
عندما يرتبط املوضوع مبصاحلها سواء الداخلية أو يف السياسة اخلارجية، فنراها تصف الواليات املتحدة 
على سبيل املثال بالشيطان األكرب، بينما هي تنسجم مع سياساهتا يف كافة امللفات وهنا نشري إىل ما 
قاله علي الرجياين أحد مهندسي السياسة اإليراين خالل العقد املاضي )لوال طهران ملا سقطت بغداد 
وكابول(. وبالعودة اىل إمساعيل الصفوي، فبعد خسارته املعركة حتالف مع الربتغاليني، وكانوا حينها إحدى 
القوى العاملية، ضد الدولة العثمانية السنية ,وكانت االتفاقية بينهم تنص على: »أن يقدم الربتغال أسطوله 
الثورة يف  لقمع  للشاه امساعيل  املساعدة  الربتغال  يقدم  البحرين والقطيف كما  الفرس يف غزو  ليساعد 
مكران وبلوجستان, وأن يكون الشعبان الربتغايل والفارسي احتادا ضد العثمانيني«، بل وصلت األمور إىل 
ما هو أبعد من ذلك إذ وجه البوكريك )لقب امللك الربتغايل( إىل الشاه امساعيل الصفوي الرسالة التالية: 
)إىن اقدر لك احرتامك للمسيحيني يف بالدك، وأعرض عليك األسطول واجلند واألسلحة الستخدامها 
ضد قالع الرتك يف اهلند وإذا أردت أن تنقّض على بالد العرب أو هتاجم مكة فستجدين جبانبك يف 
البحر األمحر أمام جدة أو يف عدن أو يف البحرين أو القطيف أو البصرة وسيجدين الشاه جبانبه على 
امتداد الساحل الفارسي وسأنفذ له كل ما يريد( وقد تضّمن مشروع التحالف الربتغايل الصفوي تقسيم 
املشرق العريب إىل مناطق نفوذ بينهما حيث اقرتح أن يتل الصفويون مصر والربتغاليون فلسطني، بل إن 
الشاه مل يتوقف عن البحث عن حلفاء ضد الدولة العثمانية اليت أصبحت القوة الكربى اليت حتول بينه 
وبني الوصول إىل البحر املتوسط كما يقول املؤرخون، وهو احللم الذي حققه األسد االب ومن بعده 

اإلبن للفرس.
إذاً، هو املشروع نفسه، الذي مزق األمة، قبل 500 عام، مازالت أدواته موجودة .

املصدر : موقع املثقف اجلديد
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الباطنية الدرزية ودعمها لالإحتالل اليهودي يف فل�صطني.. الدرزي 
"غ�صان عليان" قائد لواء جوالين مثال....

عبد الرؤوف الرميل
بسم اهلل :

مقدمة:
تثبت األيام واألحداث العصيبة اليت متر هبا أمتنا صدق ما ذهب إليه علمائنا وعلى رأسهم »شيخ اإلسالم 
ابن تيمية« على أن الفرق الباطنية الرافضية بالء ابتليت به األمة, وهم سيف مرب وخنجر مسموم بيد 

أعداء اإلسالم من اليهود والنصارى وغريهم.
 وحنن نستغل ما متر به األمة من أحداث إلثبات هذا املبدأ ومنها ما حصل يف هذه األوقات احلرجة اليت 
متر هبا غزة من عدوان هجي مدمر يهودي صهيوين عليها لنتفاجأ يف أن أحد قادة أخس وأشرس ألوية 
اليهود وهو » لواء جوالين « درزي من دروز فلسطني ويدعى » غسان عليان « واحلمد هلل أنه لقي حتفة 

على أيدي اجملاهدين السنة يف غزة ...!!
وهذا ليس جبديد فالدروز قد ساندوا الصليبيني سابقا فمن مساعدهتم هلم : كان التنوخيون يشكلون 
عماد دعوة الدروز املوحدين يف جبل لبنان وتذكر املصادر أنه عندما توجه الصليبيون حنو اجلنوب مل يالقوا 
أي مقاومة من قبل األمراء احملليني , بل أن بعض هؤالء االمراء صاحل الصليبيني وأعطاهم األمان . أما 
التنوخيون الدروز فكان موقفهم من الزحف الصلييب سليب للغاية ....ومن األدلة األخرى عداء الدروز 
للمسلمني السنة وحتالفهم مع كل عدو هلم , وتقدمي العون له هو ما ذكره شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية 
يف معرض جوابه على سؤال عن الدروز فقال : » إن هؤالء الدروز ال جيوز استخدامهم للحراسة والبوابة 

واحلفاظ « ..]1[
بل ولعبت تلك الفرق الدور ذاته مع املستعمر الربيطاين والفرنسي لبالد لشام يف العصر احلديث .

إن مقتل »عليان« يسلط الضوء على الدور اخلطري اليت تلعبه الفرق الباطنية يف مساندة كل معتدي على 
بالد املسلمني .

فلقد أعلن اجليش اإلسرائيلي مقتل قائد لواء جوالين الدرزي »غسان عليان« متأثراً جبراحه اليت أصيب 
هبا برصاص املقاومة الفلسطينية شرق حي الشجاعية مبدينة غزة قبل عدة أيام

ويعترب اللواء الدرزي هو املسؤول عن تنفيذ جيش االحتالل مزرة الشجاعية املروعة اليت ذهب ضحيتها 
النساء واألطفال والشيوخ .
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هذا احلدث يكشف مدى تآمر هذه الفرق الضالة واملارقة عن الدين على أمة اإلسالم وصدق ما قاله 
فيهم أئمتنا األعالم .

وحنن نتكلم هنا عن الغالب األعظم من املنتسبني هلذه الفرق وليس عن النوادر الذين خالفوا هذه القاعدة 
فالنادر ال حكم له كما يقال والعكس صحيح .
ولتسليط الضوء على الفرقة الباطنية »الدرزية «

ْرزِيمَُّة « فَأَتنَْباُع هشتكني الدمَّْرزِّي؛ وََكاَن ِمْن َمَوايل احْلَاِكِم أَْرَسَلُه إىَل  يقول شيخ األسالم فيهم : َوأَممَّا » الدُّ
َم « َوَيِْلُفوَن ِبِه، َوُهْم  َأْهِل َواِدي تنَْيِم اللمَِّه ْبِن ثنَْعَلَبَة، َفَدَعاُهْم إىَل ِإهَلِيمَّة احْلَاِكِم، َوُيَسمُّونَُه » اْلَبارَِي، اْلَعالمَّ
مْسَاِعيِليمَّة اْلَقائِِلنَي بَِأنمَّ حُمَممََّد ْبَن إمْسَاِعيَل َنَسَخ َشرِيَعَة حُمَممَِّد ْبِن َعْبِد اللمَِّه، َوُهْم َأْعَظُم ُكْفرًا ِمْن اْلَغالِيمَِّة،  ِمْن اإْلِ
ْساَلِم َوحُمَرمََّماتِِه َوُهْم ِمْن اْلَقرَاِمَطِة اْلَباِطِنيمَِّة المَِّذيَن  ، َوِإْنَكاِر اْلَمَعاِد، َوِإْنَكاِر َواِجَباِت اإْلِ ينَُقوُلوَن ِبِقَدِم اْلَعاملَِ

ُهْم َأْكَفُر ِمْن اْلينَُهوِد َوالنمََّصاَرى َوُمْشرِِكي اْلَعَرِب.)الفتاوى الكربى(
موجز عن الدروز ونشأهتم:

هم فرقة باطنية تقرتب عقيدهتا من عقيدة اإلمساعيلية ختفي عقيدهتا عن الناس، وقد نشأت إبان حكم 
الطاغية احلاكم بأمر اهلل الفاطمي )408 هن( على يد حممد بن إمساعيل الدرزي )بنشتكني( الذي تسرمَّع 
يف إعالن ألوهية احلاكم بأمر اهلل مما أثار املسلمني ضده يف مصر، فاضطر للفرار إىل الشام؛ وهناك دعا إىل 
مذهبه فاستجاب له بعض الناس فأسس الفرقة الدرزية اليت ارتبط إمسها بإمسه، على الرغم من أن الدروز 
يلعنونه لتسرعه ويلقبونه بالغطريس الذي تغطرس يف الكالم دون علم أو يقني، ويفضلون اسم املوحدين 

على الدروز؛ غري أهنم ال ينكرونه.
عقيدهتم:

- يعتقدون بألوهية احلاكم بأمر اهلل، ويعتقدون بغيبته ورجوعه.
- ينكرون مجيع أحكام اإلسالم من صالة وحج وصيام وحترمي للميتة واخلمر.

- يزعمون أن شريعة حممد بن إمساعيل نسخت شريعة حممد بن عبد اهلل.
- يؤمنون بالتقية.

- ال يؤمنون جبنة وال بنار؛ وإنا يؤمنون بتناسخ األرواح.
- يبغضون مجيع أهل الديانات األخرى ال سيما املسلمون، ويستبيحون دماءهم وأمواهلم.

- ال يؤمنون باألنبياء سوى أنبيائهم املزعومني.
- ال يتلقى الدرزي عقيدته إال إذا بلغ األربعني.]2[
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الدروز يف فلسطني :
 ال خيفى على ذي عينني وجود تأثري يهودي عميق يف نشأة معظم الفرق اليت مرقت من اإلسالم، وليس 
سراً أن احلاكم بأمر اهلل أبا علي املنصور بن العزيز باهلل بن املعز لدين اهلل الفاطمي إله الدروز كانت له 
ميول يهودية، والفرقة اإلمساعيلية اليت انبثقت عنها الدرزية إنا ولدت أفكارها من رحم يهودية، وليس 
غريباً أن ين الفرع إىل األصل، وأن يدث نوع يف توافق األفكار وتالقي املصاحل بني اليهود والدروز، 
وعليه فإن من أولويات الكيان الصهيوين فور إنشائه يف العام 1948م كان انتقاء الدروز من بني العرب 
ومتييزهم عنهم واحتواؤهم أو على األقل حتييدهم. ويف املقابل رأى دروز فلسطني دولة اليهود فرصة للعب 
على التناقضات بني املسلمني واليهود خروجاً بأعلى مكسب يكن أن حتققه أقلية ال تزيد عن 250 ألف 

بني عرب يزيد تعدادهم عن 250 مليون )%1(.
بدأت االتصاالت مبكراً بني نشطاء احلركة الصهيونية والدروز، منذ عام 1930م وخالل هذا وقمَّع معظم 
زعماء الدروز على البيان الذي يعلن أن موقف الطائفة الدرزية من )النزاع اليهودي الفلسطيين( هو موقف 
حمايد، ويف عام 1948م أنشأ الكيان الصهيوين وحدة األقليات يف اجليش اإلسرائيلي، وحاول هتميش دور 
املتحفظني من كبار العائالت الدرزية، إال أن هؤالء سرعان ما حلقوا بركب املتعاونني مع اليهود، ومسحوا 
للدروز باالخنراط يف مجيع مؤسسات الدولة الوليدة يف مقابل االعرتاف ن يف الوقت املناسب ن بالطائفة 
العائالت الدرزية اليت  الديين املستقل. ومن أكرب  الدرزية طائفة مستقلة هلا حماكمها اخلاصة وتنظيمها 
احتوهتا احلركة الصهيونية عائلة طريف اليت ينتمي إليها أول وزير عريب يف حكومة إسرائيلية )صاحل طريف 

وزير عمايل بال وزارة يف حكومة شارون(
ويبلغ عدد الدروز حالياً يف اجليش قرابة 19000]3[ مند موزعني على نقاط التماس مع العرب )جنوب 
لبنان ن الضفة ن غزة( كدروع بشرية لليهود، وموزعني كذلك على الوحدات اخلاصة مثل وحدات املستعربني 
)الدوفدفان( واليت تعىن باغتيال واختطاف ناشطي مجاعات املقاومة الفلسطينية، واليت كان هلا دور خمز 
كبري يف اقتحام باحة املسجد األقصى أواخر شهر يوليو املاضي )أكثر من 400 مستعرب شاركوا يف 
»اإلسرائيلية«  االستخبارات  أجهزة  يف  منهم  عدد كبري  اخنراط  جبانب  األقصى(،  على  الترتي  اهلجوم 
املختلفة نظراً لصعوبة متييزهم عن بقية العرب من حيث الشكل واللغة )مثل اجلاسوس الذي كان مسجوناً 

يف مصر عزام عزام(.
وما يزال وضع العسكريني الدروز يف تصاعد، وتتزايد حاجة اجليش )اإلسرائيلي( واطمئنانه هلم مع األيام، 
ويتأكد ذلك كلما أبلى هؤالء آثاماً يف حرب اليهود ضد الفلسطينيني... ومت مكافأة الدروز برتقية أحد 
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ضباطهم وهو »يوسف مشلب« لرتبة جنرال ، وهي أعلى رتبة يصل إليها ضابط درزي.]4[
ماهو لواء جوالين الذي يقودة »عليان الدرزي« ..؟ ؟ :

تعترب وحدة جوالين من أقدم الوحدات العسكرية وأضخمها يف اجليش اإلسرائيلي، ويبلغ تعداد جنودها 
اآلالف ما بني نظامي واحتياط، ومت إنشاؤها مع إنشاء الكيان يف العام 1948 واشرتكت يف مجيع حروب 

وعمليات الكيان على مدار السنني ويلبس أفرادها القبعات احلمر.
ولواء جوالين هو أحد ألوية النخبة املشاة يف اجليش اإلسرائيلي ويطلق عليه اسم اللواء رقم واحد.

خيضع هذا اللواء للمنطقة الشمالية العسكرية، ويفرتض أنه أحد أعلى األلوية مكانة يف اجليش اإلسرائيلي.
يتكون هذا اللواء من 5 كتائب، اثنان منها موجودتان منذ اإلنشاء، وواحدة ضمت له من لواء جفعايت، 

وكتيبتان من القوات اخلاصة.
غالًبا ما يقع جنود هذا اللواء يف مشاكل تتعلق باالنضباط والعنف الزائد جتاه الفلسطينيني.

ولذلك فإن أي عملية يريد اجليش اإلسرائيلي تأديتها بكل حزم وصرامة فإنه يلجأ جلعل هذا اللواء يف 
الصفوف األوىل..

من أبرز القوانني غري املكتوبة داخل هذا اللواء هو تنفيذ املهمة بغض النظر عما ينتج يف الواقع. جيب 
فعل كل شيء من أجل الوصول للهدف.

لواء جوالين هو اللواء األكثر وحشية يف اجليش اليهودي فيميل جنوده إىل التمرد على املواثيق والقادة، 
وتقول عنهم وسائل اإلعالم العربية أهنم ال ييلون لالستسالم ويقاتلون بكل قوة.

يتدرب اجلنود على كافة أنواع األسلحة وعلى عمليات اإلنزال وعمليات اإلنقاذ ومجع املعلومات املخابراتية 
والقتال خلف خطوط العدو.

خترج من هذا اللواء عدد كبري من قادة اإلحتالل العسكريني والسياسيني مثل أرييل شارون وبنيامني بن 
اليعازر]5[

الدرزي »غسان عليان«:
الضابط الدرزي، غسان عليان، قائد اللواء مت تعيينه يف شهر يونيو/حزيران املاضي يف سابقة تارخيية، خلفا 

للعقيد اليهودي »ينيف عشور« الذي تسلم قيادة لواء غوالين قبل عامني.
ويعد عليان من القيادات العسكرية الكبرية يف اجليش اليهودي، حيث خدم يف لواء غوالين كجندي مث 

تنقل  يف املراكز القيادية يف اللواء فأصبح قائدا للكتيبة 51 أحد الفرق يف اللواء.
كما تسلم قيادة كتيبة االستطالع يف اهلجوم اليهودي على غزة عام 2008، وهي الكتيبة املسؤولة عن 
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التمهيد للمعركة يف بداية انطالقها من خالل تأمني مناطق متركز اجليش اليهودي.
لواء »غوالين«، وتقلد  قائد  لواء »كفري« ونائب  اليهودي كقيادة  مث تسلم وحدات خمتلفة يف اجليش 

منصب قائد فرقة 36 يف هضبة اجلوالن املسؤولة عن محاية أمن اجلوالن احملتل.
وتسلم قيادة عمليات اجليش اليهودي يف مشال الضفة الغربية يف العام 2002 وقاد اجليش اليهودي يف 

»معركة جنني«، ومالحقة أخطر مموعات »املقاومة.]6[« املقاتلة يف الشمال.
خامتة:

إن مقتل الدرزي غسان عليان على أيدي أبطال غزة ليمثل دليال قاطعا على اخلدمات اجلليلة اليت تقدمها 
الفرق الباطنية ألعداء اإلسالم وعلى رأسهم اليهود لذا فيجب التنبه للدور اخلطري هلذه الفرق املارقة عن 
الدين , وهنا جيب علينا حتذير الكثري من املخدوعني بالفكر القومي والفكر الوطين على أن هذه الفرق 
ال يرجى من ورائها خريا وهذه أدلة واضحة وملموسة نضعها بني يدي أهلنا خصوصا وأهل السنة عموما 
,وكل يوم يقدم دليال جديدا, فهؤالء شيعة العراق قد جلبوا احملتل ونصريي الشام بشار يعد حارسا أمينا 
اليت  فأين صوارخيهم  الدور وإال  يلعب نفس  الالت  السنة هناك وحزب  اليهود وقد سحق أهل  لدولة 

جيعجعون هبا عن أهل غزة الذين يسحقون بآلة العدو اليهودي التدمريية ..
فمن يطعن يف شريعة حممد صلى اهلل عليه وسلم ويعطلها ويرفها ويعتنق عقائد اجملوس واليهود ويشرك 
باهلل الخري فيه... وصدق اهلل : » َلْو َخَرُجوا ِفيُكْم َما زَاُدوُكْم ِإالمَّ َخَبااًل َوأَلَْوَضُعوا ِخاَلَلُكْم ينَبنُْغوَنُكُم اْلِفتنَْنَة 

َوِفيُكْم مَسمَّاُعوَن هَلُْم َواللمَُّه َعِليٌم بِالظمَّاِلِمنَي » )47(..التوبة
موقع احلقيقة

2014-7-23
جلنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة يف فلسطني

]1[ أثر احلركات الباطنية يف عرقلة اجلهاد ضد الصليبيني
]2[ موقع احلقيقة

]3[ هذه اإلحصائيات قبل فرتة من الزمان
]4[ موقع احلقيقة
]5[ موقع كلميت
]6[ موقع السبيل
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فل�صطني بني "ن�رص اهلل".... و"�صالح الدين"

يف ظل األحداث املتصاعدة اليت تشهدها لبنان، تعلقت قلوب بعض املسلمني حبزب اهلل، واهنالت بعض 
وسائل اإلعالم يف إسباغ املديح والثناء على األمني العام حلزب اهلل »حسن نصر اهلل« حىت وصفه البعض 
بأنه »صالح الدين« األمة، وبعيداً عن التحليالت السياسية، نود أن نتساءل هل حقا يرقى »حسن 
نصر اهلل« أن يكون مثل »صالح الدين األيويب«؟، واإلجابة عن هذا السؤال تدور حول حمورين؛ األول: 

بيان موقف الشيعة قدياً وحديثا من صالح الدين األيويب، والثاين: بيان ما قدمه كل منهما لفلسطني.
موقف الشيعة من صالح الدين قدياً وحديثاً:

ظهر »صالح الدين األيويب« يف عهد كثرت فيه دول الشيعة واستعلنت بقوهتا، ومن أبرز تلك الدول 
الشيعية واليت احتك به »صالح الدين األيويب« الدولة الفاطمية العبيدية يف مصر، وملا ضعفت دولتهم 
يف أيام آخر خلفائهم العاضد وصارت األمور إىل الوزراء، وتنافس شاور وضرغام، فكر شاور يف أن يثبت 
ملكه ويقوي نفوذه، فاستعان بنور الدين حممود؛ فأعانه وملا خال له اجلو مل يف له مبا عد، بل أرسل 
على أمنلريك ملك الفرجنة يف بيت املقدس يستمده، وخيوفه من نور الدين حممود إن ملك الديار املصرية، 
فسارع إىل إجابة طلبه، وأرسل له محلة أرغمت نور الدين على العودة جبيشه إىل الشام، ولكن سرعان 
ما عاد نور الدين احملاولة يف عام 562هن، فاستنجد شاور بالفرجنة مرة ثانية وكاتبهم، وجاءت جيوشهم 

خشية أن يستويل نور الدين على مصر ويضمها إىل بالد الشام فيهدد مركزهم يف بيت املقدس.
وملا وصلت عساكر الفرجنة إىل مصر انضمت جيوش شاور واملصريني إليها والتقت جبيوش نور الدين 
الدين حممود، مث سار بعدها إىل  النصر حليف عسكر نور  املنيا« فكان  بالبابين »قرب  مبكان يعرف 
اإلسكندرية، وكانت اجليوش الصليبية حتاصرها من البحر وجيوش شاور وفرجنة بيت املقدس من الرب، ومل 
يك لدى صالح الدين – القائد من قبل نور الدين – من اجلند ما يكنه من رفع احلصار عنها، فاستنجد 
بأسد الدين شريكوه فسارع إىل جندته، ومل يلبث الفرجنة وشيعة شاور إىل أن طلبوا الصلح من صالح 
الدين فأجاهبم إليه شريطة أال يقيم الفرجنة يف البالد املصرية، غري أن الفرجنة مل تغادر مصر عماًل هبذا 
الصلح بل عقدت مع شاور معاهدة كان من أهم شروطها وجود حامية صليبية بالقاهرة، وتكون أبواهبا 
بيد فرساهنم، وما أن ذهب الفرجنة يف هذا العام حىت عادوا مرة أخرى عام 564هن، حىت دخل صالح 
الدين األيويب مصر وجنح بعد سنوات من إهناء الدولة الفاطمية الشيعية، غري أن هذا األمر مل يرض فلول 
النظام الشيعي يف مصر الذين حاولوا اغتيال »صالح الدين« أكثر من مرة ومل جيدوا حرجاً يف االستعانة 
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بالصليبيني للقضاء على »صالح الدين«، ونذكر هنا بعضاً من تلك احملاوالت.
للخليفة  الوزارة  منصب  الدين«  »صالح  شغل  عندما  564هن  عام  يف  املؤامرات  هذه  أوىل  - كانت 
الفاطمي العاضد، وكان يقود هذه املؤامرة مؤمتن اخلليفة العاضد »املسؤول األول يف القصر« واعتمدت 
اخلطة على قدوم الصليبني لغزو دمياط وإذا ما خرج »صالح الدين« ملقاتلتهم انقلب عليه مؤمتن اخلليفة 

ومن معه من بقايا الشيعة، غري أن اهلل سلم وانكشفت هذه املؤامرة .
- ثانية هذه احملاوالت كانت يف عام 569هن بعد وفاة العاضد حيث جتمعت مموعة من بقايا الشيعة 
ووضعوا خطة مماثلة للخطة األوىل عرب االستعانة بالصليبيني، غري أن هذه اخلطة فشلت كسابقتها، يقول 
املقريزي: »وفيها اجتمع طائفة من أهل القاهرة على إقامة رجل من أوالد العاضد، وأن يفتكوا بصالح 
القاضي،  بن كامل  اهلل  عبد  بن  اهلل  نصر  الدين  ضياء  املفضل  القاضي  منهم  الفرنج،  وكاتبوا  الدين، 
والقاضي  الكاتب،  الصمد  اليماين، وعبد  بن علي  والفقيه عمارة  احلمامي،  اجلليس، وجناح  والشريف 
األعز سالمة العوريس متويل ديوان النظر مث القضاء، وداعي الدعاة عبد اجلبار بن إمساعيل بن عبد القوي 
والواعظ زين الدين بن جنا، فوشى ابن جنا خبربهم إىل السلطان.. فأحيط هبم وشنقوا يف يوم السبت ثاين 

شهر رمضان بني القصرين« .
- وشهد عام 570هن احملاولة الثالثة واليت قادها أحد قادة الشيعة من أجل القضاء على صالح الدين 
وإزالة احلكم السين، يقول املقريزي: »وفيها مجع كنز الدولة وايل أسوان العرب والسودان وقصد القاهرة 
يريد إعادة الدولة الفاطمية، وأنفق يف مجوعه أموااًل جزيلة، وانضم إليه مجاعة ممن يهوى هواهم، فقتل عدة 
من أمراء صالح الدين، وخرج يف قرية طود رجل يعرف بعباس بن شادي، وأخذ بالد قوص، وانتهب 
أمواهلا؛ فجهز السلطان صالح الدين أخاه امللك العادل يف جيش كثيف ومعه اخلطري مهذب بن ممايت 
فسار وأوقع بشادي وبدد مجوعه وقتله؛ مث سار فلقيه كنز الدولة بناحية طود، وكانت بينهما حروب فر 
منها كنز الدولة بعدما قتل أكثر عسكره، مث قتل كنز الدولة يف سابع صفر، وقدم العادل إىل القاهرة« .
- ويف سنة 571هن، كانت حماولة أخرى الغتيال صالح الدين األيويب أثناء حصاره حلصن عزاز، يقول 
املقريزي: »ويف سنة 571هن يف رابع عشر ذي احلجة، وثب عدة من اإلمساعيلية على السلطان صالح 

الدين فظفر هبم بعدما جرحوا عدة أمراء واخلواص...« .
- وقد تكررت هذه احملاولة مرة أخرى أثناء حصار السلطان صالح الدين األيويب حللب .

- ويف سنة 584هن بعد حترير املسجد األقصى من أيدي الصليبيني »ثار اثنا عشر رجاًل من الشيعة يف 
الليل ينادون: يال علي! يال علي! وسلكوا الدروب وهم ينادون كذلك ظناً منهم أن رعية البلد يلبون 
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دعوهتم، ويقومون يف إعادة الدولة الفاطمية فيخرجون من يف احلبوس ويلكون البلد فلما مل جييبهم أحد 
تفرقوا« .

هذه بعض احملاوالت اليت قام هبا الشيعة يف القدمي للقضاء على صالح الدين األيويب، أما شيعة اليوم فإهنم 
وإن فشلوا يف اغتيال »صالح الدين« جسدياً، فإهنم يسعون إىل تشويه تارخيه واغتياله معنوياً، فما من 
نقيصة إال وأحلقوها بصالح الدين، وأوضح مثال على ذلك كتاب ))صالح الدين األيويب بني العباسيني 

والفاطميني والصليبيني(( حلسن األمني أحد مؤرخي الشيعة ومنظري حزب اهلل يف لبنان.
والقارئ هلذا الكتاب املذكور خيرج منه بالنتائج التالية عن »صالح الدين األيويب«:

- مجيع من ترجم لصالح الدين وأشاد بأعماله وأخالقه إنا خدرهتم انتصاراته.
- صالح الدين األيويب طالب للسلطة وامللك، وقد حازها بكل خسة ونذالة، وطامح جملد شخصي ناله 

بالغدر واخليانة.
- صالح الدين األيويب خائن ومستسلم.

- صالح الدين األيويب متعطش للدماء وهناب األموال.
- صالح الدين األيويب رجل سكري ومدمن للخمر.

- واألخطر أن صالح الدين األيويب كان ميااًل للنصرانية واليهودية.
إىل غري ذلك من الدعاوى الباطلة اليت اعتمد املؤلف يف ذكرها على مصادر غربية أو يهودية أو شيعية 
أو روايات مرسلة ال سند هلا، فضاًل عن منهجه يف يّل احلقائق وطمس الواضحات وتضخيم الصغائر وال 
أدل على منهجه الفاسد من أن نعلم أن هذا املؤلف ذاته ذهب يف كتابه ))موسوعة املعارف اإلسالمية 
الشيعية(( إىل إنكار وجود أخريات لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سوى فاطمة رضي اهلل عنها وما ذلك 

إال لدعم فكرة اإلمامة لدى الشيعة االثىن عشرية.
ويدافع املرجع الشيعي العراقي »ناصر األسدي« عن كتاب »حسن األمني« زاعماً أنه مل يأت بشيء من 
عنده إنا هي املصادر والوقائع التارخيية، األمر الذي يؤكد أن هذا املوقف من صالح الدين األيويب ليس 

موقفاً منفرداً، بل هو موقف مجاعي لدى الشيعة.
ونرى كاتباً آخر من كّتاب الشيعة، وهو الشيعي املصري »صاحل الورداين« يعترب صالح الدين األيويب« 
هو واحد من أولئك الذين غطت السيوف على احنرافاهتم وحجبت عن أعيننا مساوئهم وغمرت بالدماء 
اليت أسالتها جسد احلقيقة« ، مث يفيض يف السب واهلجاء لصالح الدين األيويب حىت يصوره لنا مرماً 

سفاكاً لدماء املسلمني متساهاًل مع اليهود والنصارى، حمارباً للعلم والعلماء.
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وهكذا نرى أن الشيعة املعاصرين مل يبقوا شيئاً لصالح الدين األيويب حىت أهنم شككوا يف إسالمه وأحملوا 
إىل ردته، وليس ذلك مبستغرب على من تطاول على أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعلى 

أمهات املؤمنني.
ماذا قدم الشيعة لفلسطني؟

ما قدمه »صالح الدين األيويب« لفلسطني أمر ال ينكره إال جاهل أو مكابر، وما كنا نتصور أن يأيت 
يوم ندافع فيه عن »صالح الدين« ذلك البطل الذي صار رمز األمة غري أن سعي الشيعة الدؤوب هلدم 
رموز األمة مل يرتك ألحد مقااًل، غري أنه بداًل من الدفاع عن »صالح الدين« نتساءل ما قدمه الشيعة 
لفلسطني، لقد سقطت فلسطني إبان وجود الدولة الفاطمية يف مصر وكانت أقوى دولة موجودة يف ذلك 

الوقت على الساحة العربية، فماذا فعلت لفلسطني.
ذكر ابن األثري يف كتابه ))الكامل(( يف حوادث عام 491هن أنه ملا بدأ الصليبيون يف التوجه حنو بيت 
العلويني قوة الدولة السلجوقية، ومتكنها واستيالءها على بالد  املقدس، وملا رأى »أصحاب مصر من 
الشام إىل غزة، ومل يبق بينهم وبني مصر والية أخرى متنعهم، خافوا، وأرسلوا إىل الفرنج يدعوهنم إىل اخلروج 

إىل الشام ليملكوه، ويكونوا بينهم وبني املسلمني« .
هكذا كان موقف الفاطميني االتفاق على تسليم بالد املسلمني للصليبني، غري أنه ملا سقط بيت املقدس 
الفاطمية  يف أيدي الصليبني وما تبع ذلك من دوي هائل يف الشعوب املسلمة، كان البد من الدولة 
ابن األثري يف حوادث عام 492هن »يف هذه  به ماء وجهها، وقد كان، حيث يذكر  من عمل حتفظ 
السنة، يف رمضان، كانت وقعة بني العساكر املصرية والفرنج، وسببها أن املصريني ملا بلغهم ما مت على 
أهل القدس، مجع األفضل أمري اجليوش العساكر، وحشد، وسار إىل عسقالن، وأرسل إىل الفرنج ينكر 
عليهم ما فعلوا، ويتهددهم – شجب واستنكار وال مزيد – فأعادوا الرسول باجلواب ورحلوا على أثره، 
وطلعوا على املصريني، عقيب وصول الرسول، ومل يكن عند املصريني خرب من وصوهلم، وال من حركتهم، 
ومل يكونوا على أهبة القتال، فنادوا إىل ركوب خياهلم، ولبسوا أسلحتهم، وأعجلهم الفرنج، فهزموهم، 
وقتلوا منهم من قتل...« ، وهكذا نرى أن ما فعله الفاطميون ال يعدو االستعراض اإلعالمي لذلك مل 
يعدوا لألمر عدته ومل يستعدوا هلذه احلرب استعداد من يرغب يف التحرير والنصر، لذلك مل يكن غريباً 
أن تتسع اإلمارات الصليبية يف بالد الشام على الرغم من قرب الدولة الفاطمية وقوهتا يف ذلك الوقت؛ 
الفاطميون أغىن اخللفاء وأكثرهم ماال، وكانوا من أغىن  البداية والنهاية: »وقد كان  ابن كثري يف  يقول 
اخللفاء وأجربهم وأظلمهم وأجنس امللوك سرية، وأخبثهم سريرة، ظهرت يف دولتهم البدع واملنكرات، وكثر 
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أهل الفساد، وقل عندهم الصاحلون من العلماء والعباد، وكثر بأرض الشام النصريية والدرزية واحلشيشية، 
غزة  وبالد  والغور  وعجلون  ونابلس،  القدس  أخذوا  بأكمله، حىت  الشام  على سواحل  الفرنج  وتغلب 
وعسقالن وكرك الشوبك وطربية وبانياس وصور وعكا وصيدا وبريوت وصفد وطرابلس وأنطاكية، ومجيع 
ما وايل ذلك إىل بالد إياس وسيس واستحوذوا على بالد آمد والرها ورأس العني... وبالد شىت، وقتلوا 
من املسلمني خلقاً وأمما ال يصيهم إال اهلل، وسبوا ذراري املسلمني من النساء والولدان مما ال يد وال 
يوصف وكل هذه البالد كانت الصحابة قد فتحوها، وصارت دار إسالم، وأخذوا من أموال املسلمني ما 

ال يد وال يوصف...
وحني زالت أيامهم – يعين الفاطميني – وانتقض إبرامهم أعاد اهلل عز وجل هذه البالد كلها إىل املسلمني 

حبوله وقوته وجوده ورمحته« .
وقد  أشرنا يف احملور األول إىل حماوالت الفاطميني االستعانة بالصليبني للقضاء على صالح الدين األيويب 

والذي كان يعمل يف ذلك الوقت على توحيد اجلبهة املسلمة من أجل حترير فلسطني.
أما يف العصر احلديث فإن ما قدمه الشيعة لفلسطني فال يزيد عن تلك اخلطب الرنانة والتصريات سواء 
من طهران أو جبل عامل أما على أرض الواقع فاحلقائق تنطق بغري ذلك، ودالئل ذلك كثرية حنصرها 

فيما يلي:
- يف عام 1982 ومع االجتياح اإلسرائيلي للبنان يعلم اجلميع أن حركة أمل الشيعية تعاونت مع اليهود 
يف القضاء على منظمة فتح الفلسطينية، وعن ذلك قالت صحيفة ))اجلراوزاليم بوست(( يف عددها بتاريخ 

:1985/5/23
»إنه ال ينبغي جتاهل تالقي مصاحل أمل وإسرائيل، اليت تقوم على أساس الرغبة املشرتكة يف احلفاظ على 

منطقة جنوب لبنان وجعلها منطقة آمنة خالية من أي هجمات ضد إسرائيل...«.
- ويف مذكراته اعرتف »أرييل شارون« قائاًل:

»ومن دون الدخول يف أي تفاصيل، مل أر يوماً يف الشيعة أعداء إسرائيل على املدى البعيد«.
))مذكرات أرييل شارون(( )ص: 583، 584(.

- وبعد عام 1982 ونشوء »حزب اهلل« مل نسمع عن عملية عسكرية واحدة نفذهتا تلك احلركة يف 
فلسطني بل كانت جل عملياهتا تدور على أرض لبنان.

- وبعد االنسحاب اإلسرائيلي من جنوب لبنان يف عام 2000 عمل »حزب اهلل« كما شهد بذلك أمينه 
األول »صبحي الطفيلي« حارس حدود حلماية إسرائيل من أية هجمات تأيت من جهات غري منضبطة، 
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وال تتحرك وفقاً لقواعد اللعبة بني الطرفني، يقول الطفيلي يف حواره مع الشرق األوسط:
»إن العمليات الفلوكلورية اليت حتصل بني حني وآخر ال جدوى منها ألن اإلسرائيلي مرتاح، وهل هناك 
فرق بني اإلسرائيلي يف مزارع شبعا واإلسرائيلي يف األراضي الفلسطينية احملتلة؟، هذا اعرتاف باالحتالل.. 
وما يؤملين أن املقاومة اليت عاهدنا شباهبا على املوت يف سبيل حترير األراضي العربية احملتلة، تقف اآلن 
حارس حدود للمستوطنات اإلسرائيلية، ومن ياول القيام بأي عمل ضد اإلسرائيليني يلقون القبض عليه 

ويسام أنواع التعذيب يف السجون«.
- ويقول سلطان أبو العينني وهو أمني سر حركة فتح يف لبنان:

»لقد أحبط حزب اهلل أربع عمليات للفلسطينيني خالل أسبوع، وقدمهم للمحاكمة، إننا نعيش جحيم 
منذ ثالث سنوات ومللنا الشعارات واجلعجعة«.

وقبل الوعد الصادق بأيام، اعتربت )هأرتز( اإلسرائيلية حزب اهلل حزباً منضبطاً ال يتحرك إىل وفق قواعد 
اللعبة، وهو يبدو ما مل يتغري حىت بعد العدوان اإلسرائيلي على لبنان.

- وحىت عملية »الوعد الصادق« اليت اندلعت بسببها حرب لبنان فقد اتضح أهنا مل تكن لفلسطني بل 
كانت من أجل قواعد جديدة للعبة بني حزب اهلل وإسرائيل، بل إن هذه العملية وما أعقبها من أحداث 
عتمت متاماً على ما جيرى يف فلسطني، حىت اشتكت محاس من ذلك وطالبت بالتوازن اإلعالمي بني ما 

جيري يف فلسطني ولبنان.
- وإذا كان هناك من يرى يف »نصر اهلل« صالح الدين اجلديد، فلنا أن نتساءل ما الذي ينتظره »نصر 
اهلل« حىت يضرب »تل أبيب« وقد استباحت إسرائيل لبنان كلها من مشاهلا إىل جنوهبا، وهل ما يرتدد عن 
امتناع حزب اهلل عن ضرب تل أبيب وضرب الكيمياويات يف حيفا إنا هو خضوعاً ألوامر إيرانية بعدم 
ختطي هذا احلاجز، وإال فما الذي ينتظره حزب اهلل، ونكاد جنزم أن إسرائيل مل تقدم على مذحبة قانا 

الثانية هي وتعلم أهنا يف أمان من صواريخ حزب اهلل.
هذا ما قدمه الشيعة لفلسطني، وهذا موقف الشيعة من صالح الدين، فكيف يوصف »نصر اهلل« هبذا 
البطل اجملاهد »صالح الدين األيويب« رمحه اهلل، بل إننا نؤكد أنه لن يرر فلسطني من يطعن يف صالح 

الدين ويسب عمر أمري املؤمنني.
املصدر : موقع الدرر السنية
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الدور المشبوه في الوسط الفلسطيني :

ب�صار  ميدحون  اجلهاد  حركة  من  وجلل...مقاتلون  عظيم  خطر 
وخامنئي..    

حتذير : اإخرتاق �صيعي لغزة عن طريق "جمعية اإمداد اخلميني"

"اجلهاد االإ�صالمي".. هل ت�صبح "حوثية فل�صطني"؟
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   الدور المشبوه في الوسط الفلسطيني :

خطر عظيم وجلل...مقاتلون من حركة اجلهاد ميدحون ب�صار وخامنئي..                                                  
يارس البعلبكي

بسم اهلل احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه وسلم :
يف إستعراض عسكري ملقاتلي اجلهاد اإلسالمي مبناسبة إنتهاء احلرب على غزة .. سأل مراسل قناة العامل 

عدد من مقاتلي حركة اجلهاد املشاركني باإلستعراض عن إيران فأجاب أحدها :
شكر جزيل وكبري يف دور اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية يف دعم القضية الفلسطينية لوجستيا وماليا وإعالميا 
وروحيا وعسكريا أيضا ولوجستيا هذا الشكر مكلل لقائد الثورة اإليرانية مساحة السيد علي خامنائي ...

وأجاب اآلخر:
نشكر اجلمهورية اإليرانية الشقيقة اليت أمدت املقاومة بالسالح واليت كانت معها يف مجيع امليادين  أيضا 

نشكر سوريا األسد وحزب اهلل..!!
...طبعا كانت خلف أحد املقاتلني وهو يتلكم صورة املتشيع  غسان بن جدو.....وعبارة مكتوب عليها 

قناة امليادين ....
وإليكم رابط اليوتيوب ....

http://www.youtube.com/watch?v=vS85zTPgdkI
إن هذا موقف وكالم خطري وكارثي وتكمن خطورته يف أنه يصدر ممن يضع نفسه يف مواجهة العدو 
اليهودي يف فلسطني ..وسوف يربر الكثري من العاطفيني هلذا احلدث ويدعي أن القوم يف ضرورة وال بأس 
من كيل قليل من املدح لإليرانيني وحلفائهم وأذناهبم للحصول على الدعم الالزم للمعركة يف وجه العدو 
اليهودي اجملرم وسوف يقول آخرون.. ماذا فعلتم أنتم أمام صمود هؤالء وقتاهلم للعدو الصهيوين ..وهذا 
التربير هو أخطر من موقف مقاتلي اجلهاد الذين مدحوا دولة الشر إيران ...ألن فيه ثغرات خطرية كثرية..

ولتوضيح األمر ووضع النقاط على احلروف هنالك تعريفات وموازين لتقييم أي عمل مبيزان الشرع . 
 ليس كل من قاتل عدوا كافرا يكون هذا تزكية له :

فعن أيب موسى قال سئل النيب صلى اهلل عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل محية ويقاتل رياء 
فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا فهو يف سبيل اهلل .]1[
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وقد روى البخاري رمحه اهلل: عن َسْهِل ْبِن َسْعٍد السمَّاِعِديِّ َرِضَي اللمَُّه َعْنُه
َأنمَّ َرُسوَل اللمَِّه َصلمَّى اللمَُّه َعَلْيِه َوَسلمََّم اْلتنََقى ُهَو َواْلُمْشرُِكوَن فَاقنَْتتنَُلوا فنََلممَّا َماَل َرُسوُل اللمَِّه َصلمَّى اللمَُّه َعَلْيِه 
َوَسلمََّم ِإىَل َعْسَكرِِه َوَماَل اآْلَخُروَن ِإىَل َعْسَكرِِهْم َويف َأْصَحاِب َرُسوِل اللمَِّه َصلمَّى اللمَُّه َعَلْيِه َوَسلمََّم َرُجٌل اَل 
َيدَُع هَلُْم َشاذمًَّة َواَل فَاذمًَّة ِإالمَّ اتنمَّبنََعَها َيْضرِبنَُها ِبَسْيِفِه فنََقاَل َما َأْجَزأَ ِمنمَّا اْلينَْوَم َأَحٌد َكَما َأْجَزأَ فناَُلٌن فنََقاَل َرُسوُل 
اللمَِّه َصلمَّى اللمَُّه َعَلْيِه َوَسلمََّم أََما ِإنمَُّه ِمْن َأْهِل النمَّاِر فنََقاَل َرُجٌل ِمْن اْلَقْوِم أَنَا َصاِحُبُه قَاَل َفَخرََج َمَعُه ُكلمََّما َوَقَف 
َوَقَف َمَعُه َوِإَذا َأْسرََع َأْسرََع َمَعُه قَاَل َفُجرَِح الرمَُّجُل ُجْرًحا َشِديًدا فَاْستنَْعَجَل اْلَمْوَت فنََوَضَع َنْصَل َسْيِفِه 

بِاأْلَْرِض َوُذبَابَُه بننَْيَ َثْدينَْيِه مُثمَّ حَتَاَمَل َعَلى َسْيِفِه فنََقَتَل ننَْفَسُه... احلديث .
فهذا رجل شجاع وذو بأس وقاتل مع الرسول صلى اهلل عليه وسلم ولكن خامتته كانت إىل سوء بسبب 

عدم صربه نسال اهلل العافية.
وروى مسلم : َعْن َعاِئَشَة َزْوِج النمَّيبِّ َصلمَّى اللمَُّه َعَلْيِه َوَسلمََّم أَننمََّها قَاَلْت:

َخرََج َرُسوُل اللمَِّه َصلمَّى اللمَُّه َعَلْيِه َوَسلمََّم ِقَبَل َبْدٍر فنََلممَّا َكاَن حِبَرمَِّة اْلَوبنََرِة أَْدرََكُه َرُجٌل َقْد َكاَن يُْذَكُر ِمْنُه ُجْرأٌَة 
َوجَنَْدٌة فنََفرَِح َأْصَحاُب َرُسوِل اللمَِّه َصلمَّى اللمَُّه َعَلْيِه َوَسلمََّم ِحنَي رَأَْوُه فنََلممَّا أَْدرََكُه قَاَل ِلَرُسوِل اللمَِّه َصلمَّى اللمَُّه 
َعَلْيِه َوَسلمََّم ِجْئُت أِلَتمَِّبَعَك َوُأِصيَب َمَعَك قَاَل َلُه َرُسوُل اللمَِّه َصلمَّى اللمَُّه َعَلْيِه َوَسلمََّم تنُْؤِمُن بِاللمَِّه َوَرُسولِِه قَاَل 
اَل قَاَل فَاْرِجْع فنََلْن َأْسَتِعنَي مبُْشرٍِك قَاَلْت مُثمَّ َمَضى َحىتمَّ ِإَذا ُكنمَّا بِالشمََّجَرِة أَْدرََكُه الرمَُّجُل فنََقاَل َلُه َكَما قَاَل 
أَومََّل َمرمٍَّة فنََقاَل َلُه النمَّيبُّ َصلمَّى اللمَُّه َعَلْيِه َوَسلمََّم َكَما قَاَل أَومََّل َمرمٍَّة قَاَل فَاْرِجْع فنََلْن َأْسَتِعنَي مبُْشرٍِك قَاَل مُثمَّ َرَجَع 
فََأْدرََكُه بِاْلبنَْيَداِء فنََقاَل َلُه َكَما قَاَل أَومََّل َمرمٍَّة تنُْؤِمُن بِاللمَِّه َوَرُسولِِه قَاَل ننََعْم فنََقاَل َلُه َرُسوُل اللمَِّه َصلمَّى اللمَُّه َعَلْيِه 

َوَسلمََّم فَاْنطَِلْق....
والشاهد من هذا احلديث إن هذا رجل مشرك لكنه ذو جرأة وبأس وجندة بالرغم من شركه ..إذا القتال 
والشجاعة ليست هلا عالقة بالعدالة والتزكية إال إذا أضيفت إليها اإلخالص هلل تعاىل وتطبيق شرعه واتباع 

سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
نستنتج من هذه األحاديث أن ليس كل من قاتل كافرا يعترب عدال مقبوال فقد يقاتل املرء رياء أو محية, 

وقد يكون املقاتل مشركا وقد تؤول عاقبته إىل سوء كمثل هذا الرجل الذي قتل نفسة .
ومن واقعنا ما يثبت هذا فكم قاتلت التنظيمات اليسارية الفلسطينية مثل اجلبهة الشعبية وغريها العدو 
الصهيوين يف فرتة السبعينيات وبداية الثمانينات وفيهم من يعتقد اإلحلاد وال يؤمن بوجود اله لكن كان 
عندهم من الشجاعة والبأس قريبا من شجاعة مقاتلي غزة من نكاية بالعدو وصمود أمامه يف خميمات 
لبنان وعند حصار بريوت من قبل اليهود عام 1982م وكم كانت عندهم من أعمال بطولية اقتحموا 
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فيها مستوطنات العدو يف عمقه ...
 لكنها يف ميزان الشرع كان هذا هباء منثورا ألن الغاية ليست رضاء اهلل تعاىل وال القتال من أجل إعالء 

كلمته .....قال تعاىل : َوَقِدْمَنا ِإىَل َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباًء َمْنثُورًا )23(..الفرقان
بل ووجدنا من الكفار من لديه من األعمال البطولية الشيء العجيب مثل طياري الكميزاكي اليابانيني 
الذين فجروا أنفسهم بالطائرات األمريكية كذلك املقاتلني الشيوعيني مثل جيفارا وغريه واملقاتلني الروس 
الذين فعلوا األعاجيب باجليش األملاين عندما غزا اإلحتاد السوفييت مثل صمودهم يف لينينغراد وستالينغراد 
وغريها لكن ماهو الفيصل بيننا وبينهم الفيصل هو ...ان تكون كلمة اهلل هي العليا هذا احلد الفاصل 
ليكون جهادا إسالميا ناصعا وصافيا ومقبوال عند اهلل.. أو غريه حسب الرايات املرفوعة وإال فكيف يقال 
إن ايران قد وقفت,, روحيا ,, معنا وما تفسري هذه العبارة وهل من يطعن بعمر ويقول إنه كسر ضلع 
الزهراء ويكفر خيار الصحابة عنده دعم روحي لنا فالدعم الروحي ال يأيت إال من األتقياء واألصفياء وال 
يقال هذه كلمة عابرة بل هي كلمة تأيت يف سياق منهج متكامل بىن لبناته فتحي الشقاقي عندما ألف 

كتاب... مخيين احلل اإلسالمي والبديل.. 
هكذا يعظمون رؤوس الشيعة  حىت قال بعض املغفلني يف نصر الالت  إنه صالح الدين العصر ونسي 
املسكني أن الشيعة يلعنون صالح الدين, كيف وهو يعتقد عقيدة الرفض وسب الصحابة ويتخذ من 

الزنديق مخيين مرشدا له ....
كيف يقال هذا وهل يرضى من يتفوه هبذا أن يكون رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأبو بكر وعمر 

خصمائهم يوم القيامة .
  إن من أهم حمبطات النصر هي الذنوب :

ففي معركة حنني دخل شيء من الُعْجب إىل النفوس فُأْعجَب بعض املسلمني بكثرهتم، وقال بعضهم: 
لن نغلب اليوم من قلة.فأصابتهم اهلزية يف أول املعركة مث انتصروا بعد ذلك.. فسنن اهلل ال حتايب أحدا 
فهؤالء صحابة وفيهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وال  يشك أحد يف أن نواياهم نصرة دين اهلل عز 
وجل ولكن حصل ما حصل حىت أنزل اهلل فيهم آيات تتلى إىل يوم القيامة قال تعاىل : »َلَقْد َنَصرَُكُم اللمَُّه 
يف َمَواِطَن َكِثريٍَة َوينَْوَم ُحنننَْيٍ ِإْذ َأْعَجَبْتُكْم َكثنَْرُتُكْم فنََلْم تنُْغِن َعْنُكْم َشْيًئا َوَضاَقْت َعَلْيُكُم اأْلَْرُض مبَا َرُحَبْت 

مُثمَّ َولمَّْيُتْم ُمْدِبرِيَن  «)25( التوبة.
فكيف مبن يدح ويثين على طواغيت العصر الغالة سبايب صحابة رسول اهلل وزاهقي أنفس أهل السنة 

ومنتهكي أعراضهم وهادمي مساجدهم ..
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 قال الفضيل بن عياض - رمحه اهلل -: » من عّظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم اإلسالم، ومن 
تبسم يف وجه مبتدع فقد استخف مبا أنزل اهلل - عز وجل - على حممد - صلى اهلل عليه و سلم -، 

ومن زّوج كريته من مبتدع فقد قطنع رمحهنا، ومن تبع جنازة مبتدع مل يزل يف سخط اهلل حىت يرجع«.
وقال الشاطيب: فإن توقري صاحب البدعة مظّنة ملفسدتني تعودان على اإلسالم باهلدم:

إحداها: التفات اجلهال والعامة إىل ذلك التوقري، فيعتقدون يف املبتدع أنّه أفضل الناس، وأن ما هو عليه 
خري مما عليه غريه، فيؤدي ذلك إىل اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السّنة على سّنتهم.

والثانية: أنّه إذا ُوقنَِّر من أجل بدعته صار ذلك كاحلادي احملرض له على إنشاء االبتداع يف كل شيء وعلى 
كل حنال فتحيا البندع ومتوت السنن، وهو هدم اإلسالم بعينه.«

واظن كالم السلف واضح ومفهوم فمن مدح خامنئي وبشار فقد عبد الطريق للشيعة يف نشر شركهم 
وبدعهم ومنها سب أيب بكر وعمر حمرري بيت املقدس واملسجد األقصى املبارك وهذا من أعظم الذنوب.
فقد مرت جولة مع اليهود وسوف تتبعها جوالت فنخشى أن يتخلى اهلل عنا بسبب ذنوب بعض الذين 

يهرفون مبا يعرفون وال يدركون خطورة ما خيرج من أفواههم من عظيم الزلل وسوء اخلطاب .
فقد عذب اهلل بين إسرائيل وغضب عليهم بكلمة ..قال تعاىل : َوِإْذ قنُْلَنا اْدُخُلوا َهِذِه اْلَقْريََة َفُكُلوا ِمننَْها 
اْلُمْحِسِننَي )58(  َوَسَنزِيُد  َخطَايَاُكْم  َلُكْم  ننَْغِفْر  ِحطمٌَّة  َوُقوُلوا  ُسجمًَّدا  اْلَباَب  َواْدُخُلوا  َرَغًدا  ِشْئُتْم  َحْيُث 
فنََبدمََّل المَِّذيَن ظََلُموا قنَْواًل َغينَْر المَِّذي ِقيَل هَلُْم فَأَننَْزْلَنا َعَلى المَِّذيَن ظََلُموا رِْجزًا ِمَن السمََّماِء مبَا َكانُوا ينَْفُسُقوَن 

)59(... البقرة...
قال اإلمام السعدي : } قنَْوال َغينَْر المَِّذي ِقيَل هَلُْم { فقالوا بدل حطة: حبة يف حنطة، استهانة بأمر اهلل، 
واستهزاء وإذا بدلوا القول مع خفته فتبديلهم للفعل من باب أوىل وأحرى، وهلذا دخلوا يزحفون على 
أدبارهم، وملا كان هذا الطغيان أكرب سبب لوقوع عقوبة اهلل هبم، قال: } فَأَنزْلَنا َعَلى المَِّذيَن ظََلُموا { 

منهم } رِْجًزا { أي: عذابا } ِمَن السمََّماِء { بسبب فسقهم وبغيهم..هن.

ضعف البناء العقائدي عند حركة الجهاد :
من أهم مقومات اجلهاد يف سبيل اهلل هو البناء العقائدي الصحيح عند اجملاهدين..قال تعاىل: يَا أَينَُّها 
المَِّذيَن َآَمُنوا َهْل أَُدلُُّكْم َعَلى جِتَاَرٍة تنُْنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم )10( تنُْؤِمُنوَن بِاللمَِّه َوَرُسولِِه َوجُتَاِهُدوَن يف َسِبيِل 

اللمَِّه بَِأْمَواِلُكْم َوأَننُْفِسُكْم َذِلُكْم َخينٌْر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تنَْعَلُموَن )11(..الصف
فقدم اهلل اإليان باهلل ورسوله مث بعد ذلك  اجلهاد ...



 العدد الواحد والعشرون يناير 2015م

43

ومن قواعد العقيدة وأسسها هي عقيدة الوالء والرباء أي مواالة املؤمنني وحمبتهم وبغض الكافرين واملنافقني 
ومفارقتهم .

قال تعاىل : اَل جتَُِد قنَْوًما ينُْؤِمُنوَن بِاللمَِّه َواْلينَْوِم اآْلَِخِر ينَُوادُّوَن َمْن َحادمَّ اللمََّه َوَرُسوَلُه َوَلْو َكانُوا َآبَاَءُهْم أَْو 
يَاَن َوأَيمََّدُهْم ِبُروٍح ِمْنُه..االية 22 اجملادلة أَبنَْناَءُهْم أَْو ِإْخَواننَُهْم أَْو َعِشريَتنَُهْم أُولَِئَك َكَتَب يف قنُُلوهِبُِم اإْلِ

َوَأْعَلَنها ُمدوية إىل يوم القيامة أبو األنبياء إبراهيم عليه السالم فقال اهلل تعاىل عنه : َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة 
َحَسَنٌة يف ِإبنْرَاِهيَم َوالمَِّذيَن َمَعُه ِإْذ قَاُلوا ِلَقْوِمِهْم ِإنمَّا بنَُرَآُء ِمْنُكْم َومممَّا تنَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللمَِّه َكَفْرنَا ِبُكْم َوَبَدا 

بنَينْننََنا َوبنَينَْنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلبنَْغَضاُء أََبًدا َحىتمَّ تنُْؤِمُنوا بِاللمَِّه َوْحَدُه..االية..4.. اجملادلة ..
ومن أعظم احملادة هلل والرسول هو الطعن بعرض رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والغلو باألئمة حىت قال 
املقبور مخيين: إن من ضرورات مذهبنا أن ألئمتنا مقاماً ال يبلغه ملك مقرب و ال نيب مرسل .. و قد ورد 
عنهم )ع( أن لنا مع اهلل حاالت ال يسعها ملك مقرب و ال نيب مرسل  ... انظر احلكومة اإلسالمية ص 
52.. ويقول :فإن لإلمام مقاماً حمموداً و خالفة تكوينية ختضع لواليتها و سيطرهتا مجيع ذرات الكون.. 
وغريها من الكفريات وسب الصحابة  الشيء الكثري وهذا اخلميين واحد من علماء الشيعة الكثر الذين 

يتخذون نفس هذا املنهج والطريق ..
فلما يتبجح أحد مقاتلي حركة اجلهاد مبدح بشار األسد وخامنئي وحسن نصر الالت ماذا يعين هذا..؟؟؟ 
بالنسبة لبشار فهو ينتمي للفرقة النصريية وهذه الفرقة أمجع علماء املسلمني على تكفريها بل إن الشيعة 
أنفسهم قد كفروها .. وقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل فيهم  – : هؤالء القوم املسمون بالنصريية 
هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكفر من اليهود والنصارى،وضررهم على أمة حممد صلى اهلل عليه 
وسلم أعظم من ضرر الكفار احملاربني،وهم يتظاهرون مبحبة آل البيت،وهم يف احلقيقة ال يؤمنون باهلل وال 
برسوله وال بكتابه وال بأمر وال بنهي وال ثواب وال عقاب وال جنة وال نار ، وال بأحد من املرسلني. ....هن.

 يضاف إىل ذلك فإهنا فرقة قد أعلنت احلرب على اهلل والرسول منذ استولت على احلكم يف سوريا وما نراه 
اآلن من مازر  وهدم للمساجد كالشمس يف رابعة النهار,, وهذه الفرقة قد محت حدود اليهود ألربعني 
عاما من حكمهم ويدها ملطخة بدماء الفلسطينيني يف لبنان فعلى ماذا تشكر )سوريا األسد( يامقاتل 
)حركة اجلهاد( أعلى الدماء اليت سفكت أم على احلرمات اليت انتهكت أم على املساجد اليت هدمت..؟؟  
فال فرق عندنا بني السوري أو الفلسطيين الذي يقتل يف سوريا أو يف فلسطني.. ونفس الكالم يسحب 
على خامنائي وذنبه حسن نصر الالت فهم ينتمون إىل الفرقة اإلثين عشرية اليت تناصب صحابة رسول اهلل 
العداء وخاصة عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قاهر الفرس والروم وحمرر )بيت املقدس( فلو كان هنالك 



21

44

 العدد الواحد والعشرون يناير 2015م

أدىن شعور باملسئولية أو العلم بالدين أو العقيدة  ملا ُمِدَح هؤالء عتاة الكفر والزندقة.. فكيف ُيدح من 
يسب الفاروق رضي اهلل عنه : كذلك نقول يف عصر املعلومات هذا بإمكان أطفالنا التعرف على مدى 

كره الشيعة للصحابة وعداوهتم هلم..
فإين الرتبية العقائدية لعناصر حركة اجلهاد..؟؟ وإن اعتذر البعض وقال هي كلمات تقال لتحصيل بعض 
األموال فإننا نقول ..أين عقيدة التوكل على اهلل ومن ترك شيئا هلل عوضه اهلل خريا منه,, وأن النصر بيد 

اهلل ال بيد خامنئي وال بيد بشار ...
 ضعف البناء الرتبوي عند حركة الجهاد:

 لو جتاوزنا البعد العقائدي أو الشرعي وكل الكالم السابق .. فهنالك بعد تربوي وأخالقي جيتمع فيه كل 
البشر مؤمنهم وكافرهم , وكما قال املثل فألجل عني ألف عني تكرم.

 إن بشار ونظامه قد ناصب أهل السنة العداء ومنهم وعلى رأسهم اإلخوان املسلمون ومن يكم غزة 
اآلن هم اإلخوان املسلمون املتمثلون حبماس, بل هنالك مشكلة بني نظام األسد ومحاس وعلى إثرها 
فإن محاس هي من  والتشهري ..وللعلم  بالسب  مباشرة  السوري إىل خالد مشعل  النظام  إعالم  تعرض 
وفرت أجواء املقاومة يف غزة وسهلت للمقاومني احلصول على األسلحة وغريها وهي غطاء لكل مقاوم 
فكيف يستقيم األمر مبدح من يسب قائد محاس, وأنتم ياحركة اجلهاد تعيشون يف ظل حركة محاس ويف 
كنفها أهكذا يكون جزاء املعروف وأنتم تعتربون أنفسكم رفقاء درب املقاومة, أفال تراعون مشاعر العمود 
الفقري للمقاومة يف غزة,, واحلق يقال ..قد بان الفرق الشاسع بني مقاومة القسام وبقية فصائل املقاومة 
والنبعد أن  نقول : إن كتائب القسام أجنزت 80 باملئة من اجلهد املقاوم ومنها عمليات نوعية انفردت 
هبا و20 باملئة لبقية الفصائل .واألمر ال يقتصر على محاس بل جل الشعب الفلسطيين يرى بشار خائن 
وقاتل وهو موقف حراس األقصى وفلسطيين 48 أفال يُراعى مشاعر هؤالء أم نضرب مبشاعرهم عرض 

احلائط لقاء بعض الدعم من هنا وهناك..
مث أليس الشعب السوري هو شعب مسلم وشقيق وقد ضحى بالغايل والنفيس من أجل فلسطني.. واجملرم 
بشار يقوم بسحق هذا الشعب فهل من األدب واخللق واملروءة مدح من يقوم باجملازر املروعة الجتثاث 
هذا الشعب السين األصيل, كذلك ماتقوم به إيران واذناهبا من حزب الالت واحلوثيني ومعارضة البحرين 

من سفك لدماء أهل السنة اآلمنني ...
 مث إن كان هؤالء املقاتلني ال يؤمنون مبا يقولونه وإنا هو ماملة لتحصيل الدعم من إيران فكيف يرىب 
جيل اجلهاد على ُخلق ذي الوجهني إن مل نقل النفاق وهو أن نُظِهْر عكس ما ننُْبِطْن... فليس هذا خبلق 
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الصحابة الكرام الذين كانوا يقفون أمام كفار قريش ويعلن أحدهم بكلمة التوحيد وال خيشى يف اهلل لومة 
الئم ويعلم أنه سيالقي أشد العذاب, كذلك كان سلفنا الصاحل فعذب الكثري منهم ومات بعضهم يف 
السجون لقاء كلمة حق قالوها وما مواقف سعيد بن املسيب وسعيد بن جبري وأيب حنيفة واإلمام النابلسي 

واإلمام أمحد وابن تيمية وغريهم عنا ببعيد. 
   خالصة القول :

 إن هذا املنهج جُد خطري.. وهو غريب عن منهج النبوة ومنهج صاحلي هذه األمة من الصحابة والتابعني 
ومن تبعهم..وهو أن ُيَْدْح الزنادقة والقتلة اجملرمون.. لذا جيب أن ال يرىب أبنائنا على مدح عتاة اجملرمني 
والكفار واملشركني الذين ينابذون صحابة نبينا وزوجاته الكرام وخيار هذه األمة, ويعتقدون حتريف القرآن 
ويغالون بأهل البيت حىت يرفعوهم إىل درجة األلوهية بل ويتآمرون على هذه األمة, فلم يعرف التاريخ فتحا 
للشيعة أو حتريرهم شربا من األرض بل كيدهم منصب على أهل السنة وان تصدقوا على الفلسطينيني 
ببعض التومانات املغمسة بدماء  أهل السنة فاهلدف منه حتسني صورهتم وحتصيل موطيء قدم هلم على 

أرض فلسطني الطاهرة لنشر تشيعهم ...
 إن معركتنا مع اليهود هي معركة عقائدية  قبل أن تكون من أجل وطن أو تراب فهل يعقل أن يبدل 
قتلة األنبياء اليهود بأعداء الصحابة حمرري بيت املقدس, وهل من أجل الرتاب نفتح أبواب بالدنا على 
مصراعيها لتوغل الرافضة الغالة, أهكذا تكون املعادلة..؟؟؟ أم هكذا يكون امليزان إن هذا األمر جد 
خطري وجيب أن يؤخد على أيدي هؤالء ومن يقودهم,, ألن هذا األمر قد كرر والبالء والفتنة اذا وقعت 
سوف تشمل اجلميع وتعم قال تعاىل : »َواتنمَُّقوا ِفتنَْنًة اَل ُتِصيَبمَّ المَِّذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصمًَّة َواْعَلُموا َأنمَّ اللمََّه 

َشِديُد اْلِعَقاِب )25(«...األنفال
 وكدليل على عمق فهم الصحابة فأن أم املؤمنني حفصة رضي اهلل عنها ملا مسعت مبقتل عثمان وهي 
مقبلة من مكة اىل املدينة رجعت وخافت أن يصيب املدينة بالء بسبب ذنب قتل عثمان رضي اهلل عنه 

وأرضاه .
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : كان أهل املدينة النبوية على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم وعهد 
خلفائه الراشدين أيب بكر وعمر وعثمان رضي اهلل عنهم أحسن أهل املدائن حاال، ونعمة اهلل عليهم 
أعظم النعم لكوهنم كانوا مطيعني هلل ورسوله، وكانت اخللفاء تسوسهم سياسة نبوية، فلما تغريوا وقتل 
بينهم عثمان رضي اهلل عنه تغرّي األمر وحصل هلم من اخلوف والذل، مث أصاهبم من السيف ما أصاهبم 

...



21

46

 العدد الواحد والعشرون يناير 2015م

وكانت حفصة أم املؤمنني تتأّول فيهم قوله: َوَضَرَب اللمَُّه َمثناًَل قنَْريًَة كاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنمًَّة يَْأتِيها رِْزُقها َرَغداً 
ِمْن ُكلِّ َمكاٍن ]النحل: 112[ اآلية كما رواه ابن أيب حامت وغريه من حديث ابن وهب، حّدثنا ابن 
شريح، عن عبد الكرمي بن احلارث، مسعه يدث عن مشرح بن هاعان، عن سليم بن عرت قال: صحبت 
حفصة زوج النيّب صلى اهلل عليه وسّلم وهي خارجة من مكة إىل املدينة، فأخربت أن عثمان قد قتل. 

فرجعت حفصة فقالت:
ارجعوا يب عن املدينة؛ فو الذي نفسي بيده إهنا للقرية اليت قال اهلل: َوَضَرَب اللمَُّه َمثناًَل قنَْريًَة كاَنْت آِمَنًة 
ُمْطَمِئنمًَّة ]النحل: 112[ اآلية »1«. ومل ترد حفصة رضي اهلل عنها أن اآلية خّصت املدينة بالذكر، بل 

هذا مثل ضربه اهلل ملن كان كذلك.
وكان أهل مكة ملا كانوا كّفارا كذلك فأصاهبم ما أصاهبم، فلما قتل عثمان علمت حفصة أنه سيصيب 
أهل املدينة من البالء ما يناسب حاهلم بعد ما كانوا فيه من األمن والطمأنينة، وإتيان رزقهم رغدا من كل 

مكان، فذكرت ذلك على سبيل التمثيل باملدينة، ال على سبيل احلصر فيها.
 فكيف مبن يدح طغاة وعتاة الكفر ومن يطعن بعثمان وعمر وأبو بكر بل وبعلي ويطعن بعرض رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم, وشتان بني مدينة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وغزة وقد خافت حفصة 
رضي اهلل عنها أن ينزل العذاب يف املدينة وهذا من فقهها رضي اهلل عنها وأرضاها ونسأل اهلل أن ينتقم  

ممن يطعن هبا وحببيبة رسولنا صلى اهلل عليه وسلم عائشة رضي اهلل عنها وأرضاها..
فيجب على حركة محاس وهي من تقوم بإدارة غزة ووالية األمر فيها أن تأخذ على أيدي هؤالء وعدم 
التهاون هبذا األمر فإن العذاب إذا نزل سوف يشمل اجلميع,  فقد لعن بين إسرائيل بسبب أهنم كما قال 

تعاىل : َكانُوا اَل ينَتنََناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر فنََعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُوا ينَْفَعُلوَن )79( ...املائدة

موقع احلقيقة
2014-9-16

جلنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة يف فلسطني
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حتذير : اإخرتاق �صيعي لغزة عن طريق "جمعية اإمداد اخلميني"
                                                                                   منذر النابليس

                                                                                            
بسم اهلل :

تعترب الساحة الفلسطينية من الساحات املهمة واألساسية بالنسبة للمشروع اإليراين الصفوي ذلك ألهنا 
الغطاء الذي تتحرك من خالله لتصبح أكثر مقبولية يف العامل اإلسالمي بالرغم من جرائمها .

وهذا األمر جد خطري على أهلنا, أهل فلسطني يف الداخل والشتات ألهنم سوف يصبحون يف مرمى 
سهام هذه الفرقة املارقة واليت سوف تعمل على تغيري معتقدهم السين إىل الرافضي  اخلبيث .

من الوسائل اليت اتبعتها احلكومة االيرانية هي إخرتاق اجملتمع الفلسطيين الفقري عن طريق العمل اخلريي 
واملساعدات اإلنسانية اليت تبطن دائما بتسريب عقائد الرفض املدمر للعقائد واألخالق والسلوك إىل هذا 

اجملتمع الطاهر.
من ضمن املؤسسات الرافضية العاملة يف الوسط الفلسطيين وخاصة الغزاوي منه هي مجعية امداد اخلميين 

واملتعاونة مع مجعية دار اهلدى.
ارتبط اسم هذه املؤسسة بالزنديق اخلميين مؤسس دولة الرفض يف إيران وعدو الصحابة رضوان اهلل عليهم  

فمن هو مخيين هذا ..؟؟؟
مخيين هو صاحب أخطر عقيدة رافضية باطنية حلولية فهو زنديق من الزنادقة وغايل من غالة العصر 

احلديث عدو للصحابة رضوان اهلل عليهم وناشر للشرك والغلو يف األئمة عند الشيعة .
ومن بعض النصوص املنتزعة من كتبه تعرف حقيقة هذا الرجل وخطورته اليت أضحت ال ختفي على أحد 

وإليكم بعض مقاالته الكفرية .
يقول مخيين :

من ضرورات مذهبنا أن ألئمتنا مقاماً ال يبلغه ملك مقرب و ال نيب مرسل .. و قد ورد عنهم )ع( أن لنا 
مع اهلل حاالت ال يسعها ملك مقرب و ال نيب مرسل  . )انظر احلكومة اإلسالمية ص 52(

يتهم  الصحابة  بالكفر و الردة فيقول : ولوال هذه املؤسسات الدينية الكربى ملا كان هناك اآلن أي أثر 
للدين احلقيقي املتمثل يف املذهب الشيعي ، وكانت هذه املذاهب الباطلة اليت وضعت لبناهتا يف سقيفة 
بين ساعدة وهدفها اجتثاث جذور الدين احلقيقي حتتل اآلن مواضع احلق )كشف األسرار– للخميين 

ص 193(.
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إذا سقيفة بين ساعدة اليت رشح فيها الصحابة أبا بكر للخالفة حتوي مذاهب باطلة عند مخيين!!!!! .
قوله باحللول اخلاص : يقول مخيين عن أمري املؤمنني علي رضي اهلل عنه : ) خليفته ( ) يعين خليفة الرسول 
صلى اهلل عليه وسلم ( القائم مقامه يف امللك وامللكوت ، املتحد حبقيقته يف حضرت اجلربوت والالهوت 
، أصل شجرة طوىب ، وحقيقة سدرة املنتهى ، الرفيق األعلى يف مقام أو أدىن ، معلم الروحانيني ، ومؤيد 

األنبياء واملرسلني علي أمري املؤمنني ( .
مصباح اهلداية ص 1.

و يعلق عليه اخلميين قائاًل : ) فإنه عليه السالم صاحب الوالية املطلقة الكلية والوالية باطن اخلالفة .. 
فهو عليه السالم مبقام واليته الكلية قائم على كل نفس مبا كسبت ، ومع األشياء معية قومية ظلية إهلية 
ظل املعية القيومية احلقة اإلهلية ، إال أن الوالية ملا كانت يف األنبياء أكثر خصهم بالذكر ( . مصباح 

اهلداية ص 142 .
علي عند مخيين قائم على كل نفس مباكسبت ومع األشياء معية قيومية إهلية فواهلل لو كان علي رضي اهلل 

عنه حيا ألقام عليه حد الزندقة والردة .
فمثل هذا الزنديق يردد إمسه أبنائنا السنة يف غزة مع األسف ..!!1

ويقول حتت قوله تعاىل ) يدبر األمر يفصل اآليات لعلكم بلقاء ربكم توقنون ( قال:» أي ربكم الذي 
هو اإلمام« مصباح اهلداية ص 145. و يف هذا الكالم تأليه صريح لعلي رضي اهلل عنه ..!!!!

و ينقل عن أحد أئمته أنه قال : ) لنا مع اهلل حاالت هو وحنن حنن ، وهو حنن ، وحنن هو ( . مصباح 
اهلداية ص 114

....على عقيدة ابن عريب احللويل
قوله : ال جيوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنني،و أما سائر اإلستمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و 

التفخيذ فال بأس هبا حىت يف الرضيعة« !!!!!!!! .
افال خنشى على فتياتنا من هذه الفتاوى .....

 و يف املتعة  : »جيوز التمتع يف الزانية و جيوز أن يشرتط عليها و عليه اإلتيان ليال أو هنارا و أن يشرتط 
املرة واملرات مع تعيني املدة بالزمان)من كتاب حترير الوسيلة جن2 من صفحة 241 إىل 291 (

لو انتشرت هذه الفتاوى يف غزة فاقرأ على اجملتمع الغزاوي السالم وال يبعد..!! إن بقي مبجلي مخيين يف 
الثناء عليه فرمبا يتأثر البعض به  وبأفكاره..

اليدين على األخرى »مبطالت الصالة وهى أمور   يقول مخيين : من مبطالت الصالة وضع إحدى 
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أحدها: احلدث ثانيها: التكفري وهو وضع إحدى اليدين على األخرى حنو ما يصنعه غرينا، وال بأس به 
يف حال التقية « ، وتعمد قول آمني بعد إمتام الفاحتة إال مع التقية فال بأس به « . وهذا يعين أهنم يعتربون 

صالتنا حنن أهل السنة - باطلة، ، وتأمل قول اخلميين اآلنف »حنو « ما يصنعه غرينا «
هذه رسالة ملن يدعون أهنم من أهل السنة و يثنون على مخيين ويبجلونه وممن يدعون التقريب فهذا مخيين 
يكم على صالتكم بالبطالن ألنكم وضعتم إحدى اليدين على األخرى يف الصالة  فماذا أنتم قائلون 

؟؟؟؟؟
 ملاذا كفر العلماء الخميني ؟                                                                                                                                                                         
ألقى اخلميين خطاباً - مبناسبة ذكرى مولد مهديهم يف 15-08-1400هن ضمنه أفكاراً تدل على أن 
اخلميين ال يؤمن باكتمال الرسالة اإلسالمية بالقرآن العظيم، وبالرسول الكرمي خامت األنبياء والرسل عليه 

الصالة والسالم ..حيث قال:
النيب  ، حىت  ينجحوا  لكنهم مل   ، العامل  العدالة يف  قواعد  إرساء  أجل  من  األنبياء مجيعاً  لقد جاء   «
حممد خامت األنبياء الذي جاء إلصالح البشرية ، وتنفيذ العدالة ، وتربية البشر مل ينجح يف ذلك. و 
إن الشخص الذي سينجح يف ذلك ويرسي قواعد العدالة يف مجيع أحناء العامل يف مجيع مراتب إنسانية 
اإلنسان وتقومي االحنرافات هو املهدي املنتظر… فاإلمام املهدي الذي أبقاه اهلل سبحانه وتعاىل ذخراً من 
أجل البشرية ، سيعمل على نشر العدالة يف مجيع أحناء العامل ، وسينجح فيما أخفق يف حتقيقه األنبياء..«
أليس هذا كفر بواح وهتوين من رسالة  األنبياء عليهم السالم ..فهذا الذي يردد إمسه بعض صغارنا أليس 

الوضع جد خطري ..؟؟؟؟
أهتامه لعائشة وطلحة والزبري بأهنم أخبث من الكالب واخلنازير حاشاهم ولعنه اهلل ....قال املوتور مخيين :
فلو خرج سلطان على أمري املؤمنني عليه السالم ال بعنوان التدين بل للمعارضة يف امللك أو غرض آخر 
كعائشة وزبري وطلحة ومعاوية وأشباههم أو نصب أحد عداوة له أو الحد من االئمة عليهم السالم ال 
بعنوان التدين بل لعدواة قريش أو بين هاشم أو العرب أو الجل كونه قاتل ولده أو أبيه أو غري ذلك ال 
يوجب ظاهرا شئ منها جناسة ظاهرية. وإن كانوا أخبث من الكالب واخلنازير ...) كتاب الطهارة يف 

الصفحه 337 اجلزء الثالث(
هذا غيض من فيض زندقة وكفريات مخيين ومن الزيادة فلريجع اىل من مجع هذه الكفريات لريى العجب 

العجاب ....
فهذا الزنديق الذي يروج للمؤسسة اليت حتمل إمسه يف ربوع غزة السنية املسلمة..ونقول هنا ما الفرق بني 
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من يروج ملؤسسة بإسم نتنياهو أو كولد مائري أو موشي ديان وبني من يروج ملؤسسة بإسم مخيين ...هل 
يرضى املروجون بذلك فما الفرق إذا , ال فرق إال فرق  واحد وهو أن هؤالء اليهود اليتأثر هبم متمعنا 

ألهنم يهود أما هذا الزنديق فيقدم على أنه مسلم فتأمل ..!!!!...
مؤسسة امداد اخلميين :

هذه املؤسسة من ضمن املؤسسات العاملة يف غزة وتتعاون مع »مجعية دار اهلدي« لتنفيذ بعض برامها 
.وهلا نشاطات من ضمنها توزيع مواد غذائية عن طريق طرود اىل العوائل املتعففة يف غزة واملنكوبة جراء 

الكوارث كذلك إقامة خميمات ترفيهية تعىن بأبناء الشهداء واألسرى واجلرحى واأليتام .
يقول الشيخ مدي املغريب :  مرة أخرى تطّل علينا مجعية » إمداد اإلمام اخلميين « بوجهها القبيح، من 

خالل خميم ترفيهي لألطفال األيتام يف قطاع غزة..
وقد أقامت مجعية دار اهلدى يف قطاع غزة؛ هذا املخيم للعام الرابع على التوايل..

وتعترب » مجعية إمداد اخلميين «ومقرها يف بريوت، واحدة من املؤسسات الشيعية الرافضية بامتياز، واليت 
تعمل من خالل أنشطتها على استغالل حاجات األيتام والفقراء للرتويج للمذهب الرافضي ولعمائمه، 

كما يستغل النصارى حاجة الناس لتنصري املسلمني، وليس حباً يف اخلري..
وتشرف مجعية دار اهلدى على عدٍد من رياض األطفال واملرافق الصحية، وهلا نشاط ظاهر يف قطاع غزة، 
ال سّيما يف: حّي الشجاعية، ومشروع بيت الهيا، ومعسكر الشاطئ، وقرى عبسان. )من صفحة الشيخ 

مدي املغريب(.
وإليكم بعض األخبار اليت نشرت عن نشاط هذه اجلمعية وعن الثناء عليها وعلى ايران بل وعلى الزنديق 

مخيين من بعض الذي يهرفون مبا ال يعرفون .
قدمت مجعية إمداد االمام اخلميين اخلريية التابعة للجمهورية اإلسالمية اإليرانية مساعدات عاجلة لألسر 

الفلسطينية املنكوبة جراء العاصفة يف غزة
وقال مخيس اهليثم املسؤول اإلعالمي عن محلة التوزيع يف غزة ان اللجنة قدمت املساعدات اىل 500 
عائلة فلسطينية عرب طرود غذائية لألسر الفلسطينية العالقة يف منازهلا جراء السيول اليت غمرهتا على مدار 

األيام املاضية كما قدمت أغطية وحليب أطفال لألسر يف املدارس .
واكد اهليثم ان إيران كانت حاضرة دوما إىل جانب الشعب الفلسطيين تقف جبانبه يف املسرات واألحزان 

وتدعم صموده على مدار سنني طويلة .
واكد اهليثم ان الطواقم اليت ساهت يف توزيع املساعدات على االسر املتضررة واجهت صعوبات بالغة من 
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اجل الوصول للمواطنني العالقني يف منازهلم مؤكدا انه مت الوصول إليهم عرب قوارب للصيادين .
قيادة  للجنة دعم اإلمام اخلميين اخلريية. وللجمهورية اإلسالمية  الشكر  السياق وجه االهايل  يف ذات 

وشعبا على املساعدات االنسانية اليت قدمتها على مدار اليومني املاضيني .
ووجه مخيس اهليثم مسؤول جلنة اإلشراف على السلة الغذائية الشكر جلمعية إمداد اخلميين اخلريية اإليرانية 
اإليراين  للشعب  التحية  ووجه  الفلسطيين  الشعب  معاناة  من  التخفيف  أجل  من  الفلسطيين  وللشعب 
ولقيادته اليت وقفت وال زالت على مدار السنوات املاضية تدعم جهاد الشعب الفلسطيين سياسيا وماديا 

وعسكريا.
وأشار إىل أنه سيتم توزيع 40 ألف طرد غذائي على مستوى مدن وخميمات قطاع غزة احملاصر للعام 
الثاين على التوايل، مؤكدا أن السلة الغذائية تشمل 12 صنفا وفق أجود األنواع بقيمة 50 دوالر للطرد 

الغذائي اىل الفقراء واحملتاجني.
من جهته، قال لؤي القريوطي القيادي يف اجلبهة الشعبية القيادة العامة ان هذا املوقف من قبل األخوة 
الشعب  مساندة  على  معتادة  ايران  أن  بل  مفاجئا  يكن  مل  ايران  االسالمية يف  اجلمهورية  األشقاء يف 

الفلسطيين والوقوف اىل جانبه.
بدأت عدة مجعيات خريية توزيع املساعدات اليت قدمتها اجلمهورية االيرانية ومجعية إمداد اخلميين اخلريية 
اإليرانية إىل الشعب الفلسطيين احملاصر يف غزة حبضور القوى الوطنية واإلسالمية والوجهاء واجلمعيات 

اخلريية.
االسالمية  اجلمهورية  اىل  رسالة شكر  االسالمي  اجلهاد  القيادي يف حركة  الشيخ خضر حبيب  ووجه 

االيرانية على وقفتهم الشجاعة يف دعم الشعب الفلسطيين بكافة اجملاالت من أجل نيل حريته.
وقال حبيب خالل مؤمتر صحفي عقد اليوم اخلميس 7/25 أثناء بدء التوزيع أن هذه املساعدات تأيت 
للشعب الفلسطيين يف ظل الظروف الصعبة اليت يعيشها سكان القطاع جراء احلصار االسرائيلي املفروض 
على القطاع منذ سبع سنوات، مؤكدا ان أن هذه املساعدات ترسم االبتسامة على وجوه الفقراء واحملتاجني 

وذوي الشهداء واجلرحى واالسرى.
اجلمهورية  عودتنا  لقد  قال:«  حيث  ايران  يف  األشقاء  من  غريبا  ليس  املوقف  هذا  أن  حبيب  وأشار 

اإلسالمية اإليرانية دائما على مساندة الشعب الفلسطيين والوقوف ايل جانبه يف كافة امليادين«.
 خميم ترفيهي : غزة )العامل(  12 /06 /2014 نن أقامت مؤسسة دار اهلدى يف قطاع غزة للعام الرابع على 
التوايل خميما ترفيهيا خاصا بأبناء الشهداء الذين فقدوا آباءهم يف احلروب مع االحتالل االسرائيلي، وذلك 
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بدعم من مجعية إمداد االمام اخلميين )قدس سره(]1[.
عندما تنتهي االمتحانات وتبدأ االجازة فأول مايبحث عنه االطفال هي أيادي آبائهم ولكن عندما يكون 
هناك آالف االطفال الذين غيبت االعتداءات االسرائيلية آباءهم تصبح احلاجة أكرب ملن يتضن هؤالء 
وهذا مافعلته مجعية دار اهلدى اليت توفر خميما صيفيا ألبناء الشهداء واألسرى بدعم من مجعية إمداد 

االمام اخلميين )رض(]2[ اليت حترص على دعم إقامة مثل هذه االنشطة.
وقالت فريال خليل مديرة خميم أمل ألبناء الشهداء واالسرى يف تصريح لقناة العامل االخبارية: ان مثل 
هكذا خميم يعوض حنان االب هلؤالء االطفال ويعوض فقداهنم وحرماهنم ألهاليهم وآبائهم سواء كان 

األب أو األم فهناك أطفال فقدوا أمهاهتم أثناء اإلعتداءات االسرائيلية.
وأضافت: نوجه رسالة لكل العامل ملساعدتنا يف إقامة مثل هذه االنشطة ألننا حنرص على اطفالنا وحنب 

أن يعيشوا كبقية أطفال العامل.
وأوضحت إحدى املشرفات يف املخيم أن املخيم مقسم اىل أربعة أنشطة، قسم النشيد واملسرح وقسم 
القرآن وقسم الرياضة وقسم الفن، مضيفة أن هدف هذا املخيم هو رسم البسمة ونشر السعادة يف قلوب 

االيتام وأطفال االسرى واجلرحى حىت اليشعروا بالوحدة.
املخيم بعنوان ابتسامة أمل فهو يسعى لرسم االبتسامة اىل وجوه هؤالء االيتام من خالل أنشطة خمتلفة 

ترتكز على الرتفيه واالمتاع والخيلو االمر من االنشطة الثقافية والدينية.
وقالت إحدى الطفالت املشاركني يف املخيم: أريد أن أقول لكل أطال العامل أن يأتوا اىل هذا املخيم 
ألهنم هنا ينسوننا هومنا ويعلموننا أشياء كثرية، نشكر اجلمهورية االسالمية االيرانية ومجعية إمداد االمام 

اخلميين ألهنم قدموا لنا الدعم وأقاموا لنا هذا املخيم وخفوا عننا هومنا.

تحذير :
لعل بعضهم يتج بأن شعبنا حماصر ويف حاجة ماسة ألي مساعدة وهاهي املؤسسات الغربية النصرانية 

تساعد فلماذا ال تعرتضوا ؟؟؟؟.
نقول لكل من يروج هلذا املشروع اخلبيث سواء عن جهل وغري قصد أو عن معرفة وقصد  علما بأن الكل 

غري معذور ذلك أن بوائق مخيين وإيران قد أصبحت نار على علم .
 بأن هنالك فرق كبري فلو جاءت املؤسسات النصرانية لتعطي الغذاء مقابل التنصري وتبديل الدين , فهنا 

ينع عملهم يف القطاع وعلى اجلهة املسؤولة ردعها بالقوة ونظنها تفعل .
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إن إيران دولة جتاهر  وتتخذ من هذه املشاريع اليت تسمى خريية سلما للوصول إىل هذا اهلدف ونظرا الن 
الشعوب اإلسالمية حتب فلسطني وتتعاطف مع قضيتها فإن ايران تركز للعب بالورقة الفلسطينية لتصبح 

أكر مقبولية .
نقول هنا لكل الذين يدحون ايران ومخيين بإسم هذه اجلمعية وغريها ومنهم حركة اجلهاد وبعض العاملني 
يف تلك اجلمعيات .مارأيكم بالثناء واملدح ملن يسب نبينا ويطعن بعرضه ويكفر الصحابة ويبيح تكفري 
وقتل أهل السنة ويتبىن عقائد كفرية باطنية.. كفره ألجلها الكثري من علماء أهل السنة ومنها عقيدة 

احللول واالحتاد .
ألن  والرفض  التشيع  بإجتاه  األوىل  اخلطوة  هلي  الصغار  أطفالنا  لسان  على  وإيران  ذكر مخيين  مرد  إن 
للشيطان خطوات وهذه أول خطوة فبالبداية إعجاب ومن مث تبين للعقيدة, وقد نصحو فنىرى أن الكثري 
أبنائنا قد تبنوا التشيع دينا والكثري من بنا تنا قد احنرفت بإسم املتعة فهل يرضى متمعنا الغزاوي  من 
لقاء بعض املواد الغذائية وبعض الرحالت الرتفيهية واليت هم يف غىن عنها الوصول بأبنائنا إىل هذا الدرك 

واهلاوية السحيقة .
ونتسائل هنا عن دور املسؤولني يف غزة ونقصد هنا من يكمها وهي حركة محاس ملاذا هذا التغاضي عن 
هذا الدور اخلبيث اليت تلعبه هذه املؤسسات يف ختريب عقائد أبنائنا فمسؤولية احلاكم هي محاية دين 
الناس ودنياهم, فإن لوسائل اإلعالم واملؤسسات اليت تعمل يف غزة واملدعومة ايرانيا الدور اهلدام يف غواية 
الناس وحرف عقائدهم إىل عقائد الباطنية املارقة اليت أذاقت األمة الويالت والكوارث واملذابح والتآمر 

مع أعدائها على مر العصور فأال نعترب مبا مر يف تارخينا املاضي واملعاصر من خيانات الشيعة الرافضة .
أال هل بلغت أللهم فاشهد .

موقع احلقيقة
2014-6-29

جلنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة يف فلسطني

]1[ قدس سره على ماذا على الزندقة والكفر .

]2[ وهنا رض هذه هي اخلطورة أن يرتضى على عدو الصخابة .
................................................
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"اجلهاد االإ�صالمي".. هل ت�صبح "حوثية فل�صطني"؟
                                                                                   أسامة شحادة

من  لكثري  اهلل(  أنصار  )أو  احلوثيني  احتالل مجاعة  بعد  مذهواًل  اليوم  واملسلم  العريب  املواطن  ييقف    
حمافظات اليمن، وليس العاصمة صنعاء فحسب، وذلك بعد سبع أو مثاين حروب عسكرية مع الدولة، 
وعدة معارك مع القبائل والتيارات اليمنية املخالفة لتلك اجلماعة. وسبب الذهول هو السالسة اليت مّت هبا 
هذا االحتالل احلوثي لليمن، وبقاء اجلميع يتفرج؛ سواء مؤسسات الدولة اليمنية، من رئاسة وحكومة 

وجيش وقوى معارضة، أو دول اجلوار والعامل، أو جامعة الدول العربية واألمم املتحدة.
وسبب آخر لذهول املواطن العريب واملسلم، هو املوقف الرمسي العريب واإلقليمي والعاملي، من اجلماعات 
أو  وتونس،  مصر  يف  املسلمني  اإلخوان  السياسي كجماعة  بالعمل  سواء  املنافسة؛  الُسّنية  اإلسالمية 
بالعمل العسكري كجبهة النصرة يف سورية أو »القاعدة« يف اليمن أو الثوار يف ليبيا، إضافة إىل تنظيم 
»داعش«؛ هذا املوقف الذي يتشكل من حرب إعالمية صرية، وقمع وبطش أمين غري مسبوق، كما 
حرب عسكرية معلنة، بينما اجلماعات الشيعية السياسية والعسكرية اليت تأيت بنفس املمارسات يف الدول 
العربية والعاملية، معرتف هبا ويغض الطرف عن طائفيتها وإجرامها، ومقبول التواصل معها عربيا وعامليا 

وعلى كل األصعدة، سواء كانت مجاعات معارضة أو مشاركة يف احلكم أو مستولية عليه!
العام 1992، جيد تشاهبا كبريا يف ذلك مع حركة اجلهاد  تابع مسار نشأة وتطور احلوثيني منذ  ومن 
اإلسالمي يف فلسطني. ويكن أن نعدد من أوجه الشبه أن »اجلهاد اإلسالمي« ومجاعة احلوثيني يعلنان 
»اجلهاد«  جذور  عن  افرتاقاً  يثل  مبا  اإلمامي؛  الشيعي  بالفكر  والقبول  اإليراين،  النظام  مع  حتالفهما 
السنية، وجذور احلوثيني الزيدية. وإذا كانت عالقة احلوثيني بإيران والتشيع واضحة للكثريين، فإن عالقة 
اجلهاد  حركة  مؤسس  أن  منها  احلقائق،  من  بعدد  القارئ  تذكري  إىل  حتتاج  والتشيع  بإيران  »اجلهاد« 
انبهارهم مبشروع  الذين أعلنوا  الفلسطينيني واإلسالميني  الشقاقي، كان من أوائل  اإلسالمي، د.فتحي 
اخلميين والسري على خطاه. ولذلك قام بتأليف كتاب »الشيعة والُسّنة: ضجة مفتعلة«، وكتاب »اخلميين 
واحلل اإلسالمي البديل« منذ صعود جنم اخلميين يف هناية السبعينيات. وقد شاركه هذا املسار الرئيس 

احلايل للحركة، د. رمضان شلح، الذي نسخ مسودات هذه الكتب وقدمها للطباعة
»التشيع  املعروف مبصطلح  السياسي،  التقاطع  الشقاقي وشلح واحلركة عند حد  لدى  األمر  يقف  ومل 
املطلوبة؛  اإلسالمية  للقيادة  والنموذج  القدوة  واعتبارها  خامنئي  وخليفته  اخلميين  ومتجيد  السياسي«، 
بل وجدنا قطاعات يف احلركة، وقيادات ومؤسسات تابعة هلا، تعلن تشيعها العقدي، مثل هشام سامل 



 العدد الواحد والعشرون يناير 2015م

55

وعبداهلل الشامي وعمر شلح وأمحد حجازي، وهم من قيادات احلركة يف غزة، إضافة إىل بعض ما ينشر 
يف صحيفة »االستقالل« وإذاعة »القدس«.

وخبالف حركة محاس اليت متردت على الرؤية اإليرانية املعادية للثورة السورية، فآثرت قيادة احلركة مغادرة 
العباءة  يف  بقيت  »اجلهاد«  فإن حركة  السوري،  الشعب  األسد ضد  بشار  إجرام  تأييد  وعدم  دمشق 
اإليرانية والسورية، وأعلنت عداءها للثورة السورية. وأصبحت قيادات احلركة ضيوف مؤمترات »الصحوة 

اإلسالمية« يف طهران، والفضائيات الساحبة يف املدار اإليراين.
ومؤخرا، وعقب العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة وبقاء إيران وحزب اهلل متفرجني على ضرب القطاع يف 
نوع من التشفي حبماس، حىت صرح عدد من قادة »محاس«، مثل موسى أبو مرزوق، ضد موقف إيران 
وحزب اهلل وزعيمه حسن نصراهلل؛ بأن غزة ال حتتاج نصرة ودعما باهلاتف! برغم كل هذا، جند »اجلهاد« 
تقوم بدعاية ضخمة إليران يف الفضائيات اإليرانية ويف داخل غزة، من خالل لوحات إعالنية كبرية تشكر 
فيها إيران على دعم غزة! يف تكرار ملا فعلته قبل عدة سنوات من تلميع إليران. وكأن املهمة هي إعادة 

تبييض صفحة إيران يف األوساط الفلسطينية والعربية واإلسالمية.
وإزاء هذه احلقائق السريعة، يربز وجه شبه آخر بني »اجلهاد« واحلوثيني، ويتمثل يف أن األنظمة العربية 
ال تقاطعهما وال تعاديهما حبدة مقاطعة »اإلخوان« » محاس«، برغم أن املربر هلذه املقاطعة والعداء هو 

كوهنما يتبعان احملور اإليراين.
كذلك، فإن »اجلهاد« واحلوثيني يشعالن حروبا وفق رغبات وخمططات إيران، ومع هذا ال يتم جتريهما 
كما حصل مع »محاس«، ال من قبل السلطة السياسية وال من قبل النظام العريب، كما ال ُيستهدفان 
من إسرائيل وأمريكا على غرار استهداف »محاس« يف فلسطني من قبل إسرائيل، والقاعدة يف اليمن من 

قبل أمريكا.
العسكري على خمالفيهم وخاصة من  بالضرب واالغتيال والقتال  يعتديان  فإن احلوثيني واجلهاد  أيضاً، 

يذرون من تبعيتهم إليران وتشيعهم، وال تتم معاقبتهم أو كف عدواهنم وضمان أن ال يتجدد.
يضعون  وهم  لكن  أكثر،  والطالبية  السياسية  الفعاليات  يف  للمشاركة  مؤخرا  توجها  الفريقني  أن  كما 
السالح على الطاولة؛ فإما أن تقبل مطالبهم وإما أن يقلبوا الطاولة. فاحلوثيون وقعوا على ميثاق السلم، 
ولكنهم ما يزالون يقتحمون احملافظات اليمنية حبجة حرب »القاعدة«، و«اجلهاد« تدعوا للحوار الوطين، 

لكنها ترفض دخول اللعبة السياسية بالكامل.
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كما أن احلوثيني »واجلهاد« يستغالن الصراع بني النظام احلاكم واإلقليمي ومنافسيه وخصوصا اإلخوان 
لتقوية نفوذهم وانتشارهم.

اخلالصة هي أن »اجلهاد اإلسالمي« واحلوثيني مموعتان حمليتان خرجتا عن السياق العام جملتمعاهتما 
وانساقتا خلف السياسة اإليرانية والفكر والعقيدة الشيعية، وأصبحتا كيانا منفصال عن التيار العام يراعي 
املصاحل اإليرانية على حساب املصاحل الوطنية. وبسبب الوالء الفكري والسياسي بداية، مث التبعية املالية، 

أصبحت احلركتان أدوات للسياسة اإليرانية يف املنطقة.
وبفضل التوجيه والدعم املايل واالحتضان اإليراين وإرسال اخلرباء واملستشارين، مت تقوية كيان اجملموعتني 
وتوسيع دائرة نفوذها، خاصة عن طريق تكثيف حضورهم اإلعالمي عرب فضائية »فلسطني اليوم« التابعة 

للجهاد، وفضائية »املسرية« التابعة للحوثيني.
ومن خالل براعة إيران يف محاية ورعاية وكالئها يف املنطقة جتاوز »اجلهاد« واحلوثيون كثريا من املطبات 
احلوثيني  مكنت  اخلصوم  تناقضات  من  االستفادة  يف  إيران  براعة  أن  فيها. كما  وقعا  اليت  واملضائق 
و»اجلهاد« من االستمرار يف التقدم يف ظل اخلالف اإلخواين–احلماسي مع السلطة يف اليمن وفلسطني 

واملنطقة العربية.
تفاهم مع  الذي  السابق علي عبداهلل صاحل  الرئيس  التحالف مع  بعد  اهلرم  لقمة  اليوم وصل احلوثيون 
الالعبني اإلقليميني العرب على التغاضي عن تقدم احلوثيني للقضاء على حزب اإلصالح. لكن احلوثيني 

وإيران غدروا بعلي صاحل.
ويف غزة، جند النظام املصري يتعاطى مع »اجلهاد« بأريية نكاية حبركة محاس ومجاعة اإلخوان املسلمني، 
وجند »اجلهاد« تتمدد يف الفراغ القائم بني السلطة واحلكومة املقالة، وكال الطرفني خيطب ود احلركة. لكن 
»اجلهاد« تعمل، ومن خلفها إيران، على بناء وضعها اخلاص، عرب إحياء الكتلة الطالبية التابعة هلا يف 
اجلامعات، متهيداً خلوض انتخابات الطلبة، وحرصها على البقاء على مسافة من »محاس«، لتستفيد من 

العداء العريب الرمسى جتاهها.
بعد هذا كله، هل ستطول املدة اليت نرى فيها حركة اجلهاد تسيطر على غزة، وترفرف فيها أعالم إيران 

وصور قادهتا، كما شاهدنا يف صنعاء؟
املصدر : صحيفة الغد 



6

واجب النصرة :

موجة ا�صطهاد جديدة يتعر�ض لها " فل�صطينيو العراق "
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    واجب النصرة :

موجة ا�صطهاد جديدة يتعر�ض لها " فل�صطينيو العراق "
                                                                                          

بسم اهلل احلمد هلل :
يتعرض »فلسطينيو العراق« يف هذه األيام إىل موجة جديد من اإلجرام حبقهم على يد املليشيات الشيعية 
مثل عصائب أهل الباطل )احلق( وغريها من املليشيات الشيعية, وهذه املوجة ال ختتلف عن غريها من 
موجات احلقد والكراهية اليت تعرض هلا فلسطيين العراق منذ دخول اإلحتالل األمريكي للعراق, وكما قلنا 
سابقا.. فإن الغرض من إضطهاد فلسطيين العراق هو هتجري من تبقى منهم حتت وطأة القهر والتعذيب 
لتخلو بغداد من الوجود السين العريب, كما أن يف ذلك هدف مهم لليهود احملتلني وهو ابعاد فلسطينيي 
48 عن األراضي العربية وهتجريهم إىل دول الغرب ليسقط حقهم يف الرجوع إىل فلسطني يف أي تسوية 

حمتملة فالتقت هنا كما هي دائما األهداف الشيعية الباطنية مع األهداف اليهودية الصهيونية ...!!!
يف يوم األربعاء املوافق 8-10-2014... مت اعتقال الفلسطيين رائد حممد جنل الفلسطيين اجلراح أبو 
بالضرب  والده  واهنالوا على  بغداد  البلديات -  الكائن يف  بيته  من  البلديات  املعروف يف ممع  رشيد 

املربح...
 وقبلها يف عصر اليوم الثالثاء املوافق 7-10-2014 .... قامت عصائب أهل احلق بالدخول اىل ممع 

البلديات وقامت بإطالق عيارات نارية مع سب وشتائم ألهايل اجملمع ...
وملرتني على التوايل دخلت العصائب اىل ممع البلديات يوم االثنني..... املوافق2014/10/6...وقامت 

بسب وشتم األهايل ..
كما إن إحدى الفضائيات الشيعية التابعة للميلشيات أظهرت عدد من شباب فلسطيين العراق على 

شاشتها وهم يعرتفون بارتكاب عمليات إرهابية وكما هي العادة حتت وطأة التعذيب والتهديد .
علما بأن العصائب هي مليشيا شيعية يقودها اجملرم » قيس اخلزعلي« وقد قامت هذه امليليشيا بأبشع 

اجملازر ضد أهل السنة يف العراق
إن تكرار هذه اجلرائم حبق ضيوف العراق... الفلسطينيني ال تفسر إال إهنا حماولة جادة لتهجري من تبقى 
منهم, مع العلم أن الشيعة يتغنون بقضية فلسطني  ويدعون مساندهتا ويف املقابل يضطهدون الفلسطينيني, 
وهذه متاجرة فاضحة هبذه القضية املهمة فهم يهتفون للقضية الفلسطينية بألسنتهم ويذحبون الفلسطينيني 
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بأيديهم وهذا هو حال الشيعة على مر العصور...!!!!
ومن جهة أخرى حنن بدورنا نناشد السلطة الفلسطينية بأن تتخذ موقفا جادا إلنقاذ من تبقى من فلسطينيي 
العراق من هذه احملرقة اليت يتعرضون هلا, كما نتسائل أين دور الفصائل الفلسطينية اليت صدعت رؤوسنا 
مبدح إيران مثل حركة اجلهاد وجلان املقاومة واجلبهة الشعبية وغريها ..ونقول أليس الشعب الفلسطيين يف 

العراق هو شعبكم وقضيته قضيتكم فلماذا هذا السكوت عن جرائم عمالء إيران يف العراق ...
نسأل اهلل أن يفرج عن إخواننا فلسطيين العراق وينقذهم من شر املليشيات الشيعية.

موقع احلقيقة
2014-10-11

جلنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة يف فلسطني
............................................................................................



7

عين الرصد :

اإىل الف�صائل الفل�صطينية .. خطورة " �صكر اإيران " على اأهل ال�صنة..

حركة حما�ض ..ن�رصكم يف الرباءة من اإيران ال يف م�صاحلتها ..

تطور خطري : قناة امليادين ال�صيعية تروج لوجود "داع�ض" يف "غزة"
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   عين الرصد :

اإىل الف�صائل الفل�صطينية .. خطورة " �صكر اإيران " على اأهل ال�صنة..

بسم اهلل :
الكثري رمبا يستهني مبا صدر عن حركة محاس من تقديها » الشكر إليران « جزاء تقديها بعض أنواع 

السالح للحركة..  فما هي خطورة هذا الشكر ..؟؟؟؟
هذا ما سنبينه يف السطور القادمة بإذن اهلل ...

ياول البعض إجياد املربرات واألعذار للحركة على هذا التنازل ...ومن هذه املربرات: أن غزة يف حصار 
خانق وال بأس مبجاملة إيران ببعض العبارات للحصول منها على أموال ومساعدات ختفف العبء عن 

احلركة...!!!
كذلك ذكرهم  حلديث » من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل « ..

وحنن نزيد أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قد استعار من صفوان بن أمية يوم كان كافرا » أدراعا «وغزا 
هبا حنني ...ويف السري: أن املطعم بن عدي أجار رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عند رجوعه من الطائف 
]1[.وقال صلى اهلل عليه وسلم يف أسارى بدر : » لو كان املطعم بن عدي حيا مث كلمين يف هؤالء 

النتىن ألطلقتهم له «]2[...
بداية نقول وباهلل التوفيق : إن شكر إيران ليس شكرا عابرا , )مثل الشكر ملن قدم لنا خدمة مث ذهب حلال 
سبيله.(. بل إن إيران حتاول استثمار كل ما حتصل عليه من فرص لعرض نفسها على املسلمني بأهنا هي 
حامية محى اإلسالم ومنها » قضيتهم املركزية فلسطني « واليت تعترب مصب عطف املسلمني وتضامنهم 

ملا حتوية من رمزية املسجد األقصى املبارك ..
ولو كان هذا الشكر مشروعا فمن املقرر يف الشريعة أن املشروع إذا أدى إىل منكر فإنه ُيَكُف عنه... ]3[
فالفعل منوط مبآله.. قال اإلمام الشاطيب رمحه اهلل : النظر يف مآالت األفعال معترب مقصود شرًعا كانت 
األفعال موافقة أو خمالفة، وذلك أن اجملتهد ال يكم على فعل من األفعال الصادرة عن املكلفني باإلقدام 
أو باإلحجام إال بعد نظره إىل ما يؤول إليه ذلك الفعل، مشروًعا ملصلحة فيه تستجلب، أو ملفسدة تدرأ، 
ولكن له مآل على خالف ما قصد فيه، وقد يكون غري مشروع ملفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، 
ولكن له مآل على خالف ذلك، فإذا أطلق القول يف األول باملشروعية، فرمبا أدى استجالب املصلحة 
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فيه إىل املفسدة تساوي املصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانًعا من إطالق القول باملشروعية..هن ]4[
فالشريعة مبنية على االحتياط واألخذ باحلزم والتحرز مما عسى أن يكون طريًقا إىل مفسدة..]5[

..لذلك مل يقتل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املنافقني خشية أن يقول الناس أن حممدا يقتل أصحابه...
بالرغم من أن يف قتلهم فيه مصلحة للمسلمني ..

بل إن ابن جربين رمحه اهلل قال : مع مالحظة أنه ال جيوز استخدام الكافر وال قبول مساعدته ؛ ملا فيه 
من حتمل املنة.. ويف األثر: اللهم ال جتعل ملبتدع عليمَّ منة فيوده قليب...هن

هذا  مظلة  املنحرف حتت  وفكرها  بإيران  َسُيخدعون  ومغارهبا   األرض  مشارق  املسلمني يف  من  فكم 
»الشكر« وكم من أهل السنة )من الذين ال يعرفون خبث التشيع( يف أفريقيا واسيا سيقدم هلم دعاة 
التشيع.. إيران على أهنا راعية اجلهاد ضد الصهاينة ..بل إن يف فلسطني نفسها سوف يتاثر الكثري هبذا 
الشكر وختف حدة عدائه للمشروع اإليراين ..هذا إذا علمنا أن الرتبية العقائدية عند »األخوان املسلمني 
ضعيفة« ومن املمكن أن يتشرب أعضائها اإلحنرافات العقدية عند الشيعة.وكما هو معلوم فإن لإلخوان 
املسلمني صوالت وجوالت يف  التقارب مع الشيعة ,بل عندهم موقف متميع من الصوفية واألشاعرة 

وغريهم .: ..
يقول التلمساين : و يف األربعينات ن على ما أذكر ن كان السيد ” الُقمِّي ” ن)من رؤوس الشيعة الرافضة(

التقريب بني  على  الشهيد يعمل جاداً  العام ، ووقتها كان اإلمام  املركز  على اإلخوان يف  ينَْنزل ضيفاً  ن 
املذاهب … و سألناه يوماً على مدى اخلالف بني أهل السنة و الشيعة ؟ فنهانا عن الدخول يف مثل 
هذه املسائل الشائكة …وقال : ” اعلموا أن السنة والشيعة مسلمون جتمعهم كلمة ال إله إال اهلل حممد 
رسول اهلل ، و هذا أصل العقيدة ، و السنة و الشيعة فيه سواء وعلى النقاء ، أما اخلالف بينهما فهو يف 

أمور من املمكن التقريب بينهما فيها ! “.
] ذكريات ال مذكرات ص / 249 : 250 [ ]6[

أما فيما يتعلق باستعارة » الرسول صلى اهلل عليه وسلم «  » األدرع « من صفوان بن أمية ودخوله يف 
جوار املطعم بن عدي ..فهذا ليس فيه فتنة للمسلمني ألن هؤالء كفار ومل يعرضوا أنفسهم كمسلمني , 
وال يُطَمع أن يَتحول مسلم إىل دين الكفر هذا جراء »اجلوار أو اإلستعارة« مث إن املطعم بن عدي ذو 
مروءة ولو كان جاهليا كافرا.. ومل يضمر العداء للرسول صلى اهلل عليه وسلم وصحابته كما تفعل إيران.. 
بل كان مدافعا عنه, أما »صفوان« فقد كان حتت مظلة األسالم مقهورا ذليال حىت أسلم رضي اهلل عنه 

]7[..
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يف املقابل فإن الفتنة بالتشيع هي أشد وأكرب.. فكم من بالد إسالمية كانت ال تعرف التشيع إخرتقها 
الشيعة حتت شعارات مظلومية آل البيت والوالء هلم, بل إن إيران نفسها كانت سنية كذلك جنوب 
العراق.. فنََتحوْل املسلم السين إىل دين التشيع أسهل بكثري من حتوله إىل دين النصارى أو َغريه ألنه إعتقد 
البقاء يف دائرة اإلسالم ...وال ننسى كلمة مستشار هنية السياسي )أمحد يوسف( ..عندما قال :  »ما 

العيب أن تكون شيعًيا ؟ فالشيعة اليوم هم عزُّ هذا الزمان،...!!!!
وها حنن نرى أن التشيع بدأ يغزو غزة بعد أن مل يكن وكل هذا حتت مظلة الدعم اإليراين للمقاومة..!!

إن إيران ليست مجعية خريية فهي دولة دينية دعوية تدعو للتشيع بل دولتها بنيت على مبدأ تصدير الثورة 
.. فها هو اخلميين يعلن يف بيان الذكرى السنوية األوىل النتصار الثورة يف 2/11/م1980: »إننا نعمل 
على تصدير ثورتنا إىل خمتلف أحناء العامل« ]تصدير الثورة كما يراه اإلمام اخلميين ص 39[... وتصدير 
الثورة  -معشر املؤمنني-  نابع من عقيدة الشيعة بأن أهل السنة كفار جيب قتلهم وقتاهلم وتغيري دينهم 
إىل دين الشيعة، و يكفي هذا النص من كتاب )الغيبة ص 155( للنعماين: »ما بقي بيننا و بني العرب 

إال الذبح«!. ملعرفة النوايا احلقيقية للشيعة ضد أهل السنة.]8[
ويكن تلخيص اسرتاتيجية الدولة اإليرانية بأهنا متتاز بثالثة عناوين رئيسية هي: الدعوة بعلنية غري مسبوقة 
للتشيع , وممارسة ضغوط فكرية وارهابية واغراءات مادية على احللقات السكانية األضعف من أهل السنة 
يف البالد العربية , والثاين ظهور دولة مخيين احلديثة كقوة عسكرية مؤثرة يف املنطقة مغلفة بسياج باطين 
متلون وسياسة خارجية مرنة مصممة على الوصول اىل اهدافها , والثالث دعم وحتفيز األقليات الشيعية 
يف البالد العربية واإلسالمية على التمدد متمعيا وسياسيا وتأهيلها للتمرد على احلكومات السنية احلاضنة 

هلا واملتساحمة معها ...]9[
أما عماد الدولة اإليرانية فهو يُبىن على :

1-  العقيدة الباطنية الشيعية : فهي دولة دستورها ُبيِنَ على عقيدة التشيع األثين عشري وتدور تلك 
العقيدة على : تكفري الصحابة , والغلو يف األئمة ورفعهم فوق منزلة األنبياء, و إضفاء صفات األلوهية 

عليهم .
2-  إيران دولة دعوية : فهي تتغلغل يف بالد السنة من أفريقيا غربا إىل أندونيسيا شرقا وتستعمل طرق 
شيطانية لنشر التشيع يف تلك األوساط منها شراء الذمم باألموال واستغالل فقر الناس, ومن خالل املنح 

الدراسية إىل إيران, كذلك ومن أهها رفع راية دعم املقاومة يف فلسطني .
3- إيران دولة عدوانية : إيران دولة تقاتل من أجل نشر دعوهتا ومتكني فكرها ومستعدة للقتل والتدمري 
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لتحقيق أهدافها , وهاهي تبيد األخضر واليابس يف العراق وسوريا , وتفجر املساجد ودور القران يف 
اليمن, وتعلن حرهبا على أهل السنة فقط ومنهم الفلسطينيني طبعا, وارتكبت مازر يندى هلا اجلبني ضد 

الفلسطينيني يف العراق ولبنان . ....
4-  ايران ليس هلا عداء إال مع أهل السنة : إن العدو األول واألخري إليران هم أهل السنة وهذا من 
أساسيات التشيع , فإيران ال تتآمر وحترك جيوشها إال على أهل السنة ,فشنت حرب على العراق يف 
عهد صدام, وبعثت جنودها إىل سوريا لقمع أهل السنة, وحرسها الثوري متواجد يف العراق واليمن ولبنان 
وليس هلم عمل إال ضرب أهل السنة وسحقهم بأبشع الصور, وتتآمر على أهل السنة يف أفغانسان ودول 

اخلليج  , يف املقابل مل نر من إيران أهنا بعثت جنودا للقتال يف فلسطني..!! .
5-  الغاية تربر الوسيلة : إيران دولة ال أخالق وال مباديء هلا فألجل حتقيق أهدافها تتبع أي وسيلة ولو 
أن تتحالف مع الشيطان ..وهاهي قد حتالفت مع أمريكا )الشيطان األكرب( لتدمري العراق وافغانستان, 
واآلن الطائرات األمريكية تقاتل إىل جانب املليشيات الشيعية يف العراق واليمن , وقد اشتهر عن أبطحي 
أنه قال: لوال إيران ملا استطاعت أمريكا أن حتتل العراق وافغانستان وال غرابة  يف ذلك فتاريخ الشيعة 
مليء باخليانات.. حىت قال شيخ األسالم ابن تيمة رمحه اهلل : هم أعظم ذوي األهواء جهاًل وظلماً ، 
يعادون خيار أولياء اهلل تعاىل، من بعد النبيني ، من السابقني األولني من املهاجرين واألنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان – رضي اهلل عنهم ورضوا عنه – ويوالون الكفار واملنافقني من اليهود والنصارى واملشركني 

وأصناف امللحدين ، كالنصريية واإلمساعيلية، وغريهم من الضالني .]10[
6-  إحياء الدور الفارسي : جتد النفس الفارسي خميم على الدولة اإليرانية فتقويها فارسي وخليجها 

فارسي يف املقابل فإن هنالك عداء للجنس العريب .
ومن أهم ركائز هذا املخطط السياسي القومي الفارسي هو انصهار كافة الشعوب والقوميات، وإدماجها 
يف الثقافة الفارسية، وحموها من الوجود كلياً، وما تعانيه هذه الشعوب القاطنة يف جغرافية إيران احلالية ومنذ 

تأسيس الدولة الفارسية، هو صراع وجود بكل ما حتمله الكلمة من معىن....]11[
 إن شكر إيران بل التمادي يف مدحها وإضفاء صفة املقاومة عليها هلي بائقة من البوائق اليت ال تقدر 
خطورهتا الفصائل الفلسطينية اليت متدح إيران, وإال فليقدموا تفسريا : كيف يتم مدح الذي يطعن بعائشة  

الطاهرة رضي اهلل عنها وأرضاها وحتت أي مربر وحجة وهل الضيق يعترب عذرا..؟؟
وهل السالح املغمس بسب الصحابة قادر على حترير فلسطني ..؟؟؟

يف حمنة االمام أمحد رمحه اهلل كان الكثري ينصح اإلمام يف األخذ بالرخصة ويقول »خبلق القران« ..نتيجة 



 العدد الواحد والعشرون يناير 2015م

65

للمحنة العظيمة اليت تعرض هلا , لكن األمام صرب وصمد ومل يقل هبذا القول املبتدع, ذلك أن أثره السليب 
ليس على شخص اإلمام بل يتد إىل األمة ..فصرب اإلمام أمحد وتوكل على اهلل حىت نصره اهلل ونصر 

السنة معه ...
إن معركتنا مع اليهود هي معركة عقائدية قبل أن تكون معركة من أجل تراب أو أرض , فتشيع مسلم سين 
يف أقصى األرض نتيجة مدح الفصائل إليران ال يساوي حترير فلسطني ألف مرة ..إن إيران تنشئ أجيال 
ُتَكِفْر أبا بكر وعمر فاتح بيت املقدس بل وكل الصحابة وكل أهل السنة .وها هو مخيين مؤسس دولة 

الرفض يف إيران يقول: أن التكفري هو وضع اليمني على الشمال يف الصالة ...!!!..
فهم يكرون لألمة السنية, وهم قوم حماربني لكل ما يت لدين اإلسالم بصلة, وهاهم يفتكون بأهلنا 
يف العراق وسوريا ولبنان واليمن وأفغانستان, بل ال يَبعْد القول بأهنم قتلوا وبأبشع الطرق من أهل السنة 
مامل يقتله اليهود يف كل حروهبم معنا, فهم صنيعة اليهود والصليب وجدهم ابن سبأ اليهودي مؤسس 
مذهبهم وقد ُوِجدوا حلماية دولة اليهود ال حلرهبا فهم حرس حدود هلا ومل يطلقوا رصاصة رغم دم غزة 

الذي ينزف ...!!!
لقد غضب اهلل على اليهود وأنزل عليهم العذاب بسبب حرف : فقالوا بدل حطة: حبة يف حنطة،..
قال تعاىل :  فنََبدمََّل المَِّذيَن ظََلُموا ِمننُْهْم قنَْواًل َغينَْر المَِّذي ِقيَل هَلُْم فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم رِْجًزا ِمَن السمََّماِء مبَا َكانُوا 

َيْظِلُموَن )162( األعراف.
وحَنْذْر بأن يَنزل علينا العذاب واهلزية بسبب »شكر أيران «..

وأخريا نقول للفصائل الفلسطينية ومنها »محاس واجلهاد« إن املراهنة على الدعم اإليراين رهان خاسر 
وصيد يف املاء العكر  ..

قال تعاىل : » َواَل تنَرَْكُنوا ِإىَل المَِّذيَن ظََلُموا فنََتَمسمَُّكُم النمَّاُر َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اللمَِّه ِمْن أَْولَِياَء مُثمَّ اَل تنُْنَصُروَن 
)113(« هود ...

موقع احلقيقة
2014-12-22

جلنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة يف فلسطني
]1[ قال العيين يف عمدة القاري : كان قد أحسن السعي يف نقض الصحيفة اليت كتبها قريش يف أن 
ال يبايعوا اهلامشية واملطلبية وال يناكحوهم وحصروهم يف الشعب ثالث سنني فأراد النيب أن يكافيه وقيل 
ملا مات أبو طالب وخدجية خرج رسول اهلل إىل الطائف فلم يلق عندهم خريا ورجع إىل مكة يف جوار 
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املطعم...

]2[ ) صحيح ( انظر حديث رقم : 5283 يف صحيح اجلامع .

]3[ وهذا مايسمى بالنظر إىل املآالت

]4[ املوافقات للشاطيب ..عن الشاملة

]5[ املصدر السابق

]6[ عن موقع حقيقة االخوان املسلمني

]7[ وهذا يشابه لو أن اليابان مثال ساعدت دولة اسالمية ال لغاية إال اهنا لإلستفادة االقتصادية مثال 
أو للعمل اخلريي احملض فنقول هنا شكرا لليابان ألنا ال نتوقع أن يدخل مسلم يف دين البوذيني ..أما 
يف حالة اجلمعيات التنصريية اليت تقدم املساعدة للدعوة إىل دين النصارى فهذه حتارب وال تشكر ولو 

قدمت مساعدة ..
]8[ عن موقع ..ملتقى اخلطباء..

]9[ عن ملة احلقيقة ...

]10[ منهاج السنة .. ص 20 جن )1(

]11[ موقع : حركة النضال العريب لتحرير األحواز....
........................................
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حركة حما�ض ..ن�رصكم يف الرباءة من اإيران ال يف م�صاحلتها ..
                                                                  

بسم اهلل :
بعد أن استبشر الكثري خريا من الفتور الذي أصاب العالقة بني حركة محاس وإيران بسبب موقف احلركة 
من الصراع بني أهل السنة يف سوريا ونظام بشار النصريي وكان موقف احلركة موفقا يف أهنا احنازت للشعب 
السوري السين , ومت بعد ذلك خروجها من سوريا بسبب هذا املوقف , لكن يف الفرتة األخرية بدأ يطرق 
مسعنا أخبار عن وجود حتركات للتالقي مرة أخرى مع طهران ...وكدليل على صحة اخلرب هو ذهاب وفد 
من حركة محاس مكون من حممد نصر عضو املكتب السياسي للحركة و القيادي املكلف بالشؤون الدولية 

أسامة محدان، وممثل احلركة يف إيران خالد القدومي .
وإليكم بعض تصريات حممد نصر ورأفت مرة عن هذه الزيارة وتعليق موقع احلقيقة عليها :

قال حممد نصر عن زيارته تلك وحسب املركز الفلسطيين لإلعالم]1[ : إن حركته معنية »بتعزيز عالقاهتا 
التارخيية مع إيران، وهذا ينبع من إدراك عميق لدى الطرفني حول أهية التواصل والعمل اجلاد، لتجاوز 
األمة  ومصلحة  الفلسطينية،  القضية  خيدم  مبا  واملنطقة  األمة  هبا  متر  اليت  والدقيقة،  احلساسة  الظروف 

اإلسالمية.«.
تعليق :...هذا اعرتاف من محاس بأهنا متلك عالقات تارخيية مع إيران وهذا يكذب ادعاء محاس بأن 
عالقتها مع إيران هي عالقة مصلحية .بل إن ذلك يعترب استمرارا للعالقة التارخيية بني اإلخوان املسلمني 
والشيعة ففي تاريخ اإلخوان الكثري من نقاط التالقي بينهم وبني الشيعة وذلك يعود للخلفية العقائدية 
الضعيفة عند اإلخوان وعلى سبيل املثال : يقول سامل البهنساوي – أحد مفكري اإلخوان املسلمني – يف 
كتابننه ) السنة املفرتى عليها ( صن 57 : » منذ أن تكونت مجاعة التقريب بني املذاهب اإلسالمية واليت 
ساهم فيها اإلمام البنا واإلمام القمي والتعاون قائم بني اإلخوان املسلمني والشيعة وقد أدى ذلك إىل 
زيارة اإلمام نواب صفوي سنة 1945م للقاهرة » ويقول يف نفس الصفحة :« وال غرو يف ذلك فمناهج 

اجلماعتني تؤدي إىل هذا التعاون «.]2[
وجاء يف )موقع الرسالة( : يضع املسؤول السياسي حلركة »محاس« يف لبنان، رأفت مرّة، زيارة وفد من 
العالقة والتواصل، ..ويلفت مرّة يف  اجلانبني الستمرار  الرغبة املشرتكة بني  إطار  احلركة إىل طهران، يف 
حديث لن»العريب اجلديد«، إىل أّن التواصل مل ينقطع بني اجلانبني، إذ »استمرت اللقاءات، إن كان يف 
بريوت أو يف طهران، كما زار مساعد وزير اخلارجّية اإليراين حسني أمري عبد اللهيان، مشعل يف الدوحة« 
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فيها،  األمريكي  والتدخل  املنطقة،  أوضاع  قراءة كّل  تتم  »كانت  اللقاءات  هذه  أنه خالل  ويوضح   .
واألدوار اليت تسعى األطراف املرتبطة بإسرائيل لعبها«... لكننا حريصون على توحيد جهد األمة حول 

فلسطني، ألهنا تستحق هذا الدعم«.
تعليق : إذا كانت اللقاءات مستمرة بني محاس وإيران وذلك بالرغم من إن إيران تشن حرب ال هوادة 
فيها على أهل السنة يف حماولة الجتثاثهم وتدمريهم يف العراق وسوريا ولبنان واآلن يف اليمن ..و«اإلخوان 
األمريكي  امللعب  أو خارج  بعيدا  تلعب  إيران  بأن  إن ظنوا  املسلمون« ومنهم »حركة محاس« واهون 

..وقوله : لكننا حريصون على توحيد جهد األمة حول فلسطني..
..ونذكر  بفلسطني  معنية  إيران  بأن  تعتقد  »محاس«  مازالت  هل  جرى  الذي  بعد كل  هو:  والسؤال 
»محاس« بأن إيران قد بعثت سراياها إىل العراق وسوريا ولبنان واليمن لقتال أهل السنة فيما مل تبعث 
جندي واحد للقتال يف فلسطني عند ضرب غزة .مع العلم بأن جنود إيران هم على احلدود الشمالية 
لفلسطني من جهة اجلوالن وجنوب لبنان ...فيما ميليشياهتا تعيث قتال بأهل فلسطني يف العراق وسوريا 

ومن قبل يف لبنان ...
والسؤال األهم هل تعترب »محاس« »إيران « من األمة فإن كان كذلك فهذه كارثة وهذا الذي نقول 
عنه الضعف العقائدي عند اإلخوان املسلمني ..فمن يلعن أبا بكر وعمر ويطعن بعائشة ليس من األمة 

وصدق »أبو زرعة« رمحه اهلل عندما قال عن الذين يتعرضون للصحابة بأهنم زنادقة ...
وال يُنكر املسؤول يف »محاس« أن التوتر كان مسيطراً على العالقة مع طهران، لكنه ُيشري إىل أن »هذا 
التوتر مرتبط بقضايا معينة، أبرزها املوقف من احلراك يف العامل العريب«، مؤكداً »حرصنا على إبعاد القضايا 

اخلالفية عن القضايا األساسّية املتفق عليها، وهي فلسطني واملقاومة ورفض التسوية«.
تعليق: كنا نكرر كثريا بأن اخلالف بني اإلخوان املسلمني والشيعة )إن حصل خالف ( فهو خالف 
ليس  على سبهم  إيران  مع  .فإذا اخلالف  احلقيقة  يثبت هذه  أعاله  والكالم  سياسي وليس عقائدي 
ألمهات املؤمنني أو تكفريهم للصحابة وأهل السنة لكن اخلالف على » احلراك يف العامل العريب ..!!! 
التسوية ..وما  العقيدة بل املقاومة وفلسطني ورفض  «...!!! ..والقضايا األساسية عند محاس ليست 
عالقة إيران بالتسوية من عدمها وملاذا نعطيها مساحة للتدخل يف شؤوننا..؟؟ وللعلم فإن إيران ذهبت 
إىل أكثر من التسوية يف عالقتها مع أمريكا والغرب وما تسليم العراق إليران من قبل أمريكا اال أكرب دليل 
على التعاون األمريكي اإليراين... وهاهي الطائرات األمريكية حتمي احلوثيني يف اليمن.. فال علينا من 

شعارات » املوت ألمريكا  اليت ال تسمن وال تغين من جوع ...!!
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ومن طهران، قال عضو املكتب السياسي للحركة حممد نصر، الذي ترأس وفد احلركة إىل إيران، إن »زيارة 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية تأيت يف سياق رؤية محاس لضرورة حشد طاقات وإمكانات األمة اإلسالمية 

لدعم الشعب الفلسطيين وقضيته العادلة ومقاومته البطولية«.
تعليق: ونرجع مرة ثانية للسؤال املوجه إىل«محاس« : »هل إيران من األمة اإلسالمية ».؟؟؟.إن أهل السنة 
هم األمة ..واملؤمنون أمهم عائشة رضى اهلل عنها بنص كتاب اهلل .. ومن ال يرضى بأن تكون عائشة 
رضي اهلل عنها أمه فهو ليس من املؤمنني وال من األمة .. ونقول حلماس فلتكف إيران فقط عن طبع 

الكتب اليت تكفر الصحابة وتلعن أمهات املؤمنني حىت يتجرأ أحدكم ويقول أهنم من األمة ..
روى اخلالل بسنده عن اإلمام مالك رمحه اهلل أنه قال: ) الذي يشتم أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم، 

ليس هلم سهم، أوقال نصيب يف اإلسالم (. ]3[
قال اإلمام البخاري رمحه اهلل يف كتاب خلق أفعال العباد: ) ما أبايل صليت خلف اجلهمي والرافضي، أم 
صليت خلف اليهود والنصارى، وال يسلم عليهم، وال يعادون، وال يناكحون ، وال يشهدون، وال تؤكل 

ذبائحهم (.  ]4[
وأضاف يف تصريات إعالمية أن احلركة »معنية بتعزيز عالقاهتا التارخيية مع إيران، وهذا ينبع من إدراك 
عميق لدى الطرفني حول أهية التواصل والعمل اجلاد لتجاوز الظروف احلساسة والدقيقة اليت متّر هبا األمة 

واملنطقة، مبا خيدم القضية الفلسطينية ومصلحة األمة اإلسالمية«.
تعليق : إن ما متر به األمة من أزمات وباليا أساسها وأسباهبا الرئيسية  ومؤججها هي إيران ...بل إن 
رأس احلربة اليت هدمت ما يسمى » بالربيع العريب « هي إيران وكان أبرز ضحاياها هم األخوان املسلمون 
فهل تريد محاس كما يقول املثل بأن تستجري من » الرمضاء بالنار « ..وهل تبحث إيران عن مصلحة 
األمة اإلسالمية أم عن تشييع املنطقة  ونشر مذهب الرفض فيها ..إن ماليني السوريني والعراقيني ومنهم 
الفلسطينيني الذين يفرتشون األرض ويلتحفون السماء يف خميمات الالجئني وترتعد فرائص أطفاهلم من 

الربد هم من ضحايا إيران فكيف يستقيم الظل والعود أعوج ....
حنن نقدر ما متر به محاس من ظرف عصيب وكل هذا بسبب أخطاء اإلخوان الذين استعجلوا أمرا  كان 
هلم فيه أناة  ..واستدرجوا لفخ نصبه هلم أعدائهم مبكر ودهاء فأصاب أهل السنة البالء وليس اإلخوان 

فقط ...
إن املخرج من احلصار الدويل والشديد على محاس هو باللجوء إىل اهلل وطلب الفرج منه وحده كما قال 
تعاىل : ِإْذ َجاُءوُكْم ِمْن فنَْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل ِمْنُكْم َوِإْذ زَاَغِت اأْلَْبَصاُر َوبنََلَغِت اْلُقُلوُب احْلََناِجَر َوَتظُنُّوَن 
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بِاللمَِّه الظُُّنونَا )10( ُهَناِلَك ابنُْتِلَي اْلُمْؤِمُنوَن َوزُْلزُِلوا زِْلزَااًل َشِديًدا )11(..األحزاب
فماذا فعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل يذهب اىل فارس أو الروم ..وجاملهم ملساعدته على رفع 

احلصار بل جلأ اىل اهلل وكان الفرج والنصر حليفه ..
إن ما متر به األمة من ظنك وضيق هلو اختبار ومتحيص ملن يثبت على العقيدة الصحيحة , أو من يلتفت 
يينا أو مشاال ليبحث عن منقذ من هنا أو هناك ولو على حساب دينه أو عقيدته ومنها عدالة صحابة 
نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم قال تعاىل : أَْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اجْلَنمََّة َوَلممَّا يَْأِتُكْم َمَثُل المَِّذيَن َخَلْوا ِمْن 
قنَْبِلُكْم َمسمَّتنُْهُم اْلَبْأَساُء َوالضمَّرمَّاُء َوزُْلزُِلوا َحىتمَّ ينَُقوَل الرمَُّسوُل َوالمَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َمىَت َنْصُر اللمَِّه َأاَل ِإنمَّ َنْصَر اللمَِّه 

َقرِيٌب )214(..البقرة .

موقع احلقيقة
2014-12-14

جلنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة يف فلسطني

]1[ عن موقع رووداو – اربيل

]2[ ويوجد كثري من األدلة على تعاون الشيعة مع مجاعة األخوان املسلمون

]3[ السنة: للخالل 493/1، وأخرجه ابن بطة يف االبانة الصغرى ص162

]4[ خلق أفعال العباد )ضمن عقائد السلف( ص125.
..............................



 العدد الواحد والعشرون يناير 2015م

71

تطور خطري : قناة امليادين ال�صيعية تروج لوجود "داع�ض" يف "غزة"
                                                                 

بسم اهلل احلمد هلل :
بعد أن عجزت اآللة العسكرية الصهيوينة من اجتياح »قطاع غزة« وبعد أن جرب اليهود حظهم العاثر 
عدة مرات دون جدوى, حيث مل يكسبوا من عدواهنم سوى هدم البيوت واملساجد على رؤوس ساكنيها 
وروادها ..بعد ذلك بقي التهديد الفلسطيين لليهود قائما بالرغم من كل تلك احملاوالت ...وكما هي 
العادة أنه كلما وقع اليهود والنصارى يف ورطة مع أهل السنة فإن الفرق الضالة والباطنية متد هلم طوق 

النجاة لتدمري أهل السنة واستئصال شأفتهم ...
السنة  أهل  منها  الباطين« مل جيين  الصلييب  »اليهودي  التعاون  من  مريرة  تاريخ طويل وجتارب  وهنالك 
سوى الويالت والدمار ..فعبد اهلل بن ميمون القداح العبيدي يهودي وهو من مؤسسي الفرقة اإلمساعيلية 
للصليبيني ومنها »بيت  املسلمني  الكثري من بالد  الباطنية سلمت  الفاطمية  الدولة  الباطنية ..كما أن 
املقدس« .والصفويني حتالفوا مع الربتغاليني.. وشيعة العراق تعاونوا مع األمريكان لغزو العراق... وهلم 

جرا يف تعاون وثيق سودت وامتألت به صحف التاريخ من خيانات الشيعة الباطنية...
....يف تقرير مشبوه من قناة رافضية مشبوهة هي امليادين.. روجت هذه القناة عن وجود تنظيم »داعش« 
داخل قطاع غزة وأن هذا التنظيم قد أرسل رسائل هتديد إىل بعض الشخصيات العلمانية بضرورة توبتهم 
خالل ثالثة أيام كما أرسلت مثل تلك الرسائل إىل بعض النساء السافرات... ويهلهن التنظيم نفس 
العراق  بالد  اإلسالمية يف  »الدولة  قبل  من  مرسلة  الرسائل  ...وتلك  العقاب  يد  ستطاهلن  وإال  املهلة 

والشام« ...والية غزة ..!!!!
واخلرب بعنوان )بيانات منسوبة لننن »داعش« تثري بلبلة يف غزة.(:

وكما يقال فإن »احلرب أوهلا كالم« ..وتعلمنا من طريقة التحالف الشيطاين الثالثي ) الصليبية, اليهودية 
, الباطنية ( يف العقد األخري أنه يتم التجييش اإلعالمي يف البداية على وجود اإلرهاب يف مكان ما متهيدا 

لإلنقضاض على هذا املكان املستهدف ...
ومن مث اليستبعد إخرتاق املخابرات الدولية لبعض اجلماعات ذات الطابع التكفريي فتحركهم جتاه تلك 
املنطقة املستهدفة ..مع وجود بعض اجلرائم من قبل تلك اجلماعات اليت تنفخ ويضخم حجمها وتسلط 
األضواء عليها من قبل وسائل اإلعالم الغربية والشيعية لتكون مربرا يف اقتحام وتدمري تلك املنطقة املعينة 

..وتكون أصابع التحالف الثالثي وبصماهتا واضحة على هذه األحداث يف كل مرة..
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وهذا ما حدث يف العراق حيث أن قناة العامل واكبت دخول القوات األمريكية للعراق أوال بأول وكان بثها 
موجها للعراق حيث كانت أجهزة استقبال البث الفضائي ممنوعة يف عهد »صدام حسني« وسبق الغزو 
دعاية إعالمية عن وجود اسلحة دمار شامل وتعاون بني القاعدة ونظام صدام..!!!, وشاركت املليشيات 

الشيعية القادمة من إيران يف احتالل العراق مع القوات األمريكية ..
الشيعة وبدعم  قبل  أهلها من  السنية وسحقها وهتجري  املناطق  يتم إجتثاث  العراق  األيام يف  ويف هذه 

أمريكي حبجة وجود اإلرهابيني والدواعش ..
ويف اليمن تروج قناة املسرية الشيعية التابعة للحوثيني عن وجود اإلرهاب والقاعدة يف اليمن , وان من 
أوائل مهمات احلوثي هو قتال القاعدة واجتثاثها ..!!, وكما هو معلوم فإن الطائرات األمريكية تساعد 
احلوثيني يف قتاهلم للقاعدة والقبائل السنية يف اليمن , كذلك مت السماح للحوثيني باقتحام معسكرات 

اجليش واإلستيالء على أسلحته دون مقاومة تذكر فيما يرم ذلك على غري احلوثيني .
أما يف سوريا فحدث وال حرج, فيتم اآلن انقاذ اجملرم النصريي بشار وإعادة تأهيله عن طريق الرتكيز على 
حماربة اإلرهاب من قبل أمريكا واجملتمع الدويل وكأن بشار وحلفائه من املليشيات الشيعية اللبنانية والعراقية 

واإليرانية وغريها هم محائم سالم ..
كذلك يف لبنان يتم ضرب أهل السنة ومشاخيهم ودعاهتم والتضييق عليهم من قبل حزب الالت حبجة 

حماربة داعش واإلرهاب. ..
ويف مصر مت اسقاط مرسي بواسطة »حركة مترد« الشيعية... وقد كتبنا مقال يف احلقيقة عن تشيع هذه 

احلركة .!!
والظاهر أن أعدائنا قد استفادوا من تلك التجارب اليت مت استهداف أهل السنة فيها وهبذه الطريقة اخلبيثة, 
فهم من جهة يسلطون عليهم اخلوارج لقتل األنفس بغري حق وحتت ظل فتاوى تنسب إىل الدين خييم 
عليها الغلو واجلهل ومن جهة أخرى يتم قصفهم وقتلهم من قبل الشيعة ودول الغرب الصلييب وبالتحالف 

مع العلمانيني واليساريني وكل ذلك حبجة حماربة اإلرهاب ..
إن تقرير قناة امليادين هو البداية وقد يتبعه تصعيد أكرب للتجهيز حلملة على غزة قد تكون دولية وتشارك 

فيها أطراف عديدة ولنا هنا عدة مالحظات :
1- إن محاس ترتكب خطأ يف السماح لكثري من القنوات الشيعية يف العمل على أرض غزة, وهلا حرية 
احلركة حىت يف اخرتاق مواقع املقاومة ,,بل مع األسف أن بعضها ُكرَِم من قبل محاس كما حصل مع »قناة 
املسرية احلوثية«..ولنا يف »موقع احلقيقة«..تقرير حول وسائل االعالم الشيعية يف القطاع وخطورهتا على 
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أهلنا هناك واهنا عبارة عن أجهزة استخباراتية إليران وحلفائها ..
2- إن ظهور حركة » صابرين » يف هذا التوقيت وهناك أخبار عن دعمها واقتنائها السالح, كما أن 
هنالك رديف هلا من حركة اجلهاد وبعض أجنحة جلان املقاومة وبعض رجال الشيعة يثل موطئ قدم لقيام 
تلك العناصر املوالية اليران بأخذ زمام املبادرة يف حماربة ما يسمى اإلرهاب وحقيقته القضاء على املقاومة 

السنية املتمثلة »حبماس »..وقد نبه على ذلك أخونا الشيخ »اسامة شحادة » يف مقال له ...
3- على حركة محاس حماولة الوصول ملن أرسل تلك الرسائل فلرمبا يكونوا من الشباب املندفعني واملغرر 
التفاهم معهم حول خطورة مثل تلك األفعال على أهلنا يف غزة ..وإن كانوا غري ذلك من  هبم فيتم 

املأجورين واجلواسيس فيتم التعامل معهم بقوة وفضحهم وتعريتهم أمام اإلعالم ...
4- من املعلوم أن اليساريني والعلمانيني هم يف حتالف مع إيران والشيعة , وظهور هؤالء يف تقرير امليادين 

له ما بعده فقد يكون األمر مدبر بليل ...!!!!!
5- على أخواننا السلفيني يف غزة أخذ احليطة واحلذر والتعاون يف كشف خيوط هذا املخطط قبل وقوعه 
فليس محاس وحدها هي املستهدفة من هذا التجييش, فهم كذلك معها يف مركب واحد ألن اجلميع من 

أهل السنة .
6- بالنسبة لتحركات اجليش املصري يف سيناء حول حماربة اإلرهاب, قد يكون هذا التقرير هو لتمهيد 
الطريق للقوات املصرية يف التدخل بغزة حبجة مطاردة اإلرهابيني وأن حركة محاس غري مسيطرة على الوضع 

هناك... فإن اعدائنا يكرون« وان كان مكرهم لتزول منه اجلبال ».ويعملون كفريق واحد ..
7- هذا التقرير بث يف وقت انعقاد مؤمتر دويل حول التصدي لداعش فالتوقيت مريب وقد يكون خمطط 

له ...
املؤامرة وأطرافها  يتعامل معه جبدية وجيب كشف خيوط  أن  األمر خطري وجد خطري وجيب  إن هذا   
والعلمانيني كذلك  اليساريني  من  وعمالئها  إعالمها  ووسائل  إيران  وأذناب  شيعة  من  فيها  والفاعلني 
أصحاب الفكر الغايل املنحرف من خوارج العصر ..فقد يكون قد اختذ قرار بتصفية محاس من الداخل 
بالتعاون مع إيران خاصة بعد التفاهات األمريكية معها ..وبعد أن عجز اليهود عن اقتحام غزة بقوة 

السالح .....
موقع احلقيقة

2014-12-5
جلنة الدفاع عن عقيدة اهل السنة يف فلسطني
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"حركة �صابرين" يف غزة.. الت�صيع يف عباءة املقاومة
                                                                                              معتز بالله محمد

يُنظر لقطاع غزة على أنه حصن من حصون أهل السنة، فقد ظل مبنأى عن ظهور ومتدد اجلماعات 
والفرق املختلفة، اليت غزت معظم البلدان العربية واإلسالمية خالل العقود األخرية.

 لكن بدا واضحا أن احلصار الذي يفرضه كل من الكيان الصهيوين وحلقت به مصر على القطاع - 
والذي اختلفت حدته على مدى سبع سنوات، منذ سيطرة حركة محاس على القطاع ما بني شديد إىل 
خانق- مل يل دون استمرار اخرتاق املد الشيعي هلذا احلصن، بل إن أغلب الظن أن هذا احلصار كان 

سببا رئيسيا يف زيادة تدحرج العمامة السوداء إىل الداخل الغزاوي.
فمع مقاطعة معظم الدول العربية للقطاع ألسباب سياسية حبتة، وتغاضيها إن مل يكن مشاركتها يف تشديد 
لقلوب  إيران طريقها  الصهيونية، وجدت  اجلرائم  تلميحا على  املوافقة  وأحيانا  الطرف  احلصار، وغض 
الكثري من سكان القطاع عرب اجلمعيات اخلريية اليت تقدم املعونات أو من خالل دعمها حلركات املقاومة، 

السيما حركة اجلهاد اإلسالمي، وهو ما ليس خفيا على أحد.
 شكلت هذه األجواء األرض اخلصبة للتمدد الشيعي الذي عرب عن نفسه كما قلنا عرب العمل اخلريي، 
ليقطع مسافة كبرية بعد ذلك ويتم اإلعالن عن أول مجاعة شيعية مسلحة يف قطاع غزة، حتمل اسم 
»حركة الصابرين نصراً لفلسطني« )حصن(، اليت ظهرت بشكل رمسي، أواخر مايو مبناسبة تشييع أحد 
عناصرها، وهو نزار سعيد عيسى الذي قضى بانفجار داخل خمزن للصواريخ يف خميم جباليا، واعتربته 

)حصن( »شهيدها« األول وأحد قادهتا امليدانيني.

سامل رأس األفعى
كثري من قيادات احلركة وعناصر صفها األول كانوا أعضاء يف حركة اجلهاد اإلسالمي، ويف مقدمتهم 
أمينها العام هشام سامل، والذي حتدث خالل حفل تأبني عيسى قائال: »لسنا بدياًل ألحد، بل مكملني 

للجميع يف هذا الطريق الشاق والطويل«.
ويقول سامل الذي يعمل مدرسا حكوميا يف حديث مع صحيفة »دنيا الوطن« االلكرتونية الفلسطينية 
بتاريخ 1-6-2014 إن احلركة- اليت تتخذ شعارا مشاهبا إىل حد بعيد لشعار »حزب اهلل« اللبناين- هي 
حركة فلسطينية وطنية مقاومة، هدفها مقاومة احملتل ودحره عن األراضي الفلسطينية من البحر إىل النهر. 
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ونفى أن تكون احلركة تتبع املذهب الشيعي قائال: »حنن نؤمن بالوحدة اإلسالمية ال نؤمن بالتشرذم، ففي 
وحدتنا واعتصامنا باهلل قوة، أما من يرموننا بأننا، نتبع املنهج الشيعي إنا هم خيدمون األعداء الصهاينة 

وقوى االستكبار العاملي لكننا نؤكد أننا حريصون على الوحدة اإلسالمية«.
لكن وبتحليل مضمون هذا التصريح يتضح أنه ال يوي نفيا قاطعا وإنا يأيت من باب املواربة ورمبا ممارسة 
التقية، وهو ما يؤكده احلوار الذي أجرته صحيفة »األخبار« اللبنانية قبل يوم واحد من احلوار السابق 
أي بتاريخ 31 مايو 2014 مع املتحدث باسم احلركة املعروف بن »أبو يوسف« حيث قال: »موقفنا 
الداخلي ال ينع أياً من عناصرنا من حرية اختيار مذهبه الذي يتعبد عليه اهلل يف إطار املذاهب املتعارف 
عليها يف الشريعة اإلسالمية، لكن إبراز هذا املوضوع على أنه مشكلة هو أسلوب الذين يتعاملون بسياسة 

االصطياد يف املاء العكر والبحث عن فتيل الفنت«.

حقيقة دامغة
قد يدفع البعض بأنه ال يكن حبال اإلقرار حبقيقة ما اعتمادا فقط على حتليل لتصريح قد جيايف املوضوعية، 
ورمبا يكون مبنيا على وجهة نظر شخصية لصاحبه، لكن املفاجأة أن األمني العام للحركة هشام سامل 
سبق وأكد مبا ال يدع ماال للشك انتماءه للمذهب الشيعي، عندما كان رئيسا جلمعية »ملتقى الشقاقي« 

اخلريية واليت سبق وأحيت ذكرى قيام ما يسمى بالثورة اإلسالمية يف إيران، مشال القطاع.
ففي حتقيق صحفي ملوقع قناة »فرانس برس« منشور بتاريخ 6-4-2011 حول املد الشيعي يف القطاع 
التقى املراسل به، حيث أكد سامل أن مجعيته »تتلقى دعمها املايل من إيران« اليت زارها يف 2007 مضيفا 
»أحتدث أحيانا باسم الشيعة يف النقاشات فأنا مقتنع مبا يطرحه املذهب الشيعي وال نعترب هذا جرية لكن 
مذهيب عالقة مع اهلل«، فضال عن املقاطع الكثرية له يف موقع يوتيوب واليت يجد فيها اخلميين وخامنئي 

على الطريقة الشيعية.

وتشري املصادر إىل أن سامل كان أحد املسئولني البارزين يف حركة اجلهاد اإلسالمي املعروفة بعالقتها الوثيقة 
مع إيران، واعتقلته حركة محاس يف مارس 2013 بتهمة مجع األموال إلحدى اجلمعيات اخلريية.

وحبسب القناة حتوي غرفة االستقبال يف منزل سامل »صورا كبرية لإلمام اخلامنئي وأخرى حلسن نصر اهلل 
وثالثة لفتحي الشقاقي مؤسس حركة اجلهاد اإلسالمي اليت كان ينتمي إليها قبل أن ينفصل عنها قبل 
مخسة أعوام »بسبب إشكاليات تنظيمية من طرف احلركة«، وال يكن اجلزم هل هذا الفصل هو نوع من 
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التكتيك للحفاظ على مسعة حركة اجلهاد من أن توصف بالعمالة إليران والتشيع، أم هو صراع داخلي 
على من خيدم إيران أكثر!

وخالل اللقاء اهتم سامل حركيت محاس واجلهاد اإلسالمي بن »التقصري جتاه الشيعة«، مضيفا أن احلركتني 
أكثر من تعامل مع إيران ومن مث فإن »الواجب األخالقي يتم عليهما أن تتصديا للمغالطات ضد الشيعة 
يف القطاع«. زاعما أن طهران هي »أكثر من قدم دعما سياسيا وعسكريا وماليا للقضية الفلسطينية من 

أجل حتريرها من الكيان الصهيوين«.

ملس شورى احلركة
وخبالف سامل فإنه ال يُعرف الكثري عن قادة هذا التنظيم املسلح، كما مل تكشف احلركة عن حجمها 
أو قدر األسلحة اليت متتلكها، فيما يدور احلديث عن قيام حممود جودة القائد السابق جلماعة التكفري 
واهلجرة يف غزة بلعب دور كبري يف التنظيم، وذلك بعد أن أعلن تشيعه قبل سنوات بزعم انتسابه آلل 

البيت، وتصدره للمشهد الشيعي يف القطاع.
أمني  آلية عمل »الصابرين«، وذلك على لسان  تفاصيل  اللبنانية عن بعض  كما كشفت »األخبار« 
ملس الشورى باحلركة، وكنيته »أبو حممد« املطلوب إلسرائيل منذ 18 عاما حيث يقول: »هناك ملس 
شورى يتخذ القرار يف التنظيم. وهذا اجمللس ليس جديداً، لكنه تأخر يف اإلعالن لظروف معينة سبقتها 

مرحلة كمون طويلة«.

 محاس وضبابية املوقف
وال يُعرف حتديدا طبيعة العالقة بني حركة محاس وبني »الصابرين«، حبكم أن الواقع األمين يف غزة يفرض 
على أي فصيل عسكري أو سياسي التنسيق مع محاس كوهنا متسك بزمام األمور هناك، إضافة إىل أهنا 

أكرب فصائل املقاومة.
ورغم تأكيد مصادر أمنية يف القطاع أن أجهزة األمن التابعة حلماس ألقت القبض على عدد من عناصر 
احلركة فور اإلعالن عن نفسها يف أعقاب مقتل »نزار عيسى« أثناء إعداده عبوة ناسفة، إضافة  إىل 
نقلت  التشيع،  بنشر  إدانته  تثبت  من  واعتقال  منازهلم  ومداهة  الشيعة  على  اخلناق  تضييق  حماولتها 
»األخبار« اللبنانية عمن وصفتها بن »مصادر أمنية مطّلعة على التنسيق بني الفصائل الفلسطينية« أن 
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جلسة ُعقدت بني »الصابرين« واملعنيني يف حركة »محاس« لرتسيم وضع األوىل بصفتها حركة فلسطينية 
مقاومة ستعمل انطالقاً من قطاع غزة، على أن تلتزم اإلطار العام للتفاهات بني التنظيمات العاملة.

 هذه الضبابية تطرح تساؤالت مشروعة حول ما إذا كانت عودة التقارب الذي حدث بني محاس وإيران 
يف أعقاب سقوط نظام اإلخوان املسلمني يف مصر، وتشديد احلصار على القطاع قد دفع حبماس للقبول 
بظهور مثل هذه احلركات الشيعية علنا؟ وإال فلماذا مل تفتح حتقيقا موسعا يف األمر، مع قادة »الصابرين« 

املعروفني كهشام سامل، وتضع مجاهريها أمام احلقيقة كاملة؟

 اخلروج من الظل
انتشار التشيع يف غزة بدأ بشكل سري خالل السنوات املاضية، مث بدأ الكثريون يعلنون تشيعهم. ويلقي 
تقرير لوكالة »فرانس برس« بالضوء على هذه الظاهرة، الفتا إىل أن الشيعة يف غزة يعتربون أنفسهم امتدادا 

إليران و» حزب اهلل«، كما يعتربون إيران مرجعيتهم.
 ويف تقريرها املنشور يف أبريل 2011، نقلت الوكالة عن عبد الرحيم محد، الذي أعلن تشّيعه عام 2006، 
قوله إنمَّ املستقبل للشيعة، وإن حزب اهلل هو من سيحرر فلسطني ولن يكون للسنة دور يف هذا النصر«. 
مضيفا »حنن اآلن يف طور اإلعداد يف غزة، عددنا بلغ املئات، وسنبدأ بالقيام بنشاطات سياسية قريبًا«.

مموعات عماد مغنية
اجلدير بالذكر أنه خالل عام 2008 ظهرت مموعة مسلحة يف قطاع غزة محلت اسم »مموعات عماد 
مغنية« نسبة للقائد بن »حزب اهلل« الذي يُتهم املوساد اإلسرائيلي باغتياله يف سوريا، وكانت هذه احلركة 

تتبع »كتائب شهداء األقصى« اليت تتبع بدورها حركة فتح.
بأن  آنذاك  اللندنية  األوسط  الشرق  لصحيفة  حديث  يف  ثابت  سامل  اجملموعات  هذه  قائد  واعرتف   
مموعاته تتلقى دعما مباشرا من »حزب اهلل«. وردا على سؤال حول شكل هذا الدعم؟ قال: »مادي 

ولوجسيت«.

استهداف األطفال
ال شك أن الشيعة جنحوا يف اخرتاق قطاع غزة عرب بوابة اجلمعيات اخلريية كما أسلفنا يف البداية، وكما 
اعتادت إيران أن تفعل يف كل اجملتمعات السنية. وكشف تقرير مصور لقناة العامل اإلخبارية التابعة إليران، 

عن حجم اخلطر الذي تشكله هذه اجلمعيات اليت باتت تستهدف النشء الصغري وتربطه بإيران.
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 ويظهر يف التقرير الذي مت تصويره قبل شهور قليلة يف خميم صيفي ألبناء الشهداء يف غزة- نظمته مجعية 
دار اهلدى بدعم من جلنة إمداد اإلمام اخلميين اإليرانية اليت حترص على دعم إقامة مثل هذه األنشطة- 
أطفال يقولون »نشكر اجلمهورية اإلسالمية« وجلنة اإلمداد واإلمام اخلميين. يف مشهد رمبا يكشف نتائج 
التخلي العريب واإلسالمي السين عن القطاع احملاصر، وتركه على طبق من ذهب إليران بأمواهلا وخمططاهتا 

لتفعل به ما تشاء.
املصدر : ملة الراصد

2014-12-5
جلنة الدفاع عن عقيدة اهل السنة يف فلسطني
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مرصد األحداث

ملاذا يرف�ض االإعالم العربي و�صف حزب اهلل بتنظيم )حال�ض(؟!
انتقادات وا�صعة ل�صكر ابو عبيدة ايران

�صوفية يزورون "اإ�رصائيل" وياأ�صفون على الهولوكو�صت    
جمزرة دياىل .. ال�صهاينة اجلدد .

املخّيمات الفل�صطينية يف دائرة اخلطر ..! 
املعلم يرحب بتدخل اأمريكي ولتذهب املمانعة اإىل اجلحيم
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    مرصد األحداث

ملاذا يرف�ض االإعالم العربي و�صف حزب اهلل بتنظيم )حال�ض(؟!
                                                                                                  عيل محمد طه

  مع بدء اندالع الثورة السورية يف شهر مارس من عام 2011م ودخول حزب اهلل اللبناين مناصراً للنظام 
فيها ، أصبح هذا التنظيم عدواً لدوداً للشعب السوري الثائر ، ومع تطور الثورة لتصبح يف كواجهة علنية 
وعسكرية مع النظام يف كثري من مناطق سورية،تزامن هذا مع حضور مكثف حلزب اهلل وعناصر شيعية 
أخرى يف كثري من مناطق سورية وبشكل خاص يف دمشق وريفها واملناطق احملاذية حلدود لبنان وحلب ، 
ولعل معركة القصري ومن بعدها معارك القلمون كانت األشهر بني الثوار من جهة ومقاتلي النظام وحزب 

اهلل من جهة أخرى .
العراق والشام حنو  بالدولة اإلسالمية يف  ملا يعرف  امللحوظ  التمدد  بدأ  بداية عام 2013م  ومع هناية 
األراضي السورية احملررة من قبل الثوار ليتمكن التنظيم من االستيالء على كثري منها يف شرق ومشال سوريا 
، وليصبح عدواً جديداً للثوار السوريني وللجيش احلر . يقول الصحفي حممد كناص الذي يعمل مراساًل 
يف قناة اجلزيرة : نظراً لطول اسم التنظيم فقد برع إعالم الثورة يف استحداث مسمى له وهو) داعش ( , 
وكان مصري كل من يقبض عليه التنظيم مستخدماً هذا املسمى هو القتل فوراً ,وبالفعل سرعان ما انتشر 
هذا املسمى ضمن إعالم الثورة , وهو من نقله لإلعالم العريب ,ومن مث العاملي ليجد له مكاناً كبرياً يف هذا 
اإلعالم الواسع وليصبح هو املصطلح املستخدم يف كافة وسائل اإلعالم مبا فيها إعالم النظام األسدي ، 
ويف نفس الفرتة انطلق مسمى )حالش( التهكمي على حزب اهلل اللبناين الذي يناصب هو بدوره العداء 
للثورة والثوار, ورغم ان معظم صفحات الثورة واملعارضة السورية تستخدم هذا املسمى ,فقد لقي رفضاً 
الستخدامه من قبل كافة وسائل اإلعالم العربية والعاملية ,ويؤكد )حممد كناص( أن قناة إخبارية عربية 
كربى أبدت انزعاجها من استخدام املسمى, وقامت عدة مرات بتغيري نص مسمى )حالش( إىل حزب 

اهلل يف البيانات والتقارير اإلخبارية اليومية اليت ترسلها املعارضة السورية إىل الفضائيات العربية والعاملية.
ويرى الصحفي حممد أمني رئيس حترير موقع )سراج برس ( اإلخباري أن قناة العربية كانت من القنوات 
اليت عارضت مسمى )حالش( , ويؤكد أن السبب يف ذلك هو ذلك النفوذ الكبري للشيعة يف جهازها 
اليومية ,يف حني  تقاريرهم  املصطلح يف  استخدام  ملراسليها  اجلزيرة  بينما مسحت   ، اإلداري واإلعالمي 
وضعت قناة العربية شروطاً صارمة لقبول التقارير اليت تصلها من مراسلي الثورة واملعارضة السورية ,ومن 
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ضمنها عدم استخدام مسمى )حالش( يف ما يرسل هلا من بيانات وتقارير إعالمية، ويؤكد اإلعالمي 
)حممد أمني( أن من أسباب انتشار مسمى )داعش ( يف اإلعالم الغريب هو رغبة الغرب يف استخدام 
مسمى )داعش( وعدم استخدام )حالش( ,ويضيف حىت وسائل اإلعالم الغربية اليت تدعي أن حزب اهلل 
إرهايب مل تستخدم املسمى رغم أن كال املصطلحني انطلقا من املعارضة السورية وتقاريرنا تصلهم ,وهي 
حتمل مصطلح حالش ، والتفسري لعدم استخدام )حالش ( سوى اهنم اليرغبون يف استخدامه وإلعطاء 

احلزب صفة رمسية وشرعية له مفادها أنه حزب لبناين رمسي ومعرتف به.
أما اإلعالمي )أين عبد النور ( رئيس حترير موقع ) كلنا شركاء( وهو أكرب وأشهر موقع سوري معارض 
التيار الشيعي يف املنطقة وامتالكه  فيؤكد أن السبب يف عدم انتشار مسمى )حالش ( يعود لتماسك 
لإلعالم القوي املتماسك املتعاون ويضيف ,ومما ال شك فيه أن)حالش( لديها مؤسسات وقنوات إعالمية 
ضخمة تدعمها , وهي تابعة لدول كقنوات املنار وامليادين والعامل , وكل قنوات إيران وبعض قنوات العراق 
واليمن والكويت ومصر ولبنان, وكل قنوات النظام السوري إضافة للصحف واملواقع اإلخبارية التابعة هلم 
,وهؤالء لديهم مؤسسات إعالمية كبرية وميزانيات مالية تضخ وتدفع املال الكثري بالتعاون مع إيران لنيل 
رضى وشراء الكثري من اإلعالميني العرب وغريهم , وهلذا فالكثري منهم لن يقدم على خطوة تغضبهم 
رمبا تكون السبب يف قطع سيل الرزق الذي يأتيهم منهم ، وعلينا أن ال ننسى أن إليران أبواقا رنانة يف 
العامل العريب بدءاً مبحمد حسنني هيكل املصري ويىي أبو زكريا اجلزائري , وغريهم كثريون من املرتزقة ممن 
يعملون لتنفيذ مشاريع إيران وحلفائها يف الكواليس والظالم ، ويؤكد أين عبد النور أن من أهم أسباب 
عدم انتشار مسمى )حالش( يف اإلعالم اخلليجي املؤيد للثورة ضد النظام الظامل هو وجود مناصرين حلزب 

اهلل وإيران يف املؤسسات اإلعالمية الكربى.

املصدر : موقع املثقف اجلديد
..................................................
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انتقادات وا�صعة ل�صكر ابو عبيدة ايران
                                                                            محمد سقالله

 أكلمات الشكر و الثناء اليت وجهتها حركة محاس اليران من خالل الناطق الرمسي باسم كتائب 
الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري للحركة ابو عبيدة اثارت زوبعة كبرية ووضعت عالمات 

استفهام حول عالقة محاس بايران .
الكاتب الصحفي ياسر الزعاترة و الذي يعترب مقربا من االخوان املسلمني غرد باكثر من عشرة تغريدات 

متواصلة حول شكر محاس اليران جاء يف واحدة منها :
»إيران مل تقدم شيئا حلماس منذ 3 سنوات، وأي كالم آخر هراء، فلماذا الشكر اآلن؟«

و يف تغريدة اخرى اوضح الزعاترة ان ايران مل تقدم شيء يذكر حلماس مربرا ذلك بالوضع االقتصادي 
املتأزم اليران و كتب : ما أراه أهنم لن يصلوا على شيء يذكر، ألن إيران يف وضع اقتصادي صعب، 

وهي قلصت الدعم عن مجيع األتباع، من دون أن يعين أن شيئا لن يتغري.
و بني الزعاترة موقفه مما يدور حول اعادة محاس لعالقاهتا مع ايران ومدافعا عن محاس يف تغريدة واحدة 
حيث كتب :« شخصيا لست مع إعادة العالقة، وهي جزء من ورطة السلطة اليت كنت ضدها منذ 

البدء. لكن فتح أبواب اهلجاء على حركة ياصرها العامل أمجع ظلم شنيع.«
احد ناشطي موقع التواصل االجتماعي » فيس بوك « اعترب هذه التصريات مبثابة الشعرة اليت قصمت 
ظهر البعري حيث كتب على صفحته الشخصية :« طلب من الكل ان نؤيد املقاومة اليت تقاتل عدوا يقتلنا 
لكن ان تشكر املقاومة عدوا اخر يقتلنا ايضا ،،، فهذا امر يدعونا للتوقف عن تأييدها ،،، للتوقف عن 
اعتبار قدسيتها امرا مسلما به ان كانت محاس شكرت ايران ،،، فهي حره وحنن ايضا احرار حني نقول: 

شكرا سوريا ،،، حني حتطمني لنا كل االصنام حىت ما سكن منها يف الوجدان«
فيما اعترب ناشط اخر قيام محاس بشكر ايران مبثابة املوافقة على قتل اطفال سوريا اذ كتب »عد قيام ابو 

عبيدة بشكر ايران باالمس ال يسعين اال ان اقول ان محاس حافظت على نفسها بدماء اطفال سوريا.
يا لالسف.....اشكر دماء اطفال سوريا... اليت كشفت لنا عن املزيد من جتار القضايا«

و كان عدد من مناصري محاس قد حاولوا تربير هذا املوقف من خالل كتابة مموعة من التعليقات و 
احلاالت و التغريدات كان يف مملها ان محاس اضطرت لذلك و هي احملاصرة يف القطاع و املتخلى عنها 

من قبل العرب .
املصدر : موقع سواليف 2014-12-15
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�صوفية يزورون "اإ�رصائيل" وياأ�صفون على الهولوكو�صت                                         

حتدث األمني العام لرابطة األئمة يف السنغال اإلمام احلدجي عمر دايني قائاًل: »لقد تعلمنا اليوم من 
أسوأ عمل يف التاريخ أال وهو إبادة اليهود يف أوروبا. هذا العمل الذي ال يكن لنا أن جند له تفسرياً«. 
قال اإلمام هذه الكلمات أثناء زيارته برفقة وفد يضم ستة أئمة مسلمني صوفيني هذا األسبوع ملتحف 

ياد فاشيم املقام يف القدس والذي خيلد ذكرى ضحايا اهللوكوست.
ويضيف اإلمام دايني بعد زيارته للمتحف: »حنن مجيعا بشر متساوون رغم اختالفنا يف العرق والدين 
واجلنس, وليس هناك أي مربر ديين يبيح قتل وإبادة من هم خمتلفون عنا. لقد ساعدتنا هذه اجلولة هنا 
يف هذا املتحف ألن نفهم وبعمق حقيقة إسرائيل واليهود, وإننا نبارك العالقات بني السنغال وإسرائيل«.
لقد كانت زيارة الوفد ملتحف ياد فاشيم بناًء على دعوة من وزارة اخلارجية اإلسرائيلية والسفارة اإلسرائيلية 
الذي  الوقت  يف  وذلك ألهنا جاءت  نوعها  من  فريدة  الزيارة  السينيغال.لقد كانت  عاصمة  داكار  يف 
تتصاعد فيه وترية العنف والتوتر يف املنطقة ويف القدس بشكل خاص. وبرغم هذه األوضاع األمنية غري 

املستقرة مل يلِغ وفد األئمة, والذي كان يرافقه عدد من الصحفيني من السنغال, زيارته إىل إسرائيل.
وتعد السنغال بلدا أفريقيا مهما ومؤثر حيث تبلغ نسبة السكان املسلمني هناك 90% من مموع السكان.

كما زار الوفد جبل اهليكل وصلى يف املسجد األقصى وزار احلائط الغريب »حائط الرباق« أيضاً.
كما التقى الوفد رئيس دولة إسرائيل رؤوفني ريفلني يوم اخلميس, وسيزور حيفا وعكا حيث سيلتقي هناك 
مبجموعة من احلاخامات. هتدف الزيارة إىل تعميق الصداقة واملعرفة مع منظمات سياسية واجتماعية يف 
اجملتمع اإلسرائيلي, هذا إىل جانب تعزيز حوار األديان واحلوار الثقايف من أجل تقوية الروابط بني الدولتني. 
وتأمل إسرائيل أن تسهم هذه الزيارة يف حتسني صورة إسرائيل يف السنغال, وأن يكون هلا تأثري اقليمي 
على أساس أن السنغال تتمتع بتأثري متزايد على الدول اجملاورة هلا ,وهي مايل وغينيا بيساو وغينيا وغامبيا.
املتحدة  الفلسطينني يف األمم  املؤمتر اإلسالمي ,ورئيس جلنة حقوق  السنغال شريكا يف منظمة  وتعترب 
,ورئيس جلنة حقوق الفلسطينيني يف ملس حقوق االنسان وعضو جلنة القدس يف منظمة املؤمتر االسالمي.

التنمية  وتتمتع السنغال بعالقات ودية مع إسرائيل, كما أهنا هتتم بتعزيز عالقتها مع إسرائيل يف مال 
االقتصادية والثقافية.

ولقد أثار انتباه أعضاء الوفد السنغايل من األئمة اإلجنازات اإلسرائيلية يف مال الزراعة واهتموا هبا ,وبالتايل 
فهم سوف يستفيدون من طريقة الري بالتنقيط اليت تنفذها شركة نتافيم يف كيبوتس مغال, هذا باإلضافة 
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إىل زيارهتم ملركز التطوير واإلناء الزراعي الدويل.
» ترمجة خاصة مبوقع املثقف اجلديد – الكاتب اإلسرائيلي أمتار اتشنر »

• يديعوت أحرونوت
............................................
جمزرة دياىل .. ال�صهاينة اجلدد 

                                                                                                          عامر العكيدي   
اتركوا احلديث عن شهداء دياىل رغم ما يعصر القلب من امل اال اهنم عند اهلل يف عليني يبشرهم رهبم برمحة 

منه ورضوان فهكذا حال الشهيد .
واتركوا احلديث عن السياسيني السنة فدعاء املوتى والطلب منهم ال يسمن وال يغين من جوع .

ولكن حدثوين عن القتلة اجملرمني ، هل يفعل هذا مسلم يا اهل االسالم ؟
هل يفعل هذا من يف قلبه ذرة من ايان او اسالم او احرتام لدين او مذهب او قومية ؟

وهل هذا تصرف فردي ؟
انه تصرف نابع من فكر مجاعي موروث قائم على الثار صار على مر الزمن دينا ومذهبا ، وهؤالء يقدمونه 

على كل شيء ويفدونه بكل شيء .
والبعض من املغفلني يقول هؤالء ال يثلون الشيعة العرب وال شيوخ العشائر العربية االصيلة ، وهل قيس 
اخلزعلي قائد مصائب اهل الباطل فارسي ، اليس هو من عشرية اخلزاعل العربية االصيلة ، ومن منكم يا 

قوم مسع شيخ عشرية اخلزاعل العربية االصيلة يتربأ من هذا القيس اجملرم .
وهل بين مالك من قبلهم والذين ينتمي اليهم هوالكو العصر نوري املالكي من االصول الفارسية ، بل 
هم عرب ومن عشرية عربية معروفة عرب التاريخ ، فهل مسعتم من شيخ بين مالك العريب االصيل انه تربأ 
من املالكي ، ال واهلل بل هو مصدر فخرهم واعتزازهم بني باقي العشائر الشيعية العربية االصيلة االخرى .
وهل عندما انتفض السستاين وافىت باجلهاد املقدس ضد السنة حبجة االرهاب تطوع تلبية هلذا النداء من 
ذوي االصول الفارسية فقط والذين وصل عددهم اىل ثالثة ماليني متطوع ، اما ابناء العشائر الشيعية 
العربية االصيلة فلم يتطوع منهم احد ، بل نصبوا العزاء يبكون العروبة واالسالم واالخوة اليت جتمعنا هبم 

واليت من اجلها صارت العقيدة والدين يف الدرجة الثانية .
للقومية  عابرة  فهي   ، واملسلمني  االسالم  الشيعية ضد  الصفوية  العقيدة  الكرام حرب  االخوة  ايها  اهنا 
والوطنية والعرقية وكل صفة اخرى ، اهنا حرب الطائفة ضد كل من خيالفها ولو كان من اخص الناس 
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واقرهبم ، فهم يوالون ويعادون ويبون ويكرهون على اساس الطائفة وال يعرفون شيئا بعد طائفتهم اال 
الكذب واخلداع .

يتبعون هذا  الذين  املسلمني هو من  العراق من  العراق واهل  يواجه  الذي  فاخلطر  تقدم  ما  وبناء على 
املذهب سواء اكانوا عراقيني ام بالد اخرى ، وسواء اكانوا عربا ام من قومية ثانية ، هم هم ال يتغريون 

وال يتبدلون .
فارفعوا عن اعينكم الغطاء يا دعاة العيش املشرتك والتاريخ الواحد لريى املسلمون يف العراق حقيقتكم 
هل انتم تبصرون حىت نريكم طريق احلق ، ام انتم فاقدو البصر لنذكركم بقوله تعاىل ) فمن كان يف هذه 

اعمى فهو يف االخرة اعمى واضل سبيال ( .
املصدر : موقع القادسية

2014-8-23
...............................................

املخّيمات الفل�صطينية يف دائرة اخلطر ..!  

املخّيمات الفلسطينية يف لبنان عادت إىل دائرة اخلطر، نظراً لتشابك أوضاعها وتناقضاهتا الداخلية، مع 
التطورات املتسارعة يف حميطها، من جهة، فضاًل عن مناخ التوترات السياسية واملذهبية السائد يف لبنان 

واملنطقة، من جهة ثانية.
الرباجنة وشاتيال، تسمح حبدوث  احللوة وبرج  املخيمات، ال سيما خميمات عني  السائدة يف  احلاالت 
اخرتاقات أمنية متكررة، من شأهنا أن تشّكل، يوماً ما، الشرارة اليت تشعل املخيم وحميطه، على اعتبار أنه 

»ليس يف كل مرّة تسلم اجلرّة«!
االغتياالت داخل عني احللوة، يتم تطويقها بسرعة، ولكن نرياهنا تبقى حتت الرماد، لتعود لالشتعال من 

جديد، عند أول احتكاك بني الفصائل املتنافسة، بل واملتصارعة إيديولوجياً وسياسياً ونفوذاً!
االحتكاكات يف شاتيال وبرج الرباجنة ما زالت حتت السيطرة، ولكن يف الوقت نفسه، يبدو حدوثها 
املتكّرر، وكأنه سيناريو متعّمد لتسخني جبهات املخيمات، استعداداً الحتماالت املواجهة الشاملة مع 

حميطها.
وتوقع اندالع مثل هذه املواجهات مع احمليط ، ال يعين بالضرورة تدخل عناصر لبنانية، سواء من »حزب 
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اهلل« أو حركة »أمل«، يف احلروب احملتملة ضد املخيمات، على النحو الذي حصل يف مثانينات القرن 
التناقضات  أن  حيث  أشهراً،  امتدت  واليت  الفلسطينية،  والفصائل  »أمل«  بني  احلرب  أيام  املاضي، 
الداخل،  يف  فلسطينية  مجاعات  بني  حتالفات  عقد  على  ساعدت  املتزايدة  الفلسطينية   - الفلسطينية 
وأطراف حزبية وسياسية يف احمليط ، مما يصبغ على أية معركة مقبلة طابع الصراع الفلسطيين - الفلسطيين!

القوات  الفلسطينية يف رام اهلل واعية ومدركة ملثل هذه املخاطر، لذلك طلبت دخول  القيادة  يبدو أن 
الشرعية اللبنانية إىل املخيمات. ولكن املراجع اللبنانية حتاول جتّنب التوّرط يف النار الفلسطينية مرّة أخرى، 

وترك األمور للمعاجلات الفلسطينية غري القادرة دائماً على ضبط األوضاع املتفّجرة!
املصدر : صحيفة اللواء

نون 
2014-7-3

..........................................
املعلم يرحب بتدخل اأمريكي ولتذهب املمانعة اإىل اجلحيم

يارس الزعاترة

لنقل  أو  ووضوحا،  صراحة  األكثر  الطبعة  سوى  االثنني  األومَّل  أمس  العلم”  “وليد  قاله  ما  يكن  مل 
فضائحية، مما قاله بلسان احلال ولسان املقال عدد من املسؤولني السوريني، من بينهم بشار األسد نفسه، 
فيما كان ابن اخلال العزيز، وخازن مال آل األسد )رامي خملوف( أول من قال ذلك يف حديث لن”نيويورك 
تايز” قبل أكثر من عامني، ويف سياق من صفقة تتضمن احلفاظ على أمن الكيان الصهيوين، مقابل بقاء 

النظام. أما بشار فقدم األمر على شكل عروض للتعاون ضد اإلرهاب.
مل يعد األمر حمصورا يف بشار األسد، فقد مشل املوقف حلف املمانعة وسيدته طهران اليت تتعاون اآلن مع 
“الشيطان األكرب” ضد “داعش “ يف العراق، فيما يبدو أن املؤامرة اإلمربيالية الصهيونية اليت تستهدف 

حمور املقاومة واملمانعة قد حتومَّلت إىل “مؤامرة تكفريية “!!
ال نصراهلل، وال أبواق املقاومة واملمانعة سيتحدثون يف هذا الشأن، فكل شيء يكن تربيره؛ متاما كما برروا 
من قبل تسليم السالح الكيماوي السوري من أجل احلفاظ على رأس بشار األسد، وقالوا إنه مل يعد 
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سالحا مهما، مع تربيرات أخرى أكثر بؤسا.
التصريات  هذه  ولنتحدث يف  بعد حني،  نتائجها  واليت ستظهر  أمريكا،  مع  النووي  مفاوضات  لندع 
اجلديدة لوليد املعلم، واليت تأيت للمفارقة بعد سيل من تصريات السادة املقاومني واملمانعني عن مسؤولية 

أمريكا عن “خلق داعش” كما يرددون.
كل ما طالب به وليد املعلم من أجل السماح ألمريكا بضرب “داعش” يف األراضي السورية هو أن 
يتم ذلك بالتنسيق مع الدولة السورية، ولتوضيح األمر قال:  “إننا جاهزون للتنسيق والتعاون، ألننا حنن 
أبناء األرض ونعرف كيف تكون الغارة مدية أو غري مدية. لذلك من يريد العدوان على سوريا ال يوجد 

لديه مربر إال بالتنسيق معنا إذا كان راغبا مبكافحة اإلرهاب، وأي شيء خارج عن ذلك هو عدوان”.
نتذكر على هذا الصعيد حكاية فاروق الشرع، نائب الرئيس الذي مل يعد نائبا بعد التغيريات األخرية، 
والذي كانت جريته هي القول إن النظام كان طوال الشهور الستة األوىل من الثورة يستجدي رصاصة 

واحدة من أجل اهتام الثورة باإلرهاب.
واحلال أن استدراج الثورة السورية حنو “العسكرة” إنا مت بقرار واضح من النظام لسببني؛ األول إقناع 
العامل بأهنا حمض إرهاب ال صلة له بالثورة السلمية )لذلك الغرض أخرج السلفيني اجلهاديني من سجن 
صدينايا، وهو يعلم إىل أين سيذهب أكثرهم(، والثاين هو االعتقاد بأن ذلك سيسهِّل قمعها، السيما 
أنه يدرك أنه نظام تسيطر عليه طائفة ال تتعدى ُعشر السكان، ويكن أن تتطور الثورة حنو عصيان مدين 

مبرور الوقت، بينما يكنه قمعها بالقوة يف ظل سيطرة الطائفة على اجليش واألجهة األمنية.
ال يعين ذلك بطبيعة احلال أن العسكرة كانت جرية، فقد محل الشعب السالح من أجل الدفاع عن 
نفسه، يف مواجهة آلة قتل دموية صمت العامل عليها العتبارات تتعلق باهلواجس الصهيونية اليت كانت 
معنية باستمرار الفوضى والتدمري يف سوريا، وكان شعارها “شيطان تعرفه )يعين بشار( أفضل من شيطان 

ال تعرفه(.
من ناحيته كان مرشد الثورة اإليرانية يسمي الربيع العريب “صحوة إسالمية”، لكنه ما لبث أن اعتربه 
باملمانعة، بل  له  الكل يعرف أن األمر ال صلة  فيما  املقاومة واملمانعة بعد وصوله سوريا،  مؤامرة ضد 

باملشروع اإليراين الذي يعترب سوريا ركنا إسرتاتيجيا من أركانه.
تلك هي احلكاية اليت تفتضح يف العراق اليوم، وها هي تفتضح يف سوريا، وكذلك يف لبنان، وحيث مل 
يعد حزب اهلل حركة مقاومة )ها هو يتفرج على غزة وهي تقصف ملا يقرب من شهرين دون حراك(، وهو 

ما قلناه منذ البداية.
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ال شك أن حسابات سوريا ختتلف عن حسابات العراق، وإذا ُقصفت “الدولة”، فال يعين ذلك قصف 
بقية الفصائل. ومع ذلك يبدو من الضروري القول إنه بالتعاون مع أمريكا أم سواها، فاحلقيقة أن الوضع 
يف سوريا لن يعود إىل ما كان عليه، وستدرك إيران أن نزيفها هناك هو األسوأ منذ الثورة، وحني تعود إىل 
رشدها، سيكون باإلمكان التفاهم على حل إقليمي يشمل كل امللفات العالقة، وال ينح إيران أكثر من 
حجمها الطبيعي بعيدا عن أحالم التمدد واهليمنة، فضال عن التصرف كممثلة ملذهب بعد دفنها حلكاية 

املقاومة واملمانعة.
املصدر : الدستور األردين

2014-8-27
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فتاوى احلقيقة :

ما ي�صاع من كراهية النكاح يف �صهر اهلل املحرم
ال�صوؤال )1(:

النكاح يف �صهر حمرم مكروه كما �صمعت من بع�ض  هل عقد 
النا�ض ؟

اجلواب :
احلمد هلل

ال حرج يف الزواج أو اخلطبة يف شهر اهلل احلرام ) حمرمَّم ( الذي هو بداية السنة القمرية ، وليس ذلك من 
املكروهات وال من احملرمات ، وذلك ألدلة كثرية ، منها :

أوال :
العلماء : أن  املتفق عليها بني  الشرعية  ينقله ويغرّيه ، والقاعدة  الذي مل يرد ما  أصل اإلباحة والرباءة 
ا مل يَرد يف الكتاب وال يف السنة وال 

ّ
األصل يف العادات واألفعال اإلباحة ، ما مل يرد دليل التحرمي ، ومل

يف اإلمجاع والقياس واآلثار شيء يدل على املنع من الزواج يف شهر حمّرم ، كان العمل والفتوى مبنيا على 
حكم اإلباحة األصلي .

ثانيا :
إمجاع العلماء على اجلواز ، إمجاعا سكوتيا على األقل ، حيث مل جند أحدا من العلماء املتقدمني أو 
املتأخرين ، من الصحابة والتابعني واألئمة املرضيني وأتباعهم إىل يومنا هذا ، يّرم ، أو حىت يكره : الزواج 

أو اخلطبة يف شهر حمرم .
وَمن منع ِمن ذلك : كفاه دليال على نكارة قوله وبطالنه : أن يفيت مبا مل يدل عليه دليل ، أو يقل به 

أحد من العلماء .
ثالثا :

شهر حمرم من شهور اهلل املعظمَّمة واملكرمَّمة ، وقد ورد يف فضله قول النيب عليه الصالة والسالم : ) أَْفَضُل 
الصَِّياِم بنَْعَد َرَمَضاَن َشْهُر اهلِل اْلُمَحرمَُّم ( رواه مسلم )1163( ، فشهر أضافه اهلل لنفسه ، وجعل الصيام 
فيه أعظم أجرا من غريه ، حري أن ُتطلب بركته وفضله يف مثل ذلك ، ال أن يتحزن فيه ، أو يتخوف 

الزواج فيه ، أو يتطري به ، كما هي عادة اجلاهلية .
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رابعاً :
إن احتج أحٌد على املنع بأن شهر حمّرم هو شهر استشهاد احلسني بن علي رضي اهلل عنه ، كما فعل 

ذلك بعض الروافض .
قيل له : ال شك أن يوم استشهاده رضي اهلل عنه يوم ثَلم عظيٍم يف تاريخ اإلسالم ، غري أنه ال يستلزم 
الفتوى بتحرمي الزواج أو اخلطبة فيه ، وليس يف شريعتنا جتديد األحزان يف الذكرى السنوية ، واستمرار 

احلداد إىل حد املنع من مظاهر الفرح .
وإال فِمن حقنا أن نسأل َمن يقول بذلك : أليس اليوم الذي تويف فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
أعظم مصيبة حلت باألمة اإلسالمية ! فلماذا ال يُرم الزواج أيضا يف ذلك الشهر كله الذي هو ربيع 
األول ؟! وملاذا مل يُنقل ذلك التحرمي أو الكراهة عن أحد من الصحابة أو من آل بيت النيب صلى اهلل 

عليه وسلم والعلماء من بعدهم !!
وهكذا لو رحنا جندد األحزان يف كل يوٍم قُتل فيه أو استشهد أو تويف أحد أئمة اإلسالم الكبار ، من آل 
بيت النيب صلى اهلل عليه وسلم أو من غريهم ، لضاقت األيام والشهور عن يوم فرح وسرور ، وألصاب 
الناس من العنت واحلرج ما ال طاقة هلم به . وال شك أن اإلحداث يف الدين أول ما جيين على أصحابه 

الذين ناقضوا الشريعة ، واستدركوا على كماهلا الذي ارتضاه اهلل لعباده .
وقد ذكر بعض املؤرخني أن أول من أحدث هذا القول ، بل أول من أحدث جتديد مظاهر احلداد يف 
بداية شهر حمرم هو الشاه إمساعيل الصفوي )907-930هن(، كما يقول الدكتور علي الوردي يف »حملات 
اجتماعية من تاريخ العراق«  )59/1( : » مل يكتف الشاه إمساعيل باإلرهاب وحده يف سبيل نشر 
التشيع ، بل عمد كذلك إىل اختاذ وسيلة أخرى ، هي وسيلة الدعاية واإلقناع النفسي ، فقد أمر بتنظيم 
االحتفال بذكرى مقتل احلسني على النحو الذي يتبع اآلن . وهذا االحتفال كان قد بدأ به البويهيون يف 
بغداد يف القرن الرابع اهلجري ، ولكنه أهل وتضاءل شأنه من بعدهم . مث جاء الشاه إمساعيل أخريا ، 
فطوره وأضاف إليه مالس التعزية ، حبيث جعله قوي األثر يف القلوب ، وقد يصح القول : إنه كان من 
أهم العوامل يف نشر التشيع يف إيران ؛ ألن ما فيه من مظاهر احلزن والبكاء ، وما يصاحبه من كثرة األعالم 
ودق الطبول وغريها ، يؤدي إىل تغلغل العقيدة يف أعماق النفس ، والضرب على أوتارها الكامنة« انتهى.

خامساً :
مث إن بعض املؤرخني يرجحون أن زواج علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه من فاطمة رضي اهلل عنهما ، 

إنا وقع يف أوائل السنة الثالثة للهجرة .
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يقول ابن كثري رمحه اهلل :
» نقل البيهقي عن كتاب »املعرفة« أليب عبد اهلل بن منده ، أن عليا تزوج فاطمة بعد سنة من اهلجرة ، 
وابتىن هبا بعد ذلك لسنة أخرى ، فعلى هذا يكون دخوله هبا يف أوائل السنة الثالثة من اهلجرة » انتهى 
من » البداية والنهاية «)419/3( ، ومثة أقوال أخرى يف املسألة ، ولكن الشاهد أن أحدا من العلماء مل 
يستنكر الزواج يف حمرم ، بل ومن دخل فيه فله أسوة حسنة يف أمري املؤمنني علي وزوجته السيدة فاطمة 

بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .
واهلل أعلم .

املصدر : موقع اإلسالم سؤال وجواب
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ثالثة  منه  فاأجنبت  بحاله  جاهلة  وهي  م�رصك  من  ابنتها  زوجت 
اأوالد وت�صاأل عن احلكم !!

السؤال )2 ( 
فما   ، منه  اأوالد  ثالثة  اأجنبت  وقد   ، دون علم  ابنتي مل�رصك  زوَّجت 
 ، متاماً  زوجها  طريق  غري  وعلى   ، موحدة  ابنتي  اإن  االآن؟  العمل 
فهل الطالق خيار جيد اأم ماذا ؟ وهل يُلقى على عاتقي �صيء من 

امل�صوؤولية اأو الذنب ، حتى واإن كنت غري عاملة بحقيقة الرجل ؟
اجلواب :
احلمد هلل

مل تبيين لنا أيتها السائلة هذا الذي يفعله هذا الرجل حىت استحق منك احلكم عليه بالشرك ، ولكن على 
أية حال إن ثبت فعال كونه مشركا باهلل فال جيوز ملسلمة أن تتزوجه ؛ ألن اهلل سبحانه أمر املسلمني أال 
يزوجوا بناهتم ألهل الشرك ، وبنيمَّ سبحانه العلة من هذا التحرمي وهي أن زواج املسلمة من املشرك يفتح 

عليها باب الفتنة يف الدين والردة عن اإلسالم ، فقال سبحانه .
) َواَل تنُْنِكُحوا اْلُمْشرِِكنَي َحىتمَّ ينُْؤِمُنوا َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخينٌْر ِمْن ُمْشرٍِك َوَلْو َأْعَجَبُكْم أُولَِئَك َيْدُعوَن ِإىَل النمَّاِر 

ُ آيَاتِِه لِلنمَّاِس َلَعلمَُّهْم ينََتذَكمَُّروَن (البقرة/ 221 . َواللمَُّه َيْدُعو ِإىَل اجْلَنمَِّة َواْلَمْغِفَرِة بِِإْذنِِه َوينُبننيِّ
جَيُوُز  اَل   : ِإمْجَاٌع  َهَذا   ، ينُْؤِمُنوا  اْلُمْشرِِكنَي َحىتمَّ  تنُْنِكُحوا  : »َواَل  تعاىل يف تفسريه  اهلل  البغوي رمحه  قال 
لِْلُمْسِلَمِة َأْن تنَْنِكَح اْلُمْشرَِك ، ) َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخينٌْر ِمْن ُمْشرٍِك َوَلْو َأْعَجَبُكْم أُولَِئَك ( يعين : املشركني ) 

َيْدُعوَن ِإىَل النمَّاِر ( َأْي : ِإىَل اأْلَْعَماِل اْلُموِجَبِة لِلنمَّاِر » .
انتهى من » تفسري البغوي «)1 / 256( .

وقال القرطيب رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه )3 / 72(:» قنَْولُُه تنََعاىَل : ) َوال تنَْنِكُحوا املشركني ( َأْي اَل تنَُزوُِّجوا 
اْلُمْسِلَمَة ِمَن اْلُمْشرِِك ، َوَأمْجََعِت اأْلُممَُّة َعَلى َأنمَّ اْلُمْشرَِك اَل َيطَأُ اْلُمْؤِمَنَة ِبَوْجٍه ، ِلَما يف َذِلَك ِمَن اْلَغَضاَضِة 

ْساَلِم « انتهى. َعَلى اإْلِ
وقال سبحانه وتعاىل : ) يَا أَينَُّها المَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َجاءَُكُم اْلُمْؤِمَناُت ُمَهاِجرَاٍت فَاْمَتِحُنوُهنمَّ اللمَُّه َأْعَلُم بِِإيَاهِنِنمَّ 

فَِإْن َعِلْمُتُموُهنمَّ ُمْؤِمَناٍت فناََل تنَْرِجُعوُهنمَّ ِإىَل اْلُكفمَّاِر اَل ُهنمَّ ِحلٌّ هَلُْم َواَل ُهْم يَِلُّوَن هَلُنمَّ ( املمتحنة/ 10.
قال ابن كثري - رمحه اهلل تعاىل - يف تفسريه )8 / 93(: » َوقنَْولُُه تعاىل : ) اَل ُهنمَّ ِحلٌّ هَلُْم َوال ُهْم يَِلُّوَن 
ْساَلِم َأْن  هَلُنمَّ ( : َهِذِه اآْليَُة ِهَي المَّيِت َحّرَمت اْلُمْسِلَماِت َعَلى اْلُمْشرِِكنَي ، َوَقْد َكاَن َجائِزًا يف ابِْتَداِء اإْلِ
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ينَتنََزومََّج اْلُمْشرُِك اْلُمْؤِمَنَة « انتهى .

وقال الشوكاين يف » فتح القدير« )5 / 256(:»َومُجَْلُة ) اَل ُهنمَّ ِحلٌّ هَلُْم َوال ُهْم يَِلُّوَن هَلُنمَّ ( تنَْعِليٌل 
لِلننمَّْهِي َعْن ِإْرَجاِعِهنمَّ ، َوِفيِه َدلِيٌل َعَلى َأنمَّ اْلُمْؤِمَنَة اَل حتَِلُّ ِلَكاِفٍر ، َوَأنمَّ ِإْساَلَم اْلَمْرأَِة يُوِجُب فنُْرقنَتنََها ِمْن 

َزْوِجَها « انتهى .
وقد كان من الواجب عليكم أن حتتاطوا البنتكم ، وأن ختتاروا هلا من بني من يتقدمون هلا صاحب الدين 
واخللق ، وتسألوا عن أحواله وتستقصوا عن شؤونه وأخباره ، ولكنكم هتاونتم يف ذلك وفرطتم حىت حدث 
ما حدث ، وتزوجت هبذا املشرك ، حسب قولكم ، وقد وقع هذا الزواج ال شك من حني حصوله باطال 
بإمجاع املسلمني فالواجب على ابنتك أن تفارق هذا الرجل فورا دون طالق ؛ ألن الطالق فرع عن وقوع 

النكاح صحيحا ، وهذا قد وقع باطال من أصله .
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رمحه اهلل - : » تزوج رجل بامرأة مسلمة ، مث ظهر أن الرجل كافر ، 

فما احلكم ؟
فأجاب : إذا ثبت أن الرجل املذكور حني عقد النكاح كان كافراً ، واملرأة مسلمة : فإن العقد يكون باطاًل 
؛ ألنه ال جيوز بإمجاع املسلمني نكاح الكافر للمسلمة ؛ لقول اهلل سبحانه – ) َواَل تنُْنِكُحوا اْلُمْشرِِكنَي 
َحىتمَّ ينُْؤِمُنوا ( وقوله - عز وجل – ) فَِإْن َعِلْمُتُموُهنمَّ ُمْؤِمَناٍت فناََل تنَْرِجُعوُهنمَّ ِإىَل اْلُكفمَّاِر اَل ُهنمَّ ِحلٌّ هَلُْم 

َواَل ُهْم يَِلُّوَن هَلُنمَّ ( اآلية انتهى من » فتاوى إسالمية « ) 3 / 230 ( .
وجاء يف قرار » اجملمع الفقهي اإلسالمي » : » إن تزويج الكافر باملسلمة : حرام ال جيوز ، باتفاق أهل 

العلم ، وال شك يف ذلك ؛ ملا تقتضيه نصوص الشريعة ... « .
انتهى من » فتاوى إسالمية » ) 3 / 231 ( .

والواجب عليكم أن تتوبوا إىل اهلل سبحانه وتستغفروه من هذا التفريط ، وتستدركوا ذلك مع ابنتكم.
وهذا كله ، فيما إذا كان مرادكم هبذا الرجل املشرك : أنه تبني لكم كونه على ملة أخرى سوى دين 
اإلسالم ، مثل طوائف البابية ، والبهائية ، والقاديانية ، والبهرة ، وحنو ذلك من الطوائف اخلارجة عن 

ملة اإلسالم .
وأما إذا كان مرادكم أنه مسلم ، من حيث أصل ملته ، لكنه يعمل عمال من أعمال املشركني ، اليت 
ختفى على أمثاله من املسلمني ، خاصة يف البالد اليت يضعف فيها العلم النبوي ، ويقل فيها ظهور احلجة 
الرسالية ؛ فمثل هذا يعرف مبا جاء به الرسول يف مثل ذلك األمر ، ويبني له دين اهلل ، وتقام عليه احلجة 



 العدد الواحد والعشرون يناير 2015م

95

النبوية ؛ فإن تاب مما هو عليه ، وتركه : فال حرج يف بقاء ابنتكم عنده .
وإن أصر على ما هو عليه : كان احلكم على ما مضى ، من التفريق بينهما .

واعلمي أيتها السائلة أن النكاح يف اإلسالم ال بد فيه من الويل ، فال جيوز للمرأة أن تزوج نفسها وال أن 
تزوجها امرأة مثلها ، وقد سبق بيان هذا بالتفصيل يف الفتوى رقم : )104852(.

واهلل أعلم .
املصدر : موقع االسالم سؤال وجواب
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كبري علماء البهرة ي�رص على ان ي�صجد له فما حكم ذلك 
فتوى رقم ) 2289 (:

السؤال ) 3 (
يقدموا  اأن  اأتباعه  على  يجب  اأنه  على  ي�رص  بوهرة  علماء  كبري 
ر�صول  زمن  يف  العمل  هذا  وجد  فهل  يزورونه،  كلما  �صجدة  له 
الرا�صدين، وحديثًا ن�رصت  اأو اخللفاء  اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم 
�صورة لرجل بوهري ي�صجد لكبري علماء بوهرة يف جريدة - من - 
الباك�صتانية املعروفة ال�صادرة يف 6 / 10 / 1977 م والطالعكم 

عليها نرفق لكم تلك ال�صورة؟

  اجلواب:  السجود نوع من أنواع العبادة اليت أمر اهلل هبا لنفسه خاصة، وقربة من القرب اليت جيب أن 
يتوجه العبد هبا إىل اهلل وحده؛ لعموم قوله تعاىل: َوَلَقْد بنََعثنَْنا يف ُكلِّ أُممٍَّة َرُسوال َأِن اُْعُبُدوا اللمََّه َواْجَتِنُبوا 
الطمَّاُغوَت ، وقوله: َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قنَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإال نُوِحي ِإلَْيِه أَنمَُّه اَل ِإَلَه ِإال أَنَا فَاْعُبُدوِن ، ولقوله تعاىل: 
َوِمْن آيَاتِِه اللمَّْيُل َوالننمََّهاُر َوالشمَّْمُس َواْلَقَمُر اَل َتْسُجُدوا لِلشمَّْمِس َواَل لِْلَقَمِر َواْسُجُدوا لِلمَِّه المَِّذي َخَلَقُهنمَّ ِإْن 

ُكْنُتْم ِإيمَّاُه تنَْعُبُدوَن ، فنهى سبحانه عباده عن السجود للشمس والقمر، لكوهنما آيتني
) اجلزء رقم : 2، الصفحة رقم: 383(

خملوقتني هلل فال يستحقان السجود وال غريه من أنواع العبادات، وأمر تعاىل بإفراده بالسجود لكونه خالًقا 
هلما ولغريها من سائر املوجودات، فال يصح أن يسجد لغريه تعاىل من املخلوقات عامة، ولقوله تعاىل: 
أََفِمْن َهَذا احلَِْديِث تنَْعَجُبوَن )59( َوَتْضَحُكوَن َواَل تنَْبُكوَن )60( َوأَننُْتْم َساِمُدوَن )61( فَاْسُجُدوا لِلمَِّه 
َواْعُبُدوا ، فأمر بالسجود له تعاىل وحده، مث عم فأمر عباده أن يتوجهوا إليه وحده بسائر أنواع العبادة 
دون سواه من املخلوقات، فإذا كان حال البوهرة، كما ذكر يف السؤال فسجودهم لكبريهم عبادة وتأليه 
له، واختاذ له شريًكا مع اهلل أو إهلًا من دون اهلل، وأمره إياهم بذلك أو رضاه به جيعله طاغوتًا يدعو إىل 

عبادة نفسه، فكال الفريقني التابع واملتبوع كافر باهلل خارج بذلك عن ملة اإِلسالم والعياذ باهلل.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإِلفتاء

املصدر : الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء
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هذه بع�ض تغريدات احلقيقة على تويرت:

1-وقف نوري املالكي “واعظا” يف ملس النواب العراقي حول فضيلة التعايش الطائفي ونبذ الفرقة 
بني الشيعة والسنة..برز الثعلب يوما يف ثياب الواعظني

2-قناة امليادين : املعارضة البحرينية تتهم الشرطة باستخدام الرصاص اإلنشطاري...ياسالم كم 
حسكم رهيف ..أما براميل النصريي فمسموح ...!!!

3-..إيران تواصل استفزاز أهل السنة واجلماعة.. وكالة فارس: تبث فيديو وصورا لفيلم جيسد الرسول 
صلى اهلل عليه....

4-..مؤجج الطائفية نوري املالكي يدين اعتقال علي سلمان أمني عام الوفاق يف البحرين ويذر من 
الفتنة الطائفية..!!!!!

5-أمريكا تساند التشيع : عربت وزارة اخلارجية األمريكية عن قلقها العميق العتقال زعيم املعارضة يف 
البحرين الشيخ علي سلمان حمذرة من أن القاء القبض عليه قد يفجر مزيدا من التوترات يف اململكة...
6-انتشرت البهائية يف أماكن كثرية بعضها معلوم وبعضها يف اخلفاء، إال أن وجودهم األكرب ومركزهم 
الرئيسي بني حلفائهم يف أرض فلسطني اليت اغتصبها اليهود، وبارك هذا االغتصاب ونشر الدعاية له 

البهائيون يف كل مكان..الدرر السنية ..
7-رسالة_إىل_محاس # ..من يسب عمر فاتح بيت املقدس وصالح الدين حمرره ال يكن ان يكون 

مع أهل فلسطني..
8-يقول الشيعي علي آل حمسن: »وأما النواصب من علماء أهل السنة فكثريون أيضا، منهم ابن 

تيمية، وابن كثري الدمشقي، وابن اجلوزي، ومشس الدين الذهيب، وابن حزم األندلسي... وغريهم
9-كالم نفيس البن تيمية يف الرافضة : وهم أبعد طوائف أهل اإلسالم عن النصرة وأوالهم باخلذالن 

فعلم أهنم أقرب طوائف أهل اإلسالم إىل النفاق وأبعدهم عن اإليان وآية ذلك أن املنافقني حقيقة 
الذين ليس فيهم إيان من املالحدة ييلون إىل الرافضة والرافضة متيل إليهم أكثر من سائر الطوائف وقد 
قال صلى اهلل عليه وسلم األرواح جنود مندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف وقال ابن 
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مسعود رضي اهلل عنه اعتربوا الناس بأخداهنم فعلم أن بني أرواح الرافضة وأرواح املنافقني اتفاقا حمضا 
قدرا مشرتكا وتشاهبا وهذا ملا يف الرافضة)منهاج السنة (

10-قال ابن تيمية : وأما الرافضي فال يعاشر أحدا إال استعمل معه النفاق فإن دينه الذي يف قلبه 
دين فاسد يمله على الكذب واخليانة وغش الناس وإرادة السوء هبم فهو ال يألوهم خباال وال يرتك شرا 
يقدر عليه إال فعله هبم وهو ممقوت عند من ال يعرفه وإن مل يعرف أنه رافضي تظهر على وجهه سيما 
النفاق ويف حلن القول وهلذا جتده ينافق ضعفاء الناس ومن ال حاجة به إليه ملا يف قلبه من النفاق الذي 

يضعف قلبه)منهاج السنة(
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