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بسم اله الرحمن الرحيم

 

بين منهجين ‐ 4

الرافضة طائفة مرتدّة محاربة ‐ الجزء الثان

 

الحمد له البير المتعال، والصالة والسالم عل الضحوك القتّال،
وعل أهل بيته الطيبين األطهار؛ وبعد:

 

ذكرت ف الحلقة السابقة الحم عل الرافضة بالردة لوقوع أعيانها
ف الشرك األكبر مع االنتساب زورا إل اإلسالم، وهذه المسألة مهمة
ز علجهقتل أسيرهم ويقتالهم: في حيث أنّها تحدّد السياسة المتّبعة ف

جريحهم ويغنم مالهم ويتبع مدبرهم، وال بأس من التوسع ف مسألة
التترس ولو أدى ذلك إل قتل ذراريهم كما ف التفجيرات، وال يجوز

مصالحتهم وال مهادنتهم وال مسالمتهم وال عقد األمان أو الذمة لهم، بل
الواجب عل المجاهدين أن يقاتلوهم حت ال تون فتنة ويون الدين

كله له، مستعملين أشدّ الوسائل ناية فيهم.

http://justpaste.it/bayn-manhajayn4


 

وأما من حم عل الرافضة باإلسالم، فسيلزم المجاهدين باستعمال
ألين األساليب والت ستؤدي ‐ كما هو مشاهدٌ من واقع العالقة بين

الرافضة وأهل السنة ‐ إل محق الجهاد وظهور دولٍ رافضية
إقليمية.

 

والمسلمون ف حرب ظاهرة مع الرافضة ف العراق واليمن والشام،
وحرب خفية ف خراسان وفارس وأطراف جزيرة العرب، وإنّ

المدخل إل المالحم هو ف الحرب معهم، والعراق كان أهم ساحة
ة بالجهاد فاألم ه علال هذا العصر، وقد من لقتال الرافضة ف
العراق وبأب مصعب الزرقاوي ليفتح هذا الباب عل مصراعيه.

 

قال الدكتور أيمن الظواهري حفظه اله:

ينًا فرأسهم دولة العراق اإلسالمية د إنّ للمجاهدين الشرفاء وعل’’
عنق كل مسلم حر شريف ف العراق، فلوالهم لان مصير أهل السنة
ف العراق كمصير أهل السنة ف إيران عل يد إسماعيل الصفوي.‘‘

[توحيد اللمة حول كلمة التوحيد]

 



وقال:
’’وهذا الرجل [أبو مصعب الزرقاوي] له منّةٌ ودين ف عنق كل مسلم

عامةً وف العراق خاصة، فلوال البعث الجهادي الذي أحياه هذا اإلمام
لانت القوات األمريية اليوم قد قسمت العراق ثم جزيرة العرب ثم

استدارت إل مصر، ولان مصير أهل السنة ف العراق اليوم
كمصير أهل السنة ف إيران عل يد إسماعيل الصفوي.‘‘ [خمسة

وستون عاما عل قيام دولة االحتالل إسرائيل]

 

عنق كل مسلم دين للدولة اإلسالمية وأب وهنا أسأل، إذا كان ف
مصعب الزرقاوي، أليس األول اتباع منهجهم ف قتالهم للرافضة

ومن ثم الباطنية؟ أم اتباع ’التوجيهات‘؟

 

منهج الزرقاوي مع الرافضة

 

ذكرت حمه عل أعيان الرافضة بالردة ف الحلقة السابقة، وذلك
واضح أيضا ف سلسلة ’هل أتاك حديث الرافضة؟‘

 



وأما خطّة العمل واالستراتيجية، فبينها ف رسالته إل الشيخ أسامة
بن الدن، والت صححها ميسرة الغريب ف’مقاتلة الشيعة ف العراق

‐ الحم والحمة‘ وأبو أنس الشام ف ’شبه وأباطيل.‘

 

قال أبو مصعب الزرقاوي رحمه اله:

’’الرافـضة: العقبة الؤود، واألفع المتربصة، وعقرب المر
والخبث، والعدو المترصد، والسم الناقع.

ونحن هنا نخوض معركة عل مستويين:

المعركة األول: مستوى ظاهر مشوف مع عدو صائل، وكفر بين.

المعركة الثانية: معركة صعبة ضروس مع عدو ماكر، يتـزيا بزي
الصديق، ويظهر الموافقة ويدعو إل التآلف، ولنه يضمر الشر،

الذروة والغارب، وقد صار إليه ميراث الفرق الباطنية الت ويفتل ف
مرت ف تاريخ اإلسالم، وتركت ف وجهه ندوبا ال تمحوها األيام.

إن الناظر المتئد والمبصر المتفحص ليدرك أن التشيـع هو الخطر
َّنا هال مقَاتَلَه مهذَرفَاح دُوالْع م؛ {هالداهم، والتحدي الحقيق

يوفَونَ}، إن رسالة التاريخ تصدقها شهـادة الواقع لتش بأوضح بيان
أن التشيع دين ال يلتق مع اإلسالم إال كما يلتق اليهـود مع النصـارى



تحت الفتة أهل التاب؛

فمن الشـرك الصراح، وعبادة القبـور، والطواف باألضرحة، إل
فـير الصحابة، وسب أمهات المؤمنـين، وخيار هـذه األئمة، وصوالت

حملته، إضافة إل للطعن ف تحريف القرآن، كمنتج منطق إل
القول بعـصمة األئمة، وركنية األيمان بهم واإلقرار لهم بتنزل الوح
عليهم، إل غير ذلك من صـور الفر ومظاهر الزندقة الت تطفـح بها
كتبهم المعتمدة، ومراجعهم األصـلية، والت ال يزالون يقومون بطبـعها

وتوزيعها ونشرها.

وإن الحالمين الذين يظـنون أن الشيع يمن أن ينس اإلرث
التاريخ والحقد األسود القديم عل النواصب كما يسمونهم؛

واهمون، وهم أشبه بمن يطالب النصران أن يتخـل عن فرة صلب
المسـيح، وهل يفعل هذا عاقل؟

وإن هؤالء القوم قد جـمعوا إل كفرهم، وأضافوا إل زندقتهم؛ مرا
م وموازين القوة، فأزمة الح سياسياً وسعياً محموماً للتغول عل
الدولة الت يحاولون ‐بالتعاون مع األمريان حلفائهم ف الباطن‐
رسم معالمها، وتثبـيت تضاريسها الجديدة، عبر الفتاتهم السياسية

وتنظيماتهم.

وهؤالء طائفة غدر وخيانة عل مر التاريخ والعصور، وهو مذهب



وجهه لحرب أهل السنة والجماعة، فإن الرافضة عندما سقط النظام
البعث الخبيث كان شعارهم ’الثأر الثأر، من تريت واألنبار،‘ فهذا

يدل عل مدى حقدهم الدفين عل أهل السنة، ولن استطاع علماؤهم
الدينيون والسياسيون أن يضبطوا أمور طائفتهم، حت ال تون

المعركة بينهم وبين أهل السنة حرباً طائفية ظاهرة، ألنهم يعلمون أنهم
لن ينجحوا بهذه الطريقة، ويعلمون أنها لو قامت حرب طائفية لقام
كثير من األمة لينصروا أهل السنة ف العراق، وبما أن دينهم دين

التقية؛ عمدوا خبثا ومرا إل طريقة أخرى...

فبدأوا بالسيطرة عل مرافق الدولة، ومفاصلها األمنية والعسرية
ه‐ أن مقومات أي بلد هم الواالقتصادية، وكما تعلمون ‐حفظ
األمن واالقتصاد، وهم متغلغلون ف داخل هذه المرافق والمفاصل.

وأضرب مثاال يقرب األمر؛ فإن فيلق بدر وهو الجناح العسري
للمجلس األعل للثورة االسالمية، قد خلع ثوبه الرافض، ولبس
مانها ثوب الشرطة والجيش، فدخل بوادره بهذه المؤسسات،
وتحت مسم الحفاظ عل الوطن والمواطن، يبدؤون بتصفية

حساباتهم مع أهل السنة، فان الجيش األمري قد بدأ يتوارى عن
وهذه ه ،انه جيش عراقبعض المدن، ويقل تواجدهم، وبدأ يحل م
المشلة الحقيقية الت نواجهها؛ فإن قتالنا مع األمريان أمر يسير،

فالعدو ظاهر ومشوف الظهر، جاهل باألرض وجاهل بواقع



المجاهدين، لضعف المعلومة االستخبارية لديه، ونعلم يقينا أن هذه
القوات الصليبية ستوارى غدا أو بعد غد، فالناظر إل الواقع يرى
مسارعة العدو إل تشيل الجيش والشرطة الت بدأت بمباشرة

مهامها الموكلة إليها.

م بعمالء ‐من المحسوبين علطعفهذا العدو المتمثل بالرافضة، الم
أهل السنة‐ هو الخطر الحقيق الذي نواجهه؛ فهم أبناء جلدتنا،

ويعرفون مداخلنا ومخارجها، وهم أشد مراً من أسيادهم الصليبيين،
الوضع األمن وقد بدأوا ‐كما أسلفت‐ محاولة السيطرة عل

بالعراق، وقد قاموا بتصفية كثير من أهل السنة، ومن خصومهم من
الحزب البعث وغيره ‐من المحسوبين عل أهل السنة‐ بشل منظم
ومدروس، وبدأوا بقتل كثير من اإلخوة المجاهدين؛ مروراً بتصفية

العلماء والمفرين واألطباء والمهندسين وغيرهم.

فإن أظن واله أعلم؛ بأنه لن يحول الحول إال وأغلب الجيش
الخطوط الخلفية، يقاتل عنه بالوكالة الجيش الرافض ف األمري
ليتسلطوا عل رية، وهم يتسللون كاألفاعالسري وفيالقهم العس

جهـازي الجيش والشرطة القوة الضاربة والقبضة الحديدية ف عالمنا
الثالث، مع السيـطرة عل االقتصاد تماما كأوليائهم اليهود، وآمالهم
تعظم مع األيام ف أن يقيموا دولة الرفض لتـمتد من إيران مرورا

بالعراق وسوريا ولبنان وانتهاء بمملة الخلـيج الرتونية.



لقد دخل فيلق بدر وهو يحمل شعار ’الثار الثار، من تريت واألنبار،‘
لنه خلع زيه ليلبس بعد ذلك شعار الجيش والشرطة؛ ليبطـش بأهل
السنة ويقتل أهل اإلسالم، باسم القانون والنظام، كل ذلك ف ظل
خطـاب ناعم الملـمس، وبيل الباطن، يمتـط صهوة التقية دينهم

الغنوص، يتبرقع بالذب، ويتسـتر بالنفاق، مسـتغال سذاجة كثير من
أهل السـنة وطيبة قلوبهم، وال ندري إل مت تظـل أمتنا ال تتعلم من

التجربة التاريخية، وال تبن عل شهادة األعصرِ الخالية.

ومع هذا كله فليعلم أهل اإلسالم إنا لسنا أول من بدأ السير ف [...]
هذا المهيع، ولسنا أول من شهر السيف، فإن هؤالء القوم ماضون ف
ظهورهم، ف قتل دعاة اإلسالم والمجاهدين عن الملة، والطعن ف
ظل صمت وتواط من العالم كله، بل حت من الرموز المحسوبة

عل السنة ولألسف.

ثم أنهم من بعد شوكة ف حلوق المجاهدين، وخنجر ف خاصرتهم،
والناس قاطبة تعلم أن أكثر المجاهدين الذين سقطوا أثناء الحرب
كانوا عل أيدي هؤالء القوم، وما زالت الجروح تتسع، وهم يعملُونَ

فيها خناجر الحقد واليد دائبين، ال يفترون آناء الليل وأطراف
النهار.‘‘

 



وقال فيها:

’’الرافضة: وهؤالء ف رأينا مفتاح التغيير؛ أقصد أن استهدافهم
وضربهم ف العمق الدين والسياس والعسري سيستفزهم ليظهروا
كلَبهم عل أهل السنة، ويشروا عن أنياب الحقد الباطن الذي يعتمل
ف صدورهم، وإذا نجحنا أمن إيقاظ السنة الغافلين، حين يشعرون
بالخطر الداهم والموت الماحق عل أيدي هؤالء السبئية، وأهل السنة
عل ضعفهم وتشرذمهـم هم أحدّ نصاال، وأمض عزائم، وأصدق عند
اللقاء، من هؤالء الباطنية، فإنهم أهـل غدر وجبن وال يستطيلون إال

عل الضعفاء، وال يصولون إال عل مهيض الجناح.

وأهل السنة ف معظمهم يدركون خطر هؤالء القوم، ويحذرون جانبهم،
ويتخوفون عواقب التمين لهم، ولوال المخذلون من مشايخ التصوف

واإلخوان لان للناس حديث آخر.

هذا األمر، مع ما يرج له من إيقاظ الهاجع وتنبـيه الراقـد، فإن فيه
تقليما أيضا ألظفار هؤالء القوم، وقلعا ألنيابهم، قبل أن تدور المعركة
المحتومة مع ما يرج له من إثارة حنق الناس عل األمريان، الذين

جلبوا الدمار وكانوا سبب هذا الوبال، حذراً من أن يمص الناس
رحيق العسـل ويظفروا ببعض المالذ الت حرموا منها قديماً،
فيستنيخوا إل الدعة، ويخلدوا إل األرض، ويؤثروا السالمة،



ويصدوا عن صليل السيوف وحـمحمة الخيول.

خامسا، آلية العمل:

إن واقعنا ‐كما أسلفت لم‐ يحتم علينا أن نعالج األمر بل شجاعة
ووضوح، وأن نسع ف عالجه، [...]، فالحل واله تعال أعلم الذي
نراه؛ أن نقوم بشف الرافضة، واستنهاض همم أهل السنة لقتالهم

:وصدّهم، لعدة اسباب؛ وه

أ. أنها ‐أي الرافضة‐ قد أعلنت الحرب المبطنة عل أهل االسالم،
وإنها العدو القريب الخطير ألهل السنة، وإن كان األمريان هم أيضا

عدوا رئيسيا ولن الرافضة خطرهم أعظم، وضررهم أشد، وأفتك
عل األمة من األمريان، الذين تجد شبه إجماع عل قتالهم، كونهم

عدوا صائال.

ب. أنهم والوا األمريان وناصروهم، ووقفوا ف صفهم، ف وجه
المجاهدين، وبذلوا لهم وما زالوا يبذلون كل غال ونفيس، ف سبيل

القضاء عل الجهاد والمجاهدين.

ج. أن قتالنا للرافضة هو السبيل الستنفار واستهاض همم األمة
للمعركة.‘‘

 



الخالصة: الشيخ أبو مصعب يفّر الرافضة لوقوعهم ف الشرك
األكبر، ويؤمن بوجوب قتالهم، ويرى المصلحة ف بدئهم بالقتال
ظاهرا عاجال، حت يظهروا خبثهم ويقاتلوا أهل السنّة عالنية،

فيتسارع أهل السنّة إل حمل السالح والقتال.

وبين أن الرافضة قاتلوا أهل السنة قبل أن يبدأهم المجاهدون، وكانت
جرائمهم خفية وطعنا ف ظهور المسلمين.

وذكر أنهم العدو الحقيق ال األمريان، ألن األمريان أمرهم يسير
وسيخرجون من العراق عاجال، والرافضة يؤسسون حومة موالية

إليران، واستقرار هذه الحومة سيدعم وجودهم ف الشام.

وكان أسلوب الشيخ المفضل ف حربه عل الرافضة المفخخات،
يفجرها ف أسواقهم وأحياءهم وحسينياتهم، وال يمر يوم إال ويقتل
العشرات والمئات من عوامهم ورموزهم، ويقتل عوامهم بجريرة

الرموز، فضال عن ردتهم الت توجب قتالهم ولو لم يقاتلوا، واتّبعه
عل ذلك الشيخ أبو حمزة المهاجر رحمه اله، واستطاع أن ينقل
الحرب من مناطق أهل السنّة إل مناطق الرافضة، فلم يرحموهم،

وعملوا الستئصالهم وإبادتهم.

 

قصة االستثناء؟



 

جاء ف بيان لتنظيم القاعدة ف بالد الرافدين عام 2005 استثناء:
أهل السنة ف ومة علر جرائم الحكل طائفة من الشيعة تستن’’

تلعفر، وغيرها، وال تعين االحتالل بوجه من الوجوه فإنها مستثناة من
ضربات المجاهدين، [...] وحيث أن بعض الطوائف أعلنت

استنارها للمجازر ف تلعفر، وثبت للتنظيم بطرقه الخاصة عدم
مشاركة طوائف أخرى ف هذه المجازر، وعدم معاونة طوائف أخرى
،والحسن للمحتل، وتنديدهم بجرائمه، كالتيار الصدري والخالص
وغيرهم، فقد قرر التنظيم عدم التعرض لرموز وعوام هذه الطوائف

بأي شء من األذى، ما لم يونوا هم المبادرين.‘‘

 

هذا االستثناء سببه بعض من تدخّل من خارج العراق ف سياسة
المجاهدين، وأرسل الرسائل والتوجيهات المررة (كالدكتور أيمن،
الشيخ حت 2005)، وضغطوا عل ان إحدى رسائله فونشر األمري
أعلن عن هذا، وكان استثناؤه إعالميا فقط، ولم يلتزم به عل األرض
لصعوبة التمييز بين التيارات الرافضية خصوصا عوامهم، وسرعان
ما أعلن الحرب مرة ثانية عل التيار الصدري وغيره دون استثناء.

 



قال رحمه اله:

در فعمق، وجذور حقدهم: ما ذكره مقتدى الص ومماّ يدلّنا عل’’
أول خطبة له ف الوفة بعد دخول الصليبيين، وتشيل جيشهم، قال
فيها: ’إنّ هذا الجيش أنشأ لمعاقبة من تخلّف عن بيعة أمير المؤمنين
عل رض اله عنه!‘ فتأملوا يا إخوت هذا الالم الذي صدر منه قبل

أن تطلق طلقة بيننا، وبينهم.‘‘

 

دَم عداوة الصدر للمسلمين، وذلك ليعرف الطاعنون فن قفبي
سياسته ضرورة هذا القتال.

ثم قال:

’’وقد جاء اليوم الذي بانت سوأتهم للقاص والدّان، وظهرت
حقيقتهم لل راء وسامع بما ال يجعل مجاال للشكّ، ألنّ هؤالء الحاقدين
ال يرقبون ف مؤمن إال وال ذمة، وما تخف صدورهم أكبر، ففعلوا ما
فعلوا من بغ وظلم وقتل المشايخ والمصلّين وأبرياء النّاس بعملية
ما يقرب من المائت ة علرت بليل باألمس القريب وبفترة قياسيدب
مسجد مما يدل عل أنّ هذا العمل الجبان منهم كان مدبرا مفتعال

ومدروسا بترتيب الدّولة السبئية، فقد قال تعال: {ومن أظلم ممن منع



مساجد اله أن يذكر فيها اسمه وسع ف خرابها أولئك ما كان لهم
أن يدخلوها إال خائفين لهم ف الدّنيا خزي ولهم ف اآلخرة عذاب

عظيم}.

ولم يقف األمر عند هذا الحدّ، بل فعلوا فعلة يندى لها جبين التّاريخ
المعاصر بتفردهم بأفعال كفرية مشينة فاقوا وامتازوا بها عن الفّار

األصليين المحاربين لهذا الدّين، حيث مزقوا المصاحف واآليات
القرآنية والمعالم اإلسالمية ف العشرات من بيوت اله حتّ أثبتوا

أنّهم أعداء اله حقّا قاتلهم اله أنّ يؤفون!

فنقول له [أي مقتدى الصدر]؛ لقد تعدّيت حدودك، واجترأت عل
حم أهل السنّة، ثم بعد ذلك ادعيت زورا، وكذبا وتدليسا، وتمويها،
بأنّك ممن أمر أتباعه بحماية مساجد أهل السنّة، وعليه فنحن قد قبلنا
دخول المعركة معك، ومع قطيع أغنامك.‘‘ [هل أتاك حديث الرافضة]

 

يتبع ف الحلقة القادمة، والحمد له رب العالمين.

 

كتبه

أبو ميسرة الشام



غفر اله له

 

=======

عبوة الصقة
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