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بسم اله الرحمن الرحيم

 

بين منهجين ‐ 5

الرافضة طائفة مرتدّة محاربة ‐ الجزء الثالث

 

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

 

ف الحلقتين السابقتين بينت الفرق بين منهج يفّر أعيان رافضة
العصر لوقوعهم ف الشرك األكبر ويعدّهم طائفة مرتدة محاربة،

ويحرض عل بدئهم بالقتال عاجال وعالنية، وبين منهج ال يفّر رافضة
العصر.

 

ومن الدرر قول أب مصعب الزرقاوي رحمه اله:

’’إنّه ال يمن أن يون للمسلمين نصر وال غلبة عل المحاربين الفّار
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من اليهود والنصارى إال بعد القضاء عل من دونهم من العمالء
المرتدّين، وعل رأسهم الرافضة تماما، كما رصد لنا التاريخ كيف أنّ
بيت المقدس الذي سقط بيد الصليبيين بمعاونة الرافضة العبيديين لم

يستعد إال عل يد صالح الدين، مع أنّ نور الدين محمودا كان أشدّ
عل الصليبيين من صالح الدين، ولن قدر اله تعال أن يون

النصر وتحرير بيت المقدس عل يد صالح الدين، ولن مت؟ بعد أن
حارب الرافضة العبيديين لعدّة سنوات، وقض عل دولتهم تماما
وأسقطها، ثم بعد ذلك تفرغ للصليبيين حتّ تم له النصر عليهم،

واستعاد بيت المقدس الذي ظل سنوات تحت قبضتهم بسبب أهل
الخيانة الروافض.

فهذا درس مهم جدّا يقدّمه لنا التاريخ ال يجب التغافل عنه أبدا...

لن يون لنا نصر قطّ، عل الفّار األصليين إال بعد قتال الفّار
ت فتم ة التين، وما الفتوحات اإلسالميفّار األصليالمرتدّين مع ال

عهد الراشدين إال بعد تطهير جزيرة العرب من المرتدّين، ولذلك
أبغض ما يبغضه الرافضة هو صالح الدين، فهم يطيقون الموت وال

يطيقونه!‘‘ [هل أتاك حديث الرافضة 3]

 

وأما المنهج اآلخر، فنستطيع استخراجه من توجيهات الدكتور أيمن



الظواهري حفظه اله، ورسالة قديمة له أرسلها للشيخ أب مصعب
الزرقاوي ف 2005؛ وصحح الرسالة من التقيت بهم ف الشام من
قدام المجاهدين ف خراسان والعراق؛ نعم، نف بعض المجاهدين
صحة هذه الرسالة عقب ظهورها، وذلك لعدم معرفتهم بها إال عن

طريق اإلعالم، وبعد ذلك تأكدوا من صحتها.

 

وقبل الشروع أقول: كل توجيه ف سياسة التعامل مع المسلمين
اإلسالم، من الدكتور أيمن، فهو شامل للرافضة ف والمنتسبين إل
األصل، حيث أنه ال يفّر أعيانهم، كقوله: ’’إذا تورطت جماعة تنتسب
لإلسالم ف المشاركة ف القتال مع العدو الافر، فيرد عليها بأقل
قدر يف عدوانها، سدًا لباب الفتنة بين المسلمين، أو اإلضرار بمن

لم يشارك العدو.‘‘

 

أما ما يتعلق بالرافضة والنصيرية وحوماتهم، فقال:

’’وأما استهداف عمالء أمريا المحليين فيختلف من مان لمان،
واألصل ترك الصراع معهم إال ف الدول الت ال بد من مواجهتهم

فيها، [فف] العراق الصراع معهم بهدف تحرير مناطق أهل السنة من
خلفاء أمريا الصفويين، وف الشام الصراع معهم باعتبارهم ال



يسمحون أصً بوجود أي كيان إسالم ناهيك عن أن يون جهاديا،
وتاريخهم الدموي ف السع الستئصال اإلسالم معروف مشهود.

توجيهات مطلوبة.

‐ عدم االشتباك القتال مع األنظمة إال إذا اضطررنا لذلك، كأن [ال
المغرب اإلسالم بوجود المجاهدين كما ف يقبل] النظام المحل

والشام والعراق.

ولن يتجنب الدخول ف قتال معه كلما أمن ذلك، وإن اضطررنا
للقتال معه فيجب إظهار أن معركتنا معه ه جزء من مدافعتنا للحملة

الصليبية ضد المسلمين.

وحيثما أتيحت لنا الفرصة لتهدئة الصراع مع الحام المحليين
الستغالل ذلك للدعوة والبيان والتحريض والتجنيد وجمع األموال
واألنصار فيجب أن نستثمرها ألقص درجة، فإن معركتنا طويلة،
والجهاد بحاجة لقواعد آمنة، وإمداد متصل من الرجال واألموال

والفاءات.

وال يتعارض مع هذا أن نُفهم األنظمة الوكيلة للحملة الصليبية أننا
لسنا لقمة سائغة. وأن لل فعل رده المناسب، ولو بعد حين. ويطبق

هذا األمر ف كل جبهة بما يتناسب مع وضعها.



‐ عدم مقاتلة الفرق المنحرفة مثل الروافض واإلسماعيلية
والقاديانية والصوفية المنحرفة ما لم تقاتل أهل السنة، وإذا قاتلتهم

فيقتصر الرد عل الجهات المقاتلة منها، مع بيان أننا ندافع عن
أنفسنا، ويتجنب ضرب غير مقاتليهم وأهاليهم ف مساكنهم وأماكن

عبادتهم ومواسمهم وتجمعاتهم الدينية. مع االستمرار ف كشف باطلهم
.وانحرافهم العقدي والسلوك

أما ف األماكن الت تقع تحت سيطرة المجاهدين وسلطتهم فيتعامل
مع هذه الفرق بالحمة بعد الدعوة والتوعية وكشف الشبهات، واألمر
بالمعروف والنه عن المنر بما ال يسبب ضررا أكبر منه، كأن يؤدي

لطرد المجاهدين من تلك المناطق، أو لثورة الجماهير ضدهم، أو
إلثارة فتنة يستغلها أعداؤهم ف احتالل تلك المناطق.

‐ وبالعموم يتجنب قتال أو ضرب كل من لم يرفع ف وجهنا السالح
أو يعين عليه، والتركيز عل التحالف الصليب أساسا ووكالئه

المحليين بالتبعية.

‐ االمتناع عن قتل وقتال األهال غير المحاربين، حت ولو كانوا
.ًمن يقاتلنا ما استطعنا لذلك سبي أهال

‐ االمتناع عن إيذاء المسلمين بتفجير أو قتل أو خطف أو إتالف مال
أو ممتلات.



‐ االمتناع عن استهداف األعداء ف المساجد واألسواق والتجمعات
الت يختلطون فيها بالمسلمين أو بمن ال يقاتلنا.‘‘ [توجيهات عامة
للعمل الجهادي ‐ بتصرف بعد حذف ما ال يتعلّق بمسألة الرافضة]

 

وقال ف رسالته إل الزرقاوي:

’’الموقف من الشيعة:

هذا الموضوع معقد وفيه تفصيل وأوردته هنا ف مجال عدم مخاطبة
العامة بما ال يعرفون، ولن أرجو السماح ل بالتفصيل فيه:

أ) أنا أكرر أن أرى الصورة من بعد، وأكرر أنك ترى ما ال نرى، وال
شك أن لك الحق ف الدفاع عن نفسك وعن المجاهدين والمسلمين

عوامهم وخواصهم ضد أي عدوان أو تهديد بعدوان.

ب) وأؤكد هنا أن أي عاقل يدرك بسهولة أن الشيعة تعاونوا مع
األمريان عل غزو أفغانستان، وهو ما اعترف به رفسنجان نفسه،
وتعاونوا معهم عل إسقاط صدام واحتالل العراق ف مقابل تسلم
ف ري األمريم وغضهم الطرف عن الوجود العسالشيعة للح

العراق، هذا أمر واضح لل ذي عينين.

ج) وأهل البصيرة والعلم من المسلمين يعلمون مدى خطورة مذهب



الرافضة اإلثن عشرية عل اإلسالم، فهو مذهب قائم عل الغلو
والذب مؤداه تفير الصحابة، حملة اإلسالم، حت يخلو الجو

المسيطر عل التحدث باسم المهدي المختف لمجموعة من مدع
شؤون الون والمعصوم فيما يفعل. وتاريخهم السابق ف التعاون مع

أعداء اإلسالم يوافق واقعهم الحال ف التواطؤ مع الصليبيين.

د) والصدام بين أية دولة تقوم عل منهاج النبوة وبين الشيعة أمر
واقع ال محالة عاجال أو آجال، فهذا هو حم التاريخ، وهذه ه الثمرة

المتوقعة من مذهب الشيعة الرافضة ورأيهم ف أهل السنة.

هذه أمور واضحة ومعلومة لل ذي علم بالتاريخ والعقائد وسياسة
الدول.

هـ) ولن إل جانب ذلك ال بد من اإلقرار بأن ما ذكرناه سابقاً ال يعيه
عوام المسلمين، بل وقد ال يتصورونه. ولذلك يتساءل كثير من

المحبين لم من عوام المسلمين عن سبب مهاجمتم للشيعة، ويزداد
هذا التساؤل حدة إذا كان الهجوم عل مسجد من مساجدهم، ويزداد
أكثر إذا كان الهجوم عل مرقد اإلمام عل بن أب طالب كرم اله

وجهه، ورأي أنك مهما حاولت أن توضح هذا األمر فلن يتقبله العوام،
وسيظل النفور منه قائماً.

بل وستدور التساؤالت ف أوساط المجاهدين وأهل الرأي فيهم عن



صواب هذا الصدام مع الشيعة ف هذا الوقت، وهل كان ال بد منه أم
كان يمن تأجيله حت يقوي عود الحركة المجاهدة ف العراق؟ وإذا
كانت بعض العمليات ضرورية للدفاع عن النفس فهل كل العمليات
كانت ضرورية؟ أم أن بعض العمليات كانت ال داع لها؟ وهل فتح

جبهة أخرى اآلن باإلضافة لجبهة األمريان والحومة يعد قراراً
حيماً؟ وأال يرفع هذا الصدام مع الشيعة العبء عن األمريان

بإشغال المجاهدين مع الشيعة، ويبق األمريان يديرون األمور من
بعد؟ وإذا كان الهجوم عل بعض رؤوس الشيعة ضرورياً إليقاف

مخططاتهم، فلماذا الهجوم عل عوام الشيعة؟ أال يؤدي هذا لترسيخ
المعتقدات الباطلة ف أذهانهم، بينما يجب علينا أن نخاطبهم بالدعوة
والبيان والتبليغ لهدايتهم للحق؟ وهل سيستطيع المجاهدون قتل كل
الشيعة ف العراق؟ وهل حاولت أية دولة إسالمية ف التاريخ ذلك

ولماذا يقتل عوام الشيعة مع أنهم معذورون بالجهل؟

كانت ستلحق بنا لو لم نهاجم الشيعة؟ وهل تناس وما الخسارة الت
اإلخوة أن لدينا أكثر من مئة أسير ‐ كثير منهم من القيادات

المطلوبة ف بالدهم ‐ لدى اإليرانيين؟ وحت إذا هاجمنا الشيعة
للضرورة لماذا اإلعالن عن هذا األمر وإظهاره مما يضطر اإليراينيين
إل اتخاذ مواقف مضادة؟ وهل تناس اإلخوة أن كال منا واإليرانيين
ف حاجة إل أن يف كل منا أذاه عن اآلخر ف هذا الوقت الذي



يستهدفنا فيه األمريان؟‘‘

 

نستخلص مما سبق وف الحلقتين السابقتين عددا من األمور حول
منهج الدكتور ف الرافضة وحوماتهم:

‐ األصل عند الدكتور عدم قتال حومات الردة والرافضة
والباطنية.

المال ومتومات كحمن هذا األصل بعض الح استثن ‐
واألسد.

‐ جعل علّة االستثناء أن حومة المال ه خليفة األمريان، أي
أتت نتيجة االحتالل األمري، وأكثر الدول العربية استخلفها

االستعمار الصليب األجنب؛ فهل ه مستثنية من األصل أيضا؟

‐ وحومة األسد ال تقبل بوجود أي كيان إسالم؛ وهذا األمر غير
منضبط، إال إذا حدّد نوع اليان، فأكثر التجمعات الصوفية والشيعية
والحداثية كانت مقبولة ف سوريا برخصة ’قانونية؛‘ وهناك مساجد

والشافع درس فيها الفقه الحنفة،‘ يات ’سنّية‘ و’شرعيليومدارس وك
سوريا مقرات لحركت وعقيدة األشعرية والقراءات العشر؛ وكان ف
حماس والجهاد اإلسالم لمن أراد أن ينفق من ماله لينصر ’القضية



الفلسطينية‘ أو يتطوع ببدنه للقتال ف سبيلها، وأيضا عقدت مؤتمرات
لحركة حماس ف ظل النظام النصيري، منها حرض خالد مشعل

عل ’الجهاد بأموالهم وأنفسهم.‘

‐ أما إذا قصد كيانا سلفيا جهاديا عالميا، فنعم، وال توجد حومة
عل وجه األرض تقبل هذه الجماعات، حت حومة إسماعيل هنية

’اإلسالمية،‘ فهل نقاتلها جميعا؟

‐ ال يرى قتال الطوائف المنحرفة إال إذا ظاهرت الفّار األصليين
األجنبيين عل المسلمين، وأي طائفة تقع ف هذه المظاهرة، يعدّها

ممتنعة بشوكة.

الشرك األكبر، وال يعذرهم بالجهل ف ويعذر أعيانها بالجهل ف ‐
قتالهم للمسلمين بأمر الصليب.

‐ إذا شاركت طوائف منها ف الحرب الصليبية، فيرى أن يقتصر
الرد عل المقاتلين دون العوام من الطائفة، ودون قتل ذراريهم تبعا،
ودون تخريب ’مساجدهم،‘ أو تفجير أحيائهم الخاصة بهم، فبعض من
يقطن تلك األحياء ليسوا من المقاتلين؛ وهنا أسأل: أين كانت هذه

التوجيهات ف غزوة 11 أيلول؟

ع فعدوانهم، ال أن نتوس فهم بأقل ما ييرى أن ندفع شر ‐
استهدافهم.



‐ يرى أن نربط القتال االضطراري بالحرب الصليبية، وال أدري كيف
نربط قتالنا للنظام النصيري حاليا بالحرب الصليبية، إال بعقدة

المؤامرة الشركية (وصفها بذلك األستاذ محمد قطب)، والواقع أن
العدو التاريخ والعصري للروم هم الفرس (كما ذكر أبو حمزة
المهاجر وعطية اله الليب ف بعض كالمهم)، وفرق بين مؤامرة

خيالية ومصالح مشتركة.

‐ إذا أتاحوا لنا الفرصة للدعوة، فال بد من أن نستغل الفرصة بتهدّئة
الحرب.

‐ يرى عدم قتال الرافضة ألسباب أخرى، منها:

‐ عوام أهل السنّة لن يفهموا هذا القتال، وسينفضون عن
المجاهدين؛ وهذا مخالف للواقع، حيث أن أكثر العوام هم من

القاعدين، يرجون االستقرار ولن يحاربوا من كان سببا ف الفوض؛
فف العراق مثال، لم يقاتل عوام أهل السنّة دفاعا عن الرافضة! وقعد
أكثرهم عن جهاد األمريان؛ وهذا ف الشام، وإل اآلن ال يقاتل أكثر

العامة النظام النصيري، ويرهون هذه الحرب؛ فهل كان الواجب
عل المجاهدين عدم قتال النصيرية ونظامهم، ليركزوا كل جهادهم

عل المصالح الصليبية األجنبية الت توحد ’الجماهير‘ وتحرك
ضمائرهم؟ ولو فجرنا بعض المصالح الصليبية قبل هذه الحرب، كم



كان عدد العوام المشاركين ف جهاد الصليبيين؟ وبما أنّ أنصاري
و’سوري‘ أقول: قليل من قليل من قليل.

‐ للتنظيم أسرى ف سجون إيران... وهل مصلحتهم الظنّية مقدّمة
عل مصلحة اإلسالم والمسلمين ف حرب الرافضة، بل واستهدافهم
ف عقر دارهم إيران؟ علما أنّ استهداف إيران أسهل عل المجاهدين
ف خراسان؛ وأين كانت هذه الشبهة قبل غزوة 11 أيلول الت كانت

سببا ف أسر اآلالف؟

 

أخيرا: الفرق واضح بين المنهجين ف التعامل مع خطر الرافضة؛ وال
شكّ أن بعض هذه المسائل اجتهادية، وباألخص ما يتعلّق بتقدير

المصالح والمفاسد، ومن الظلم أن يجعل بعضهم من هذا الخالف
سببا للطعن ف منهج الدولة، منهج متمسك باألصل الشرع ومعرض
ض بعضهم علواألخطر من ذلك أن يحر ،ّعن الرأي المحتمل الظن

الفرقة واالنشقاق إلعجابه برأيه الضعيف، متناسيا وجوب الوحدة
واالجتماع ومصلحة الشدّة ف الجهاد.

 

وقال الدكتور: ’’وهل سيستطيع المجاهدون قتل كل الشيعة ف
العراق؟‘‘



الجواب: نعم، يستطيعون، بحول اله وقوته؛ قال الضحوك القتّال
صلّ اله عليه وسلّم: ’امرت أن اقاتل الناس حت يعبدوا اله وحده
ال شريك له،‘ وعل بن أب طالب رض اله عنه محق الغالين من
الرافضة: فخدّ لهم األخاديد، ومألها حطبا، وأضرم فيها النار،

وقذفهم فيها وهم أحياء! وضرب الصحابة رقاب سبعمائة من بن
قريظة، وقتل خالد بن الوليد سبعين ألفا من الفرس...

 

فعلينا إضرام النيران وحفر األخاديد وسن الساكين الزرقاوية...

 

كتبه

أبو ميسرة الشام

غفر اله له
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