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 مقدمة
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي هدانا لإلسالم واإلميان والسنة وجعلنا من أهل دعوته واجملاهددنن   سدليله إلعدالل تلم دهأ نسدعله تعدان أن ميدن 
  سليله نرضى هبا عنا ونرفع هبا درجاتنا مع النليني والصدنقني والشهدال والصاحلني وحسدن أولكد   علينا حبسن اخلامتة شهادة  

رفيقدددا أ وأ دددلى وأسدددلم علدددى علدددد اهلل ورسدددوله و دددييه مدددن القددده واليلددده نليندددا ونيددددوتنا  مدددد وعلدددى  لددده و ددد له وال دددابعني  دددم 
د  ملعنون  أهدل ال وحيدد واج نداال الطداووإل واإلنابدة  ن اهلل بإحساٍنأ الذنن أنياموا الددنن   أنيسدهم وعلدى العدال منيأ  }الَّدذلنن  ن ست

} لنوا اْلت لتل اال ل كل   هنمت أنوت اهنمن اللَّهن و أنوت ل كل   الَّذلنن  ه د  س ن هن أنوت  [11.]الزمر:التق وتل  فد ي  َّللعنون  أ حت
ت دددق مقددداا  ن نددداول موضدددوق حدددزا اهلل وعالني ددده بالق دددية وبعدددد: فقدددد تدددان اإلادددوة   سلدددة وال دددع اراسدددان وللدددوا مددد  أن أ 

هدد فاسد عن ن بداهلل وت ل ده وأرسدل ه 1221اليلسطينية لكي ننشر   اجمللةأ على أن نكون جاهزا  نيلل هناندة شدهر  دير مدن سدنة 
نش در    ت دااأ ْلن نشدرل    ن اجمللة   املوعد احملددأ فلما والعده بعدا اإلادوة اْلفاضدل ورأول ودال  نيلديال  أشداروا علدي  بدعن نن 

ددل الدياب أ وا سديما أن اجمللدة نيدد ت دعار عدن  اجمللة بطوله وري ممكنأ وتيرنقده علدى حلقداإل ن دعئ فا دتده للقدرال مدن ادالل فقت
الصدور   بعا اْلشهر بسلق ظروف احلراأ فاس  سن ن اليكرة أ ورتن نه مدة ْلعود  ليده وأراجعده   ونيد  فدراأأ وأرسدل ن 

 ن بعا اْلفاضل للمراجعة وال عليقأ ف ظي ن فعال بيوا د مدنهم جدزاهم اهلل ادريا أ وهدذا أوان تقدميده للنشدر بي دل اهلل نسخا  
أ  تعدانأ نسدعل اهلل عدز وجدل أن  علده نافعدا  لقار ده وتاتلده مك وبددا    ميدزان حسدناتناأ وأن نيد خل ملدا فيده مدن اخلدري واحلدق القلددوا 

د  ط عت ن و م دا تد دوتفليقلي  لاَّ ونيع فيه من زللأ ونرزنينا السداد وال وفيدقأ } وأن نعيو عما ميكن أن نكون  لنت أنرلنددن  لاَّ اإلل تدال    م دا است
}  [11.]هود:بلالل هل ع ل يتهل تد و تَّلت ن و  لل يتهل أننليقن
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 .  نيص ل اآلناإل ول س لني سليل اجملرمني{}وتذل

 
الك ابة عدن ال نظديم الراف دي املسدمى حبدزا اهلل لدير بداْلمر السدهلأ وهدي ةربدة س ليدة بالنسدلة لك دري مدن الك داا واللداح نيأ 

ن هاأ أو عددن عددن بعددا اْلحددزاا واحلرتدداإل اانيصددالية أو ال  ررنددة   العددا  نيدددميها وحددد مدد ال  فلددو أن اإلنسددان أراد أن نك ددق 
هدو حددزا  حدزا اهلل الللندايال ندافر اْلمرنكدي اليرنسدي الصدي  علدى السدوي اْلفرنقيدة لكددان بلد  أسدهل بك دريأ والسدلق أن 

راف ددي فيدده حدد  وافددر مددن ،اللاونيددة،أ فهندداا  بن ظدداهرد وبددداونأ وهندداا نيدددر تلددري مددن ال مددو  واخلددداق وال موندده والكدددذا 
 والدجل..! 

ا حكددمد مسددلقأ ومعلددومد أن الكاتددق  با تددان عندددل حكددم مسددلق فددإن حب دده لددن  اليدده ال  قيددق العلمددي نيددد نقددول القددارذ  ن هددذ
 والدنية واإلنصاف.

وهنا أسارق  ن القولأ  ن  لس  بصدد الل ث عن حقيقة هذا احلزا ومل هأ فهي عندنا معلومدة مسد يقنة ا ىيدىأ واضد ة 
 أعرفه وأرند اس نكاهه والونيوف على حقيق ده وال عدرف عليدهأ فدن ن وضو  الشمرأ فعنا ا أنيئ مونيئ اللاحث عن شيل ا

نعرفه جيدا وفاروون من بل أ فليكن هذا معلوما من أول اْلمرأ و منا املقصود من الك ابة هو ةلية حقيقة هذا احلدزا للندا  
ا داٍق  ن اهلل تعدان أسدعى   دعدوة الندا  بالطري املنطقية والدا ل العقليةأ اليت تقندع املسدلمني رطدرل وفسدادل العظديمأ فعندا هند

  ن اخلري واحلق على بصرية  ن شال اهللأ وا حول وا نيوة  ا باهلل.
أ ل  قيدق العلمدي والل دث اْلتدادميي،شدر  احليادندة،   اوالداعي  ن بتر هذل املقدمة هو تنليه القدارذ أا ننخددق بشدعاراإل 

 فن والقيامن بالقس أ ونسعل اهلل ال وفيق.و منا الشر  احلقُّ هو العدلن واإلنصا
أ ا ميكددن أن تكددون منيصددلة عددن الك ابددة عددن وا ي دده الدديت هددي الطا يددة الشدديعية الراف دديةأ وعددن  الللنددايالك ابددة عددن حددزا اهلل

يعيةأ وام ددادها الدولة الكلرية اليت هي تالعماد  ذل الن لةأ وهدي دولدة  ندرانأ وبال داب فالبدد مدن الد كلم عدن يدورة اخلميد  الشد
لدير   دزا اهلل الللنداي  سديانيه احلقيقدي الدوانيعي لي صدورل القدارذ تمدا هدوأ ف هدذا احلدزاوحقيقة أهددافهاأ  ب ابدد مدن وضدع 

  ا  نيعة من  نا ع الراف ة بقيادة دول هم  نرانأ ا مرنة   بل أ وسيعيت توضي ه.
 

 :للقوم ظاهر وباطن
أ وأعلنددول بدددون اددداق وا تقيددةأ و م لددوا مددا ندد :الراف ددة نيددالوا فلدو أن الشدديعة ن دنننددا ومدذهلنا هددو تددذا وتددذا بشددكل واضددخل بدني 

ماعددا فالندا  وفالندا أ نيدرا  أهنم نع قدون تيدر أ  بكدر وعمدر وع مدان وسدا ر الصد ابةأ  م ال  نكون من ن ا ج بشجاعةأ فيعلنون 
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ني عا شددة ورميهددا رددا برأهددا اهلل مندده ووددريلأ ونعلنددون بقددو م  ن علنون بددالطعن   أم املدد منسدد ونمعدددودنن علددى أ ددابع اليدددننأ 
القدددر ن هدددذا املوجدددود عنددددنا اليدددوم   مصددداحئ املسدددلمني هدددو  دددر ف ا نويدددق بددده ْلنددده مدددن رواندددة الصددد ابة و ن الصددد ابة زورول 

املعصدوم ال ا دق   مدامهم ا عندد ن القر ن احلقيقي الذي أنزله اهلل على  مد  لى اهلل عليه وسلم وري موجود اليوم  وحرفولأ و 
()املهدددي السددردا   

1
لددو أن الراف ددة فعلددوا بلدد أ لكنددا نددن  أوهكددذا   سددا ر عقا دددهم نعلنوهنددا بصددراحة و دددي وشددجاعة ،

ومدن تصدر ف  اع قدادي   املسلمني ن عامل معهم تما ن عامل مع سا ر أهل امللل والن دل املن رفدة ردا نسد  قون مدن حكدم نظدري
 نوجله حكم اهلل   أم ا م. سي  عملي  سيا

معهددم بشدديل ميددلل ندددا أبدددا أ  بسدد ا م أو ال  دداورأ وا ميكددن أن ىددر  شدديكا  لكددن املشددكلة مددع هدد ال الراف ددة أهنددم ا نعلنددون 
 ..!ا نصلخل أن نكون للنا   ماما   م يَّلجواهبم ظاهرل د على مواملع  واهمد والطامع   بل  

فلددم لندا  بعشدكال س ليدة ت ناسدق مدع تددل ندوق مدن أندواق سداوليهمأ وبداوند هدو حقيقدة أمدرهمأ فدالقوم عنددهم ظداهرد نعلنونده ل
مددن الو ددول  ن معرفددة بدداونهم بددعنواق الدددا ل الدديت ننسدد د ل هبددا علددى بددواون اْلمددور وحقا قهدداأ عندددما   لددئ الظدداهر  نكددن بددد  
 واللاون.

ددد لندا واملعلدومأ واللداون امعلومد أن اْل ل   اإلنسان أنه ن ادذ بظداهرل و كدم عل ميكدن معرف دهأ  يده بدهأ  ب الظداهر هدو املشاه 
هذا   اجلملة هو اْل لأ لكن حني تدل الدا ل على باوٍن  اللدئ الظاهر فإن املعو ل عليه واملع مد هدو اللداون ْلنده حقيقدة 

 عة نيانيا وزندنية .لشرنالشيل وحقيقة اإلنسانأ وحينكذ نكون الظاهر تذبا  وتصن عنا أ ونسمي   ا
ااع قدداد بددعن للشددرنعة  :املعددن اْلول :هدد ال القددوم عندددهم نيدددر تلددري جدددا مددن ،اللاونيددة، هبددذا املعددنأ ْلن اللاونيددة  ددا معنيددان

 هدو اسد لطان ادالف :أو ل دريلأ واملعدن ال داي مد ال  ظاهرا  وباونا  س لينيل؛ الظداهر للعامدة واللداون  دذا الشدخت املع قلددد لدذل  
 الظاهرأ وهو من جنر النيايأ وهو املقصود هنا.

اْلجيددال اْلون لن لدد هم  مددن أهددم وأعظددم ملددادذ  مددنجعلددول )جعلدده أوا ددل زنددادني هم مددن ملدداد همأ  تلددريدأ  لدد هنددم ن سدديون ر
أ ا ايالكددذا امللددني والنيدد :وهددذل ال قيددة الدديت عندددهم ايهددا   شددرنعة اإلسددالم شدديل واحددد معددروف هددو أال قيددة :دنددنهم وهددو

امل منددون الكددافرنن أوليددال مددن  }ا ن خددذل  :وددريأ وفددريد عظدديمد بينهددا وبددني ال قيددة اجلددا زة   شددرنعة اإلسددالم املددذتورة   نيولدده تعددان
دون املددد منني وم دددن نيعدددل بلددد  فلدددير مدددن اهلل   شددديل  ا أن ت قدددوا مدددنهم تددددنقاة  و دددذرتم اهلل نيسددده{ وهدددي أن ن قدددي املددد من 

الكددافر  الظدداهر الددذي  دداف سددطوتهأ فيظهددر لدده موافق دده أو نسددك  أو  -ا نقدددر فيدده علددى  ظهددار دنندده   موضددعٍ -ال ددعيئن 
أو مدا نقاربده. فهدذل شدرنعة س ليدة متامدا   نداري ونظهر الدوالأ حدخي  در  مدن تلد  احلدال  ن حدال القدوةأ فهدي  بن حالدة  تدرالٍ 

 النيايأ نسعل اهلل العافية.عن تقية الراف ةأ اليري بينهما تاليري بني اإلميان و 

                                      
1
...إلخ ، وأن ما عليه الشيعة منذ ألف سنة هو أن القرآن الموجود بأيدينا غير محرفعلمائهم أن هذا قول متروك لبعضفإن جادلوا ب 

فيقال لهم: فما قولكم في أولئك البعض من علمائكم )وهم من أكابر علماء الطائفة عبر القرون( الذين قالوا هذا القول وسطروه في بعض 

كفَرهم؟ أو على األقل أن هذا القوَل الذي صدر منهم كفٌر مخرٌج من الملة، أو هو عندكم قوٌل معتبٌر له أهم كتب مذهبكم؟ هل تعتقدون 

وجهٌ وإن لم يكن الراجَح عندكم؟ أو لعله الراجح لكن تركتموه لملحٍظ سياسّي اعتماداً على "العنوان الثاني" )المصلحة(؟ أو غير ذلك؟ 

 فبذلك يظهر تناقضهم وتهافتهم.

 يقال في سائر المسائل. وهكذا
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 ومن أجل بل  فإن ه ال الشيعة اإلمامية الراف ة هم   احلقيقة اآلن باونية..!!
 فهوال القوم نس لطنون اع قاداإل وأفهاما  وأهدافا  وأحاسير ومشاعر و اا  وملاوا وري اليت نظهروهنا.

م الناوقة باسم املذهق وم ن ني ار هبمأ ف شمل رجال  الدنن منهم ورجدال الدولدة والسياسدة واليكدر واملقصود هنا باْلسا  ولقاُتن
 والدعوة وال قافة والك ري من م دن نيهم.

هذا شيل مقطوق به عندنا نن أهل اإلسالم أهل السنة النلونة أتلاق  مد  لى اهلل عليه وسلم وأ  ابهأ وا سيما عندد م دن 
واهدم سددوقأ  ه ل وظدن أن القدوم  دادنيون فيمدا نقولدون ونظهدرونأ فإندعرفهم وونيئ على جلية أمرهمأ وم ن ش    هذا اْل

والكددالم معدده لدده مندد   اددرأ فينل ددي أن ننوني ددئ علددى حقيقدد هم مددن اددالل ااوددالق علددى ت ددلهم اْل ددلية املع مدددة ومنهددا ف دداوى 
نددواأ وتددار هم القددد  واحلدددنثأ  ومددا   ضددمن بلدد  تلدده مددن مع مدددنهم وأ مدد همأ ق وانيعهددم احلقيقددي    بالدهددم وحيددث متك 

 .2تناني اُتم وم اللهم وفسادهم العلمي والعملي مما نلصرل تل  احق بصر
 

ومددن أجددل بلدد  فددإن مددا ميارسدده بعددا املن سددلني  ن اإلسددالم والسددنة مددن علمددال وميكددرنن مددن دعددوة  ن ال قرنددقأ والقددول بددعن 
فسداد   دندن اهلل و ضدالل خللدق اهللأ وهدي شدهادة سينسدعل السنة والشيعة مذهلان   اإلسالم ونو بل أ  و تللدير عظديم و 

 لدنن }س ك  قن شهادُتم وننسعلون{.أ  اهبا نوم ا
 وه ال لير أنيع  م من أن نونييوا على وانيع الراف ة وفظا عهم   أهل السنة.
 ولير أفيد للمسلمني وا سيما اجملاهدنن   سليل اهلل من اإلعرا  عنهم.!

 
 :أحوال الباطنية طريق الوقوف على

و با تقدرر أن  د ال الراف دة ظداهرا وباونداأ وتددان معلومدا  عندد مجيدع العقدالل أن العدلة  منددا هدي باللداون وحقيقدة اْلمدر ا بظدداهٍر 
  اليه   وري حال اإلترال ونوهاأ فما هي وري معرفة بواون ه اال القوم والونيوف على حقيق هم؟ 

معاشرُتم والعيش معهم والونيوف زمندا ودونال   العدادة علدى  :النا  وحقيقة أحوا م ت رية منها فاجلواا أن وري معرفة بواون
هم وأحددزاهنم ومددا نعظموندده ومددا أحددوا م العادنددة ااا يارنددة وسددريهم ومعانشددهمأ فيعددرف املعاشددر  ددم  دداهبم ومل اضددهم ومسددار  

منطلقدداإل   أحكدامهم وتصددرفاُتمأ ومددا عنددهم مددن تصددوراإل  نكرهوندهأ ومددا مييلدون  ليدده مددن اا يداراإلأ ومددا ننطلقددون منده مددن
 عدد املناسلاإل واا الف املقاماإل.ومع قداإل ت وان على  يلاُتا الكلماإل واْلفعال وال صرفاإل مع ت

 مددا شددخت مددن أهددل اإلسددالم والسددنة عددام بيددنهم واددالطهم لسددلق مددن اْلسددلاا تمددا    :فهددذا أول ورنددقأ وهددو لشخصددني
لالد الدديت ونيددع فيهددا اادد ال  بددني السددنة والشدديعة   أزمنددة العافيددة واليسددادأ و مددا شددخت مددنهم وعلددى نيددر حددال الك ددري مددن الدد

 نل هم أدرت ه رمحة اهلل تعان فمن  عليه اهلل عز وجل با دانة وال وفيق  ن اإلسالم واتلاق السنةأ ف اا من نل هم اللاولة وال دزم
 اهلل عليه وسلم وبل ه عنه أ  ابه رضوان اهلل عليهم.دنن اإلسالم احلق تما جال به  مد  لى 

                                      
2
وليس من غرضي في هذا الكتيّب شرُح كل ذلك من كتبهم وغيرها، فهذا له مجاٌل آخر وقد أشبعه تحريراً وتوضيحا كثيرون جزاهم  

 .هللا خيرا ممن تصّدوا لبيان زيف دين الرافضة وبيان خطرهم، وإنما الغرض هنا اإلشارة اإلجمالية إلى أسس فهم حقيقة الرافضة



 

 7 

أ وال داي منهمدا  ن تدان  داحله مدن العلمدال ممدن در  علدوم القدوم لده أم لدة ت دريةوهذان السليالن حا دالن   الوانيدعأ وتال دا 
رل وأعز ل وهدو أ ده وأنيدوالأ وت لهم وعرف دننهم ومذاهلهم ومع قداُتم وأفكارهم حق املعرفة ق هدال اهلل  ن احلقأ فهذا من أند

اللنيعددي الشددريازي رمحدده اهللأ  دداحق ت دداا تسددر الصددنمأ فإندده تددان مددن علمددا همأ وحسددني  :ومددن أم ل دده   العصددر احلدددنث
 املوسوي  احق ت اا هلل ق لل ارنخأ ومجاعة  ارون وري ا.

ما نقع بعسلاا اا ة من الد  ي  علدى  :وا موالونيوف على بواون أحواللاونية ومن الطري تذل  ملعرفة حقيقة أمر الراف ة 
بعدا ت دلهم وويدا قهم الدديت ا ندذنعوهنا وا ميلكهدا سددواهمأ تمدا   بعدا أحددوال احلدروا وال للدة للمسددلمني علديهمأ ونيدد ونيددع 

م ابددن و ن تددان بلدد  لعلدده   بعددا فددري اللاونيددة الددذنن هددم أشددد فددري الشدديعة ضالا ددد مددا بتددرل اإلمددا–بلدد  ت ددريا أ ومددن أم ل دده 
  :126ص 1 ن ار احلق على اخللق  الوزنر رمحه اهلل   ت ابه العظيم 

وأما اْلمر ال داي وهدو الدنقت   الددنن بدرد النصدوص والظدواهر ورد حقا قهدا  ن اجملداز مدن ودري ورندق نياوعدة تددل علدى يلدوإل ،
ن ددا وأف ددش بلدد  وأشددهرل مددذهق القرامطددة املوجددق لل عونددل  ا سددرد ال قليددد لددلعا أهددل الكددالم   نيواعددد   ن يقددوا عليهددا أ

يال احلسن تلها أو نييهدا عدن اهلل علدى سدليل ال نزنده لده عنهدا و قيدق ال وحيدد بدذل  ودعدوى أن  والنيهدا اللاونية   تعونل اْل
 عنده بداحلروف عليه نق  ي ال شليه ونيد ولوا   بل  وبال وا حدخي نيدالوا  نده ا نقدال  نده موجدود وا معددوم بدل نيدالوا  نده ا نعدل

ونيدد تدواتر هدذا عدنهم  أونيد جعلدوا تعونلهدا أن املدراد هبدا تلهدا  مدام الزمدان عنددهم وهدو عنددهم املسدمى اهلل واملدراد بدال  لده  ا اهلل
وأنا ممن ونيئ عليه فيما ا  صى من ت لهم اليت   أندنهم وازا نهم ومعانيلهم اليت دال  علديهم عندوة أو ف  د  بعدد ودول 

  .اهددذ بع ها عليهم من بعا الطرنياإل ونيد هربوا به ووجد بع ها   مواضع ايية نيد أايول فيها ا رة وأا
 

سمدددوق نأ وهدددو   مدددن ضدددمن رسدددال ه   ُتنكدددة امللددد  النا ددر بيددد خل جلدددل تسدددرواومددا بتدددرل شددديخ اإلسدددالم ابدددن تيميدددة رمحدده اهلل 
ومددن أنددد اهلل   دول دده الدددنن وأعددز هبددا علددادل املدد منني مددن الددداعي أمحددد بددن تيميددة  ن سددلطان املسددلمني ،: 21الي اوى/سلددد 

 وملددا ارجدد  العسدداتر اإلسددالمية مددن الدددنار املصددرنة ظهددر فدديهم :ونيمددع فيهددا الكيددار واملنددافقني واخلددوار  املددارنيني... ] ن نيولدده[
م النصدرة العظمدى عندد نيددوم وملدا نصدر اهلل اإلسدال .مدن اخلدزي والنكدال مدا عرفده الندا  مدنهم ]أي   أهل اجللل املد كلم عدنهم[
تل هذا وأعظم منه عند هذل الطا ية اليت تان  مدن أعظدم اْلسدلاا   ادرو  جنكسدخان   أالسلطان تان بينهم شليه بالعزال

 ن بددالد اإلسددالم و  اسدد يالل هواتددو علددى ب ددداد و  نيدومدده  ن حلددق و  هنددق الصدداحلية و  وددري بلدد  مددن أنددواق العددداوة 
ومدن مسدخل  أومدن اسد  ل اليقداق فهدو تدافرأ ْلن عندهم أن تل مدن   ندوافقهم علدى ضدال م فهدو تدافر مرتدد ألإلسالم وأهله

ومدن أحدق أبدا بكدر أو عمدر أو ع مدان أو ترضدى عدنهم أو  أومدن حدرم امل عدة فهدو عنددهم تدافر أعلى اخليني فهو عندهم تدافر
وهذا املن ظر  د  عمدرل سدن ان أو يدال  أو  أعندهم تافر ومن   ن من رن ظرهم فهو أعن مجاهري الص ابة فهو عندهم تافر

 أوهدو حجدة اهلل علدى أهدل اْلر  أوهو نعلم تل شديل أنزعمون أنه دال السرداا بسامرا من أت ر من أربعما ة سنة أمخر
نددرى     ن اهلل :وعندددهم مددن نيددال أوهددو شدديل ا حقيقددة لدده و  نكددن هددذا   الوجددود نيدد  أفمددن   ندد من بدده فهددو عندددهم تددافر

ومددن  مددن  أ ن اهلل فدوي السددمواإل فهددو تدافر :ومددن نيددال أ ن اهلل تكلددم بدالقر ن حقيقددة فهددو تدافر :ومدن نيددال أاآلادرة فهددو تددافر
ن اهلل اددالق تددل شدديل فهددو  ن اهلل نقلددق نيلددوا علددادل و  ل مددن نشددال و  ن اهلل نهدددي مددن نشددال ون دد :بالق ددال والقدددر ونيددال
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هذاا قة أيال اهلل و ياته اليت أال هبا   ت ابه وعلى لسان رسدوله فهدو عنددهم تدافر. وعندهم أن من  من حبقي أعندهم تافر
وهذم الذاين كذانوا يذنمرونهم بقتذال  .مثل بني العود ؛ فإنهم شيوخ أهل هذاا الببذل ،هو الماهب الاي تلقنه لهم أئمتهم
وفيهذا هذاا  ،صذني  ابذن العذود وهيذرهوقد حصذل بنيذدي المسذلمين طائفذة مذن كتذبهم ت ،المسلمين ويفتونهم بهاه األمور

ون قربددون بلددذل  أوهذذم اعترفذذوا لنذذا بذذننهم الذذاين علمذذوهم وأمذذروهم لهذذنهم مذذة هذذاا يظهذذرو  التقيذذة والنفذذا  ،وأعظذذم منذذه
وهكددذا تددان عددادة هدد ال اجللليددة؛ فإمنددا أنيدداموا  ددللهم ملددا تددانوا نظهروندده مددن النيدداي ونلذلوندده مددن  أاْلمددوال  ن مددن نقللهددا مددنهم

 ،.اهددلويل ملن نقصدهمال
 

وهي أهم الطري علدى اإلودالي وأبينهدا لعامدة  :ومن الطري تذل  ملعرفة حقيقة أمر الراف ة والونيوف على بواون أحوا م أن ا  
نيدددر معرفدددة أنيدددوا م   ت دددلهم املع مددددةأ ومعرفدددة مدددذهلهم ومدددنهجهم   مسدددا ل ااع قددداد وال لقدددي واْلحكدددام  :املسدددلمني وهدددي
ونيددوف علددى مددا   بلدد  مددن ال لدددنل للدددنن والكددذا الصددرنخل ومناني ددة ال وحيددد ومصددادمة أحكددام العقددول السددليمة ووريهدداأ وال

واليطر املس قيمةأ ومعرفة موانييهم من املسا ل الكلدرية الدننيدة والسياسدية ومدا فيهدا مدن تناني داإل ومدا  دم   بلد  مدن الددوافع 
 :أحٍدأ وهي تنل ه على ما سواها واملقا دأ وسعبتر من بل  أم لة بسيطة نيهمها تل

هدددو ال وحيدددد الدددذي هدددو أسدددا  دندددن اإلسدددالمأ فكدددل مسدددلم نعلدددم أن اهلل تعدددان بعدددث  مددددا  بال وحيدددد  فذذذنول شذذذيل مذذذن  لذذذ 
اخلددالتأ وهددو علددادة اهلل تعددان وحدددل ا ننشددر ا بدده شدديلأ وهنددى عددن الشددرا تلدده دنيدده وجلددهأ وسددد  الددذرا ع املي ددية  ليددهأ حيظددا 

 د وتعظيما له و يانة.جلناا ال وحي
 فانظر  ن الشيعة الراف ة   تل بلٍد اليومأ هل ةد هذا ال وحيد؟

  الوانيددع لدددن  دددد النددداظر  لددديهم  ا بعددا الشدددعاراإل والعنددداوننأ تكدددوهنم نقولدددون ا  لدده  ا اهللأ ولكدددن الشدددرا ضددداراد أونابددده 
 مة من  ل اللي  ووريهمأ ووري بل  من الشرا املس لني.فيهم؛ من دعال وري اهلل وااس  اية   الشدا د والكرباإل باْل 

جددال  مددد  ددلى اهلل عليدده وسددلم بددالنهي عددن تعظدديم القلددور واللنددال عليهددا واىابهددا أعيددادا  والصددالة عندددها و ليهدداأ وهددم نيعلددون  
 تل هذل املنهياإل وأت ر منها.!

ا ورفعهاأ وهم نيعلون تدل بلد أ بدل ونعظمدون ال ماييدل جال  مد  لى اهلل عليه وسلم بالنهي عن الصور وال ماييل وتعظيمه
 والصور ويقاف ها ووقوسها.!

فددإن أي مسددلم عددادي ولددو تددان أمي ددا    ندددر  العلددم أ سدديعرف أن عقا دددد  أأن ننظددر املسددلم  ن سمددل عقا دددهم :ومذذن  لذذ 
أ مد همأ وتعظديم أنيسدهم وبد  نلد هم ا  ه ال القدوم هدي سموعدة مدن اخلرافداإل واْلتابندق ومناني دة العقدول وال لدو  امللدني  

 على أسا  تقوى اهلل تعان وتوحيدلأ بل على أسا  سرد النسلة واان مال..!
  لى اهلل عليه وسلم. وتل مسلم بسي  نعرف أن هذا شيل وري الذي جال به  مدد 

علددى اْلمددواإل وعظددم هددذا النهددي أن تددل مسددلم نعددرف أن الندد   ددلى اهلل عليدده وسددلم جددال بددالنهي عددن النياحددة  :ومذذن  لذذ 
تعظيمدا بال دا  ويددال جاهليدة ومددن أعمدال اجلاهليددة تنيدريا  مندده وتنكديال بدهأ وهدد ال القدوم دنددنهم النياحدة و نيامددة اْلعزندة وتعظيمهددا 

يعدون ون لداتون ون ل -زعمدوا–أبد الدهرأ  م مناسلاإل ومناسلاإل وأعياد دا رة على أنام السدنةأ ننوحدون فيهدا ونظهدرون احلدزن 
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بالسددوادأ و علددون بلدد  مددن أف ددل أعمددا مأ ونقولددون ونيعلددون فيهددا مددن املنكددراإل مددا نعلددمن تددل مسددلم بسددي  مددن وددريهم أن 
  مدا   لى اهلل عليه وسلم جال ب د لأ وبالنهي عنه.!

هلل را العداملنيأ فدالوال أن اهلل تعان بعث  مدا   لى اهلل عليه وسلم بالوال واللال على هذا الدننأ وهو ال وحيدد  :ومن  ل 
والدددلال هدددو مق  دددى تلمدددة ا  لددده  ا اهلل وازمهدددا ا ننيددد  عنهددداأ وهددد ال القدددوم نوالدددون ونعدددادون ا علدددى توحيدددد اهلل بدددل علدددى 

  ليهمأ أو املقاربة  مأ ا وريأ وهذا شيل نعرفه من سل سريهم وأحوا م.أهوا هم وعلى سرد اان ساا والنسلة 
يمهم للزنادنيدددة مدددن احللوليدددة واا ادندددة أو اليالسدددية الكدددافرنن بددددنن اهلل املن لدددني مدددن شدددرا عهأ ممدددن نن سدددق  ن وانظدددر  ن تعظددد

نعظددم ابددن  مدد ال  احلددال أ وابددن عددر أ وابددن سددينا واليددارا  وأم ددا مأ فدداخلمي   مدد ال :اإلسددالم و ن أهددل السددنةأ فددإهنم نعظمددون 
 ر مدن موضدع مدن ت لده واطلدهأ ومعلدومد أن ابدن عدر  لدير شديعيا  و مندا هدو من سدق  ن عر  ونع لل  ماما  ونيد بتر هذا   أت

السنة نواب أبا بكر وعمر وع مان وسا ر الص ابةأ ولكنده ملدا تدان حلوليدا زنددنقا ندال تعظديم اخلميد  وأحلدار نل ده.! واآلن   
وبددني مسددلم  دداي مسدد قيم علددى دنددن اهللأ بددل هددم    أهن وانيعهددم هددم ا نيرنيددون بددني زندددنق من سددٍق  ن السددنة معددروٍف زندني ندد

 ال الق ني لون الزندنق ونوالونه و لونهأ ف ي ما تان الزنادنية فإن الراف ة  لهم وتواليهمأ وهذا معروفد مشاهدد.!
علدى انظر وأما عالنياُتم بالزنادنية الطواوي  املرتدنن مدن احلكدام وودريهم فشديل مشد هر عندد الندا أ معدروف عندد تدل أحدٍدأ فد

اآلنأ ول ريل مدن وواويدق الدردةأ و ددانياُتم ومدودُتم ملدن نكدون    دداني ه حاتم سورنا  ن وا هم للشار اْلسد سليل امل ال 
 مصل ة عاجلة  م من دون اع لار وا نظر  ن دنن وتوحيد.!

  دلى اهلل عليده وسدلمأ وظدنهم ما نرال ونسدمعه ونعلمده تدل املسدلمني مدن ب دا هد ال الراف دة لصد ابة رسدول اهلل :ومن  ل 
السدديل هبددم وسددلهم  ندداهم ووعددنهم فدديهم  مددا بددالكير والنيدداي أو اليسددوي واخليانددةأ  ا نيددرا  نيلدديال جدددا مددن الصدد ابة واا ليددوا 

 نييل أربعة ونييل وري بل   ن يالية عشر   ابيا  فق ..! :فيهم
  ت دددق السددري وال دددارنخ والدددياجم و  ت ددق تيسدددر القدددر ن  ومعلددومد لكدددل مسددلم عدددرف الصددد ابة ونيددرأ سدددريهم وتدددرامجهم املل ويددة

الكر  وشر  احلدنث النلوي ووريها أهنم من ايار الق اهللأ تاملون   الصال  وال قوى والعلم واليقده واجلهداد   سدليل اهللأ 
جروا وجاهدددواأ وهددم محلددوا هددذا و  سددا ر الي ددا لأ ف  ددوا الللدددان بددال  لدده  ا اهلل ونشددروا دنددن اهلل وضدد وا   سددليل اهلل وهددا

الدنن  ن سا راللشرنةأ وهم تربيدة رسدول اهلل  دلى اهلل عليده وسدلمأ معده عاشدوا وهداجروا وجاهددوا وبدني ظهدرانيهم ندزل الدوحيأ 
ا فكيئ نقلل عقل عانيل أن نقال  هنم تلهم عن  ارهم  ا نيرا  نيليال ننعدون على أ ابع اليد الواحددة أو اليددنن ارتددوا وادانو 
 وبد لوا ووريوا رجرد وفاة رسول اهلل  لى اهلل عليه وسلمأ وهل هذا  ا وعن  رنخل   الن   و  الدنن والقر ن الذي محلول؟!
من أجل بل  فالراف ة ا ت ق بالقر ن وا ت من به حقاأ بل ال  قيق عند مجاعة تلرية مدن أتدابر علمدا هم علدى مددى ال دارنخ 

 فه الص ابة وبد لول وت مول..! نلأ  ن اهلل من هذا ااع قاد اللاولأ وحام  هلل.أن القر ن  ر ف ملد ل حر  
ل مددن تلعددة هددذا ااع قدداد املقددرر عنددد علمددا هم الكلددارأ فلددن نسدد طيعواأ وسدديظهر لكددل مسددلم  ة  وهددم اليددوم مهمددا حدداولوا ال ددنت 

 القر ن ولير عندهم به ويوي..!عانيل بسي  مدى ىل طهم وتذهبم ومتونههمأ وأهنم على احلقيقة ا ن منون ب
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ومددن أجدددل بلددد  فلدددير عنددددهم اه مدددامد ندددذتر بدددالقر نأ و ن حددداولوا  ظهدددار ااه مدددام بددده   عقدددودهم اْلادددرية و ددداروا ن دددعون 
عدن  اولدة ال نص دل مدن الد هم الديت  -عند من ت لع أمرهم–اللامج واملسابقاإل حلي  القر ن الكر  ونو بل أ فكل بل  ناتج 

 ا ونشن ع عليهم هبا أهل السنة من أهنم ا ن منون بالقر ن وا نه مون به.!نرميهم هب
وعنهم   عا شة أم امل منني رضي اهلل عنهدا وبقيدة أمهداإل املد مننيأ فدإن تدل مسدلم بسدي  ا  :وهكذا أن ا بل نيد نكون أشد

قلدده أن هدذا مددا هدو  ا وعددن عظدديم   أ نددرا بسددذاجة فطرتدده وسدالمة نيسدده و د ة عشدديكا  نعدرف مددن القدرالة والك ابددة والعلدم 
أ ف ددال عددن توندده تكددذنلا  للقددر نأ ومناني ددة  للمعلددوم املسدد يقن مددن ال ددارنخ الندد   ددلى اهلل عليدده وسددلم وعلرضدده الشددرنئ الطدداهر

 والسري.
مدر رضدي بكدر وع والعالنية بني علي  و ل اللي  وبني بانيي الص ابة وعلى رأسهم الشديخان أبدأن ن عمل املسلم    :ومن  ل 

أ فإنه  دها مسطورة   ت ق ال ارنخ والسري والياجم مشهورة على اْللسنة م نانيلة بني أجيال اْلمدة أهندا تاند  اهلل عن اجلميع
عالنيددة اْلاددوة الكاملددة واحمللددة والددوال اإلميدداي أ و دددن املسددلم أن علي ددا  يددى أبنددالل بعيددال أ  بكددر وعمددر وع مددانأ وهكددذا فعددل 

رضدددي اهلل عدددنهم مجيعددداأ و دددد مدددا بدددني  ل الليددد  وبدددني سدددا ر الصددد ابة وا سددديما أ  بكدددر وعمدددر مدددن املصددداهرة  احلسدددني ابنددده
واملرامحددةأ ق  ددد هدد ال الراف ددة نير نيددون بيددنهم ونزعمددون أهنددم نوالددون عليددا و ل بي ددهأ ونلعنددون ونل  ددون سددا ر أ دد اا الندد  

اعمدني أن علي دددا  تدان م دطهدا مكرهددا مقهدورا  مدن الصد ابة مندزوق احلددق  دلى اهلل عليده وسدلمأ ونكدذبون علدى علددي  و ل بي ده ز 
 وأنه عنوان الرجولة والشرف والكمال.! م  صق املكانةلأ وافلني   ومرة هواهم وسكرة ضالل هم عن أنه اْلسدن شجاعة  

مدن املسدلمني   اا يدار ع مدان وهكذا نقال   ملانعة علدي  ْل  بكدر ق عمدر رضدي اهلل عدنهم مجيعداأ ق رضدال حبكدم الشدورى 
رضي اهلل عنه  ماما  عليه وعلى املسلمنيأ وهكذا أن ا   تزونج علي  رضي اهلل عنه ابن ه مدن عمدر رضدي اهلل عندهأ الدذي نعدد ل 

لددير هد ال الراف دة أتيدر  الكدافرننأ نعدوب بداهلل مدن مقالدة السدول! فهدل تدان علدي    تدل بلد  مكرهدا مقهدورا  اا يدا م لوبدا ؟! أ
 ادعالن بل  من السيهل ومن الطعن   ف لل علي  بل   رجول هل لو تانوا نعقلون.! 

 نسعل اهلل العافية والسالمة ونعوب باهلل من اخلذان.
وتددذا اْلمددرن فيمددا ن علددق باا يددار احلسددن رضددي اهلل عندده الصددلخل  بددني املسددلمني وملانع دده ملعاونددة رضددي اهلل عنددهأ واحلسددنن هددو يدداي 

 املعصومني عندهم.اْل مة 
فهذل أم لة لونيا ع تار ية ا تقلل الش أ و نكارها سيسطةدأ والقولن بعن علي ا  وابنه وأهل  بي ه تانوا فيها مكر هني م لدوبني نيدولد 
ن متج ه عقولن أوب اْلللاا وننادي على نيا ليه باخلذانأ ودون  يلاته ارين اْلر  ورنيدي  السدمالأ وتدل مدن نيدرأ ال دارنخ عدرف أ

 تيا يل تل  الونيا ع ومالبساُتا وسيانيها تنيي اإلترال املزعوم أشد النيي.
أنن السرية النلونة وأنن سنة رسول اهلل  لى اهلل عليه وسدلم وبيانده وتعليمده لندا  :أن ن سالل املسلم اللسي  العادي :ومن  ل 

 نكداد  دد  دا ا وى  ن هو  ا وحيد نوحى{؟ االيت هي تلها علم وحكمة وتشرنع }وما ننطق عن  هوتيسريل للقر ن وأحادن 
أ وأنددن وددزواإل الندد   ددلى اهلل عليدده وسددلم وجهددادل وهجرتدده وأسدديارل   سددليل اهلل؟ أنددن بدددرد وأحدددد واخلندددين عنددد الشدديعة بتددرا  

واضدخلد ا  يدى علدى  واحلدنلة وايلن وف خل مكة وحننيد وتلوا وم تة ووريها؟ ا نكاد نوجد  ا بترد عندد الراف دةأ وهدذا تعليلده
عانيددٍل سددليم اليطددرة نرنددد احلددقأ فددإهنم  با تددان الصدد ابة عندددهم تلهددم اونددة تيددرة أو منددافقون أو فسددقة  ا نيددرا  نيلدديالأ فكيددئ 
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ميكددنهم أن نددذتروا ال ددزواإل والسددرية النلونددةأ وهددل سددرية الندد   ددلى اهلل عليدده وسددلم ووزواتدده  ا سددريته هددو وأ دد ابه رضددي اهلل 
 هذل ال زواإل والسرية العطرة  ا سلا   من اليخر والشرف والعز والكمال اللشري للص ابة رضي اهلل عنهم؟! عنهم؟! وهل
أن ننظر املسلم  ن تناني اُتم الواض ة على مس وى السياسيةأ فيي حني هم نرفعون شعاراإل اإلسدالمأ والوحددة  :ومن  ل 

ون الطواوي  املرتدنن علدى أبندال اإلسدالم أهدل ال وحيددأ  با تدان بلد  اإلسالمية وعدم ال يرنق بني س   وشيعيأ ةدهم ننصر 
الطددداووإل حلييدددا  دددم أو تدددانوا ندددرون   نيوتددده مصدددل ة  دددمأ وم دددال بلددد  سدددورنا ومدددا حصدددل أندددام حددداف  اْلسدددد مدددن تنكيدددل 

ونصدرهم حلكومدة أوليدا هم وتذا   للندانأ ونيد اش هر الن مشارتة جنود اخلمي    أحدا  محاة امليظعةأ باملسلمني   محاةأ 
 ددري علددى أهددل السددنة مددن احملددن واجملددازر   العددراي علددى أندددي أوليددا هم مددن جدديش  مددا روافددا العددرايأ وسددكوُتم املطلددق علددى

  للندان ضدد اليلسدطينيني وأهدل السددنة  حدزا اهلل الللنداياملهددي وودريل اآلنأ وم دل بلد  مدونييهم مدن سدازر حرتدة أمدل وحدخي 
 اس  وأواار ال مانيناإل من القرن امليالدي املاضي وبعدها أن اأ واْلم لة ت رية.  للنان   أو 

وما شذ عن بل  مما ظاهرل أهنم ن ندون حرتاإٍل  سدالمية ف يسدريل نكمدن   معداداإل سياسدية معيندة و  أوراضدهم السياسدية 
 اليت سيعيت توضي ها.

ظمى   هدذا العصدر ب دواوكهم مدع اْلمرنكدان علدى ودزو أف انسد ان هم العف ي  ن ومن أعظم تناني اُتم على املس وى السياسي 
 أبوجددوا اجلهدداد ضددد اْلمرنكددان   أف انسدد ان أو العددراي مددراجعهم مددن واحدددد  مرجددعد  وأهنددم   نيدد ل  بوجددٍه مددن الوجددولأ والعددراي

هم بدددني  ندددرانأ وتناني ندددي بالعميلدددة ودددردول مدددن از ومدددة تدددر واعيفدددوا بددداحلكوم ني العميل دددني فيهمددداأ بدددل وملدددا و دددئ حكم يدددار حك
متعنيددددهم للجهددداد   فلسدددطني وللندددان و نكدددارهم لددده   أف انسددد ان والعدددرايأ    العدددراي هدددم ندددد اْلمرنكدددان وسلدددلهم ردددا  وتدددوهنن

 واجليش واحلر  الوو .والشروة شكلول من أجهزة اْلمن 
ا وتاندد  بيدددهم مقاليددد اْلمددورأ فددريى مددا أن ننظددر املسددلم  ن دولددة الشدديعة  نددران وهددي منددوب  للراف ددة  با حكمددو  :ومذذن  لذذ 

عندهم من ال  لدل مدن الشدرا ع وفسداد الددنن؛ علدى مسد وى العلداداإل واملعدامالإلأ فالربدا فداٍم ضداراد أونابده وف داوى تلدارهم 
واملسدابقاإل م ظافرة علدى  ليلده واملسدا ة فيده بدعنواق احليدلأ وأندواق الليدوق والشدرتاإل واملعدامالإل ال جارندة واملكاسدقأ واجلدوا ز 

واملقدددامراإلأ والرناضددداإل رجاليدددة ونسدددا يةأ واملوسددديقى وال م يدددل والسدددينما و دددناعة اْلفدددالمأ والصدددور وال ماييدددل الددديت هدددي عنصدددر 
 ددوري    يقدداف هم وح ددارُتم نقد سددوهنا تقدنسددا  عظيمدداأ ووددري بلدد  ت ددريأ فددال ةددد أيددرا  للشددرنعة اإلسددالمية  ا فيمددا ندددر مددن 

اهلل وأنن اإلسالم؟ وأنن  رادة أن تكون تلمة اهلل هي العليا؟ نكاد نكون الددنن انصدر عنددهم   العدزالاإل املناحيأ فعنن دنن 
 واملناحاإل املويية والسواد واللكال.!

 
واملقصدددود أن هدددذل منددداب  وأم لدددة مدددن اْلشددديال الددديت نددددرتها عامدددة املسدددلمني ونيهموهندددا بسدددهولةأ فمهمدددا حددداول الراف دددة اخلدددداق 

 وال العق فإن فساد دننهم وفساد أعما م امللنية عليه ا ميكن أن ن طيها الكالمن.!وال زونق 
وهذا نذتري بال لال اْلمرنكي حني ترند أمرنكا أن  س ن  ورُتا عندد املسدلمني و  ،الشدري اْلوسد ، تمدا نسدمونهأ ف صدرف 

 ية  دذا ال در  وتشديي بعدا الدذمم مدن أهدل مالنني الددواراإل مدن أجدل بلد  وتعقدد مد متراإل وتي د خل  طداإل تليزندون ف دا
اخلسدة ليسداعدوها   بلد  ونكوندوا  دا أبوانيدا...   حدني هدي مسد مر ة   الوانيدع وعلدى اْلر  و  ميددان العمدل د مسد مرة   
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 اليهدود   فلسدطني ودعدم تدل أعددا هم مدن  ارب هم ودعم عددو هم اْلساسدي وهدمعطرس ها وظلمهاأ و  اضطهاد املسلمني و 
 ا ند   تشمري  ن نصارى جنوا السودان مرورا بدعم تل أنظمة ااس لداد واليساد والط يان   سا ر بالد املسلمني...!

 فهل نظنون أن  سني الصورة  صل رجرد الكالم..؟!  ن تان بل  فهو من أشد أنواق ال لال.!
 وتذل  الروافا فيهم شله من هذا.

 
  :ظاهر القوم وباطنهم

   :فما هو ظاهرهم وما هو باونهم أوباونا   للقوم ظاهرا   رر أن با تق
 

أمذا ظذذاهرهم فهذو المتمصذذل مذن دعذذاويهم وظذواهر تعذذاملهم مذة بذذاقي المسذلمين وأكثذذريتهم فذي األمذذة وهذم أهذذل السذذنة، 
   :ويمهن إجمال  ل  في خطوط عريضة

توجد اليروي بني مذاهق املسدلمني ومدارسدهم اليقهيدةأ اادعال بعننا مجيعا مسلمون )سنة وشيعة  وا فري بيننا  ا تما   1)
ولددذل  فددإهنم نرتددزون علددى جعددل أنيسددهم عنددد عددوام  املسددلمني مددن أهددل السددنة مددذهلا اامسددا أ وهددو املددذهق اجلعيددري زعمددواأ 

لةأ وهدو ندوقد واملقصود بذل  اداق عدوام  املسدلمني   أندال العدا  ممدن ا نعدرف حقيقد هم بدعهنم مدذهقد تسدا ر املدذاهق املع د
 من ال ش والكذا وال مونه جاٍر على أ و م وأاالنيهم ودننهم اللاول املل  على الكذا.!

ون عن الللوم    نرانأ نرتزون على و يهم بعهنم علدى املدذهق احلنيديأ وهكدذا مدع اْلتدراد    م ال  و ذا ةدهم  عندما نعل 
بعنده شدافعي أ وانظدر  ن هدذا امل دال  مد ال  م أو و ئ العا  من علما هم مشال ورا  نران  با  ديوا عنهم  ر ون على و يه

  :اللسي 
 نددة اهلل العظمددي املن ظددري أنددام نييدده      ظددروف جونددة  ددعلة وبددرد شدد وي نيددارص ل لدد  املنطقددةأ أم ددي    :اددرياْل ىسددقز املنيدد))
 دلخل مرتدزا للقا ده أنيام ده   دل     أن ا ده )الشدافعي  علي ودري مدذهق ياح وااب هذل املدننة تانأه وعلي الروم من أن  أارياْل

مشدارت هم   مراسدم     ددنيال وتالمدذة ياح ده جدرالأير اع قال العشراإل من  اري و أ   و من جهة  أبنال هذل املدننةأرخ لئ 
بسدماحة الشديخ    وال  املدرسة اليي يةأ تشئ السافاا الصالإل اليت تدرب  هد   ىليد بتري ان ياضة اخلامر عشر من ارداد
]مدددن ترمجددة  ندددة اهلل من ظددريأ علدددى مونيعدده علدددى اانيندد  بالل دددة  ن  اهدددوهرا   ب املن ظددريأ ولدددذل  نيددرر اع قدددال ياح دده ونقلددده 

 .العربية[
فانظر  ن نيو م  ن مذهق أهاب املدننة املذتورة هو املذهق الشافعيأ   مقابل مذهق املن ظريأ ومدا هدو مدذهق املن ظدري؟ 
 ن مددذهق املن ظددري الددذي  ددق أن ننددذتر   مقابددل مددذهق أهددل تلدد  املدننددة هددو املددذهق ،الشدديعي ااينددا عشددري اإلمددامي ،أ 

عدن تدوهنم أهدل السدنةأ وهدذا  )أهدل سدنة د شدافعية  ف كدون تلمدة شدافعي فرعدا   أهدل املدنندة مدذهلهم جدق أن ندذتر أنوعليده في
 ا سرد م ال وحيد فق  مما ونيدع بدني نددي اآلن وأندا أت دق هدذا املقدالأ و ا واضخل ا  يىأ لكن هي ورنقة القومأ وما هذا 

 فهذل سياس هم ا  يدون عنها مكرا وتيدا وتلليسا  واداعا .!
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ومن أجل ادمة هذا ال ر  ااسديتيجي   سياسد هم )اادعدال بعنده ا فدري بدني سد  وشديعيأ وأنندا مجيعدا مسدلمون  أسسدوا 
لدعونة والدعا ية من مواسم ومناسلاإل ومد متراإل ووريهداأ وا دطنعوا العدندد مدن الشدعاراإل وسدخ روا لدذل  العدند من اللامج ا

 العدند من القوى والوسا ل اإلعالمية وال قافية.
 عدالن  -علدى مدا نقدول أ د ابه   ترمج ده-فقد أسسوا   عهد اخلمي  وبعد جنا  يورته بقليلأ وبانييا  مدن  ندة اهلل املن ظدري 

سدددلوق الوانيدددع   شدددهر ربيدددع اْلول بدددني تدددار ي وادة النددد   دددلى اهلل عليددده وسدددلم علدددى حسدددق تقدددوميي أهدددل السدددنة والشددديعة اْل
أسدلوق الوحددة اإلسدالميةأ و  يلدون بإحيا ده بدامل متراإل الدعا يدة وال قافيدة تدل عدام    :أسلوعا  للوحدة اإلسالميةأ هكذا أيدول
عموم  نران أن اأ ونرتزون فيه على دعوة ال قرندق بدني املدذاهق ونسد دعون فيده علمدال  مناوق السنة على وجه اخلصوصأ و 

 وميكرنن وت ابا ودعاة من أنال العا  اإلسالمي  يون أنامه.
سدلوق الوحددة أعدالن عدن اإل، :جال   مونيع  نة اهلل من ظري على اانين    سياي بتر أعمال وملادراإل و جنازاإل املن ظدري

سدلوق مدن اليدوم ال داي نقدع هدذا اْل   و أعن تدل مدا نشد   مجعهدم ونيدرنيهما  املسلمني وا اد تلم هم بعيدد   رص  يوفجل أمن 
السابع عشر مدن هدذا الشدهر    اليومو عظم )ص  نه نصادف ميالد الن  اْلعموراو أهل السنة ب   ول حيث نريعشر من ربيع اْل

مدن نيلددل تلددار    واسددعا ا  يدوم هددو ندوم مدديالدل )ص . و نيدد لقيدد  هدذل امللددادرة ترحيلدهددذا ال   حيدث نع ددل علمدال وموراددو الشديعة أن
 ،اهدسالمية ورجال الدولةمام اخلمي  وم سساإل ال ورة اإلاإل  العلمال والشخصياإل العلمية منهم مراجع ال قليد و

 اإلسالمي. وأسسوا أن ا م متر ال قرنق بني املذاهقأ بال عاون مع جهاإل سنية معروفة   العا 
دد مدن أعمددة سياسد همأ أعد  ال ظداهر بعنده ا هذا ال در  مدن أوراضدهم الدذي هدو عمدو ووري بل  من املساعي الكلرية خلدمة 

 مد ال  فري بني س  وشيعي وأن اجلميع مسلمون و اوة وأن اخلالف هو سرد االف بني املذاهق واملدار  اإلسدالمية تداليري 
 عي واحلنللي.!بني احلنيي  واملالكي والشاف

 
  اح  ددان وتلدد   ني ددانا املسددلمني الكددلى والدديت  ددا ال ددعيري اللددال،   أمددة اإلسددالم مجعددالأ والدديت تكددون  ددل  اتيدداي بددني مجيددع 2)

ا   الق ددية اليلسددطينيةأ وسددديعيت مزنددد تددالم عليهددا  ن شددال اهللأ ْلهنددد :اْلمددةأ وهددذل م ا ددا الواضددخل ونكدداد نكدددون الوحيددد هددو
 تالمنا.  اْل ل موضوق
 ية فلسطني واحد الل املسدجد اْلنيصدىأ ووجدوا  رنرهدا وىليصدها مدن اليهدود ال ا دلني لعدنهم اهللأ هدذل مسدعلة ومعلومد أن ني

ا االف عليها بني مجيع ووا ئ امللة اإلسدالمية وأهدل القللدة املن سدلني  ن اإلسدالمأ حدخي العلمدانيني والزنادنيدةأ ومجيدعن الن دل 
سلمني   بل أ فهي ني ية  بن ليسد   كدا  مدن حيدث هديأ و مندا النظدر   مع قدد اإلنسدان ومنطلقاتده مشيتون مع عموم امل
 و  ة منهجه... خل.

 
ال ظدداهر عمومددا  حبمددل رانددة اإلسددالمأ و اولددة مددلل اليددراأ احلا ددل   أمددة اإلسددالم حيددث ا دولددة لإلسددالم علددى احلقيقددةأ   3)

أهندددم دولددددة  سدددالمية   ددددة )مجهورنددددة  سدددالمية  و )يددددورة  سدددالمية أ وهددددذا ال ددددر  والسدددعي لقيددددادة العدددا  اإلسددددالمي بدددددعوى 
 قاته.مش نس دعي  قيقه اس عمال لي  ،اإلسالم، فق  وال ظاهر الذتي  را مر    اليقرة رنيم واحدأ وعدم بتر لي  شيعة و 
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نا املسددلمنيأ ودعددم الك ددري مددن ومددن أجددل ادمددة هددذا ال ددر  مددن أوددرا  سياسدد هم أن ددا عملددوا علددى تلدد   العدنددد مددن ني ددا
شعوهبم ال عيية وملل اليراأ ال قا  واإلنساي   ت ري من جهاإل العا  اإلسالمي املم  نة   أفرنقيا و سديا ووريهداأ فعنشد وا 

مدن  لعلده مالندني النسدخمدا العدند من امل سسداإل ال قافيدة الدعوندة الديت تنشدر الك دق والرسدا ل الدعوندة وتلدذل بسدخالأ وتدوز ق 
نيرالُتددا  و  اني ناؤهددا الك ددق والرسددا ل باللنددد ووددريل   أنددال العددا أ ون لعددون   رسددا لهم الدعونددة )ت ددق  دد رية احلجددم نسددهل

سياسددة   واندددة الدددذتال واملكدددر تع مددد علدددى مدددا بترتددده   اليقدددرتني رنيددم واحدددد وايندددني أعددداللأ وترتددز علدددى ال دددارنخ بدددروان هم هدددم 
يكر والعقل اإلسالميأ وشيل مدن اليلسدية اإلنسدانية واملنطقيدةأ و يدارة ال سداؤاإل وال نليهداإل الديت املشو هة ولعاأ وعلى نقد ال

نرنددددون هبدددا ال و دددل بالقدددارذ العدددادي العدددام ي   ن امليدددل  ن ودددرنقهم ودندددنهم اللاودددلأ و  نلدددون ال صدددرنخل بشددديل مني دددر تسدددق 
  ديه ال ددر     ااسد قطاا مدن ادالل الطعدن   معاوندة رضدي الص ابة ونوها من مسدا لأ ودري أهندم نطع موهندا بشديل ممدا نق

اهلل عنهأ ونزند ابندهأ وبد  أميدة عمومدا  ق بد  العلدا أ وبتدرهم بدالظلم و بدراز ،مظلوميدة  ل الليد ، علدى أنددنهمأ تمدا نزعمدون 
يناندددال ال وجيددده  ن ،روانددداإل  ل  وننم قدددونأ وننظهدددرون ت ابددداُتم    دددورة اليكدددر اإلسدددالمي امل  دددرر املسددد نري النانيدددد للدددذاإلأ و 

 اللي ، و،املياار وامللادذ العاشورا ية واحلنسيتنية، زعمواأ وهكذا...!
وتان  فكرة ،تصدنر ال ورة، واا ة بنعيد جنا  يورُتم اخلمينية    نران اليت هي  حدى الينت واحملن الكلى ْلهدل اإلسدالم   

تاند  هدي العندوان اللدارز ملعظدم تلد  احملداواإل واملسداعيأ   - لة نشوة اان صدار وانيعني    وا العصر احلدنثأ وتانوا حينها
ف اولوا على املس وى السياسي تل  الك ري من الق اناأ لكن أت ر بلد  فشدل وا دطدم بصدخرة ات شداف حقيقد هم مدن نيلددل ل 

ن الددددنن الدددذي عنددددهم والدددذي  ددداولون .! فدددإطدددا يي  الندددا أ وونيعدددوا ضددد ية وليعيدددة حل مي دددة  دودندددة دندددنهم الوضدددعي  امللدددي  ال
)بالنسددلة  اانطددالي مندده دنددند وضددعي  ملدددل عددن دنددن اهلل تعددان )اإلسددالم  بو وليعددة ملي ددة )أي نيوميددة  وهددي اليارسددية باْلسددا 

سلوودددة بددددعاوى اان سددداا آلل بيددد  النددد   دددلى اهلل عليددده وسدددلمأ ووليعدددة دندددن تهدددذا ا نناسدددلها العامليدددة مهمدددا  لإلندددرانيني 
 حاولواأ وهذا ما نيصدته باحل مية هنا.

 
 

هر وأمذذا بذذاطنهم الذذاي هذذو حقيقذذتهم بنذذال علذذى مذذا تقذذدم  كذذره مذذن طرائذذق معرفذذة البذذواطن والمقذذائق حذذين ي تلذذ  الظذذا
   :في النقاط الم تصرة اآلتية والباطن فيمهن أيضا إجماله

 
أهندم ا نن سدلون  ن اإلسدالم متونهدا  علدى  رعدنأ حقيقدة   أنيسهم  ن اإلسدالم ننسلون  أهنم فرنية من سلة  ن اإلسالمأ وهم 1)

بدل  مد ال أنددننون   اللداون بددنن  ادر تاجملوسدية أو اليهودندة أو النصدرانية أو اللوبندة عندد أنيسدهم اخللق وهم   اللداون تيدرة 
رنددون اإلسدالم تمدا نرندونده هدمأ ان ساهبم  ن اإلسالم عند أنيسهم هو ان ساا  ادي من هذل اجلهة وهبذا املعنأ  ا أهندم ن

ددد  ددلى اهلل عليدده و لدده وسددلم.! وهددذل نقطددة هامددة   ددا   ن  أي علددى وفددق مددا ُتددوال أنيسددهمأ ا تمددا أنزلدده اهلل تعددان علددى  م 
 مزند شر .
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الم تمدا وننس  ن من بل  تلارن زنادني هم من ،مطو ري املذهق، الذنن نعلمدون علدم اليقدني أن مدا هدم عليده لدير هدو دندن اإلسد
جددال بدده  مدددد  ددلى اهلل عليدده وسددلمأ ولكددنهم ارت ددوا السددري   ورنددق ال دداللة ْلسددلاٍا هددي   أوللهددا تعسددلاا تيددرل الرؤسددال 
وأشددراف اْلنيددوام ونددوهم ممددن حصددل   ددم ام يددازاإل دنيونددة ومادنددة وشددرفد وجددال اا ددارول علددى ا دددىأ والعيدداب بدداهللأ وهدد ال 

ة علمدددا هم وم قيددديهم وميكدددرنهم وأهدددل الرناسدددة فددديهمأ نيدددد نعدددرف بع دددهم عيندددا  باْلدلدددة القوندددة الزنادنيدددة ت دددريون فددديهمأ   ولقددد
 الظاهرة.!

  وبال داب فهددم فرنيددة من سددلة  ن ملددة اإلسددالم حبسددق الدددعوى وحبسددق ال ظدداهرأ وحبسددق اان سدداا لالسددم والعنددوان )اسددم 2)
نيون من اإلسدالم مرونيدا  عظيمدا أ م لل سدون بدعنواق نشدق حصدرنها اإلسالم  ا حبسق احلقيقة ونير اْلمرأ بل هم   احلقيقة مار 

مددن امللددادذ املخاليددة لدددنن اإلسددالم مددن أساسددهأ مددن أنددواق الشددرا والكيددر امللددنيأ ووريهددا مددن ال ددالاإل ااع قادنددة والعمليددة 
 واللدق واْلهوال واليساد العرنا..!

مدع -ر ي أ رعدن أهندم وضدعول و داوول وأسسدول ْلنيسدهم و دا  فهم  بن علدى ،دندٍن ملدد ل، عدن دندن اإلسدالمأ دندٍن وضدع3)
مذاهق ومدار  علميدة وتدرا  عملدي ويقافدة وأدا وفندون  :نلة  م م واريا  سدوما  بعنواق اخلدمة اإلنسانية -الزمن وال طونر!!

أ ومدرإل عليده أجيدال وأجيدال وأجيدالأ  فصدار عندد أهلده ووارييده وت ق وت  اا وتآليئ... خل و ار له تدارنخ ونشدعإل عليده دولد
 ا ميكن ال نص ل عنه  ا ملن تدارت ه رمحة اهلل تعان..! شيكا  
من هذا الددنن املدذتور وملاد دهأ فهدو مدن  -  اجلملة–  وهم )تالمنا هنا عن اإلنرانيني باْلسا  تم ال واضخل  ننطلقون 2)

ادذ ومنطلقداإل أادرى م دل الددوافع القوميدة امللي دة اليارسدي ة أهم امللادذ واْلسر اليت ننطلقون منهاأ م افا   ليها أساساإلد وملد
 واحل ارنة وال ار يةأ والسياسية ال وس عيةأ ووريها.

عندددد –  وبال ددداب فدددإهنم   احلقيقدددة ا نع دددلون أنيسدددهم جدددزلا  مدددن أمدددة اإلسدددالم رعناهدددا عنددددنا ندددن أهدددل السدددنةأ بدددل هدددم 5)
ْلمدة اإلسدالمأ وشديل  ادر وريهداأ ْلهندم ندرون أن ،اْلمدة اإلسدالمية، هدي أمدة  املسلمون احلقيقيون فق أ وهم بدنل -أنيسهم

سددند ي ة )أمددة أهددل السددنة  نسدديطر عليهددا علددى مسدد وى القيددادة وعلددى مسدد وى القاعدددة أهددلن السددنةأ وهددم )الشدديعة  نناضددلون مددن 
 أجل أن نصلوا  ن نييادة اْلمةأ ف كون  م القيادة والرنادة.!

ن تيددر  أهددل السددنة علددى العمددومأ وعندددهم تيا دديل ننظهروهنددا واهلل أعلددم بلواونهددا ت علددق بعددوام  أهددل السددنة ومعلددومد أهنددم نع قدددو 
وجهلددد همأ أمدددا علمدددالن أهدددل السدددنة وأهدددل ال وحيدددد وال مسددد  بالسدددنة ومدددا عليددده السدددلئ الصددداي مدددن الصددد ابة وال دددابعني  دددم 

ال ممو هددة تعددادُتم م ددل: نطلقددوا علدديهم اليددوم   عصددرنا هددذا أيدد بإحسددانأ فهدد ال عندددهم تيددارد نيددوا واحدددا ..! وهددم  ل ددون أن
ونوهداأ ف ددال عددن ااسدم القددد  املسدد عمل مندذ القدددم وهددو النوا دقأ ومددرادهم مددن بلد  واضددخل جلميددع وال كيرينددني  الوهدابيني

 أهل العلم واليهم من أهل السنة ا  يى..!
اإلسالم من نيلدل دل مجهور املسلمني الدذنن هدم أهدل السدنةأ ونييداداإل املسدلمني  وهم نع قدون أهنم   نزالوا أنيلي ة م طهدة   أمة
أو   دولدة بد  أميدة  ن دولدة بد  العلدا  ومدا بعددها دولدة اخلليدال الراشددنن  ن عل ال ارنخ اليت هي دولن أهل السنةأ من لدن 

دعوى واان سددداا علدددى اْلنيدددل بالنسدددلة ْلت دددر الددددول أ باع لدددار الدددمدددن دوندددالإل  ن دولدددة الع مدددانيني و ن اليدددوم أن ددداأينا هدددا 
 أ و منا نيام   م هم دونالإل   رية  دودة   بقاق نيليلة من رنيعة بالد اإلسالمأ و ارها دول هم اليوم    نران.املعا رة
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دة اْلمددة   وبال دداب فمددن أجددل  قيددق أوراضددهم وورضددهم اْلساسددي  واْل دديل وهددو ال للددة علددى أهددل السددنة واإلمسدداا بقيددا6)
 نشددال أحددزاا ومنظمدداإل شدديعية مددن أهددل نلدد هم   ت ددري مددن  :اإلسددالمية فددإهنم أنشدد وا العدنددد مددن الوسددا ل لددذل  مددن أ هددا

بالد املسلمنيأ وا سيما من الللدان الديت ْلهدل نلد هم فيهدا وجدود تللددان اجلزندرة العربيدة واخللديج ومعظدم بدالد العجدم الشدرنيية 
سددم وهنا ،حددزا اهلل،أ فمدا احلددزا املسدمى حددزا اهلل   للنددان  ا أحددهاأ ولكندده أتلهدا وأ  هددا بسددلق ووريهداأ وال الددق أهندم ن

 الظروف واليرص اجليوسياسية ووريها.
وبال اب أن ا فإن أي سياساإل وأعمال جليلدة ن ظداهرون هبدا مدن م دل دعدم وتلد  الق دية اليلسدطينية ووريهداأ فإهندا منز لدة علدى 

مدددا تقدددرر   النقدددا  السدددابقةأ ومدددا ن لددداهون بددده مدددن بتدددر ني دددية فلسدددطني واليتيدددز عليهدددا   فكدددر وأعمدددال هدددذا اْلسدددا  وعلدددى 
ومقددااإل  مددامهم اخلميدد أ تلدده ا  ددر  عددن توندده م دداا لسياسدد هم الدديت  دددينا عنهدداأ واخلميدد  هددو مددن أهددم واضددعي ومقددرري 

 هذل السياسة ومن أتل أ م ها   العصر احلدنث.!
 

 :ب اإلنصاف والقيام بالقسط مة كل أحد عدّو أو صديقضرورة ووجو 
ال بلالتقلست ل و ا    ترلم نَّكنمت ش ن آنن نيد وتٍم ع ل ى  :نيال اهلل تعان أ اَّ تد عتدللنوات اعتدللنوات هندو  أ نيدتدر ان }ن ا أ ندُّه ا الَّذلنن   م ننوات تنوننوات نيد وَّاملني  للل هل شنه د 
 1الل ه   لنَّ الل ه  ا للريد رل ا تد عتم لنون {املا دة للل دَّقتو ى و اتدَّقنوات 
نتنل  :ونيال تعان دكنمت أ ول التو اللدد  ال للل دهل و ل دوت ع ل دى أ نينسل د ل شنده د   و اْل نيدتدر بلني   لن ن كندنت و نلي دا  أ وت }ن ا أ ندُّه ا الَّدذلنن   م نندوات تنونندوات نيد دوَّاملني  بلالتقلست
 135ون  ا للريا {النسالوتن  هبللم ا ف ال  تد  َّللعنوات ا ت و ى أ ن تد عتدللنوات و  لن تد لتونوات أ وت تدنعترلضنوات ف إلنَّ الل ه  ت ان  رل ا تد عتم لن فد ق ريا  ف الل هن أ  
 } نه ا نيلخلن الظاملون{   سورة اْلنعام ونوسئ ووري ا. :ونيال تعان
 ني{  سوريت اللقرة و ل عمرانأ و  ال وبة ووريها.}واهلل ا نهدي القوم  الظامل :ونيال تعان
 61}نينلت  لنَّ الَّذلنن  ند يت د رنون  ع ل ى الل هل التك ذلا  ا  ندنيتلل نون {نونر :ونيال تعان

 واآلناإل   هذا املعن ت رية معروفة.
أ  بر رضددي اهلل عندده عددن الندد  وأحادنددث الندد   ددلى اهلل عليدده و لدده وسددلم   هددذا اللدداا ت ددرية جددداأ ومددن أعظمهددا حدددنث 

،ندددا علدددادي  ي حرمددد ن الظلدددم علدددى نيسدددي وجعل ددده بيدددنكم  ر مدددا  فدددال  : دددلى اهلل عليددده وسدددلم فيمدددا نرونددده عدددن ربددده أنددده نيدددال
 تظاملوا...،احلدنث روال مسلم.

 
ا ظلدم وا وتدر  بالقسد أ وعليه فإن الواجق هو الصدي   القول واإلنصاف والعددل   اْلحكدام و  تدل تصدر فأ والقيدام

أ بددل نعطددي تددل شدديل حقدده ون ددع تددل شدديل   موضددعه علددى حسددق ميددزان العلددم والعدددل واحلكمددة تمددا عل منددا اهلل وا شددط 
 تعان وف خل علينا من فقه دننه سل انه وتعان وله عز وجل املنة والي ل وحدل.

ة واملدروي مدن الددنن و فسداد امللدة احملم دندةأ فالواجدق وه ال الراف ة من مجلة من اب لي ت هبدم اْلمدة اإلسدالمية مدن فدري ال دالل
فيهم هو تالواجق   ال عامل مع سا ر الق اهلل من مسلم وتافر من العدل والقيام بالقس أ فدال نظلمهدم وا نكدذا علديهم 
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م وأسددلوا وددريهم مددن الكددذا والله ددان واافدديال واإلفدد أ معدداب اهلل وحددام   هللأ وحسددلنا اهلل وا نع مددد   مددواجه هم أسددلوهب 
 ونعم الوتيل..!

فددإن الكددابا وامليدديي والظددا  ا نهدندده اهلل تعددان وا نوف قدده وا نعطيدده النجددا    عملدده الدددنيوي وا نلددارا لدده   سددعيهأ و ن 
ندد اهلل مدن اللتدة. ق ا نهدنده   اآلادرة بدل نكدون ع مقطدوق   ظهر   بعا اْلونياإل أنده جندخل أ لكنده نكدون جناحدا  ظاهرندا  أبدي  

 املمقوتني املس  قني للعذااأ والعياب باهلل.
مل ددزمني الصدددي والعدددل وال  قيددق وال دددنييقأ ا نل ددي وددري احلددق واحلقيقددةأ ونصددر احلددق  أفمددا نقولدده فدديهم هددو مددا أرانددا اهلل فدديهم
}ولينصددرن  اهلل  مددن ننصددرنلن  ن اهلل  :}نددا أنهددا الددذنن  منددوا تنددوا أنصددار  اهلل{ ونيددال تعددان :وأن نكددون أنصددارا  هلل تمددا نيددال تعددان

 }نا أنها الذنن  منوا اتقوا اهلل وتنوا مع الصادنيني{. :لقوي  عزنز{ ونيال تعان
 :ومن هنا حسنن   هذا املقام توضيخل بعا املسا ل س عيت    العنوان ال اب

 
 :حقائق وأوهام وتصميمات

 
أ ومعن تونه ملد ا أنه لير هو الدنن الدذي بعدث اهلل بده ٌل عن دين اهللذذذ الرافضة إ   لهم دين كما تقّدم، ولهنه ديٌن مبدّ 

ول و رسدددوله  مددددا   دددلى اهلل عليددد عدددل اْلزمندددة والعصدددورأ وأدالدددوا فيددده مدددن اللددددق العظيمدددة  ودددو روله وسدددلمأ فهدددم نيدددد بدددد لول وودددري 
ل ااع قددادأ وعلددى مسدد وى الشددرنعة وهددي ال وحيددد وسمدد ااع قادنددة والعمليددة الك ددريأ فال لدددنل وانيددع علددى مسدد وى الدددنن وهددو

  تليددداإل ت دددرية و  -س ليدددا اا الفدددا تلدددريا   شددديكا  اْلحكدددام العمليدددةأ فإنددد   با نظدددرإل فيمدددا عنددددهم مدددن الددددنن اليدددوم وجددددإل  
 عن دنن  مد  لى اهلل عليه وسلم وأ  ابه. -جز ياإل وري من صرة ت رة  

اسدددية واسدددياتيجياُتم تلهددداأ باإلضدددافة  ن دوافدددع أادددرى نيوميدددة وتار يدددة وهددم ننطلقدددون مدددن هدددذا الددددنن   وضدددع أجندددداُتم السي
 ح ارنة وتوسعيةأ تما بترنا.

ونن عندما ن  د  عن الراف ة هنا ونقول  ن  م دننا  ي ه تدذا وتدذاأ نعد  بطليعدة احلدال الراف دة امل ددن ننيأ الدذنن ميلكدون 
اأ وا نعدد  الراف ددة العلمددانيني واملنسددلخني عددن اْلدنددان أ ددالأ وهددم ت نددر ووري دد حددزا اهلل الللنددايزمددام احلكددم    نددرانأ و  

 عندهم تما هو الشعن   املن سلني ْلهل السنة. 
 
وعندد ودريهم مدن شديعة العجدم -  ندران علدى وجده اخلصدوص عندد شديعة البعذد الملذّي لالقذوميل البذاهلي التذاري ي الفار ذي ذ

دا دددل ا ىيدددى علدددى  عليددده موجدددودد  شددديلد  -تدددعيرا  بال قدددل الشددديعي اليارسدددي أنيدددلوعندددد بعدددا شددديعة العدددرا بنسدددلة  بنسدددلة أنيدددل
ني    .امل وي 

فانظر  ن  حيا هم ل ار هم اليارسي وعظديم اه مدامهم بدهأ   مقابدل انصدار تدارنخ اإلسدالم عنددهم   نيصدة احلسدني وتدربالل 
 لله ان.!وأم ا اأ مع ما فيها عندهم من الكذا العظيم واافيال والشطخل وا

   :واذ هذل اْلم لة
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 ددديم الراف دددة اإلنرانيدددون ونعظمدددون عدددددا مدددن الشدددعرال اليدددر  اإلسدددالميني وهدددم مدددن أهدددل السدددنة ان سدددابا أ مدددن أم دددال مولدددويأ 
أ من دون بتر شيل عن مذاهلهموحاف أ وايام ووريهمأ ا لشيل  ا ْل  ؟هنم فر د

ر أ وعنددهم نيدانون  در م تسدمي ه ب دري بلد أ ونعانيدق مدن نسدميه اخللديج  رص دولة  نران على تسمية اخلليج العر  رليج فدا
دول اليج فدار   :فق أ بدون نسلةأ ف ال عمن نسميه اخلليج العر أ وعندما نرندون ال علري عن دول اخلليج العربية نقولون

 اخلليج فارسي  أبدا .! :العربية.! ونعقدون امل متراإل سنونا بعنوان
أ واْليدال ت  دري عدل وهذل عندهم مسدعلة  عظيمدة و دا شدعن تلدريأ وهدي ا تعددو   احلقيقدة أن تكدون تسدميةأ فسدم ه مدا شدك  

العصدور واْلزمدانأ و دا مناسدلاإل ىدت  أحيانددا وتعدم  أادرىأ فدعي ضدرٍي   تسدمية  ددا مناسدلة ووجاهدةأ وا مدانع منهدا ا شددرعا 
هددل تسدد  ق م ددل هددذل املسددعلة تددل هددذا ال عن دد أ لددوا نيددوة القوميددة اجلاهليددة وا عقددال وا أدبددا  وا حددخي باجل رافيددا وال ددارنخ؟! و 

 وعقلية الشعاراإل ال افهةأ وهم نظنوهنا من السياساإل احلكيمة.!!
ي دده مددا شددك   مددا دمدد  تددرى أن ال سددمية اليالنيددة أنسددق وأ ددديأ ودق وددريا نسددم يه حبسددق مددا نددرى أن ددا أ ونيددل ا مشدداح ةأ 

 أن تكون نيونا  ناج ا   ميدان الوانيعأ فالعمل هو احمل .و منا أن   با تن  ترند 
ومدددن بلددد  أن دددا لدددو نظدددرإل  ن شددديعة  ندددران وهدددم دولدددة الشددديعة   هدددذا الزمدددانأ فدددانظر  ن نيلدددة اع ندددا هم بالل دددة العربيدددة تعليمدددا  

بية ل ة رييدة أو شدله رييدةأ واحياما أ وهذا شيل مشاهد معروفد عند من عرفهمأ ونيد تان  م فرصد   ال ارنخ أن  علوا العر 
 لكن أىن  م بل  ونار القوة القومية  ري أفكدُتم.!

ون عن العرا أحيانا على نيلةٍ  وظد  واهلل أعلدم أن بلد  مدن دسا سدهم اخللي دةأ  أبلي  ،أعدراا، ونيد لوح  أهنم   ل  هم نعل 
عدرا ون و دلون هبددا  ن رمديهم بدعهنم سدردن أعددراٍاأ فلعدل بعدا أحلدارهم دس دها  ددم   بعدا مراحدل تدار همأ ن مددزون هبدا   ال

ومعلوم اليري   ل دة العدرا بدني عدرٍا وأعدراٍاأ وأن اْلعدراا هدم بادندة العدرا أهدل اجليدال ونيلدة ال مدد نأ وا أظنهدا مدن أ دل 
ذل الليظددة   لسدداهنمأ فهددي تلمددة عربيددة فصددي ة نيدميددة هددم أاددذوها مددن اللسددان العددر أ فهددذا ظدد  فيمددا ن علددق باسدد عما م  دد

 ال علري عن العراأ و ن تان اْلمر   ا   ن مزند  قيق.
ونيددد  ددد  عددددد مددن الدارسددني للشددعن الشدديعي  عددن مسددعلة تراهيددة الراف ددة للعددراأ و وددرا هم سددلمان  اليارسددي  رضددي اهلل عندده 

أ وأشديال مدن هدذا القليدلأ أضدئ  ليهدا مدا    ْل له اليارسيأ وميلهم  ن تعظيم احلسني أت ر من وريل تذل  ملصاهرته الير  
  ت ددلهم املع مدددة تالكددا  للكليدد  ووددريل مددن الكددالم اجلددا  عددن العددراأ  -عددن أ مددة  ل الليدد  زعمددوا–العدنددد مددن رواندداُتم 

ميكدددن مراجع هدددا   مواضدددعهاأ وا رندددق  أن تدددل بلددد  موضدددوق مكدددذواد علدددى  ل الليددد  رضدددي اهلل عدددنهم وأنددده مدددن دسدددا ر 
 ر مطو ري املذهق وملد ب الدنن نياتلهم اهلل.!زنادني هم الكلا

 
منهدا الددنن أي دندنهم  :أ ملندال مدن جهدة الراف دة علدى أشديالالعدال بين الرافضة وبذين أمريهذا وإ ذرائيل هذو عذداٌل حقيقذيّ ذ 

ن  علدددوا امللدددل الدددذي هدددم عليددده ومدددا فيددده مددن بقاندددا دندددن احلدددقأ ومنهدددا لدددزوم بلدد  بطليعدددة اْلشددديال حيدددث  ن الراف دددة نرنددددون أ
أنيسددهم أمددة اإلسددالم احلقيقيددة ونرندددون أن ميسددكوا بزمددام القيددادة   اْلمددة اإلسددالميةأ وهددذا ابددد وأن نلددزم مندده اا ددطدام مددع 

 اليهود والنصارىأ تما أشرنا   أول املقالأ ومنها ال ارنخ واْلوماق ال وسعية والسيادنة اإلنيليمية.
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عندد  بلد  جزل منأ ونرجع فقد أاطعاليهود   دونلة  سرا لأ وا بينهم وبني أمرنكاأ أنه ا عدال بني الراف ة وبني  ظن  فمن 
 ن تعيري ما ننسمى عند امل قيني بد ،نظرنة امل امرة، على العقل العر  واإلسالمي والشدرنيي عمومدا أ وهدي مدن معانيدد  بعا النا 

 واهلل أعلم.   يقاف نا لألسئ.! اخللل
سلم العانيدل بعيددا  عدن  نداإل اهلل   الكدونأ وهدو ندرى العددال بدني ملدل الكيدر أمدام ناظرنده وعلدى مددار وملابا نذهق اإلنسان امل

أهدل باودل نصدارعون أهدل باودلأ فدعنن  :ال ارنخأ فالصراق والعدال نكون بني احلق واللاولأ ونكدون بدني أهدل اللاودل املخ ليدني
؟ واللاول أشكال وأنواق وسلنلد.  اإلشكالن

   :ا املسلمني هنا أشيال ن ران  ا أم لةونيد نس شكل بع
ما  در عن بعا تلار نييداداُتم ومسد وليهم السياسديني مدن تصدر اإل بدعهنم أعدانوا أمرنكدا   احد الل أف انسد ان  :فمن  ل 

 والق ددال علددى واللددان وتددذا   العددرايأ تمددا نيددال  مددد أبط ددي وتددان سدداع ها معاونددا  حملمددد اددامتي ر ددير اجلمهورنددة    نددران
ونيئ د بيخر  سدل عليده العلمدانيون العدرا امل دعمرتون د   ا دام أعمدال مد متر اخللديج و ددناإل املسد قلل الدذي ننظمده حيث ،

م لددديعلن أن بدددالدل 15/1/2002مرتدددز اإلمددداراإل للدراسددداإل والل دددو  ااسدددياتيجية سدددنونا بإمدددارة أبدددو ظددد  مسدددال ال اليدددال 
لدوا ال عداون اإلندراي ملدا سدقط  تدابول ، ندهأأ وم تددا ،بيهم ضد أف انس ان والعراينيدم  الك ري من العون لألمرنكيني   حر ،

   3ة،اهد ]نقال عن مونيع ميكرة اإلسالمأ واخلل مشهور نقل ه العدند من وسا ل اإلعالم[وب داد هبذل السهول
 

حاليددا  حددني  ددر     اطلددة  تشددخيت مصددل ة النظددام وهددذا القددول نيسدده نيالدده نيللدده رافسددنجاي الددر ير السددابق ور ددير سلددر
ندده لددو     ن القددواإل اإلنرانيددة نياتلدد  واللددان وسددا     دحرهددا و ، :بددالقول 01/02/2002  جامعددة وهددران نددوم اجلمعددة 

و ددق علددى أمرنكددا أن تعلددم أندده لددوا اجلدديش اإلندددراي  أف ددداي  ني ددال واللددان ل ددري اْلمرنكيددون   املسدد نقع اْل متسدداعد نيددو اُت
اليددوم ال دداب ل لدد  اجلمعددةأ نقل دده اْلوسدد  ب ددارنخ  ينقددال عددن جرنددة الشددر ] ،اهددددسدد طاع  أمرنكددا أن تسددق  واللاناالشدع  مددا 

 بواسطة عدة أحبا  ومقااإل نقل  عن اجلرندة املذتورة[.
مدن هدذا العدام وتررل على ار اي مس ول اْلمن القومي   م متر عقد ردننة برين السونسرنة   النصئ اْلول من شهر فلاندر 

 ونقل ه وسا ل  عالم م عددة. أم2007اإلفرجني 
وتددررل علددى أتددل واندديتأ وهددو وزنددر اارجيددة سددابقأ ومس شددار دبلماسددي ملرشددد ال ددورة علددي اامينددا ي حاليددا    فرنسددا ب ددارنخ 

ج عدا  الصدلا  لليدوم م تمدا نقل ده  باعدى الد    سدي   تقرندر مراسدلها  مدد مندري سدرا  مدن بدارنر   برندام2007فلانر21
 فلانر.22ال اب 
 

   :فإبا أردنا  ليل هذل ال صر اإلأ في سنن ور  بعا اْلسكلة
 هل  نران فعال ساعدإل أمرنكا   اح الل أف انس ان والعراي؟

                                      
3
، وهو اللقاء الثاني للسحاب مع الشيخ )قراءة لألحداث(مؤسسة السحاب اإلعالمية تصريحات مماثلة له مصورة في شريط انظر  

 ( وما بعده ، وراجع كالم الدكتورأيمن في الموضوع في نفس الشريط.1:15:26الدكتور أيمن الظواهري، عند الزمن )
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 وملابا وعلى أي أسا  فعل   نرانن بل ؟
حلقيقددة؟ أي هددل هددذا دليددل علددى ان يددال العدددال بددني هدل هددو دليددل علددى أهنددم أوليددال أ دددنيال م  دداب ونأ وأندده ا عدددال بينهمددا   ا

 الطرفني؟
 

فددداجلواا عدددن السددد ال اْلول أن  ندددران أعلنددد  ظاهرندددا  أهندددا ا ولدددن تسددداعد أمرنكدددا   وزوهدددا ْلف انسددد ان وللعدددرايأ وباليعدددل ا 
 ددا اجلددوي    وددزوهم أ ومددا نندددقال مددن أهنددا و دد  الطددرف عددن اسدد خدام اْلمرنكددان جملاتلددري  ننعددر ف أهنددا سدداعدإل بشدديل ظدداهرٍ 

ْلف انسدد انأ فددال أعددرفن  دد  هأ وهددو  ن حصددل فدديمكن تعونلدده بعندده وانيددعد مددن اْلمرنكددان بدددون  بهنددم )اإلنددرانيني  وهددذا وددرين 
 أايى نيليال وهي من نوعني: ساعدإل اْلمرنكان مساعدة فإنران من املساعدة واملعونة   ارمس  راأ وأما شيل 

دافعددةأ فدإنران الدديت تدزعم أهنددا دولدة  سددالمية وتدزاحم وتنددافر علدى نييددادة العدا  اإلسددالمي   تلدددل مدن النددوق السدل  أ وهددو عددم امل
أي مدافعة من أي نوٍق لألمرنكان النصارى ال ازنن للالد املسلمني   أف انس ان والعرايأ بل نيد أبدإل الير   بدذل  بندال  علدى 

  ان اإلسالمية  ونظام  دام حسني.نظام واللان ) مارة أف انس :أن اْلمرنكان سيخل صوهنا من عدو نها اللدودنن و ا
بددإوالي احلدددود وال  ددييق علددى واللددانأ   -  حالددة أف انسدد ان علددى اْلنيددل–أهنددا سدداعدإل اْلمرنكددان ومددن النددوق اإل ددا  وهددي 

و اليهدا مدع  دالئ الشدمال اْلف داي  تما أن  اربة  نران السابقة لنظام واللان وتيددها  دم واع لارهدا  نداهم عددو ا اسياتيجي ددا أ
وهو  الئ اللنشدرينني والطاجيد  وم دن معهدم بقيدادة أمحدد شدال ومساعدُتا املس مرة  ذا ال  الئ املخالئ واملعادي لطاللانأ 

ن نقدديم مسددعود عمليدداأ وبقيددادة برهددان الدددنن ربدداي نظرندداأ وهددذا اْلاددري بو عالنييددة جيدددة مددع اإلنددرانيني  ن حددد اليددومأ ونيددد تددا
تل بل  ميكن أن ننع  ل رعن  من املعاي من املساعدة لإلمرنكان علدى ودزو أف انسد انأ وهدو أوضدخل منده  ليية وونلة    نران د

  شددعن العددرايأ ْلهنددم فيمددا ن علددق بددالعراي بإمكدداهنم أن نقولددوا  ن  دددام ونظامدده عدددو  لنددا حاربنددا سددنني  وونلددة وأضددر  بنددا ت ددريا  
مدا واللدان فلدير  دم حجدة   حدرهبم  ا عدداوة الددنن ا ودريأ وهدو م دال نن داف  ن أم لدة تناني داإل الراف دةأ وفعل وفعلأ أ

 ودالة م افة  ن الدااإل الك رية على أجندُتم الطا يية الشيعيةأ تما سلق احلدنث عنها.
  نران نيواإل  مد  ياعيل اليت هامج  هرياإل ق سلم ها للصليليني.تما جهزإل 

 العراي ساعدإل  نران أمرنكا من االل دعمها لألحزاا الشيعية احلليية  اأ اليت دال   ن العدراي علدى ظهدور الددباباإل و 
 اْلمرنكية.

 
ن كددا   هددذنن احلددربني الصددليلي  نيأ ممددا عرفنددالأ فددإن تددان أولكدد  امل  ددديو املسدداعدة الدديت نيدددم ها  نددران ْلمرنفهددذل بعددا أنددواق 

 أ فهذا شيل  ار.!نيد موها   اخليالساعداإل أارى نشريون  ن مالشيعة 
 

فإن  نران ساعدإل أمرنكا املساعدة املشار  ليهاأ أو وريهدا ممدا ميكدن أن نكدون   اخليدالأ لظنهدا أن  أوأما جواا الس ال ال اي
 خدوفنيت 

ام  ددامأ ونيدد    بلد  نظدام واللدانأ ونظد :  بل  مصل ة  اأ فإهنا تان  ترجو أن أمرنكا س خل صها من عدو نها امل
 بطليعة احلال ليس  هنانة املطاف. ن حد ماأ ولكنها 
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 وهذا   احلقيقة م الد للطليعة اْلنانية واان هازنة والظرفية   السياسة الراف يةأ واْلم لة ت رية جدا.
قيددق مصدداحلهأ و ا ف ددخي الصددواا    ق هددو م ددال أن ددا ملددا نيعلدده الددل ا واحلقددد بصدداحله مددن العمددى والسددكرة والزندد، عددن 

بقال نظام واللان ) مارة أف انس ان اإلسالمية    أف انس ان ادريد إلندران مدن احد الل أمريتدا  الكافر العانيل لو أنصئ لعرف  أن
السدنن  السنن الكونيةأ فملعيدار الشدرق فدإن املسدلم ادريد وجدوارنل ادريد واإلسدالم رمحدة للعداملنيأ ورعيدارالشرق أو سوال رعيار  اأ 

 فإن ال ارنخ شاهدد برمحة أهل السنة للراف ة.
ملدد  علددى أ ددل أ دديل عنددد الددروافا ا ن زعددزق مهمددا حدداولوا  ايدداللأ وهددو أن العدددو  اْلول ال صددرف مددن الراف ددة لكددن هددذا 

كدددن أهدددل السدددنةأ وأمدددا النصدددارى واليهدددود فدددإهنم عددددو سدددهلد وأهدددل ت ددداٍا مي :واْلعظدددم  دددم علدددى مددددار وجدددودهم وتدددار هم هدددو
لندد  عليدده م ددل هددذل ال صددرفاإلأ فهددم مددوادع هم وال عددانش معهددمأ وأمددرهم أهددون مددن بلدد أ هددذا أ ددل عنددد الشدديعة الراف ددةأ ان

   :كل بساوة نرون اآليتب
بلوشسددد ان  :ْلهدددل السدددنة    ندددران واسددديما   اإلنيليمدددني اجملددداورنن لددده و ددداو متكدددن ونيدددوي  فإنددده سددديكون دعمدددا نظدددام واللدددان لددد
نيدوة العددال الددن   :ون بل  اطرا دا ما وتلريا  علدى دولد هم ونظدامهمأ ْلنده سديجمع بدني عنا در نيدوة م عدددةواراسانأ وسيك

والعقديأ ونيوة اانطالي من الداالأ ونيوة العمق ااسيتيجي من االل اجلوار اْلف ايأ أي دولدة أف ان سدان اجملداورة املسد قرة 
قوى.. فمن أجل تل بلد  فدإن الشديعة   دولدة  ندران ني  دلون بدال تدردد أن نكوندوا   ند أهل السنة امل دننني أهل ال وحيد وال 

   ئ أمرنكا على أف انس انأ هذا ا نديددون فيدهأ لكدنهم مدع بلد  عنددهم زواندا أادرى للنظدرأ فدال ميكدنهم أن نظهدروا   
نقيدوا مدع أمرنكدا ونيوفدا تدامال ملدا تقددم مدن العددال الصورة أمام اْلمة اإلسالمية بعهنم أوليال وأعوان ْلمرنكاأ تمدا ا ميكدنهم أن 

 بينهما لألسلاا اليت بترناهاأ فاملونيئ اإلنراي  بن تان ملنيا على موازنة بني تل هذل ال جابباإل.
واخلال دددة أن الراف دددة ننطلقدددون مدددن مصددداحلهم الشخصدددية الطا ييدددةأ مصددداحلهم تشددديعة و مدددا م ووموحددداُتمأ فهدددم   احلقيقدددة 

إلسالم )أهل السنة  شيل  ارأ ومهما حاولوا ال مونه على بلد أ فدإن تناني داُتم تي د هم واْلحددا  الكدلى شيلأ وأمة ا
   الوجود تكشيهم بسرعة.

 
ال لو ن   اجملادلة باللاول وت رة الدعاوىأ و ظهار املنة على  اإلنرانية الدبلوماسية من ورا قمن اجلدنر باملالحظة أن وأن ا ف

لوانا نن ملا اس طع م تذاأ وملا نيدر   :لون لألمرنكان من باا احملاجة  م و ظهار أهنم  م منة عليهماخلصومأ فهم نقو 
 على تذاأ وهو سليل فاشل على تل حال أشله بعحوال أهل اخلسة وال عة.!

 
 وبال اب فإن الس ال ال الث نكون نيد ات    اإلجابة عليه.

 
 نددران اطددر   بددعن ،1111 ن  1111الطييلددي الددزعيم السددابق حلددزا اهلل )تصددر اإل لصددل ي  وممذذا قذذد يستأذذهل أيضذذا:

، اهددد نعدد  واملقاومددة   للنددان اطيدد  وأ ددل   حددر  حدددود إلسددرا يل أعلددى ال شدديع   العددا  ورأ  حربددة املشددروق اْلمريتددي
 [ 2003سل مل 25اخلميدر 1067العدد باملقاومة منظمة حزا اهلل.]  يية الشري اْلوس /
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ن احلددوار   ننقطددع بددني  نددران وأمرنكددا   بعددا ،  :تصددر اإل حملمددد حسددني ف ددل اهلل املرجددع الشدديعي الللندداي نيددال فيهددا وم لهددا
]حدوار لده مدع  ،اهددالق انا ال يصيلية هندا وهنداا مدا ندوحي أن احلدوار   ال يا ديل نيدد  عدل فكدرة احلدوار   امللدادذ أت در وانيعية

 أ نقال  عن مونيعه على اانين [.21/12/2002ب ارنخ  اإلماراتية   يية اخلليج
 وم لها تصر اإل مشاهبة أارى ملس ولني  نرانيني أن اأ وهذل سرد أم لة حاضرة.

رأسددا  وأهنددا فكدل هددذا  دق أن نيهددم   سديانيه الصدد يخلأ ومدن اخلطددع ااسد دال بدده علدى أن منظمددة حدزا اهلل عميلددة إلسدرا ل 
حليقد ووب  لليهودأ وا أن  نران  دنق ْلمرنكا ووب محيمأ وأنده ا عددال بينهمداأ تمدا نيدد نسد دل بدذل  بعدا اإلادوةأ هدذا 

 اطع ننل ي أن ننص  خل.!
أ عدددال شخصدديا ووليعيددا أ بسددلق اانقددالا عليدده و بعددادل عددن الللندداي  ددل ي الطييلددي أوا هددو اآلن عدددو  ملنظمددة حددزا اهلل

مأ فهو اصم  م وعدو  وبإمكانه أن نقول عنهم أي شيل مما تسدمخل العوا دد ر لدهأ ق تالمده ميكدن 1111ادة احلزا سنة نيي
برندل أوتيداهم  1112نوليدو )متدوز فهمه على امللال ة وأن املقصود أن هذل املنظمة  ارإل بسلق أفعا دا وسياسداُتا )تيا داإل 

عهندا حارسدة حلددود  سدرا يلأ باإلضدافة  ن توهندا حارسدة إلسدرا يل مدن جهدة   ووريهدا مدن ال صدرفاإل  دارإل ت1116)نيسان 
أن  اول هددا اانيددراد ب لدد  اجللهددة وبال دداب سددعيها للق ددال علددى تددل فصدديل مقدداوم هندداا مددن أهددل السددنة مددن اليلسددطينيني أو 

ن م ددل هددذل اآلرال واان قدداداإل نقو ددا الللنددانينيأ ندد ول  ن بلدد أ أي  ن حراسددة  سددرا يلأ فهددذا اسدد دال بددالالزمأ وا  يددى أ
 حخي الوب  لولي هأ وأما جرناهنا بني اخلصوم فك ري جدا أ فال ننير   هبا ت ريا .!

 ق هل هو مصيقد  ق   هذا أو اأ هذا نن نقرر اجلواا عليه بعدل نا املس قلة.
 أو وددريهم املصددر حة بوجددود  دداور بددني  نددران وأمرنكدداأ وأمددا اْلنيددوال الصددادرة عددن أنيطدداا الراف ددة سددوال مددن السياسدديني اإلنددرانيني

وحخي  سرا يل رراأ وأهنا   تنقطعأ وندو بلد أ فهدي تدذل  ممدا ا ننل دي لللاحدث أو للمنداظر أن نعدو ل عليده ت دريا أ وا حاجدة 
العقالنيدددة امليرودددة  :يدددثبندددا  ليدددهأ فدددن ن م قدددررد عنددددنا بكدددل وضدددو  معدددا  ووليعدددة السياسدددة اإلنرانيدددة والراف دددية عمومدددا  مدددن ح

 واللاوماتية وامليكافيلية أحياناأ واْلنانية والطا يية...!
مدن بلد أ هدذا شديل  -وواللهدا مصداي  نيدة-وبال اب فوجود حواراإل ولقالاإلأ و اواإل من الطرفني ل  قيق بعا املصداي 
 ي ور.عادي جدا أ والطرفان )أمرنكا والراف ة  نيعالنه بنير مس وى النشا  أو ال

ونسدد  له بينهمدداأ وا نددنقا مددا نيررنددال أعدداللأ والعدددو   دداور عدددو ل سددر ا أو جهددرا  ونياوضددهأ  لوتددل بلدد  ا ننددا  يلددوإل العدددا
أ لكددن علينددا أن نيهددم ترتيدددق العددداواإل عنددد اإلنددرانيني والراف دددة معدده السياسددة اان هازندددة ووريهدداأ هددذا وددري مسددد  راٍ  وميددار 

 لل نيليل.عموما أ تما أشرإلن  ليه ني
 
 :البراهماتية عند الرافضة ذذ

العقالنيددة امليروددة الدديت تراعددي  :اوماتيددة، ليدد  مسدد عمل   اا ددطال  السياسددي املعا ددرأ ومعنددال علددى وجدده ال قرنددقل ليدد  ،ال
صددطلخل مصدداحلها ولددو امل ني ددة والعاجلددة السددرنعةأ وت خلددى   سددليل بلدد  عددن امللددادذ والقدديم والشددعاراإل املعلنددةأ مددع أن هددذا امل
 أن ا أحيانا ننس عمل اس عماا أت ر نيربا  من معن ،امليكافيلية، واليت هي اإلباحية السياسية وملدأ ال انة تلر الوسيلة.
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 والراف ة عموما  سوال مت لوا   دول هم  نرانأ أو   تنظيماُتم املعروفة ت زا اهللأ أو وريها هم بروماتيون لدرجة شدندة.
بكامل الوضدو أ ومع قددهم فيندا معدروف؛ مع قددهم    ينا عشرنة  ماميةأ ومذهلهم معروف لنا مجيعا  اف ة فاإلنرانيون شيعة را

وومددوحهم للسدديطرة علددى العددا  اإلسددالمي وتونيدداهنم  ن تددوب  زمددام  أفينددا نددن السددليينيأ واضددخل معددروف أهددل السددنة واصو ددا  
وددا يي نيددومي  موضددوق سدديق مصددنوق بددعهوا همأ تددل بلدد   القيددادة للعددا  اإلسددالميأ معددروف تددذل أ وتددوهنم أ دد اا دنددنٍ 
 !معروف متام املعرفة لدننا مجيعاأ وشعاراُتم اليت نرفعوهنا معروفة...

تمدددا حدددخي مددع أت ددر الندددا  سددليية و،وه ابي ددة،  مددع أي عددددو  أو سددالٍئ  ددم علددى أ  ااسددد عداد لل عدداون  مدد ال  ومددع بلدد  فدددإهنم 
ون نص ددلون منددهأ  ل عدداون وال عامددل  قددق  ددم مصددل ة ولددو م ني ددةأ ق ننلذوندده   الونيدد  املناسددقحي مددا رأوا أن هددذا انسددم وهنمأ 

 وندفعون رخ لئ أنواق اجلدل.
  وجددول ألددد  اْلعدددال  واللشاشددةال م يددل وال العددق و ظهددار اددالف مددا نلطنددونأ فال قيددة والكددذاأ  ملدد   علددىالراف ددة دنددنهم و 

بلطئ وبكل  ظهار للود أ هو مدن أنسدر اْلمدور علديهمأ هدم م عدو دون ومربد دوتن عليدهأ وهدو  واخلصومأ وااس عداد لل عامل معهم
 م وار  فيهمأ عميق   ولاعهم.!

 
 
 
 :بالهالم والتصريمات والتالعب والتمويه  مة التناقض والغموض، والتقية والهاب ذذ

دون علدى العديش   تندانياأ وا نكييدون ت دريا هذل أن دا مدن أظهدر  دياُتم علدى املسد وى السياسدي والدبلوماسديأ فهدم م عدو  
أ  با  لظهور أبشدع ال ناني داإل   مدوانييهم وسياسداُتم وسدا ر أفكدارهم وتصدرفاُتمأ فالواحددن مندا رردا تلدو ن وجهده وامحدر  واا در 

 مر سددني اضددطر    بعددا موانيددئ حياتدده ْلن نكددذا ولددو تددان معبونددا  لدده شددرعا   الكددذاأ لكددن ا ت ونيددع بلدد  مددن الراف ددة امل
 رذهلهم وسياس هم.!

 .شيكا  والراف ي بإمكانه أن  يل  على أي س ال لكنه ا نعطي  
 ووليعة ال مو  وعدم نيدرة اآلارنن على فهمهم هذل اشيا    دراتها الشري وال را والكافر واملسلم.

لئ مع العدو الصدلي  اْلمرنكدي ال دازي   وا أظن    حاجة  ن سرد الك ري من اْلم لةأ فيكيي م اا موانييهم ما بني ال  ا
العرايأ وبني العدال له و ارب ه   للنانأ هذا عندهم شيل عادي  جدا..!! واحبث أن  أنها القدارذ الكدر  عدن أجدوب هم حلدل 

 !  .هذا اإلشكالأ وانظر مب  ىر ن 
مدن فدري املدوإل ومدا متارسده مدن سدازر   حدق أهدل وأما مدا ن علدق روانيدئ أنيطداا الراف دة    ندران و  للندان و  سدا ر الللددان 

السدنة   العدرايأ فهدذا مدن أوسد  اْلم لدةأ فهدل يعد   ولدو مددرة  عاملدا  تلدريا  شيعي ددا نسد نكرها وننكدرن علدى فاعليهدا ونقدول تلمددة 
علدددى السدددكوإل أو حدددق   شدددعهنا وشدددعن أم ا دددا ممدددا ن علدددق رعاملدددة أهدددل السدددنة   أي مكدددان   العدددا ؟ لدددن ةدددد  ا اإلولددداي 

   نكنأ أو تعونل الونيا ع املس يقنة..! شيكا  تكذنق الدعوى واإل رار على أن 
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فريتكددق أاطددال  مددن ني ددل دمددال  ر مددة أو نددو  مدد ال  أندد  ةددد عنددد أهددل السددنة عندددما  طددا أي تنظدديم مددن ال نظيمدداإل اجلهادنددة 
ياعلنأ ةد أن علمال ونيياداإل م عدددنن مدن أهدل السدنة   بل أ ولو تان بل   ادرا عن اج هاد أو تعونل معني  أاطع فيه ال

مشدداري اْلر  وم ارهبددا ننكددرون علددى املخطددا ون ددل ؤون مددن اخلطددع  حقانيددا لل ددق ونييامددا  بالقسدد  تمددا أمددر اهلل و افظددة علددى 
اهم اْلمدني رسدول اهلل   دلى اهلل عليده وسدلم  يال املنهج وسالم ه من ال  رنئ والدايلأ واني دال بقول نلديهم وحليدلهم ومق دد 

 وهذا ملا عندهم من الدنن وال وحيد وال قوى هلل تعانأ جزاهم اهلل اريا . أ،اللهم  ي أبرأ  لي  مما  نع االد، :حني نيال
 لكن هل ةد هذا عند الروافا؟ س  عق ت ريا  نيلل أن ةد  م م اا ميكن ب كلئ وتعس ئ أن تداله    هذا اللاا.!

 
و ج للأذذيعة إ ا حهمذذوا، ومذذن النمذذا ج األخذذرف حهذذومتهم فذذي المنطقذذة ال ضذذرال فذذي بغذذداد اليذذوم، دولذذة إيذذرا  نمذذ ذذذذ

 حزب اهلل في أجزال من لبنا . لتنظيموالنفو  القوي 
ونيد ظهر لكل من نيدارهبم أو اب نلدي  هبدم وعدرفهمأ بدل ولكدل م دابٍعأ تيدئ نعداملون أهدل السدنة علدى وجده اخلصدوصأ وتدذتر مدا 

الطليعدددي واحل مدددي هدددم أهدددل السدددنةأ فهدددم ميكدددنهم أن نالنندددوا ورردددا ننصددديون أهدددل اْلدندددان اْلادددرى مدددن نهدددود  نيلندددال أن عددددو هم
 ونصارى ووريهمأ لكنهم ا ننصيون أهل السنة.

 :وهذل بعا اْلم لة على سليل اإلشارة
اإلفقددار وال جونددع واإل ددال و ر الظلددم والعدددوان والقهدد :معددامل هم ْلهددل السددنة    نددرانأ فددإن هددذل املعاملددة تددياو  بددني  ددياإلددد 

وال هميشأ باإلضافة  ن ال جهيل والق ال على تدوادرهم وعلمدا هم بالق دل والسدجون والنيدي ووريهداأ وني دل العلمدال علدى وجده 
اخلصوص   ننقطع أبدا  وانزال مس مرا أ لكنه تان على أشددل   السدنني اْلون ان صدار يدورة اخلميد  وبلد    أيندال هيجدان 

در ُتاأ و  نشدوة ان صدارهمأ ونيدد عملدوا أندام ال دورة وبعددها بقليدل سدازر ميظعدة   أبندال أهدل السدنة مدن الللدوم ا ل ورة وفورُتدا وشل
والكرد والعرا ووريهمأ ونيد  لوا بعدها   السنني اْلارية  ن شيل أت ر مدن الوانيعيدة!! وأدرتد هم السدننأ وهلل واْلمدر مدن نيلدل 

 ومن بعد.
لنظددام الراف ددي احلدداتم    نددران نظددام مملددول بددالظلم واليسددادأ وا نرنددد وجدده اهلل تعددان وا أن تكددون تلمددة اهلل هددي وباجلملددة فا

هي العلياأ هذا ا نش  فيه من عرفهمأ ومن عرف  تعس ديهم و ي دزهم ونصدرهم ْلهدل هم العلياأ بل نرندون أن تكون تلم هم 
و ن تانوا من ايار النا أ أدرا بل أ وما أت در اْلم لدة والقصدت   هدذا  لسنةعلى أهل ا أمن أفسق النا  وا ن تانمل هم و 

 ملن اولع.!
مونيع رابطة أهل السنة    نرانأ علدى اانيند أ وعددة موانيدع  :وانظر   بل  أالار أهل السنة    نران   عدة مصادرأ منها
 ل  عدة ت اباإل.للمعارضة السنية الللوشية واْلهوازنة ووريهاأ تما نيد ت ق    ب

 
معاملددة تنظدديم حددزا اهلل للسددنة   للنددان وبدداْلات   ضدداحية بددريوإل اجلنوبيددة حيددث معقلهددم   العا ددمة و  جنددوا للنددان ددد 

حيدددث معقلهدددم الدددوو أ وهدددي ا ى لدددئ ت دددريا عدددن الصدددياإل املدددذتورة   اليقدددرة السدددابقة  ا حبسدددق مدددا ى لدددئ أحدددوال القددددرة 
ال ق يددل وال صدديية حيددث واتدد هم اليددرص ال ار يددة للقيددام بددذل أ تمددا و  ال هجددري :ْلهددل السددنة والدد مكنأ ومددن  ددياإل معددامل هم
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حصدل   أواسدد  ال مانينيدداإل مددن القدرن اإلفرجنددي املاضدديأ ْلهددل السدنة مددن الللنددانيني واليلسددطينينيأ سدوال علددى أندددي عنا ددر 
 أفراد تنظيم حزا اهلل. يحرتة أمل الشيعية أو على أند

 
راي فالراف ة   ن مكنوا ال مكن الكامل وا حخي ما نقاربه فيعلوا اْلفاعيل   أهل السنة مما هو  دادر عدن  دياإل وأما   الع

اان قددام وال ددل واحلقددد وحددق ال ددعرأ فلددم نسدد طيعوا الدد  كم   أنيسددهم حددخي ن مكنددوا ونسدديطرواأ ولددن ميكددنهم بلدد أ ْلن نددار 
لددد  الدددنيرأ ونيدددد احلقدددد وال دددل وولدددق ال دددعر الدددذي ترب دددوا عليددده أج يددداا ضددداربة   ال دددارنخأ ا ميكدددن أن تسدددمخل  دددم بدددااتزان ومل

فرأنندا  أان اف  ليها ال رور وال وه من بدعهنم نيدد واتد هم فر د هم ال ار يدةأ وأن أهدل السدنة ضدعيال ممزنيدون منهكدون وا بدواتي  دم
 مابا فعلوا...!
   أن ا:ومن اْلم لة 

م امل ني ددة وال اب ددةأ مددن زمددن سلددر احلكددم  ن حكومددة نددوري املددالكي مددرورا حبكددوميت دددد عامددة سياسدداُتم علددى مسدد وى حكومدداُت
عددالوي واجلعيددريأ بدددلا  ب  دداليهم )أت ددرهم  مددع اْلمرنكددانأ  ن وشددان هم بعهددل السددنة لدددنهمأ والعمددل مددع اْلمرنكددان ل دددمري 

ل اْلاطددال ال ار يدة الدديت ارتكلهدا اْلمرنكددان دولدة السدنة حبجددة أهندا نظددام  ددام حسددنيأ فهدم شددرتال أساسدي ون لألمرنكددان   تد
بعددد داددو م ب دددادأ تخطددع حددل وزاريت الدددفاق والدااليددةأ أي اجلدديش والشددروةأ وتدددمري الدولددة بصددية عامددة وهنلهدداأ ق عملهددم 

 ل دمري مناوق أهل السنة وبناهم ال   يةأ و ا رُتم وال  ييق عليهم و  ا مأ    دعاوى  اربة اإلرهاا.
 إلسراق بالسيطرة على مجلة تلرية من مساجد أهل السنة وأونيافهم.. نا نيومأ ان ظروا حخي ت مكنوا.!   نس طيعوا اان ظار.!ا د
ااس عالن بك دري ممدا تدانوا نسد خيون بده مدن ااع قداداإل واْلنيدوالأ ونيدد  ددرإل عدن ت دري مدن أندا  شدله رييدني مدنهم أنيدوال  د

،أهدل السدنة  كمونندا مندذ ألدئ ويالسا دة سدنة ونيدد جدالإل فر د نا لدن كم،أ  :الدذي نيدالتعل  عدن تدوامن مدا نع قددونأ تدذاا 
 وهي مقولة تررها أت ر من مم ل  م من شله الرييني.

ددد ال ق يددل وال نكيددل وال هجددري وال شددرند الددذي مارسددول علددى اليلسددطينيني املسدد وونني   العددرايأ وا سدديما ب دددادأ والدددوافع  ددذا 
كيل هي دننية باْلسا أ ومعلومد أن اليلسطينيني تلهم من أهل السنةأ والراف ة ننظرون  ليهم تعوليال ْلهدل السدنة ال ق يل وال ن

 العرانييني وللدولة العرانيية السنية.
د فري املدوإلأ ومدا فعل ده مدن تق يدل و جدرام وُتجدري ْلهدل السدنة ال دعيالأ وهدذل حكاناُتدا   دا   ن سلدداإل ل عر هداأ وحسدلنا 

  ونعم الوتيل..اهلل
تصديية تدوادر أهدل السدنة بشدكل مدنظ م مددرو أ مدن نيلدل نيدواإل مليشدياإل جديش املهددي وفيلدق بددرأ وهدذا بددأ مدع بدداناإل  دد

 العلمن به عند أهل السنة بكافة اةاهاُتم. اهنيار نظام  دام وهو مس مر  ن اآلنأ وهذا ياب د شا عد 
لد  تصدر فهم املشدني والطدا ش الدددال علدى سديطرة القدوة ال  دلية اان قاميدة ونيددوة ومدن أادر مدا ميكدن أن ندذتر مددن اْلم لدة   ب دد

احلقددد الدددفني وال ددل العظدديم علددى أهددل السددنةأ وولددق ال ددعر املزعددوم مددنهمأ وهددو  عدددامهم لصددد ام حسددني ب لدد  الطرنقددة الدديت 
 املسلمني الكلري عيد اْلض ى امللارا..! تسر ب  ركر اهلل هبمأ ور ها العا أ وشاهدها أهل السنة   تل مكانأ   نوم عيد
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وب ددا  النظددر عددن الكددالم    دددام حسددني واملونيددئ منددهأ فددإن مددا جددرى مددن الراف ددة   بلدد  هددو أمنددوب  ندداوق رددا بترنددا مددن 
لدد  الددنيرأ وسددرعة اسدد جاب ها لدددواعي ال  ددقأ وأن ددا لسدديطرة ال ددرور علدديهمأ ونيددد ظنددوا أهنددم  احلقددد وال ددل والطدديش ونيلددة مل

أ وأن ا هو م شر ملا ميكن أن نيعلول   أهل السنة لو ملكوا زمام اْلمرأ مدع دال ده علدى ضديق عطدنهم و د ر نيوسدهم ملكوا
وحقارُتا حيث تان بإمكاهنم   م ل هذل املقاماإل أن نظهروا العدل الكامل والنزاهةأ فإن   ن ل لوا العيو  فال أنيدل مدن ال جدرد 

تيهمهددا نيددو  اخللددق  ن معدداي ال ددعر واان قددام والسددخرنة وال  قددري واإلهانددة ْلهددل السددنةأ     قيددق احلددقأ و  نلددوا أي  شددارة
وبإمكاهنم أن نعطوا منوبجا أت ر رجولية وعقالنية وتمال  أاالي وف ا لأ من االل تعاملهم مع م ل ني دية  ددام و اتم ده 

 واحلكم عليه وتطليق احلكم.
ن تددل اللنعددد عددن أاددالي امللددواأ  منددا اْلاددالي الال قددة هبددم هددي أاددالي السددونية لكددن تددل بلدد  مددا تددان لي صددلأ ْلهنددم بعيدددو 

دددداف مددددنهم الونددددلن  با  ددددافن مددددنهم اللطددددرن واليسدددداد  با شلدددددلعواأ واْلنددددذال الددددذنن  ن وأهددددل ال ددددعة واحلقددددارةأ مددددن اجليدددداق الددددذنن  ن
 م دلكوا..!!

 نسعل اهلل تعان العافية والسالمة.
 
 :والمقاومة الأيعية في لبنا  ،جمهورية إيرا  الأيعية ذ

 نعم هكذا ننل ي أن تدنسمىأ فليس  هذل مجهورنة  سالمأ وا تل  مقاومة  سالمية.!
سياسددة الكلمددة والشددعار الدديت ن قنوهنددا ومتر سددوا فيهدداأ وا دددف دا مددا  ظهددار أهنددم أهددل  لكددن هددذا تلدده مددن مكددر الراف ددة ومددن فددن  
اإلسددالمأ ليجددوا القلددول مدن مجداهري املسددلمني الدذنن هددم أهدل السددنةأ و ا فلدو نيددالوا اإلسدالمأ وأهندم مي لددون دندن اإلسددالم وأمدة 

 هنم شيعة لوجدوا ال وج ر وال  ي  على اْلنيلأ وهذا ن ماشى أن دا مدع اع قدادهم بدعهنم هدم املسدلمون احلقيقي دون أهدل احلدقأ 
 اابوا واسروا..!

أن نسد عملوا اسدم اإلسدالم دون اسدم الشديعةأ فكدان اسدم ،حرتدة  ونيد تان   دم بعدا ال جدارا أن دا تعل مدوا منهدا أهندم  دق
 اطعأ عملوا هم فيما بعد على تيادنه بإنشال ،حزا اهلل،أ و م ةارا أارى مشاهبة. م ال  أمل الشيعية،   للنان 

سدالم دندن  اهلل الدذي بعدث ال ورة الشديعية    ندرانأ فإهندا يدورة شديعية االصدةأ ا مت دل اإل :وهكذا نلن ي أن تسم ى يورة اخلمي 
اهلل به  مدا   لى اهلل عليه وسلمأ تيدئ وهدي يدورة جدالإل ل نصدر الشدرا ودعدال اْل مدة وااسد  اية هبدم وتعظديم القلدور واللندال 
عليها واىابها مساجد وأعيادا أ والنوا  الدا م على املدوتى   مجلدة عظيمدة مدن ااب دداق   الددننأ وسدق  أ د اا رسدول اهلل 

اهلل عليدده وسددلم ورضددي اهلل عددنهم الددذنن محلددوا  ن اللشددرنة الدددنن والقددر نأ وتكددذنلهم وىددوننهم وتيسدديقهم أو تكيددريهمأ   ددلى
والطعددددن   عددددر  الندددد   ددددلى اهلل عليدددده وسددددلم ورمددددي أزواجدددده أمهدددداإل املدددد منني الطدددداهراإل بالله ددددان امللددددنيأ واإلميددددان  ملددددة 

ى اهلل عليددده وسدددلم مدددن عصدددمة أ مددد هم وعلمهدددم بدددال يوا و حيدددا هم للمدددوتى ااع قددداداإل اللاولدددة املصدددادمة لددددنن  مدددد  دددل
وتددددالهم مدددخي شدددالوا   شددد ون العالدددد م وتددددبريلأ وودددري بلددد  ممدددا نعلدددم مجيدددع أهدددل اْلر  مدددن مسدددلم وتدددافر أنددده مندددانيا لددددنن 

 اإلسالمأ وأن  مدا   لى اهلل عليه وسلم بنعلث  رالفه.!
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   حزب اهلل اللبناني:

 
ووضددعنال   سدديانيه الطليعدديأ واا صددرنا الطرنددق أن ددا قذذد وصذذلنا إلذذى الهذذالم عذذن تنظذذيم بحذذزب اهللب اللبنذذاني  وهنذذا نهذذو 

بااس  نال عدن ت دري مدن ال طوندل   مجدع اْلحبدا  واملقدااإل والويدا ق وال صدر اإل ووريهداأ فدإن هدذا احلدزا مدا هدو  ا منظمدة 
 لراف ةأ وهي  نرانية مخينية نيلل أن تكون للنانية.شيعية هي وسيلة وأداة خلدمة أجندة واسياتيجية ا

   حدددددى املناسددددلاإل الللنانيددددة   شددددهر مددددار  مددددن  ددددادنيا حينمددددا نيددددال   بددددراهيم اْلمددددنياحلددددزا باسددددم  الندددداوقولددددذل  تددددان 
واسدددطة ] ددد يية النهدددار الللنانيدددة/ ب ،اهددددندددن  ندددران   للندددان وللندددان    نران أندددن ا نقدددول  نندددا جدددزل مدددن  ندددران، :1117سدددنة

 مصادر م عددة[
 وم ل هذل العلارة اليت نيا ا  براهيم أمني تصدر منهم أحيانا   موانيئ معينة    وا لة مشاعر من ال  د ي وال عزز.!

، ننا نرى    ندران الدولدة الديت  كدم باإلسدالم والدولدة الديت تنا در املسدلمني والعدرا! وعالني ندا بالنظدام  :ونقول حسن نصر اهلل
اونأ ولندا  ددانياإل مدع أرتانده ون وا دل معدهأ تمدا أن املرجعيدة الدننيدة هنداا تشدكل ال طدال الددن  والشدرعي لكياحندا عالنية تعد
 ون النا،

 ب أتدد  نيددواإل  نرانيددة  ن  أسددرا يلي تددادإل احلددرا ت سددع وتطددول سددورنا وتصددلخل  نيليميددة،و  ونيدد  ااج يددا  اا :ونقددول أن ددا
/ بواسطة رؤندة م دانرة 31و27]سلة املقاومة/العدنن هي اليت تول  تدرنق مقاتلينا،اهددسورنا وللنان للمساعدةأ وهذل القواإل 

 لألس اب علد املنعم شييق[.
 

، نندا أبندال أمدة حدزا اهلل الديت  :م بعنوان ،م ن ندن ومدا هون ندا، مدا نلدي1115ونيد جال   بياٍن تعرنيي   ادر عن احلزا سنة 
ن جدندددد ندددواة دولدددة اإلسدددالم املرتزندددة   العدددا ... نل دددزم بدددعوامر نييدددادة واحددددة حكيمدددة هدددا    ندددرانأ وأسسددد  مددد نصدددر اهلل وليع

عادلددةأ ت م ددل بددالوب  اليقيدده اجلددامع للشددرا  أ وت جسددد حاضددر ا باإلمددام املسدددد  نددة اهلل العظمددي رو  اهلل املوسددوي اخلميدد  دام 
م عدددةأ منهدا ت داا مدابا تعدرف عدن حدزا اهلل/ تدعليئ  ظلهأ ميجر يورة املسلمني وباعث هن  هم اجمليدة،.]نقال عن مصادر

 علي الصاديأ ومونيع نيناة اجلزنرة[.
 ومعلومد أن حسن نصر اهلل هو وتيل  نة اهلل العظمى مرشد ال ورة اإلنرانية علي اامنا يأ تما هو منصوص عليه عندهم. 

 
ن زمددٍن ودري بعيددد مدن تار ددهأ مدن اددالل وجدود أفددراد مددن ونيدد تددان ال ددا ل اإلنددران حس ي ددا  وظدداهرا    نشدول احلددزا وتعسيسده و 

إل فكددرة القددوم ورأوا  بعدداد اليددد اإلنرانيددة الظدداهرةأ بسددلق  احلددر  ال ددوري اإلنددراي أع ددال   سلددر شددورى احلددزاأ  ن أن ت ددري 
 نددران   للنددان ومددا شددابه ضدد و  الددرأي العددام الللندداي والعددر  واحلددر  الددذي نالنيوندده حددني نننع ددون بعدددم الوونيددةأ وبددعهنم حددزان 

 بل .
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وعندي أنه ا ننس لعدن أن نكون من الدوافع أن ا نوقد من الرولة   ااس قاللية الشخصدية عندد حسدن نصدر اهلل وشديعة للندانأ 
 ا سدديما وأندده مددع مددرور الونيدد  ونيسددوة الوانيددع فدديإل عنددد القددوم جددذوة محاسددة ال ددورة اإلنرانيددة ووهددج شددعاراُتاأ و دداروا أنيددرا  ن

 ال يكري العقالي والوانيعيةأ  ن  خل  ال علري.!
 واملصادر اليت تدو ن ل ارنخ نشول احلزا على أنٍد  نرانيةأ والويا ق   بل  ت رية معروفة.

وممدا جدال  ال دزو اإلسدرا لي لللندان وال  دالئأ :حزا اهلل رؤنة م انرة لعلدد املدنعم شدييقأ اجلدزل الرابدع  د  عندوان :ننراجع ت اا
  :فيه
؛ فدإن ال دزو اإلسدرا يلي م تعيري عميق على وجدود  ندران   للندان عدن ورندق توسديع دورهدا   الصدراق العدر 1112تان ل زو ))

نيد وفر الير ة للمسا ة اإلنرانية امللاشرة اْلون   اجملهود احلر  الدداعم لل رتدة الشديعية   للندان علدى شدكل وحددة عسدكرنة 
دخل  دم بالدداول عدن ورندق سدورنة  ن  نعنصر من اللاسداران )احلر  ال وري اإلنراي  الذن 1500  رية نسليا  مكونة من  ين

الصدددنقة   وادي اللقداق. ونيلددل بلد  الونيدد  تاند  اجلهددود اإلنرانيددة إلنيامدة وجددود عسدكري مسدد قل   للندان نيددد  ندددَّإل  الليكدة
أضد ى أنيدل مقاومدة لعدرو  املسداعدة اإلنرانيدة مدن بي  رردامن نيلل لل اْلسد نيسهأ لكن املونيدئ السدوري بعدد ال دزو اإلسدرا يلي 

 نيلل. 
  للندان أند ج نقطدة ال َّمدا ب امللاشدر اْلول بدني النظدام ال دوري ووا يدة شديعية تدلى    اجلدندمن وجهة نظر  نران فإن وجودها 

 مت بددل نياعدددددة ممكنددة ملددد  نيوبهددا  ن نيلددق العالددم العددر أ ومنددذ بلدد  احلددني ودددإل  نددران اعلددا  نييادنددا    شد ون هددذل الطا يددة الدديت
 الصراق العر  اإلسرا يلي. 

فدي بلد  الوني  بدأ تقاوع املصاي وال وجهاإل بني سورنة و نران بااتسداق؛ فيدي محل هدا إلادرا  اإلسدرا يليني مدن للندان تاند  
وعلددى اْلاددت   -النصددئ اجلنددو  مددن للنددان  را يلي  اتيجية؛ فددالوجود العسددكري اإلسددالدددوافع امللاشددرة لسددورنة دوافددع اسددي 

وري    ُتدندد مدزدو ؛ فدألول مدرة تاند  دمشدق معرضدة خلطدر مدزدو    مدل مدن اجلدوان نيد وضع العمق الس -وادي اللقاق
لددد واملوانيددع اإلسددرا يلية اْلماميددة   للنددانأ  ضددافة  ن بلدد ؛ فقددد تددان هندداا ال هدنددد اجليوسياسددي النددابع مددن وجددود نظددام مددواٍل 
، سرا يل، وموال لل را   للنان.  ن القلق السوري حول  مكانية العزلدة اإلنيليميدة وسداور الصديقاإل ال نا يدة العربيدة اإلسدرا يلية 

 ندذاا احملدددد اْلسدا  لسياسد ها اخلارجيددة؛ فوجدود للندان   اليدلددد  اإلسدرا يلي اْلمرنكدي سددوف نزندد مدن تددرجيخل   املسد قلة تدان
ي املا ل أ ال  بشكل وري مرووا فيه عن ورنق  تمال ال هدنداإل العرانيية واإلسدرا يلية ب طوندق   مدل مدن تية ال وازن اإلنيليم

 ال را. 
 ن اسارة مصرأ ومدع اْلادذ بعدني ااع لدار املونيدئ الددمشكوا فيده لدألردنأ و  ظدل  هتما أن ارتداد للنان سوف ن يئ يقل
  مياجكدددة. اسددد طاع  سدددورنة ااع مددداد علدددى  ندددران ل دددعمني ع  ندددران ليسدددتقوندددة روابطهدددا مددد هدددذل الظدددروف فدددإن رولدددة سدددورنة  

ر رادنكاليدة ل وجهدة نظداملساعدة املادنة على شكل معونة انيد دصادنةأ ونيوة بشرنة على شدكل مجداهري  ليدة مهيدعةأ و درنا مي دددد
ورنة اإلنيليميددني والددوليني تقرنلددا أ م سدال هدندد احمل مدل إل ددال تدل ادددصو معددددادنة لدد ، سددرا يل، ولل دراأ ومصدددر جدندد لل دد   و 

ا  ددق أت ددر ممددا  ددق أو مسدد قلة أت ددر ممدد مدع احليددا    الونيدد  باتدده علددى مسددافة مادنددة وتار يددة تافيددة ل يدادي أن تصددلخل نيونددة
 على احلللة الداالية لسورنة. 



 

 21 

لسدورنة د اإلنرانيدة؛ فمدع ا العالنيدةم تدان هنداا عددد مدن ال طدوراإل الديت أيدرإل علدى 1110أ وأوسدطر 1111طر أوسد وبني
ان هددال احلددرا اإلنرانيددة د العرانييددة بدددإل نيددوة العددراي بشددكل ملد ددددو    وجدده تددل مددن سددورنة و نددران؛ فددالعراي   نددنجخل فقدد    
وة لقددفدر  هناندة مذلدة لل ددراأ بدل تددان   مونيددع جيدد جددا  جلدد  أف دل فا ددة مدن ال عنيددد الددوب والعدر  الواسددع للقيدام بددور ا

يدة الكدلى امليبعدة علدى اخللدديج واملشدريأ لدذل  فقدد نيوندد  دوافدع  ندران لل مسد  بالد دد الئ مددع سدورنة بيعدل ت دافر عدددة العرب
 ضعيها مقابل القوة العرانيية واان شار العسكري اْلمرنكي   اخلليج والعزلة اإلنيليمية والدولية.  :عواملأ واليت منها
بيددد أن عدددوامل  أا ال قليدنددة   اح ددوال العددراي واحليددا  علددى دورهددا اليرنددد   للنددانمدفوعددة رصددل  ه سددورنةوبامل ددل فقددد تاندد  

السدوفيييت مدن املنطقدة؛  ال  رياإل   عالنياإل الشدري بدال راأ و بعداد ال ندافر اْلمرنكدي :أارى تان  تيعل فعلهاأ أو ا وأ ها
ا داد السدوفيييت بال آتدل مدع سديل الدر ير وورباتشدوف فقد بدأإل عالنياإل سورنة السياسية وااسياتيجية الطونلة اْلمد مدع ا

   من صئ ال مانينياإل واام ناق السوفيييت امل زاند عن  مداد اجملهود احلر  لسورنة أو تدعيم اني صادها امل وع . 
ندده را  ددة لددئ الددذي تشدد م ملدده مرتددز هددام إلظهددار ن ا جددهأ فكددان للنددان هددو مطددلخ هددذا احل تددانهددذا احللددئ اإلنددراي السددوري  

   اهددأ وهبذا فقد   رب  للنان هبذا احللئ شال أم أىب.وااتيانيياإل الصيقاإل
   

 :وت ددق ندداجخل علددي  الددذي تددان مراسددال لعدددة وسددا ل  عالميددة    نددرانأ   مقددال نشددرته وتالددة اْلنلددال السونسددرنة ووريهددا بعنددوان
  :،حزا اهلل بني حساباإل للنانية وأجندة  نرانية،
ا اهلل ررحلددة مهمددة مددن حياتدده ال عسيسدديةأ تددان مم ددل الددوب اليقيدده اإلمددام اخلميدد  جددزلا فدداعال ونيونددا مددن سلددر فقددد مددر  حددز  ،

 ا أن  نة اهلل علي اامنكي وافق على ولدق مدن شدورى احلدزا  أشورى احلزاأ الذي تان   ر اج ماعاته مس ولون  نرانيون
عدن و دانة  ا  ل هذا الدور اإلنرايأ لريتدي حدزا اهلل اصو دي ه الللنانيدة بعيددب عيري ملاشر من نصر اهلل بال خلي عن مم له و ل ا

ددل احلدر  ال دوري الدذي تدان أرسددل   السدابق وبنعيدد ااج يدا  اإلسدرا يلي  ن للندان عدددا  مم ل الوب اليقيه وعلالتدهأ وعدن تدا 
 ،اهدد رلمن نييادنيه ورجااته لدعم مقاومة حزا اهلل وتنظيم دوراإل تدرنلية لعنا

 
 :والدة حزب اهلل من رحم حركة أمل الأيعيةالنأنة والظهور للوجود ذ 

 
أشري أوا  ن أن تسمية هذا ال نظيم بد ،حزا اهلل، هي من اللاولأ وأنه تان ننل ي أن ننسدلوا ون دافوا  ن الشدرا وال دالل ا 

  ن اهلل تلارا وتعان وتقد  عز وجل عن الشرا واىاب الشرتال.
 
 :لمزبنأنة ا باب المعلنة لاأل

 ول ريهم   هذا.  نس طيع الع ور على تالم ت ري  م
مل نيو م   املسعلة  :وهذا م ال  ن



 

 30 

أ انسد ق ]أي حسدن نصدر اهلل[ مدع سموعدة تلدرية مدن املسد ولني والكدوادر مدن حرتدة أمدل ايدر االفداإل 1112))...  عام 
سلل مواجهة ال طوراإل السياسية والعسدكرنة الناةدة عدن ااج يدا  ااسدرا يلي جوهرنة مع القيادة السياسية لل رتة  نذاا حول 

ريدي حلدزا اهلل/ د  تلوندق السدرية الذاتيدة لألمدني العام/نلدذة شدله أ وهدو مونيدع نيند علدى اا مقاومدةألللنان.  اهددد عدن مونيدع 
 عن حياة ياحة اْلمني العام السيد حسن نصر اهلل حيظه اهلل.

 :ونيع اجلزنرة ن / املعرفة/ حزا اهلل النشعة وال طورعن م :م ال  ار
وجدود فكدري وعقا ددي نسدلق هدذا  1112سدلق الوجدود ال نظيمدي حلدزا اهلل   للندان والدذي ند را لده بعدام  :ظروف النشعة))

ان نييددام ال ددارنخأ هددذل الليكددة اليكرنددة تددان للشدديخ حسددني ف ددل اهلل دور   تكوننهددا مددن اددالل نشدداوه العلمددي   اجلنددوا. وتدد
بقيددادة  نددة اهلل اخلميدد  دافعددا نيونددا لنمددو حددزا اهللأ وبلدد  لالرتلددا  املددذه  والسياسددي  1171ال ددورة اإلسددالمية    نددران عددام 

أن احلزا ،مل زم بعوامر نييدادة حكيمدة وعادلدة  1115فلانر/ شلا   16ونيد جال   بيان  ادر عن احلزا    بني الطرفني.
 وت جسد   رو  اهلل  نة اهلل املوسوي اخلمي  ميجر يورة املسلمني وباعث هن  هم اجمليدة،.ت جسد   وانة اليقيهأ 

معظم أفراد احلزا هم من الللنانيني الشيعة املدرتلطني مدذهليا  بدإنرانأ حيدث نع دلون  ندة اهلل علدي ادامنكي مرشدد ال دورة اإلنرانيدة 
الشديخ حسدن نصدر اهلل اْلمدني العدام حلدزا اهلل الوتيدل الشدرعي آلندة اهلل علدي  واحدا  من أتل املراجدع الدننيدة العليدا  دمأ ونع دل

اددامنكي   للنددان. هددذا اارتلددا  اْلندددولوجي واليقهددي بددإنران سددرعان مددا وجددد ترمج دده امللاشددرة   الدددعم السددرنع وامللاشددر مددن 
 اجلمهورنة اإلسالمية وعل حرسها ال وري لل زا الناشا. 

أ ولدذل  1112ن لق عليها وابع املقاومة العسدكرنة لالحد الل اإلسدرا يلي الدذي اج دا  للندان عدام تشكل احلزا   ظروف 
فاحلزا نل  أندولوجي ه السياسية على أسا  مقاومة ااحد الل. وتاند  أون العمليداإل الناج دة الديت نيدام هبدا احلدزا وأتسدل ه 

أ ونيدددد 1113تيدددة واليرنسدددية   أت دددوبر/ تشدددرنن اْلول عدددام شدددهرة ملكدددرة   العدددا  العدددر أ نييامددده بنسدددئ مقدددر القدددواإل اْلمري 
   اهددجندي أمريتي وفرنسي. 300أسيرإل تل  العملية عن مق ل 

 
التي يمهن أ  نفهمها بدالئل كثيذرة مذن أنذوال الذدالالت المأذار إليهذا، وهذو مذا يقولذه و  ،لنأنة المزب األ باب الباطنة

   :اب ومفهري المسلمين لأهل السنةلكتّ   وممقق
،حددزا  تصددنر ال ددورة الشدديعيةأ وادمدة ااسددياتيجية الشدديعية الكدلى الدديت  دددينا عنهداأ حبيددث نكددون هدي ت م ددل باا صددار  و 

اهلل، أداة لل رتدددة الشددديعية الكدددلى   للندددان وعلدددى مقربدددة مدددن القدددد  أهدددم ني دددية  سدددالميةأ ولل  ل دددل الشددديعي   جسدددد اْلمدددة 
على أن نكون جندوا للندان منطقدة نيدوب  دا وللشديعةأ وهدو مدا أتدتده سياسديا  تيا داإل حرص  نران وبعلارة أارى اإلسالميةأ 
وااس عاضة عن تنظيم حرتة أمل الشيعية ْلهنا وري نافعةأ ْلسدلاا ت درية  .1116وتياهم أبرنل )نيسان  1112نوليو )متوز 

واو  مدع حدزا الك ا دق الللنداي النصدراي ومدع اليهدود أهنا شدنو ه   ورُتا بداجلرا م اليظيعدة الديت سدا     ارتكاهبدا بدال  :منها
أن حرتددة أمددل علمانيددة  :  حددق أهددل السددنة مددن اليلسددطينيني   املخيمدداإلأ و  حددق بعددا أهددل السددنة الللنددانيني أن دداأ ومنهددا

ا بعددد ان صددار الطددابع  ن حددد تلددري منددذ نشددعُتا أو هددي الددي  بددني العلمدداي والدددن  الشدديعي أ فكددان هددذا الددال نوجددق اسدد لدا 
عنددددها ندددوقن  ومنهدددا: أن حرتدددة أمدددل تدددان مومدددا .ال دددورة الشددديعية    ندددران وان صدددار ملددددأ واندددة اليقيددده وال يدددار الددددن  الشددديعي ع
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اسدد قالليةأ واملددراد اآلن   دداد حددزٍا نكددون تابعددا ومواليددا بشددكل مطلددق إلنددران ويورُتدداأ باإلضددافة  ن أن ان صددار ال ددورة الشدديعية 
 نددران نيددد أ ددق مشدداعر الشدديعة   تددل مكددانأ واسدد  ار وموحدداُتم بشددكل   نسددلق لدده م يددل   ال ددارنخ احلدددنثأ  اخلمينيددة  

فكان  أفكدار مجاعدة تلدرية مد يرة مدن رجدااإل الشديعة ممدن تدانوا   حرتدة أمدل أو اارجهدا ت جده  ن الكدون مدع ال دورة اإلنرانيدة 
يقيددده، الددديت تق  دددي فيمدددا تق صدددي ملانعدددة الدددوب  اليقيددده )وهدددو اخلميددد  سددداع ها  وال جن دددد  ددد  ران هدددا واإلميدددان بنظرندددة ،واندددة ال

والصدددور عددن نيولدده وأمددرلأ والعمددل   نطدداي مشددروعي ه ا وددريأ ومعددروفد اجلدددل اليقددي واليكددري الكلددري الددذي يددار حددول هددذل 
  ا.النظرنة بعد جنا  يورة اخلمي أ واانقساماإل اليت حدي    الوس  الشيعي بسللها وحو 

 
 فهذل  بن هي حقيقة احلزا الراف ي املسم ى بدد ،حزا اهلل،.

أ وأىن  دم اليقده   الددنن وهدم أهدل الشدرا ودعدال اليقده   الددننأن ال سم ي هبذا ااسم )حزا اهلل  دليل على نيلدة  وا  يى
تنظيمدده اخلدداص  الددذي ن سسدده هددو  وددري اهلل وااع قدداد باللاوددل امللددني وتكددذنق القددر ن.! و ا فكيددئ نسددوأ ملسددلم أن نسددم ي

نسددم يه حددزا اهللأ وهددو نعلددم أن ،حددزا  اهلل، هددو اسددمد شددرعي  نيددر ي  للمدد منني مجيددع املدد منني أهددل ال وحيددد وال قددوى وننشددكه؛ 
وواعدددة اهلل تعدددان والعمدددل الصددداي   مقابدددل اسدددم ،حدددزا الشددديطان، الدددذي هدددو اسدددمن الكيدددار أهدددل الشدددرا وال ندندددد واإلحلددداد 

   اْلر  بالكير والعصيان.!  واإلفساد
ددداننوا  ب ددد :تمدددا نيدددال تعدددان دددادَّ اللَّددده  و ر سندددول هن و ل دددوت ت  دددرل ندندددو ادُّون  م دددنت ح  ال نندددون  بلاللَّدددهل و التيد دددوتمل اآلت الهنمت أ وت أ بدتن دددالهنمت أ وت }ا  ة لددددن نيد وتمدددا  ندن تمل

ل كل   ت   ق   ل نيدن  ري تد هنمت أنوت و اند هنمت أ وت ع شل د لات دارن ا اللددلنن  فليه  دا اْلت ندته  نَّداإٍل ة تدرلي ملدن   ت له  لنهنمت ج  ال مي ان  و أ نَّد هنم بلرنوٍ  مبنتدهن و ننددت ا لنوهبللمن اإلتل
زتا  اللَّهل هنمن التمنيتلل نون {اجملادلة زتان اللَّهل أ ا   لنَّ حل ل كل   حل ي  اللَّهن ع ندتهنمت و ر ضنوا ع نتهن أنوت    22ر ضل

 أ بللَّدٍة {ن ا أ ندُّه ا الَّذلنن   م ننوات م ن ند رتت دَّ ملنكنمت ع ن دلننلهل ف س دوتف  ن دعتيتل الل دهن بلق دوتٍم  نلدلدُّهنمت و  نللُّون دهن 53} :ل عز وجل   سورة املا دةونيا
ددلليلل الل ددهل و ا     دد دددنون   ل س  ددافلرلنن   ن اهل ددعد ع ل ددى التمندد تملنلني  أ علددزٍَّة ع ل ددى التك  ددالن و الل ددهن و اسل تليددهل م ددن ن ش  ددلن الل ددهل ندن ت افنون  ل وتم ددة  آل لددٍم ب للدد   ف  ت

دداة  و هنددمت 52ع للدديمد} تنددون  الزَّت  ه  { و م ددن ند  د ددو لَّ الل دد55ر اتلعنددون }{  لمنَّ ددا و للدديُّكنمن الل ددهن و ر سنددولنهن و الَّددذلنن   م ننددوات الَّددذلنن  ننقليمنددون  الصَّددال ة  و ندن ت
ددزتا  الل ددهل هنددمن الت  ددالللنون } ددذنوات الَّددذلنن  اىَّ ددذنوات دلنددن كنمت هنددزنوا  و ل عللددا  مبددن  56و ر سنددول هن و الَّددذلنن   م ننددوات ف ددإلنَّ حل ددا الَّددذلنن   م ننددوات ا  تد  َّخل { ن ددا أ ندُّه 

للي ال   {57و اتدَّقنوات الل ه   لن تنن نم مُّ تملنلني }الَّذلنن  أنوتنوات التكل  اا  ملن نيد لتللكنمت و التكنيَّار  أ وت
 

بددداسم ،حددزا اهلل،أ تسددمي نهن  –مددن وضددع اإلنسددان و ددياو ه وتشددكيل سياسددي ادداص ومرحلددي ف سددمية تنظدديم بشددري  ادداص  
ان   ت ابده وعلدى أحوا ا الكراهة الشدندةأ ملا فيها من ال  جري وال زونر وال  يري ملعاي اْليدال الديت وضدعها اهلل تعد أنيلن  تسميةد 

قن أاطدال اللشدرل وفسدادهم هدم  لسان رسوله  لى اهلل عليده وسدلمأ وملدا فيهدا مدن تعدرنا الددنن لإلفسداد وال شدونه حدني تنسد ل
علدددى اْليدددال الشدددرعيةأ هدددذا  با تدددان  ددداحلها مسدددددا  مدددن أهدددل الصدددال أ فعمدددا  با تدددان  ددداحلها مدددن أهدددل الشدددرا وااب دددداق 

أ تمدا هدو احلدال هندا   موضددوعناأ فدواهلل  ن هدذل ال سدمية مللدن أبطدل اللاودل وأعظدم شدهادة الددزورأ وال دالل واملدروي مدن الددنن
 نسعل اهلل العافية والسالمة.!
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و با تقدددرر لددددننا تدددل مدددا تقددددمأ فإنددده نسدددهل عليندددا معرفدددة ملدددابا نهددد م هدددذا احلدددزا بالق دددية اليلسدددطينية وبق دددية مقاومدددة العددددو  
 د ونضلع   مكانه الص يخل من اليهم.اإلسرا يليأ ونكون تل بل  ني

 
 ا أن  عدددل الق دددية اليلسدددطينية وني دددية مقاومدددة احمل دددل اليهدددودي مدددن أون اه ماماتدددهأ ْلهندددا هدددي  زا اهلل الللندددايفدددال ميكدددن حلددد

ميةأ املدددال خلدمددة اسددياتيجية الراف ددة الددديت  دددينا عنهدداأ فهددو نلددد  سدددا أ وننشددر دننددهأ ون وس دددع علددى مسدد وى اْلمددة اإلسدددال
 ون سر للقيادة الراف ية املعمولة عندهم وزعامة اْلمة اإلسالمية اليت هي حنلنمهم اْلبدي .!

 
 فلسطني..! لكن من شر  بل  أن تكون هذل املقاومة نيابلة لذل أ وهو الذي تان.  وابد  بن من دعم املقاومة 

طني   العقدددنن اْلاددرينن مددن الزمددان تاندد    جز هددا أن املقاومددة   فلسدد -واْلمددر هلل تعددان مددن نيلددل ومددن بعددد–فقددد  ددادف 
اْلتدل مقاومدة  سدالمية مدن الندوق الدذي نسدهل علدى الراف دة ال عامدل معدهأ وهدم اإلادوان املسدلمون امل م لدون   حرتدة محدا أ 

حدزا اهلل لقرنلدة )وأشلالد  م و ن اا لي  أياؤهم وهم حرتدة اجلهداد اإلسدالميأ فسدهل علدى الراف دة   دولدة  ندران وبراعهدا ا
  أن نشرعوا   برنامج نيوي  لل عاون وال دال وال  ل ل عل هاتني احلرت نيأ حخي  داروا بي دل هدذا ال عداون وال  دالئأ الللناي

و  ظدددل ويددداا دولدددة حقيقيدددة لإلسدددالم والسدددنةأ واياندددة دول العدددرا واملسدددلمني املوجدددودة وىل يهدددا عدددن فلسدددطني وجرناهندددا ورال 
رنكيددة وال ربيددة و  هددا ورال ال طليددع مددع العدددو  اليهددودي د  دداروا )أعدد  الراف ددة  هددم الددداعم ،اإلسددالمي، اْلول املشددارنع اْلم

 والراعي للق ية اليلسطينيةأ فهي  بن   جزل ا بع  به منها عملية ملل فراأ تار ي.!
 

 اإلسالمي. محا أ واجلهاد : بن  ن فلسطني هو هاتان احلرت ان حزا اهلل الللنايفمدال 
أ و ددا ندد  م الن وزر دعددم اسددياتيجية الراف ددة الدديت  ن داددل و ددا ندد  م الن وزر  داددال ال شددي ع ومددذهق الددرفا  ن فلسددطني

  دينا عنهاأ ون  م الن وزر نصرة الراف ة ومعاون هم ورفع ران همأ و نا هلل و نا  ليه راجعون.
فدال ضدرورة تلجديل  ن أم دال هد الأ بدل اللددا ل املشدروعة م دوافرة ملدن  ددي وا ننيع ااع دذار باحلاجدة الشددندة أو ال درورةأ 

ق  ن هنداا فرنيدا  شاسدعا  بدني أن ت لقدى دعمدا  ماليدا أو عسدكرنا مدن أم دال هد ال   حدال الشددة وااضدرارأ واتقىأ وهلل احلمدأ 
ا مددن االلدده  ن املسددلمني وأجيددا مأ فهددذا وبددني أن ن نددازل املددرلن عددن يوابدد  عقيدتدده ونسددمخل ْلهددل الشددرا وال ددالل أن ننيددذو 

ضاللد ملنيد وتيرن د   الدننأ مع أنده لدو متسد  ال نظيمدان املدذتوران بعقيددُتم اضدطر  الشديعة اإلنرانيدون ملسداعدُتم حلداج هم 
 ة.!لداول امليدان اليلسطي أ ولكن نلدو أن ال سابق بني ال نظيمني على ااس  واب على املساعدة تان هو املصيل

 
وعامليةأ وتال ا نندرجان    ااسياتيجية الشيعية اليت  دينا عنهاأ أمدا اْلجنددة احملليدة  أ لية :معلوم أن حلزا اهلل أجندتني

ف طورإل عل السنني ورساعدة عوامل الزمن من السعي  ن تقوندة الوجدود الطدا يي الشديعي   للندانأ  ن املشدارتة السياسدية   
نيددة  ن  اولددة ااسدد يالل علددى السددلطة رردداأ تمددا  ددري اآلن   هددذل اْلينددال ومنددذ حددواب شددهرنن مددن اع صدداماإل الدولددة الللنا

 حرتة أملأ وال يار العوي النصراي و ارون.  :ومظاهراإل للمعارضة الللنانية اليت نقودها حزا اهلل وحلياؤل
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اهلل    رتاتدده السياسددية علددى السدداحة الللنانيددة بددني اليكددر  ان مييددز حددز ، :ونيددد جددال   النلددذة عددن احلددزا   مونيددع اجلزنددرة ندد 
ل طليقهداأ تمدا هدو احلدال بالنسدلة  واللنامج السياسيأ فريى أن اليكرة السياسية ا تسق   با تدان الوانيدع السياسدي ودري مدواإلٍ 
المية   للندان علدى ورنقدة الطاللدان ليكرة  نيامة دولة  سالمية   للنان. نقول حسن نصر اهلل ،ندن ا نطدر  فكدرة الدولدة اإلسد

  أف انسدد انأ فيكددرة الدولددة اإلسددالمية   للنددان حاضددرة علددى مسدد وى اليكددر السياسدديأ أمددا علددى مسدد وى اللنددامج السياسددي 
 فإن اصو ياإل الوانيع الللناي ا نساعد على  قيق هذل اليكرةأ فالدولة اإلسالمية املنشدودة ننل دي أن تكدون نابعدة مدن  رادة

 .اهددشعلية عارمةأ ونن ا نس طيع  نيام ها اآلن حلاج ها  ن محانة،
 

وأمددا اْلجندددة اإلنيليميددة أو العامليددة لل ددزا فهددي مددا  دددينا عندده مددرارا  مددن ااسددياتيجية الراف ددية اخلمينيددة لنشددر ال شدديع والو ددول 
  ن ال للة على أهل السنة واإلمساا بقيادة اْلمة اإلسالمية.!

 
ندددتني احملليددة والعامليددة حباجددة شدددندة  ن تلدد  ايددار مقاومددة العدددو اإلسددرا يلي ودعددم املقاومددة اليلسددطينية وتلدد  ني ددية وتددال اْلج

فلسطني والسعي ل  رنرهاأ ْلنه السليل  ن بنال سد للشيعة   اْلمدة وتسدق يقدة مجداهري املسدلمني )وداللهم أهدل سدنة أ وْلنده 
ياسددي والعسدكريأ ونسددمخل باسد مرار تسددل خل الراف ددة وسديطرُتم علددى مقداوع مهمددة مددن نعطدي فر ددة لل كدونن ااج مدداعي والس

 للنانأ واس مرار عملهم الدعوي )نشر ال شي ع  ْلهنم بدون ني ية املقاومة و رنر فلسطني سييقدون الك ري من الير ة.!
 

املطلعني وبتروا أن حسدن نصدر اهلل  هناا دافع  ار ااص  عند الراف ة أو عند بع هم على اْلنيل ونيد  د  عنه مجاعة من
زعيم احلزاأ وأمحدي جناد الر ير اإلنراي احلاب ممن ن منون بهأ وهو ااع قداد بدعن  رندر فلسدطني مدن أنددي اليهدود ال ا دلني 
هددو مقدمددة ازمددة خلددرو  املهدددي السددردا  املن ظددر الددذي تدد من بدده الراف ددةأ فالسددعي  بن ل  رنددر فلسددطني هددو أن ددا مددن أجددل 

 ال عجيل بير  ل مهد نهم تما نع قدون.!
 

 :تباه القضية الفلسطينية حزب اهلل اللبنانيمماور وو ائل  يا ة 
 

  :ل جسيد سياس ه ةال فلسطني النقا  ال الية حزا اهلل الللنايومن أهم وسا ل 
 م أولوناُتم.من أه -حبسق الدعوى وال ظاهر على اْلنيل–دد تل  الق ية وااه مام هبا ودعمها وجعلها 

دددد العمدددل علدددى اح ددوال حدددرتيت محدددا  واجلهددادأ   للندددانأ ق    ندددران و  سددورناأ وتقوندددة العالنيددداإل هبددم  ن درجدددة عاليدددة جدددداأ 
 وال عيري عليهمأ وملل اليرأ العر  واإلسالمي.

 ليكرنة.دد السعي لرب  احلرت ني املذتورتني بدولة الراف ة ) نران  ومراجعها الدننية والسياسية وا
حصددل  ددم مددن بلدد  بعددان ال ددر  نكددون ددد وعددن ورنقهمددا  اولددة ال  ل ددل الدددن  املددذه  واليكددري الشدديعي  ن فلسدطنيأ ونيددد 

 أ و نا هلل و نا  ليه راجعونأ وحسلنا اهلل ونعم الوتيل.اْلفراد من حرتة اجلهاد اإلسالميأ على ما ننقلمن االل تشي ع بعا 
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الذممأ سوال   فلسطني أو   الش اإل اليلسطي    للندان وسدورنا و ندران علدى وجده اخلصدوصأ و  دد ا طناق اْلوليال وشرال 
حدخي فيمدا ن علدق بعهدل السدنة  حدزا اهلل الللندايوريها أن اأ ومسعلة شدرال الدذمم وا دطناق اْلوليدال هدذل بدارزة جددا   سياسدة 

حدزا نوا الللندايأ وهدو تدان مدن م سسدي حرتدة ال وحيددأ ا دطنعه ماهر محود    يدا باجل :  للنانأ ومن أم ل ها املشهورة
ون دددي عليدده اْلمددوال ونددوفر لدده احلراسددة واحلمانددة وتددل أنددواق الدددعمأ ونسدد ييدون مندده جدددا   نشددر مددذهق ال قددارا  اهلل الللندداي

 والوحدة تما نسمونه و سني  ورُتم والدعانة  م.!
ذنن نرجددون مددنهم ادمددة سياسددي هم واسددياتيجي همأ تددلعا نييدداداإل محددا  واجلهدداد دددد تقددد  املسدداعاإل السددخية لليلسددطينني الدد

اإلسدالمي   للنددان وسددورناأ وأمددا    نددران فددإنران هددي أسدد ابُتم   بلدد أ وأعما ددا   هددذا معروفددة مشددهورةأ مددع أن دعمهددا   
 أولله ا نعدو الي اإل والوعود وري املنجزة والدعانة.!!

وال موندده والكددذا علددى عددادُتمأ واملمارسدداإل اإلعالميددة والدعا يددة عددل منددابرهم اإلعالميددة تقندداة املنددار دددد سموعددة مددن الدددعاوى 
 ووريهاأ اليت ةعل منهم الداعم اْلساسي واحلاضن للمقاومة اليلسطينية   للنان و  سورنا و نران.

   الدعاوي.!  تزن ئ تل تل1701لكن تيا اإل متوز ونيسان ووريها ونيلول احلزا بالقرار )
 

حددزا اهلل علددى أي أسددا  ن عدداون مسدد ولو حددرتيت محددا  واجلهدداد اإلسددالمي مددع الراف ددة سددوال    :والسدد ال املطددرو  هنددا هددو
 أو   دولة  نرانأ ون خذون منهم أوليال وأعوانا   م   ن ا م السياسي ومقاوم هم للعدو اليهودي؟ الللناي

يددداإل الدننيدددة واليكرندددة مدددن أهدددل السدددنة؛ علمدددال وميكدددرنن وزعمدددال حرتددداإل  سدددالمية واملعدددروف أن جهددداإٍل م عدددددة مدددن املرجع
ووريهدداأ نيددد نيدددموا النصددخل حلرتددة محددا  مددرارا  وتكددرارا  بااب عددداد عددن الراف ددة واحلددذر مددنهم وعدددم  عطددا هم فر ددة لل قددو ي علددى 

وهندوهم عدن ال عامدل معهدم وامليدل  لديهمأ حساا أهل السنة على مس وى اْلمةأ وعددم   داد سدليل  دم لل  ل دل  ن فلسدطنيأ 
فكان واللا  جواا املس ولني   محا  واجلهاد اإلسالمي أو م ن  ادل عنهم هدو الددفع بدعهنم   حاجدة شددندة ملدن نسداندهم 

ول  ن وندعمهمأ وأن الدول العربية واإلسالمية نيد ىل  عنهم وحارب هم فلم  دوا م ن نساعدهم  ا  ندرانأ تمدا نددفعون بدالق
مساعدة  نران وحزا اهلل  م هي   ظاهرها مساعداإل برنكدة ا ندراد هبدا  ا وجده اهللأ وليسد  مشدرووة بدعي شدر  مدذه  أو 

 سياسي  أو وريل!!
لكن من نعرف مناهج احلرت ني وأفكار ا ندرا أن القناعة رطر الراف ة وحبقيقة انرافهم وضدال م ضدعيية عندد احلدرت نيأ تلعدا 

اإلادددوان املسدددلمني الرييدددة وأفكدددار الك دددري مدددن مرجعيددداُتم اليكرندددة م دددل نوسدددئ القرضددداوي وودددريلأ وهدددذا هدددو السدددلق ْلفكدددار 
م زار  ندران 2006الر يسي لعدم اتيايهم بال  ذنراإل من اطر الراف ةأ ونكيدي أن ن دذتر أن االدد مشدعل   العدام املاضدي 

نخل لإلعدددالم ، ن حرتددددة محدددا  تع دددل نيسددددها اابدددن الروحدددي لإلمددددام ونيدددد م وقدددو  العدددزال عنددددد ضدددرنخل اخلميددد  ق نيددددال   تصدددر 
اخلميدد ،.! وأمددا حرتددة اجلهدداد اإلسددالمي فهددي أت ددر نيربددا ومدديال  ن الراف ددة منددذ أنددام م سسددها ف  ددي الشددقانييأ فهددو تددان مددن 

إل احلرتددة سددا رنن علددى نيددر نييددادابعددا املعجلددني  عجابددا  شدددندا بدداخلمي  ويورتدده وأفكددارلأ وشدددند املددد  لدده واإلتلددارأ وازال 
 النهج..!

 فاملشكلة  بن هي مشكلة منهجية فكرنة دننية نيلل تل شيلأ وليس  مسعلة ضرورة وحاجة سياسية.
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 نسعل اهلل أن نصلخل أحوال املسلمني.
 
 

   :خاتمذذذة
 

الشديعية اخلمينيدة الكدلىأ  ما هو  ا حزا شيعي وا يي م عصق  ددم ااسدياتيجية حزا اهلل الللنايو با تنا نيد اني نعنا بعن 
حدزا نقداوم احمل دل اإلسدرا يلي؟ وهدل فعدال سدعى ونسدعى  حزا اهلل الللنايهل باليعل  :فال داعي لل طونل   مسا ل من نيليل

ملنددع وجددود أي نيددوة سددنية مقاومددة لليهددود   للنددان وعلددى احلدددود الشددمالية لدولددة اليهددود؟ وهددل تددان بلدد  ناةددا عددن  اهلل الللندداي
نياإل دولية أمرنكية سورنةأ وبندا  من بنود اتياي الطا ئ ودري املعلندة؟ ومدا شدابه بلد  مدن املسدا ل واْلسدكلة الك دريةأ فسدوال  اتيا

–تان بل  أو   نكدنأ فدن ن ا ن دا   ليده ت درياأ  مندا  ن دا   ن م دل هدذا علدى أنيصدى حدٍد لشديل مدن ااسد كنا  فقد أ ق 
إلنيندداق بعددا ضددعيال الدددنن واليهددم الدددن  ممددن ا نق نعددون  ا باملادندداإل والويددا ق الرييددة  نيددد  ن ددا   ليدده -وهددي احلاجددة اْلمددر  

 حدددزا اهلل الللندددايفهددد ال نيدددد  سندددن أن تدددذتر  دددم تناني ددداإل بادعدددالاإل ات شددداف اْلسدددرار وندددو بلددد  ممدددا  ددددق ال دددعيالأ و 
 .ومياسدل السياسية احملسوسة الظاهرة

 
   :السيا ية الظاهرة الممسو ةالمزب ومفا ده  فمن تناقضات هاا

بال عدداون مددع –ددد مونيددئ احلددزا مددن سددازر  ددلا وشدداتيال وبددر  اللاجنددة   أواسدد  ال مانينيدداإل حددني تولدد  حرتددة أمددل الشدديعية 
تددل اجملددازر   حددق املهدداجرنن اليلسددطينيني الالجكددنيأ وأت ددرهم تددانوا مددن ال ددعية   -حددزا الك ا ددق املددارويأ وبرعانددة نهودنددة

 حددزا اهلل الللنددايعنهدداأ وونيددئ  دفاعددا   وامددن املخيمدداإل أو ني لدد وانيددد ارجدد واتددان  نيوشدديواا أ  ب  ن معظددم املقدداتل ونسددال   أويدداا  
أ تمدا عن حرتة أمل ومنافرا   ا د ونيدئ م يرجدا  علدى اْلنيدل  ن   نكدن نيدد شدارا فعدال   الذي تان نومها حدنث النشعة منيصال  
أ وهدو م دال بدعن ظروفدا  سياسدية تاند   دول دون أن نيعدل شديكا   ق دل أهدل السدنةأ مد علال  هي عادة الراف دة حدني ن علدق اْلمدر ب

من اْلم لة وري احملصورة لقلة دندن هد ال القدوم وعددم ودريُتم علدى  دارم اهلل وعددم متع در وجدوههم   اهلل وحدني تن هد  حرمداإل 
 اهللأ بل  منا ن  لون للطا ية والعصلة ا وري.!

للمجرم  نلي احليقة النصراي املاروي أت ر من مرة على نيوا مه لالن خاباإل اللملانيةأ روم أنه هدو مدن أتدابر  د ترشيخل حزا اهلل
 سرمي اجملازر املذتورة أازال اهلل وأم اله.!

فهدم ا  د وتذل   اليهم مع نليه بر ي وهو من رؤو  سرمي تلد  اجملدازر أن داأ باإلضدافة  ن تيدرل وعلماني ده و جرامده الك دريأ
 دددم أوتدددانوا ندددرون   نيربددده مصدددل ة لطدددا ي هم   ن ودددا ي هم أو حلييدددا   نلدددالون بددددنن وا تيدددر وا  ميدددانأ مدددادام الشدددخت من ميدددا  

 وأجندُتا.
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د تون احلزا تاآللة للدول ني اإلنرانية والسورنةأ وتلعي ه  ماأ وادم ه ملصاحلهما وسياسداُتماأ وهدذا   واندة الوضدو أ وم دن ا 
.! واملعلومدداإل املنشددورة واملعلنددة عددن تلقددي احلددزا لألمددوال الطا لددة مددن  نددران ولل سددليخل ووددريل مددن شدديكا  بلدد  فلددن نلصددر نلصددر 

 الدعمأ ا ىيى على أحد.
أ علدددى  ددد الويدددا ق واْلالدددار والشدددهاداإل الك ددرية املييددددة حلقيقدددة مندددع احلددزا أي وجدددود مقددداوم وساهددددأ وا سدديما الوجدددود السددد  

ية إلسرا يلأ أي   مناوق جنوا للنانأ وأن بل  تله  مندا هدو ن يجدة اتيانيداإل معقدودة مدع سدورنا ومدع أمرنكدا احلدود الشمال
 وحخي  سرا يلأ ترافق  مع مصل ة احلزا نيسهأ لينيرد بالساحة وبلقق املقاومة و ناعة اجملد وتسق الشعلية   اْلمة.!

 اهددد العدددو اليهددودي مددن جهددة  سددنة اليلسددطينيني أو الللنددانيني أنالددد ومددن هنددا  لقدداؤهم القددلا علددى تددل م ددن  دداون مددن أهددل 
جندددوا للندددانأ ونيدددد نيل دددوا باليعدددل علدددى ت دددرينن وسدددلموهم  مدددا لسدددورنا أو لألمدددن الللندددايأ وممدددن بتدددر بلددد   دددل ي الطييلدددي 

 .باإلضافة  ن شهاداإل اا ة عندنا   بل ووريلأ [ 2003سل مل  1067/25العدد]  يية الشري اْلوس /
  وتعهددددل باحليدددا  علدددى سدددالمة القدددواإل الدوليدددة واسددد نكارل 1701دددد نيلدددول احلدددزا بدددالقرار الصدددادر عدددن اْلمدددم امل  ددددة رنيدددم )

ول بدددني اجملاهددددنن   للندددان نكدددذا دعاونددده بددداحلرص علدددى  رندددر فلسدددطنيأ  ب تيدددئ نقلدددل بوجدددود نيدددوة   ندددوهدددذا ملهدددامج هم.! 
 ن حرتدددة مقاومدددة سدددرنة لدددو تدددان  دددادنيا أ بددددا  مدددن أن نقلدددل هبدددذا القدددرار تدددان أشدددرف  دددذا احلدددزا أن ن  دددول نيدددد  وفلسدددطني؟ و 

 لي اف  على وجودل تقوة سياسية معيف هبا رييا  أو فعليا .
 علددق بعمليدداإل ال هجددري للسددنة مددن ضدداحية بددريوإل اجلنوبيددة   نددد مددا   تددارنخ احلددزا مددن نقددا  سددودال وفظددا ع واسدديما فيمددا 

 إلأ وعملياإل ال ق يل وااو يااإل ووريها.النصئ ال اي من ال مانينا
 د أما مونيئ احلزا من الق ية العرانيية فهي من اْلمور الواض ة الدالة اليت ننل ي أا تيوإل على م عمل.
ت ددون ني ددل أهددل السددنة  ددد وتددذا مسدداعدته للمليشددياإل الشدديعية   العددراي م ددل جدديش املهدددي وفيلددق بدددر وتدرنلدده لعنا ددر ا الدديت

 انل ق  منهما فري املوإل اليت ارتكل  ما ا  صى من اجملازر   أهل السنة.!و ا املنظم ان الل ان  وتوادرهمأ
ددد و  مقابددل بلدد  مونيددئ احلددزا وزعيمدده حسددن نصددر اهلل مددن اجملاهدددنن واملقاومددة مددن أهددل السددنة   العددرايأ ونيددد و دديهم   

  مددن اْلو دداف الدديت نسدد عملها الشدديعة   و ددئ أبطددال و ددنادند بعددا املناسددلاإل نيرنلددا  بددعهنم وه ابيددة تكيرين ددونأ وب ددري بلدد
 ساهدي أهل السنة أهل ااس قامة وأهل املعرفة ب الل الشيعة وشرتهم ومرونيهم.!

 نرند وجه اهلل حبروبه ومقاوم ه ومساعيه؟! ولي عمل   اجلواا ونل ث عنه. حزا اهلل الللنايهل  :د ق ليسعل اإلنسان نيسه
 ا   حسن نصر اهلل واطاباته الطونلة اليت تسد مر مدا بدني السداعة والسداع ني وأت درأ ا ندذتر اهلل فيهدا  ا نيلديالأ د ولي عمل أن

وا  ونوهددا مددن الكلمدداإلأ مددا اددال ااف  ددا  باللسددملة الدديت تعددو دوا عليهددا و علوهنددا تددالعنوان علددى ان مددا هم اإلسددالمي  زعمددواأ
رودم تمدا شدرعه اهلل وأحلدهأ لرسول اهلل  لى اهلل عليه وسدلمأ وا ندذتر اجلهداد   سدليل اهلل  نذتر  نة من ت اا اهلل وا حدن ا  

عشراإل بل مكاإل اآلناإل   القر ن الواردة   اْلمر باجلهاد   سليل اهلل واليويق فيه وبيان ف لهأ وف ل الشدهادة   سدليل 
صدددى.! فهدددل هدددذا زعددديم  سدددالمي ؟ أم أنددده زعددديم دندددث النددد   دددلى اهلل عليددده وسدددلم فمدددن بلددد  شددديل ااهلل.! وأمدددا أح ا نكددداد  ن

 املنافقني الذنن ا نذترون اهلل  ا نيليال؟!
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ددد وانظددر  ن  دداليهم اآلن مددع ميشدديل عددون ووددريل مددن الكيددرة والياسدددنن   معارضدد هم لل كومددة الللنانيددةأ وانظددر مددا   أينددال 
الرجال بالنسال والشلاا بالي ياإل ليل هنار وما   ضمن بلد  مدن  اع صاماُتم   الساحاإل وتظاهراُتم من اليساد واا ال 
جزل مدن رعاُتدا والقدا مني عليهدا والسدات ني عنهداأ    حزا اهلل الللنايسازي نندى  ا اجللني وننس  ىي من بترهاأ وتيئ أن 

ةأ فهل ترى دننا عند ه ال ومرانيلة هلل تعان ونظرا  لليوم اآل  ار؟ تال واهلل.!سليل مصل  هم امل و  
واْلم لة ت رية جدا ملن أراد أن نرتز على فساد هذا احلزا ووا ي ه بالدااإل احملسوسة الظاهرةأ وم ن   نقندع بكدل بلد  فلدن 

 نقنع بشيل.!
 

   :فتنة وابتالل
ومدددة احمل دددل ال ا دددق   ومقاوم ددده وأعمالددده الددديت ظاهرهدددا اللطولدددة ومقاحدددزا اهلل الللندددايوابدددد أن نعلدددم املسدددلم أن هدددذا احلدددزا )

وهددو عددا ن ال يددقل –والدددفاق عددن اْلر  والدددنن والعددر .. أهنددا تلهددا ف نددة وابدد الل عظدديم   ددل اهلل بدده العلددادأ لينظددر اهلل تعددان 
تيدددئ نعمدددل وم دددن الدددذي   دددارن اهلل تعدددان ومدددا عنددددل ونكدددون مدددع احلدددق ونددددور معددده حيدددث دارأ وننصدددر اهلل ودننددده   -والشدددهادة

رسددول اهلل  دددلى اهلل عليدده وسدددلمأ وم ددن الدددذي تسدد هونه اللطدددواإل اجلوفددالأ بطدددواإل عنددية بدددن شددداد وتليدددق وال وحيددد وسدددنة 
 واملهلهل وماوتسي تونج وجييارا وتاسيو وأم ا م.

 -بالنسددلة  ن ت ددري مددن النددا – وهكددذا الي نددة ب ددورة اخلميدد أ فإهنددا مددن أعظددم اليددنت علددى املسددلمني   ال ددارنخ احلدددنثأ لعلهددا
شد من ف نة ااس عمار ال ر  الذي اح ل بالد املسلمني   القرنني املاضينيأ فإن بل  تان عددوا   دليليا  تدافرا أ دليا معلومدا  أ

تيرل لدى عموم مجهور املسلمنيأ لكن ه ال اخلمينية منافقون زنادنية اش له أمرهم على مجهور اْلمدة وتلل سدوا باإلسدالم وتزن دوا 
 وللسوا مسو  النه ة اإلسالمية وجهاد العدو الكافر...!  بزي الصال  واإل ال أ

 
وانظر ما ت له الك ريون من أهل السنة ممن اخندعوا ب ورة اخلمي    بادذ اْلمر ق باند   دم حقيق هدا فيمدا بعددأ ومدن أم لد هم 

 الشيخ أسعد بيو  ال ميمي اليلسطي أ ونيد ت ق عنه ابنه  مدأ ووريل ت ري.
إل ال ددورة اإلنرانيددة   هنانددة عقددد السددلعينياإل مددن القددرن املنصددرم اس لشددر املسددلمون   مشدداري اْلر  وم ارهبددا )عندددما ان صددر )

فال يوا حو دا  يوهندا بعقدو م  أ لخل نياا نيوسني أو أدىنأن  رنر فلسطني أو  أوظنوا أن فجر اإلسالم نيد بزأ من جدند أاريا  
   :ترفع شعاراإل هي ضمري تل مسلم ن هذل ال ورة تان  حيث  أوأفكدُتم ومشاعرهم

 .اإلسالم :اْلول
 عرف  نيسها بعهنا يورة املسلمني املس  عيني   اْلر  ضد الشيطان اْلتل أمرنكا.  :ال اي
 . رنر فلسطني من اليهود :ال الث

الدديت ت طددابق مددع سددنة ونييددوا  ن جانلهددا وبع ددهم مددن السددلييني أ دد اا العقيدددة الصدد ي ة هددل الحددخي  ن ت ددريا  مددن علمددال أ
هدددل ال دددورة  :]مقدددال.اهددددد هلل  دددلى اهلل عليددده وسدددلم وأ ددد ابه وال دددابعني ظدددانني هبدددا اريا   االقدددر ن والسدددنة أي مدددع عقيددددة رسدددول 

 حملمد أسعد بيو  ال ميمي[. نيومية؟ ةأم مذهلي ةاإلنرانية  سالمي
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قددد علددى أهددل اإلسددالمأ ْلهنددم ترب ددوا علددى احلقددد وابددد للمسددلم أن ندد يظن اليددوم خلطددر هدد ال مجيعدداأ ونعددرف مددا عندددهم مددن احل

والل ا ْلهدل السدنةأ فهدم  قددون علديهم أت در ممدا  قددون علدى اليهدود والنصدارىأ فداليهود والنصدارى شدعهنم سدهل عنددهمأ 
ف ددةأ هددم تيددارد معروفددونأ وميكددن مددوادع هم ومصدداحل هم وال عددانش معهددمأ لكددن أهددل السددنة هددم العدددو  اْلساسددي  واحلقيقددي  للرا

والراف ة ن واريون بل  جيال عن جيل ونيب دون عليدهأ بواسدطة سموعدة تلدرية مدن الشدعاراإل ومنظومدة يقافيدة فكرندة وأدبيدة دننيدة 
أن أهدددل السدددنة هدددم ني لدددة احلسدددني وأهندددم وا دددلوا أهدددل الليددد  حقهدددمأ وأهندددم ظددداملو أهدددل الليددد   :م كاملدددة تددددور حدددول  ددداور

مون أنيسددهم سددي عرون مددنهم نومددا  مدداأ وأهنددم   ان ظددار مهدددن هم ال ا ددق   السددرداا وشدديع همأ وأن شدديعة  ل الليدد  تمددا نسدد
 ليظهر وليق لوا معه أهل السنة ونن قموا منهم شر ان قام.!!

نا يار اهللأ ونا يار احلسنيأ ونو بلد  مدن الشدعاراإلأ  مندا نقصددون هبدا   احلقيقدة أهدل السدنةأ ا ودريأ  :وعندما نردد الشيعة
عندددهم –ولوا أن ميو هددوا ونكددذبوا ونسدد عملوا ال قيددةأ فلددير اليهددود وا النصددارى هددم الددذنن ني لددوا احلسددنيأ بددل  منددا ني لدده مهمددا حددا

 أهلن السنةأ فهم نن ظرون اليوم الذي نن قمون فيه منهم ون عرون.! -أو حبسق تزونرهم وىييلهم وحبسق اع قادهم
 ةأ نلأ  ن اهلل من بل أ وحسلنا اهلل ونعم الوتيل.س ق  ني ل احلسني على أهل السنوحام  هلل أن  ن 

وما احلسني رضي اهلل عنه  ا  د ا   جليدل و مدام مدن أ مدة املسدلمني أهدل السدنة تسدا ر الصد ابة وأ مدة السدلئ الصدايأ مدع 
اهلل هبدا مت ديت العلدادأ و  ما اا ت  به من اللشارة باجلندة واللندو ة لرسدول اهلل  دلى اهلل عليده وسدلمأ و مندا تدان مق لده ف ندة أراد 

ومق لندددهن جدددرى   حدددواد  سياسدددية واني  دددال بدددني ضدددمنها حكدددمد هلل عدددز وجدددل بال دددةأ فاحلسدددني مدددن أ مدددة املسدددلمني أهدددل السدددنة 
املسلمنيأ تان فيه احلسنين رضي اهلل عنه هو احملق املصيق امل قي هلل تعانأ ونياتللول هم امللطلدون اليجدرة الط داة الظلمدةأ وبداؤوا 

فما شعن الشيعة الراف ة؟ فهم ا وجود  م أ ال  ا فيما اب دعه الزنادنيدةن مدن الددنن واان سداا  ن  ل الليد  زورا  اخلسرانأ ب
 وهب انا أ واحلمد هلل على تل حالأ له اْلمرن وحدل.

 
 

 :فرصة تاري ة وتقدم أم بداية النهاية :الأيعة في لبنا  والعرا 
ل ار ية امل احة  دم اليدوم   العدراي و ن حدد مدا   للندان و  بعدا الدلالد اْلادرىأ أهندا فر د هم نظن الشيعة أن هذل الير ة ا

ال ار يددة ل  قيددق حلمهددم الكلددري ب ددوب نييددادة اْلمددة و قيددق ال للددة علددى أهددل السددنةأ ولكددنهم ويلددوا   ومددرة وددرورهم وسددكرُتم 
م ننكشيون لألمةأ ونظهرون أمامها على حقيق هم اليت واملدا اج هددوا بلعا اان صاراإل اجلز ية امل ني ة أهنم   نير الوني  ه

ردددا ني ومكددرل بالكددافرنن واملنددافقنيأ ق بي ددل اهلل تعددان وحسددن تيدددل تعدددان للمسددلم-  سدديها وال كدد م عليهدداأ فاْلمددة اليدددوم 
 دمأ ونيدد رأإل  مدا عنددهم مدن   دارإل تعدرفهم جيددا  وتد يطن -أتاح ه تقنياإل العصر من ف ا ياإل و نين  ووسا ل معلوماإل

 الدنن امللد ل والنوا  السرمدي  والشرا باهلل تعانأ واحملادة لدنن  مد  لى اهلل عليه وسلم وأ  ابه رضي اهلل عنهم.!
 

 :عندما ينادي حسن نصر اهلل األمة اإل المية
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ية نيلدددل سدددننيأ تدددان  ددددق بندا ددده مجددداهري عنددددما تدددان حسدددن نصدددر اهلل نندددادي   اطاباتددده املل هلدددةل املسدددلمني واْلمدددة اإلسدددالم
املسددلمني مددن أهددل السددنة   مشدداري اْلر  وم ارهبدداأ الددذنن ظنددوا بدده الظددن احلسددنأ وحسددلول ساهدددا  نقاتددل اليهددود..! ولكددن 

فلددو  دددني   بلدد    نعدددت  دددي نددا حسددن نصددر اهللأ فقددد ان هددى زمددن اخلددداق وال للدديرأ وباندد  احلقددا ق وظهددرإل املكنوندداإلأ 
 فال نسع  اليوم  ا أن تنادي شيع   وأهل مل   ااي  عشرنةأ فقد فطن  اْلمة ل  حبمد اهلل.! ة  اللهج
 

أن مرحلددة ال يلددة السددنية نيددد بدددأإل ت الشددىأ وأعقل هددا بي ددل اهلل تعددان ومن دده مرحلددة اليقظددة والدد يطن  -واهلل أعلددم–و ندد  أظددن 
 والنهو .

 :تاآليت  عصورها اْلارية  هبا أمة اإلسالم مع الشعن الراف ي وس مر  مرإل وعلى وجه ال قرنق ميكن ترتيق املراحل اليت 
 أ و ن شك  فقل السُّلاإلأ أو حخي املوإل..!مرحلة ال يلة السنية
 واخلداق وااخنداق.. مرحلة ال للير وال ش

 الراف ي.. مرحلة اات ا  وااف  ا 
الظاهرندة  حزا اهلل الللندايم  دام حسنيأ وأن ا بسلق جناحاإل الراف يأ واسيما بعد سقو  نظا رور مرحلة اان ياشة وال

 امل ني ة.
 والليان الواضخل. امليا لة الكاملةمرحلة 

 مرحلة املواجهةأ أو امل ارتة واملعانشة على ميا لٍة   أحسن اْلحوال.
 مرحلة ال للة لل ق وال وحيد والسنةأ بإبن اهلل تعان.

ن احلدق وال وحيدد والسدنة هدو ال الدق والظداهرأ فييده الرمحدة والعددل واإلحسدانأ وا واهلل لدن و ن من اري اللشرنة مجعال أن نكدو 
نكون حالد أحسن منهأ و ن أهل ال وحيد والسنة  م أرحم بالراف ة وسدا ر أهدل اللددق واْلهدوال املن سدلني  ن القللدة مدن بعدا 

  ل الوانيع وال ارنخ.ه ال للعٍاأ وهذا تما شهدإل به دا ل الشرق شهدإل به أن ا دا
وسعضرا هنا م اا واحدا  فق  اشدية ال طوندلأ وااد م بده هدذا املقدالأ وااديإل هدذا امل دال ْلن  داحله مدن أشدد الندا  علدى 

ددل هبددم باحلجددة واللهددان علددى مدددار ال ددارنخ اإلسددالميأ وهددو مددن أب ددا عنددد الراف ددةأ  النددا  الراف ددة وأعظددم مددن ف دد هم ونك 
 إلمام أمحد بن علد احلليم بن تيمية احلراي  رمحه اهلل.وبل  هو شيخ اإلسالم ا

نيددال رمحدده اهلل   منهددا  السددنة النلونددة بعددد تددالٍم عددن سددازي الراف ددة   ال ددارنخ وونيددوفهم دا مددا مددع أعدددال اهلل ال ددزاة مددن اليهددود 
ملون معهدم العددل واإلنصداف وا ومدع هدذا فعهدل السدنة نسد ع)) :والنصارى وال  ار ووريهم ومعاون هم  م على املسلمنيأ نيال

بدل هدم للراف دة  أمدن بع دهم لدلعا بدل أهدل السدنة لكدل وا يدة مدن هد ال ادريد  أفإن الظلم حرام مطلقا تما تقدم أنظلموهنم
وهدذا ْلن  ا أبع دنا بع د وهدذا ممدا نعيفدون هدم بده ونقولدون أند م تنصديوننا مدا ا ننصدئ أوأعدل من بعا الراف دة لدلعا اريد 

فصدداروا رنزلددة نيطدداق  أوهددم مشدديتون   ظلددم سددا ر املسددلمني أفاسددد ملددن علددي جهددل وظلددم اشدديتوا فيدده أ ددلد  اْل ددل الددذي
واخلدوار  تكيدر أهدل  أوا رنق أن املسلم العا  العادل أعدل عليهم وعلى بع دهم مدن بعدا أالطرنق املشيتني   ظلم النا 

وتددذل  أت ددر أهددل اْلهدددوال  أقأت ددر الراف ددة ومددن   نكيدددر فس دد اجلماعددة وتددذل  أت ددر املع زلددة نكيددرون مدددن ادداليهم وتددذل 
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ن ادداليهم وا نكيددرون م دد أالسددنة ن لعددون احلددق مددن رهبددم الددذي جددال بدده الرسددول وأهددلن  أنل دددعون رأنددا ونكيددرون مددن ادداليهم فيدده
  :نيدال أبدو هرندرة { تند م ادري أمدة أارجد  للندا}تمدا و دئ اهلل بده املسدلمني بقولده   أبل هم أعلدم بداحلق وأرحدم بداخللق أفيه

تلدري فيده   ونيدد علدم أنده تدان بسداحل الشدام جلدلد  أفهدم ادري الندا  للندا  أوأهل السنة نقاوة املسلمني أتن م اري النا  للنا 
نكسر املسلمون سدنة ودازان اوملا  أألوف من الراف ة نسيكون دمال النا  ونعاذون أموا م وني لوا القا عظيما وأاذوا أموا م

وتدانوا أضدر علدى املسدلمني  أهبدم مدن اجلندد وأاذوا من مدر   أوباعوهم للكيار النصارى بقلص أواْلسرى والسال  أاذوا اخليل  
فقدالوا لدده  أفقدال بددل النصدارى ؟املسددلمون أو النصدارى أمدرا هم رانددة النصدارى ونيدالوا لدده أميدا ادريد  ومحددل بعدان  أمدن مجيدع اْلعددال

والة األمذر  ومذة هذاا فلمذا ا تأذار بعذض  أ وسلموا  ليهم بعا بدالد املسدلمني أفقال مع النصارى ؟ن  شر نوم القيامةمع م  
فذذي هذذزوهم وكتبذذا جوابذذا مبسذذوطا فذذي هذذزوهم و هبنذذا إلذذى نذذاحيتهم وحضذذر عنذذدي جماعذذة مذذنهم وجذذرت بينذذي وبيذذنهم 

 فلمذذا فذذتم المسذذلمو  بلذذدهم وتمهذذن المسذذلمو  مذذنهم نهيذذتهم عذذن قذذتلهم وعذذن ،رات ومفاوضذذات يطذذول وصذذفهاظمنذذا
   اهدوأنزلناهم في بالد المسلمين متفرقين لئال يبتمعوا ، بيهم
 

 واجللل الكلري الذي تان  م   الشام هو على ما أظن جلل تسروانأ ونيد تقدم بترل   أول مقالنا هذا.
رسددالة ت لهددا لدده  ووب  اْلمددر الددذي أشددار  ليدده لعلدده هددو امللدد  النا ددر بددن نيددالوونأ السددلطان اململددوتي  املعددروفأ ولشدديخ اإلسددالم

 نهنكه فيها بي خل هذا اجللل ونذتر فيها نيص هم وشيكا من أحكامهمأ م ل ة   سموق ف اونه.
السدددنة هدددي سدددنة سددد ما ة وتسدددعة وتسدددعني للهجدددرة. وودددازان أو نيدددازانأ هدددو أحدددد ملدددوا ال  دددار مدددن برندددة  أونيولددده ،سدددنة ودددازان،

ارة مدع وفدد مدن أهدل العلدم وأعيدان الشدام وااولده تلد  املخاولدة جنكيزاانأ وهو الدذي نيابلده شديخ اإلسدالم ابدن تيميدة   سدي
أرودون بدن  بدنن  نيدازانن  ال  دار   ملد   ،وفيهدا  :أربع وتسعني وس ما ةاملشهورةأ نيال عنه ابن ت ري   اللدانة والنهانة   حودا  سنة 

سدالم ون در الد  ال  دار أو أت درهم   اإلمري تدوزون رمحده اهللأ ودسالم على ند اْلأب ا بن تون بن جنكيزاان فعسلم وأظهر اإل
الذهق والي ة والل ل  على رؤو  النا  نوم  سالمهأ وتسمى ر مودأ وشهد اجلمعة واخلطلةأ وارا تنا ر ت ريةأ وضدرا 

اتده   ،اهددد وبتدر وفعليهم اجلزنة ورد مظا  ت رية بل داد ووريها من اللالدأ وظهرإل السلخل وا ياتل مع ال  ار واحلمدد هلل وحدل
 حواد  سنة يالٍ  وسلعما ة.

 
واحلمد هلل را العاملنيأ ونسعله تعان أن ني خل على املسلمني ونعاذ بعنددنهم  ن تدل ادرٍيأ وننصدر اجملاهددنن   سدليله   تدل 

 نعم املون ونعم النصري. أمكانأ  نه وب  امل منني
 

 ت له أبو علد الرمحن عطية اهلل
 هد1221 ير

 
 


