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 عىل التسليمِ  وأ�مُّ  وأفضُل الصالةِ ، ربِّ العاملني هللاِ  احلمدُ         

 :آ�ه وصحبه أمجعني عىلرمحة للعاملني، و املبعوِث  سيدنا حممدٍ 

 : وتمهيدمقدمة    
تنفيث ذولة التي تصب يف حرب املسلمني واجلهود املب فإنّ     

اإلسالم حتت غطاء االنتامء آلل بيت النبوة  وجه احلقد يف

الع اليهود يف املدينة ق أن  هتاوت منذ األطهار مل تتوقف يوماً 

عىل  اليهود اجلزيرة العربية عىل خلفية تآمرسائر أرجاء املنورة و

 !.املكائد هبمالرض و املزيد من إنزالو ،جرياهنم من املسلمني

 منذ اهنيار اإلمرباطورية الفارسية املجوسيةحلظة كام مل تتوقف     

ما كان من عبدة النار لذا ؛ يف معقلها الرئيس يف بالد فارس

املحاولة تلو املحاولة و ،أ�باعها إال أن بذلوا اجلهد تلو اجلهد

إال أن  ،وجودها لكن دون جدوىا وماهيتها وإلعادة جوهره
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التي يمكن تسجيلها يف التاريخ اإلسالمي أخطر املحاوالت 

حتت راية و ،لقت من قلب املجتمع اإلسالميتلك التي انط

 آلل البيت املفضوح من التعصب انطالقاً و ،اإلسالم نفسه

عىل اللعب و ،_الذين ال يكتمل إيامن املسلم إال بحبهم_

أفظع عملية توظيف  العزف عىل أوتارهم ضمن و ،حباهلم

صلتهم بنبيهم  هبدف تقويضمسريهتم ألشخاصهم وسريهتم و

العامل اإلسالمي من  تقويض هبدفو ،سالمه عليهصلوات اهللا و

 حثيثاً  سعياً  ،بواسطتهم متزيقه والسيطرة عليهبل و ،هبم داخله

دفنت إىل التي ماتت و وراء إحياء اإلمرباطورية الفارسيةمنهم 

 .من عباد اهللا احلنيعىل يد الصبأمر اهللا و غري رجعة

 لتغّول عىل املجتمعاتمنهم ل حرصاً  لقد مضوا يف خمططهم   

 لو حتت شعارهتا واقيادو عىل مقدراهتااالستيالء و ،اإلسالمية

 من يبقى من اإلسالم إال اسمه وإسالمي لكن برشط أن ال
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 !.القرآن إال رسمه 

ذج خطط املجنون الذي يستدرج الّس هذا امل فهل سيفلح     

يقتلعهم من إسالمهم عىل نحو ما تقتلع العيون فال تعود و

 !؟ الرؤيا إىل آ�ة النظر املقتلعة أ�داً 

كل ضعيف نفس  هلا يوظفأو هل ستنجح هذه املؤامرة التي     

املصداقية لدينه مأفون من نحو فاقد الصفة وبائع وصويل وو

 .حسون؟

ق دعاة املرشوع املجويس فمن صدّ ،..يد ال وأ�ف البالتأك   

 ،الصفوي سواء باالستدراج أو بالتوظيف فعليه وزر ما فعل

لن تنهار األمة بسببه يف الدنيا أو حتاسب يف  لكنه سيبقى فرداً 

ال ،يوم ال ينفع مال ووزر أخرى ال تزر وازرةٌ ف ،عنه اآلخرة

 .بنون إال من أ�ى اهللا بقلب سليم

 أفرادها فهي معصومة منأعني عمومها ال بعض مة وأما األ   
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 نزل هبا من الرضبات فقدان اهلوية مهامالذوبان والضياع و 

 .و التحديات األوجاعو

اد النار من دون اهللا فاإلخفاق يف الدنيا عىل الدوام أما عبّ و     

يفلحوا بني لن ف ،عدوهم الفالح يف اآلخرة قطعاً و ،حليفهم

 .الذريةاألخرى ولو متسحوا بكافة أهل البيت ويدي اهللا يف 

التي  هذا التمهيد أقدمه توطئة بني يدي الترصحيات اخلطرية    

 ،"عيل يونيس"تشّدق هبا عىل املأل مستشار الرئيس اإليراين 

بل تتجاوز ذلك إىل كوهنا ، ال تدعو إىل القلق فحسب التيو

يف كافة بالد اجلامعة أهل الّسنّة و املسلمني إعالن حرب عىل

 ، األردنوك دول اخلليج العريب و يف مقدمة ذل، العامل اإلسالمي

                                                                            .                                      ! اإلسالموالشام و اليمنسائر بالد و

 ،ال يزالون العمود الفقرّي هلذه األّمةكانوا و اجلامعةأهل الّسنّة و

 سفينة نوح اّلتي ال تغرقو ،وبحرها اهلادر ،مجهورها الواسعو
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 السنة وأهل ،األعاصري رضبت دفتهاوأ، مهام لطمتها األمواج

السّد املنيع يف وجه كل و ،شاطئ األمان لكّل أ�ناء اإلسالم

 للتالعب والتغريبيني والزنادقة والتكفرييني املبتدعةحماوالت 

 .                                                                    الدين هذا هوية يف

فإننا  أهل الّسنّة إحداثيات حتديد يف املزيد عن يبحث ملن أما    

 ..نقول له
;
;;!\;ÿÊàÑ;Ïfiâ’;€6]⁄·bÂ;Ï¬Ëç’\;ملسو هيلع هللا ىلص 
;

  :أي  ،قرآنينيليسوا العجم أهل السنة من مسلمي العرب و     

 ،االستدالليف املرجعية و وحده القرآن الكريمال يقترصون عىل 

معجز من جهة أ�ّه وحي  ،بآ�ات الكتاب العزيز فال يكتفون 

 ،منّزل بلفظه عىل قلب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلممتلو 

 اّلتي هي وحٌي غري_الّسنّة املّرشفة لكنّهم يضمون إليه كذلك
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 جنباً و فيعملون هبام معاً  ،توضيح لآلي القرآينو فيها بيان_ متلو 

 . إىل جنب

 منال ينتقون بمعنى أهنم  ،ليسوا انتقائيني أهل الّسنّة و     

 معرضني توافق هواهم منها طائفة فةّرش النبوّية امل السنة أحاديث

كل ما صّحت نسبته إىل وإّنام يأخذون ، عن طائفة ُأخرىهبا 

ضمن منهج علمي دقيق من  الّسالم الّصالة املصطفى عليه

تناول أكثر من نصف مليون شخصيّة وردت يف .. إلثباتا

 بيتنسبت إىل أهل الفال ينتقون أحاديث ، يثيةاألسانيد احلد

 بكل ما ورد عن اآللو لكنهم يأخذون هبا ،دون غريها

الذي  الطريقراسخة  من هذا واضحة و ضمن معامل _ األ�باع_

 ال ينتقون أحاديث اخللفاء الراشدين أو كام ،ارتضوه أل�فسهم

أو أحاديث مدينتي احلرمني الّرشيفني دون ،فحسب غريهم

 املقاييس بكل ذلك ضمن ذاتلكنّهم يأخذون  ،أحاديث غريمها
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قبل  التي شهد هبا العدوو، العلمية التي هي مفخرة أمتنا

 .الصديق 

فال يقصون صحابيًّا  إقصائيني، ليسوا  السنة أهل كذلك     

 هم الّرعيل األّول الّصحابة الكرام كيف ذلك و، يقّربون آخرو

محلة الّرسالة يوم كانت تلك  همو، صفوهتامن هذه األمة و

قبل أن تتعرف تيضء الدروب للتائهني و ،الّرسالة متيش وحدها

يوم كانت الدنيا  بل ،هاإليتقبل ، وتتبناهاو ،عليهاالبرشية 

هم فكانوا يومئذ هم األمة و تقف يف وجههاحتارهبا و بأرسها 

 ..رجاالهتا

أحدًا ممّن  أو، تابعي تابعي أو ،ال يقصون تابعيّاً أهل السنة و     

 أو عليه كذب بإثبات نفسه أقىص إذا إال � _وراءهم

 مما الزهايمر نسيان أو الشيخوخة خرف به نزل أو لديه، انحراف

  إّنام يفتحون صدرهم للجميع عىل _،الرواية معه تستقيم ال
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 به األجيال نفاخر، هٍج علمٍي يرىض به كّل العقالءمن من أرضيّةٍ 

 .العلياءواحلضارات و 

ئيّني أهل الّسنّةبالتايل فو     ماوافق كل ليس أي ،ليسوا هوا

 رفضوه خالفها ما كل وليس أصحابه، واحتضنوا  قبلوه هواهم

 ،الدين هذا عىل األمناء فهم وكال، حاشا أصحابه، ونبذوا

أ�م ضل الصالة وعليه أف ،احلّراس عىل ما جاء به النبّي الكريم

آدابه يف أدّق و ثوابتهضوابطه والواقفون عند حدوده و ،الّتسليم

 ..تفصيل

منذ  اجلامعة مع الروافضقّصة أهل الّسنّة و من هنا تبدأو      

يوم كانت األرض عىل  ،هلذا الّدين األوىل الفتوحات اإلسالميّة

فإذا هبا تغيب  ،الّرومو فارس إمرباطورّيتيموّزعة بني  امتداداهتا

إمرباطورية فارس خلف قرص   عىل أ�دي خّرجيي مدرسة النّبّوة

 عن بعد أن انحرس وجودها يف البداية، الّشمس إىل غري رجعة
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 رض هبم مجيعاً من َثّم خسفت األو، )الّرافدين( بالد العراق 

 وجود وال أ�رٌ  مل يعد هلمحتّى ، املسلمنياملجاهدين عىل أ�دي 

    .اخلافقني يف

 تلكم هي قّصتنا مع عّباد النار يف فارس اّلذين امتألت قلوهبم    

أ�قاض عبادة النّار غيظًا من ارتفاع راية التّوحيد و اإلسالم عىل  

 عقب الغيظ من متيز قلوهبم كادت الذين أو�ك ،ثاناألوو

 وحشيت املسلمني، أ�دي عىل الدولية الساحة عىل دولتهم اهنيار

 بالدهم يف املجوسية رايات سقوط بسبب حقداً  أفئدهتم

 صحابة من كمداً  صدورهم وضاقت الدين، هذا راية وارتفاع

 يف احلربة رأس كانوا  الذين وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول

 زحف أمام هزائمهم وسائر وهناوند القادسية انتصارات

 بشتى السابقة أجمادهم استعادة قرروا لذا؛ واملسلمني اإلسالم

وليتهم سلكوا إىل ذلك طريق سنن -، ا�ارقة الكيدية الوسائل
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�ا سّطر الّتاريخ هذه و، مٌ اهللا يف هذا الكون إذن �ا وقع اصطدا

 الفجر انبلج ضوءهو ،الّليل وّىل لن يعودلكن هيهات و، _ماآلآل

إىل  ال يعرف الرجوعوالزمان ، عّم الوجودو ساطعًا يف اآلفاق

اكتسى ولو تبدلت األغصان و األشجار وذهب عود و الوراء

من ّ�ا قّرروا البحث عن نفٍق للخروج  هلذا فإّن القوم؛ عود

لم جيدوا نظروا يف كِل اجتاه ف ،أحالمهم الّشيطانيّة أمام هزيمتهم

 ورفع، مكان كل ويف التاريخ يف جذوره رضبقد و اإلسالمإال 

عِرش  فانقدح مكرهم عن خبٍث ، األ�ام دنيا يف بثقةٍ  لتعرب سفينته ا

 الوسائل مستخدمني، إلسالمهل ااجلديدة أل املوجة يركبون به

عىل ما ازفني ع،  اإلسالم أمة تستخدمها التي ذاهتا اإلسالمية

 بعض و _فأظهروا، من أمجل األحلان متيل إليه قلوب املوّحدين

 ألهل البيت األطهار حمبتهم مجيعاً  أعلنوا و، إسالمهم _اليهود

 ! انتصارهمو
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 :أي_ من خالل تلك املوجة التي ركبوها صاروا قرآنيني و     

فنبذوا كّل حديث سمعه  _  يأخذون بغري القرآن الكريم ال

حممد صّىل اهللا عليه وسّلم النّبّي  الكرام من  صحابةالواحٌد من 

، ماّدته يفقدوهو ،كّلهليضيّعوا بذلك الّدين ، األ�امسيّد 

 أن  إالّ أّن خشيتهم من، يسحبوا البساط من حتت أئمتهو

 بكل حديث قادم من طريق ذّرّيةدفعهم لألخذ يكتشف أمرهم 

 األّولني ما نطق به نبّي  هو قليٌل أمامو، املرسلنيخاتم األ�بياء و 

 !التسليمأ�ّم عليه أفضل الّصالة و ،واآلخرين

ال ُحيىص من األكاذيب فوق ذلك قاموا بنسج ما ال يعّد وثّم       

فوضعوا عىل أ�سنتهم من  ،نسبوها ألهل البيت الكراماّلتي 

  .!!الوديانما تنوء عن محله اجلبال و النصوص املوضوعة

اَدْوا بعصمة آل البيت ثم من أجل أن حيّصنوا انحرافهم ن     

 !كرامال
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 التاريخ من فاستعارواقاموا عىل مرشوعهم  الّتمويهمن أجل ثم  

 األطهار، النبوة بيت أهل وتر عىل العزف هلم ليتمّ ) سنفونيات( 

، عزوفة اّلتي ُتغّطي خبيئة نفوسهمعىل تلك امل يتّم هلم اللحنف

ذج تَ و واجلاهلني من أهل الّسنّة ستدرج يف ذات الوقت السُّ

زل يف أّمة النكبات اّلتي تناجلامعة يف استغالٍل مقيت ألوضاع و

تّم هلم املقدمة و هلم متّت هبذاو، األخرىاإلسالم بني الفينة و

إذا هبم يبدؤون يف و ،ومل يبق سوى النّتيجة واخلامتة ،املوضوع

هي فرقة  إحداث فرقة يف هذه األمةحنظلها من خالل قطف 

 تعتمد ضالة فرق من عنها تفرع وما ،عرشّية ثناالشيعة اإل

  احلقدو الّدجلوالكيد واملكر والكذب و االنتقاءواإلقصاء 

  !األهواءوالغوغاء و

ثم بعد أن استقّر هلم األمر يف إيران  يف مرحلة الحقة من     

ثر من مليون مسلم من ذبحوا أك خالل دولتهم الّصفوّية األُْوىل
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يف الوقت اّلذي  ،هّجروا بالقّوة من أ�ى الّتشيّع كام، أ�ناء إيران

أسكنوا فيه شّذاذ آفاق من رافضة األرض عىل نحو ما فعل فيام 

 .!! بعد الّصهاينة يف شعب فلسطني األيبّ 
 

;Ø⁄÷â∏\;€\á·;∫;]·Öl^Â;Ï¬Ëç’\;k]›]Ë|;

قد قامت دولتهم الّصفوّية الّثانية يعيدون ذات املشهد واليوم و   

 .بأ�شع مما جرى يف املّرة األوىل

 د تصّدوا هلمفق، ة فلم يقفوا يومًا مكتويف األ�ديأّما أهل الّسنّ     

 يف شتّى البالدو، عىل طول الّتاريخ وَعْرضه وما يزالون 

 األحوال منوعىل اختالف الظروف و ،وهم واثقون وعرضها

فأ�طل أهل الّسنّة بفضل اهللا ، مّرها و هم ال يتعبونحلو احلياة و

ل الّرافضةوّمهة جماهدهيم ، وتوفيقه عىل األّمة  العالية تغوُّ

 ممّا أورث قلوهبم، فرصة هلؤالء املبتدعة اإلسالمّية كلّام سنحت

http://aqeeda.org/book/_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9.pdf
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 زالت وال كانت األمة هذه عىل والكراهية احلقد من مزيداً 

هو غالب حاهلم و، مرشوعهم، هبا يمنى هزيمة كل مع تتنامى

اهلزائم املتالحقة عىل طول  مهتحتّى اضّطرّ  ،مع ُأّمة اإلسالم

ع يف أعامق الّرابض احلقد الّدفني إىل تفّجر _ ساحة الّرصا

وهم ، جاد بأعداء هذه األّمة دون ترّددإىل االستن_نفوسهم 

قة احلقيو، حرصهم عىل وحدهتاو، اّلذين يزعمون انتامءهم هلا

بتعىل تغيري دينها و نحيرصو أّهنم إّنام  ها حتت عنوان االنتامء ثوا

 ،هلذا وقفوا مع الصليبيني ،الّسالم آل بيت نبيّها عليهلنبّيها و

تو  !السنني قاتلوا حتت لوائهم لعرشا

 هلم الّطريق إىلسّهلوا و ،رحبوا بالتتار الّدمويني هلذا فقدو   

 !..حنيوكان هذا ديدهنم يف كّل وقت و ،البيت اإلسالمي

، ملدينة القدس للّصليبيني من منّا ينسى تسليم الفاطمينيو  

 !؟عىل أ�دهيم ترك أهلها للذبحو
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 استدعاءه يف مرص للجيوش الّصليبيّةشاور ومن منّا ينسى و    

 !النارص صالح الّدين؟السلطان لقتال  

ر عانرشه و ،ومن منّا ينسى ابن العلقمّي      صمة  اخلالفة أرسا

 !من غري خسائر تذكر؟املغول  إليها يف بغداد حتّى أدخل

ة اّلتي مل تقرتب منهم ومن منّا ينسى غدرهم بالّدولة العثامني   

دعم أوريب رضبوها من اخللف ضمن تنسيٍق و حّتى ، آنذاك

 بعد أن كان سقوط" فيينّا"لتخفيف ضغط العثامنيني يف حصار

 من ورائها كانو، و أدنىأإمرباطورّية النمسا قاب قوسني  

 !؟أو أقرب سقوط أوربا بكاملها يف متناول اليد

 اليوم لكنّا إيران يف الصفويون لوال": املسترشقني أحد قال لذا    

 عقب وقد. "كاجلزائريني القرآن نقرأ  وأوروبا وبلجيكا فرنسا يف

 فعندما:بقوله" الفاريس التمدد آفاق" كتاب صاحب هذا عىل

 اهلجامت لوال تنكفئ مل فينا، أ�واب عىل العثامنية الدولة كانت
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 يعرفه ما وهذا اخللف، من الصفويني قبل من هلا تعرضت التي

 التيوقراطية الدولة إيران يف يرون ال وهلذا جيدًا، الغرب

 !.املتمدن العامل عىل حقيقياً  هتديداً  القروسطية

 اليهود لتفتيتفاقيّاهتم اليوم مع  األمريكان واتمن منّا ينسى و   

عضد العامل اإلسالمي يف العراق واليمن والّشام واجلزيرة  

 !  اإلسالم؟وسائر بالد العروبة و، وأفغانستان ،العربيّة

 شحنات ريغإىل تفرافهم انحلقد اضطّرهم غلّوهم وتطرفهم و   

من خالل غرس بذور  احلقد  عداوهتم ألهل الّسنّة و اجلامعة 

 أ�نائهم الّتكفري يف قلوبو الّتنفريو النّفوروالكراهية والكذب و

يف الّذاكرة  تلك املعاين الفاسدةحّتى استقّرت  ،ألّمة اإلسالم

وتبيت حيث ، تنشأ معهم حيث ينشئون ،الشعبّية ألجياهلم

هي نقطة الضعف التي مل و، نائمون هم ال تبارحهم وو، يبيتون

ن أدبيّات شيئًا عيعرفون ِ  ألهنم مل يكونوا  ؛ا أهل الّسنّة أ�داً تبه هلين
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يف كتاٍب  إذ هي غري موجودة  ،يف ثقافتهم الفاسدة الّرتبية تلك

األسياد  اليهودإّنام يقترص وجودها  عىل تلمود و، أو سنّةٍ 

 عظمالّروحيني مل القادةو ،احلقيقيني ملؤسيس املذهب الّرافيض

 !عىل مّر العصور زعامئه

با والّشباب هلذا أضاع الّشيعة      يف الّشام والعراق صداقات الصِّ

فانقّضوا عىل من ، الّسنّةل الشيخوخة اّلتي بادهلم إّياها أهو

، جارهلم خري أٍخ و كانو، وناسبهم، وخالطهم، جاورهم

 ،هم اخلنجرغرسوا يف أحشائو، رقاهبم الّسكنيفأعملوا يف 

ذلك بمجّرد أن اكتملت  قّوة الّدولة الصفوّية الثانية حتت و

التي زعموها إسالمية  "مجهورّية إيران اإلسالمّية"ّمى مس

وقفوا مع ظلم طاغية الّشام حني زعموها نرصة للمستضعفني و

عىل حساب و ،املستضعفني من أهل الّشام عىل حساب  بّشار

اهبم يف انتس ،لنّهارالليل وايف  عوا به رؤوسناالعدل اّلذي صدّ 
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آل وريض عن سائر الّصحابة و، الكاذب للحسني ريض اهللا عنه

يدع جماالً للّشك بأّن هؤالء الّرافضة إّنام ال بام   ،البيت الكرام

الّشّامعة _ريض اهللا عنه_جعلوا من سيدنا أيب عبد اهللا احلسني 

 ويربرون عيوهبم، هبا ويسرتون، اّلتي يعّلقون عليها أخطاءهم

 شباب سيدي واحلسني احلسن براءة يقيناً  يؤكد بام جرائمهم، هبا

 خدجية وجدهتام ،ءالزهرا  فاطمة وأمهام اجلنة، يف اجلنة أهل

 األ�رار الصحابة وسائر الكرام، النبوة بيت أهل وسائر الكربى،

 األول الصدر منذ احلق رفضوا  الذين الرافضة هؤالء من

 كل يف اإلسالم أمة عىل تأمروا والذين اليوم، حتى لإلسالم

 والطغاة الظلم إىل يزالون ما و انحازوا والذين مكان، و زمان

 !.بشارون العرص هوالكو مقدمتها ويف والديكتاتوريات،
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 إّن العارف بحقيقة نشأهتم وتارخيهم وتطوّرهم ومواقفهم   

ولن ، "يونيس "يصدم بترصحيات ا�أفون  تطّلعاهتم لنو

العاّمة من أ�ناء األّمة هم اّلذين  إالّ أّن  ،يستغرب صدورها منه

 !من األقوال و األفعاليصدمون بنحو هذا 

 ،فأضعها حتت املجهرهلذا سأعمد إىل ترصحيات املستشار    

امللوك ليأخذوا أهبة أخاطب من خالهلا الشعوب والرؤساء و

تعّطش إلعادة أجماد فارس زحف اإليراّين املاالستعداد لل

ذي انترص عليها يف معركة احلّق االنتقام من اإلسالم الّ و، األوىل

املسلمني الذين مل يرفعوا الّصحابة واالنتقام من و، والباطل

ية   .لن يرفعوها أ�داً و ،يوماً  البيضاء لعدّوهمالّرا

 :وقاحة و استعالءبتشّدٍق و" عيل يونيس" احلاقد قال املتطّرف 

 !ال تقّية بعد اليوم-١

http://www.motabaat.com/2019/02/24/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8F-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9%D9%8C-%D8%AA%D8%B1/
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 أربعة عواصم عربّية هي بغداد ودمشق وبريوت نحن يف-٢

 !صنعاءو

نّية-٣  !بغداد هي العاصمة اجلديدة لإلمرباطورّية اإليرا

نيّة منطقة الّرشق األوسط -٤  !هي منطقة إيرا

 !العثامنينيوسنقاتل الوهابيّني و -٥

  ..ماذا يقرأ العاقل يف هذه الترصحيات الفاجرة  > 

 من التهديدات ال يعدو أن يكون  اّللون إّن من يطلق هذا 

 :من اثنني اً واحد

 للعقل غري فاقدٌ  ،ال يدرك خطورة ما يقولجمنون  إّما أ�ّه رجٌل     

 نعلمأل�ّنا  وهو احتامٌل غري وارد؛ ،قيمة لكالمهفال  ،مكّلف 

 .إقليمّية  كبرية مستشاٌر لرئيس دولة أّن صاحب التّرصيح  بداهةً 

وما  ،يعي أ�عاد كّل ترصيح أطلقه، إّما أ�ّه مدرٌك �ا يقولو     

قًا بنا مجيعًا شعوبًا يعني أّن اخلطر بات حمد ممّا،يرتّتب عليه
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أغنياء دون فقراء و ،وحكوماتدوالً  ،ملوكًا ورؤساءو

 ..وأّن الزحف اإليراّين يستعّد للحظة الصفر ،!استثناء

طويل  ساعة الصفر قد بدأت منذ زمنتكون  ومن يدري فلرّبام   

 .!سواء حد عىل احلكام يستيقظ أو الشعوب تنتبه أن دون

 من يدري فلرّبام كان احتالل حزب الّشيطان لبريوت لساعات   

 مع الّرئيس سعد احلريري هو اإلعالن اّلذي مل ينتبه يف مواجهةٍ  

 !له أحد 

نّيةمن يدري فلرّبام كانت السيطرة       عىل مقاليد الّتاّمة اإليرا

 كلمة هي العرشين مع بدايات القرن احلادي و احلكم يف سورّيا

 !الّرس اّلتي مل ُيِعْرها أحٌد انتباهاً  

نية إىل من يدري فلرّبام كان وصول     مرتزقة القوات اإليرا

وجهًا لوجٍه مع جماهدي الغوطة وحوران  القتالو ،سورّيا

 لغز يفالّ هو مفتاح سائر جبهات سورّيا الّشام و حلب ومحص و
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 !اإلسالميّةالعربّية و األّمة  القضّية أل�ناء 

 انضاممو ،من يدري فلرّبام كانت سيطرة احلوثيني عىل صنعاء   

للحوثي " عيل عبد اهللا صالح"ــــ لالعسكريني املوالنياخلونة من  

 !من أ�ناء هذه األّمة املكلومني وسيلة التنبيه للغافلني هي

 أرامكو عىل الغادر اإليراين اهلجوم يكون فلربام يدري من     

 األسواق وإرباك اقتصاده، من مقتل يف العريب اخلليج ورضب

 عىل احلرب إعالن حلظة هي عنها الطاقة إمدادات بقطع العاملية

 .!بعد  رسائلها أ�عاد ندرك مل التي األمة

 ن قتال اجليش اإليراين يف مدينة تكريتمن يدري فلرّبام كا    

قيّة هو اّللحظة الفاصلة يف هذا امللّف برّمته   !العرا

ا املستشار احلاقد هو كلمة من يدري فلرّبام يكون ترصيح هذو   

يع من موالني إليران من مرتزقة املوّجهة للجمالفصل 

 أصحابو دولمن شعوب و هلا من معارضنيو ،ميليشياتو



 MP 

 .! حق و دعاة حقوق اإلنسان و من مستضعفني

 :إّنني أ�وّجه إىل أكرب قلعتني للمسلمني اليوم

الرشيفني،  احلرمني تضم التي السعودية العربية اململكة إىل    

 املسلمني أفئدة هتوي والتي احلرمني وأرض احلرمني ومدينتي

 هددها والتي ،األرض أصقاع  كافة من ونبيها كعبتها إىل

 ستار حتت ترصحيه خالل من هذا  املجويس الدماء مصاص

 .الوهابيني حماربة

 والتنمية العدالة حزب اليوم حيكمها التي املسلمة تركيا وإىل   

 أن مع فيها، العثامنيني بمحاربة ترصحيه خالل من هددها والتي

 لكن الزمان، من قرن من أكثر منذ دولتهم نجم أفل العثامنيني

 ورمزية وجنسية هوية هي العثامنية أن  بداهة يعلم ا�أفون هذا

 األمة أن يعلم بل ال عثامنيون، هم العثامنيني أحفاد وأن وانتامء،

 قوهتا ورمز  وجنسيتها هويتها هي التي عثامنيتها عن تتنازل ال
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 األمة هو يونيس احلاقد ترصيح يف بالعثامنيني فاملقصود وبالتايل

 الذين األ�راك من البداية لكن استثناء، دون قاطبة اإلسالمية

 تنامي أمام منهم وخيشى األوىل الصفوية الدولة عىل أجهزوا

 .الثانية الصفوية الدولة عىل جيهزوا أن قوهتم

مع _إذا كان أصل املذهب الوهايب هو املذهب احلنبيلو   

 عن بعيداً حتفظنا عىل الكثري من اآلراء التي جنح إليها الوهابيون 

إذا كان مذهب العثامنية الذي و _األصل الذي انطلقوا منه 

 ..تعبّدت به اهللا عز و جل هو املذهب احلنفي

 افعي الذيإذا كانت العثامنية تضم حتت رواقها املذهب الشو    

 عموم أمةاألكراد األ�راك وكثري من أ�ناء الشام و يتعبد به 

كام يضم املذهب ا�الكي يف عموم قارة أفريقيا الذين  ،اإلسالم

من  كانوا حتى عهد قريب حتت حكم العثامنيني بل كانوا جزءً 

 إدراج فإن ،مازالوا إىل اليوم حينون إليهاالعثامنية األصيلة و
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 واجلامعة السنة أهل حماربة يف كبرية داللة له والعثامنية الوهابية

يران هلا حدود مشرتكة مع تركيا أن إالسيام و ،يف كل مكان

ّن إيران اليوم كام أ، الترصيح اخلطري يتناىف مع حسن اجلوارو

عىل العراق  باتت عىل احلدود السعودّية من خالل سيطرهتا

 بر�اّين رئايساء بغط اتأسيس حكومة طائفّية فيهو، وجيشه

لية احلكومة غرار عىل ،مزّيف بر�اينٍّ  بغطاء دمشق يف هلا املوا

 !مزّيف رئايسٍّ 

 بات عىل احلدود الّسعودّية من فإّنه قد اجليش اإليراينكذلك     

قية املوالية إليران وجهة العراق من خالل امللي  التي شيات العرا

السيام بعد ترصيح املستشار ،  غدت يف العراق أشبه باجليوش

 لإلمرباطورية القادمة العاصمة هي بغداد بأناإليراين 

نية  !.اإليرا

 مناطق إىل  أخرياً  اخلبيثة لقد امتّدت أذرع اجليش اإليراين     
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 احلدود اليمنّية الّسعودية بواسطة احلوثينيتشّق طريقها نحو  

 امتّدوا يف مساحاٍت متعّددة يفاّلذين سيطروا عىل صنعاء و

ويستبيحون  ،حياربون أهل الّسنّة هم هناك و، اليمن أرض 

 يقصفونو، ويغريون عىل مساجدهم وجامعاهتم، دماءهم

عن يعلنون من معاقلهم اجلديدة يف صنعاء و، مدهنم وقراهم

عيمهم احلوثّي يطلق ز كام ، نرش اللغة الفارسّية يف اليمن مرشوع

، م إيران الفارسيّةإىل جانبه علَ و من مكتبه اخلاّص  ترصحياته

ً و ،ما حتمله من رمزّيةومن خلفه صورة اخلميني و ليس ثم أخريا

ً قبلت إيران يف أواخر أوراق ما يسّمى بالسفري )م٢٠١٩ (آخرا

 احلوثي يف طهران ممثًال عن عموم أرض اليمن يف حتدٍّ صارخ

 .!رغبة جرياهنمو اليمنينيلرغبة  

إّن اجليش اإليراين موجود كذلك عىل حدود اإلمارات من     

َطنْب الكربى ( خالل سيطرته السابقة عىل جزرها الثالث
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بل هي موجودة عىل حدود  ،)أيب موسىوطنب الصغرى و

ر عىل تسميته باخلليج  اخلليج العريب كله من خالل اإلرصا

لن ينفع يف ردها ما تردد يف وكاالت األ�باء عن و ،الفاريس

بعض القادة اإلماراتيني من تبسيط للمسأ�ة حني ّرصحوا بأ�ّه 

نية بدفع األموال فهذا مما يدخل  ،يمكن إسكات املطامع اإليرا

األحالم ألّن املرشوع اإليراين مرشوع مؤدلج لن يف األمنيات و

بتالع اخلليج ضيه يشء غري ارلن ييكتفي بفتات األموال و

لن جيد يف دول البتالع العامل اإلسالمي و العريب كله متهيداً 

اخلليج العريب ما يردعه بعد أن تعاظمت قوة إيران التي 

املتدرجة عىل الساحة اعتمدت عىل ذراعها إىل جانب هيمنتها 

فهي ،الدولية يف مقابل اعتامد دول اخلليج عىل غريها اعتامدًا كلياً 

وية بغريها لكن من يضمن أن تغدر القوى ضعيفة بذاهتا ق

الصاعد يف خريطة تبدل  الكربى هبؤالء الضعفاء لصالح القوي
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َوالَ ُتْؤِمنُوا إِالَّ ِملَْن َتبَِع ▬ :عىل ضوء قوله تعاىلاملصالح و

ِذيَن آَمنُوا الَ َتتَِّخُذوا ▬: قوله تعاىلو ] ٧٣: آِل ِعْمَران[♂ِدينَُكمْ  َا الَّ َيا َأهيُّ

ائَِدة[♂اْليَُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولِيَاَء َبْعُضُهْم َأْولِيَاُء َبْعضٍ  السيام ،] ٥١: اْ�َ

هو مرشوع هيودي بمالمح  انتهاءً و وأّن املرشوع الرافيض ابتداءً 

 .إسالمية خادعة

 مسا�ًا يسعى للّسلماجليش اإليراّين ليس جيشًا وديعًا و   

بعد اّلذي شاهدناه من جرائم ضّد  ال سيام ،العامليني الّسالمو

والعراق  اجلامعة يف سورّيايف حّق مجهور أهل الّسنّة و اإلنسانيّة

شيوخهم ح اّلتي ارتكبت يف جانب نسائهم واملذابو، واليمن

القديمة  ه من فتاوى مرجعيّاهتمما استندت إليو ،وأطفاهلم

  ..اجلديدةو
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0Fنعمة اهللا اجلزائري"إذ يقول السيد     

 األ�وار"يف كتاب  ")١(

 :"النعامنّية

ال عىل إٍ� وال عىل _مع أهل الّسنّة  :أي_نا مل نجتمع معهم إن"    

هبم هو الذي كان إّن ر:"وذلك أّهنم يقولون ،ال عىل إمام و ،نبٍي 

ال _الرافضة:يأ_نحن و، وخليفته من بعده أ�و بكر، حممدًا نبّيه

أ�و  إّن الرب اّلذي خليفة نبيّه ،ال بذلك النّبينؤمن هبذا الّرّب و

1Fال ذاك النّبّي نبيّناو ،بكر ليس رّبنا

)٢("  

 :حكم النّاصب بعد أن بّني معناه كام يقول يف  

                                                           
 الدولة يف زمان وإيران العراق يف اإلثني عرشية الشيعة كان أحد كبار رجال الدين )١(

 عند كبار ُوثِّق اجلزائري وقد التي تقّلد فيها بعض املناصب القضائية، الصفوية

: تويف عام .ويوسف البحراين، واحلر العاميل ،املجليس كأستاذه الشيعة الرجاليني

 .يف غرب إيران "ُلرستان"بمحافظة  الواقعة "ُبلدخرت" دفن بمدينةو) � ١١١٢(
 ) ٢٧٨/ ٢باب نور يف حقيقة دين اإلمامية وأ�ه جيب اتباعه دون غريه  ،األ�وار النعامنية( )٢(

¯;√pÖh;ÏË¬Ëå;ìÊë›◊ê;ÍÄÊ⁄÷h 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1112_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
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 :الثّاين يف جواز قتلهم  و استباحة أمواهلم و"

ذلك  قد عرفت أّن أكثر األصحاب قد ذكروا للنّاصبي: يقول    

عندهم  حكمهو، ّطهارة والنّجاساتاملعنى اخلاص يف باب ال

أّما عىل ما ذكرناه له من و، كافر احلرّيب يف أكثر األحكامكال

 .الّتفسري فيكون احلكم شامًال كام عرفت

يف العلل مسندًا إىل داود بن فرقد  روى الصدوق طاب ثراه     

 :قال

 ما تقول يف النّاصب؟:  قلت أليب عبد اهللا بن عبد الّسالم 

 فإن قدرت  أن تقلب عليه، لكنّي أ�ّقي عليك، حالل الّدم: قال 

 !أو تغرقه يف ماء لكي ال يشهد به عليك فافعل، حائطاً 

 ".)١(2F!خذه ما قدرت:فام ترى يف ماله؟ قال: قلت 

 الروافض هذا الكالم اخلطري يعود بنا إىل املرجعية احلقيقية لدين

                                                           
 )مجليسلل ٢٣٢ /١ بحار األ�وار(وانظره يف  .)٣٠٨ /٢األ�وار النعامنية ( )١(
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حيث جاء يف التلمود عن غري اليهودي أ�ّك إن وجدت استغاثة 

3Fمن أحد من الغوييم

قد وقع يف حفرة فإْن مل يشاهدك أحٌد  )١(

 !.فأغلق عليه فتحة احلفرة

أما عن مال الغوييم فيزعم التلمود أهنا حالٌل لليهودي رشط     

  .)٢(4F!أْن ال يتمكن أحٌد من مقاضاته

مني من هتديدات عىل أ�سنة املعمّ ما يضاف إىل ذلك من و   

 ،حاخاماهتم باحتالل مكة حتت ذريعة إخراج الوّهابيني منها

آخر  التّرصيح الّرسمّي ملستشار  يوّثقها من جانٍب  وهو ما 

  !  ا�أفون عيل يونيس دولتهم رئيس

 هو حارض عىل احلدوداإلرهايب القاتل  اجليش اإليراين كذلك    

قّية األر   عىل احلدود أ�ضاً  هو حاٌرض و، �ا ذكرناهدنيّة العرا

                                                           
 . »جوييم«مصطلح ديني هيودي يطلقه اليهود عىل غري اليهود )١(
     .العبارةبترصف يسري يف  )٢(
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يشها ميليشيات جسورّية غداة وصول مرتزقة إيران واألردنيّة ال 

الّسوريني يف هلنا األردنيني وبام ُيَعدُّ نذير ُشؤٍم أل، إىل حوران

شخصية  هو ما يفّرسه وصولو، تلك الّديار األردنيّة الّشاميّة

انقطاع رسمي دام سبع  طهران بعد أردنيّة رفيعة املستوى إىل

 .! سنني

إّن إيران اليوم موجودة عىل احلدود الرتكية بواقع اجلوار      

كام غدت موجودة عىل حدودها مع العراق بحكم  ،املشرتك

كام امتّد خطرها إىل  ،سيطرة نظام املاليل عىل بالد الرافدين

 زحف مرتزقتها إىل بالد الّشام حدود تركيا مع سوريا بعد أن

 مجيعهاحلب وإدلب والالذقية و واليات  باتت معاركهم يفو 

 !حمافظاٌت حدودّية مع بالد أحفاد العثامنيني

 فوق هذا كّله ثّمة خطر الّداعشيني اّلذين صنعتهم خمابراتو    

 ،هران هبدف اخرتاق الثورة السوريةطب و نظام دمشق والغر
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 العمل عىل تقسيم بالد أهل الّسنّة و، وطعنها يف خارصهتا 

ضغط يف ذات الوقت و ال،العراقمن سورّيا و يف كلٍّ تفتيتها و

ال سمح _تفتيتهاّج هبا يف لعبة داعش لتوريطها والزّ و، عىل تركيّا

واعية لكيفية إدارة اللعبة أردوغان هلذا وجدنا تركيا و_اهللا

، ال:لغائب احلارض اّلذي يقول ألمريكافهي ا ،العاملية يف املنطقة

بام فيه ، اّللعبة لكنّه ينافسها يف إدارة، فال يستعدهيا، لكن برشوط

املسلمني منعًا ومصلحة العرب و، ريني الّسومصلحة تركيا و

 حرب إىل اجلميع تستدرج قدمن حدوث مواجهات شاملة 

 .املرتبصون إليها الستدراجنا يسعى عاملية

 جّل يف فتنة الدولة الّصفوّية األوىل بنياهللا عّز ولقد قيّض     

ترسبلة برسبال أهل امل اّلذين نقضوا دولة املجوس تلك عثامن 

 املسلمني أراحوا و ،فدفنوها يف أرضهم ،هبتاناً ورًا وزالبيت ظلامً و

 ..اإلنسانّية من رشورهاو
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ّيا أْن تركعمالقني اإلسالميني الّسعودّية وال أّما اليوم فعىل    

، يف زماننا عن اخلالفة العثامنيّة يف زماهنا القوّي  البديليكونا 

ّين القادم برشط اجتامعهام معًا  للوقوف ، يف وجه الّزحف اإليرا

مها املؤّهلتان وحدمها إذا تعاضدتا يف مرشوع واحد للقيام هبذا و

ّلذي حيمالنه عن أّمة هذا احلمل الكبري او، لعظيمالّرشف ا

لرّبام هلذا الّسبب وحده ذكر مستشار الرئيس اإليراّين و ،اإلسالم

لذات األمهيّة و ،إعالن احلرب عليهام يف ترصيح حاقٍد واحد

املشرتك  بون باّللقاءوجدنا الغيورين يف أّمة اإلسالم قاطبة يرّح 

هلذا ال جيوز أن  ،امللك سلامن والرئيس أردوغانبني الّزعيمني 

ال جيوز اإلصغاء إىل و ،ولتنيتضيع البوصلة عند هاتني الد

نصيحة أحد تورث نصائحه ختّوفًا عند إحدى هاتني الدولتني 

ي مما يورثهام انشغاالً ببعضهام عن اخلطر احلقيق ،من األخرى

سيدهتا تل أ�يب التي أقامت املحدق هبام القادم من طهران و



 NR 

التي اختذت ملنطقة عىل سياسة إضعاف اجلميع ووجودها يف ا

 .وسيلة ناجعة لتحصيل تلك النتيجةمن إيران 

 ال تنفع معها الدبلوماسيّة ،عاشقة لألطامع والّدماء إّن إيران      

 ، الّتقّية ّهنا هي من جتيد عىل الّدوام اللعب عىل حبالأل ؛أو الّتقيّة

فإْن مل ُتتّخذ يف حّقها ، مدّمر جارٍف  ألّهنا أشبه بإعصارٍ و

معها الدول والعروش فإهنا ستجرف اإلجراءات الّرادعة 

سيصبح كل واإلنجازات احلضارية واالقتصاديات واألموال و

 .بعد عني و إىل زمن طويل ذلك أ�راً 

 إليران هو دعم الثورة السورية إّن خري وسائل التصّدي     

 عروشاً  أن فالبديل وإال الشام، يف إيران أذرع وقطعوتأ�يدها 

 الشام طاغية عرش وليس املنطقة يف عليائها من ستتهاوى

  ا�ال ووفرة العيش برغد تتقلب كانت شعوباً  ، وإنوحده

 الزؤام مالّس  كأس من ستتجرع اجلاه وعريض العز وصنوف
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ناً     عىل حكراً  ذلك يكون ولن ،أشكاالً  الفقر صنوف ومن ،أ�وا

 أ�نا اإلسالم أمة يف اهللا سنة ألهنا؛ وحدهم الشام سورية أ�ناء

 الكريم، القرآن يف تعاىل اهللا كالم رصيح بنص واحدة أمة

 التي امللهوف إغاثة وواجب اإلسالم أخوة ينسى من فرضيبة

 أن ويصدق والسالم، الصالة أفضل عليه األ�ام رسول هبا نادانا

 والدين األخوة رابط جيمعها ال دوالً  صارت الواحدة دولتنا

 املرتبص والعدو الواحد واملستقبل املشرتك والتاريخ والعقيدة

 البؤس به ينزل أن املسلمني من الصنف هذا رضيبة....

 ظرفية أفرزهتا مرضية حالة متزقنا أن ذلك األليم، والعذاب

 أن جيوز فال  بيكو سايكس ومشاريع العثامنية، اخلالفة سقوط

 أن جيوز وال األصل، هي التي الصحة  وننسى  للمرض نركن

 جيوز ال كام اهللا، كالم ونكذب وبيكو سايكس العدوان نصدق

 بنص وأ�نا أمتنا وحدة وننسى وكنتوناتنا متزقنا ملرحلة نركن أن
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 له تداعى عضو منه اشتكى إذا حدالوا  كاجلسد نبينا حديث

 .واحلمى بالسهر اجلسد سائر

 دعم  اجلامعاتب هتديدها  إّنه من وسائل الّضغط عىل إيران      

 الكردو البلوشستفيها من نحو  اإلسالمّية غري الّتكفريّية

 بالد  القبائل العربية الّسنّّية يفمن نحو و ،عرب عربستانو

 .مهور أهل اليمنالسواد األعظم جلهم الذين  ،اليمن

;;;;;È“’\;Ô\Â�Å’\;Ö|`III;

هو أن نرصخ يف وجهها جهارًا و، فإّن آخر الّدواء الكينعم    

القتال يف سورّيا واليمن  ة يفاملشاركة الفعليهنارًا باإلعالن عن 

إىل جانب مقاطعتها وحصارها وطرد  ،مرتزقتهاوجهًا لوجٍه مع 

ئها و فهل يملك الساسة  ،رفض التبادل التجاري معهاسفرا

هل لدهيم القدرة عىل اختاذ زمام املبادرة  و ،اجلرأة عىل فعل ذلك

يف اّلذي تفوح منه رائحة لدحر هذا املرشوع الذئبي املخ
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و اّلذي هيّدد اجلميع دون ، تقطر أ�دي أصحابه بالّدماءو، الّدماء

نحن أمام دولة إيران النفطيّة الغازّية الّزراعّية إْذ  ،استثناء

الّصناعية الّسياحية التّارخيّية القائمة عىل ُأسس مؤدجلة من 

وأحقاد  ،الّطائفيةو ،القوميّةو ،والّصفوّية ،املجوسيّةو  الفارسّية

الصهيونيّة اليهودّية والّصليبّية و مواالةو ،خييةار التارعّباد النّ 

;.العامليّة

فإّن الوقت ليس يف صاحلنا مجيعًا فقد قطع فوق ذلك و     

ً قبل أن نكتشف حجمه املخيفمرشوع املاليل شوطًا   ،كبريا

كان هلا فضل الطاولة عليه حيث الثورُة السورية قلب ت قبل أنو

ميليشيات الّتبعيّة العمياء يف  إرباك اّلالعب اإليراين وفريقه من

 .اد و دمشق و صنعاءدبريوت و بغ

 :يف شؤم املاليل عىل األمة يقول الشاعر أ�س دغيمو

 نار أرى حتت اخلليج وميض     

  

 

مو   يف أرض العراق له رضا

 
 فإّن النار بالبحرين تلظى

 

 و أهل النفط يف عسل نيامُ  
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 صنعاء املاليل ــــإذا عاثت ب

 

 عىل أرض اإلمارات الّسالمُ  

 
 ال ُعامنُ ولن تبقى الكويُت و

 

 لن يبقى لنا البلد احلرامُ و 

تأخري يف مواجهة اخلطر اإليراين ستدفع األُّمة ثمنه إّن أّي       

أمحد  اإلعالمي الكبرييف هذا يقول و ،باهظًا جّداً و ،باهظاً 

 :زيدان

 ...مل يعد التعجيل بمواجهة هذا اخلطر ترفاً  >

  :إىل أن قال....أدركوا ما تبّقى من بالد العرب>

  .�ـ.ا ... لكن ستظّل الّشام مقربة الغزاة>

 :أقول ◄   

 !؟لبنانماذا بعد احتالل سورّية و  

 !أجزاء من اليمن؟ماذا بعد احتالل العراق و 

 !جزر القمر؟ماذا بعد التسلل إىل مرص و

ولة دّ اليف مقدمتها نيجرييا ماذا بعد الوصول إىل أفريقيا و   

ثاين دولة إسالميّة يف العامل يف عدد و ،يف أفريقيا األكرب سالميةاإل
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 صّىل اهللا عليه رسول اهللا حابةصسّب اّلتي صار و، الّسكان

 ؛يومية ظاهرة املأل وعىل منها نيجريية واليات أربعة يف  وسّلم

معيّات اجل فيها تأقامالنّجس فإيران  مال عليها زحف أن بعد

 من أفكاٍر هّدامة ترّوج له وتقوم بنرشه و وما حتمله ،اجلامعاتو

 ؟!مدّمرات

ّين بالوصول إىل أربعماذا بعد ّترصيح مستشار الرّ       ئيس اإليرا

 !يف مقدمتها دمشق؟ عواصم عربّية

سمع  هبذا الترصيح طاغية الشام وشبيحته ال أدري هل و   

 .!علامء سلطانه؟و

 .!هل أدركوا أن ّ الّشام مستباحة حمتلة؟و   

 املوالنين احلديث عن السيادة من النظام وأ� ال أدري و   

 العلن؟ القابضني ثمن مواقفهم يف الّرس و 

 لإلمرباطورّية ماذا بعد ترصحيه بأّن بغداد هي العاصمة اجلديدة  



 ON 

نيّة القادمة؟  ! اإليرا

نّية     هل  وفق تقدير القّراء؟  الّسابقةفام هي اإلمرباطورّية اإليرا

  هي الفارسيّة املجوسيّة أو هي الفارسيّة الّصفوّية؟

 !؟ طري شيئاً خلا يعني لنا هذا الترصيح احلقري وأال 

سائر أرض اجلزيرة و أال يؤكد من أطلقه بأّن اخلليج العريبّ     

وفق  يف دائرة هذه العاصمة القادمة العربيّة اّلتي ينتمي إليها  هي

 ؟مّصايص الّدماء اجلدد

 :ماذا بعد شعار       

ئيل ...املوت ألمريكا"         ؟املضلِّل..." املوت إلرسا

 ذلك بأنّ  ،األمريكينياحلوثيني وبني  هو كلمة الّرسّ أ�يس     

 هتديداً  هذا الّشعار يف وجه أمريكا كّلام أطلقت مجاعة احلوثّي 

إّنام و ،ال تقصفهم وهم يشتموهنا وجدنا القوات األمريكّية ،هلا 

 تقصف أهل الّسنّة نيابًة عنهم يف عملية تبادٍل لألدوار
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 !!مكشوفة؟ 

طريق القدس ما زعم أ�ّه ماذا عن حزب الّشيطان اّلذي سلك     

 عىل مجاجم أ�ناء الّشعب الّسورّي من أهل الّشام؟

 مرتزقته يف ونادى خدعنا، طا�ا الذي القدس جيش عن ماذا    

 واملذابح بالفتن الشام أرض يف طريقكم شقوا  أن احلال بلسان

 :اعلموا  أن، و!والدماء

 من املرشوع اهلدف هم دمشق أ�ناءو !.دمشق يف القدس نأ"  

 ." !اليهود الصهاينة  أعدائنا

 ورّيا الّشامأ�ناء سو! الخ ...القدس يف درعا ومحص وحلب و" 

ئيليون بامتياز   "!!هم إرسا

 الثواروأهل الّسنّة يف العراق و !!القدس تبّدل عنواهنا"  

كل أصقاع األرض من أهل املجاهدون يف الّشام واليمن ويف 

ن كا لويمهم وزعو، اهلاجانا اليهود اجلامعة هم عصاباتالّسنّة و
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فاستبيحوا دماءهم  ،حممدًا رسول اهللا هو بن غوريون

 !! اقتلوهم؟و

صهيونية عامليّة  هي شعاراٌت  أو ،هل هذه شعاراٌت إسالميّة    

ئيل حلام  الشام ثورة العامل خذل أن بعدية دولة اإلرهاب إرسا

 !.طهران؟ عليها مسلطاً 

 :ماذا بعد أن قال وزير خارجيّة إيران املجويسّ   

ئيل"     !ليست لدينا نيّة لتدمري إرسا

 !!!"قد كان لنا الفضل يف الّتاريخ بإنقاذ اليهود ثالث مّراتو

عىل  تسليط إيران رسمياً و، ا بعد االتفاق األمريكي اإليراينماذ   

 !شعوب املنطقة

 أن الوالياتCIAـــرئيس ال" جون برينان "ماذا بعد ترصيح      

 روسيا ال تريدان سقوط نظام األسد يفاملتحدة األمريكية و 

 .!دمشق؟
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 إّنامو، بيع العريب ليس من صنع أمريكاأال يؤكد هذا بأّن الر     

إّنام هو بضوء  بأّن دخول إيران إىل سورية، ويكاتستغله أمر

 !أخرض من أمريكا؟

  : ماذا بعد أن قالت الغارديان الربيطانية    

 !؟"إّن إيران تضخم إنجازاهتا لتخويف الّسعودّية"
;

~ÁÑ]i’\Â;ÿ]Ëp˘’Â;!;]6ÊÕ^;k]⁄÷—II;

هللا واألجيال ُأسّطر كلمًة عىل ضوء ما سبق ذكره  دعوين و   

 :الّتاريخو

 ينالثورة الّسورّية هي اّلتي ّرسعْت بكشف املخطط اإليرا "  

 مرتبكني و مضطرين جعلتهمو ،بصورة أرعبت اإليرانيني 

 "قواعد اللعبة من الّتقيّة إىل العلنّية لتغيري

 الثورة الّسورّية هي اّلتي فضحت القادة املعّممني يف طهران" 

من يلعب عىل حباهلم من و، وصنعاءوبغداد وبريوت ودمشق 
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غريهم ممن ريض بأن يكون أفغانستان وباكستان و روافض

ً يعربه ماليل إيران  "جرسا

الثورة الّسورّية هي اّلتي جعلتنا يف مواجهة مع أعداء هذه األّمة "

قّدمت لنا و، فاختزلت لنا مراحل ،اّلذي حّددوهيف غري الوقت 

النّرص الكامل ريق احلسم وة سيكون هلا دور يف طخدمات جليل

 "بإذن اهللا

ال منّة ألحٍد عليها ، الثورة الّسورّية هي خندٌق متقّدٌم لألّمة"

؛ وهي صاحبة الفضل عىل اجلميع ،ساعد رجاهلاو مهام ساعدها

 ألّهنا و ،ألهنا حالة متقّدمة يف تنبيه مراكز احلّس عند اجلميع

 "عن نفسهاهي قبل أن تقاتل  ،من أ�ناء ُأّمتها تقاتل عن اجلميع

 و إذا مل نستفد من ظاهرة الثورة الّسورية اّلتي أطلقتها يد العناية"

 إذا مل نتحرك اليومو ،قضاهااإل�يّة يف حلظة قّدرها اهللا و 

 فوراً  عدونا نحو وعتادنا أمتعتنا نحزم مل وإذا ،بالّرسعة القصوى
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مبلغًا مل القوة  من بلغ فقد ملداراته ال وحمارصته وتطويقه لجمهلِ 

ق العرا حتى صار يتبجح بأّن نفط الّشام و ؛املداراة تعد تنفع معه

 !اجلزيرة العربّية هو ملٌك لهو

حسب _قناة الّسويس كّل ذلكبأن باب املندب وهرمز وو    

 !ملٌك له_زعمه

  ...مغرورمؤدلج ال ملقايضته فهو قويٌّ متعجرٌف  متسّلٌط و  

 : أقول    

 اآلن رحاها تدور التي الطاحنة املعارك فإن ذلك نفعل مل إذا     

 يف تدور أن تلبث ما والعراق واليمن الشام مدن شوارع يف

رّبام ال تستثني بلدًا من بالد  _ال سمح اهللا_أخرى  مدن شوارع

 أو الشهور فيها يكفي التي املعركة وإن ،األّمة اإلسالميّة

 املبادرة بزمام األخذ يف تقصرينا عىل يرتتب قد اآلن السنوات

، وتزهق فيه أرواٌح ، تتعاقب عليه أجياٌل ، الزمان من قرن فيها
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احلسني من و، م سيدنا احلسني عليه الّسالمتدّمر فيه مدٌن باسو

ٍء يف براءٍ  ٌء يف برا أال هل بّلغت؟ _"هؤالء املتعّطشني للدماء برا

   _ فاشهد! �

  Eاخلالصة املريريةو... 

جيش القدس كذبة و ،كذبة كربى اإلسالمية إيران أنّ هي     

هتديدهم  واحلوثينيو ،حزب الشيطان كذبة كربىو ،كربى

ئيل ألمريكا رشين فصيًال عبل إّن ثامنية و ،كذبة كربى وإرسا

يقاتلون الّشعب الّسورّي باسم آل و ،يدورون يف فلك إيران

 .البيت هم أ�ضًا كذبة كربى

ً نقولو    كلمة هي يف هذه  إليران_ الّسنّةنحن أهل _أخريا

 :القضيّة فصل اخلطاب 

كم خلف عباءة اختبائو، ومهجيتكم، هليمنتكم الو أ�ف  ،ال    

 .أهل البيت الكرام
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نّيون املجرمون الروافض  أهيا، ال     !اإليرا

 !أّهيا اخلمينيّون القاتلون، ال    

 !الوقح أّهيا املستشار،ال   

 !  أّهيا الوزير املجويسّ  ،ال  

 !فلسطنيلون عىل مائدة القدس واألقىص وأّهيا املتسوّ ،ال 

 ..أّهيا الزنادقة ا�ارقون من الّدين كام يمرق الّسهم من الّرميّة،ال 

 ..فاملرسحية مل تنتِه فصوهلا بعد، ال 

ليس أجزاء من اليمن وسورّيا و، فاحتالل لبنان والعراق، ال

 ..وال خامتة األحالم ،هناية املطاف

دّوخت و، سود للّسنّة أخرجت الّصليبينيففي لبنان أ، ال 

 اإليرانيني إرهابيي الروافض  و هي عىل موعٍد مع، الفرنسيني

الصحابة أعداء اهللا و، وعمالئهم من أحزاب الّشياطني

 ..املؤمننيو
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فاألرض متيد من حتتكم ، مزيد من املفاجآتففي العراق ، ال 

 ..من حيث تعلمون أو ال تعلمون

  ..سيستأصل شأفة حقدكم ففي اليمن إيامنٌ ، ال

 ..ستعيد الّرماح إىل صدوركم حكمةُ و

 ،ّشاموقدر مشاريعكم أن تتهاوى عىل أسوار ال، فقدركم، ال 

ألسيادكم و ،ألحالمكمو ،لكم مقربة  أن تكون الّشامو

 . الّصهاينة مقربة ما بعدها مقربة

يرصخون يف  ،يف غوطة الشام هم يفّرونهل نسيتم جرذانكم و   

 !.؟الثقالن  فيهكاد يسمع عويلهم ، مشهٍد هستريي 

ن قريٍب مقابر مرتزقتكم يف محص وحلب أال تذكرون م  

 !حوران؟و

فيه عىل  ما شهدتمو، ل نسيتم الّتاريخ عىل مّر العصوربل ه   

 ؟!انكساراتأ�دي رجالنا من هزائم و
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ة و الّطغاة_إّهنا الّشام    ، وإّنه يا حثالة البرش_ مقربة الغزا

يا أجراء رعاة ، عنوان ملحمتهم الكربى ،فسطاط املسلمني

 .البقر

عىل  جّل يف أرضنا معكم كتبه الباري عّز وإّن لنا موعدًا و    

مرتزقة و ،أحالمكموطموحكم  فسادلدفن اندفاعكم و أ�دينا

سيكون قاسيًا عىل و، بينناقادم  إّن جرد احلسابو ،ميليشياتكم

بل سيكون مفتاح زوال إمرباطوريتكم التي لن  ،مرشوعكم

أن حتّولوا لن نأذن لكم يومًا بو، حتلموا بأن تقيموها عىل أرضنا

داء إىل أرض عقوٍق الّشهأرض الوفاء للصحابة واإلسالم و

لعٍن للرعيل األّول من و ِسباٍب و شتمٍ  أو أرض  ،وجفاءونكران 

بة أو الكرام، األجالء األمة هذه سادات من، محلة هذا الّدين  بوا

 ،نسخة فاطمة حجبه بام تزعمونهلقرآن الكريم وعىل ا اعتداء

 اعتمدث عندو رجال جموسكمتلك اّلتي ابتدعها معّمموكم و
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 .!!!صنيعتكم احلوثيي  

البخاري رواه أ�م يقل رسول اهللا صّىل اهللا عليه وسّلم فيام    

 :امهييف صحيح ومسلم

ى َبْعَدهُ «    ى َفَال كِْرسَ 5F...إَِذا َهَلَك كِْرسَ

)١(« 

َرِيضَ اهللا - عن ابن ُحمَْرييز أ�م يرو لنا ابن أيب شيبة يف مسنده

 :قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم:قال -َعنْه

6F..َنْطَحٌة َأْو َنْطَحَتاِن ُثمَّ َال َفاِرَس َبْعَدَها َأ�ًَداَفاِرُس  « 

)٢(« 

 ...فيا عّباد النّار       

 ....يا جموس هذا الّزمانو      

 ...الكرام  النبوة بيتيا أّهيا املتسرتون بعباءة آل و 

 أل�ه هو، !!مع من تتسّرتون بآل بيتههي   مشكلتكم ابتداءً      

                                                           
 ) .٢٩١٩(، ومسلم رقم ٤٦١/  ٦متفق عليه، رواه البخاري  )١(
 /٢ �٢٢٨: املتوىف(نعيم بن محاد املروزي ل الفتنو .٢٠٦ /٤ املصنف يف األحاديث واآلثار )٢(

٤٧٩( 
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ال يتلوه كرسى بعده بأّن ذهاب كرسى  ؛اّلذي أعلنها عىل املأل 

 ..لبوسلبوس و وترسبلتم بأ�ف، رتمتآمو ،مهام تالعبتم

ئيل يف األرضإّن علّوكم أّهيا الّصفويون هل     ،و من علّو بني إرسا

ال أدّل عىل ذلك من ترصيح وزير خارجيّتكم من أّن إيران غري و

ئيل معنيّ   ! ة بتدمري إرسا

ظيف العامل هي اّلتي بنت اسرتاتيجيّتها عىل أرضية تنو    

ئيل لكن هاهي اليوم تنّسق ، اإلسالمّي من إرهاب وجرائم إرسا

بتنامع ما  ئيل  لتدمري بالدنا وثوا  ،وترشيد أ�نائنا، يسّمى بإرسا

  .!! هنب ثرواتناو 

م دعمتم هبا طاغية الّشا التي من الدوالرات تليارامل ّن مئاتإ   

 ،به عصاباتكم يف شّتى البلدان أمثاهلا مما ردفتمو، زبانيتهو

 :ستكون جتسيدًا لقوله تعاىل

    ▬ ِ وا َعْن َسبِيِل ا�َّ َهلُْم لِيَُصدُّ ِذيَن َكَفُروا ُينِْفُقوَن َأْمَوا  إِنَّ الَّ
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ِذيَن َكَفُروا إَِىل  ًة ُثمَّ ُيْغَلُبوَن َوالَّ َفَسيُنِفُقوَهنَا ُثمَّ َتُكوُن َعَلْيِهْم َحْرسَ

وَن  ُ اْخلَبِيَث ِمْن الطَّيِِّب َوَجيَْعَل اْخلَبِيَث  )٣٦(َجَهنََّم ُحيَْرشُ لِيَِميَز ا�َّ

ُكَمُه َمجِيعًا َفيَْجَعَلُه ِيف َجهَ  نََّم ُأْوَ�َِك ُهْم َبْعَضُه َعَىل َبْعٍض َفَريْ

ونَ   ]٣٧- ٣٦: األَ�َْفال[ ♂) ٣٧( اْخلَاِرسُ

  نحن عىلو، وصدق رسوله الكريم، مصدق اهللا العظي   

 لألجيال عىل هذه الوثيقةو، هزيمتكم بإذن اهللا من الّشاهدين

 من املُسّطرين 
7F

)١(. 
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