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"عندما ُيذكر اسم داعش في األوساط اإلسالمية أو املجتمعية أو السياسية
ُ
تتبادر إلى الذهن صور صادمة من العنف والوحشية واملمارسات املفجعة،
ً
ن
ويتبادر إلى الذهن أحيانا إلصاق هذه الصور باملكو السني املتطرف ذي
التوجهات املسماة بالجهادية فحسب .فهل هذا الحصر قاصر أم حقيقي؟
وهل ثمة دواعش صفويون إذا سلمنا بالصورة النمطية ملفهوم الوصف
الداعش ي؟ وهل من أمثلة حقيقية على ذلك في الواقع اليوم في االنتهاكات
الصفوية ضد السنة أو حتى ضد العرب غير الصفويين؟".
ُ
هذا ُّ
سؤال ُوجه َّ
فأجبت عليه ،وتم نشر
إلي من إحدى الصحف،
نص
ٍ
ِّ
ً
عبارات مجتزأة من الجواب ،وقد أحببت أن أنشره كامال ،ملا فيه من كشف
اللبس ،وبيان الحق ،وكان جوابي عليه بما يلي:
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"املكون السني" ال تصدر إال
نسبة الغلو والتطرف إلى ما يسميه بعضهم بـ
ِّ
ممن ال يعرف مفهوم السنة ومنهجها ومصدرها واعتقادها.
فالسنة ليست فرقة حادثة أو طائفة ناشئة كالفرق التي ظهرت في التاريخ
اإلسالمي ،ألن أهل السنة هم األمة واالمتداد الطبيعي للمسلمين من
الصحابة ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،فهم أهل اإلسالم ،ولكن ملا
أخبر صلى هللا عليه وسلم أن أمته ستفترق على ثالث وسبعين فرقة ،صار
املتمسكون باإلسالم املحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة
والجماعة[.]1
أما انتساب بعض املتطرفين والغالة إلى السنة في الظاهر فال يصدق عليهم
أنهم من السنة في الباطن ،ألن تحقق هذا الوصف ليس بالتمني وال
بالتشهي ،ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل ،وقد ينتسب إلى السنة
ويتقنع بقناعها من هو في الحقيقة من أعدائها.
ُ
ولذا فاملعتبر في نسبة أي اعتقاد أو قول أو عمل إلى دين أو طائفة هو ما
تقرره مصادرها ومبادئها ،ال ما يكون في سلوك بعض املنتسبين لها من غلو
أو شطط أو انحراف.
انظر« :الواسطية» البن تيمية ص .132كما أن هذه الفرق المتفرقة المذكورة في الحديث لم تخرج عن اإلسالم
وفق ما قرره سلف األمة وأئمتها.
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فاليهودية إنما انحرفت عن شريعة موس ى بسبب انحراف بعض املنتسبين
إليها ،وكذلك املسيحية انحرفت عن شريعة عيس ى بتأثير بعض املندسين
فيها وليسوا منها.
ومثل ذلك الشيعة األولون أتباع علي رض ي هللا عنه على الحقيقة،
املتمسكون بهديه ،السائرون على دربه ونهجه ،ما تركوا لقب الشيعة إال
بعدما تسلل إليهم طوائف وأفراد ليسوا منهم ،كالسبئية واملختارية
واملغيرية واإلسماعيلية واإلثنى عشرية ،وكل هؤالء اد َعوا اتباع علي وآل
بيته[.]2
ُ
إن هذه االنحرافات التي تنسب إلى الدين ليست من الدين الذي أرسل هللا
به سله وأنزل به كتبه ،بل هي من جهل اإلنسان وظلمهَّ { ،إن ُه َك َ
ان َظ ُلوماً
ر
ً
ً
َج ُهوال}[األحزاب ،]72 :وهي أيضا من تلبيس شياطين اإلنس والجن ،وغيرها من
ً
األسباب ،وقد كتب اإلمام ابن الجوزي كتابه تلبيس إبليس مبينا تلبيس
الشيطان على كثير من أهل األديان وامللل والطوائف والفرق.
يذكر الباحث العراقي الشيعي نبيل الحيدري أن انحراف التشيع عن مبادئ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
رضي هللا عنه وقيم أهل البيت ،وتحوله إلى ثقافات غريبة دخيلة على التشيع الحقيقي من الكراهية واللعن والتكفير
والقتل؛ هذا االنحراف لم يأت بين يوم وليلة ،وإنما مر بمراحل عدة متراكمة متواصلة نالها كثير من التزييف
والتحريف للقيم والمبادئ التي أرسى دعائمها أهل البيت ،ويذكر أيضا ً أنه قد نادى كثير من الرموز من داخل
المذهب الشيعي باإلصالح ،لكنهم واجهوا مراكز القرار والسلطة والنفوذ من مرجعيات فارسية .انظر« :التشيع
العربي والتشيع الفارسي» ص.9-7
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أما دين هللا الذي شرعه لعباده فهو وسط بين األديان ،كما أن أهل السنة
وسط بين الفرق ،قال تعالى:
{ َو َك َذل َك َج َع ْل َن ُاك ْم ُأ َّم ًة َو َس ًطا ل َت ُك ُونوا ُش َه َد َاء َع َلى َّ
الر ُسولُ
الناس َو َي ُكو َن َّ
ِّ
ِّ
ِّ
َع َل ْي ُك ْم َشه ً
يدا}[البقرة.]143 :
ِّ
واإلسالم دين املحبة والسالم ،وهللا جل وعال خلقنا لنتعارف ونتآلف
َ َ ُّ َ َّ ُ َّ َ َ ْ َ ُ
ونتعايش ،ال لنتنازع ونتقاتل ،قال سبحانه{ :يا أيها الناس إنا خلقناكم ِّمن
َ َ َُ َ َ َ ََْ ُ ْ ُ ُ ً َ َ َ َ َ َ َ ُ
ذك ٍر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبا ِّئل ِّلتعارفوا}[الحجرات ،]13 :واملقتض ي إلرسال
الرسل من جهة الرب جل وعال هو الرحمة ،وقد جاء هذا املعنى العظيم في
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ً
القرآن الكريم بصيغة الحصر ،قال تعالى{ :وما أرسلناك إال رحمة
َْ َ
َ
ِّللع ِّاملين}[األنبياء ،]107 :فالرحمة بالبشرية هي الحكمة إلرسال الرسل ،والرسل
ً
ُ
ُ
جميعا إخوة ،ودينهم واحد ،يبشر السابق بالالحق ،ويصدق الالحق السابق،
واتفقوا على أصول ثالثة:
األول :تعريف الناس بربهم ،بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته.
الثاني :تعريفهم بالطريق املوصل إليه ،وهي شريعته املتضمنة ألمره ونهيه.
الثالث :تعريفهم ماذا ينتظرهم بعد املوت؟ وما مصيرهم بعد مفارقة
الحياة؟[.]3
انظر« :مجموع الفتاوى» البن تيمية .96-95 /19
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ومن األصول املقررة أنه ال إكراه في الدين حتى يتبين الرشد من الغي،
والهدى من الضالل ،ومن ضل فعلى نفسه ،وإذا انحرفت العقيدة عن
الصراط املستقيم ،لم تضر إال صاحهها ،لكن الخطر الذي يهدد األمن
والتعايش والسالم هو تلك العقائد التي تتضمن العدوان على مخالفيها
واستحالل دمائهم وأموالهم.
ولذلك فإن أخطر أنواع اإلرهاب وأشد درجات العدوان هو ما تستر برداء
الدين ،ونسب فعله املشين إلى الوحي اإللهي املنزل من رب العاملين ،وهو
ً
انحراف عن دين اإلسالم الذي ُبعث به األنبياء واملرسلون جميعا ،كما نرى
أصول اإلرهاب والعدوان لدى اليهودية التلمودية التي من مبادئها ما جاء في
توراتهم املحرفة من قولهم" :وأما مدن هؤالء الشعوب التي يعطيك الرب
ً
[]4
تستبق منها نسمة ما"  ،وما جاء في تلمودهم من قولهم« :اقتل
نصيبا فال
ِّ
ً
الصالح من غير اإلسرائيلي ،ومحرم على اليهودي أن ينجي أحدا من باقي األمم
من هالك ،أو يخرجه من حفرة يقع فيها ،ألنه بذلك يكون حفظ حياة أحد
الوثنيين»[،]5

«سفر التثنية» .20
«الكنز المرصود» ص.203
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وفي التلمود" :من العدل أن يقتل اليهودي بيده كل كافر[ ،]6ألن من يسفك
ً
دم الكفار يقرب قربانا هلل"[.]7
ولذلك ذهب "وليم كار" في كتابه أحجار على رقعة الشطرنج إلى أن اليهود
ً
وراء كل جريمة ،وذلك بعد دراسة استغرقت قرابة أربعين عاما ،وبعدما
أشعلوا أوربا بأنواع من الحروب والصراعات الدينية الدموية والفتن
الطائفية بين الكاثوليك والبروتستانت ،وكانت كل طائفة تنسب عدوانها
على األخرى إلى الدين.
وقد وجد ش يء من ذلك في بعض الفرق والطوائف املنتسبة إلى اإلسالم في
الظاهر كالخوارج والرافضة ،وهو بال شك انحراف عن مبادئ اإلسالم تنكره
أصوله ومصادره ،إال إن هذا العدوان واإلرهاب املنتسب إلى اإلسالم عند
الرافضة أخطر منه عند الخوراج ومن سار على دربهم ،وكالهما شر ،لكن
انحراف الخوارج ناش ئ عن الجهل بالدين ،وسوء الفهم عن رب العاملين،
وليس لديهم مقومات الحياة واالستمرار ،فليس لغلوهم في مصادر األمة
شاهد ،وال معهم من العلماء الربانيين موافق ،أما انحراف الرافضة السبئية
الصفوية فناش ئ عن الكيد ألمة اإلسالم ،والسعي لتمزيق وحدتها ،وتحريف
الكافر في اصطالح التلمود هو غير اليهودي.
«المصدر السابق» ص.205
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عقيدتها ،وتهديد أمنها ،فعدوان الخوارج نتاج جهل وغلو ،وعدوان الرافضة
نتاج كيد وحقد ،ويقارن ابن تيمية بين انحراف الخوارج وبين انحراف
الرافضة ،وينتهي إلى أن انحراف الرافضة شر من انحراف الخوارج ،فيقول:
"ومذهب الرافضة شر من مذهب الخوارج املارقين ،فإن الخوارج غايتهم
ُ
تكفير عثمان وعلي وشيعتهما ،والرافضة تكفر أبا بكر وعمر وعثمان
وجمهور السابقين األولين ،وتجحد من سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
أعظم مما جحد به الخوارج ،وفيهم من الكذب واالفتراء والغلو واإللحاد ما
ليس في الخوارج ،وفيهم من معاونة الكفار على املسلمين ما ليس في الخوارج،
والرافضة تحب التتار ودولتهم ،ألنه يحصل لهم بها من العز ما ال يحصل
بدولة املسلمين ،والرافضة هم معاونون للمشركين واليهود والنصارى على
قتال املسلمين ،وهم كانوا من أعظم األسباب في دخول التتار قبل إسالمهم
إلى أرض املشرق بخراسان والعراق والشام ،وكانوا من أعظم الناس معاونة
لهم على أخذهم لبالد اإلسالم وقتل املسلمين"[.]8
ولذلك فإن التمدد الرافض ي الصفوي هو الخطر األكبر الذي يهدد وجود
األمة ودينها ومستقبلها.

«مجموع الفتاوى» .527/28
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ذلك أنه بعد الهزيمة النكراء التي لحقت الفرس املجوس في معركة
القادسية أجمعوا أمرهم على الكيد لهذه األمة ،وإثارة النزاعات بينها ،وغرس
بذور التفرق والشقاق بين أبنائها ،فتقنعوا بستار التشيع الكاذب ،بعد أن
رأوا أن األحداث مناسبة لرفع أمثال هذه الشعارات الخادعة ،وذلك بعد
مقتل علي -ثم مقتل الحسين ،-ولذلك ّ
قرر بعض الباحثين أن دم الحسين
كان البذرة األولى للتشيع كعقيدة[.]9
وقد استغلوا هذه األحداث في إذكاء نار الفتن ،والكيد لهذه األمة ،والنيل من
عقيدتها ووحدتها ،فكان التشيع -كما قرر الباحثون -مأوى لكل من أراد
الكيد لإلسالم وأهله.
يقول ابن حزم" :إن الفرس كانت من سعة امللك ،وعلو اليد على جميع
األمم ،وجاللة الخطر في أنفسها بحيث إنهم كانوا يسمون أنفسهم األحرار
ً
واألسياد ،وكانوا يعدون سائر الناس عبيدا لهم ،فلما امتحنوا بزوال الدولة
ً
عنهم على أيدي العرب ،كان العرب عند الفرس أقل األمم خطرا ،تعاظمهم
األمر ،وتضاعفت لديهم املصيبة وراموا كيد اإلسالم باملحاربة في أوقات
شتى ،وفي كل ذلك ُيظهر هللا الحق ..فرأوا أن كيده على الحيلة أنجع ،فأظهر
قوم منهم اإلسالم ،واستمالوا أهل التشيع ،بإظهار محبة أهل البيت،
«دائرة المعارف اإلسالمية» .59/14
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واستبشاع ظلم علي -بزعمهم -ثم سلكوا بهم مسالك حتى أخرجوهم عن
طريق الهدى"[.]10
وقد أجمع هؤالء األعداء أمرهم ،وخططوا لنفاذ كيدهم بطريقة ماكرة ،وهي
نسبة نصوص العدوان على مخالفيهم واستحالل دمائهم وأموالهم إلى بعض
ً
أئمة آل البيت ،بل نسبتها إلى اإلسالم ،وتسمية ذلك تشيعا ليروج على
السذج والعوام.
وقد كانت هذه النصوص موضع التداول السري بينهم ،لكن بعد قيام
الدولة الصفوية كشفوا القناع ،فظهرت هذه النصوصُ ،
ودونت في مصادر

ً
ازدادوا بها انفصاال عن أمة اإلسالم ،وقد نص شيوخ الدولة الصفوية على

أنها هي املصادر املعتمدة لدينهم ،وتبعهم على ذلك املاللي املعاصرون من
أتباع الصفويين ،ولم يكن لعلماء األمة وأهل اإلسالم علم بهذه املصادر،
فكانت أول إشارة لها من قبل عالم سني إيراني يسمى مخدوم الشيرازي من
القرن العاشر ،وذلك بحكم إقامته بين ظهرانيهم ،حيث ذكر أن من هفوات
الروافض إنكارهم كتب األحاديث الصحاح التي تلقتها األمة بالقبول،

«الفصل» .273/2
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وإيمانهم بمقابل ذلك بأربعة كتب ُجمع فيها كثير من األكاذيب مع بعض
األحاديث وأقوال األئمة[.]11
وقد تضمنت هذه املصادر مبادئ اإلرهاب والعدوان على املخالفين،
ً
واستحالل دمائهم وأموالهم ،حتى إنهم يرون قتل املخالفين سببا للوصول
إلى الجنان ،وتحصيل رضا الرحمن!
ً
َ
وكانت هذه النصوص ت ِّعدهم أيضا بملحمة كبرى مع املسلمين ُيجرون فيها
ً
من دماء األمة -بل البشرية -أنهارا ،وكانوا يحددون موعد هذه الواقعة
بخروج مهديهم من مخبئه ،والذي غاب بحسب اعتقادهم منذ سنة 260هـ
فله اليوم ما يزيد على ألف ومائة وسبعين سنة ،وال ُيعلم مكانه ،وال ُيرى
شخصه ،ويقولون :إنه يرى الناس وال يرونه ،وأنه حاضر في األمصار غائب
عن األبصار ،وإذا ذكروه قالوا :عجل هللا فرجه وسهل مخرجه ،وإذا كتبوا
اسمه رمزوا له برمز «عج».
ً
ً
وكانت شهوة االنتقام من جميع مخالفيهم حلما ُيداعب أفكارهم ،وأمال
ينتظرون تحقيقه على يد هذا الغائب املوهوم الذي ينتظرون عودته.

«النواقض» الورقة  110 ،109مخطوط.
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لكن الخطورة الكبرى أنه تم في عصرنا تحويل الحلم إلى حقيقة ،والوهم إلى
واقع ،وذلك بنقل جميع أعمال مهديهم املزعوم إلى الولي الفقيه على يد
الخمينية وفق عقيدة والية الفقيه املزعومة.
وتصف نصوصهم وظائف املهدي وأعماله بالدموية املفرطة ،والعدوان
الذي لم يعهد له مثيل في التاريخ ،فتبين طريقة تعامله مع املخالفين،
والقانون الذي يحكم به الناس ،وهو القتل لكل مخالف ،فال يقبل منهم
جزية ،وال يستمع إلى عذر ،وال هم له وال عمل إال القتل واالنتقام ،حتى
يقولون :إنه بعث بـ "الجفر األحمر"[ ،]12ويعنى به بحسب تفسيرهم له "ذبح
املخالفين" ،وأنه يخص العرب بمجازره.
ويقولون إن مهديهم والولي الفقيه يقوم بمهمته بحكم غيبته بحسب النحلة
الخمينية يسير في العرب بما في الجفر األحمر وهو قتلهم[.]13
َ
ُ
وكثير من نصوصهم ت ِّعد العرب بملحمة على يد غائههم ال تبقي على رجل أو
ً
ً
ُ
امرأة وال صغير وال كبير ،بل تأخذهم جميعا فال تغادر منهم أحدا ،حتى
قالت نصوصهم" :ما بقي بيننا وبين العرب إال الذبح"[.]14

انظر« :الكافي» « ،240/1بحار األنوار» .18/26
«بحار األنوار» .318 -313/52
«الغيبة» للنعماني ص« ،155بحار األنوار» .349/52
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وجاء في مصادرهم املعتمدة" :كيف أنت إذا رأيت أصحاب القائم قد ضربوا
فساطيطهم في مسجد الكوفة ،ثم أخرج املثال« :الجديد على العرب شديد».
قال الراوي قلتُ :جعلت فداك ما هو؟ قال :الذبح .قال :قلت بأي ش يء يسير
ً
فيهم ،بما سار علي بن أبي طالب في أهل السواد؟ قال :ال ،إن عليا سار بما في
الجفر األبيض ،وهو الكف ،وهو يعلم أنه سيظهر على شيعته من بعده،
وأن القائم يسير بما في الجفر األحمر ،وهو الذبح ،وهو يعلم أنه ال يظهر
على شيعته"[.]15
ويالحظ أن هذا االستئصال العام الشامل للجنس العربي ال يفرق بين شيعي
وسني ،مع أن في العرب من هو من الشيعة ،ولكن أخبارهم تؤكد أنه لن
يتشيع أحد من العرب حين قيام دولة مهديهم ،ولهذا تحذر من االغترار بهم،
وإن تشيعوا فتقول" :اتق العرب ،فإن لهم خبر سوء ،أما إنه لم يخرج مع
القائم منهم واحد"[ .]16ويقولون إنهم سيمحصون فال يبقى منهم إال النزر
اليسير[.]17
وحرب الخميني للشعب العراقي بال تفريق بين شيعته وسنته كانت بداية
تطبيق هذا املبدأ وهو القتل العام للجنس العربي ،ومحاولة إفنائه ،ثم
«بحار األنوار»  ،318/52وهذه الرواية في «بصائر الدرجات» كما أشار إلى ذلك المجلسي.
«الغيبة» للطوسي ص« ،284بحار األنوار» .333/52
«الغيبة» للنعماني ص« ،137بحار األنوار» .114/52
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أكملوا مسيرة قتل العرب في سوريا والعراق ولبنان واليمن ،وقد وضح األمر
لكل ذي عينين ،والواقع خير دليل وشاهد.
وخص العرب بالقتل يدل على تغلغل االتجاه الشعوبي الفارس ي املجوس ي
لدى واضعي هذه الروايات ،وهي تبين مدى العداوة للجنس العربي لدى
مؤسس ي هذه النحلة ،والرغبة في التشفي منهم بقتلهم.
وقد وردت في مصادرهم نصوص أخرى كثيرة تخص املسلمين بالقتل ،ولذا
اعترف آيتهم الصدر[ ]18بأن ظاهر رواياتهم أن كثرة القتل خاصة
باملسلمين[.]19

بل جاء في مصادرهم أنه يخص ُ
الحجاج واملعتمرين بالقتل أثناء أدائهم
للمناسك ،فقد ورد في أحالمهم الدموية قول إمامهم" :كأني بحمران بن أعين
وميسر بن عبد العزيز يخبطان الناس بأسيافهما بين الصفا واملروة"[.]20
وقد سجل التاريخ وقوع العدوان من أسالف هذه الطائفة كما هو مدون في
أحداث سنة 317هـ أنهم قتلوا ُ
الحجاج في املسجد الحرام يوم التروية ،وفي
محمد محمد صادق الصدر ،أحد مراجع الشيعة المعاصرين ،وكان من معارضي النظام العراقي ،اغتيل مع
اثنين من أبنائه عام 1999م.
«تاريخ ما بعد الظهور» ص.579
«بحار األنوار»  ،79/47وانظر مزيدا ً من نصوصهم في ذلك من مصادرهم المعتمدة في كتابي:

«بروتوكوالت آيات قم».
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فجاج مكة ،وكانوا يقتلون الناس في الطواف ،واقتلعوا الحجر األسود،
وهدموا قبة بئر زمزم ،وعروا الكعبة من كسوتها ،وقلعوا بابها ،وصعد رجل
منهم ليقلع امليزاب ،فتردى ووقع على رأسه ومات ،وأخذوا أموال الناس،
وطرحوا القتلى في بئر زمزم ،وحملوا معهم الحجر األسود ،فبقي عندهم
ً
ً
نحوا من عشرين سنة ،يحكي ذلك الحافظ ابن كثير -رحمه هللا -قائال" :فيها
أي سنة 317هـ -خرج ركب العراق وأميرهم منصور الديلمي ،فوصلوا إلىمكة ساملين ،وتوافت الركوب هناك من كل جانب ،فما شعروا إال بالقرمطي
قد خرج عليهم في جماعته يوم التروية ،فانتهب أموالهم ،واستباح قتالهم،
فقتل الناس في رحاب مكة وشعابها حتى في املسجد الحرام وفي جوف
الكعبة ،وجلس أميرهم أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد الجنابي -لعنه هللا-
على باب الكعبة ،والرجال تصرع حوله في املسجد الحرام في الشهر
الحرام ،ثم في يوم التروية ،الذي هو من أشرف األيام ،وهو يقول:
أن ـا بـال ـلـه وبـال ـلـه أن ــا • يخلق الخلق وأفنيهم أنا
ً
فكان الناس يفرون فيتعلقون بأستار الكعبة ،فال يجدي ذلك عنهم شيئا،
بل يقتلون وهم كذلك ،ويطوفون فيقتلون في الطواف ،وقد كان بعض أهل
يومئذ يطوف ،فلما قض ى طوافه أخذته السيوف ،فلما وجب،
الحديث
ٍ
أنشد وهو كذلك:
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ت ـرى املـحـب ـيـن صـرعـى فـي ديـارهـم
كفتية الكهـف ال يدرون كـم لبثوا
ً
ثم أمر القرمطي -لعنه هللا -أن يدفن القتلى ببئر زمزم ،ودفن كثيرا منهم في
أماكنهم ،وحتى في املسجد الحرام -ويا حبذا تلك القتلة وتلك الضجعة -ولم
ُي َّ
غسلوا ،ولم ُيكفنوا ،ولم يصل عليهم ألنهم شهداء في نفس األمر ،بل من
خيار الشهداء ،وهدم قبة زمزم ،وأمر بقلع باب الكعبة ،ونزع كسوتها عنها،
ً
وشققها بين أصحابه ،وأمر رجال أن يصعد إلى ميزاب الكعبة ،فأراد أن
يقتلعه ،فسقط على أم رأسه ،فمات -لعنه هللا -وصار إلى أمه الهاوية،
فانكف اللعين عند ذلك عن امليزاب ،ثم أمر بأن ُيقلع الحجر األسود ،وجاءه
رجل فضرب الحجر بمثقل في يده ،وقال :أين الطير األبابيل؟ أين الحجارة
من سجيل؟ ثم قلع الحجر األسود -شرفه هللا وكرمه وعظمه -وأخذوه معهم
حين راحوا إلى بالدهم ،فكان عندهم ثنتين وعشرين سنة حتى ردوه"[.]21
وكشفت مصادرهم املعتمدة لديهم عن طواياهم وخططهم تجاه الحرمين
الشريفين[ ،]22فتذكر أن مهديهم يقوم بعملية هدم وتخريب للحرمين
الشريفين ،ففي "الغيبة" أن "القائم يهدم املسجد الحرام حتى يرده إلى
انظر« :المنتظم» « ،281/13البداية والنهاية» .39-37/15
انظر« :بروتوكوالت آيات قم»« ،الخطة السرية للشيعة الصفوية تجاه الحرمين الشريفين» منشور بمجلة
البيان.
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أساسه ،ومسجد الرسول صلى هللا عليه وسلم إلى أساسه ،ويرد البيت إلى
موضعه ،وأقامه على أساسه [هكذا]"[.]23
ومهدي الروافض الذي يحلمون بمجيئه ويتوقعون خروجه ،والذي يتولى
ماللي إيران -بحكم مذهههم في والية الفقيه -النيابة عنه ،وأداء أعماله
وتحقيق أهدافه ،هذا املوعود أو نائبه العام سيقوم بعملية قتل شامل،
وإفناء كامل للبشرية ال يسلم منه إال القليل ،وهم أصحاب مذهههم .تقول
نصوصهم" :ال يكون هذا األمر حتى يذهب تسعة أعشار الناس"[ .]24وهذا
يعني أنهم يحلمون بقتل  %90من البشرية .ويقولون" :ال يكون هذا األمر
حتى يذهب ثلثا الناس» ،فقيل له :فإذا ذهب ثلثا الناس فما يبقى؟ فقال:
«أما ترضون أن تكونوا في الثلث الباقي؟"[.]25
قال آيتهم املعاصر محمد الصدر" :أقول :واملراد من هذا األمر :ظهور املهدي
ً
َّ
املهدي من مخبئه متمثال في شخصية الولي
ع"[ .]26واآلن أظهرت الخمينية
الفقيه الذي سيقوم بهذه املهام نيابة عنه .ثم يقول محمد الصدر" :وهذا

«الغيبة» للطوسي ص ،282وانظر« :البحار» .338/52
«الغيبة» للنعماني ص.146
«بحار األنوار»  ،156/13ط الحجرية.
«تاريخ ما بعد الظهور» ص.482
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القتل الشامل للبشرية كلها ..يتعين حصوله بحرب عاملية شاملة قوية
التأثير"[.]27
وربما كان اهتمام ماللي إيران باملشروع النووي هو للتحضير لهذا العدوان.
ً
ومهديهم أو نائبه الولي الفقيه إذا تمكن من السلطة ال يرحم أحدا ولو كان
ً
ً ً
ً
أسيرا ،أو جريحا ،أو موليا فارا ،وإن كان من املسلمين ،ألنه ال إسالم عندهم
إال مذهب الولي الفقيه.
املولي و ُيجهز على الجريح"[ .]28ويقول
يقول النص" :القائم له أن يقتل ِّ
الصدر" :إن اإلمام املهدي ع سوف يضع السيف في كل املنحرفين الفاشلين
ً
في التمحيص ضمن التخطيط السابق على الظهور فيستأصلهم جميعا ،وإن
بلغوا اآلالف ،وال ُيقبل إعالنهم التوبة واإلخالص"[.]29
فهذه سيرة مهديهم املوهوم الذي يتولى ماللي إيران النيابة عنه بحكم عقيدة
والية الفقيه الخمينية ،حتى إنهم يقولون" :ليس شأنه إال القتل ،وال يستبقي
ً
ً []30
أحدا ،وال يستتيب أحدا" .
«تاريخ الظهور» ص.483
«الغيبة» للنعماني ص.121
«تاريخ ما بعد الظهور» ص.558
«بحار األنوار»  ،349/52وفي لفظ« :وال يستنيب أحدا ً» أي يتولى ذلك بنفسه ،انظر الموضع نفسه من
المصدر السابق.
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وتقول مصادرهم عن عموم املخالفين ومصيرهم املنتظر على يد مهديهم أو
نائبه الولي الفقيه" :ما ملن خالفنا في دولتنا نصيب ،إن هللا قد أحل لنا
دماءهم عند قيام قائمنا"[ ،]31وتسميهم بالنواصب وتقول" :فإذا قام قائمنا
عرضوا كل ناصب عليه ،فإن أقر باإلسالم وهي الوالية ،وإال ضربت عنقه أو
أقر بالجزية فأداها كما يؤدي أهل الذمة"[.]32
وتنهى نصوصهم عن رحمة املخالفين وإطعامهم وسقيهم وإغاثتهم ،وتتوعد
من يخالف ذلك بالعقاب األليم ،تروي مصادرهم عن أبي عبد هللا رض ي هللا
عنه أنه قال" :فأما الناصب فال ير َّ
قن قلبك عليه ،ال تطعمه ،وال تسقه وإن
ِّ
ً
ً
ً
َ
ْ
مات جوعا أو عطشا ،وال تغثه ،وإن كان غرقا فاستغاث فغطسه وال تغثه،
ً
ً
فإن أبي ِّ -ن ْع َم املحمدي -كان يقول :من أشبع ناصبا مأل هللا جوفه نارا يوم
ً
ً
[]33
القيامة ،معذبا كان أو مغفورا له" .
وينصح إمامهم بعض أتباعه بقتل املخالفين غيلة ،وهي القتل الخفي ،وذلك
إذا كان داخل دولة ال تخضع لسلطة الولي الفقيه ،وأمكنه أن يقتل بحيث
ً
َ
ال تكتشف جريمته ،فيقول" :أشفق إن قتلته ظاهرا أن تسأل لم قتلته؟ وال

«بحار األنوار» .376/52
«تفسير فرات» ص« ،100بحار األنوار» .373/52
«بحار األنوار» .71/93
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تجد السبيل إلى تثبيت حجة ،وال يمكنك إدالء الحجة ،فتدفع ذلك عن
نفسك ،فيسفك دم مؤمن من أوليائنا بدم كافر ،عليكم باالغتيال"[.]3434
وملا سئل إمامهم :ما تقول في قتل الناصب؟ قال" :حالل الدم ،ولكن أتقي
ً
عليك ،فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي ال يشهد به
عليك فافعل"[.]35

ً
ً
وفي «رجال الكش ي» يرفع أحد الروافض بيانا سريا للمسؤول عن منظمته
َّ
السرية يتضمن ذكر املجموعة التي تمكن بطرق خفية من القضاء عليها،
ويشرح بعض هذه الوسائل ،فيقول" :منهم من كنت أصعد سطحه بسلم
حتى أقتله ،ومنهم من دعوته بالليل على بابه فإذا خرج َّ
علي قتلته"[ ،]36وذكر
ً
أنه قتل بهذه الطرق وأمثالها ثالثة عشر رجال ،ال ذنب لهم إال أنهم لم

يأخذوا بمذهبه.
والقتل وشهوة االنتقام يتجاوز عندهم األحياء إلى األموات ،حيث يتجه
مهديهم أو نائبه إلى قبر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصاحبيه ويبدأ -كما
تقول أخبارهم" -بكسر الحائط الذي على القبر ...ثم يخرجهما -يعني صاحبي

«رجال الكشي» ص.529
«علل الشرائع» البن بابويه ص« ،200وسائل الشيعة» « ،463/18بحار األنوار» .231/27
«رجال الكشي» ص.343-342
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رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -غضين رطبين ،فيلعنهما ويتبرأ منهما
ويصلههما ،ثم ينزلهما ويحرقهما ،ثم يذريهما في الريح"[.]37
أما تطبيقات هذه املبادئ فهي ما نراه اليوم من قتل عام ،ومجازر وحشية،
وإبادات جماعية في العراق والشام واليمن ،ولو تمكنوا من أي بلد
فسيفعلون بكل مخالف ما فعلوه من قبل مما سجله التاريخ ،وشهد به
الواقع ،وما خفي من مجازرهم ومطامعهم أشد وأشنع ،والشواهد على ذلك
كثيرة.
ولذلك شهد من عرف تاريخهم وعاش بينهم بهذه الحقيقة ،يقول اإلمام
الشوكاني -رحمه هللا" :-ال أمانة لرافض ي قط على من يخالفه في مذهبه
ويدين بغير الرفض بل يستحل ماله ودمه عند أدنى فرصة تلوح له ،ألنه
عنده مباح الدم واملال ،وكل ما يظهره من املودة فهو تقية يذهب أثره بمجرد
إمكان الفرصة"[.]38
وهذه السيرة ليست من اإلسالم في ش يء ،وهم يعترفون أنها شرعة جديدة
مخالفة لنهج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأمير املؤمنين علي رض ي هللا
عنه الذي يزعمون التشيع له ،وهذا ما يصرحون به ،فقد ُسئل الباقر -على
«بحار األنوار» .386/52
«أدب الطلب ومنتهى األرب» ص ،71-70دار األرقم.
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حد زعمهم" :-أيسير القائم بسيرة محمد؟ فقال :هيهات! إن رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم سار في أمته باللين ،وكان يتألف الناس ،والقائم أمر أن
ً
[]39
يسير بالقتل وأال يستتيب أحدا ،فويل ملن ناوأه" .
ُ
فالرافضة تزعم أنه أمر بسيرة تخالف سيرة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
وقد أجمع املسلمون أن كل ما خالف سيرته صلى هللا عليه وسلم فهو ليس
من اإلسالم ،فهل بعث برسالة غير رسالة اإلسالم؟!
ُ
وكيف يؤمر بخالف سيرة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم! هل هو نبي أوحي
إليه من جديد؟! وال نبي بعد خاتم األنبياء ،وال وحي بعد وفاته ،وكل من ادعى
خالف ذلك فهو مفتر دجال ،ملعارضته للنصوص القطعية ،وإجماع األمة
على ختم الوحي والنبوة بوفاة سيد املرسلين صلى هللا عليه وسلم.
ُ
وتصور بعض رواياتهم مبلغ ما يصل إليه من سفك دماء الناس من غير
طائفته حتى تقول" :لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج ألحب أكثرهم
أال يروه ،مما يقتل من الناس ..حتى يقول كثير من الناس :ليس هذا من آل
محمد ،لو كان من آل محمد لرحم"[.]40
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وهذه الروايات تصور ما في قلوب واضعيها من حقد على الناس ،والسيما أمة
ً ً
ً
اإلسالم التي تخالفهم في نهجهم ،وأنهم يتمنون يوما قريبا آتيا يحققون فيه
هذه «األحالم» التي تكشف حقيقتها هذه الروايات ،ويترجمها واقع هؤالء في
العهد الصفوي ،وفي دولة اآليات القائمة ،وفيما يفعلونه اآلن في شامنا
ً
وعراقنا ويمننا عبر منظماتهم وفرق املوت التي يحركونها لقتل الناس على
الهوية ،وإهالك الحرث والنسل.
ً
ُّ
ومعلوم أن أمير املؤمنين عليا رض ي هللا عنه الذي يزعمون
التشيع له لم
َُ
ُ
يك ِّفر مخالفيه ،ولم يقاتل إال من بغى عليه ،فمهديهم املوهوم الذي يفعل
هذه األفاعيل ونائبه الولي الفقيه ليس من شيعة علي رض ي هللا عنه.
وبهذا يتقرر أن هذا العدوان على املخالفين لدى الشيعة الصفويين نابع من
ً
عقائدهم ،ومستمد من مصادرهم ،وتؤيده فتاوى مراجعهم ،فليس انحرافا
ً
ً
سلوكيا طارئا ،وإنما هو عقيدة يعتقدونها وعبادة ُيطبقونها ،وهذا مكمن
الخطر ،وأصل الداء ،وأساس البالء.
وهم يؤسسون لتحقيق هذه األحالم الدموية بقيادة الولي الفقيه الذي يتولى
تنفيذ أعمال مهديهم الوحشية ،وذلك بنشر عقائدهم ،وتصدير ثورتهم،
وزرع خالياهم في أصقاع الدنيا ،وهذا ما نصوا عليه في دستورهم فقالوا:
"إن جيش الجمهورية اإلسالمية وقوات حرس الثورة اإلسالمية ال يتحمالن
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ً
فقط مسؤولية حفظ وحراسة الحدود ،وإنما يتكفالن أيضا بحمل رسالة
عقائدية ،أي :الجهاد في سبيل هللا والنضال من أجل توسيع حاكمية قانون
هللا في كافة أرجاء العالم"[.]41

ولهذا صرح الخميني بأنه يريد أن ُي َ
ص ِّدر ثورته حيث يقول" :إننا نريد أن
ُن َ
ص ِّدر ثورتنا اإلسالمية إلى كافة البالد اإلسالمية"[ ،]42وهو ال يريد التصدير
السلمي فحسب ،بل يريد فرض مذهبه على املسلمين بالقوة ،وقد أشار إلى
ذلك قبل قيام دولته ،وقرر أن سبيل ذلك هو إقامة دولة شيعية تتولى هذا

األمر فيقول" :ونحن ال نملك الوسيلة إلى توحيد األمة اإلسالمية[ ،]43وتحرير
أراضيها من يد املستعمرين وإسقاط الحكومات العميلة لهم ،إال أن نسعى
إلى إقامة حكومتنا اإلسالمية ،وهذه بدورها سوف تكلل أعمالها بالنجاح يوم
تتمكن من تحطيم رؤوس الخيانة وتدمر األوثان واألصنام البشرية التي
تنشر الظلم والفساد في األرض"[.]44
وال تزال مهمة املهدي املوعودة ونائبه الولي الفقيه في قتل املخالفين والسيما
املسلمين تظهر على ألسنة حججهم وآياتهم ،وهذا مسلكهم مع املسلمين
«الدستور لجمهورية إيران اإلسالمية» ص.16
المصدر السابق ص.10
يعني على مذهب الروافض.
«الحكومة اإلسالمية» ص.35
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كلما حانت لهم فرصة ،وقامت لهم سلطة ،كما يشهد به التاريخ والواقع،
ً
وإن هادنوا أحيانا ،وتظاهروا باملساملة ،فتلك تقية إلى حين.
وال يزالون يسعون في بسط نفوذهم في العالم اإلسالمي بكل الوسائل
لتحقيق وظائف مهديهم ،كما يسعون إلى الوصول إلى مكة واملدينة لتنفيذ
مشروعهم التخريبي في الحرمين وفق طقوسهم وخطط مهديهم املوهوم،
اَّلل َو َّ ُ
والذي تتولى الخمينية القيام بهَ { ،و َي ْم ُك ُرو َن َو َي ْم ُك ُر َّ ُ
اَّلل َخ ْيرُ
ْال َـماكر َ
ين}[األنفال.]30 :
ِّ ِّ
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