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بسم هللا الرمحن الرحيم
حزب هللا و حصان طروادة
نبذة عن احملاضرة

تقول األسطورة  :إن اإلغريق حاصروا مدينة طروادة ملدة عشر سنني،فابتدع اإلغريق حصاانً خشبيا
ضخما أجوف ملؤوه ابحملاربني،

وتظاهر سائر اجليش ابالنسحاب،اتركني احلصان الذي فهم الطرواديون أنه ..عرض سالم ..خاصة

بعد أن أقنعهم جاسوس إغريقي أبنه هدية ،ورغم حتذير..الكون ..و..كاساتدرا ..من احلصان قاموا
جبره إىل داخل املدينة ،وشرعوا حيتفلون ابنتهاء احلصار،وملا خرج اجلنود من احلصان ،وجدوا

السكان يف حالة سكر ،ففتحوا بواابت املدينة ليدخل ابقي جيشهم  ،فنهبت املدينة  ،وقتل كل
رجاهلا بال رمحة ،واستعبد النساء واألطفال.

فهل يؤدي حزب هللا اليوم دور هذا احلصان يف التسلل إىل قلوب شبابنا وسرقة عقيدهتم خمتبئني

وراء مواقفهم املبهرة لبعض من ال حيسنون وزن األمور انسياقا وراء احلماس العاطفي ؟؟؟
احملاضرة

احلمد هلل رب العاملني  ،الرمحن الرحيم  ،مالك يوم الدين  ،و العاقبة للمتقني  ،و ال عدوان إال

على الظاملني  ،و أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له  ،و أشهد أن حممدا عبده و رسوله .

اللهم صل على حممد النيب و أزواجه أمهات املؤمنني و ذريته و أهل بيته  ،كما صليت على آل

إبراهيم إنك محيد جميد .

أما بعد،

نقدم يف هذه الكلمة حول ما خيصنا يف األحداث األخرية ؛ خاصة ما يتعلق حبزب هللا و األوضاع

اآلن يف فلسطني ،و يف جنوب لبنان  ..و أقول ما خيصنا  ..ألن كل مسلم يفرح و يثلج صدره أبي

نكاية حتصل يف أعداء هللا اليهود الذين طغوا يف البالد فأكثروا فيها الفساد  ،و الذين علوا يف

األرض علوا كبريا  ..فال شك أي نكاية هبذا العدو الشرس هي مما يدخل السرور على املسلمني ،

سواء جاءت من اليوانن  ،من أملانيا  ،من أي جهة تؤدب هذا العدو أو تنال منه  ،فال شك أهنا مما

يسر أي مسلم .
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فليست القضية قضية مناقشة الكفاءة القتالية جلنود حزب هللا العالية جدا ،و ال إجنازاهتم يف

مواجهة اليهود  ..فالقضية اليت ختصنا اآلن هي اخلطر الذي يشكله النشاط اإلعالمي حلزب هللا

على بسطاء أهل السنة ممن ينبهرون مبثل هذه املواقف  ،و ابلتايل ختتلط عندهم األوراق  ،و ختتل

املوازين  ،و رمبا كما ذكران من قبل وقعوا يف أخطر شيء و هو التحول عن دين اإلسالم إىل دين

الرافضة بسبب االنبهار هبذه املواقف ،كما وقع لكثري من الفراشات ممن هبرهم الضوء فاجنذبوا إليه
فأحرقهم و أتلفهم و أهلكهم .

ابدئ ذي بدء نقول إن القتال  ،اجلهاد  ،الدعوة  ،احلركة ؛ كل هذا إمنا هي وسائل خلدمة هدف

نبيل  ،و عقيدة  ..فاجلهاد يف سبيل هللا ُشرع لتكون كلمة هللا هي العليا " من قاتل لتكون كلمة هللا
هي العليا فهو يف سبيل هللا " .

فال ينبغي أن ننبهر بسلوكيات هذا احلزب الشيطاين الرافضي اخلبيث  ،و مواقفه العنرتية اليت

تستثمر إعالميا أبعلى قدر من الكفاءة  ،فال ينبغي أن ننبهر بذلك و ننسى أهنم – نعم يقاتلون
الدولة اللقيطة  ،نعم يصمدون أمام هذا اجليش الظامل – و لكن يف سبيل من؟ هل هو يف سبيل
هللا؟ هل اإلجنازات اليت ميكن أن ينجزها حزب الالت و العزى هي يف سبيل هللا ؟

هل ينطبق عليهم قول النيب صلى هللا عليه و سلم " من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فهو يف

سبيل هللا "؟.

اجلهاد كما قلنا هو وسيلة لنشر عقيدة أو للدفاع عن العقيدة  ..فجهاد الرافضة يف سبيل ماذا؟
هذا هو الذي نريد أن نوضحه ،و نبني أنه ليس يف سبيل هللا  ،و ليس ألجل أن تكون كلمة هللا هي

العليا  ،و إمنا هؤالء الرافضة الضالون يريدون أن جيعلوا من فلسطني حصان طروادة – و هم من

تسللوا إىل داخل بالد أعدائهم عن طريق احلصان الضخم الذي اختبئوا فيه  ،و خبئوا فيه اجلنود ،

مث غزوهم بعد ذلك و فُتح هذا احلصان اخلشيب الضخم  ،و احتلوا هذه البالد – فنفس الشيء

قضية فلسطني ؛ حماولة للرافضة الستغالهلا الصطياد السذج  ،و اجلهلة من عوام أهل السنة  ،و

كان ينبغي أن يكون هذا اخلداع فات أوانه بعد ما أنكشف الرافضة متاما يف العراق  ،و ما حصل

منهم يف العراق و مازال حيصل يوضح األمور  ،و هلل احلمد اآلن هناك بصيص نور من الوعي

حصل عند كثري جدا من شباب أهل السنة مل يكن موجودا من قبل على اإلطالق حبقيقة الرافضة و
بيان اختالف دينهم عن دين اإلسالم كما بينَّا .

فهم يستثمرون مثل هذه املواقف الدعائية ؛ ألن الرافضة يتحقق فيهم قول عمر رضي هللا تعاىل عنه

 " :أشكو إىل هللا جلد الفاجر و عجز الثقة " فأهل السنة الذين هم أهل احلق أوضاعهم ابلصورة
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اليت ال ختفى  ،أما هؤالء الرافضة فعندهم اجللد  ،و املواقف اليت قد تتسبب يف أن بعض الناس

يتنازل عن عقيدته بسبب االنبهار مبثل هذه املواقف .

فال ميكن أن نفصل األحداث احلالية يف الظروف اليت نعيشها اآلن  ،فهي أحداث متالمحة ،

سلسلة يؤدي بعضها إىل بعض  ،و متشابكة تشابكا عظيما  ...فأين نقف حنن يف هذه األحداث؟.
هذا التصادم بني حزب هللا و بني الدولة اللقيطة ،إما أن يكون كما عودان حزب هللا ؛ فرقعة

إعالمية  -و إن كان قد تطور األمر إىل ما هو أبعد من ذلك  -أو يكون حرب نفوذ يف احلقيقة
بني أمريكا و بني إيران ؛ أمريكا ممثلة للمشروع الصهيوين الصلييب  ،و إيران ممثلة للمشروع

الصفوي الرافضي الفارسي .

فال ميكن عزل السياسة اإليرانية يف أي مرحلة من مراحلها عن روحها الساسانية الصفوية التوسعية

؛ هذه الروح ( روح االستعالء الفارسي – العنجهية الفارسية ) يف هؤالء الروافض كانت يف جسد

إيران حىت يف عهد رضى هبلوي  ،حىت يف عهد الشاة الذي أراد أن يعيد أن يعيد اإلمرباطورية

الفارسية من جديد  ..هذه الروح كانت موجودة حىت قبل قيام الثورة اخلمينية  ،مث استمرت بعد

ذلك حىت يف إيران اخلمينية .

و الفرص اآلن كثرية أمام الدولة الرافضية يف إيران ؛ فهناك حتالف بينها و بني النظام السوري  ،و
من قريب أعلن

أنه أي اعتداء على سوراي هو اعتداء على إيران  ،و هذا حتالف له قصص

طويلة  ،فالعالقة وثيقة بني

يف سوراي و بني الرافضة يف إيران  ،و هي عالقة عميقة و عريقة

فهما أوالد عم يف الضالل املبني و مها من فرق الشيعة الضالة .

هناك حتالف بني حزب نصر هللا ( أو نصر الالت ) يف لبنان الذي ميثل الذراع الصفوية داخل لبنان

 ،حىت قال أحد قادة حزب هللا يف مرة من املرات ملا قيل له " :هل أنتم جزء من إيران؟" قال" :ال

 ،حنن لسنا جزءا من إيران ؛ و لكننا إيران يف لبنان  ،و لبنان يف إيران" إشارة إىل االرتباط العقدي
الطويل الراسخ بينهم و بني الدولة الرافضية  ،فهنا فرصة التحالف مع حزب هللا يف لبنان يطول

الذراع الصفوية اليت خرجت من إيران إىل العراق  ،و إىل سوراي  ،و اآلن يكتمل اهلالل اخلصيب
حىت يصل إىل لبنان  ،و ذراع الدولة الصفوية يف لبنان هو حزب هللا .

أيضا من فرص املشروع الصفوي التوسعي الفارسي وجود اجلماعات و األحزاب الرافضية داخل

العراق و يف أماكن من اجلزيرة العربية  ،فاألحزاب الرافضية اآلن يف العراق متمكنة متكنا ما كانت

حتلم به  ..و هللا يرحم أايم صدام  ،ألن صدام على جربوته و احنرافه و ضالله املبني ؛ كان األمر
أخف بكثري جدا مما هو عليه اآلن  ،ألن انقلبت العراق –أو تكاد– إىل كيان شيعي رافضي  ،و
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املذابح جتري على قدم و ساق ألهل السنة يف داخل العراق ..ال كما قال بعض املستهرتين "ال
تبكوا على العراق  ،فالعراق نصفها بعثيني و نصفها رافضة " ..العراق اليت هي رمز اخلالفة

العباسية اإلسالمية  ،و هلا موقع يف غاية اخلطورة ابلنسبة للمسلمني  ،فمع ذلك جند من يستهرت و
خيتزل أهل السنة يف العراق إىل الرقم صفر  ..الشاهد أن أيضا هذه من الفرص املتاحة للرافضة -

أو املشروع الصفوي الباطين الفارسي – داخل العراق أصبح هلا أايدي ممتدة  ،و أصبح هلم دولة ،
ضبطت حوايل ثالث
و الحظنا كثريا من التدخل اإليراين و هذا شيء معروف  ،حىت يف االنتخاابت ُ
ضبط شاحنة واحدة و الثالثة اآلخرين هربوا ،و افرغوا
شاحنات حمملة ببطاقات انتخابية مزورة – ُ
شحنتهم يف صناديق االقرتاع  ،حىت ضجت أمريكا من ذلك – يقصد من ضبط الشاحنات-

فأمريكا من مصلحتها أن متكن الشيعة  ،لكن أُعلن هذا على لسان مسؤول أمريكي أن إيران

تدخلت يف العملية االنتخابية و زورت لصاحل الرافضة  ،فيجب أن ننظر للصورة بكليتها ملعرفة

اخلطر  ،و ال نقف عند جزئية بعض املواقف العنرتية ملا يسمى حبزب هللا .

أيضا من الفرص اليت حتاول الدولة الرافضية اخلبيثة أن تنتهزها ؛ هذا التعثر األمريكي الرببري داخل

العراق – تعثر أمريكا و مشروعها املضاد و هو املشروع الصهيوين الصلييب – و تشتته داخل
مستنقع العراق الذي بدأ يعيد ذكرايت لبنان .

من الفرص اليت تنتهزها أيضا تلك الدولة الفارسية ؛ التهديد النووي الذي يردع سريعا  ..و اآلن

دخلت إيران يف النادي النووي  ،و هي بصدد إحداث طفرة يف إمكانياهتا  ..حبيث بعض الناس

صاحوا من اإلعجاب أبن إيران أصبح عندها سالح نووي  ،و ال يعرفوا أهنم أول من سيهددهم
السالح النووي  ..فإىل مىت هذه السذاجة؟! و إىل مىت هذا الغباء؟!

مىت إيران ضربت إسرائيل ؟؟ كله كالم  ..ملاذا؟  ..ألن فلسطني ابلنسبة هلم هي حصان طروادة (

استثمار قضية فلسطني ) .

و يف احلقيقة هناك تعاون و سنذكر كثريا من الواقع الذي يدل على أهنم لن يشكلوا أي خطر على

الدولة اللقيطة .

أيضا إيران عندها فرصة قوية جدا يف سالح النفط ؛ سالح النفط يف أيديها و إذا حدث هجوم

عليها أو شيء من هذا ؛ فهناك خوف من حصول كارثة الطاقة بسبب سالح النفط  ،و هي دولة

نفطية .

نصل إىل اجلزئية األخطر يف املشروع الصفوي الساساين أو مشروع اإلمرباطورية الفارسية و هو

الفرص اليت ال تريد أن تضيعها إيران و ذيوهلا ؛ و هو التعاطف اإلسالمي الذي تكسبه إيران من
4

محاضرة لفضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل المق ّ
دم ______ حزب هللا و حصان طروادة

جراء أتييد قضية فلسطني  ،و كيف أهنا توظف ذاك احلماس و هذا التعاطف يف شباب أهل السنة

ابعتباره أجنح وسيلة دعائية ميكن من خالهلا مترير الداينة الشيعية لتحل حمل داينة اإلسالم .

فحزب الالت حيرص دائما على الظهور مبظهر األبطال يف عيون السذج من املسلمني  ،و عيون

أصحاب مناهج التمييع العقدي يف بعض اجلماعات  ،فهذا يؤدي إىل اختالط األوراق  ،و يظهر

احلزب و كأنه مل يتخل عن القضية الفلسطينية  ،و قد ختلى عنها العرب أمجعون  ..فهذا ما خنتصره
يف قولنا إن قضية فلسطني ابلنسبة حلزب هللا و إليران هي عبارة عن حصان طروادة الذي من

خالله يريدون أن يدخلوا إىل قلوبنا  ،و حيتلوا عقول شبابنا .

يف سنة  1986كان هناك فضيحة مشهورة جدا مسوها ( إيران  ) gateكشفت عن وجود عالقة

بني اخلميين و رجين رئيس أمريكا يف ذلك الوقت نتج عنها أن إسرائيل بتوجيه من أمريكا أمدت
إيران أبسلحة كثرية و متطورة كانت فضيحة على سياق (  ) water gateفسموها

( إيران . ) gate

يف نفس الوقت الذي حيصل فيه هذا التعاون بني إيران و أمريكا و الدولة اللقيطة  ،مل تتوقف

حناجر اإليرانني يف مواسم احلج و يف املظاهرات عن األغنية العاطفية ( املوت ألمريكا و املوت

إلسرائيل ) كما كانوا يرددون يف مكة و املدينة و يف كل تظاهراهتم  ،فاملظاهرات يف جهة و هللا أعلم
مبا جيري يف اخلفاء .

يف حرب أمريكا على أفغانستان بدأت إيران ابلتباكي على جارهتا السنية ( أفغانستان ) و حينما
سقطت حكومة أو حركة طالبان أعلنت إيران بكل صراحة (( األمريكان يعلمون جيدا أنه لوال

إيران ملا سقطت حركة طالبان )) ،بل إن اجملاهدين الذين فروا من أفغانستان إىل إيران قبض عليهم

اإليرانيون و سلموهم لألمريكان .

أيضا دورها يف تزوير االنتخاابت يف العراق لصاحل الشيعة يف عملية سالم اجلليد سنة  ، 1982كان
الشيعة يف اجلنوب اللبناين ينثرون الورود على ما أمسوهم قوات التحرير اإلسرائيلي (التحرير من

السنة الوهابيني اإلرهابيني  ..إخل) هذا يف اجلنوب  ،فهذا من املعروف أيضا هذه األايم عملية

السالم اجلليل كيف أن الشيعة كانوا متعاطفني جدا مع اليهود و يقابلوهنم ابألعناق و األحضان و
ينثرون عليهم الورود  ،و يسمون جيش اليهود يف جنوب لبنان جيش التحرير  ،اآلن ال يستطيع

أي فلسطيين أن ينفلت من اجلنوب ليهاجم إسرائيل  ..ملاذا؟ ألن وظيفة حزب هللا بعد االتفاقات

األخرية منذ زمن ؛ هي أن حزب هللا يقوم حبراسة اجلبهة الشمالية للدولة اللقيطة  ،فما حدث هذين
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اليومني ألن إسرائيل نقضت بعض العهود فضربوها ابملثل  ،لكن أصال طوال الفرتة املاضية قبل

هذه الصدمات ؛ كان حزب هللا حارسا للبوابة الشمالية للدولة اللقيطة .

حىت اآلن قُتل من السنة يف العراق حوايل مائيت ألف مسلم سين كما صرح أحد كبار زعماء أهل
السنة يف بعض املؤمترات  ،و كان جبواره شيخ من شيوخ الرافضة يف جلنة التقريب بني املذاهب

اإلسالمية فقام و قال " :إنه قتل حىت اآلن مائتا ألف سين يف العراق ؛ مائة ألف منهم قتلوا على
يد األمريكان  ،و مائة ألف على يد جيش املهدي يف إيران "

فقام هذا املندوب اإليراين و قال ":إيران حاولت أن تضغط بقدر استطاعتها على جيش املهدي
كي يكفوا عن هذه املذابح " فهذا اعرتاف ضمين حبصول هذه املذابح .

تتضاءل نسبة السنة اآلن حىت وصلوا يف البصرة اآلن إىل سبعة يف املائة  ،حاليا يف هذه األايم

حيدث حشد مليوين ؛ خيططوا حلشد مليون شيعي على حدود مدينة مسراء للهجوم على املدينة

حبجة أنه يوجد ضريح إماميهم علي اهلادي و العسكري .

نود أن حتصل أي نكاية  ،خاصة أن موقف البالد السنية موقف يؤسف له  ،لكن نسأل هللا

سبحانه و تعاىل أن يكون ما حيصل اآلن بني الرافضة و بني الدولة اللقيطة أنه يكون مظهر من

انتقام هللا سبحانه و تعاىل من ظامل بظامل مث ينتقم من الظاملني مجيعا .

فنقول أن قضية فلسطني هي القضية احملورية للعامل اإلسالمي  ،و فلسطني كتبت كل قيمتها كقضية

لإلسالم  ،و أريقت الدماء يف سبيلها من أجل فلسطني املسلمة  ،فليست هي قضية ختتزل يف
أرض أو يف شعب أو الجئني أو حنو ذلك لكن كما ذكران حياول الرافضة أن حيولوها إىل أقوى

فرصة دعائية تسخر خلدمة املشروع الصفوي  ،فاملفروض أن موضوع حزب الالت يكون واضح ..

اإلجرام حلزب الالت و خروجه من ملة اإلسالم  ،و لكن من املعضالت – كما يقولون -شرح
الواضحات  ،األمور واضحة و مع ذلك حنتاج أن نتوقف و نتكلم عنها .

فحزب الالت هو عبارة عن الوكيل املعتمد إليران داخل لبنان  ،و هو لن يتورع إطالقا أن ميد -

إذا طلبت الظروف ذلك – حبال الود مع اليهود يف سبيل مترير املنهج الرافضي يف بالد السنة ،

فسنحاول أن نلم ببعض األحداث لرتينا أنه كان يقوم ابلنيابة عن إسرائيل بضرب الفلسطينيني يف

فرخت حزب هللا و هي حركة أمل  ..فكانت حركة أمل تضرب الفلسطينيني
صورة البيضة اليت َّ

أشد الضرب و تسومهم سوء العذاب  ..و هي أصال الذي خرج منها هذا احلزب .

احلقيقة األفكار مبعثرة لكن ال أبس من أن منر على بعض املالحظات هنا يف كتاب (( حزب هللا

رؤية مغايرة  ..حقيقة املقاومة )) لألستاذ عبد املنعم شفيق  ..أنخذ منه بعض املالحظات  ..هو
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أورد البيان اخلاص حبزب هللا للبنان الذي أصدره عقب انسحاب اليهود من جنوب لبنان  ،كله

كالم ابلطبع عن األفعال العنرتية  ،مث يعلق و يقول " :أنه اعترب هذا اليوم  2000/5/25عيدا
وطنيا رمسيا  ،و َّ
عد أولئك هذا النصر التارخيي و الفتح املبني على أنه منارات شاهقة يف مشروع
هنضة العامل العريب و اإلسالمي  ،و ظلت األقالم تُشيد هبذا اإلجناز الذي أعاد لألمة شرفها

املسلوب و كرامتها املهدرة  ،و راح املطبلون و املزمرون يهرقون دماء أقالمهم و يزخرفون لنا
الصورة ؛ عساها أن تنطلي على بعض منا  ،و ينقلب الباطل حقا  ،و احلق ابطال بتأثري السحر

اإلعالمي .

جاء االنسحاب اإلسرائيلي ليتم تصويره على أنه نصر ليس كأي نصر فإن له مدلوالت خاصة  ،و
طعما خاصا  ،و نكهة خاصة  ،و نسي أولئك إكمال العبارة الدعائية أنه ( ألذ  ..ألذ  ..ألذ) -

كما حيصل يف الدعاية لألطعمة و املشروابت – لكم عانت أمة اإلسالم من خلط املفاهيم!! و

تشويه صورهتا  ،و من تبديل احلقائق و تزويرها  ،و لكم عانت كثريا من جتارب مريرة خدعتها

زخرفة الصورة  ،و هباء منظرها  ،و حلو منطق مزخرفها  ،و حنن ال نرد على املبالغة مببالغة  ،و

لكن نريد أن تصور احلقائق كما هي  ،فهي ليست على سبيل املثال هذه الصورة اليت رمسها أحدهم

حني يقول { :كانت إسرائيل تعتقد أن اجتياحها لألراضي اللبنانية هو املقدمة الكبرية البتالع مارد
الصحوة اإلسالمية املوضوعية اليت اجتاحت العامل العريب يف  79عرب االنتصار اإلسالمي يف إيران

بقيادة اإلمام اخلميين }" .

فانظر كيف السم يدس يف كل مناسبة لتمرير دين الرافضة  ،و هم ال يكتمون  ..فليس سرا يف
إيران أن من أهداف الدولة اإليرانية تصدير الثورة اإليرانية  ،و ابملناسبة هم يرفضوا انضمام

الشباب السين يف املقاومة  ..فما الذي جعلهم على هذه الدرجة العالية جدا ..جدا من املهارة

العسكرية ؟! ألن الذي يتوىل تدريبهم هم رجال احلرس الثوري اإليراين  ،الذي ميدهم ابألسلحة و

ابألموال و بكل شيء  ،و حزب هللا ..إذا قرأمت هذا الكتاب سوف ترون أنه كان يف غاية الرباعة يف

استثمار العمل االجتماعي  ،و كسب قلوب الناس عن طريق اإلحسان إليهم و تويل شؤوهنم  ،و
حنو ذلك من األساليب  ،و هذا ابب مهم جدا يف سبب شعبيتهم  ،و هم دائما خيدعون الناس

ابلعبارات الراننة  ،فكانوا يسمون حزب أمل ((حركة احملرومني و املضطهدين))  ..فهذه دعوة

عاملية إلنقاذ احملرومني و املضطهدين  ،فالناس ختدع مبثل هذه الشعارات املعسولة  ،و ال تفطن إىل

ما ورائها من مقاصد خبيثة .
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فيكمل يف الكتاب و يقول .. ":لكن هذه الصحوة  ،و خصائص املشروع اخلميين يف التاريخ

العريب الراهن و الدعم العريب القومي السوري يف هذا اجملال ؛ أعطيا الزخم الواقعي يف بلورة القرار

السياسي للمواجهة  ..إىل أن يقول  ..لقد أفردت عملية التحرير ؛ أن املقاومة اإلسالمية هي

الشرف العريب األول بعد أن تراجع هذا الشرف إىل مقاعد الدرجة العاشرة بعد املائة لفعل مشروع
اهليمنة أمام إسرائيل طوال نصف قرن ".

كاتب آخر يقول " :ملاذا انتصرت املقاومة يف ما عجزت عنه اجليوش ؟ "  ..فهذا شيء طبيعي أن

املقاومة تفعل ما تعجز عنه اجليوش  ،إن مل حيصل أصال يف أي حروب أن هناك دولة تصمد أمام
حرب العصاابت  ..فحرب العصاابت تكون هلا خصائص أخرى ..

يقول " :ملاذا انتصرت املقاومة يف ما عجزت عنه اجليوش ؟ حني يصور أن حزب هللا حقق ما مل
حيققه جيش عريب و أتى مبا مل أيت به األوائل ".

انظروا إىل هذا البيان  ..عبارات مكتوبة  ،و حممولة على الفتات يف مظاهرة أخرجها حزب هللا يف
اجلنوب اللبناين عقب اتفاق الطائف الذي نتج عنه إيقاف احلرب األهلية يف لبنان  ..فخرج مجاعة

حزب هللا و هم حيملون هذه الالفتات:

(( الوهابيون رجس من عمل الشيطان ))

(( سننتقم من الوهابيني ))

(( لن متر هذه اجلرمية دون عقاب ))

وضاح شرارة يقول يف كتابه (( دولة حزب هللا )) عن حزب هللا " :إهنم صفوة الصفوة  ،و طليعة
األمة  ،و مرشدوها  ،و ابعثوا دينها و حضارهتا و جمدها  ،و معلموها  ،و رساليوها  ،و

أنبياءها .. "..ابملرة و أنبياءها !! .

أيضا لألسف الشديد فهمي هويدي موقفه من الشيعة غريب جدا يقول يف مقالة يف جريدة األهرام

 1999/3/30عن حزب هللا " :إهنم يرصعون جبني أمتنا " " إن املقاوم اإلسالمية يف لبنان متثل لنا
ضوءا ابهرا يف األفق املعتم  ،و صوات جسورا وسط معزوفة االنكسار  ،و قامة سابقة تصاغر إىل

جوارها دعاة االنبطاح و اهلرولة  ،و هي مع هذا كله مل تنل ما تستحقه من متابعة و تقدير يف

اخلطاب اإلعالمي العريب  ،و حيزن املرء أن بعضا منا أغمضها حقها حماوال النيل منها  ،و تلطيخ

صورهتا الوضَّاءة .
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إن اإلفصاح عن مشاعر املؤازرة و االنتماء ألولئك الشباب مبثابة فرض عني ال يسقط ابلتقادم ".
فالكاتب يدعي أنه فرض عني على كل مسلم أن يعرب عن االمتنان حلزب هللا إلجنازاته يف مواجهة

اليهود .

مث يكمل قائال " :إنه

هبذا الدور البطويل الذي يقومون به عن شرف األمة العربية  ،و عن

األمل يف أعماق كل واحد فينا  ،إهنم يرفعون رؤوسا عاليا  ،و يرصعون جبني أمتنا ".

لألسف الشديد دكتور حلمي القاعود يف جريدة الشعب سنة  99يقول " :إن حزب هللا يقوم بدور

رائد يف إيقاظ األمة  ،و تقدمي الدليل على قدرهتا لصد العدوان ".

و يقول جمدي أمحد حسني يف مقالة ((و انتصرت املقاومة))  " :فاملقاومة اإلسالمية حلزب هللا
واحدة من أبرز معامل هنضة األمة  ،و أكرب دليل على حيويتها ".

منتصر الزايت يقول سنة  " :2000إن املؤشرات تدل على فشل حماوالت التسمية االستسالمية
لكوهنا اهنزامية  ،و هذا يفتح الباب واسعا لبقاء حزب هللا رمزا حيواي للمقاومة اإلسالمية بل و

العربية  ،و سيتمتع يف هذا اإلطار ابلشموخ و االستعالء على كل دعاوى التسمية االستسالمية

السائدة يف املنطقة ".

يقول حممد مورو و هو يناقش اجلهاد يف سبيل هللا  " :حزب هللا منوذجا  ،ملاذا حظيت املقاومة
اإلسالمية يف لبنان هبذا القدر اهلائل من التضامن الشعيب العريب و اإلسالمي ؟ بل من كل

املستضعفني يف العامل  ،و هل يتحول القرح السياسي و احلضاري لتلك املقاومة إىل أيدولوجية

للمحرومني يف كل مكان يف العامل يف مواجهة النمط احلضاري و القيادي الغريب الذي يهدد العامل

أبسره  ،ملاذا جنحت املقاومة اللبنانية يف أن تصبح طليعة لكل قوى التحرر العريب على اختالف

مشارهبا الدينية و الطائفية و السياسية و الطبقية ؟  ،ملاذا جنحت املقاومة اللبنانية يف اخلروج من

مأزق الطائفية " ..طبعا هذا كما يف املثل الشعيب (( عشم – أي طمع  -إبليس يف اجلنة )) فهم

أكثر دعاة الطائفية و سنرى .

فهنا

من – لألسف  -رموز للسنة يتكلمون مبثل هذا الكالم الذي يسهل أكثر فأكثر

الغزو الفكري الشيعي و العقائدي لشباب أهل السنة .

يقول " :ملاذا جنحت املقاومة اللبنانية يف اخلروج من مأزق الطائفية الضيق إىل رمز للتحرر لكل

إنسان مسلما كان أم مسيحيا  ،عربيا أم عامليا  ،أبيض أو أسود ؟ ملاذا كانت املقاومة و حزب هللا
الكثري من أجزائه و

ابلتحديد هي اجلزء احلي يف النسيج العريب الذي

التنظيمية ".
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يقول املؤلف  " :صوراتن متناقضتان تثريان أسئلة كثرية عن قصة احلقيقة  ،و ال خيفي بعض الناس

شدة احلرية اليت تنتابه مع هذه الصور املتباينة الشديدة التنافر  ،فبني مسلمات عقدية راسخة و

أصول مستقرة – و هي عقيدة أهل السنة و اجلماعة – و بني واقع ضاغط على الفكر و الشعور

الرءا و حتار العقول " .
تضطرب ُ

فالعقل يف انحية  ،و النقل يف انحية  ،احلماس و العاطفة يف انحية أخرى  ،و هذه هي املشكلة و
هذا ما يهمنا يف املوضوع الذي نتكلم فيه  ،فيجب أن يكون العقل فوق العاطفة  ،فاإلنسان الذي

ينطلق فقط من احلماس غالبا تكون العاقبة مؤسفة للغاية .

يقول مؤلف كتاب (( حقيقة املقاومة))  " :و حقيقة فقد كانت عن احلركة الشيعية اللبنانية بعامة و
حزب هللا خباصة هي حماولة خوض يف حقل ألغام – يقول أان أعرف أنه سيرتتب على هذا الكتاب
كالم كثري و أنه سيدفع الثمن  -و ذلك لعدة أسباب ؛

األول :ذلك املفهوم املستقر يف نفوس كثري من الناس -فأول شيء يقوله العوام و السذج عندما
أتيت ختتلف معه يقول لك :و أنتم ماذا فعلتم  ،فه يعمل فصل بني العقيدة و الثوابت و بني االنبهار

ابملوقف احلركي أو اجلهادي  -عن أن حركة املقاومة جيب أن تدعم مهما كان توجهها -

املواقف بعيدا عن العقائد  ،فقبل املوقف جيب أن ترى ماذا خيدم هذا املوقف ؟  ،و قبل اجلهاد

انظر هذا اجلهاد وسيلة للتمكني ألي دين ؟  -مادامت منضمة حتت راية إسالمية  ،و إن املرء

ليعجب من بعض أهل الفضل و الفهم حني يرون يف أن اخلطاب السين املوجه إىل الشيعة عامة هو
خطاب حيتاج إىل إعادة نظر يف أصوله و منهجه و طريقة عرضه ،و هذا املسلك بدأ يف الظهور

لدى طبقة املثقفني و املفكرين املنتسبني إىل الفكر السين  ،و هذا املفهوم يف حد ذاته ميثل عائقا
كبريا يف أن جتد جماال خصبا لتبادل اآلراء حول احلركة مبا هلا و ما عليها  ،كما أنه يذهب بك إىل

أن تبدأ نقاشك بعرض املسلمات املنهجية و البدهيات الفكرية ملنهج أهل السنة و اجلماعة" ..

تضطر ألن تبدأ من األول لكي ترى كم ستقضي من األايم حىت تفهم هذا اإلنسان الذي أمامك أن

هذا دين و هذا دين ؛ أن اإلسالم دين و دين الرافضة دين آخر  ،و منذ زمن و حنن نشعر خبطورة
املوضوع و حناول اآلن أن نكمل امللف اخلاص ابلشيعة .

فبالفعل (( من املعضالت شرح الواضحات )) فتضطر أن تقول ألف ابء اإلسالم ؛ قضااي التوحيد
 ،قضااي الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم  ،قضااي الطعن القرآن  ...إىل آخر هذه املنظومة من

املخالفات الرافضية لدين اإلسالم  ،فكلما أمعن بعض الدعاة الذين مييعون قضية املوقف من

الشيعة ؛ كلما صعبوا املهمة على علماء أهل السنة أن ينقذوا هذا الشباب من األخطبوط الشيعي
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 ،فهم يعتربونه جسرا متر عليه الشيعة إىل داير املسلمني  ...فهذا هو السبب األول الذي دعاه

لقول أان سأمشي يف حقل ألغام .

مث يكمل قائال" :السبب الثاين  :أن حجم التأثري اإلعالمي لتلك احلركة كان كبريا و مؤثرا  ،و كان
هذا اإلعالم ضاغطا على اهنزامية األمة و استسالمها و خضوعها أمام االستكبار العاملي لليهود و

الشيطان األكرب ؛ مما أعطى تفريغا للشحنات املكبوتة يف نفوس كثري ممن ضاقت هبم أفق األمل يف
وعد هللا  ،أو حني رأوا أن احللول القومية و توابعها الفكرية و السياسية قد سقطت يف مزبلة

التاريخ و التزييف فراحوا يتعلقون أبية راية تزعم حال لواقع األمة املنكوبة  ،فكان توجيه احلديث

إىل تلك الفئة صعبا كذلك – ضحااي اإلعالم  ،ضحااي القنوات الفضائية  ،ضحااي املد اإلعالمي

الشيعي اجلارف – حني يرون يف هذه الصورة اليت يروهنا وردية ألحالمهم صورة أخرى مغايرة  ،و

لذلك – و انتبهوا هلذا التشبيه – فإن من يوقظ النائم احلامل ليشعره أنه يف واقع آخر حقيقي البد
أن يصيبه من لومه ".

فهذا واقع الناس الذين ينجرفون وراء اإلعالم الرافضي و يعجبون ابخلطاابت العنرتية هلذا الرجل

املدعو حسن نصر هللا و غريه و يتغاضون عن الواقع املرير  ،فليس هؤالء أببطال اإلسالم  ،ليس
هؤالء ابلذين يريدون بك خريا  ،انظر إىل ما يفعلونه يف نفس اللحظة يف إخواننا أهل السنة يف

العراق  ،انظر إىل ما يفعلون يف خالل اترخيهم كله  ،اذكروا دولة واحدة يف العامل فتحها الرافضة

ليدخلوا أهلها يف اإلسالم  ،الرافضة منذ أن خلقوا إىل اليوم ليس هلم إال دور اهلدم و طعن األمة يف
قلبها  ،و أتخري الفتوحات اإلسالمية  ،و تشتيت األمة و إهدار طاقتها ..و لذلك يذكر السبب

الثاين  ،ملاذا هو يسري يف حقل ألغام ؟ ألنه حياول إيقاظ املتعايشني يف احللم اإليراين الشيعي حتت

الشعارات الرباقة أنه حزب احملرومني و املضطهدين و أهنم من سيحرروا فلسطني  ،و الشعار اجلميل
الذي يقولوه يف مظاهراهتم (( حنو القدس زحفا  ..زحفا )) طبعا أوقفوا التغين هبذا الشعار بعد ما

عملوا اتفاق الصعيد  ،و تراجع حسن نصر هللا عن دولة فلسطني من النهر إىل البحر  ،و أعلن

رمسيا أنه لن يتدخل يف هتديد إسرائيل إال إذا دخلت داخل حدود لبنان  ،فاملوضوع قومي و وطين
حبت .

فالشاهد أنه فعال " من يوقظ النائم احلامل ليشعره أنه يف واقع آخر حقيقي البد أن يصيبه من لومه

و نقضه " فنستطيع أن نعترب أن اهليام يف واد األوهام و االنغماس يف هذه األحالم مثل الذي أيخذ
احلشيش و املخدرات ليخرج من الواقع ،و جيد متعة مجيلة ،و ال حيس ابلزمن  ،و جيد نفسه يف

عامل آخر .
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أما السبب الثالث العتبار نفسه أنه ميشي يف حقل ألغام و هو يتناول هذا األمر يقول " :تلك

األنفة التارخيية اليت ترسخت لدى الكثريين من عدم القبول ابلنقض و التحليل  -ابلذات ألي

حركة تتبىن العمل املسلح  ،فهي حركة فوق النقض  ،و نرى هذا يف سلوكيات اجملاهدين يف العراق

فال شك ارتكبوا أخطاء مهلكة  ،و ساحمه هللا الزرقاوي و رمحه رمحة واسعة و عفا عنه يف ما حصل

ابلنسبة إلراقة دماء السنيني أيضا يف الطريق مع ما كان يفعله من بعض العمليات  ،فبعض الناس

غري مستعد مادام يفعل عمل جهادي مسلح حذار أن تقرتب منه  ،إايك أن تنتقضه و إال فأول ما

يقال لك أين أنت؟!  -و خاصة للحركات اليت تتبىن العمل املسلح  ،حيث يرون أن الذين

يضحون أبرواحهم و دمائهم هم أرفع الناس عن النقض و أبعدهم منه  ،فكان ذلك املفهوم عائقا

نفسيا يف أن جيد احلديث مسلكا سلسال يتجاوز به حىت نصل إىل مسائل االتفاق  ،و برغم ذلك
فسيبقى أن من الضرورة اليت سبق أن نبه إىل مثلها علماء األمة أن ترصد الفكرية و العقدية و

السياسية و العسكرية اليت تعمل يف جسد األمة معملة فيها معاوهلا البانية و اهلادمة ؛ ﴿ليَم َيز اّللُ
ث يف األ خَرض﴾ ..
خ
يث م َن الطَّيب..﴿ ﴾..فَأ ََّما َّ
َّاس فَ يَ خم ُك ُ
اخلَب َ
الزبَ ُد فَ يَذ َ
خه ُ
ب ُج َفاء َوأ ََّما َما يَن َف ُع الن َ
".

و هللا سبحانه و تعاىل جعل من مقاصد بعثة النيب صلى هللا عليه و سلم فضح سبيل اجملرمني

ني ﴾ فاالنبهار مبثل هذه املواقف على حساب
﴿ َوَك َذل َ
ني َسبيلُ ال ُخم خجرم َ
اآلايت َولتَ خستَب َ
ك ن َفصلُ َ
العقيدة فيه تشويش لسبيل املؤمنني  ،و فيه ترويج و دعاية لسبيل هؤالء الضالني .

يقول " :و ال أظن أن أمة من األمم كان فيها مثل هذا السجل الضخم من تراجم الرجال و سريهم
 ،و ال عرض ملنهج الفرق و امللل مثل أمة اإلسالم ".

و يف النهاية يقول " :سأترك القارئ جييب على السؤال ؛ هل هم – حزب هللا  -فدائيون أم عمالء
؟ " هو مل يشأ أن يصرح ابملوقف لكنه انقش املوضوع بشيء من التفصيل .

هنا يف كتاب حقيقة املقاومة يذكر ميثاق حزب الالت و العزى فمفتتحني ذلك امليثاق ب َ ﴿ :وَمن
َّ
ب اّلل ُه ُم الخغَالبُو َن ﴾
آمنُواخ فَإ َّن ح خز َ
ين َ
يَتَ َول اّللَ َوَر ُسولَهُ َوالَّذ َ
حزب هللا املقصود من اآلية هو حزب أبو بكر و عمر و عثمان و علي و املهاجرون و األنصار
رضي هللا عنهم أما أنتم فأنتم أعداء حزب هللا  ،إذا كان النيب عليه الصالة و السالم أخرب أن

الفرق كلها يف النار إال فرقة واحدة قال يف صفتها " هي ما أان عليه اليوم و أصحايب " و أنتم

فأَّن لكم النجاة و تطعنون يف القرآن  ..إىل آخر ضالالهتم املعروفة  ،فالناس اليت
تكفرون أصحابه َّ
تنتظر خريا من مثل هؤالء هذا (( عشم إبليس يف اجلنة )) كما يقولون  ،هذا حلم أنت تتمناه ،
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استيقظ من هذا احللم و تعامل مع الواقع  ،صحيح احلقيقة مرة و تصدمك و حتبطك أن الذي

وضعت فيه أمل ؛ خيب أملك  ،طلعوا مارقني من اإلسالم  ،لكن البد من التسلح ابلوعي كما
ذكران ألن الوعي هو السالح الذي أصبحنا منلكه اآلن لألسف الشديد .

طبعا كالم مدح شديد جدا حلزب هللا  " :املشعل الذي زاد أتلقا و ضياءا فأانر للمستضعفني يف

لبنان درب احلياة احلرة الكرمية ،و أحرق بوهج دماءه الطاهرة جربوت الكيان الصهيوين و أسطورته

 ،إىل الرائد الذي صدق أهله فكان قدوة هلم  ...إخل  ..إىل رمز املقاومة اإلسالمية الظافرة و

االنتفاضة الرائعة  ،الذي ال يزال أهلنا يسطرون أروع مالمحها احلسينية يف اجلنوب و البقاع الغربية

 ،إىل الذي بدد أحالم أمريكا يف لبنان  ،و قاوم االحتالل اإلسرائيلي رافعا لواء العمل بوالية الفقيه

القائد الذي كان حيلو له دائما أن يصفه أبمري املسلمني عبد هللا اخلميين .

من حنن و ما هي هويتنا؟  ،أيها املستضعفون األحرار إننا أبناء أمة حزب هللا يف لبنان حنييكم و

خناطب من خاللكم العامل أبسره شخصيات و مؤسسات  ...املهم كالم كثري و يف النهاية ...
إننا أبناء أمة حزب هللا اليت نصر هللا طليعتها يف إيران  ،و أسست من جديد – ابملناسبة بعد

االنتخاابت العراقية هلل زعماء إيران  ،و قالوا إهنا أي العراق أول دولة إسالمية يف العامل العريب ،

هم قالوا إسالموية لكي يهربوا من كلمة إسالمية  ،و هم يعتربوهنا ذلك ألهنا حكومة شيعية رافضية
– نواة دولة اإلسالم املركزية يف العامل  ،نلتزم أبوامر قيادة واحدة حكيمة و عادلة تتمثل ابلويل

الفقيه اجلامع للشرائط  ،و تتجسد حاضرا ابإلمام املسدد ،آية هللا العظمى  ،روح هللا املوسوي
اخلميين دام ظله  ،مفجر ثورة املسلمني  ،وابعث هنضتهم اجمليدة ".

فهيا من حيب اخلميين يدعو هللا أن حيشره معه !! فمن أراد أن حيشر مع اخلميين فهو قائد حزب

هللا!!

مث يكملوا ميثاقهم قائلني " :و على هذا األساس فنحن يف لبنان لسنا حزاب تنظيميا مغلقا  ،و لسنا

إطارا سياسيا ضيقا  ،بل حنن أمة ترتبط مع املسلمني يف كافة أحناء العامل برابط عقائدي و سياسي

متني هو اإلسالم الذي أكمل هللا رسالته على يد خامت أنبياءه حممد صلى هللا عليه و سلم  ،و

ت
خت لَ ُك خم دينَ ُك خم َوأَ خمتَ خم ُ
ارتضاه العاملني دينا يتعبدون به إذ قال يف القرآن الكرمي ﴿..الخيَ خوَم أَ خك َمل ُ
يت لَ ُك ُم اإل خسالَ َم دينًا.﴾ ..
َعلَ خي ُك خم ن خع َميت َوَرض ُ
ومن هنا فإن ما يصيب املسلمني يف أفغانستان أو العراق أو الفلبني أو غريها إمنا يصيب جسم أمتنا
اإلسالمية اليت حنن جزء ال يتجزأ منها  ،و نتحرك ملواجهته انطالقا من واجب شرعي أساسا يف

ضوء تصور سياسي عام تقرره والية الفقيه القائد – يعين اخلميين أو من ينوب عنه . -
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أما ثقافتنا – كونوا مستيقظني هنا فهم يتكلمون عن املرجعية  ،و مصادر التلقي – فمنابعها

األساسية – ملاذا قالوا األساسية ألن هناك أشياء أخرى مثل ألواح فاطمة  ،و الرقاع  ،و أشياء

أخرى كثرية  -القرآن الكرمي  ،و السنة املعصومة – ماذا يعنون ابلسنة املعصومة ؟ هل يقصدوا

البخاري و مسلم و الرتمذي و النسائي؟  ..ال  ..هم أيخذون ابلسنة اليت تروى من خالل أئمتهم
فقط  ،ألن البد أن السنة تكون مع املعصومة قاصدين بذلك األئمة ..

فانظر إىل التالعب ابلكالم!! حىت القرآن ما سلم منكم اي أعداء هللا – و األحكام و الفتاوى

الصادرة عن الفقيه مرجع التقليد عندان – و هو اخلميين أو من أييت بعده – و هي واضحة غري

معقدة  ،و ميسرة للجميع دون استثناء  ،و ال حتتاج إىل ترغيب أو فلسفة  ،بل جل ما حتتاجه هو

االلتزام و التطبيق .

يتخيلن أحد حجمها  ،و إذ ليس لدينا جهاز عسكري منفصل عن
و أما قدرتنا العسكرية ؛ فال
َّ

بقية أطراف جسمنا  ،بل إن كل واحد منا هو جندي مقاتل حني يدعو داعي اجلهاد  ،و كل واحد
منا يتوىل مهمته يف املعركة وفقا لتكليفه الشرعي يف إطار العمل بوالية الفقيه القائد  ،و اله هو من

ورائنا يؤيدان برعايته و يلقي الرعب يف قلوب أعداءان  ،و ينصران عليهم بنصره العزيز املؤزر ".
مث بعد ذلك يتحدث أيضا على قضااي أخرى .

فاحلقيقة إن وضع حسن نصر هللا الذي يسميه بعض السذج السنيني (( صالح الدين )) يف هذا

الزمان  ،و يشبهوه به  ،فاألوىل أن يسمى خبميين العرب  ،فهو مخيين العرب و اآلخر مخيين الفرس
 ،هو يتقن كما ذكران التالعب ابأللفاظ  ،و الضرب على الوتر احلساس .

يقول حسن نصر هللا يف جملة املقاومة العدد  " : 27إننا نرى يف إيران الدولة اليت حتكم ابإلسالم ،
و الدولة اليت تناصر املسلمني و العرب  ،و عالقتنا ابلنظام عالقة تعاون  ،و لنا صداقات مع

أركانه و نتواصل معه  ،كما أن املرجعية الدينية هناك تشكل الغطاء الديين و الشرعي لكفاحنا و

نضالنا " فالكالم واضح ..

على اجلهة األخرى كما ذكران أن كثري من الدعاة أو املنتسبني ألهل السنة نسوا قول هللا تبارك و
نص ُرو َن
ين ظَلَ ُمواخ فَ تَ َم َّ
َّار َوَما لَ ُكم من ُدون اّلل م خن أ خَوليَاء ُمثَّ الَ تُ َ
س ُك ُم الن ُ
تعاىل َ ﴿ :والَ تَ خرَكنُواخ إ َىل الَّذ َ
﴾فحزب هللا ليس هو األمل  ،و ال املثل األعلى  ،بل هو من الرافضة الذين تكلمنا عن عقيدهتم
ابلتفصيل من قبل  ،حسن نصر هللا هو مخيين العرب و ليس صالح الدين يف القرن العشرين ،

سبق أن ذكران بعض النقول عن بعض الصحفيني أو الدعاة فيها تلميع حلزب هللا  ،و كما ذكران من

قبل هذا يسهل عملية الغزو الفكري الشيعي .
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احلديث ذو شجون  ،و هذا الكتاب فيه أشياء مفيدة كثرية جدا فهذا مرور عابر  ،ألن القضية

ابلطبع ملحة يف هذه األايم  ،و كنا يف حاجة إىل مثل هذه الوقفة  ..فنكتفي هبذا القدر .

أقول قويل هذا و استغفر هللا يل و لكم  ،سبحانك اللهم ربنا و حبمدك  ،أشهد أن ال إله إال أنت ،

استغفرك و أتوب إليك .

مت حبمد هللا

15

