
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

، أمرنا اهلل أن ننظر يف [129]األنعام:{َوَكَذلَِك ُنَوِّلي َبْعَض الظَّاملنَِِي َبْعًضا بََِم َكاُنوا َيْكِسُبونَ }: يقول املوىل الكريم 

تتبدل   التي ال  السن من  نعترب هبا، ولسننه  الظاملنين  هذه  أولياء بعض،   :الربانية يف  الظلمة بعضهم  ولو  أن 

 اختلفت أدياهنم ومذاهبهم  وثقافاهتم، جيمعهم الظلم ولو اختلفت غاياهتم من الظلم. 

جيتمعون عىل ظلم    أدياهنم  ولو اختلفت أدياهنم وبَم أن كان الكفر ملة واحدة، فبغضهم لإليَمن جيمعهم؛  

 اإليَمن وأهله، وإن اختلفوا بعد حتقيق غايتهم.   هدفهمألن أهل التوحيد 

الكفار   قال    يف  َبْعٍض  }:تعاىل  َأْولَِياُء  َبْعُضُهْم  َكَفُروا  ِذيَن  اْلَيُهوَد }:وقال[  73]األنفال:  {َوالَّ َتتَِّخُذوا  اَل 

َبْعضٍ  َأْولَِياُء  َبْعُضُهْم  َأْولَِياَء  املن [ 51]املائدة:  {َوالنََّصاَرى  يف  ِمْن  واملُنَافَِقاُت  املُنَافُِقوَن  }  افقني:وقال  َبْعُضُهْم 

ليسوا مؤمنني ولو حلفوا فهم كاذبون   [67]التوبة:{َبْعضٍ  ملَِنُْكمْ }فهم  ُْم  إِهنَّ بِاهللِ  احلقيقة{َوََيْلُِفوَن  َوَما  }: لكن 

 . [56]التوبة:{ُهْم ِمنُْكمْ 

ء بقضية فلسطني التي احتلها اليهود بمعونة اد ابتة  ورأينا هذه السنة الربانية يف كل قضايا املسلمني املعارص

واألرثوذكس،  الكاثوليك  آزرهم  ثم  اإلنكليز،  رأسَمليني      أيدهم   ثم  الربوتستانت  من  العلَمنيون 

 .َوُحروب وشيوعيني، عىل ما بينهم من خالفات كثرية 

حتى آلت الشام إىل ما آلت إليه من تدمري وخراب، وقتل   ،قضية سوريا التي اقتسموا األدوار فيها ب  انتهاء و

 .بمئات اآلالف، وهتجري باملاليني

األرثوذكيس   الصليبي  النصريية املتسرت  فالتحالف  لنرصة  الصفوية،  العَممة  مع  يقف  املادية   بالشيوعية 

ومجعتهم  العلوية،   واجلَمعة،  السنة  أهل  قتل  يتفرج  مصلحة  كله  من  العامل  ممكن  قدر  أكرب  املجرم  ليقتل 

لكن   الطفل،  وحقوق  املرأة،  وحقوق  اإلنسان،  حقوق  الفتات  فيه  رفعوا  زمن  يف  ذلك   يرون  املؤمنني، 

أحداث أوكرانيا أظهرت أهنا خاصة باإلنسان املسيحي ذو العيون الزرقاء والشعر األشقر، واملرأة املسيحية  

 ي. املتحررة والطفل املسيح

 



 

 

 

القضايا للمسلمني)البوسنة واهلرسك وأفغانستان والعراق   الفلسطينية والسورية عرشات  وبني القضيتني 

و  والروهينغا  من  واإليغور  املؤمنني،  واحلرغريها  لسحق  بعضا  بعضهم  الظاملون  فيها  واىل  ب(التي 

 واالجتَمع عليهم، واقتسام األدوار بينهم. 

اجلانب اآلخر -2 ا  وأما  السنة  اهلل  :  لربانية من هذه  فالظامل يسلط  الظاملني بعضهم عىل بعض،  فهو تسليط 

قيل:   وكَم  منه،  ظلَم  أشد  ،أو  مثله  ظاملا  َعَلْيِه،عليه  ُسليَط  ُظْلِمِه  َعىَل  َظاملًِا  َأَعاَن  اهلل    َمْن  يد  إىل  يد  من  وما 

بَِظامِلٍ الوَ   ،فوقها  َسُيْبىَل  إاِلَّ  َظامِلٌ  ثم   ،  ظلمه،  عىل  أعانوه  بأعوان  ضحاياه  جثث  عىل  تسلق  ظامل  من  فكم 

للتتا   سحقوه بعد ذلك، الرافيض سهل  العلقمي  ابن  لبغداد، لكنهم بعد احتالهلا أذلوه    رفها هو  احتالهلم 

يقول عبدامللك بن عمري رأيت رأس  ،  وأهانوه حتى مات كمدًا وقهرًا، ويف التاريخ عرشات ابن العلقمي 

عيل ريض اهلل عنه )حني قتل مظلوما( بني يدي ابن زياد يف قرصه يف الكوفة، ثم رأيت رأس ابن    احلسني بن

زياد بني يدي املختار، ثم رأيت رأس املختار بني يدي مصعب، ثم رأيت رأس مصعب بني يدي عبد امللك  

 .فقيل له كم كان بني الرؤوس من الزمن؟ فقال: اثنا عرش عاما 

النظام  نا مجيعا  شاهد يقتلون يف دمشق األ  النصرييجريمة  الروافض وهم  الشيعة  أبناء أهل وأعوانه  موية 

األيدي  ومكبيل  االعني  معصويب  ونساء  رجال  األخدود  أصحاب  قصة  ألذهاننا  يعيد  منظر  يف  السنة 

السنة أهل  بقتل  منتشون  وهم  تتعاىل  الكفرة  النصريية يف حق    ! وضحكات  هل أوهذه جريمة من جرائم 

املجرمة  نة الس  الكافرة  الزمرة  هذه  وروسيا  ،  الرافيض  اهلل  وحزب  الصفوية  إليران  دمشق  سلمت  التي 

 . النرصانية، ليقتلوا اهل السنة وجيربوا فيهم أسلحتهم

أهنم   نبرشهم  ونحن  هلم،  ويربر  واملَمتعة  املقاولة  وحلف  املجرم  هذا  مع  يقف  من  هناك  مازال  ولألسف 

 ء َيرش مع من أحب!! بإذن اهلل حمشورون معهم فاملر

 ، ولعلهم نسوا أو تناسوا ما مازال الكثري من السوريني يقفون موقفا رماديًا ولعلهم إىل زمرة الطاغية أميل

تدمر   املشارقة وسجن  وحي  األسد يف محاه  املجرم حافظ  و  40فعله  يف محاة  سني  الف سني يف   30الف 

القنيطر سقوط  واعلن  اجلوالن  باع  الذي  هذا  تدمر،  اجلائزة  سجن  وكانت  سوري  جندي  يدخلها  ومل  ة 

 . تسليطه عىل رقاب اهل السنة يف سوريا

 



 

 

 

وها هو َييى السنوار خيرج قبل   والتمجيد إليرانما نزال نسمع من قادة املقاومة الفلسطينية عبارات الثناء  

قتلت   التي  إيران  ليشكر وَييي  املقاومة  أأيام  دعم  بدعوى  السنة  نلومهم وهم  هل  ونحن ال  الفلسطينية، 

ايران فأكيد سيمجدوهنا  النظام    ،يتلقون الرواتب الشهرية من  وهو الير مانع من عودة العالقات مع هذا 

انت تريد  الكيان اإلرسائييل، فهي تريد صفر مشاكل كَم  التي تطبع مع  العربية  الدول  تلوم  املجرم، فلَمذا 

عىل غريكم، ونحن نعلم ان قضية فلسطني هي قضية االمة وهي    ما هو حالل لكم حرام  أمصفر مشاكل!  

 أطهر من ان يتاجر هبا هؤالء أو جيعلونا نتخىل عن قدس اإلسالم. 

الروافض بأهل فلسطني يف لبنان، هل نسوا خميم عني احللوة، ملا  رأس النصريية و  هل نيس هؤالء ما فعله

بدأ القصف املكثف ثم استعان باللواء السادس ذي استحل مشفى غزة نبيه بري واعتقل الكادر الطبي ثم  

السنة األفاعيل بأهل  ليفعلوا  الشيعية  أمام صمود   ، الغالبية  ان عجزوا  بعد  الثامن  باللواء  ثم استعان  ومن 

أم لعلهم تناسوا ما فعله املوارنة وحركة أمل الشيعية ونظام البعث النصريي يف خميم تل زعرت    ! أهل املخيم

هل تناسى أهل   ورشب للخمر فوق رؤوس القتىل،    ف من القتىل وبقر لبطون احلوامل،وجرس الباشا آال

 فلسطني كيف رماهم الشيعة من عىل اسطح البنايات أيام حرب املخيَمت؟ 

سنة   الغربية  دخلت    1982ويف  بريوت  وقصفوا  وانصارهم  املوارنة  من  برتحيب  اإلرسائيلية  القوات 

السنة يف لبنان ودماء الفلسطينيني السنة ومن ثم قرر الدروز والشيعة    بريوت أهل السنة لتمتزج دماء اهل 

واملوارنة اخراج الفلسطينيني من لبنان، لتنزع األسلحة من كل فصيل سني وال بأس ان تبقى مع الفصائل 

 !الرافضية فهم يف أمان منهم 

مازال قسم كبري منهم يمجد باألب واالبن   لألسف  أم هل نيس اهل فلسطني ما فعله حافظ األسد وهم 

حافظ األسد الذي قال عنه يارس عرفات شارون العرب َيارصنا برا وشارون اليهود َيارصنا بحرا، يقول 

عرفات  إأبو   يارس  أن  خلف  صالح  األسد  أ ياد  حلافظ  مل   12رسل  لكن  الفلسطينيني  عن  ليخفف  رسالة 

جو  فكان  مبعوثا  له  ارسل  ثم  بكلمة  وال  حافظجيب  قدر  :  اب  نعم  األوباش(  أهيا  مجيعًا  متوتوا  أن  )أريد 

         من يتاجر بقيضتهم ولكنهم حتى اليوم مل يفهموا الدرس. يد عىلالفلسطينيني أن تسفك دماؤهم 

مواليد   من  صيام  وسيم  اسمه  فلسطيني  شاب  التضامن  حي  جمزرة  شهداء  ضمن  من  من   1980واليوم 

 بأيدي من يرفع علم فلسطني متاجرا بقضيتهم.  أهاِّل خميم الريموك متت تصفيته



 

 

 

األسد،  نظام  ضد  خرجوا  ألهنم  السوريني  يضطهدون  لبنان  أهاِّل  من  الكثري  ونرى  نسمع  نزال    وما 

واملهانة، الذل  أنواع  أهل   ويذيقوهنم كل  واالبن هبم؟ هل نيس  فعله األسد األب  ما  لبنان  أهل  فهل نيس 

ت قتل بالبنادق واحلراب ورمي من عىل اسطح البنايات واغتصاب  التبانة ماذا فعل هبم خالل ثَمن ساعا

الطاهرات!   بمليون قذيفة وأقسم    86  -85عام  للعفيفات  دك نظام األسد منطقة أيب سمرا  يف طرابلس 

التل )مدينة العلم والعلَمء ( متحدين   املوارنة والشيوعيون والقوجميون العرب ان يرشبوا اخلمر يف ساحة 

بعزيمة  اهلل ورسوله،   عليهم    سني  مقاتل  500لكن  تآمر  الدخول حتى  السوريني من  اجلنود  منعوا آالف 

 ن املزة ويالقوا اشد أنواع التعذيب!  جاملالِّل وسلموهم لنظام األسد ليسجنوا يف سجن تدمر وس

الدفني الذي َيملونه بصدورهم جتاه   همحقدحقيقة هؤالء وجيب علينا أهيا اإلخوة أن نريب أبنائنا عىل بيان  

 ، وما العراق واليمن وسوريا ولبنان منكم ببعيد. أهل السنة

وقد روى أهل السري تسلط الظاملني ال يعن ختل اهلل عن عباده لكنهم عصا تأديب لعلهم يرجعوا ويتوبوا،  

فقالت إتوين هبذا العامل مربوط  أن ابنة هوالكو حني دخلت بغداد مرت بعامل جليل يف حلقة علم بني طالبه  

إن اهلل َيبنا وال َيبكم فقد نرصنا عليكم اليدين والرجلني، فلَم جاءوا به عىل هذه الصورة املهينة فقالت له:  

علينا   ينرصكم  َيَشاءُ }ومل  َمْن  ِه  بِنَرْصِ ُد  ُيَؤيي عمران:  {َواهللَُّ  راعي  [13]آل  أرأيت  اهلل  أمة  يا  فقال:  عليها  فرد   ،

من   رشد  ما  ترد  قالت:  الكالب؟  شأن  فَم  قال:  بىل.  قالت:  كالبا؟  له  أن  أرأيت  قال:  بىل.  قالت  الغنم؟ 

الغنم. قال: فذلك مثلنا ومثلكم، فالراعي هو اهلل ونحن الغنم وأنتم الكالب، فمتى ما خرجنا عن سلطان  

 . اهلل سلطكم اهلل علينا لريدنا إىل سلطانه

فنسأل اهلل ان يرينا فيهم يوما    فالظامل ُيسلط عليه ظامل، واملنافق ُيسلط عليه منافق، واملجرم ُيسلط عليه جمرم،

            كس راياهتم وأن يشفي منهم صدور قوم مؤمنني. ، وأن ين أسودا 

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 


