
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

الخطر اإليراني الرافضي على اإلسالم والمسلمين 

 

الكالم  (ىـ1437/ ربيع اآلخر/ 4)تاريخ اخلميس  (13561)نشرت جريدة الشرق األوسط يف عددىا 
: اآليت بعضو

ألف مقاتل يف سوريا والعراق واليمن وأفغانستان  (200)أكد قائد احلرس الثوري جاىزية حنو : "قالت
وباكستان، معتربًا أن التحوالت يف منطقة الشرق األوسط يف السنوات األخرية إجيابية، حسبما أوردتو 

إنو يتطلع إىل تشجيع اجليل الثالث من الثورة لدعم ويل الفقيو : وكالة مهر احلكومية، وقال جعفري
". واجلمهورية اإلسالمية يف إيران، الفًتا إىل أمهية حضور الشباب اإليراين يف معارك سوريا والعراق واليمن

: أقول

يا معشر ادلسلمني يف العامل اإلسالمي، انتبهوا اخلطر العظيم، انتبهوا دلا تدبره إيران ودلا ختطط لو من 
﴿لََتِجَدنَّ : تدمري وسحق لإلسالم وادلسلمني؛ لشدة عداوهتا لإلسالم وادلسلمني، قال تعاىل يف اليهود

[. 82: ادلائدة]َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لِلَِّذيَن آَمُنوا اْليَـُهوَد َوالَِّذيَن َأْشرَُكوا﴾

ال يشك مسلم يف شدة عداوة اليهود وادلشركني للمؤمنني باهلل ورسلو، وأن لليهود مطامع، ولكنها 
. مطامع حمدودة يف أراضي ادلسلمني من النِّيل إىل الفرات، وال يريدون نشر اليهودية

وعداوة الرافضة للمسلمني جتمع بني عداوة اليهود وادلشركني، ومطامعهم أوسع من مطامع اليهود؛ ألهنا 
 ملسو هيلع هللا ىلصختطط لالستيالء على العامل اإلسالمي كلو، وحتويل أىلو إىل روافض أعداء هلل عز وجل ولرسولو 

. وللصحابة الكرام رضوان اهلل عليهم ومن تبعهم من ادلؤمنني إىل يومنا ىذا

إن للروافض من العقائد الكفرية ما ال يوجد عند اليهود وال عند النصارى 

أن األئمة يعلمون الغيوب ويتصرفون يف كل ذرة من ذرات الكون، وىذا يفوق يف الكفر عقائد : منها (1
. اليهود وادلشركني



أن لألئمة حق التشريع ويفرتون عليهم من التشريعات الكفرية ما ال تطيقو األرض وال :  ومنها (2
-. برأىم اهلل منها ونزىهم عنها-السماوات؛ فهم يشرعون الكفريات العظيمة وينسبوهنا ألىل بيت النيب 

﴿اْليَـْوَم َأْكَمْلُت :  خامت النبيني، وأن رسالتو كاملة، قال تعاىلملسو هيلع هللا ىلصألهنم يؤمنون أن رسول اهلل حممًدا 
ْساَلَم ِديًنا﴾ [. 3: ادلائدة]َلُكْم ِديَنُكْم َوأدَْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِِت َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ

يِن َما مَلْ يَْأَذْن بِِو اللَُّو﴾: وألهنم يؤمنون بقول اهلل تعاىل [. 21: الشورى]﴿أَْم ذَلُْم ُشرََكاُء َشَرُعوا ذَلُْم ِمَن الدِّ

:  وتكفريىم، وىدفهم من ىذاملسو هيلع هللا ىلصشدة عداوهتم ألصحاب رسول اهلل :  ومن كفريات الروافض (3
إبطال الشريعة اإلسالمية كتابًا وسنًة، تلكم الشريعة الغرَّاء الِت محلها الصحابة وبلغوىا بدقة عن اهلل 

، وجاىدوا اجلهاد العظيم يف تبليغها، وإلزام الناس هبا، حىت دخلت أمم يف ىذا الدين ملسو هيلع هللا ىلصورسولو 
. على أيديهم

 رضي اهلل عنهن، وقذفهم ألم ملسو هيلع هللا ىلصطعنهم يف زوجات رسول اهلل :  ومن تلكم الكفريات الكثرية (4
ادلؤمنني عائشة رضي اهلل عنها، والِت برأىا اهلل يف عدد من اآليات القرآنية، وىذا الطعن يتناول رسول اهلل 

.  يف نظر كل مؤمنملسو هيلع هللا ىلص

فهم يصورون أصحابو الذين رباىم على أنواع الرتبية على اإلديان والتوحيد واإلخالص، يصوروهنم يف 
. أبشع صور الكفر، ويصورون أزواجو الشريفات التقيات يف أخبث الصور

! فأي عداوة هلل ولرسولو وللمؤمنني تفوق ىذه العداوة اخلبيثة؟

يا معشر ادلسلمني يف كل مكان، أعدوا العدة دلواجهة ىذا اخلطر والتخطيط اإليراين ادلدمر باالعتصام 
حببل اهلل مجيًعا يف عقائدكم وعباداتكم وجهادكم وسياستكم وأخالقكم، ويف والئكم وبرائكم، وابتعدوا 

. كل االبتعاد عن البدع والضالالت كلها

، إذا حققتم ىذه ادلطالب العظيمة رضي اهلل عنكم ونصركم ملسو هيلع هللا ىلصاجتمعوا على كتاب اهلل وسنة رسولو 
. على أعدائكم نصرًا مؤزرًا ال شك فيو



﴿َوَلْو قَاتـََلُكُم الَِّذيَن : ، وقال تعاىل[7: حممد]﴿ِإْن تـَْنُصُروا اللََّو يـَْنُصرُْكْم َويـُثَبِّْت أَْقَداَمُكْم﴾: قال تعاىل
ُسنََّة اللَِّو الَِِّت َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبُل َوَلْن جتََِد ِلُسنَِّة اللَِّو *َكَفُروا َلَولَُّوا اأْلَْدبَاَر ُُثَّ اَل جيَُِدوَن َولِيًّا َواَل َنِصريًا

[. 23-22: الفتح]تـَْبِدياًل﴾

، حققوا إخالص التوحيد هلل -ومنهم أىل اليمن، وتونس، والعراق، وسوريا–يا معشر ادلسلمني مجيًعا 
. يعزكم اهلل ويكرمكم يف الدنيا واآلخرة وينصركم على أعدائكم

وأعدوا العدة من السالح، وأعتقد أن عندكم من السالح ما يكفي وزيادة لتحقيق النصر على ىذا 
. العدو الرافضي اللدود وعلى غريه من األعداء

حاكمية : أؤكد ما حتمو اهلل عليكم من االلتزام الكامل بشريعتو الغراء وتطبيقها يف شىت ادليادين، ومنها
. اهلل الِت ختلت عنها أكثر الدول اإلسالمية؛ فسلَّط اهلل عليهم أعداء اإلسالم فأذلوىم وداسوا كرامتهم

. فتخلصوا من ىذا الداء ادلهلك وادلدمر بإعالن سيادة حاكمية اهلل ورفض ما خيالف ىذه احلاكمية العليا

ونرجو احلكومة السعودية ادللتزمة بالتوحيد والشرع الكامل وعلمائها أن حيثوا ويشجعوا الدول اإلسالمية 
. لتحقيق ىذه ادلطالب العظيمة

احلاكمية الِت جيب أن يعتز هبا ادلسلمون مجيعا ومنهم أىل اليمن، وتونس، والعراق، وسوريا، : ومنها
. ويرفعوهنا فوق اذلامات اعتزازًا هبا والتزاًما كاماًل هبا ومواجهة أعدائها والسيما الروافض

وفق اهلل اجلميع دلا حيب ويرضى 

وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آلو وصحبو وسلم 

 

وكتبه 

ربيع بن هادي عمير 

 (هـ1437/ ربيع الثاني10)


